
   

                                                                  

 

 

 

 

SSeeggrreetteerriiaa  oorrggaanniizzzzaattiivvaa::     

BBaarrbbaarraa  RRaavviizzzzaa  ––  tteell..  001111..55880055444444  

ee--mmaaiill::  ccsssseessssuuoollooggiiaacclliinniiccaa@@yyaahhoooo..iitt  

lluunneeddìì--vveenneerrddìì  oorree  1166..0000--1199..0000  

  
SSeeggrreetteerriiaa  sscciieennttiiffiiccaa::    

ddrr..  PPiieettrroo  CCaannttaaffiioo  --  tteell..  333333..44773344445588    

ddrr..ssssaa  GGiiuusseeppppiinnaa  BBaarrbbeerroo  --  tteell..  333399..11225522666677  

  

CCiicclloo  ddii  iinnccoonnttrrii  ggrraattuuiittii..  EE’’  ggrraaddiittaa  ll’’iissccrriizziioonnee  

                                                       

 

 

    TTRRAANNSS--MMUUTTAAZZIIOONNII..    

  IILL  TTRRAANNSSEESSSSUUAALLIISSMMOO  EE  LLEE  SSUUEE  

DDEECCLLIINNAAZZIIOONNII  PPAASSSSAATTEE  VVIISSTTII  

AATTTTRRAAVVEERRSSOO  GGLLII  OOCCCCHHII  DDEELL  CCIINNEEMMAA  

DDOOCCUUMMEENNTTAARRIISSTTIICCOO  

 

 

 

  

          

              cc//oo  FFOONNDDAAZZIIOONNEE  CCAARRLLOO  MMOOLLOO  OONNLLUUSS  

              VViiaa  PP..  SSaacccchhii  4422//EE,,TToorriinnoo  

mailto:cssessuologiaclinica@yahoo.it


  

IIll  DDootttt..  CChhrriissttiiaann  BBaallllaarriinn,,  ccrriittiiccoo  cciinneemmaattooggrraaffiiccoo,,  ee  iill  rreeggiissttaa  ee  ppssiicchhiiaattrraa  

DDootttt..  NNiiccoollaa  SSiissccii  ccuurreerraannnnoo,,  pprreessssoo  ii  llooccaallii  ddeellllaa  FFoonnddaazziioonnee  CCaarrlloo  MMoolloo,,  

cciinnqquuee  sseerraattee  aallll´́iinnsseeggnnaa  ddeellllaa  ccuullttuurraa  ee  ddeellllaa  sscciieennzzaa,,  aalltteerrnnaannddoo  ddiibbaattttiittii  

ee  pprrooiieezziioonnii  ssuull  tteemmaa  ddeell  ttrraannsseessssuuaalliissmmoo..  UUnn  pprrooggeettttoo  cchhee  tteennttaa  ddii  

rriittaagglliiaarree  uunnoo  ssppaazziioo  dd´́oosssseerrvvaazziioonnee  ee  aapppprrooffoonnddiimmeennttoo  ssuu  tteemmii  ddii  

ppaarrttiiccoollaarree  rriilleevvaannzzaa  ee  aattttuuaalliittàà  ppoolliittiiccaa..  NNeell  ccoorrssoo  ddeellllee  sseerraattee  pprreevviissttee  

ssaarraannnnoo  pprrooiieettttaattii  cciinnqquuee  ddooccuummeennttaarrii::  aallccuunnii  ddii  eessssii  aavvrraannnnoo  uunn  ttaagglliioo  

ddiivvuullggaattiivvoo,,  aallttrrii  ssaarraannnnoo  vveerrii  ee  pprroopprrii  aapppprrooffoonnddiimmeennttii  sscciieennttiiffiiccii  ddii  

ttaagglliioo  aannttrrooppoollooggiiccoo,,  aallttrrii  aannccoorraa  ddooccuummeennttaarrii  dd''aauuttoorree..  AAllllooccaattoo  ttrraa  

sscciieennzzee  uummaannee  ee  ppoossiittiivvee,,  ll´́aarrggoommeennttoo  ssii  ppoonnee  ssuu  uunnaa  ssppoonnddaa  ddii  ffaacciillii  

ssccoonnffiinnaammeennttii,,  iinn  ccuuii  ppssiicchhiiaattrriiaa  ee  aannttrrooppoollooggiiaa  ssaarraannnnoo  ii  ppoollii  ddii  uunn  

ddiibbaattttiittoo  iinn  ccuuii  iinntteerrvveerrrraannnnoo  ggllii  aauuttoorrii  ddeeii  llaavvoorrii  pprreesseennttaattii..  

MMeerrccoolleeddìì  99  nnoovveemmbbrree  22001111,,  oorree  1199--2222  

LLAA  CCAANNDDEELLOORRAA  AA  MMOONNTTEEVVEERRGGIINNEE..  PPRROOIIEEZZIIOONNEE  EE  DDIIBBAATTTTIITTOO  
CCOONN  IINNTTEERRVVEENNTTOO  DDEELL  RREEGGIISSTTAA  EE  DDEELL  PPRROOFF..  PPAAOOLLOO  VVAALLEERRIIOO  

IIll  ddooccuummeennttaarriioo  eesspplloorraa  iill  ffeennoommeennoo  ddeellllaa  ddeevvoozziioonnee  ddeeii  ccoossiiddddeettttii  ““ffeemmmmiinniieellllii””  

nnaappoolleettaannii  ((ffiigguurraa  ttiippiiccaa  ddeellll’’oommoosseessssuuaalliittàà  mmeeddiitteerrrraanneeaa))  vveerrssoo  llaa  MMaaddoonnnnaa  

““sscchhiiaavvoonnaa””,,  iiccoonnaa  bbiizzaannttiinnaa  ccoonnsseerrvvaattaa  pprreessssoo  iill  ssaannttuuaarriioo  ddii  MMoonntteevveerrggiinnee,,    

aabbbbaazziiaa  ccoossttrruuiittaa  nneell  mmeeddiiooeevvoo  ssuullllee  rroovviinnee  ddii  uunn  aannttiiccoo  tteemmppiioo  ddeeddiiccaattoo  aallllaa  ddeeaa  

CCiibbeellee..  

