Mitt första tips är att leta efter skådisar/filmproducenter en gillar och följa dem och
kolla vad de gör för projekt. Det är svårt att tipsa om porr för det är så mycket en
personlig smaksak, men här är några olika sätt att börja på, för att hitta queer och
feministisk porr.
(Samt, vill du göra feministisk porr?? Wish Malmö har ett nätverk i Malmö och
Sverige med andra queera personer som också vill göra/redan gör porr. Messa oss
via Facebook så kan vi tussa ihop er)
Mvh
Your local friendly pervert

Studios, kollektiv, producenter och produktionsbolag m.m:
Pink and White Productions. http://pinkwhite.biz/
QWOC (Queer woman of color) ägt produktionsbolag för porr, som också ligger
bakom Crash Pad Series (se nedan). Gör både längre och kortare filmer och Shine
Louise Houston (som driver det) håller även på med en ny film som är en erotisk
thriller som heter ”SNAPSHOT!”
Heartless Productions DIY, http://heartlessproductionsxxx.com
Litet DIY (Do-It-Yourself) produktionsbolag baserat i Brooklyn, NY, USA, drivs av
Jaqueline Mary. Säljer filmer enligt en s.k. ”sliding-scale” modell, vilket betyder att en
betalar efter förmåga.
Marit Östberg, http://www.maritostberg.com/
Svensk med bas i Berlin. Har bland annat gjort en av filmerna i filmsamlingen ”Dirty
Diaries” som kom ut 2009. Senaste filmen heter ”When we are together we can be
everywhere” och är en blandning av porrfilm och en dokumentär om att göra porrfilm.
Courtney Trouble, driver bland annat ”TROUBLEfilms”, ett produktionsbolag, http://
troublefilms.com
Känd för sin fettaktivsm, kroppsaktivism och sin starka röst för vettiga villkor inom
porr. Hen är bland annat en av initiativtagarna till ”International Fisting Day” (http://
fistingday.com/) och har både producerat och medverkat i en hel drös med olika
filmer. En hel del bdsm-relaterat men inte bara. Driver flera olika sidor som alla går
att hitta via TROUBLEfilms hemsida (kolla länkarna längst upp), där det även finns
webshop.
Handbasket Productions, http://handbasketproductions.com
Trans centrerad DIY porr, har en webshop med både böcker och film. Har bland
annat gjort ”Doing It Ourselves: The Trans Women Porn Project” som är en långfilm.
”We are a radical, oppression-aware media collective focusing on trans experience,
queer culture, and sex positivity. With our films we strive to create hot and
authentic depictions of the diversity of sexuality that centralize, rather than otherize,
trans experience. We hope you enjoy your experience with us as we strive to create
a vibrant and enjoyable cultural space that can truly include all of us.”
AORTA films, https://www.facebook.com/AORTAfilms/ (finns även på https://

vimeo.com/aortafilms)
Rätt nytt porrkollektiv som bland annat har gjort en film som heter ”the OH files”.
”AORTA films makes queer/feminist porn for our impending post-human future.
Lusty, heartfelt, and ethical. Glitch yr desire.” http://www.etle.info/pornography.
Morgana Muses, driver produktionsbolaget Permission4Pleasure: http://
permission4pleasure.com
Australiensk sexpositiv filmare och performer baserad i Berlin som gör ”erotisk film
och porr för kvinnor, specialiserat på tankeväckande och tabubrytande filmer”. Har
uttalat ett fokus på att göra film för en publik som är 40+.

Samlingssidor med olika långa/korta porrfilmer, on-demand osv:
Crash Pad Series, http://crashpadseries.com
Startades av Pink & White Production som en uppföljning av deras längre film ”The
Crash Pad” som kom ut 2006. Crash Pad Series släpper nya (fristående) avsnitt
varje vecka med olika skådisar och olika teman. Queert och feministiskt med många
olika typer av kroppar och identiteter.
Queerporn.tv, www.queerporn.tv
Massor med het queer porr, både längre filmer och klipp.
FTMfucker, www.ftmfucker.com - Straight, gay och queer porr som drivs av en
transman (James Darling) som både producerar egna filmer och medverkar i egna
och andras filmer. Sidan centreras kring personer som är FTM (Female-to-Male) i en
bredare bemärkelse, dvs vissa identifierar sig utanför/mellan binära kön. Mer info
finns under ”About” på sidan.
Pink Label, www.pinklabel.tv
Queer, feministisk porr-on-demand.

Några övriga filmer:
”Queen Bee Empire” (2013), av Samuel Shanahoy http://samuelshanahoy.com/
Australiensk queer porrfilm. Femmig, snuskig, fnissig. DIY.
Har även gjort porrfilmen ”Best Slumber Party Ever”.
”Neurosex Pornioa” (2014-2015)
Berlin. Queer, futuristisk, sci-fi porr.
Teaser för första delen: https://vimeo.com/109520869
Trailer för andra delen: https://vimeo.com/126584153

Porrfilmsfestivaler och porrfilmsvisningar:
WISH <3 PORN, mini porrfilmsfestival i Malmö den 28 april: https://
www.facebook.com/events/1702156580073036
Se även www.wishmalmo.se och https://www.facebook.com/wish.malmo för framtida

filmvisningar.
6film, https://www.facebook.com/6film
Grupp som arrangerar filmvisningar av feministisk porr i Stockholm
Berlin Porrfilmsfestival, http://www.pornfilmfestivalberlin.de
Brukar vara i slutet av oktober varje år, är inne på 11 året i år. Inte exkluderande
queert men mycket queer porr och feministisk porr. Är öppet att skicka filmer dit t o m
30 juni, 2016 om en vill ansöka om att visa en film.
NYC Porn film festival, http://nycpornfilmfestival.com samt https://
www.facebook.com/NYCPORNFILMFESTIVAL/
Nystartad, till stor del queer, porrfilmsfestival i New York. Inne på sitt andra år.
Cinekink filmfestival, http://cinekink.com/
Porrfilmsfestival i New York, även samtal och paneler med mera. Startade 2003 och
är en blandning av queer och feministisk porr och porr med annan fokus.
Feminist Porn Awards, http://www.feministpornawards.com
Startades 2006 av Good for Her, en butik i Toronto. Gala och prisutdelning som sker
varje år. Om en kollar på nominerade samt vinnare kan en få mycket tips!
PorYes-Award, Feminist Porn Awards Europe, http://www.poryes.de
Mitten av oktober i Berlin. Prisutdelning, diskussioner, party osv.

