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מן העתונות
צרפתית

"Home is You" : a "revelation" to the other
« The ﬁlm records the identity ﬂicker nothing presaged both the happiness of the two
women seemed ﬂawless, after their union.
They are seen in the Black Rock Desert, Nevada, during the Burning Man event, dedicated
to personal expression, a kind of enchanted interlude catches as a hard return to reality.
The ﬁlm could just be the chronicle of a revival but it is much more.
Stands a gentle way, it is a manifesto in favor of tolerance.»
Sandrine Marques | Le Monde.fr | 15.10.2013

כל הכתבה

What is our identity?
« From Israel to Canada, via Paris, the road trip and love quickly psychoanalytic Yaelle and
Aya, a homosexual couple. Because it does not just be a simple documentary on "after
coming out," Home Is You is aimed at a universal audience by thinking it raises.
What is our identity? Our home? Can you really be happy when our family rejects us If,
at the end, bursts of nervous camera mislead the viewer's attention, emotion,
it remains there.»
Laetitia Pinon | Premiere | 15.10.2013

כל הכתבה

A great cry of love for tolerance and acceptance of differences.
« Among the future plans of the two female artists and depression guete Yaelle to feel more
and more orphan, is above all the sincerity of this diary and want to ﬁnd a unit in his life
affecting the addition.
Home Is You is a great cry of love for tolerance and acceptance of differences.»
Christophe Chadefaud | Studio Ciné Live | 01/10/2013

כל הכתבה

A funny little UFO and tender
« Home is you, a documentary ﬁlm about Aya Yaëlle and their love story, their coming out.
and its consequences. A funny little UFO and tender outside all circuits.»
Renaud Montfourny | un blog inRocKs | 16.10.2013

כל הכתבה
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LGBT News
« A story that has so many feelings, apects and moments we all experienced.
A story about love, bravery. A story that must be told.»
http://www.facebook.com/NEWSLGBT

Liberté d’aimer son prochain, ou plutôt… sa prochaine
« Elles sont deux femmes, une Française d’origine et une Israélienne. A avoir décidé de faire
ﬁ des tabous et d’aborder sans faux-semblant leur homosexualité. Mais sortir du placard ne
se fait pas sans mal. Surtout quand la famille ne suit pas»
«Nous voulons montrer que le coming out est une expérience universelle. »
« Souvent, ce sont justement ceux qui sont le plus rejetés par la société qui font preuve de
la plus terrible intransigeance. »

“« Hymne à l’humanité»

Myriam Kalfond | édition du 6 mars du Jerusalem Post en français

כל הכתבה

Entrevista: Diretora francesa fala sobre casamento com parceira
israelense, desejo de ser mãe e sobre o documentário “Home is You”
« Yaelle Shwed chorou de alegria no último dia 23 de abril, quando o casamento e a adoção
por casais do mesmo sexo foram reconhecidos na França. Nascida e criada em Paris,
imigrou para Israel onde encontrou seu grande amor, Aya. Juntas há quatro anos, tiveram
que casar no Canadá, pois em Israel só existe casamento religioso, mas casamentos civis
(homo ou heterossexuais) realizados no exterior são reconhecidos pelo país e na França
ainda não era aprovado."
Alexandre Adoni | Casamento, Israel, cinema | 16:04

כל הכתבה

Meu lar é você: Amor entre francesa e israelense vira documentário
« Uma imigrou da França e a outra é israelense nata. No documentário “Home is You”
(Meu lar é você), Yaelle e Aya Shwed contam sua história de amor, desde que se
conheceram, a aceitação de uma nova identidade, até a depressão pós-casamento no
Canadá. Elas contam tudo! E sob diferentes ângulos: do ponto de vista de Yaelle, abrir mão
de seu país, de sua língua e da não-aceitação dos pais. Já do lado de Aya, vemos a história
sob o prisma de uma mulher apaixonada e bem-resolvida com sua sexualidade que faz tudo
para sua parceira se adaptar em Israel. »
UM OUTRO OLHAR | SÁBADO, 20 DE ABRIL DE 2013
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כל הכתבה

כל הכתבה

יציאה אוניברסלית מהארון
איה ויעל שויד ,זוג נשוי ואמניות ,יצרו את " ,"Home is youפרויקט משותף ורב תחומי העוסק
ביציאה מהארון כחוויה אוניברסלית .בעקבות יציאתן המתוקשרת מהארון ,החל סיפורן האישי
להסתבך ...בקרוב בקולנוע הקרוב ללבכן\ם
יריב פלג | קולנוע | פורסם 20/02/2013

כל הכתבה

משפחה גאה
מה קורא להורים לאחר שילדיהם מתוודים בפניהם על נטיותיהם המיניות? יעל ואיה שוויד ,זוג
לסביות שנישאו ,הציגו בנתניה את הסרט  home is youהמתאר את מאבקה של יעל לזכות בהכרה
של אביא ,והוציאו מהארון את סוגיית ההתמודדות של בני המשפחה.
רותי ברמן | חדשות נתניה | פורסם 15/02/13

כל הכתבה

לצאת מהארון
איה ויעל שוויד בראיון זוגי ,לקראת הקרנת סירטן הדוקומנטרי  ,האמיץ והמרגש .
הערב )יום ה' (7.2בהיכל התרבות בנתניה.
ליאור פדלון | קול השרון נתניה ומושבים | פורסם 07/02/13

כל הכתבה
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מן העתונות
עברית

אבי מטפל בלסביות ,אך לא קיבל אותי כשיצאתי מהארון
סיפור אהבתה של יעל לאיה הוביל אותה אל עבר היציאה הבלתי נמנעת מהארון .אך דווקא אביה,
פסיכיאטר המטפל בהומואים ובלסביות ,הפנה לה עורף ולא הסכים לקבלה .את אותן שנים קשות,
אך מלאות באהבה הפכו האמניות לסרט דוקומנטרי אישי ומרגש ,שיוצג השבוע בסינמטק תל אביב
ובסינמטק ראש פינה
רננה לויאני |  | makoפורסם 08:42 12/06/12

כל הכתבה

איה ויעל שוויד התחתנו בפורים האחרון ,בדיוק שנתיים אחרי שנפגשו לראשונה,
החתונה שלהן הייתה בעצם מסיבת תחפושות גדולה .מי שלחץ עליהן להתחתן היו לא
פחות מאשר ההורים של איה שמאוד רצו להזמין את כל החברים שלהם לשמוח אתם
בשמחה הגדולה.
רננה לויאני |  | makoפורסם 10:58 16/01/12

כל הכתבה

מסעותי עם עצמי
אלבום ,מופע ,דוקו ,חתונה ,איה שויד ואיה והצעצועים לא נחה לרגע מחוץ לארון
מאת :גיא ארליך

יום שישי 31 ,מרץ2011

כל הכתבה

יעושה אקזיט
איה שויד תמיד ידעה שהיא שונה ) ( ...היא נמשכה למילים וללחנים.
אבל בגיל  32נמאס לה להסתיר את שתי האהבות הגדולות שלה :המוזיקה ובת הזוג יעל.
מאת :יסמין לוי יום שישי 21 ,בינואר 2011

כל הכתבה

יציאה
איה שויד מ"איה והצעצועים" ובת זוגה יעל דוד ,מציגות בביתן הפרטי מופע אלטרנטיבי.
לא רק במובן המגדרי.
כל הכתבה

רחוקה ממך ,קרובה לעצמי  -ראיון עם איה שויד
לכבוד הסינגל החדש של איה שויד ,הלא היא איה והצעצועים והקליפ המציג מערכת
יחסים לסבית ,שלחנו את דנה גולדרינג לדבר עם איה על השיר ,יצירה ,זוגיות והמופע
החדש שלה ושל בת זוגתה
דנה גולדרינג ]צרו קשר[ ]עמוד כתב/ת[ יום שבת15/1/2011 ,
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הום איז יו
סיפור אהבה אופטימי שהייאוש מחלחל לתוכו כשאביה של יעל מחרים אותה בעקבות היציאה
. איה-מהארון והחתונה עם בת זוגה
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סינופסיס
איה ,מוזיקאית בת  ,32ללא גבולות וספקות בנוגע לזהות שלה ,פוגשת את יעל ,בת  ,29עולה חדשה
מצרפת ,מגיעה ממשפחה מסורתית.
איה ויעל מתאהבות ,יוצרות ביחד ומעלות מופע משותף.
המפגש שלהן מתפתח לסיפור אהבה אמיתי עד שיעל מחליטה לחשוף את הזוגיות בפני הוריה .יעל
חותכת את הקשר עם משפחתה ,שלא מקבלת אותה והתקווה הופכת לייאוש .הן מחליטות לטוס
לטורונטו כדי להינשא .יעל סובלת מדיכאון חריף לאחר החתונה .היא צריכה להתמודד עם זהותה שלה
בנוגע לעצמה ,תרבותה ומשפחתה.
הסרט התיעודי הוא דיוקן אמיץ ואינטימי ,תוסס ,מלא הומור ,אמיתי ונוגע ללב .מסע נוקב ,מאבק של זוג
חד מיני בדרישה לקבלת הזוגיות והאהבה שביניהן.
המסר של הבמאי

