
1. Živé ženské noviny: o ženách z aktuálnej tlače očami T.W.I.G.Y. (Diva, Nový 
čas a Nóra Ružičková, Práce&Intimita, Aspekt, 2012, výber z časti Intimita);  

2. Märta Tikkanen: Príbeh lásky storočia, inscenované čítanie; 

3. Diskusia na témy rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách, 
Istanbulský dohovor a iné aspekty násilia páchaného na ženách v disku-
sii s hostkou Janou Raganovou (o.z. Nemlčme).

 
Märta Tikkanen  a  jej kniha  Príbeh lásky storočia  vyšiel po prvýkrát vo vyda-
vateľstve Aspekt, v r. 1996. 
Táto kniha bola súčasne prvým vydavateľským počinom feministickej vzdeláva-
cej a publikačnej organizácie Aspekt, Bratislava.
 
Märta  Tikkanen (1935)  je renomovanou švédskou spisovateľkou, veľakrát 
ocenenou literárnymi cenami. Kniha bola preložená do viacerých svetových 
jazykov. Príbeh lásky storočia sugestívnym spôsobom rozpráva o živote a láske 
k mužovi, k alkoholikovi. 
 
Istanbulský dohovor je dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách  
a domácemu násiliu a o boji proti nemu.  Je považovaný za   najucelenejšiu 
európsku stratégiu na odstránenie násilia páchaného na ženách a  domáceho 
násilia.  Slovenská republika, ako jedna z prvých krajín Rady Európy podpísala 
Istanbulský dohovor 11.mája 2011. 
 
Následne politickí predstavitelia SR niekoľkokrát oficiálne deklarovali na národ-
nej i medzinárodnej úrovni, že dohovor bude ratifikovaný do konca roka 2013. 
Podliehajúc ideologickým tlakom zo strany časti konzervatívnej verejnosti však 
jeho ratifikáciu odložili na rok 2016.
 

Prvé uvedenie je spojené s pískackou proti násiliu.
Živou ženskou knižnicou sa divadlo pripája k  16. dňom aktivizmu proti násiliu 
páchanému na ženách. Začínajú sa 25. novembra Medzinárodným dňom eliminá-
cie násilia páchaného na ženách a  končia 10. decembra Medzinárodným dňom 
ľudských práv. Ženské práva sú ľudské práva.

Večer pripravili:

Scenár, réžia: Iva Š. 
Hrajú: Anna Zemaníková, 
Alena Sušilová, Mária Šamajová 
Hudba: výber 
Výtvarná spolupráca: 
Katarína Mažáryová
Spolupracovali: Monika Tatarková, 
Pavol Bukovina, ateliéry BDNR, 
Zuzana Chrenková

Ďakujeme za pomoc Adriane Mesochoritisovej, vedúcej 
predstaviteľke obč. združenia Možnosť voľby.
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1. Živé ženské noviny: o ženách z aktuálnej tlače očami T.W.I.G.Y. (Diva, 
Nový čas a Nóra Ružičková, Práce&Intimita, Aspekt, 2012, výber z časti 
Intimita, Historický kalendár); 

1. Virginia Woolf: Tri guiney, inscenované čítanie; 

2. Diskusia so spisovateľkou a prekladateľkou, hostkou Janou Juráňovou 
o súvislostiach medzi tradičným postavením žien, násilím a fašizmom.

 
Virginia Woolf (1882 - 1941) patrí k najznámejším a najinovatívnejším anglickým 
autorkám. Písala prózu, eseje, romány, literárne kritiky. V slávnej eseji Vlastná 
izba  sa zaoberá podmienkami ženskej tvorby. Tri guiney je najradikálnejšie 
feministické dielo, je neľútostne presnou sondou príčin a následkov tradičného 
postavenia žien v spoločnosti. Vyšli v r. 1938 a na Slovensku knihu po prvýkrát 
vydalo združenie Aspekt v r. 2001 v preklade Jany Juráňovej.
 
„ V Troch guineách nejde o nejaké tri guiney, tu máme pred sebou hotový poklad, 
z ktorého bohatstva môžeme čerpať bez ohľadu na svoje pohlavie.“
Ľuba Hábová, Tri guiney Hotový poklad!, Aspekt 1/2002.
 
Fašizmus je spôsob politického jednania vyznačujúci sa obsesívnymi pred-
stavami o rozklade spoločnosti, o národnom potupení, o tom, že sa národ stal 
obeťou, a kompenzačným kultom zjednotenia, sily a čistoty, v ktorých masová 
politická strana zložená z  militantných nacionalistov nie príliš ochotne, avšak 
výkonne spolupracujúcimi s  tradičnými elitami, opúšťa demokratické slobody 
pomocou násilia a bez akýchkoľvek etických alebo zákonných obmedzení usilu-
je o vnútornú očistu a vonkajšiu expanziu. ( AXTON, Robert O. Anatomie fašismu. 
Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2004, s. 249-250.)
 
Živou ženskou knižnicou sa divadlo pripája k  16. dňom aktivizmu proti násiliu 
páchanému na ženách. Začínajú sa 25. novembra Medzinárodným dňom eliminá-
cie násilia páchaného na ženách a  končia 10. decembra Medzinárodným dňom 
ľudských práv. Ženské práva sú ľudské práva.

Večer pripravili:

Scenár, réžia: Iva Š. 
Hrajú: Anna Zemaníková, Alena 
Sušilová, Mária Šamajová 
Hudba: výber 
Výtvarná spolupráca: Katarína 
Mažáryová
Spolupracovali: Monika Tatarková, 
Pavol Bukovina, ateliéry BDNR,  
Zuzana Chrenková 
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