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                                         Zakład Teatru i Dramatu
      Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych 
                           Uniwersytetu Śląskiego
               40-032 Katowice, Pl. Sejmu Śląskiego 1, pokój 210
                                                                                               tel. +48 32 2009219, fax. +48 32 2561664

KONFERENCJA NAUKOWA
TEATR HISTORII LOKALNYCH
24 – 25 września 2014 r.

	Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej 
„Teatr historii lokalnych”, poświęconej teatrowi środkowoeuropejskiemu, zajmującemu się szeroko rozumianą lokalnością: historią i tożsamością miejsca, w którym funkcjonuje, a także uwikłaniem w lokalną politykę. Organizatorem konferencji jest Zakład Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przy partnerstwie Instytutu Wiedzy Filmowej 
i Teatralnej Słowackiego Instytutu Nauk oraz Katedry Studiów Teatralnych, Filmowych 
i Medialnych Uniwersytetu w Ołomuncu.
Współczesne teatry, zwłaszcza z mniejszych ośrodków, coraz częściej angażują się 
w życie lokalnych społeczności. W spektaklach chętnie podejmują tematy związane z historią oraz kulturową i etniczną tożsamością miejsca, w którym działają. Twórcy teatralni poddają refleksji działanie mechanizmów pamięci, przywołują przeżycia indywidualne i zbiorowe nieuwzględnione w ogólnodostępnej wersji historii. Spektakle wpisują się w kontekst miejsca, poruszając lokalne problemy społeczne i polityczne. Stają się forum dla mniejszości etnicznych i narodowych, udzielają głosu wykluczonym z powodów ekonomicznych 
i społecznych. Formuła teatru związanego z miejscem, jeszcze nie tak dawno charakterystyczna – przynajmniej w Polsce – dla zaledwie kilku teatrów, staje się coraz bardziej popularną strategią prowadzenia teatru, który zaczyna odgrywać rolę medium historii lokalnych. 
W rozmowie o współczesnym teatrze, który zajmuje się lokalnością, chcemy poruszać się wokół następujących zagadnień:
	Teatr jako forma manifestowania tożsamości miejsca, wspólnoty, regionu w opozycji do mechanizmów globalizacji. Strategie utrwalające bądź rozbijające stereotypy.
	Budowanie / odzyskiwanie utraconej tożsamości. 
	Teatr jako forma manifestowania kultury mniejszości.
	Polityka pamięci i praktyki upamiętniające. Formy przywracania pamięci miejsca, ludzi, społeczności. 
	Doświadczenie jednostkowe wobec „pamięci zbiorowej”.
	Teatr jako archiwum alternatywne do archiwów oficjalnych. Rewizja historii obligatoryjnie wpajanej w procesie edukacji. Rekonstrukcja historii. 
	Kreowanie nowych historii, modyfikowanie historii zastanych.
	Uwikłanie teatru w lokalną historię i politykę.
	Zaangażowanie lokalnej społeczności w teatr. Wspólnototwórcza i terapeutyczna rola teatru.

Obrady odbywać się będą w dniach: 24 i 25 września 2014 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pokłosiem spotkania będzie przygotowanie publikacji pokonferencyjnej.
Propozycje referatów (wraz z krótkim abstraktem) oraz wypełnioną kartą zgłoszenia prosimy o przesyłanie do 30 czerwca 2014 roku drogą elektroniczną na adres: 
conferencelth@gmail.com
lub pocztą na adres:
Zakład Teatru i Dramatu
Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ
pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice  
(z adnotacją TEATR HISTORII LOKALNYCH) 
Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu referatu, opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł prosimy wpłacać na konto:
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Numer konta: ING Bank Śląski SA
74 1050 1214 1000 0007 0000 7909  (z dopiskiem: TEATR HISTORII LOKALNYCH)
do 15 lipca 2014 r.
Opłata obejmuje koszty 1 noclegu, wyżywienia, materiałów konferencyjnych oraz koszty organizacyjne. Noclegi planujemy w Hotelu Katowice przy al. Korfantego 9. Istnieje możliwość rezerwacji dodatkowego noclegu na koszt uczestnika (w wysokości 90 zł za pokój jednoosobowy i 150 zł za pokój dwuosobowy).

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: conferencelth@gmail.com

Organizatorzy:

prof. dr hab. Ewa Wąchocka
Kierownik Zakładu Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego

dr Ewa Dąbek – Derda	
dr Dorota Fox	
mgr Aneta Głowacka

Partnerzy:
doc. PhDr. Tatjana Lazorčáková, Ph.D.
Katedra divadelních, filmových a mediálních studií
FF UP Olomouc
PhDr. Elena Knopová, PhD.
Ústav divadelnej a filmovej vedy 
Slovenskej akadémie vied