PRESSE: François VILA
64 RUE DE SEINE ALFORT VILLE
francoisvila@aol.com
tel: +33(0)143960404 / +33(0)0608786810

FRANCE SALES:

WORLD SALES:

PRODUCTION

www.comingout.co.il

www.homeisyou.co.il

דבר הבמאיות
לא חלמנו לעשות את הסרט הזה .זה פשוט קרה .זה יצא החוצה.
בתחילה עשינו סרט קצר על הסיפור שלנו .זה היה מכוון לעזור להורים להבין טוב יותר מה עובר על
הילדים שלהם בעת היציאה מהארון .המצלמה תמיד הייתה איתנו וכשראיינו אנשים סביבנו ,הבנו
ש"היציאה מהארון" לא שייכת רק לתחום המיניות.
בשנת  2007עליתי לארץ ועזבתי את צרפת .ניתנה לי זהות חדשה ,הפכתי לישראלית .שם פגשתי את
איה ,בת הזוג הראשונה שלי וכך גם קיבלתי זהות מינית חדשה.
בעקבות הקשר עם איה החלטתי לצאת מהארון בפני ההורים שלי והם דחו אותי וניתקו את הקשר אתי.
שם הסרט נלקח מאחד השירים של איה -"Home is you, home is me" :התגלותו של הילד שבתוכנו.
כשתי נשים צעירות מתרבויות שונות ,שפות שונות ואישיות שונה ,באווירה של אהבה תמימה ורומנטית,
אנחנו תמיד שואלות את עצמנו איפה הבית עבורנו.
ההורים של איה תמיד היו שם בשבילה .היא תמיד הרגישה חופשייה ולא ידעה איך לשחרר אותי מהכלא
שלי .זה הביא הרבה כאוס ביחסים שלנו .אני חוויתי דיכאון והקשר הגיע לסף פרידה.
אחרי הרבה ניסיונות לגרום להורים שלי לקבל אותי עם איה כזוג ,התחלתי לבנות את הבית החדש שלי,
זהותי החדשה .שיניתי את שם המשפחה שלי ואימצתי את שם המשפחה של איה.
התחתנו באופן רשמי בקנדה ,יום החתונה שלנו היה בהשראת מילותיו האחרונות של ג'ק לייטון:
"חברים שלי ,אהבה טובה יותר מאשר כעס .תקווה טובה יותר מאשר פחד .אופטימיות טובה יותר מייאוש.
אז בואו נהיה אוהבים ,מלאי תקווה ואופטימיזם ואנחנו נשנה את העולם"-ג'ק לייטון
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את ירח הדבש עשינו בפסטיבל הברנינג מן בנוואדה ,ארה"ב .בתוך כל החופש הזה נכנסתי
לראשונה לאזור חשוך מאוד.
התחלתי להיות מאוד מבולבלת לגבי הזהות שלי וסבלתי מדיכאון שלאחר חתונה .חשבתי לקחת גלולות
פסיכיאטריות כדי לראות קצת אור וחשבתי שאבא שלי ,שהוא פסיכיאטר ,יעלה על הטיסה הראשונה
בשביל לבוא ולטפל בי אך זה לא קרה.
חשוב לנו להעלות בדרך פשוטה מאוד ואינטימית נושאים כגון חתונה חד-מינית ,דיכאון שלאחר החתונה,
שימוש בגלולות פסיכיאטריות וילדים שנדחו על ידי הוריהם.
באמצעות הסרט הזה אנו מביעות את האמונה האמיתית שלנו באפשרות לחיים שמחים יותר במקום בו
כולם צריכים שווי זכויות ,חופשיים להתחתן עם מי שרוצים ,ללא הבדל דת ,גזע ומין.
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צוות
יעל שויד

