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У будинку навпроти:
добірка самвидавного мистецтва
про солідарність

У

цій добірці – зіни та малюнки на тему солідарності, створені
квір- і транс*-активіст_ками з України. Декілька з робіт увійшло
у збірку «Фемінізм, зіни, солідарність. Опір дискримінації на папері і в реальності» (2019), інші опубліковано на платформі ЗБОКУ. Ці
зображення вказують на процеси та обговорення, які часто залишаються непомітними для академічного середовища. Зображення публікуємо
з дозволу автор_ок.

1. ґео, «хуйвьорсіті». Із серії
«Листівки товариш_кам»
(колаж, 2017).

2. Без назви, 2019.
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3. «Лесбійка в безпеці»
(зін, уривок, 2019). «Не всі
лесбійки почуваються
безпечно. Але ці прості рекомендації допоможуть вам
вдома, на роботі, в подорожі,
в магазині, на відпочинку.
Завжди і всюди. Бути білою
цис жінкою з якоїсь західної
країни (краще Західної Європи чи Америки)».

Зін відсилає до міжнародної Європейської конференції лесбійок*
(European Lesbian* Conference), яка відбулася в Києві у квітні 2019 року.
Він звертає увагу на неоднорідність будь-якої групи та привілеї, що визначають різний рівень безпеки і доступу до влади навіть серед «маргіналізованих» чи «вразливих» людей.

4. К и КГ, «Вигорання» (зін,
уривок, 2019). «Коли має
бути щось, але немає сил ні
на що».
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5. Ян Губський, «Твоє “це не трансфобія” –
це його відчуття безвихідності». Iз серії
«Твоє “це не трансфобія…”» (2017).

«На цю серію картинок надихнула велика кількість висловлювань
ЛГБ-активісток-ів, про те, що у транґендерних людей лише «суб’єктивне
відчуття трансфобії, і ми лише “сваримося” та “воюємо”».

6. «Супер-ліберальне
демократичне європейське
правозахисне дайвьорсіті»
(зін, уривок, 2019).

«Зін відсилає до епізоду під час КиївПрайду 2017 року, коли мейнстримні лгбт-активіст_ки забули про “захист прав” та погрожували
учасни_цям квір-анархо-феміністської колони через “неузгоджені” плакати, котрі викликали обурення ультраправих».
«Фемінізм, зіни, солідарність. Опір дискримінації на папері і в реальності». 2019.
zbokuart.files.wordpress.com/2019/07/feminism_zines_solidarity_full-copy.
pdf
Платформа ЗБОКУ. zbokuart.wordpress.com

