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видатна бразильська архітекторка, одна
з найяскравіших представниць модернізму
та післявоєнного бруталізму, також
відома своїми об’єктами предметного
дизайну. Під час проживання в Італії була
головною редакторкою журналу «Домус».
Серед найвідоміших будівель Бо Барді —
Музей мистецтва в Сан-Паулу, культурний
центр Sesc Pompeia та її власний будинок
«Скляний дім». До сотої річниці від дня
народження архітекторки їй присвятили
численні виставки, її роботи з’явилися
на найвизначніших культурних заходах,
зокрема на Венеційському архітектурному
бієнале. Однак перша прижиттєва
виставка Ліни Бо Барді відбулася, коли їй
виповнилося 74 роки.
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Видатна американська технологиня в галузі
хімії та навколишнього середовища,
перша жінка, прийнята у Массачусетський
технологічний інститут (МТІ) і перша
американка, яка здобула науковий ступінь
із хімії. Завдяки дослідженням Річардс
в Америці було запроваджено стандарти
якості води та з’явилися перші сучасні
установки для очищення стічних вод. Ввела
поняття «екологія» і вперше привернула
увагу до екологічних проблем. Річардс могла
б здобути ступінь доктора хімії в МТІ, якби
інститут не відмовився надати таку честь
жінці. Хоча вона багато років перебувала
в раді піклувальників коледжу Вассар, її було
удостоєно ступеня почесної докторки наук
лише 1910 року, за рік до смерті.
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американська вчена та контр-адміралка
військово-морських сил США. Гоппер
насамперед відома розробкою першого
у світі компілятора, але це був далеко не
єдиний її внесок у розвиток комп’ютерних
наук. Ґрейс була однією з розробниць
мови програмування Кобол. Крім того,
вона почала запроваджувати стандартні
процедури тестування комп’ютерних
систем. Не менш визначною була її служба
у військовому флоті, у який її прийняли
лише через нестачу чоловіків під час
Другої світової війни. Проте згодом флот
США потребував Ґрейс більше, аніж вона
відчувала потребу в ньому. Два рази
підряд її відставку переривало прохання
повернутися до служби.
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У 1942 році вона першою у Радянському
Союзі отримала пеніцилін та активно
брала участь в організації промислового
виробництва антибіотиків, чим врятувала
тисячі життів під час Другої світової війни.
Окрім цього, Єрмольєва зробила великий
внесок у вивчення холери. Хоробра вчена
навіть ставила експерименти на собі, щоб
довести, що холероподібні вібріони здатні
перетворюватися на збудників хвороби
в організмі людини. Вона розробляла
й удосконалювала протимікробні та
противірусні препарати, запровадила
препарат лізоцим. Загалом наукова
спадщина Зінаїди Єрмольєвої налічує понад
600 наукових праць та 6 монографій.
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У 1942 році Геді Ламарр зробила безцінний
і вчасно не оцінений внесок у розвиток
науки, запатентувавши технологію
«стрибкоподібного перетворювання
частоти», яка дає змогу на відстані керувати
торпедами. Винахід Ламарр став підґрунтям
для створення зв’язку з розширеним
спектром, без якого сьогодні не літали
б військові супутники, не працювали б
стільникові телефони стандарту Глобальної
системи мобільного зв’язку і не існувало
б бездротового зв’язку. На жаль, світу
винахідниця відома насамперед як
голлівудська акторка та учасниця першої
еротичної сцени в повнометражному кіно.
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Сесілія Пейн-Гапошкіна зробила одне
з найвизначніших відкриттів ХХ-го
сторіччя в астрономії. Вона визначила,
що відносний склад елементів у більшості
зірок однаковий — гідроген та гелій.