MMaarrtteeddìì  1133  ddiicceemmbbrree  22001111,,  oorree  1199--2222  

UUNNAA  SSEETTTTIIMMAANNAA  IINN  IINNDDIIAA..  LLAA  CCIITTTTAA’’  DDEEII  TTRRAANNSS..                                                    
PPRROOIIEEZZIIOONNEE  EE  DDIIBBAATTTTIITTOO  

RReeppoorrttaaggee  iinn  ttrree  ppaarrttii  ssuullll''iinnddiiaa  mmeennoo  ccoonnoosscciiuuttaa,,  iinn  qquueessttaa  ppaarrttee  ssii  aaffffrroonnttaa  iill  tteemmaa  

ddeellllee  ppeerrssoonnee  ttrraannsseessssuuaallii  ee  ddeell  lloorroo  rruuoolloo  iinn  qquueellllaa  ssoocciieettàà..  

  

  

MMaarrtteeddìì  2211  ffeebbbbrraaiioo  22001122,,  oorree  1199--2222  

RRUUSSSSUULLEELLLLAA,,  LL’’UULLTTIIMMAA  FFEEMMMMIINNIIEELLLLAA  DDII  NNAAPPOOLLII..  PPRROOIIEEZZIIOONNEE  
EE  DDIIBBAATTTTIITTOO  CCOONN  IINNTTEERRVVEENNTTOO  DDEELL  RREEGGIISSTTAA    

""RRuussssuulleellllaa""  rraaccccoonnttaa  llaa  vveecccchhiiaaiiaa  ddeellll''uullttiimmoo  ffeemmmmiinniieelllloo  ddii  NNaappoollii,,  llaa  ccuuii  vviittaa,,  

uunn  tteemmppoo  ffaattttaa  ddii  ffeessttee,,  vviiaaggggii  ee  ssppeettttaaccoollii,,  èè  ooggggii  rriiddoottttaa  aalllloo  ssppaazziioo  aanngguussttoo  ddii  

uunn  ppiiccccoolloo  mmoonnoollooccaallee  iinn  ccuuii  iill  tteemmppoo  ggaalllleeggggiiaa  ssoossppeessoo  nneell  rriiccoorrddoo  ddii  uunn  

ppaassssaattoo  gglloorriioossoo..    

  

MMaarrtteeddìì  1177  aapprriillee  22001122,,  oorree  1199--2222  

TTOOMMBBOOYY..  PPRROOIIEEZZIIOONNEE  EE  DDIIBBAATTTTIITTOO  

IIll  ffiillmm  rraaccccoonnttaa  ll''eessttaattee  ddii  uunnaa  bbiimmbbaa  cchhee  aarrrriivvaattaa  iinn  uunnaa  nnuuoovvaa  cciittttàà  ddeecciiddee  ddii  

vviivveerree  aall  mmaasscchhiillee  llaa  pprroopprriiaa  iiddeennttiittàà  aa  ccoonnttaattttoo  ccooii  ccooeettaanneeii..  

  

  

MMaarrtteeddìì  1122  ggiiuuggnnoo  22001122,,  oorree  1199--2222  

CCEERRAASSIIEELLLLAA,,  OOVVVVEERROO  LL’’EESSTTIINNZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  FFEEMMMMIINNIIEELLLLAA..  
PPRROOIIEEZZIIOONNEE  EE  DDIIBBAATTTTIITTOO  CCOONN  IINNTTEERRVVEENNTTOO  DDEELL  RREEGGIISSTTAA  

CCeerraasseellllaa  èè  iill  nnoommee  ddii  uunn  ffeemmmmiinniieelllloo..  QQuueesstt’’iinnddiivviidduuoo  ggeenneettiiccaammeennttee  mmaasscchhiillee  

ccoonn  aatttteeggggiiaammeennttii,,  mmoovveennzzee  ee  bbiissooggnnii  ttiippiiccaammeennttee  ffeemmmmiinniillii,,  mmaaii  ttrraavveessttiittoo  

ttoottaallmmeennttee,,  èè  vviissssuuttoo  bbeenn  iinntteeggrraattoo  nneellllaa  rreeaallttàà  ddeeii  qquuaarrttiieerrii  ppooppoollaarrii  ddeellllaa  cciittttàà  

ddii  NNaappoollii  ffiinnoo  aaggllii  aannnnii  OOttttaannttaa..  IInn  sseegguuiittoo  sseeccoonnddoo  ggllii  aauuttoorrii  cc’’èè  ssttaattaa  

uunn’’eessttiinnzziioonnee  ddii  qquueell  ggeenneerree  ddii  iinnddiivviidduuoo..  

 


