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Rek för åk 9 - gymnasiet
I New York blandas maskerad, dans och aktivism inom den färgsprakande Kikiscenen, där
HBTQ-ungdomar kan vara sig själva och hitta varandra. Varje lag blir som en familj, för tonåringar
som i många fall blivit utslängda av sina föräldrar på grund av sin sexualitet. Tillsammans bygger de
en ny gemenskap och kämpar för rätten att får vara en människa.
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Filmen och läroplanen

Kiki lämpar sig utmärkt som utgångspunkt för att diskutera de grundläggande värderingar läroplanen ger uttryck för. Särskilt gäller detta de
delar som handlar om att utmana idéerna kring könsgränser i enlighet
med att skolan aktivt och medvetet ska: ”främja kvinnors och mäns lika
rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt”.
Den verkar också som utmärkt underlag i klargörandet av det svenska
samhällets grundläggande demokratiska värden och de mänskliga rättigheterna och i samtalet kring de konflikter som kan uppstå mellan dessa
värden och rättigheter och faktiska händelser.

Handling

Twiggy Pucci Garcon tvingades ut ur kyrkogemenskapen hemma i Virginia när han kom ut som homosexuell. I New York grundade han ett av
Kikiscenens viktigaste hus och som HBTQ-aktivist fick han besöka Vita
Huset strax före att lagen om homoäktenskap klubbades igenom. Nu
reser han ofta utomlands för att lära människor om Ballroomkulturen.
Gia Maria Love föddes i en pojkkropp men kände sig aldrig hemma i
den. För att skydda sig från mobbing fick hon balansera upp sin femininitet med en aggressiv attityd. Hennes mamma satte henne i särskola
för att få bidragspengar från staten, men på egen hand lyckades hon ta
sig ända till college. Nu är hon tongivande i House of Juicy och arbetar
med HIV-prevention.

Det börjar med dans – en ung man intar scenen på en tom teater och
dansar som om hans liv hängde på det. Han heter Divo och tillhör
House of Pink Lady – ett av lagen inom New Yorks Kikiscen – en sorts
ungdomsversion av Ballroomkulturen. Inom Ballroom blandas maskerad, dragshow och dans, med vogueing – mest känd från Madonnas
ikoniska 80-talsvideo – som främsta uttryckssätt.
Under fyra års tid har konstnären Sara Jordenö fördjupat sig i Kikiscenen, och i hennes film får vi möta sju unga människor som alla bär på
svåra upplevelser och har hittat ett nytt hem inom Kiki. De är transkvinnor och homosexuella män, afroamerikaner och latinos, och delar
upplevelser av utanförskap, hemlöshet, sjukdom, polisbrutalitet och
hatbrott, men i dansen och gemenskapen tar de makten över sina liv och
sin lycka.
I de olika husen, som är en blandning mellan tävlingslag, fritidsgård
och surrogatfamilj, hittar ungdomar mellan 12 och 24 år en trygghet
som många av dem inte har kunnat få hemma. De dansar tillsammans
på tunnelbanan och på pirer, och bygger upp förväntningarna inför
välbesökta tävlingar i enorma industrilokaler i undanskymda hörn av
den stora staden.

Chi Chi Mizrahi föddes som Franscisco Gonzalez Jr och har i tio år
varit en av Ballroomkulturens synligaste ansikte utåt. Han är en del av
Kikilaget House of Mizrahi, och har grundat House of Unbothered-Cartier. Chi Chi arbetar med HIV-prevention och unga HBTQ-personer.
Han hade en roll i Icona Pops video till All night och hans motto är ”lev
din sanning”

Persongalleri

Christopher Waldorf älskade att dansa redan som liten, men hans föräldrar tillät inte att han dansade hemma eftersom det inte var tillräckligt
”manligt”. Efter att ha varit publik på Kikitävlingar under flera år vågade han till sist återvända till dansen, och nu ingår han i The Opulent
Kiki Haus of PUCCI. Han arbetar som makeupartist.