Це означає, що саме завдяки Сесілії ми
сьогодні знаємо, які елементи є основними
у складі нашого Всесвіту. Вона була першою
жінкою, яка здобула звання професорки
та очолила кафедру в Гарварді. Однак її
шлях до визнання був складним. Коли вчена
здобувала освіту в Кембриджі, університет
ще не видавав вчених ступенів жінкам,
а роки по тому її колега Генрі Норріс
Рассел відмовив Сесілію від публікації,
надрукувавши згодом свою працю зі схожими
висновками.
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британська вчена, без винаходу якої важко
уявити життя сучасної людини. Карен
розробляла технології пошуку та видачі
інформації, які дали змогу працювати
з комп’ютером, використовуючи слова замість
кодів і рівнянь. Її розробку досі застосовують
у багатьох пошукових системах. На відміну від
самого винаходу, ім’я винахідниці не надто
відоме навіть у професійних колах. Важливим
фактом її біографії є також те, що Карен
протягом своєї кар’єри повсякчас намагалася
залучати більше жінок у галузь інформатики.
«Обчислення надто важливі, щоб залишати їх
чоловікам,» — казала вона.
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голландська архітекторка німецького
походження, містобудівнича, одна з
перших жінок, які вступили на факультет
архітектури в Баугаусі. Після Другої світової
війни на посаді головної архітекторки
Служби міського розвитку Лотте була серед
планувальників, що допомогли відбудувати
Роттердам. Серед районів, які спроектувала
Лотте, — Кляйнполдер (Kleinpolder), Вестпунт
(Westpunt) та її найвідоміша робота —
район Пендрехт (Pendrecht). Найчастіше
в проектуванні архітекторка використовувала
рядкову забудову.
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видатна канадська вчена-психологиня,
спеціалістка з психології розвитку. Про
її внесок у розвиток психології свідчить
низка розроблених теорій і методик, серед
яких окремої уваги заслуговують поняття
«надійної бази» та гіпотеза «загальної
прив’язаності». Ейнсворт виділила три типи
прихильності: безпечну, небезпечну уникати,
небезпечно-тривожну, а також пов’язала
форму прихильності з подальшим розвитком
дитини і моделями взаємин особи з іншими
людьми в дорослому віці. Відомо, що відважна
дослідниця служила в армії під час Другої
світової війни та отримала звання майорки
Армійського корпусу канадських жінок.
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була першою жінкою-докторкою медицини
в Італії. Лікарка та педагогиня, знана
засновниця педагогіки Монтессорі, яка
змінила принципи виховання дітей, і тепер
їх застосовують у всьому світі. Її метод
полягає у створенні вільних умов навчання,
де діти зможуть розкрити свій потенціал,
не обмежений традиційним вихованням.
Відзначена ЮНЕСКО як педагогиня, яка
задала тон у педагогічному способі мислення
ХХ сторіччя. Працювала в країнах Європи та
Азії. Проте її життєвий шлях був нелегким:
у молодості вона була змушена боротися
за право вивчати медицину, а протягом усього
життя обстоювала власні ідеї.
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На рахунку цієї композиторки мабуть
найбільша кількість експериментів та новацій
у сучасному музичному мистецтві. Вона була
серед членів-засновників Центру музичних
записів Сан-Франциско, що у 60-х роках був
джерелом електронної музики для західного
узбережжя США. Амбіційна композиторка
розробила власну теорію акустичної
усвідомленості та електрону звукообробну
систему Expanded Instrument System. Вона
є засновницею освітньої організації Deep
Listening Institute та авторкою терміну
та методики глибокого слухання, а також
чотирьох книг з музикальної теорії та
практики. Зараз вона викладає в інституті
Ренселера та коледжі Мілз, а також записує
музику зі своїм колективом Deep Listening
Band у просторах з підсиленим резонансом.
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«забута леді ДНК». Працюючи в лабораторії
Королівського коледжу Лондона, у травні
1952 року Франклін отримала зображення,
що сколихнуло світ. «Фотографія 51»,
рентгенограма волокон натрієвої солі,
доводила спіральну структуру ДНК. На жаль,
її внесок не було гідно оцінено. Під час
здобуття освіти та подальшої дослідницької
діяльності Франклін, як і більшість,
жінок, постійно зазнавала зневажливого
ставлення, учений ступінь вона здобула
лише через чотири роки після складання
іспитів у Кембриджі. У 1962 році Крік, Ватсон
та Вілкінсон отримали Нобелівську премію
за відкриття структури ДНК, але Розалінд уже
не було серед живих.
