
  

Feministické tendencie v 
slovenskom divadle a dráme

 



  

Feminizmus a slovenská Feminizmus a slovenská 
spoločnosťspoločnosť

- nastala zmena?- nastala zmena?

- hľadanie subjektu a individuality- hľadanie subjektu a individuality



  

Začalo to AspektomZačalo to Aspektom



  

ASPEKTASPEKT
 feministický a kultúrny časopis založený v roku feministický a kultúrny časopis založený v roku 

19931993
   Jana Juráňová a Jana Cviková Jana Juráňová a Jana Cviková 
   zásadné texty feministickej filozofie, slovensko-zásadné texty feministickej filozofie, slovensko-

český feministický diskurzčeský feministický diskurz
   priekopnícka vzdelávacia a osvetová platforma priekopnícka vzdelávacia a osvetová platforma 

(napr. projekt Ružový a modrý svet)(napr. projekt Ružový a modrý svet)
   vydavateľská, prekladateľská činnosťvydavateľská, prekladateľská činnosť



  

JANYJANY



  



  

Feminizmus a Feminizmus a 
slovenské divadloslovenské divadlo

 dráma, divadlo, teatrológiadráma, divadlo, teatrológia

 v slovenskom kontexte v slovenskom kontexte 
feministické ako alternatívnefeministické ako alternatívne



  

Ženské témy, ženské drámy, hry žienŽenské témy, ženské drámy, hry žien

 Jana Juráňová (hry Salome, Misky strieborné-nádoby 
výborné, Reality snov, Topenie žiab,..)

 Eva Maliti-Fraňová (hry Krcheň nesmrteľný, Jaskynná 
panna, Vizionár, Unavená Medea,...)

 Jana Bodnárová (hry Kurz orientálneho tanca, Spiace mesto, 
Kozoroh,á la Futuristická hra Nohy,...)

 Anna Grusková (hry Slepé lásky, Päť chodov pre dvoch, 
Schaulust, Pančatantra po slovensky, Rabínka, Almtraum)

 Iveta Škripková a jej autorské „alter egá“ Iveta Horváthová, Iva 
H., Iva Š. (režisérka), Julius Meinholm, Júlie Meinholmové (hry 
Fetišistky, Sestry Dušehojivé, Neplač, Anna, Anička 
Ružička a Tonko Modrinka, Napísané do tmy, …)



  

T.W.I.G.A.



  

divadelné štúdio založené v roku 2007 pri BDNRdivadelné štúdio založené v roku 2007 pri BDNR

nadväzuje na činnosť Aspektu (Ružový a modrý nadväzuje na činnosť Aspektu (Ružový a modrý 
svet), od krátkodobých projektov (napr. svet), od krátkodobých projektov (napr. Šamanky, Šamanky, 
Predavačky príbehovPredavačky príbehov) k systematickej divadelnej ) k systematickej divadelnej 
tvorbe tvorbe 

gynokritika  (nepreberanie mužskej optiky, alebo gynokritika  (nepreberanie mužskej optiky, alebo 
zavedeného pohľadu, ale vytvorenie zavedeného pohľadu, ale vytvorenie 
individuálneho, na základe vlastnej ženskej individuálneho, na základe vlastnej ženskej 
skúsenosti) ako základné dramaturgické skúsenosti) ako základné dramaturgické 
východisko (podľa Elaine Showalter)východisko (podľa Elaine Showalter)

rôznorodosť tvorivých prístupov (dokumentárne rôznorodosť tvorivých prístupov (dokumentárne 
divadlo, kolektívna improvizácia, postdramatické divadlo, kolektívna improvizácia, postdramatické 
divadlo,bábkové divadlo, …)divadlo,bábkové divadlo, …)



  

happeningy, prednášky, scénické čítania, happeningy, prednášky, scénické čítania, 
spoločensky angažované projekty (napr. spoločensky angažované projekty (napr. 
Piata žena)Piata žena)

inscenácie: inscenácie: Mocadrámy, Zapáračky, Mocadrámy, Zapáračky, 
Napísané do tmy, Šmíračky, Variácie Napísané do tmy, Šmíračky, Variácie 
lásky, Reality snov, Diagnóza: slovo, lásky, Reality snov, Diagnóza: slovo, 
Ilona, žena Hviezdoslavova, T.V.recepty Ilona, žena Hviezdoslavova, T.V.recepty 

jediná programová feministická platformajediná programová feministická platforma

pre – protipre – proti



  

  ...a ďalšie...a ďalšie
Ingrid Hrubaničová (Stoka, Skrat, Ingrid Hrubaničová (Stoka, Skrat, 
experiment s jazykovými stereotypmi)experiment s jazykovými stereotypmi)

Sláva Daubnerová a jej „trilógia“ Sláva Daubnerová a jej „trilógia“ Cely, Cely, 
MHL, Untitled MHL, Untitled ( ženský umelecký ( ženský umelecký 
subjekt ako téma)subjekt ako téma)
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