Personerna som förekommer i filmen är många och ingår i olika hus.
Innan du som lärare ser filmen kan det vara till hjälp att läsa igenom
listan över de medverkande.

Divo Pink Lady är en av de mest särpräglade Kikidansarna, med en
tuff bakgrund. Han kommer från våldsamma familjeförhållanden och
har i omgångar levt på gatan. För honom har dansen och gemenskapen
inneburit en möjlighet att läka, och nu drömmer han om att slå igenom
brett som dansare och sångare.
Zariya Mizrahi blev utslängd av sin mamma när hon började leva som
kvinna. Vid 16 års ålder bestämde hon sig för att satsa på en könskorrigering, men hormonerna är dyra och för att bekosta dem har hon
tidvis prostituerat sig. Zariya tävlar i Kikiscenens skönhetskategori och
brinner för mode. Hon drömmer om en framtid som transaktivist och
banbrytande supermodell.
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Symba McQueen växte upp i New York och adopterades av en familj
från Puerto Rico. När han insåg att han var homosexuell blev ”komma
ut”-processen utdragen, eftersom han hade två familjer. Inom Kikiscenen innehar han rollen som kommentator under tävlingarna, och i
framtiden vill han arbeta med radio eller tv. Han har varit HIV-positiv i
sju år och arbetar för att stärka HIV-positivas rättigheter.

Att bryta mot normen

”När man är unik blir man utsatt” säger en ledare på ett av Kikihusen
till en grupp unga dansare. Att vara homosexuell eller transperson innebär i de flesta fall att man måste bryta mot starka normer som samhället
ställer upp kring hur vi bör leva våra liv.
• Hur tänker föräldrar som reagerar negativt på att deras barn är gay
eller trans? Twiggys mamma pratar om kopplingen mellan acceptans
och kunskap – varför är det viktigt? Hon säger även att hon tror att
man föds gay – vad tror du?
• Twiggy berättar att han blev utslängd ut kyrkan när han kom ut som
homosexuell. Företrädare för olika religioner har i många sammanhang varit mindre benägna att inkludera HBTQ-personer. Andra
samfund har i stället välkomnat dem. Hur kommer det sig att relationen till HBTQ-personer är så olika inom olika religioner, tror ni? Som
fördjupning kan eleverna få i uppgift att ta reda på olika samfunds
inställning till HBTQ-personer.
• Chi Chi provar högklackade skor i en skoaffär och berättar att han
ofta blir uttittad av andra kunder. Varför kan det vara jobbigt att bryta
mot normer inför främmande människor?
• Det kan även uppstå förtryckande normer inom en normbrytande
grupp – som när Gia diskuterar huruvida man ”får” byta kön enbart
för sin karriärs skull. Varför håller människan så hårt i sina normer?

Kvinnligt och manligt

En viktig del av Kikiscenens filosofi handlar om att kunna uttrycka sig
med både traditionellt manliga och traditionellt kvinnliga uttryckssätt,
det ända som är viktigt är ”realness” - äkthet.
Christopher fick inte dansa för sina föräldrar för att de inte tyckte att det
var tillräckligt manligt. Varför är det viktigt för vissa föräldrar att deras
söner gör ”manliga” saker? Hur tror du att han påverkades av att inte bli
bekräftad i sin kärlek till dansen?
• Divo beskriver hur han först tyckte att de dansare som uttryckte
sig väldigt kvinnligt var komiska, men att han slutade känna så. Vad
berodde hans reaktion på, och varför ändrade han sig? Hur definierar
du ”manligt” respektive ”kvinnligt”?

• Genusvetaren Ingemar Gens brukar använda det här tankeexperimentet: ”Du får ett nyfött barn i famnen. Du får inte veta vilket
kön barnet har. Hur lång tid tar det innan du känner dig illa till mods
över att du inte vet om barnet är en pojke eller en flicka?” Vad svarar
du? Varför är det viktigt för oss att kategorisera människor efter kön?
När kan du känna dig särbehandlad på grund av ditt kön? I vilka
situationer kan du behandla människor olika på grund av deras kön
(medvetet eller omedvetet)?

