Zaproszenie
Ośrodek Badań nad Mediami w Krakowie, Katedra Mediów i Badań Kulturowych Instytutu
Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Instytut
Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu SWPS serdecznie zapraszają do udziału w czwartej
edycji Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej:

METAL STUDIES IV
ŻYWIOŁY I IDEOLOGIE
Konferencja odbędzie się w dniach 4-5 czerwca 2020 roku w gmachu Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Podchorążych 2 w Krakowie.
Podczas czwartej edycji wydarzenia pragniemy zwrócić szczególną uwagę na
problematykę koncentrującą się wokół żywiołów w tekstach kultury metalowej, a także
podjąć dyskusję na temat dyskursów ideologicznych obecnych w przestrzeni metalu
traktowanego jako zjawisko kulturowe, społeczne i artystyczne. W kontekście powyższych
haseł kluczowych proponujemy Państwu podjęcie rozważań nad następującymi tematami:













Ogień, woda, ziemia, powietrze w kulturze metalowej
Żywioły w przestrzeni teledysków metalowych
Motywy solarne, lunarne, akwatyczne etc. w ikonografii metalowej
Żywioły muzycznej wyobraźni
Mistyczne żywioły
Estetyka i symbolika żywiołów w kulturze metalowej
Obrazy żywiołów w tekstach utworów metalowych
Żywioły bezkresu w przestrzeni audiowizualnej
Żywioł(owość) – żywość – nażywość
Ideologie metalu
Fani metalu a postawy ideologiczne
Konteksty historyczne, społeczne, ideologiczne i polityczne twórczości
wybranych artystów sceny metalowej

Organizatorzy są otwarci również na inne propozycje referatów mieszczących się
tematycznie w zaproponowanych wyżej ramach. Konferencja skierowana jest do badaczy
różnych dziedzin humanistyki: kulturoznawców, literaturoznawców, językoznawców,
muzykologów, medioznawców, antropologów, psychologów, socjologów, jak również
przedstawicieli innych nauk humanistycznych i społecznych.
W celu zgłoszenia chęci udziału w konferencji prosimy o przesłanie drogą elektroniczną
wypełnionego formularza do dnia 14 marca 2020 roku na adres:

konferencja.metal@gmail.com. Formularz oraz szczegółowe informacje odnaleźć można
na stronie internetowej poświęconej konferencji:
www.konferencjametalstudies.wordpress.com.
Opłata konferencyjna wynosi – 350zł, dla doktorantów i studentów – 250zł.
Wpłaty należy dokonać do 30 kwietnia 2020 r. na konto Uczelni: 71 1240 4722 1111
0000 4852 4687 (z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika + DK-207) po uzyskaniu
informacji od Organizatorów o przyjęciu zgłoszonego tematu. Organizatorzy planują
wydanie publikacji pokonferencyjnej w punktowanym wydawnictwie naukowym.

Serdecznie zapraszamy!
W imieniu Komitetu Organizacyjnego:
dr Jakub Kosek
Katedra Mediów i Badań Kulturowych
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
mgr Karolina Karbownik
Instytut Nauk o Kulturze i Religii
Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS

