
София куиър форум 2018: Родина за вагабонта  

 

УЧАСТНИЦИ: Колекция Азбука, Боряна Венциславова, Вирон Ерол Верт, Брус ЛаБрус, Барбара Хамер 
КУРАТОРИ: Мохамад Салеми и Патрик Шабус 
 
9 ноември - 2 декември 2018 г. Галерия „Васка Емануилова“ 
вт.-съб. 11.30 - 19; нед. 12 – 18 (галерията не работи в понеделник) 
 
sofiaqueerforum.org | veg.sghg.bg  
facebook.com/sofiaqueerforum | facebook.com/events/1735139873280886 

 

 

 

 

СОФИЯ КУИЪР ФОРУМ 2018: РОДИНА ЗА ВАГАБОНТА ще се фокусира върху няколко ключови 
въпроса: Как понятията за „куиър“ и „куиър идентичност“ се променя във време на нарастващи 
остеритет, дерегулации, бедност, усилващ се расизъм, национализми (включително 
хомонационализъм), социална сегрегация и дискриминация? Могат ли тези понятия да бъдат 
преосмислени като част от по-широки еманципаторни социални движения? Могат ли новите 
куиър движения и дискурси да придонесат към колективната и универсална борба за по-добър 
живот и равни политически и социални права за всички, или ще си останат ограничавани от 
идентичностните наследства на категорията куиър? 
 
От своето начало през 2012 г., София куиър форум бива воден от различни куратори и се фокусира 
върху предложени от тях теми. За тазгодишния форум поканихме Мохамад Салеми и Патрик 
Шабус, които се фокусират върху куиър мигрантите и бежанците, вглеждайки се в пресечностите 
им с по-широките еманципаторни борби. Салеми и Шабус тръгват от текущи специфични 
проблеми,, създавайки поетически поглед за темата и интегрирайки мигрантски и бежански куиър 
разкази от различни времеви периоди и места, в т.ч. и България. В изложбата и публичната 
програма на кураторите тези различни контексти се преплитат, като хвърлят мост по 
транснационален и междупоколенчески начин.  



София куиър форум 2018 ще се състои от изложба в галерия „Васка Емануилова“ (9 ноември – 2 
декември 2018 г.) с официално отваряне на 9 ноември от 18ч., а на 10 ноември във Фабрика 
Автономия ще има дискусия с Вирон Ерол Верт посветена на неговото творчество, дискусия на 
тема „Мястото и гласът на куиър мигранта в общите еманципаторни борби в Европа и света“, и 
парти с DJ Жулиета Интергалактика. Пълната програма може да бъде видяна тук: 
https://sofiaqueerforum.org/bg/programme. 
 
 
Станимир Панайотов 0886419533 spanayotov@gmail.com 
Боряна Росса bori999@gmail.com 
www.sofiaqueerforum.org 
www.facebook.com/sofiaqueerforum 
sofiaqueerforum@sofiaqueerforum.org 
 
 
СОФИЯ КУИЪР ФОРУМ 2018: РОДИНА ЗА ВАГАБОНТА е подкрепен финансово от Фондация „Роза 
Люксембург“ – Югоизточна Европа, Награда за ново българско изкуство „Гауденц Б. Руф“, 
Галерия "Васка Емануилова" и The New Center for Research and Practice 


