Comunicat de presă
În cadrul Proiectului pentru burse doctorale europene EDUCATI – Excelenţă Doctorală
Umanistă în Cercetare: Aplicaţii şi Teorii Interdisciplinare, seria 2008-2011, al Universităţii
din Bucureşti şi Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, Şcoala
Doctorală „Spaţiu, Imagine Text, Teritoriu” (SD-SITT) organizează în datele de 28 februarie
şi 1-2 martie, orele 10.00-14.00 şi 16.00-18.00, Laboratorul internaţional cu titlul
„Performance, Visuality and Intermediality”.
Moderatorul dezbaterilor este prof. univ. dr. Sorin Alexandrescu, directorul Centrului de
Excelenţă în Studiul Imaginii (CESI), co-organizator al SD-SITT.
Invitaţii străini la lucrările laboratorului sunt profesorii Maaike Bleeker şi Michael Kattenbelt,
de la Universitatea din Utrecht, Olanda şi Robin Nelson, de la Universitatea din Londra,
Marea Britanie. În cadrul laboratorului, la care participă doctoranzii SD-SITT de la CESI,
respectiv Raluca Bibiri, Eduard Dumitrache, Ana-Maria Negoiţă şi Bianca Predoi, temele de
discuţie abordate vor fi: „Theater as vision machine: on corporeality, visuality and
spectatorship”, „Theatre as hypermedium: on concepts of mediality”, „Mapping
Intermediality: concepts and perspectives”, „Texts in context: on the impact of
intermediality, British Television drama and intermediality”. Doctoranzii au posibilitatea să
vizioneze în premieră filme britanice de televiziune şi să le analizeze în cadrul laboratorului,
sub conducerea profesorilor invitaţi.
Proiectul EDUCATI este implementat de patru şcoli doctorale ale Universităţii din Bucureşti,
dintre care trei strict în filologie (de la Facultatea de Litere, de la Facultatea de Limbi şi
Literaturi Străine – „Limbi şi identităţi culturale” şi „Studii literare şi culturale”) şi una în studii
umaniste, arte, arhitectură şi urbanism, din Consorţiul cu Universitatea de Arhitectură şi
Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti (respectiv „Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu”, organizată de
Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii al UB şi Departamentul de Studii Avansate al
UAUIM).
Grupul-ţintă ale acestui proiect este format din 77 de doctoranzi, de la ambele universităţi.
Proiectul EDUCAŢI este cofinanţat din Fondul Social European prin „Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane” – „Investeşte în oameni!”
(www.fseromania.ro), pentru perioada 2008-2011.
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