
Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε την πραγματοποίηση του 4ου «Pelion Summer Lab for Cultural Theory and Experimental

Humanities» (PSL), μια πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο, σε
συνεργασία με το Ίδρυμα «Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research Workshop» και το Δίκτυο «Experimental

Humanities Collaborative Network».

Στόχος αυτού του 10ήμερου εντατικού προγράμματος είναι να δημιουργήσει μια διεπιστημονική ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητριών/

φοιτητών, ερευνητριών, ακαδημαϊκών, καλλιτεχνών και πολιτιστικών παραγωγών από τομείς όπως η ανθρωπολογία, η ιστορία, η
κοινωνιολογία, η διεπιστημονική τέχνη, η λογοτεχνία, οι σπουδές φύλου, οι πολιτιστικές σπουδές και οι σπουδές νέων μέσων για
εξερεύνηση και ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με επίκαιρα ζητήματα της εποχής μας.

Το φετινό εργαστήριο με θέμα «After/Lives» θα προσεγγίσει τη συνθήκη του να ζει κανείς σε ένα στοιχειωμένο από άδικους θανάτους
κόσμο καθώς και σε έναν κατεστραμμένο πλανήτη, μια συνθήκη που οξύνθηκε με την πανδημία. Το καλοκαιρινό εργαστήριο θα
οργανωθεί σε τρεις ενότητες - Φα(ντα)σματικότητα, Ερείπωση και Επιβίωση - που σχετίζονται με διαφορετικούς, αλλά αλληλένδετους
τρόπους, με το ξετύλιγμα ενός παρελθόντος που δεν είναι παρελθόν. Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου θα κορυφωθούν με ένα
δημόσιο πείραμα: ένα «Ιερό» που θα σχεδιαστεί από την ομάδα.

Είμαστε περήφανοι/ες για την διδακτική ομάδα που δημιουργείται φέτος καθώς οι επιβεβαιωμένοι διδάσκοντες του φετινού
εργαστηρίου είναι οι: Elizabeth Chin, Gaston Gordillo, Susan Lepselter, Pamila Gupta, Alice Von Bieberstein, Özge Serin, Olga

Cielemęcka, Gene Ray, Krista Caballero, Dominique Townsend, Gwyn Isaac, Πηνελόπη Παπαηλία και Γιώργος Μάντζιος.

Το εργαστήριο θα φιλοξενηθεί στο συνεδριακό κέντρο του χωριού Μακρινίτσα, στο Πήλιο, στην Ελλάδα, που βρίσκεται στο ιστορικό
κτίριο του πρώην δημοτικού σχολείου.

Στο PSL μπορούν να συμμετάσχουν μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες, υποψήφιοι διδάκτορες, πρόσφατοι διδάκτορες, ανεξάρτητοι
ερευνητές, καλλιτέχνες, ακαδημαϊκοί πρώιμης σταδιοδρομίας και, σε ειδικές περιπτώσεις, προχωρημένοι προπτυχιακοί φοιτητές.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά εδώ. Προθεσμία 15 Απριλίου 2022.

Το εργαστήριο δεν έχει δίδακτρα, και απαιτείται μόνον μια μικρή συμμετοχή των 150 € που καλύπτει τοπικές μετακινήσεις και
αναλώσιμα για το πείραμα. Την οργανωτική ευθύνη την έχει η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Kosmopolitik: Δίκτυο Κοινωνικής
Έρευνας και Δημόσιας Δράσης». Προς υποστήριξη των αδύναμων οικονομικά συμμετεχόντων το εργαστήριο εξασφάλισε και
περιορισμένο αριθμό υποτροφιών.

Οι συμμετέχοντες/ουσες επιβαρύνονται με τα έξοδα μετακίνησης στη Μακρινίτσα, διατροφής και διαμονής. Το PSL προσφέρει δείπνο
καλωσορίσματος, αποχαιρετιστήριο δείπνο/πάρτι και μεσημεριανό γεύμα κατά τη διάρκεια εκδρομής στην παραλία. Η οργανωτική
ομάδα έχει εξασφαλίσει μειωμένες τιμές για τους συμμετέχοντες/ουσες στο PSL σε τοπικά ξενοδοχεία και αναλυτικές πληροφορίες θα
λάβουν όσοι/ες γίνουν δεκτοί/ες.

Η γλώσσα του εργαστηρίου θα είναι η αγγλική.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του PSL ή επικοινωνήστε με την οργανωτική επιτροπή στο
pelionsummerlab@gmail.com.
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