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Inspirační fórum zve na ženská práva i klima
Pětadvacátá Ji.hlava nezapomíná ani na Inspirační fórum, které letos proběhne pojedenácté.
Návštěvníky čeká pět dní živých diskusí a přednášek, na které naváže online program.
„Inspirační fórum propojuje filmový a nefilmový svět a může být místem pro objevování a
iniciování nových námětů pro dokumenty,“ říká dramaturgyně Inspiračního fóra Tereza
Swadoschová. „Letos se budeme zabývat duševním zdravím, vztahem člověka k přírodě,
rovností a také tím, jak mohou digitální technologie pomoci vytvořit férovější svět,“ dodává.
Online program se pak bude věnovat výzvám, kterým bude Česko v povolební době čelit.
Na jaké hosty se těšit? Například na polskou ženskoprávní aktivistku Martu Lempart, která
spoluzaložila hnutí Celostátní stávka žen. Hostem bude také americký psychiatr Bruce D. Perry,
podepsaný pod oceňovanou knihou What Happened to You? (2021), který promluví o
dopadech traumatu na jednotlivce i společnost. „Se spoluautorkou Oprah Winfrey zkoumají,
jak nás ovlivňují zážitky v raném dětství,“ říká Swadoschová. Digitálním technologiím se bude
věnovat kanadský filozof a spisovatel Nick Srnicek, jehož kniha o budoucnosti práce s názvem
Vynalézání budoucnosti (2015) vyšla i v češtině. A nebudou chybět ani tuzemští hosté.
Například o sociálních sítích budeme diskutovat s antropoložkou Marií Heřmanovou, která se
ve svém výzkumu věnuje digitální antropologii, online identitám a komunitám, kultuře
influencerů a genderovým nerovnostem v online prostředí.
HOSTÉ INSPIRAČNÍHO FÓRA
Bruce D. Perry (USA)
Neurolog a psychiatr. Posledních třicet let působí jako učitel, lékař a výzkumník v oblasti
duševního zdraví dětí a neurověd. Jeho práce v oblasti dopadu zneužívání, zanedbávání a
traumatu na vývoj mozku ovlivnila klinickou praxi a lékařské programy a koncepce po celém
světě. Svým dílem zásadně přispěl ke zmapování vlivu zážitků v dětství, včetně zanedbání a
traumatického stresu, na biologii mozku – a tím i na zdraví dítěte. V roce 2021 vyšla jeho
nejnovější kniha What Happened to You? Conversations on Trauma, Resilience, and Healing,
kterou napsal společně s Oprah Winfreyovou.
Nick Srnicek (Kanada)
Přednáší digitální ekonomiku na King’s College v Londýně. Jeho nejnovější kniha Platform
Capitalism nabízí klíč k pochopení inovací v oblasti velkých digitálních společností, jako jsou
Google, Amazon a Alibaba. Popisuje rovněž nové trendy v současné ekonomice v důsledku
rozvoje digitálních platforem. Ve svém díle se významně zabývá i dlouhou tradicí
protipracovní politiky. Jeho první kniha Inventing the Future, kterou napsal společně s
Alexem Williamsem, představuje pokus o zpracování protipracovní politiky v kontextu
moderních technologických změn. Ve své připravované knize After Work, jejíž spoluautorkou
je Helen Hesterová, se snaží rozšířit protipracovní politiku i do oblasti sociální reprodukce,
jelikož zkoumá možnosti uznání, přerozdělení a omezení často neplacené práce jako je úklid,
vaření a péče o rodinu.
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Marie Heřmanová (ČR)
Sociální antropoložka a publicistka. V současné době působí na Sociologickém ústavu
Akademie věd a na Fakultě humanitních studií UK. Ve výzkumu se věnuje digitální
antropologii, online identitám a komunitám, kultuře inflluencerů a genderovým
nerovnostem v online prostředí, zaměřuje se také na šíření hate speech a konspiračních
teorií v online prostoru a politické radikalizaci skrze sociální sítě. Je členkou studia
aplikovaného antropologického výzkumu Anthropictures a pravidelně píše pro různá česká
média.
Marta Lempart (Polsko)
Polská ženskoprávní aktivistka. V roce 2016 se podílela na vzniku hnutí Celostátní stávky žen
(Ogólnopolski Strajk Kobiet), jenž se stal jedním z hlavních aktérů polských protivládních
protestů, které se rozhořely v říjnu roku 2020 po rozhodnutí ústavního soudu o zákonu o
potratech. Hnutí mimo jiné usiluje také o větší práva pro ženy a LGBT+, nezávislost soudů,
svobodu projevu a shromažďování a dostupnost lepší zdravotní péče.
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