Kulturno izobraževalno društvo PiNA, kot vodilni partner mednarodnega projekta Ženske upora (Women
of the resistance), s partnerji iz Italije in Hrvaške vljudno vabi na

NOVINARSKO KONFERENCO PROJEKTA ŽENSKE UPORA
Torek, 12. januar 2016, ob 11.00
Dvorana Marcus, sedež Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine (Trg enotnosti
v Trstu, vhod z ulice Dell'orologio 1)

Na dogodku se bo podrobneje predstavilo aktivnosti projekta, katerega namen je poudariti pomen
skupnega boja žensk za vrednote, ki si jih danes po njihovi zaslugi delimo vse Evropejke in Evropejci,
spodbuditi mlade k razmisleku o vrednotah, ki so takrat ženske gnale v aktivno držo, o vlogi žensk v
današnji družbi, o potrebi po žrtvovanju in dediščini, ki so nam jo zapustile.
Projekt temelji na zgodbi ženske, Tržačanke, Marie Antoniette Moro, ki je med 2. svetovno vojno opravljala
delo bolničarke na meji med Italijo in nekdanjo Jugoslavijo. Zaradi soočanja s krivicami takratnega časa se je
odločila za ukrepanje in prevzela tveganje za svojo odločitev. Pred nekaj leti je njena hčerka odkrila njen
dnevnik, na podlagi katerega nastaja dokumentarni film.

GOVORKE IN GOVORCI NA NOVINARSKI KONFERENCI:









Gianni Torrenti, deželni odbornik Furlanije - Julijske krajine za kulturo, šport in solidarnost
Fabiana Martini, podžupanja Mestne občine Trst
Borut Jerman, vodja projekta Ženske upora, PiNA (SLO)
Giorgio Nogherotto in Sabrina Morena, Bonawentura Società Cooperativa (IT)
Marta Zaccaron, La Giordola (IT)
Chiara Perini in Alessandro Cattunar, Associazione Quarantasettezeroquattro (IT)
Rita Maffei in Francesca Puppo, CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia (IT)
Helga Može Glavan in Andrej Pevec, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva (HR)

AKTIVNOSTI PROJEKTA:





Preko 60 delavnic za dijakinje in dijake srednjih šol v Sloveniji, Italiji in na Hrvaškem.
Razpis za kratkometražne filme in eseje za mlade do 30. leta starosti.
Mednarodna konferenca o ženskah upora (4. marec 2016, Videm).
Zaključni dogodek projekta: Ekskurzija upora za zmagovalce natečaja, javna predstavitev
dokumentarnega filma o Marii Antonietti Moro in zmagovalnih del natečaja (21. april 2016, Trst).
***

Projekt podpira Evropska komisija preko programa Evropa za državljane.
Poleg Kulturno izobraževalnega društva PiNA (vodilni partner) v projektu sodelujejo še: Bonawentura Società
Cooperativa (IT), La Giordola (IT), Associazione Quarantasettezeroquattro (IT), CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli
Venezia Giulia (IT), Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva (HR) in Istrska regija (HR).

DODATNE INFORMACIJE: Borut Jerman, vodja projekta (borut.jerman@pina.si in 041 822 698)

