Tanten, Känslan, Flickan: Inbjudan till workshop

Hågkomster av feminism och feminin förflutenhet
Minne, arkiv och memoarer
5 mars 2014, Umeå Universitet
För drygt två år sedan etablerades det, genom det tvärvetenskapliga och genusvetenskapliga
samarbetsprojektet Tanten, Känslan, Flickan (TKF), en organiserad plattform för de forskare
vid Umeå Universitet som utifrån olika perspektiv intresserat sig för tantforskning,
emotionsforskning och flickforskning. En tematik som sedan dess varit central inom TKFkretsen har varit hur olika feminina och feministiska minnesnarrativ kan förstås dels i relation
till ålder och generation, dels i relation till dåtida respektive nutida maktrelationer. En
närliggande fråga är vilka slags metoder respektive vilka slags material som skulle kunna
användas för att skapa ett vetande om hur detta påverkar flickors, kvinnors och tanters varande i
världen samt de berättelser som kan berättas om den levda erfarenheten av dessa positioner.
För att fördjupa och vidareutveckla samtalet kring detta frågeområde anordnas en workshop
den 5 mars på temat ”Hågkomster av feminism och feminin förflutenhet. Minne, arkiv och
memoarer”. Workshopen finansieras av Genusstudier, Stark forskningsmiljö.
I samband med workshopen kommer Fanny Söderbäck (Siena College, Albany, NY) och
Bodil Formark (Umeå Universitet) och att hålla varsin keynote. Vi ber er observera att Fanny
Söderbäck i samband med sitt besök i Umeå också kommer att hålla ett textseminarium vid
UCGS Högre Seminarium den 4 mars, kl.13.15. Mer information om seminariet
”Encountering the Stranger Within: On Time and Timelessness in Kristeva and Freud” finns här:
http://www.ucgs.umu.se/forskning/seminarier/hogre-seminariet/

Praktisk information och anmälan
Om du vill vara med på workshopen så skicka en anmälan till Annelie Bränström Öhman
(annelie.branstrom@littvet.umu.se). Gärna så snart du kan, men senast fredagen den 21
februari. Bifoga gärna en kort presentation (max 100 ord) av dina forskningsintressen. I och
med att TKF bjuder på lunch är vi också tacksamma om du i samband med anmälan anger om
du har någon kostorientering och/eller allergier som vi bör känna till. Meddela gärna också om
du planerar att följa med på middagen på kvällen.

Information om deltagande med presentation
Om du vill delta med en presentation gäller samma deadline, men skicka då också med ett
abstract (max 200 ord). När det gäller presentationer så kan du välja mellan två olika
presentationsformer. Vi hoppas genom dessa två former att kunna ge utrymme åt så många som
möjligt att presentera pågående arbeten, projektidéer, teoretiska vägval samt forskningsfrågor i
vardande. Här nedan följer en kort beskrivning:
1.

Paper-presentation: Föredrag i 15 minuter + 5 minuters diskussion. Den klassiska varianten av
presentation, t ex av ett pågående forskningsprojekt.
2. ”Standpoint-presentation”: Kort inlägg på max 5 minuter (gärna kortare!) + 5 minuters
diskussion. Den här formen passar för att – kort och koncist! – presentera idéer för nya projekt,
teoretiska problem och ståndpunkter.

I övrigt, hör gärna av dig om du har några frågor! Varmt välkommen!

Tanten, Känslan, Flickan: Inbjudan till workshop
Preliminärt program
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Samvetet, Samhällsvetarhuset, plan 5
9:00

Kaffe

9:15

Introduktion av Annelie Bränström Öhman

9:30

Keynote Bodil Formark
”Historien om den historielösa flickan som ett svenskt jämställdhetsprojekt”

10:30

Diskussion

10.45

Kaffepaus

11.00

Ståndpunkts- och paper presentationer

12:00

TKF bjuder på lunch

13.15

Keynote Fanny Söderbäck
“Surrogacy Now and Then: Competing Feminist Narratives”

14:15

Diskussion

14.30

Kaffepaus

14.45

Ståndpunkts- och paper presentationer

15.45

Summering av dagen

16.00

Workshop slut

18.00

Frivillig middag på Socialize, Vasagatan 1, Umeå.
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Presentation av keynote-talare
Fanny Söderbäck är Assistant Professor i Filosofi vid Siena College i Albany, USA. Hon
har en magisterexamen i Litteraturvetenskap med Genusinriktning från Södertörns
Högskola och frilansande under flera år som konst- och litteraturkritiker för svenska
tidningar och tidskrifter. Fanny har en PhD i Filosofi från The New School for Social
Research i New York. Hennes doktorsavhandling, ”Time for Change: On Time and
Difference in the Work of Kristeva och Irigaray” behandlade frågor kring tid och minne
ur ett feministiskt perspektiv. Hon har redigerat Feminist Readings of Antigone och
Undutiful Daughters: New Directions in Feminist Thought and Practice, samt ett
internationellt temanummer om födelse av philoSOPHIA: A Journal of Continental
Feminism. Hennes artiklar har publicerats i tidskrifter som Journal of Speculative
Philosophy, Philosophical Topics och Signs: Journal of Women in Culture and Society.
Hon arbetar för närvarande på ett project kring transnationella surrogatmödraskap
samt undervisar ett årslångt seminarium kring Judith Butlers filosofi och tänkande.
Bodil Formark disputerade 2010 på avhandlingen Den välsituerade flickan. Om den
svenska flickscoutrörelsens historia 1910–1940. Hon har nyligen avslutat en tjänst som
postdoktor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå Universitet. I sin
forskning intresserar hon sig särskilt för kvinnohistorisk kunskapsförmedling till flickor
samt hur kvinnors minnen av sin flicktid kan förstås i relation till den kvinnohistoriska
historiografin. Hon har varit gästredaktör för ett nordiskt temanummer av Girlhood
Studies. An Interdisciplinary Journal samt redaktör för den nyligen publicerade
antologin Flicktion. Perspektiv på flickan i fiktionen. Hon har också publicerat artiklar i
exempelvis Tidskrift för Genusvetenskap och Finsk Tidskrift. Formark är en av
initiativtagarna till nätverket FlickForsk!

