
  THURSDAY 10, 17 AND FRIDAY 11, 18 
SEPTEMBER 2020 6:30PM

                                                Registry opens 6:00PM

@ Auditorium, 5th Floor
Bangkok Art and Culture Centre

  Spanish with English Subtitles - Free Admission

LATIN LGBTQ
FILM FESTIVAL

LATIN LGBTQ 
 FILM FESTIVAL 

PART OF SPECTROSYNTHESIS II - EXPOSURE OF TOLERANCE: LGBTQ IN SOUTHEAST ASIA

SCHEDULE &
SYNOPSIS
SCHEDULE &
SYNOPSIS
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RIU. WHAT THE ANCESTRAL CHANTS TELL (2017)
Documentary I 72 min 
Presented by the Embassy of Chile

RETABLO (2017) - Closing film
Drama I 95 min I In Quechua
Presented by the Embassy of Peru

SISSY WITH A DOG (2007) I Comedy I 15 min
FOR 80 DAYS (2010) I Drama I 105 min 
Presented by the Embassy of Spain 

SISSY WITH A DOG (2007) I Comedy I 15min
FOR 80 DAYS (2010) I Drama I 105 min 
Presented by the Embassy of Spain
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Segundo Paucar, a 14 year old boy wants to become

a master story-box maker just like his father to carry

on with the family legacy. On his way to a

community celebration in the Andes, Segundo

accidentally observes his father in a situation that

shatters his whole world. Trapped in a chauvinistic

environment, Segundo will try to deal in silence with

all that is happening to him.

เซกนุโด เปาการ ์ เด็กชายวยั 14 ใฝ�ฝ�นอยากเป�นนักประดิษฐก์ล่อง
นิทานรูปภาพเหมอืนพอ่ เพื�อสบืทอดมรดกของครอบครวั ระหวา่ง
ทางไปงานฉลองชุมชนที�เทือกเขาแอนดีส เขาก็บงัเอิญเหน็พอ่กําลัง
ทําอะไรบางอยา่งที�ทําใหโ้ลกทั�งใบของเขาพงัทลายลง เขาตกอยูใ่น
สถานการณ์อันเลวรา้ยและพยายามจะจดัการทกุอยา่งที�เกิดขึ�นอยา่ง
เงียบ ๆ

As young people in a more-

repressive era, Axun and Maite

never allowed their

relationship to develop, then

they meet again 50 years later

and rediscover the feelings

they once had for each other. 

อะชุนและไมเตสองเพื�อนรกัที�เติบโตใน
ยุคเผดจ็การ ความสมัพนัธลึ์กซึ�งของทั�ง
สองไมถ่กูสานต่อ จนกระทั�งไดก้ลับมา
พบกันอีกใน 50 ป�ต่อมา และพบวา่ครั�ง
หนึ�งพวกเขาเคยมคีวามรูส้กึดีๆ ต่อกัน

Of all the goals that

Pablo set out when he

arrived in Madrid,

there is one that is still

missing.

ปาโบลตั�งเป�าหมายที�จะทําไว้
มากมายเมื�อถึงเมอืงมาดรดิ
แต่ก็ยงัมอีีกเป�าหมายหนึ�ง
ของเขาที�ยงัขาดไป

Sissy with a dog - SHORTFILM
(Comedy I 15 mins I 2007)

80 Days (2010)
(Drama Narrative Feature I 105 mins)

Hosted by the Embassy of Spain

Retablo
(Drama I 95 mins I 2017)

Hosted by the Embassy of Peru18 September    18:30 PM

"Riu" is the spiritual and physical journey of the last heiress of

the ancestral culture of oral tradition of Easter Island. María

Elena Hotus, a 70-year-old woman, who works as a

composer, performer, and teacher of different vocal

techniques, has decided to pass on her legacy before she

dies. This is why she prepares her daughter, Aru Pate Hotus,

to succeed her. Aru, a transsexual, has to fight against the

bigotry and sexism, deeply rooted in the Island.

“รวิ” คือการสบืทอดขนบธรรมเนยีมโบราณอันลํ�าค่าทางกายและจติวญิญาณโดย
ผา่นการขบัรอ้งที�สง่ต่อใหกั้บคนรุน่หลังบนเกาะอีสเตอร ์ มาเรยี เอเลนา่ โฮตสุ
หญงิชราวยั 70 ป� ผูซ้ึ�งเป�นทั�งผูแ้ต่งเพลง นกัแสดง และครสูอนเทคนิคการใช้
เสยีง เธอตั�งใจไวว้า่จะสง่ต่อมรดกที�เธอสบืทอดมาจากบรรบุรษุนี�ก่อนที�เธอจะเสยี
ชวีติ นี�จงึเป�นเหตผุลวา่ทําไมเธอถึงต้องฝ�ก อาร ูปาเต้ โฮตสุ ลกูสาวเธอใหพ้รอ้ม
เพื�อเป�นผูส้บืทอดรุน่ต่อไป อาร ู สาวขา้มเพศ จาํต้องสูกั้บความคลั�งศาสนาและ
การกีดกันทางเพศที�หยั�งรากลึกในจติใจของผูค้นบนเกาะแหง่นี�  

RIU, What the Ancestral Chants Tell (2017)
(Documentary, Musical I 72 mins)

Hosted by the Embassy of Chile10 September    18:30 PM

11 & 17 September    18:30 PM


