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Ahogy a szélsőjobboldali politika elterjedt Európában, úgy jött vele a homofóbia és gyűlöletkeltés. Ez nem 
csupán a társadalom szintjén történik, hanem beépült az intézményi és politikai vezetésbe is. Az LMBTQ+ 
közösség, különösen az elmúlt 10 év során, egyre marginálisabb szerepet tölthetett csak be a magyar 
társadalomban. Ahogy a kormány igyekszik hangot adni nemtetszésének az LMBTQ+ közösség és tagjaival 
szemben, s egyre ellehetetleníti emberi jogaikat, úgy válik a közösség hangja és jelenléte egyre fontosabbá. 
Legutóbb A Szívünk egy másik ország, tranzit .hu szervezésében megrendezett kiállítás foglalkozott a queer 
identitás kérdéskörével. 2002-ben pedig a  Trans Sexual Express a Műcsarnokban szolgált a művészeti 
irányú bemutatására a táradalom e szegmensének. Nagy visszhangot kapott ugyan a szakmai sajtóban, de 
a téma ismertségének hiányában rengeteg félreértés tárgya lett. A Queer Budapest kiállítás célja, hogy 
bemutassa és főleg, megmutassa a magyar queer társadalmat, az e témában alkotó művészeket, s a 
fogalom legtágabb értelmében vegye szemügyre a kortárs művészetet. Felhívja a figyelmet a (nem csupán) 
queer embereket érintő égető problémákra, és ünnepelje őket. Mivel a queer társadalom helyzete hasonló 
egész Európában, így a kiállítás példaként és kapcsolódási pontként az Egyesült Királyság kulturális 
képviselőit hozza be a térbe a magyar művészek mellé.
Az első rész hangot kíván adni az LMBTQ+ közösség politizálódásának / politikai értelemben vett 
marginalizálódásának. A második rész a queer művészet és genderfluid színtér ünneplése. Magyarországon 
az identitás kötetlen megmutatása például a techno bulik, mint ‘safe space’ keretein belül történik. Ezek 
olyan architekturális és társadalmi terek, ahol az individuum szabad és normáktól mentes.
A harmadik egység az összetartozás köré épül. Test és társadalom, politika és művészet, underground és 
mainstream, queer és nem queer. Mindegyik alapja, ami megkérdőjelezhetetlen és felülírja a társadalom 
által támasztott normákat és előítéleteket: az ember.

Kiállító művészek Anna ÁDÁM, Ádám CSÁBI, DAVIE (Dávid Nagy Abonyi), Ádám DALLOS, Olivér 
GÁSPÁR, Marietta KARTALI, Fabian KIS-JUHÁSZ, Borsos Lőrinc, Barnabás LAKATOS GELLÉRI, Evelin 
NAGY, OMOH, Thomas ROUGHAN, Spicy Princess (Annamari Kmetyó), Theo Studio - William 
Theodoracopulos / Taras Tolstikov, Mónika ÜVEGES

A kiállítást online térben is megrendezzük. QR Kód:

https://fb.me/e/1E3lWP8kb


Tervezett program program

November 7, SZOMBAT

12.00
Nyitás 

12.30
ONLINE ESEMÉNY
Online kurátori vezetés (ENG) - bejelentkezés Facebookról

15.30- 16 
Kurátori vezetés a helyszínen (HUN)

17 - 18
Beszélgetés a Pride-dal és Háttértársasággal - közvetítés Facebookon is

19 - 22
DJ Session (Kali + missetill (nemalszom)

22.00
Zárás

_______________________________________
November 8, VASÁRNAP

12.00
Nyitás

12- 14.30
Workshop: Készítsd el a saját Ain Sakhri szobrodat!

12.30 
ONLINE ESEMÉNY 
Online kurátori vezetés (ENG)- bejelentkezés Facebookról

15.30- 16 
Kurátori vezetés a helyszínen - közvetítés Facebookon

17-18
Beszélgetés a művészekkel. moderátor: Bence Bettina - közvetítés Facebookon

20-21
ONLINE ESEMÉNY
Ádám Anna: HOT PAPER LIVE LOVE performansz - bejelentkezés Facebookról    

21-22
Live coding: Yut Qa

22.00
Zárás 


