Què sigui qui
vulgui!!
LA NOSTRA IDEA ÉS:
Que el sexe d’una criatura no marca la seva
tendència sexual, ni la inclinació sexual que ella pot
tenir, ni com ella es pot sentir.

COM HO FAREM:
A partir de la visió d’una persona jove, representem
la mentalitat de dues generacions diferents.
La història és que als pares no els importa el sexe
de la seva criatura. Tenint en compte que, en la
societat actual en la que vivim, ens trobem amb:
- Una sexualitat clàssica ( noia-sexe-noia i se sent
noia, noi-sexe-noi i se sent noi ).
- Una sexualitat més contemporània, ( sentir-se noia
amb cos de noi , sentir-se noi amb cos de noia ).
Sumada a l’anterior.
-

Mentrestant, els avis, degut a les seves creences i a
la seva mentalitat, continuen veient a les nenes
amb el color rosa i als nens amb el color blau.

La nostra idea per dur-ho a terme serà, fer-ho tot
amb imatges reals i amb personatges reals.
No obstant, presentem els dibuixos fets amb els/les
companys/es de classe com a “storyboard”.
Els dibuixos mostren diferents plans per a diferents
escenes. Aquests van des de: pla obert, pla tancat,
primer pla, pla panoràmic, pla curt, pla mig-curt,
etc ( segons el dibuix ).
1.En primer pla es trobarà una parella entrant a
l’hospital.
2.Trobarem la parella en una sala d’espera amb els
seus pares.
3.Els pares de la parella discuteixen si serà nen o
nena. La mare ja es comença a trobar agobiada.
4.S’escolta una veu en off, d’una persona, fent
entrar a la parella dins d’una sala.
5.A la següent escena es trobarà la mare estirada
en un llit i al metge tapant l’ecografia del bebè i li
preguntarà que pensa, si serà nen o nena?.
6.La mare mentre li parla el metge es recorda de la
“discussió” dels seus pares i sogres per les
joguines de la criatura, pels colors de la roba...

7.La mare li respondrà amb un to alterat: Què
sigui qui vulgui !!
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ESCOLA EL BROT
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