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Wrześniowy pokaz filmowy z
cyklu MOVIE-MY NA GŁOS
W sobotę 17 września w Muzeum Żydów Polskich POLIN
odbędzie się czwarte spotkanie filmowe z cyklu MOVIE-MY
NA GŁOS. Fundacja Avalon, w ramach Projektu Sekson,
przygotowała na to wydarzenie, seans filmu “Touch me not”
oraz panel dyskusyjny o cielesności i seksualności z
perspektywy osób z niepełnosprawnościami. Formularz
zapisów dostępny jest pod linkiem.

Cielesność w kadrach filmowych

“Touch me not” to film z 2018 r, nawołujący do akceptacji różnorodności
poprzez opowieść o seksualności, cielesności, pragnieniach ludzkiego ciała.
Bohaterowie filmu mierzą się przed kamerą z tym, co ich ogranicza, przeraża
czy blokuje. Twórczyni filmu – Adina Pintilie testuje w filmie terapeutyczny
potencjał dotyku, obnażenia ciała i emocji, zadaje pytanie czym jest
“intymność”, “piękno” czy “pożądanie”.

Film będzie wyświetlany w języku angielskim z polskimi napisami.

“Wybierając film na wrześniowe spotkanie,

http://biuroprasowe.fundacjaavalon.pl
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=soI18rZWWE2luwDPXXNitpwzXhPOmpVCjQ6TsHfcMYpUOFFZSjlYMVlHOEhLT09PUTVSNVQxSVdNNy4u&fbclid=IwAR22V5hCZLEjDouW_ai5Dv8kXj7QhwILebOMTQRItZCHqYPLRg5-2l-lCpc


“Wybierając film na wrześniowe spotkanie,
chcieliśmy odbiorców działań Projektu Sekson
wprowadzić w temat cielesności. Przygotowujemy
się do IV Konferencji Sekson, która w tym roku
odbywa się pod hasłem “Ciało i Cielesność w
ujęciu interdyscyplinarnym”. Temat filmu “Touch
me not” idealnie wpisał się w cel naszych działań.
W ramach Projektu Sekson chcemy zwiększać
świadomość swojego ciała wśród osób z
niepełnosprawnościami. Zapraszamy wszystkich,
którzy chcą już teraz zapoznać się z tematem
cielesności i posłuchać, jak wygląda to z
perspektywy osoby z niepełnosprawnością” 
 Żaneta Krysiak, kierowniczka Projektu Sekson.

Porozmawiajmy o …

Każde spotkanie filmowe z cyklu MOVIE-MY NA GŁOS zakończone jest
dyskusją. Tak też będzie podczas wrześniowego wydarzenia. Panel dyskusyjny
będzie dotyczyć cielesności z perspektywy osób z niepełnosprawnościami,
pojęcia atrakcyjności, prawa do własnego ciała oraz refleksji uczestników
spotkania po obejrzanym filmie.

Swoimi doświadczeniami podzielą się: Renata Orłowska - aktywistka i
działaczka na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w zakresie praw kobiet,
seksualności, niepełnosprawności oraz Paweł Garstka – z wykształcenia
psycholog, który na co dzień pracuje w korporacji zajmującej się funduszami
inwestycyjnymi. Ma przepuklinę oponowo-rdzeniową i porusza się przy pomocy
balkonika. Wspiera w działaniach projekt Sekson, poruszając tematy związane
z męską seksualnością. Całość dyskusji będzie moderować dr n. hum. Alicja
Długołęcka - pedagożka i edukatorka seksualna, wykładowczyni na Wydziale
Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Projekt Sekson powstał w 2019 roku, ma na celu rzetelne edukowanie w obszarze seksualności i
rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością ruchową. W ramach projektu powstała platforma
edukacyjna www.sekson.pl, Mapa Dostępności – wyszukiwarka dostosowanych gabinetów i
/specjalistów z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, prowadzone są także
spotkania live oraz cykl wywiadów #wyłączamytabu #włączamywiedzę ze specjalistami i osobami z
niepełnosprawnościami. Co roku organizowana jest konferencja Sekson poświęcona seksualności i
rodzicielstwu osób z niepełnosprawnością ruchową.



Fundacja Avalon to jedna z największych organizacji pozarządowych w Polsce wspierających osoby z
niepełnosprawnościami i przewlekle chore, powstała w 2006 roku, a od roku 2009 posiada status
organizacji pożytku publicznego. Ma siedzibę w Warszawie, jednak swoim wsparciem obejmuje osoby
potrzebujące z całej Polski. Fundacja oferuje pomoc potrzebującym w obszarze finansowym, a także
prowadzi szereg programów społecznych i edukacyjnych, mających na celu aktywizację OzN a także
zmianę postrzegania osób z niepełnosprawnościami w polskim społeczeństwie.

Fundacja Avalon aktualnie wspiera blisko 12 500 osób z całej Polski. Łączna wartość pomocy
udzielonej dotychczas przez Fundację swoim podopiecznym wynosi ponad 270 mln złotych.


