Program konference
Reprezentace odlišného těla v interdisciplinární perspektivě
6.–7. 10. 2010
místo konání:
Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
Jilská 1
Praha 1, 110 00
pořádají:
Katedra obecné antropologie FHS UK, Katedra genderových studií FHS UK
a Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.

6. ŘÍJNA
8:00 – 8:40 registrace, občerstvení
8:40–9:00 zahájení konference (Kateřina Kolářová, Lucie Storchová)

I. sekce: Odlišné tělo jako „postižení“?
9:00–9:20 Libor Novosád (Liberec)
Fenomenologie tělesné jinakosti a aspekt diverzity v pojetí tělesného postižení
9:20 – 9:40 diskuse
9:40 – 10:00 Lenka Krhutová (Ostrava)
Autonomie v kontextu odlišného těla
10:00–10:20 diskuse
10:20–10:40 přestávka
10:40–11:00 Daniela Komanická (Praha)
Aspekty exklúzie telesne znevýhodnených osôb z verejného priestoru: autobiografická
reflexia žitia v znevýhodnenom tele
11:00–11:20 diskuse
11:20–11:40 Lucie Storchová (Praha)
„Moje životní heslo: Chci, proto umím!“ Gender, normalita a produktivita v autobiografiích
bezrukých umělců (1910–1930)
11:40–12:00 diskuse
12:00–13:30 společný oběd

II. sekce: Reprezentace, vizualizace, disciplinace

13:40–14:00 Jana Oravcová (Bratislava)
Telesná odlišnosť v budovateľskej stratégii 50. rokov 20. storočia. Reprezentácia žien
v socialistickej vizuálnej kultúre
14:00–14:20 diskuse
14:20–14:40 Ladislav Zikmund-Lender (Praha)
Viditelné queer tělo?
14:40–15:00 diskuse
15:00–15:20 Dita Jahodová (Praha)
Za rámec heteronormativního pojímání změny pohlaví. Reprezentace trans těla a trans identit
v dokumentárním filmu
15:20–15:40 diskuse
15:40–16:00 přestávka
16:00–16:20 Jitka Dvořáková (Praha)
Obojetné tělo jako zpochybnění společenského řádu? Disciplinace těla „hermafroditů“ v 18.
století
16:20–16:40 diskuse
16:40–17:00 Lenka Slepičková, Eva Šlesingerová, Iva Šmídová (Brno)
Postižená reprodukce: Reprezentace ab/normality v biomedicíně
17:00–17:20 diskuse
17:20–17:40 Václav Štrunc (Praha)
Vytvořit a udržet odstup: kategorie „normality“ a „mentalního postižení“ v internetových
diskusích o problematice klecových lůžek
17:40–18:00 diskuse
18:00–18:20
závěrečná diskuse

7. ŘÍJNA
8:30–9:00 občerstvení
9:00–9:40
úvodní přednáška s diskusí
Margrit Shildrick
Out of Order: Genealogy and the Monstrous
9:40–10:00 přestávka
III. sekce: Diskursy monstrozity a konstrukce odlišného těla
10:00–10:20 Hana Matějková (Olomouc)

Reflexe monstrózních porodů v raně novověkých naučných, homiletických a církevně
normativních pramenech
10:20–10:40 diskuse
10: 40–11:00 Gabriela Satinová (Praha)
Pojetí kriminálního těla v českém eugenickém diskurzu 19. a 20. století
11:00–11:20 diskuse
11:20–11:40 Filip Herza (Praha)
Liliputáni. Komerční vystavování tělesné odlišnosti v Praze na přelomu 19. a 20. století
11:40–12:00 diskuse
12:00–13:30 společný oběd
13:40–14:00 Martina Halířová (Pardubice)
Definice zanedbanosti a obraz zanedbaného těla v českých zemích 19. století
14:00–14:20 diskuse
14:20–14:40 Kateřina Kolářová (Praha)
Zavirované tělo a promořená populace: metafory HIV v diskurzu AIDS v ČSSR
14:40–15:00 diskuse
15:00–15:20 Ina Marešová (Praha)
Krajní podoby normalizovaného těla
15:20–15:40 diskuse
15:40–16:00 přestávka
16:00–17:00 závěrečná diskuse
(moderátorky: Kateřina Kolářová, Lucie Storchová)

Paralelně se závěrečnou diskusí bude od 15:00 probíhat registrace účastníků navazující
mezinárodní konference

Cripping Neoliberalism: Interdisciplinary Perspectives on Governing and
Imagining Dis/Ability and Bodily Difference
která se bude konat ve dnech 8.–9. 10. 2010
na stejném místě.
Po skončení české diskuse plánujeme vyrazit se zahraničními kolegy a kolegyněmi na
neformální zahajovací večírek.
Všichni účastníci konference jsou vítáni!

