Katedra etnológie a folkloristiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre
a organizátori festivalu Akademická Nitra
si Vás dovoľujú pozvať na
konferenciu pod názvom

ĽUDOVÝ TANEC A ĽUDOVÁ HUDBA
VO VÝSKUME, TEÓRII A SCÉNICKEJ PRAXI
Vedecká konferencia sa uskutoční v dňoch 4. – 5. 7. 2016
počas XL. Medzinárodného akademického festivalu folklórnych súborov
Akademická Nitra.
Dynamika spoločenského a kultúrneho vývoja v strednej Európe vedie už niekoľko
desaťročí k výrazným premenám v mestskom aj vidieckom prostredí. Rôznorodé
transformačné procesy sa prejavili v zmenených spoločenských funkciách, formách
transmisie aj v samotnom charaktere interpretácie ľudovej hudby a tanca, resp. na
spôsoboch ich umeleckého stvárnenia. Okrem toho sa vo sfére folklórnej produkcie vo
vidieckom aj mestskom prostredí stretávame s novými javmi a fenoménmi, ktoré sú pre
pochopenie vývoja ľudovej hudby a tanca natoľko dôležité a zásadné, že si zasluhujú
sústredenú odbornú pozornosť.
Popri rôznorodých výskumných otázkach vyplývajúcich z odborného skúmania folklórnych
prejavov v aktuálnom sociálno-kultúrnom kontexte sú to dokonalejšie audiovizuálne
záznamové a informačné technológie, ktoré možno využiť nielen pri dokumentácii a
popularizácii folklórnych prejavov, ale tiež ako užitočné nástroje pri realizácii výskumu a
v samotnom analytickom procese: výrazne rozšírili spektrum výskumných techník
a v niektorých prípadoch tiež ovplyvnili metodológiu analýzy pohybovej alebo hudobnej
štruktúry folklórnych prejavov.
Obsahovým zameraním podujatia by sme chceli vytvoriť priestor pre reflexiu poznania
a vzájomné sprostredkovanie skúseností z prebiehajúcich či finalizovaných výskumných
projektov zameraných na aktuálne fenomény a procesy vo sfére ľudovej hudby a tanca
v rurálnom aj urbánnom prostredí.
Vzhľadom na to, že konferencia je parciálnym podujatím medzinárodného folklórneho
festivalu, je naším druhým zámerom osloviť samotných aktérov scénického folklorizmu, t.
j.
choreografov,
hudobných
upravovateľov,
umeleckých
vedúcich
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folklórnych telies, resp. organizátorov folklórnych podujatí, ktorí vo svojej tvorbe a činnosti
reagujú na aktuálnu situáciu vo folklórnom dianí, a to svojskými tvorivými postupmi,
organizáciou rôznych typov folklórnych podujatí, resp. špecifickými propagačnými
stratégiami.
TÉMA I. Výskum folklórnych prejavov v súčasnosti





Aktuálne problémy a fenomény vo sfére tradičnej hudby a tanca vo vidieckom a
mestskom prostredí.
Súčasné folklórne prejavy vo svetle etnomuzikologickej a etnochoreologickej
teórie a metodológie výskumu.
Folklór v médiách: teoreticko-metodologické výzvy.
Výskum, spracovanie a popularizácia historických prameňov tradičnej hudby
a tanca.

TÉMA II. Hudobný a tanečný folklorizmus v súčasnosti





Inšpiratívne umelecké postupy v príprave choreografických diel a úprav ľudovej
hudby
Aktuálne pedagogické postupy v hudobnej a pohybovej príprave členov folklórnych
telies.
Etnomuzikologické a etnochoreologické poznatky vs. tvorba vo folklórnych
telesách.
Inovatívne formy podujatí propagujúcich hudobný a tanečný folklór.

Príspevky môžu byť prezentované v slovenskom, českom, poľskom a anglickom jazyku.
Príspevky budú publikované v printovej podobe v recenzovanom zborníku a zverejnené
v elektronickej forme na internetovej stránke podujatia a na stránke Katedry etnológie
a folkloristiky FF UKF v Nitre (www.ketno.ff.ukf.sk).
Vyplnené prihlášky obsahujúce názov a abstrakt príspevku, prosím, zasielajte do 20. 6.
2016 na adresu: ketnoffukf@gmail.com. Konečná verzia programu bude zverejnená
24. 6. 2016. Termín odovzdania finalizovaných príspevkov je 15. 8. 2016.
Aktívni účastníci konferencie budú mať voľný vstup na všetky podujatia festivalu.
Organizátori hradia ubytovacie a stravovacie náklady v dňoch trvania konferencie.
Účastnícky poplatok je 20 Eur. Informácie k platbe budú všetkým aktívnym účastníkom
spolu s ďalšími organizačnými informáciami poskytnuté hneď po zverejnení programu.
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