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Незалежний Жіночий Фестиваль 

 
9-13 березня 2011, Львів 

 
Програма заходів: 

 
 
 
9 березня, середа 

 
Центр міської історії Центрально-Східної Європи 

вул. акад. Богомольця, 6 
 
16:00 - 16:30           Відкриття фестивалю 

Прес-конференція 
 

16:30 - 17:00           Презентація фото-виставки, що об’єднує проекти 
«Фотообрази» та «Шкіра»  

"Фотообрази" - візуальний об'єкт, присячений темі жіноцтва. 
Авторки Катрін Роінська, Юлія Колесник та Ірма (Yuki) Петрова 
намагаються донести до глядачів/глядачок жіночу красу, можливіть 
відірватися від буденності оточуючого світу, забути стереотипні 
погляди на створення образів та відкрити щось нове у своїх почуттях 
та сприйнятті. 

Фото-проект "Шкіра" Кетеван Кантарії та Юліани Паранько - 
це мозаїка із частинок тіл різних людей, спроба роздягнути, зняти 
соціальні ярлики. Авторок цікавить, що під масками та статусами. 
Людина як завершеність, довершеність, самобутність. Частини тіла 
як цнотливі пазли перед критеріями, видами, типами, ролями та 
поділами. 

 

Фуршет 
 

17:00 - 19:00           фільм Iron Jawed Angels, дискусія 
 

Ангели із залізними щелепами / Iron Jawed Angels (125 хв. реж. 
Катя фон Гарнієр  США, 2004) 

У 1918 році група молодих суфражисток на чолі з Аліс Паул 
(Гіларі Свонк) бореться з урядом В. Вілсона, президента США, піддаючи 
своє життя ризику, жертвуючи своїм шлюбом і  без того обмеженою 
свободою, щоб вибороти право голосу для жінок Америки. Фільм 
ґрунтується на реальних подіях.  

  
10 березня, четвер 

  
Центр міської історії Центрально-Східної Європи 

вул. акад. Богомольця, 6 
  
 

18:30 - 20:00             фільм Orlando, дискусія 
Орландо / Orlando (93 хв. реж. Саллі Поттер; Великобританія, 

Франція, Італія, 1992) 



Молодий дворянин Орландо за наказом королеви Єлизавети І 
залишається вічно молодим. Протягом фільму він потряпляє у різні 
країни, з якими пов'язана британська історія, переживає різні життя і 
стосунки, він навіть змінює стать. Сексуальна, дотепна і 
провокативна адаптація однойменної новели Вірджинії Вульф, яку 
називають “найдовшим любовним листом англійської літератури”. У 
свій час фільм зворушив глядачів і критиків починаючи з Венеціанського 
кінофестивалю, закінчуючи аудиторією журналу Rolling Stone і 
ознаменував нову еру кіно-, політичної, сексуальної та ґендерної 
лібералізації.  

 
 
11 березня, п’ятниця  

 

 Центр міської історії Центрально-Східної Європи 
вул. акад. Богомольця, 6 

 
17:00 - 19:00             фільм I shot Andy Warholl, дискусія 
 

Я стріляла в Енді Ворхола/ I Shot Andy Warhol (103 хв. реж. Мері 
Херрон, США, 1995) 
У ХХ столітті, коли техніка дозволила жінкам робити чоловічі 

справи не тільки не гірше, але часто і краще, ніж “самці”, “слабка” 
стать повела справжню війну за свої законні права. Фільм розповідає 
екстремальну історію однієї з таких войовниць, лесбіянки Велері 
Соланас, що вчинила замах на авангардного діяча мистецтва Енді 
Ворхола за те, що він загубив рукопис її п'єси. Фільм заснований на 
реальних подіях. 

 
 
12  березня, субота  

 

Галерея “Ом”, вул. Шпитальна, 13 
 
12:00 - 14:30             Сексуальне здоров’я жінки - лекція (А. Номейко, Вроцлав) 
 

Аґнєшка Номейко - психолог, сексолог, працює у Товаристві 
Розвитку Сім’ї у Вроцлаві. 

Здоров'я жінки безпосередньо залежить від сфери 
сексуальності. Сповнення потреб, контрацепція, планування вагітності і охрона від 
захворюваннь – це основи, з яких варто почати дискусію про самосвідомість і 
самостановлення сучасної жінки, а також її відносини з іншими людьми. Лекція буде проведена 
польською мовою з українським перекладом. 

 

Книгарня Є 
Проспект Свободи , 7 

14:30 - 15:30             Gender Museum - презентація (Т. Ісаєва, Харків) 
 

Ісаєва Тетяна - директор проекту "Створимо музей про себе!" в 
гендерному русі з 2004 р. З 2003 р. до 2009 р. - співробітниця Харківської жіночої організації 
"Крона", в цей же період - авторка ідеї та редакторка журналу "Я". 

Gender Museum - перший, і поки що єдиний в Україні, музей 
історії жіноцтва, історії жіночого та ґендерного руху - це музей, метою інформаційно-
просвітницької діяльності якого є привернення уваги широких кіл громадськості до жіночої та 
ґендерної проблематики; сприяння  укріпленню культурних зв'язків між Україною та іншими 
країнами, консолідації міжнародного жіночого руху.   



13 березня, неділя 

 

Галерея “Ом”, вул. Шпитальна, 13 
 
12:00 - 14:30             Асертивність - майстерклас (М. Райхельт, М. Чарняк,  
           Вроцлав) 
 

Маґдалена Райхельт - психолог з питань менеджменту, 
тренер, Мартин Чарняк - психолог, тренер. 
Що таке асертивність? Як її використовувати? Під час 

майстеркласу буде можливість практично перевірити свої інтерперсональні здібності та 
спробувати застосовувати отримані знання на практиці. Тренінг буде присвячено розвитку 
самовпевненості та ефективної комунікації. Кількість учасниць та учасників обнежена 
(максимально 14 осіб). Тренінг буде проведений польською мовою з українським перекладом. 

 
 
 
 
 
 
 

ВХІД НА ВСІ ЗАХОДИ БЕЗКОШТОВНИЙ! 


