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Rebel bez
příčiny:
vzdorem ke
(queer) slávě
Kultovní snímek o dospívající mládeži, díky kterému se
James Dean stal ikonou pro
několik generací (nejen) queer
diváků. Film zařadí do souvislostí dobové kinematografie
i queer čtení historicko-teoretický úvod filmových publicistů Šárky Gmiterkové a Jana
Bodnára, člena SPQP.

Po stopách
našich bab
a dědů 2018
S pravidelnou historicko-vlastivědnou vycházkou po
místech spojených s teplou
minulostí se letos po šesti
letech vrátíme na Vinohrady.
Víte například, kde v roce 1934
došlo k prvnímu doloženému
vystoupení čs. homosexuálů
proti policejní šikaně? Vycházka potrvá přibližně 2 hodiny.
Dr. Jan Seidl

3. dubna 2018, 20.30 hod		
kino Art, Radnická 4, Brno
Partnerem je Kino Art.

5. dubna 2018, 18.00 hod
Sraz před kostelem sv. Ludmily
na nám. Míru, Praha

projekce

vycházka

Centrum queer paměti pořádá
výstavu „Král Majales“ věnovanou pobytu Allena Ginsberga v Praze v roce 1965. Na
jeho československou epizodu
zavzpomínají herec a recitátor
Mirek Kovařík a herec a gay
aktivista Jiří Hromada.
11. dubna 2018, 19.00 hod
Centrum queer paměti,
Na Strži 1683/40, Praha

Homosexualita: předmět
trestního stíhání v Československu
(1918–1938)
Přednáška o kriminalizaci
homosexuality v ČSR v období
první republiky. Představí
především výsledky nového
archivního výzkumu
v Košicích.
Mgr. Michal Mako
12. dubna 2018, 19.00 hod
Café Patra, Krymská 17, Praha

vzpomínky

přednáška
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Vzpomínkově
poetický večer
na Allena
Ginsberga
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Shromáždění
k 80. výročí
úmrtí Vojtěcha
Černého
Vojtěch Černý, klíčový pracovník meziválečného hnutí
sexuálních menšin, zemřel
tragicky 17. dubna 1938.
V předvečer 80. výročí
Černého úmrtí se sejdeme
u jeho donedávna zapomenutého a zanedbaného hrobu,
o jehož zvelebení se za
přispění soukromých dárců
zasadila SPQP.

Podivuhodný
případ Anneliese Kohlmannové: Queer touha
v koncentračních táborech
Přednáška Dr. Anny Hájkové
ukáže queer dějiny holokaustu,
homofobii přeživších i jakým
způsobem jsou lesbické dějiny
mimořádně marginalizované.

16. dubna 2018, 17.00 hod
Sraz před pravoslavným
kostelem na Olš. hřbitovech.

17. dubna 2018, 18.00 hod
Autonomní sociální centrum
Klinika, Jeseniova 60, Praha 3
Partnerem je Feministická
společnost a Klinika.

shromáždění

přednáška

Homosexuální tvůrce Vladimír Drha (1944–2017) se
queer tematice otevřeně
nevěnoval, jeho filmy však
obsahují homoerotické motivy
a fascinaci mužským tělem.
Projekce připomene loni
zesnulého režiséra a osobně
ji uvede herec Jiří Hromada,
pro kterého byl snímek rovněž
debutem.
18. dubna 2018, 17.30 hod		
Kino Ponrepo, Bartlomějská 11, Praha
Partnerem je Národní filmový
archiv.

projekce

Po stopách
našich bab
a dědů v Brně
Historicko-vlastivědná vycházka po místech v centru
města, na kterých se odehrávala historie naší komunity v posledních sto letech.
Výklad bude obohacen citáty
z dobových pramenů. Vycházka potrvá přibližně 2 hodiny,
letos proběhne jako součást
kampaně Jsme fér.
Dr. Jan Seidl
18. dubna 2018, 18.30 hod
Sraz na Pekařské, nad schody
do Leitnerovy ul., Brno

vycházka
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Dneska přišel
nový kluk
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Drahý Fredy / Stoprocentní
Fredy HaYakar přátelství:
Evropská premiéra filmu před- přednáška
staví pohledného sportovce, co
k 120. výročí
uprchnul z Německa do Čech,
aby svůj život zasvětil péči
narození B. J.
o děti a mládež. Fredy Hirsch,
sionistický Žid a přiznaný hoKosovského
mosexuál, byl zavražděn
v Osvětimi ve věku 28 let.
Režisér Rubi Gat kombinuje
vyprávění pamětníků s animacemi, jimiž příběh domýšlí.