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французька вчена, новаторка в галузі
розвитку фінансової математики. Її численні
дослідження присвячені використанню різних
математичних методів для моделювання
ринку та управління ризиками. Саме Ніколь
була однією з перших математикинь, яка
почала пропагувати фінансову математику у
Франції і навчила цієї дисципліни багатьох
інженерів і вчених. Курси, які Ніколь Ель Каруї
читає в університеті, — неймовірно популярні,
їх справедливо вважають одними з найкращих
у цій галузі. За ці та інші досягнення
професорка Ніколь Ель Каруї у 2006 році
отримала орден Почесного легіону, найвищу
нагороду у Франції.
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американська юристка, нагороджена
Президентською медаллю Свободи,
найвищою цивільною нагородою Сполучених
Штатів. Стала першою жінкою-суддею
у складі Верховного Суду США з моменту
його заснування. Перебуваючи у його складі
вважалася однією із найвпливовіших
жінок у світі та мала вирішальний голос
при прийнятті декількох ключових судових
рішень, зокрема підтримувала право жінки
розпоряджатися своїм тілом та право жінки
на аборт. Незважаючи на значний внесок
у розвиток судової системи США, на початку
своєї кар’єри О’Конор зазнала дискримінації,
отримавши більш ніж 40 відмов від різних
юридичних фірм через її стать.
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всесвітньо відома вчена, перша жінка,
яка здобула вчений ступінь професорки
фізики в Німеччині. Її величезним внеском
у розвиток людства стала робота над
розщепленням атомного ядра, що дала
змогу добувати невичерпні запаси енергії.
Лізе Майтнер усе життя виступала проти
використання і дослідження атомної зброї,
а також боролася за право жінок на освіту
та наукову діяльність. Попри довготривале
спільне дослідження атома, Отто Ган усе ж
не включив Лізе Майтнер до списку авторів
праць, боячись втратити славу. Унаслідок
цього професорка, на відміну від свого
колеги, не отримала Нобелівської премії.
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авторка найупізнаваніших дизайнерських
витворів ХХ-го сторіччя, серед яких крісло
Бібендум та столик Е1027. Інше відоме
крісло авторства Ейлін було продано
2009 року за 28 мільйонів доларів. Хоча сама
дизайнерка сприйняла б цей факт радше
скептично, адже насправді вона однією з
перших почала робити меблі з хромованих
трубок, «меблі для бідних», як зневажливо
казали тоді критики. Майже до самої старості
Ейлін залишалася в тіні, навіть авторство її
вілли Е1027 часто приписували Ле Корбюз’є.
Тільки у 1973 році збулася її заповітна мрія:
її об’єкти було впроваджено в масове
виробництво.
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Не
виняток,
а одна
з багатьох

Організаторами проекту є
ГО Urban Forms Center
та Представництво Фонду
імені Гайнріха Бьолля в Україні

учена, що зробила наш світ безпечнішим.
У 1964 році Кволек доєдналася до групи
вчених, які, з огляду на дефіцит нафти,
розпочали пошук синтетичного волокна,
яке можна було б використовувати для
армування автомобільних шин. Несподівано
для всіх, винахід Кволек, більш відомий як
«кевлар», продемонстрував несподівано
високі показники: він був у п’ять разів
міцніший за сталь та набагато легший. Тепер
із нього роблять троси і кузови автомобілів
та катерів, фюзеляжі літаків і деталі
космічних кораблів. Але понад усе Стефані
пишалася тим, що з її матеріалу виготовляють
куленепробивні жилети та захисні костюми
для пожежників і пожежниць.