Intersektionalitet och individer

De olika livsberättelserna i Kiki är intressanta att diskutera utifrån
begreppet intersektionalitet, en sociologisk teori kring hur olika diskriminerade maktordningar samverkar. Det innebär att till exempel Gia,
som är transkvinna, afroamerikan och tjock, borde möta fler hinder i
livet än en vit, modellsmal transkvinna.
• Diskutera den teorin, vad talar för och vad talar emot? Och varför
kan det vara betydelsefullt att titta på olika typer av förtryck samtidigt?
• Twiggy säger till sin mamma att transpersoner behandlas sämre än
homosexuella. Vad beror det på?
• ”Jag för min egen talan, det har jag alltid gjort”, säger Gia. I slutet av
filmen beskriver hon sig själv med en dikt. Vad tycker du om hennes
beskrivning av sig själv?
Pretty women wonder where my secret lies
I’m not built to suit a fashion model size
But when I start to tell them, they think I’m telling lies
I say, it’s the fire in my eyes
The flash of my teeth
The swing of my waist
And the joy of my feet
I’m a woman phenomenally
Phenomenal woman, that’s me
Men themselves have wondered what they see in me
But they can’t touch my inner mystery
I say: It’s the click of my heals
The bend of my hair
The palm of my hand
The need of my care
Cause I’m a woman phenomenally
Phenomenal woman, that’s me

EN FILMHANDLEDNING UTGIVEN AV FILMINSTITUTET

Bild: Folkets Bio

• Gia pratar om att alla på Kikiscenen klumpas ihop av polisen och
myndigheterna, ”vi vet hur ni är”. Varför är det viktigt att se varje människa som en unik individ? Vad händer när vi förutsätter att
människor har samma behov och beteende bara för att de tillhör
samma grupp? Har du känt dig ofrivilligt instoppad i en sådan kategori
någon gång, och hur kändes det?

Att välja sin familj

Lagen inom Kikikulturen kallar sig själva för hus, och medlemmarna
kallas för mammor och pappor, döttrar och söner. De fungerar som
familjer för ungdomar som ofta har blivit utstötta – och ibland utslängda – av sina ursprungsfamiljer.
• Varför är det viktigt för dem att referera till varandra som familjemedlemmar, tror du?
• Hur definierar man en familj? Vad kan man ställa för krav på sin
familj? Vilka krav kan de ställa på dig? Kan vi behöva självvalda
familjer även om vi har bra relationer med våra uppväxtfamiljer?
Varför? Hur ser din självvalda familj ut?

HIV och död

På ett möte i filmen berättar en panelmedlem att 60 procent av alla
svarta homosexuella män i USA kommer att vara HIV-smittade innan
de har fyllt 40. HIV är idag en diagnos som man kan leva ett bra och
smittfritt liv med, förutsatt att man får rätt vård. Ändå reagerade Symba
med chock när han fick beskedet att han var smittad.
• Vad beror det på, tror du? Som fördjupning kan eleverna ta reda på
hur HIV-epidemin ser ut idag, jämfört med 80-talet. Vilka områden och
grupper är mest utsatta? Hur kan ett liv med HIV se ut?
• På grund av HIV, hatbrott, hemlöshet, droger, polisbrutalitet och
självmord har Kikidansarna fått ta farväl av många kamrater som dött.
Hur tror du att det påverkar deras gemenskap? Under minnestunden för
en Kikidansare som har dött säger Twiggy: ”Travis, vi säger ditt namn”.
Varför gör han det?

