
ZGŁOŚ WYDARZENIE 
QUEEROWY MAJ 2014
Zapraszamy wszystkie organizacje, grupy, kolektywy, instytucje i osoby do 
włączenia się w tworzenie programu festiwalu Queerowy Maj, który odbędzie 
się w dniach 12-18 maja 2014 w Krakowie. Festiwal organizowany jest od 
roku 2009 przez Komitet Organizacyjny, złożony z osób prywatnych i 
działający na zasadach kolektywu. Festiwalowi rokrocznie towarzyszy Marsz 
Równości. 
  
Festiwal "Queerowy Maj" to święto równości i różnorodności. To również 
przestrzeń edukacyjna i warsztatowa, miejsce na dyskusje i wymianę 
doświadczeń, czas na dragowe imprezy i queerowe śniadania. Chcemy, żeby 
program festiwalu współtworzony był przez jego uczestniczki i uczestników.
Jeśli masz pomysł na warsztat, wykład, dyskusję, chcesz zaprezentować 
swoje prace artystyczne, zorganizować imprezę sportową lub w jeszcze inny 
sposób współtworzyć program festiwalu - napisz do nas! Na zgłoszenia 
czekamy do 15 marca pod adresem: qm.wydarzenia2014@gmail.com 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Data trwania festiwalu: 12-18 maja 2014 
Miejsce: Kraków 
Deadline zgłoszeń: 15 marca 2014 
Gdzie zgłaszać: qm.wydarzenia2014@gmail.com 



BLOKI TEMATYCZNE

W roku 2014 proponujemy następujące bloki tematyczne: 
  
QUEER: TEORIA I PRAKTYKA 
Queer na akademii. Jak opisywać i analizować to, co z zasady 
niedefiniowalne? Czy nikt nie rodzi się kobietą, ale się nią staje? Czy płeć to 
to, co robimy, czy to, z czym się rodzimy? Czy płynna tożsamość to jeszcze 
tożsamość? Czy orientacja seksualna w ogóle istnieje? Ile jest tożsamości 
płciowych, psychoseksualnych i czy to pytanie w ogóle ma sens?  
Queer na ulicy. Jaki potencjał polityczny ma ruch społeczny oparty na 
zasadzie całkowitego rozmycia granic? Jakie są doświadczenia queerowych 
ruchów społecznych na świecie? Czy ruch queerowy w Polsce w ogóle 
istnieje?  
Queer w domu. Jak kocha Odmieniec? Co to znaczy żyć poza marginesem? 
Czy można być Odmieńcem z wyboru? Dla kogo i dlaczego odrzucenie 
tożsamości oznacza wolność?  
  
PSYCHOSEKSUALNOŚĆ I EROTYKA 
Czy geje potrafią być wierni? Czy lesbijki uprawiają seks? Co to jest 
nieheteronormatywne pożądanie i jak się ono wyraża? Czy ciało to broń czy 
pole walki?  Dlaczego seks jest polityczny? Czy nosić seksualność na 
sztandarach? Dlaczego fetyszyzm może być subwersywny? Czy pornografia 
może wyzwalać? A co z aseksualnością? Jakimi językami w sztuce, literaturze
i mediach mówi się o nienormatywnej seksualności na świecie? Czy my, osoby 
LGBTQIA w Polsce, umiemy rozmawiać o erotyzmie i erotyce? Co nas łączy 
poza seksem?   
  
DYSKRYMINACJA I WYKLUCZENIE 
Czy wykluczenie jest wspólnym doświadczeniem osób nieheteroseksualnych? 
Dlaczego wykluczane/i wykluczają? Czy wszyscy geje boją się lesbijek i czy 
każda lesbijka nienawidzi gejów? Kto się boi transseksualistów? Co to jest 
bifobia i skąd się biorą homoseksualni bifobi? Authomofobia - to się leczy? 
Kto jest za biedny, żeby być gejem? Czy społeczność LGBTQIA w Polsce jest 
klasistowska? Jak bezpiecznie wychodzić z szafy? Które strategie 
antydyskryminacyjne ruchów LGBTQIA na świecie dają się wykorzystać w 
Polsce? Kiedy zacznie się tęczowa rewolucja?



FORMULARZ

Tytuł wydarzenia

Blok tematyczny (jeśli dotyczy)

Proponowane daty

Proponowane godziny

Opis (skrócony, 2-3 zdania)

Opis (pełny)

Organizator/ka formalny 
(opcjonalne)

Osoba zgłaszająca wydarzenie/ 
osoba koordynująca wydarzenie

e-mail

numer telefonu

ewentualne koszty, uwagi, 
wymogi co do miejsca
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