Reprezentace,
performativita, literatura
DOKTORANDSKÁ LETNÍ ŠKOLA 2016
Štilec, 30.5 – 3. 6. 2016

PROGRAM:

pondělí 30. května



odpolední blok cca od 14.00 hod.

David Skalický - Sémantika a pragmatika
paratextu (workshop)

Ewa Stępowska - Švejk za hranicemi literatury

Michaela Šlapáková - Co to svítá nade mnou? aneb Ikonizace
nejslavnějšího balkónu

úterý 31. května


dopolední blok 9.00-13.00 hod.

Jan Krlín Problematika definování žánrů na příkladu
chlapeckého románu
Ondřej Selner - Různé přístupy k sebereflexivitě a možnosti
jejího zkoumání
Martin Kaplický - The Figure in the Carpet a teorie
interpretace (workshop)


odpolední blok 14.00-17.00 hod.

Petr A. Bílek – White, Bourdieu a metodologie zkoumání
literárního pole (workshop)
Peter Demeter - Specifický vkus (ne)jen sexuálních menšin
aneb o procesu vyjednávání významu fenoménu camp
Veronika Mayerová - LGBT fans deserve
better! (Fanouškovská revolta jako prostředek k vyjednání
inovovaného pohledu na queerové postavy v popkultuře)

středa 1. června



dopolední blok 9.00 – 13.00 hod.

Daniela Poláková - Galerie Ne: hrdinský příběh jako rukojmí
obchodních zájmů

David Nachlinger - Chaos, chaos, chaos, rozpad, rozpad.
Perestrojka a normalizační popkultura

Josef Švéda - Země zaslíbená, země zlořečená. Obrazy
Ameriky v české literatuře (workshop)



odpolední blok 14.00 - 17.00 hod.

Tereza Bartoňová (FHS UK) - Koncept nemrtvého /nekonečné
návraty
Tereza Sluková (FHS UK) - Vanitas-Supermarket of the Dead
Josef Šebek (FF UK) - Raymond Williams: Marxismus a
literatura (workshop)

čtvrtek 2. 6


dopolední blok 9.00 – 13.00 hod.

Martin Dvořák - Hlediska pro studium metafory v poezii
Vendula Mikolášková - Poezie v kontextu normalizační
(pop)kultury
Zdeněk Brdek - Možnosti a limity Chalupeckého dialektiky
(workshop)


odpolední blok 14.00 – 17.00 hod.

Zuzana Martínková (FF UPCE) - Provázanost literatury a
výtvarného umění v Československé kultuře 60. let 20. století

Lenka Krejčová - Co se četlo v 19. století o Orientu?

Kateřina Slámová - Básnická škola Jaroslava Vrchlického

pátek 13. 6



dopolední blok 9.30 – 11.30 hod.

Diskuze o programu doktorandských setkání a seminářů
v příštím akademickém roce.