בימוי ,הפקה ,צילום.
אמנית תקשורת חזותית .נולדה בפריז ).(1982
תואר מוסמך באומנויות תקשורת חזותית בפריז וברוקלין קולג' )ניו  -יורק(
ובאמנויות מדיה אינטראקטיבית.
נמנית עם המעצבים המובילים בעולם בעיצוב האינטרקטיווי לאחר שהחל
בעבודה בעיצוב ומיתוג אריזות העולם.
בשנת  2007הגיעה לישראל ,עובדת כמנהלת קריאטיב של חברת אינטרנט
בתל אביב.
דוא"לyaelle.david @ gmail.com :
טל+ 972548230702 :

איה שויד

בימוי ,הפקה ,מוזיקה ,צילום.
מוזיקאית ואמנית רב תחומית.
בשנת  2011יצא האלבום "השקט הזה" בהפקה מוזיקלית של קורין אלאל.
עובדת עם קבוצות על תהליכי יצירה בכתיבה ,מוזיקה ווידאו.
דוא"לasitis.productions @ gmail.com :
טל+ 972523843633 :

דניאל אביצור
עורכת

דניאל אביצור -במאית ,תסריטאית ועורכת.
בוגרת החוג לקולנוע וטלוויזיה לתואר שני באוניברסיטת תל אביב.
עובדת בימים אלה על תסריט מקורי "קפה שוק".
מבין הסרטים הרבים שערכה אפשר למצוא את "ירושלים גאה להציג",
"אמא אבא יש לי משהו לספר לכם"" ,עירקנ'רול" )דודו טסה בעקבות סבו
המוסיקאי(” ,זמן משפחה“.
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הפקה
. התגלות, טרנספורמציה, כאוס:יעל ואיה יצרו ביחד טרילוגיה
. השתתף בפסטיבל עכו, מופע דוקו לייב-" "כאוס: יצא החלק הראשון2011 בשנת
. דקות40  סרט תיעודי של," "פליז לאב: הוציאו את החלק השני,2011 בשנת
. והוקרן בפסטיבלים רבים ברחבי העולם2011  בשנתTLVFest הסרט קיבל את פרס הסרט הטוב ביותר ב
."home is you" : יצא החלק השלישי,2012 בשנת
 נקודת מפגש לפרויקטים ואנשים, הפקות זו פלטפורמה מקוונת לקידום מפגש תרבותיComing Out
. חשיפה פנימית וקירוב בין תרבויות,העוסקים בחיפוש אחר אמת
.הפרויקטים נעשים באופן עצמאי ובשיתוף פעולה של אמנים מתחומים שונים
www.comingout.co.il : כדי לאפשר לאנשים להכיר אותך,Comingout

יצירת קשר
PRODUCTION : COMINGOUT
Yaelle and Aya Shwed
Comingoutprod@gmail.com
Tel : +972 (0) 54 30 82 702

PRODUCTION
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FRANCE SALES : ESPERANZA PRODUCTIONS
33 RUE VIVIENNE 75002 PARIS
esperanza2@wanadoo.fr
contact Sonia Medina: +33(0)601324578

WORLD SALES:

FRANCE SALES:

WORLD SALES: J.M.T. Films Distribution
20 Bialik st., Tel Aviv 63324, Israel
Michael@JMTFilms.com
contact Michael Treves - : +972- 3- 525 47 82
M: +972- 52- 36 333 98 | abroad: +372 8136 8789
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פרטים טכנים
2012
אנגלית- צרפת-ישראל
 דקות60
HD Video 16:9 Color
DVD region 0, 1, all
(MEDIA FILE .MOV (PRORES
 צרפתית, אנגלית,עברית
 אנגלית,עברית

PRODUCTION

www.comingout.co.il

WORLD SALES:

FRANCE SALES:

:שנת הפקה
:ארץ
:אורך
:פורמט צילום
:פורמט הקרנה
:שפה
:תרגום

PRESSE: François VILA
64 RUE DE SEINE ALFORT VILLE
francoisvila@aol.com
tel: +33(0)143960404 / +33(0)0608786810

