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Két nő és örökbefogadott kislányuk
bensőséges története a családdá válás küzdelmeiről.
A szülővé válás nehézségei mellett a szivárványcsaládok
kirekesztettségével is meg kell küzdeniük,
amely egyre növekvő mértékben befolyásolja
életük és jövőbeli terveik alakulását.

Szinopszis
Virág parlamenti képviselőként belefáradt a számára kilátástalannak tűnő ellenzéki létbe és otthagyta a politikai pályát. Zenész barátnőjével, Nórával úgy döntenek, hogy gyereket vállalnak, annak
ellenére, hogy Magyarországon kifejezetten nehéz az azonos nemű pároknak családot alapítani. Két
év bizonytalan várakozás után hírt kapnak egy örökbefogadásra váró kislányról. A két és fél éves
kislány nevelőszülőknél van és jelentősen le van maradva kortársaitól. Nóra és Virág habozás nélkül
igent mondanak.
A két rendező, Dér Asia és Haragonics Sári különleges érzékenységgel követi végig a várakozás intenzív időszakát, majd a családdá válás örömteli és küzdelmes mindennapjait. Míg Virág ösztönösen
ráérez az anya-szerepre, Nóra nehezen találja a helyét a családban. Félelme, hogy a kislánynak nincs
szüksége két anyára, alapjaiban kérdőjelezi meg, amit addig önmagáról gondolt. A szülővé válás nehézségei mellett a magyar kormány melegekkel szembeni kirekesztő családpolitikájával is meg kell
küzdeniük, amely egyre növekvő mértékben befolyásolja életük és jövőbeli terveik alakulását.

A WOMEN & HOLLYWOOD interjúja a rendezőkkel

Hogyan írnátok le a filmet a saját szavaitokkal?
Haragonics Sári: Az anyaságról szól és azt a kérdést veti fel, hogy mit is jelent családdá válni. Hogy
hogyan zajlik az a folyamat, amelynek során megtaláljuk saját szerepünket a családunkban és ezen
keresztül az életünkben.
Dér Asia: Engem az a kérdés foglalkoztat, hogy mi befolyásolja a saját magunkról kialakított képünket, és mi történik olyankor, amikor megkérdőjeleződik az identitásunk, mint például az Anyáim
története esetében akkor, amikor szülővé válunk, illetve, hogy Nóra és Virág milyen megfontolt
elszántsággal gondolták újra az identitásukat.
Mi fogott meg titeket a történetükben?
Norvégiában találkoztunk egy magyar meleg párral, akik az örökbefogadott gyerekükkel odaköltöztek. Tőlük tudtuk meg, hogy a legtöbb szivárványcsalád az ellenséges légkör miatt azonnal elhagyja
Magyarországot, amint sikerül nekik az örökbefogadás. Magyarországon hivatalosan nem is léteznek
szivárványcsaládok, holott valójában kb. 700 ilyen család van.

Amikor megismertük Nórát és Virágot, és megtudtuk, milyen eltökélten és türelmesen dolgoznak
azon, hogy családot alapíthassanak együtt, rögtön tudtuk, hogy el kell mesélnünk a történetüket.
Nagyon örülnénk neki, ha a film kiváltana valamiféle vitát a témáról.
Hogyan kapcsolódnak össze a személyes és univerzális témák a filmetekben?
Az Anyáim története az anyaságról és a családalapításról szól, egy olyan univerzális témáról, amihez
a világon mindenki tud kapcsolódni. Úgy döntöttünk, hogy ennek a bonyolult helyzetnek a legegyszerűbb, hétköznapi pillanatait mutatjuk be, anélkül, hogy külön hangsúlyoznánk, hogy mindez egy
szivárványcsaládban történik. A három év során, amit eltöltöttünk a főszereplőinkkel kamerával és
kamera nélkül, olyan szoros kapcsolat alakult ki köztünk, ami megengedte, hogy a lehető legközelebb kerüljünk hozzájuk a kameránkkal. Úgy gondoljuk, a közönség is érezni fogja ezt a kapcsolatot,
amikor nézik a filmet, és emiatt ők is közel kerülnek majd Virághoz és Nórához.
A fejlesztés és gyártás során hogyan alakult a forgatókönyv és maga a film?
Eredetileg arra fókuszáltunk, hogy egy meleg pár, Virág és Nóra, hogyan tud családot alapítani Magyarországon, és mi ennek az útja. De miután elkezdtünk forgatni, és Melissa, a kislányuk az életük
része lett, rájöttünk, hogy még inkább érdekel minket az, hogy egy radikalizálódó országban hogyan
lehet olyan családot alapítani, amelyben két anya és egy örökbefogadott gyerek van. A vágás során
jöttünk rá, hogy azok a legerősebb jelenetek, amelyekben Nóra őszintén feltárja előttünk a vívódásait saját magával és az új helyzettel kapcsolatban. Ezért döntöttünk úgy, hogy Nóra lesz a főszereplőnk és ő fogja végigvezetni a közönséget a családalapításukhoz vezető úton.

Rendezői életrajzok
DÉR ASIA dokumentumfilm rendezőként végzett
a budapesti Színház és Filmművészeti Egyetem DOCnomads képzésén. Diplomafilmje, a
Levelek Anyámtól jelölve volt a Legjobb magyar
rövidfilm díjára az 1. Magyar Filmdíjon. Jelenleg
a Filmművészeti Egyetem DLA képzésén vesz
részt, kutatási témája a rendező és a szereplők
viszonyának pszichológiai hatásai a hosszú távú
dokumentumfilmben.
Jelenleg a Nem haltam meg című második
egész estés dokumentumfilmjén dolgozik.
Filmjeivel részt vett a ZagrebDox Pro, DOCCIRCLE és Docu Rough Cut Boutique nemzetközi
képzésein.
A Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületének
alapító és elnökségi tagja.

HARAGONICS SÁRI dokumentumfilmrendező
mesterszakon végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Szembenézés című
diplomafilmje elnyerte a Verzió Nemzetközi
Dokumentumfilm fesztivál ZOOM-IN szekciójának fődíját 2015-ben. Jelenleg Szia Sári! című
második egészestés filmjén dolgozik, mely egy
személyes történet saját családjáról. 2018 óta
az SZFE Doktori Iskola hallgatója, kutatása: A
kamera, mint csoportkohéziós és csoportközi
katalizátor azt vizsgálja, hogy a filmezés folyamata, a kamera használata hogyan befolyásolja egymásról alkotott képeinket és hogyan oldja
a csoportközi sztereotípiákat és a csoporton
belüli konfliktusokat.

Válogatott filmográfia:

Válogatott filmográfia:

Levelek Anyámtól

Szembenézés

• experimentális dokumentumfilm, 11 perc, 2016
• jelölve a legjobb rövid film díjára az 1. Magyar
Filmdíjon 2016.

Visszahúz a múlt
• Ember Judit portréja, 60 perc, 2017
• jelölve a legjobb dokumentumfilm díjára a 3.
Magyar Filmdíjon.

• rövid dokumentumfilm, 36 perc, 2015
• Zoom-in verseny fődíj, Verzió Nemzetközi
Dokumentumfilm Fesztivál, 2015.

Táncterápia
• rövid dokumentumfilm, 24 perc, 2007.

Kultúrkép
• portréfilm, dokumentumfilm, 52 perc, 2004
• Diák fődíj, Dialektus Film Fesztivál, 2004.
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