
   

    

  

  קול קורא לכנס "נשים ומגדר באמנויות בישראל"

  2019בפברואר,  25-24

עם התכנית הבינתחומית והרב תחומית באמנויות, אוניברסיטת העמותה לחקר אמנות נשים ומגדר בישראל  

  תל אביב

  

במסגרת יצירות של נשים ויצירות העוסקות במגדר נמצאות במוקד מחקרים רבים בתחומי הדעת של האמנויות. 

בישראל לקדם את חקר האמנויות  ותבתיאוריות פמיניסטיות, קוויריות ואחרות, המאפשרזו נעשה שימוש 

 ,מפגשים חוצי דיסציפלינות. המחקרים בתחום המגדר והאמנויות יוצרים ומתחדש תדיר חתרני, כשדה דינמי

ת עם קטגוריות זהות נוספות כמו אתניות, ימצליבות סוגיות של זהות מגדרה מגוונות נקודות מבטאשר מציגים 

 את הדרכים בהן חושפים מחקר אודות מגדרהיבה והכתמיניות ועוד. גיל, יכולות גופניות, לאום, מעמד, דת, 

לסייע באיתור, שיקוף והמשגה של כן ו ,להבנת חברה ותרבותומשמעותי ת לשמש כלי חשוב יוהאמנו יכולות

   ההסדרים החברתיים המתקיימים בה.

תחומי השני שמארגנת העמותה לחקר אמנות נשים ומגדר בישראל ביחד עם התכנית -במסגרת הכנס הארצי הרב

הקרן לחקר האמנויות  –ובעידודה של טיאף   אביב-הבינתחומית והרב תחומית באמנויות באוניברסיטת תל

, אנו קוראות/ים לשליחת הצעות לתקצירי הרצאות שעיסוקן נשים ומגדר באמנויות בישראל. בכנס בישראל

תינתן במה להצגת מחקרים תיאורטיים חדשניים בתחומי האמנויות השונים: אמנות פלסטית, עיצוב, אדריכלות, 

ת בכללותה. אנחנו מקדמות/ים בברכה הצעות בתחומים תיאטרון, קולנוע וטלוויזיה, מוסיקה והתרבות החזותי

  הבאים, אך נשמח לשקול גם נושאים רלוונטיים נוספים שלא צוינו כאן: 

  

  : מונוגרפיות

  ,מחקרים חדשים על נשים יוצרות (ציירות, פסלות, צלמות, במאיות, מעצבות, אדריכליות, מחזאיות

 בישראל  תסריטאיות, מלחינות וכדומה)

 שים על יוצרים/יוצרות המאתגרים גבולות של מגדר וזהות מיניתמחקרים חד 

   פורמט של דיאלוגים בין חוקר/ת לאמנית בנושאי הכנס 

  :  מושגים, קטגוריות ותיאוריות

  סוגיות של ייצוג והעדר ייצוג היסטורי של נשים יוצרות 

 נרטיבים וקאנון בישראל בהקשר לסוגיות של מגדר  

  פמיניזם-והתנערות מפמיניזם, אמנות ופוסטסוגיות של פמיניזם 

 דיון במושגים 'יצירת נשים', 'יצירה נשית', טכניקות וחומרים 'נשיים' 



  הדרתן או הכלתן של נשים בשדה האמנויות ובשיח הציבורי בישראל 

 יוצרות מן שלמוסדות בקידו מנהלות של/םנהליתפקידם של אוצרים/אוצרות או מ 

 ות בישראל; יחסי כוח ותיאוריות אודות השדה וסוכניומצב המחקר על מגדר באמנוי 

 דימויים של גוף וייצוגים של זהויות מיניות ומגדריות  

 סוגיות הנוגעות בהצטלבויות של מגדר, הגירה, זהות, אתניות, לאום, דת ומעמד 

 (כולל מקומן של נשים אמניות כמורות לאמנות) יצירה מבוססת מגדר כסוכנת שינוי חברתי 

 מנויות נשים ומגדר באמנויות בבתי ספר תיכוניים ואקדמייםהוראת א 

 מהות בקרב אמניות בישראל-אימהות או אי 

 פמיניסטית-יצירה אקטיביסטית 

 אמנות, מגדר ומרחב ציבורי בישראל 

  נשקול קבלת הצעות של חוקרות/ים ישראליות/ים שעוסקות/ים באמנות ומגדר בשדה הבינלאומי

בבחינת חשיפה של  –ה זרקור לנעשה באמנות עכשווית שמחוץ לישראל (עבור מושב אחד בלבד, שיפנ

מגמות חלוציות המקבילות לנעשה בישראל. יתקבלו רק מחקרים אשר מוכיחים קיום יחסי הפרייה 

של כללי אמנית/נושא מגדרי בולא  קשר זהתמקד בת להחייב ה, לכן ההצעהדדיים עם הנעשה בארץ

  .)בעולםאמנותית עשייה 

  

מילים, לשתי מארגנות הכנס: ד"ר טל דקל וד"ר מור  300הנכן/ם מוזמנות/נים להגיש הצעה בהיקף של עד -

  .דקות 20(קובץ קו"ח עד שני עמודים). כל הרצאה תמשך  CV יחד עם 9.201816. פרסיאדו, עד לתאריך

  
  

 מארגנות
  tal.dekel@smkb.ac.il        אוניברסיטת תל אביב וסמינר הקיבוצים , ד"ר טל דקל

 mor.presiado@biu.ac.il              , אוניברסיטת בר אילן ד"ר מור פרסיאדו
  חברי ועדת הכנס:

                           , אוניברסיטת תל אביבפרופ' אסף פינקוס
                                                    , אוניברסיטת תל אביב ד"ר רות מרקוס

                                                        , מכללת בית ברלד"ר עאידה נסראללה
                     והאוניברסיטה הפתוחה , אוניברסיטת תל אביבעל מונקד"ר י

                    , אורנים, המכללה האקדמית לחינוך ד"ר יעל גילעת
                        , האוניברסיטה העברית בירושלים                    ונטורה ד"ר גל

      בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ומכון שכטר למדעי היהדות, ד"ר רונית שטיינברג
  

  ב ב ר כ ה
  

  ד"ר טל דקל
יו"ר העמותה לחקר אמנות נשים 

  ומגדר בישראל

 


