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COL·LAPSES
CIVILITZATORIS

Quan la distopia
surt de la pantalla

La imatge en moviment sempre ha estat un recurs narratiu tant
per a descriure la realitat com per a reconstruir-la. Un recurs
que no ha dubtat en adoptar forma de relat distòpic, no només
per a projectar les incerteses i angoixes davant del futur, sinó
també per entendre els moments de crisi i col·lapse de les
societats humanes al llarg de la història. D’acord amb això,
el nostre present ens obliga a reflexionar sobre els processos
històrics que han portat a les civilitzacions a replantejar la seva
pròpia continuïtat. Amb el propòsit de contribuir a aquesta
reflexió, des de Film-Història i el Centre d’Estudis Històrics
Internacionals de la Universitat de Barcelona, impulsem la
celebració del VIII Congrés Internacional d’Història i Cinema,
sota el títol Col·lapses civilitzatoris, quan la distopia surt de la
pantalla. Amb un plantejament interdisciplinari estructurat
en diferents àmbits temàtics, presentats en forma de panels,
volem apropar-nos al nostre objecte d’estudi a partir de
materials audiovisuals cinematogràfics, televisius i en xarxa,
que incloguin des de la ficció (pel·lícules i sèries) fins als
documentals i el món de la publicitat.

 Pandèmies
 Crisi del model productiu i emergència climàtica
 Conflictes bèl·lics i amenaça nuclear
 Intel·ligència artificial i biotecnologia en un món en xarxa
 COVID-19 i producció audiovisual
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Comunicacions
Els terminis per a la presentació de les comunicacions
són els següents:
Propostes de comunicació: Fins al 31 de juliol de
2021, per correu electrònic (congresocine@ub.edu).
Cal incloure les següents dades: cognoms i nom del
comunicant, estudis o professió, centre de treball
o recerca, telèfon, adreça electrònica, títol de la
comunicació, breu resum de 500-700 caràcters i àmbit
en el qual s’adscriu.
Acceptació: 30 de setembre de 2021.
Lliurament: Fins al 30 d’abril de 2022.
Per a presentar comunicació, és imprescindible
formalitzar la inscripció al congrés.
Extensió: un màxim de 30.000 caràcters amb espais
i notes incloses, en format electrònic exclusivament
(tractament de textos compatible amb PC: Word,
OpenOffice).
Idiomes: català, castellà, anglès.

INSCRIPCIÓ
Termini: Fins el 30 de juny de 2022
Quota: Comunicants: 95 €
Investigadors no docents: 55 €
Assistents sense comunicació: 115 €
Informació: congresocine@ub.edu
		www.filmhistoria.org
		https://cehi.ub.edu
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