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След
като
през
2018
г.
ежегодната
международна
конференция на ИИИзк-БАН бе
озаглавена Marginalia и се проведе
успешно, организаторите решиха да
предложат за тема на форума през
2021 г. Personalia. Под това понятие
разбираме не само информация за
живота и творчеството на определен
творец (художник, скулптор, резбар,
ювелир,
архитект,
строител,
илюстратор, книжовник, музикант и
пр.), но и редица други съществени
въпроси за изследване, с които се свързва по-широкото значение на
това понятие, като:
- личността и нейната роля в художествените процеси;
- взаимоотношението личност – изкуство – идеология;
- човекът в изкуството – портрети и автопортрети;

- въпроси, свързани с авторството и атрибуцията;
- визуализация и вариации на персонажи от литературната
традиция;
- неизвестни факти от личния живот на творците;
- вдъхновители, меценати, опоненти на творците;
- принципи на сдружаване и/или конкуренция между
творците;
- отношения учител – ученик, ученик – учител: аспекти на
предаване на знанието и опита в изкуството и др.
В допълнение, участниците могат да изследват философски
идеи и тяхното разпространение в изкуството; вариациите в
третирането на един персонаж в рамките на един определен стил и
в зависимост от спецификата на отделния творец; произхода и
значението на повтарящи се сцени, образи и мотиви, породени от
личния опит на артиста.
Учени, работещи върху подобна проблематика извън областта
на изкуствознанието, също могат да подават заявки за доклади. 10 %
от участниците трябва да са млади изследователи, post-docs и
докторанти. Работни езици на конференцията са английски и
български, но в сборника от конференцията ще се публикуват
текстове и на френски и немски език.
Предстои кандидатстване за финансиране на конференцията
през 2020 г. Вероятно е на някои от одобрените участници да се
осигурят нощувки. Моля изпратете резюмета на английски език от
300-500 думи и кратко CV на a_shoyleva@abv.bg Резюметата и
автобиографиите са задължителни за всички колеги, тъй като са
необходими за кандидатстването за финансиране. Формата на
научна
биография
можете
да
изтеглите
оттук:
https://www.fni.bg/?q=node/527
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Важни дати:
01.09.2020 г.
автобиографии;

–

краен срок за подаване на резюмета и

15.10.2020 г. – информиране на потенциалните участници за
резултата от подадените заявки;
01.03.2021 г. – краен срок за изработване на програмата на
конференцията.

