NOC MYŠLENEK – 31. LEDNA 2019 – PROGRAM
14h-16h: Kdo má strach z gender studies v rámci studia humanitních a společenských
věd?
Workshop profesorů a mladých sociologů, otevřen pro široké publikum
Organizuje Felipe Fernandes (doktorant EHESS / CEFRES a Olga Slowik
(doktodantka UK / CEFRES) Místo konání: CEFRES, Na Florenci 1420/3
Akce od 17h30 do půlnoci se konají ve Francouzském institutu v Praze, Štěpánská 35.

17h30 Zahájení a úvodní proslov J. E. Rolanda Galharagua, Velvyslance Francie v České
republice a úvodní slovo pana Luca Lévyho, ředitele Francouzského institutu v Praze
17h30 – 18h30: Proč jsem feminist(k)ou
Formát akce: dynamické fórum.
Na pódiu vystoupí 4 speakeři a vysvětlí, proč se cítí být feministy / feministkami. Každý speaker
bude mluvit 10 minut.
Na tomto dynamickém fóru vystoupí:
Pavel Houdek: právník se specializací na kriminologii a expert na sebeobranu, do širokého
povědomí veřejnosti se dostal v souvislosti za svůj nekompromisní postoj proti bagatelizaci
sexuálního násilí ve veřejném prostoru.
Jana Smiggles Kavková: bývalá ředitelka Fóra 50 %, bývalá předsedkyně České ženské
lobby, aktivistka, významná osobnost ženského hnutí v ČR.
Kamil Fila: novinář a filmový kritik, oceněn titulem Genderman 2018, ocenění, které
každoročně uděluje Open Society mužům, kteří veřejně odmítají sexismus.
Elena Gorolová, sociální pracovnice, která dlouhodobě bojuje za práva nuceně
sterilizovaných žen a kterou BBC loni zařadilo mezi 100 nejvíce inspirativních žen světa.
Místo konání: Francouzský institut v Praze, Štěpánská 35.

18h30 – 20h30: Být či nebýt dnes feminist(k)ou?
Rovnost žen a mužů pod drobnohledem.
Kulatý stůl. Vystoupí:
Camille Froidevaux-Metterie: profesorka filosofie na Univerzitě v Remeši a zajímá se o
historické proměny postavení ženy v souvislosti s jejím postupným pronikáním do veřejné
sféry. V roce 2015 jí ve Francii vyšla kniha La Révolution du féminin / Revoluce ženství, ve které
shrnuje, jak feminismus způsobil převratné změny v uspořádání naší společnosti.
Réjane Sénac: vedoucí výzkumu v CNRS a Centra politického výzkumu na škole Sciences
Po Paris. Ve svých publikacích se zabývá rovností žen a mužů z politického hlediska a
dopadů veřejné politiky.
Jana Smiggles Kavková: bývalá ředitelka Fóra 50%, bývalá
předsedkyně České ženské lobby, aktivistka, významná osobnost
ženského hnutí v ČR.
Tomáš Pavlas: působí v neziskové organizaci Otevřená společnost a na FHS UK. Je členem
výboru Genderové expertní komory. Dlouhodobě se zabývá otázkami spojenými s rozvojem
občanské společnosti a genderovou rovností.
Dana Musilová: historička a profesorka na Univerzitě v Hradci Králové se specializací na 20.
století a gender studies
Moderování se zhostí Sylvie Lauder, novinářka Respektu, která se dlouhodobě problematikou
zabývá.
Poznámka: Složení a pořadí panelistů a panelistek se může ještě měnit.
Místo konání: Francouzský institut v Praze, Štěpánská 35.
20h30 – 21h00 : Občerstvení
21h – 21h45 : Debata se spisovatelkou Abnousse Shalmani
Rozhovor se francouzskou spisovatelkou iránského původu Abnousse Shalmaniovou.
Abnousse Shalmaniová se v roce 1977 narodila v Teheránu. Po íránské islámské revoluci se v
roce 1985 odstěhovala i s rodiči do Paříže. Začínala jako novinářka. V roce 2014 zaujala
široké čtenářské publikum svou knihou Chomejní, Sade a já (v češtině román vyšel v roce
2016 v překladu Ivety Pickové a Jakuba Marka), v níž autorka vzpomíná na události ze svého
dětství i z dospělého života v Paříži a zároveň ostře brojí proti kulturám, které se pokoušejí
utlačovat ženy.
Více informací: http://www.iliteratura.cz/Clanek/36329/shalmani-abnousse-chomejni-sade-aja

Místo konání: Kino 35, Francouzský institut v Praze, Štěpánská 35.

22h : Promítání filmu Kluci a Guillaume, ke stolu!
(Galienne, 2013, VO s českými titulky).
Místo konání: Kino 35, Francouzský institut v Praze, Štěpánská 35.

