
 2014قويريستان  - קוויריסטאן – 
مختلفة       - סרטים קווירים מזוית כהה  زوايا من القويرية الفلم مهرجان

 29.10الربعاء / יום רביעי / 

افتتاح   / דברי פתיחה 18:00 كلمة

الخر     / קצה השמיים / 18:15 الجانب  2007من
آکین  / פאתיח אקין  فاتح

مرات         بنت يلقى لكي اسطنبول الي يسافر تركي  رجل
 . السابقة  ابوة

גבר טורקי מגיע לאיסטנבול לחפש את בתה
של חברתו-לשעבר של אביו. 

,  /122دقيقة   / 122 ألمانيا דקות,  / עלילתי,  تركيا  روائي
 ,   , عناوينטורקיה, גרמניה,  وألمانية انجليزي  تركي

بالنجليزي / טורקית, אנגלית וגרמנית, כתוביות באנגלית 

الخرين     / להיות כמו כולןם / 20:35 مثل  2008كون
عشاقیان  / טנאז עשאקיאן  طناز

 . طهران       في الجنس لتغيير العيادة من حكايات
סיפוריהן של מטופלות במרפאה לשינוי מגדרי בטהראן. 

ايران דקות,  / תיעודי,  / איראן,74دقيقة   / 74  وثائقى
بالنجليزي,   / פרסית, כתוביות באנגלית  عناوين فرسى

21:50- نفو   يسراءيلي عتاليا محاضرة
הרצאה מאת עתליה ישראלי-נבו

ايران     فى الترانسجيندير نساء عن
 אודות טרנסג'נדריות באיראן

بال     / אני ונורי באלה / 22:25 ونوري  2009انا
اونل  / מליסה אונל  مليسا

فكرات       تتحدي التى انثوية كروسدريسير هي  اسمراي
     . والنتماء    الهوية يتحقق الفيلم التركي المجتمع فى  الجنس

شمال         فى كارس محافظة في القريات الى اسطنبول  من
 . تركيا  شرق

 אסמראי היא קרוסדרסרית פמיניסטית המאתגרת את מושגי
 המגדר בחברה הטורקית. הסרט חוקר זהות ושייכות

 מאיסטנבול ועד הכפרים במחוז קארס בצפון-מזרח טורקיה.
تركيا דקות,  / תיעודי,  / טורקיה,60دقيقة   / 60  وثائقى

بالنجليزي,   / טורקית, כתוביות באנגלית  عناوين تركي

23:25 / שעת סיום 23:25اختتام 

 30.10الخميس / יום חמישי / 

وصول  / התאספות 18:00

يعقوبيان   18:15  2006 / הבניין היעקוביני / عمارة
حامد  / מרוואן חאמד  مروان

     . فى     ميزانيه اكبر حينها في السواني علء الكاتب رواية  عن
 ,    . التطرف   الفساد الفيلم يوجه المصرية السينما  تاريخ

    , القاهرة,   فى والمخدارات الدعارة الجنسي الشذوذ  الديني
ثورة    1952بعد

 מבוסס על רומן מאת עלא אל-אסוואני. שובר שיאי תקציב
 לזמנו בקולנוע המצרי. עוסק בשחיתות, פונדמנטליזם, זנות,

 הומוסקסואליות וצריכת סמים במרכז קהיר, אחרי מהפכת
1952 
فاصل   (+  165 ) / 15دقيقة   דקות15 דקות (+ 165دقيقة 

 , عناوينהפסקה),   / עלילתי,  / מצרים,  عربي مصر  روائي
بالنجليزي / ערבית, כתוביות באנגלית 

الوحدة    / חותמתה של בדידות / 21:30  2013ختم
أرمنكيان  / נזיק ארמנקיאן  نازك

 . أرمينيا       في ترانسجيندير عاهرات علي ارت فيديو
וידאו-ארט אודות עובדות-מין טרנסיות בארמניה. 

أرمينيا דקות,  / תיעודי,  / ארמניה,15دقيقة   / 15  وثائقى
بالنجليزي,   / ארמנית, כתוביות באנגלית  عناوين أرميني

الحب    / דרכה של האהבה / 21:45  2001طريق
لنج  / רמי לאנג  ريمي

من         المغرب الى بيسافر جزائري اصل من فرنسي  رجل
 . بيحب        نفسة ويلقى الرجال، رواج عن البحث اجل

 צרפתי ממוצא אלג'ירי נוסע למרוקו לצורך מחקר על נישואי
גברים ומתאהב. 

فرانسا דקות,  / עלילתי, 70دقيقة   / 70  روائي
 , عناوين / צרפת ומרוקו,   وفرانسى عربي  والمغرب

بالنجليزي / ערבית וצרפתית, כתוביות באנגלית 

22:55 / שעת סיום 22:55اختتام 


