
קול קורא לכנס
שורשיות – תלישות בעידן גלוקאלי

:

שורשיות ותלישות הינם עוגנים מושגיים המקננים בישות האנושית ומכוננים סדרי חיים.  לכאורה,
קטבים בינאריים המניעים ומסדירים מנגנוני הכלה והדרה המתקבעים ומשתנים ביחסי זמן מקום ומרחב.

מושגים אלו מבנים תבניות ארכיטקטוניות הנטועות ברוחותיו הנושבות של הזמן ההיסטורי. בעוד
הגירה, עקירה ומנגד היצמדות והיאחזות בקרקע נבחנו בהקשרים  סוציולוגים/ פוליטיים,  אנו מציעים

התבוננות בשורשיות-תלישות כעוגנים תיאורטיים  אשר מקבלים משנה תוקף בעידן הגלוקאלי.

הכנס נועד להפגיש יוצרות/ים, חוקרים /ות, במטרה לייצר שיח על משמעותם המכריעה של מושגים
אלה בתרבות המקומית הישראלית כמו גם העולמית בעידן הגלוקאלי.  נציע בחינת יחסיהם המורכבים
של המושגים  בקרב תרבויות שונות ובמגע ביניהן, תוך בחינתם  בתרבות ובאמנות, באמצעות פרישת

הופעתם, ייצוגם ושפתם המשתנה.

המכון לאמנות אורנים המכללה האקדמית לחינוך מעלה סוגיות אלה מתוך עניין מתמשך בנושא.
שורשיות ותלישות  מרחפים על פני שטח מפוררים  של מרחבי הגבול שמשורטטים   בסיפורים,
יצירה ושפה משתנה של הסטודנטים  שלנו, הבאים מחתך מייצג של  האוכלוסייה  הגרה בצפון

קיבוצים ומושבים,  ערי ההגירה ההמונית, כפרים ערבים, דרוזים, נוצרים, יישובים בדואים, כפרים)
וערים מעורבות  וכן יישובים קהילתיים).

נושאים:

התרחשויות, מעללים במרחבי גבול ב: אמנות, תיאטרון, קולנוע, ספרות, מוסיקה ומחקרי תרבות.  •
היבטים רטוריים והרמנויטיים במרחב החזותי.   •

קבורה-  הנצחה  כפרקטיקות מרחביות במנעד תלישות-שורשיות.  •
מטמורפוזות עכשוויות בתהליכי יצירה ובייצוג   •

מהלכים חברתיים ומדינתיים והשפעתם על מושגים קולוניאליים ופוסט קולוניאליים.  •
פרקטיקות מושגיות משתנות על תפיסות אידיולוגיות של שורשיות ותלישות.  •

אתיקה של הייצוג החזותי, הספרותי והקולנועי של אמנות ישראלית ופלסטינית.  •
טכניקות אסתטיות אקטביסטיות של ייצוג ופעולה במרחבי גבול.  •

שורשיות  ותלישות טרנס לאומית: ייצוג, שפה ונראות.  •
הצבעה על מנגנוני נפש הכרוכים בתלישות ושורשיות בתחום הפסיכואנליזה.  •

אנו פונים להגיש הצעות לכנס "שורשיות – תלישות בעידן גלוקאלי "
הן להרצאות והן לארגון מושבים. 

את ההצעות יש לשלוח לוועדת הכנס עד לתאריך 30.1.13
ל: כתובת אי- מייל  horithp@gmail.com יש לצרף תקציר של עמוד אחד. 

כל מושב יורכב משלוש הרצאות  ומשך ההרצאה לא יארך על 40  דקות.  
הכנס יתקיים ב- 29.4.12 באורנים המכללה האקדמית לחינוך

ועדת הכנס: יו"ר: הורית הרמן פלד

חברי הועדה: דורית רינגרט, רותי הלביץ כהן,  ד"ר יעל גילעת, 
                      פאריד אבו שקרה, ד"ר אלי ברודרמן נעה צורן