Filmarens val

Regissören Sara Jordenö är konstnär och i sin film kombinerar hon
dansfilmens estetik, som går ut på att skildra det vackra i kroppens
rörelse, med ett socialt budskap, där hon försöker lyfta fram människor
som annars kanske inte får synas utanför sitt eget sammanhang.
• Hur tycker du att hon lyckas hon med balansen mellan de två komponenterna? Vad skapar filmens bildspråk för känsla hos dig? Blir du
mest berörd av dansen eller berättelserna?
• Jordenö har följt dessa sju personer under fyra års tid. Hur tycker du
att det märks i filmen? Hur mycket märks hon själv, är hon osynlig
eller närvarande i filmen?
• Twiggy, som är en av filmens intervjupersoner, står med som manusförfattare. Hur tror du att han har påverkat filmens ton? Blir en film
mer eller mindre trovärdig när den som porträtteras även är med och
bestämmer hur slutresultatet ska se ut?
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Tips på fördjupning

Produktionsuppgifter

Filmer och tv-serier
I dokumentären Paris is burning (1990) skildras Kikiscenens storasyster,
Ballroomkulturen, i den Gyllene Eran under andra halvan av 80-talet. Här
kan man se mer om lära sig mer om vogueing och hur själva tävlingarna
går till. Filmaren Jenni Livingstone har även intervjuat en rad tongivande
personer inom Ballroomscenen i New York.

Sverige, 2016
Regi - Sara Jordenö
Manus - Sara Jordenö, Twiggy Pucci Garçon
Producent - Annika Rogell, Lori Cheatle
Klippning - Rasmus Ohlander
Längd - 95 min
Produktionsbolag - Story AB, Hard Working Movies
Distribution - Folkets Bio AB

Komediserien Transparent (2014-) har inneburit ett genombrott för
transpersoners synlighet i populärkulturen. Serien bygger på upphovskvinnan Jill Soloways egna upplevelser av att ha en förälder som kom ut som
transkvinna, och är mångfalt prisbelönad. Finns på Viaplay.
Dramat Nånting måste gå sönder (2014) handlar om Sebastian som vill
bli Ellie, och hens stormiga relation med heterosexuelle Andreas. Saga
Becker blev den första transkvinna att belönas med en guldbagge, för sitt
porträtt av Sebastian/Ellie.
I feelgoodfilmen Billy Elliot (2000) utmanar en ung pojke de strikta
könsnormerna i en nordengelsk gruvstad på 70-talet, när han bestämmer
sig för att bli dansare.
I filmatiseringen av Virginia Woolfs Orlando (1992) rör sig den androgyna
skådespelerskan Tilda Swinton fritt över könsgränserna i berättelsen om
Orlando, som föds på 1500-talet och lever i olika gestalter under 400 år.
Behovet att få uttrycka sig konstnärligt bortom normerna skildras i den
australiska komedin Priscilla – öknens drottning (1994), om tre dragqueens och deras dramatiska bussresa genom Australiens vildmark.
Den franska filmen Mitt liv i rosa (1997) handlar om den lilla transflickan
Ludo som kämpar mot omgivningens fördomar. I Sverige fick filmen –
som innehåller minimalt med våld, sex och svordomar – en sjuårsgräns,
men i USA var biobesökare under 17 tvungna att ha med sig en vuxen –
ett beslut som HBTQ-grupper klassade som transfobiskt.
Böcker
I Fanny Ambjörnssons bok Vad är queer? (nyutgåva 2016) ges en
introduktion till begreppet, och vad det innebär att vara queer i Sverige.
Genom vardagsexempel beskriver hon queerrörelsens bakgrund, teori och
aktivism, och vänder på begrepp som ”naturligt”.
Ett transfeministiskt manifest (2016) av bokdebutanten Maria Ramnehill
är en arg men konstruktiv uppgörelse med föraktet för transkvinnan, och
bilden av henne som en utklädd man.
Är klänningar farliga? Om homosexuella, bisexuella och transpersoner
(2006) av Annika Ruth Persson är en lättläst bok som rätar ut frågetecknen kring sexuella minoriteter – från asexuella till läderbögar. Förutom
lättfattliga och kortfattade fakta är boken full av personliga berättelser om
hur vardagslivet kan te sig när man avviker från normen.
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