Böcker:
”The Feminist Porn Book: The politics of producing pleasure”
Kom ut 2013. Personliga berättelser och andra former av texter från en blandning av
personer, finns endast på Engelska.
”The Feminist Porn Book" brings together for the first time writings by feminists in the
adult industry and research by feminist porn scholars. This book investigates not
only how feminists understand pornography, but also how feminists "do" porn--that
is, direct, act in, produce, and consume one of the world's most lucrative and
growing industries. With original contributions by Susie Bright, Candida Royalle,
Betty Dodson, Nina Hartley, Buck Angel, and more, "The Feminist Porn Book"
updates the debates of the porn wars of the 1980s, which sharply divided the
women's movement, and identifies pornography as a form of expression and labor in
which women and other minorities produce power and pleasure.”
”Coming Out Like a Porn Star: Essays on Pornography, Protection, and
Privacy”
Kom ut 2015 och samlar personliga berättelser från många personer aktiva inom
porr. Endast på engelska.
”This one-of-a-kind book shares intimate personal stories of porn performers
"coming out" to family, friends, partners, lovers, and community. The contributors
represent a wide range of races, ethnicities, and genders. They include Joanna
Angel, Annie Sprinkle, Betty Blac, Nina Hartley, Candida Royalle, Conner Habib,
Dale Cooper, Christopher Zeischegg, Cindy Gallop, Drew DeVeaux, Erika Lust, Gala

Vanting, Casey Calvert, Lorelei Lee, Stoya, Ignacio Rivera AKA Papi Coxxx, and
many others. Jiz Lee (Editor) is a genderqueer performer who, fascinated by the
radical potential of sex, love, and art, has worked in over two hundred projects within
indie, queer, and mainstream adult genres, written on gender and porn in The
Feminist Porn Book, and taught queer sex workshops.”

Två övriga tips-listor:
http://www.autostraddle.com/you-need-help-the-quest-for-awesome-porn-155575/
http://www.pinklabel.tv/on-demand/studio-guide-ethical-porn-for-newbies/

Övriga, blandade tips:
Rae Threat, fotograf och filmare som både gör porr och annat. http://
threat.tumblr.com/,
Rekommenderar att följa på tumblr och instagram för foton, och för film här: http://
www.threatfilms.com/
Goodyn Green, http://www.goodyngreen.com/
Dansk fotograf och filmskapare baserad i Berlin. Har bland annat gjort ”The
Catalog” (2011) som är en bok/magasin med queera erotiska bilder inspirerade av
en bögig estetik som ofta återfinns i gaytidningar och gayporr. Har gjort även bland
annat gjort filmen ”Shutter”, och ”Want Some Oranges” som Wish Malmö visar den
28 april.
Émilie Jouvet, fotograf och filmare, http://www.emiliejouvet.com/
Baserad i Paris. Har bland annat gjort dokumentären ”Too Much Pussy! - Feminist
Sluts in the Queer X Show”, som följer en queer sexshow på turné genom Europa.
Andra filmer inkluderar bland annat ”One Night Stand” och ”My Body, My Rules” (för
tillfället i post-produktion). Har även släppt en fotobok som heter ”The Book” (2014),
som dokumenterar hennes liv under 15 år i queera sex-positiva communityn i
Europa.
Oh Joy Sextoy, http://www.ohjoysextoy.com/
En queer, sex- och kroppspositiv tecknad serie blogg.
Tumblr!! Finns hur mycket porr som helst på tumblr, mest bilder eller kortare filmer,
testa söka/klicka på olika hashtags samt följa folk som är med i porrfilmer/gör
porrfilmer. Det tipset gäller även instagram och twitter, på så sätt kan en få många
tips på både filmer och sidor som de lägger upp.
Ingrid Ryberg, Har skrivit en avhandling om feministisk porr som heter ”Imagining
Safe Space: The Politics of Queer, Feminist and Lesbian Pornography” (2012) vid
Stockholms universitet. (http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?
pid=diva2%3A477159+&dswid=8344)
Om avhandlingen: ”I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag kroppsligt åskådarskap i
förhållande till queer, feministisk och lesbisk pornografi. Syftet är att nå en fördjupad,
situerad och kontextualiserad förståelse av åskådarprocesser i spänningsfältet

mellan film, kropp, tid och plats. Genom etnografiskt fältarbete, närläsning av filmer
samt historisering av samtida queer, feministisk och lesbisk porrfilmskultur lyfter jag
fram hur tidens, platsens, kroppens och filmens komplexitet samverkar i
filmupplevelsen. Kroppsligt åskådarskap förstås utifrån affektteori, psykoanalytisk
teori och fenomenologi. Avhandlingens fältarbete innehåller fallstudier från Berlin och
Stockholm och kretsar i synnerhet kring den svenska feministiska porrfilmsantologin
Dirty Diaries (2009) där jag själv deltog som regissör till kortfilmen Phonefuck.”