24. dubna 2018, 19.00 hod
Filozofická fakulta UK, místnost. 200, nám. Jana Palacha 2,
Praha. Partnery jsou Charlie,
z. s., a Velvyslanectví Státu
Izrael v České republice.

projekce

Bohumil J. Kosovský byl jedním z význačných pracovníků
čs. hnutí sexuálních menšin.
Přednáška představí jeho mimořádný život.
Dr. Jan Seidl
26. dubna 2018, 19.00 hod
Centrum queer paměti,
Na Strži 1683/40, Praha

přednáška

Dokument seznamuje s devatenáctiletým uprchlíkem na
Moravě. Fredy Hirsch a jeho
olomoucký partner Jan Mautner žili ve společné domácnosti v Brně, kde působili
v tělovýchovné jednotě Makabi. V Praze vymohl Hirsch
na nacistech navrácení sportoviště HaGibor židovským
dětem. A v Terezíně se stal
otcovským vzorem.
29. dubna 2018, dopoledne
Filozofická fakulta UPOL, čas
a místnost viz www.afo.cz.
Partnerem je Academia film
Olomouc.

projekce

Edward Carpenter: Queer,
socialismus
a umění
Ve stejné době, kdy se začal
Edward Carpenter angažovat
v hnutí utopického socialismu, začal také psát o soudobé
kultuře a současně bojovat za
emancipaci neheterosexuálních lidí. Jak dokázal tyto tři
oblasti skloubit a propojit?
PhDr. Ladislav
Zikmund-Lender
30. dubna 2018, 18.00 hod
Autonomní sociální centrum
Klinika, Jeseniova 60, Praha 3

přednáška
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Drahý Fredy /
Fredy HaYakar
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Společnost pro Přehled akcí
Rebel bez příčiny
queer paměť
3. 4. 20.30, kino Art, Brno
SPQP, z. s., sdružuje ty, kdo
chtějí přispět k uchovávání
paměti na životní příběhy lidí
neheterosexuální orientace
a pohlavně a genderově nenormativní identity v Česku. Jejím
cílem je vybudovat muzeum
a archiv queer paměti.
V současnosti provozuje
Centrum queer paměti, kde
pořádá výstavy, přednášky,
diskuse, projekce a pravidelné
badatelské dny.
www.queerpamet.cz
www.facebook.cz/queerpamet
queerpamet@queerpamet.cz

5. 4.

Po stopách našich bab a dědů
18.00, nám. Míru, Praha

11. 4.

Vzpomínkově poetický...
19.00, Centrum queer paměti

12. 4.

Homosexualita: předmět...
19.00, Café Patra, Praha

16. 4.

Shromáždění k 80. výročí...
17.00, Olšanské hřbitovy

17. 4.

Queer touha v k. táborech...
18.00, Klinika, Praha

18. 4.

Dneska přišel nový kluk
17.30, Ponrepo, Praha

18. 4.

Po stopách našich bab a dědů
18.30, Pekařská, Brno

24. 4.

Drahý Fredy
19.00, FF UK, Praha, m. 200

26. 4.

Stoprocentní přátelství...
19.00, Centrum queer paměti

29. 4.

Drahý Fredy
dopoledne, FF UP, Olomouc

30. 4.

Edward Carpenter: Queer,...
18.00, Klinika, Praha

Provoz Centra queer paměti byl v roce 2018 podpořen grantem hl. města Prahy.
Změna programu vyhrazena. Sledujte web a facebook SPQP.

