21.03.2016
Data wydarzenia: 19.05.2016 - 20.05.2016
Tradycja po drugiej stronie lustra. Baśnie, mity, legendy i klasyka
literacka w przestrzeni popkultury
Typ wydarzenia: Konferencja
Miejscowość: Wrocław

Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster” ma
zaszczyt zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję naukową poświęconą
obecności baśni, mitów, legend i klasyki literackiej w przestrzeni kultury
popularnej. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wspólnych rozważań na temat
„kulturowego recyklingu”, w ramach którego transformuje się zakorzenione w
masowej wyobraźni teksty. Chcemy zastanowić się nad fenomenem
postmodernistycznej gry z tradycją i przyjrzeć rozmaitym tekstom kultury,
eksploatującym interesujące nas motywy.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, do udziału zapraszamy
zatem wszystkich zainteresowanych, w szczególności literaturoznawców,
etnologów, folklorystów, kulturoznawców, antropologów kultury, filmoznawców,
socjologów, filozofów i historyków.
Proponowane obszary namysłu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Czym jest tradycja we współczesnych badaniach interdyscyplinarnych?
Kanon czy klasyka? – rozważania natury teoretycznej
Nowa historia gatunku – przemiany genologiczne baśni, mitów i legend
Gatunek czy konwencja? – sposoby wykorzystywania i przekształcania
tradycyjnych tekstów kultury
Tradycja a nowe media
Renarracja i retelling – próby opowiedzenia starej historii na nowo
Parodystyczne przedstawienia tradycyjnych tekstów kultury
Elementy grozotwórcze we współczesnych adaptacjach klasyki
Baśnie, mity i legendy w komiksie, filmie i serialu
Baśnie w przestrzeni Internetu
Klasyka jako współczesny produkt
Wykorzystywanie wątków tradycyjnych w grach komputerowych
Tradycja a teksty literackie dla dzieci i młodzieży
Klasyka w reklamie i na plakacie
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Biuletyn Polonistyczny
• Popkulturowe ad fontes? – teksty przeznaczone dla dorosłych odbiorców
Termin: 19–20 maja 2016
Miejsce: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu (Rynek
58)
Opłata konferencyjna: 150 zł (w cenie m.in. koszt materiałów konferencyjnych,
przerw kawowych i publikacji pokonferencyjnej; uczestnicy konferencji mają
ponadto zniżkę 10% w restauracji Vega). Termin wpłaty: do 30 kwietnia 2016 r.
Zgłoszenia: do 10 kwietnia 2016 za pomocą formularza zgłoszeniowego
Decyzja o przyjęciu na konferencję: 12 kwietnia 2016
Kontakt: kamila.kowalczyk@tricksterzy.pl
Przewidywany czas wystąpienia:
20 minut. Uprzejmie prosimy o wygłoszenie, a nie odczytanie wystąpienia (mile
widziana prezentacja multimedialna), punktualne przybycie i o udział w
pozostałych panelach konferencji.
Wstęp dla słuchaczy – bezpłatny

Data zgłaszania prelegentów: 10.04.2016 19:00
Linki:
• http://tricksterzy.pl/konferencje/tradycja-po-drugiej-stronie-lustra-basnie-mitylegendy-i-klasyka-literacka-w-przestrzeni-popkultury/
Słowa kluczowe: konferencja naukowa, kultura popularna, baśnie w kulturze
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