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Úvod a poděkování

„Tohle je pornografie. To musíte okamžitě sundat.“ Příkaz adresovala 
policie organizátorkám výstavy Rodinná mapa, která byla prezento-
vána jako jedna z doprovodných akcí historicky první české queer pa-
rade konané v  Brně v  červnu 2008. Fotografie Jany Štěpánové a  Ga-
briely Kontra dokumentovaly rodiny, které se vymykají stereotypní 
představě „máma, táta a dvě děti“, ať už proto, že se jedná o rodiny gay 
a lesbických párů, transsexuálů, rodiny s jedním rodičem nebo jde o ro-
dinu s více potomky. Na ulici před galerií byl umístěn poutač s fotogra-
fií z výstavy. Na fotce leží pár s Downovým syndromem a na zdi nad 
nimi visí plakáty z Harryho Pottera, Simpsonů a – takzvané centerfoldy 
z pornočasopisu. A právě tyto fotky na fotce byly důvodem, proč policie 
přikázala odstranit pobuřující pornografii z  veřejného prostoru – a or-
ganizátorkám nezbylo než přelepit „morálně závadnou“ část červenou 
páskou. Tenhle absurdní, leč skutečný příběh ilustruje mnohá témata, ji-
miž se zabývá tato kniha. Kdo, co a za jakých okolností označuje za por-
nografii? Kdy, proč a kým je pornografie označena za závadnou? Jak se 
k  sobě mají pornografie a  feministické hnutí, potažmo hnutí za práva 
sexuálních menšin? Jak souvisí porno se sexuální emancipací a  gende-
rovou diskriminací? Můžou (porno)obrazy, které jsme zvyklí vnímat 
jako pouhé reprezentace, přímo konat v  sociální realitě? Jak se promě-
ňuje význam pornografie prostřednictvím citace („fotka na fotce“)? Ja-
kou moc má stát při rozhodování o  tom, co je zákonem postižitelná 
pornografie?


