
Ústav etnologie FF UK a Americká ambasáda Vás srdečně zvou k účasti 
na vědecké konferenci 

Revitalizace, zachování a utváření kulturní identity nativních amerických indiánů  
u příležitosti návštěvy sališského umělce Shauna Petersona. 

 

Konference se uskuteční ve středu 9. října 2013 od 13:00  
v Zelené posluchárně (místnost č. 138), Celetná 20, Praha 1. 

   
Konference se zaměří na revitalizaci tradiční kultury a soudobé pojetí nativní identity, kultury a umění 
amerických indiánů. Soustředit se bude na otázku, jakým způsobem mohou nativní indiánské skupiny 
svobodně rozvíjet vlastní kulturu v moderní společnosti a zachovat svébytnost a identitu.  
Jak lze hodnotit vliv prvků moderní kultury na indiánské skupiny? Co utváří kulturní identitu amerických 
indiánů, jakým způsobem se takováto identita uchovává anebo ztrácí? Základem rezistence kulturních 
etnik je flexibilita, která jim umožňuje udržet si vlastní identitu navzdory odlišným konkrétním kulturním 
projevům v různém období. Určité změny jsou dokonce nezbytné pro vznik nových prvků podněcujících 
vývoj dané kultury. Jak mohou svou kulturu rozvíjet způsobem, jaký si sami zvolí, uchovat si specifické 
prvky a současně integrovat cizí prvky? Za jakých podmínek mohou získat tuto svobodnou volbu, a lze 
takové podmínky vytvořit? 
Dílčím cílem konference je rozpoutat diskusi o možnostech využití kulturního turismu k revitalizaci 
tradičního umění. Důraz bude kladen na komparaci dvou hledisek – turismus jako hrozba pro tradiční 
umění a turismus jako příležitost pro jeho revitalizaci.  
 
Prezentované příspěvky by měly vyjadřovat různorodost témat, badatelských perspektiv a následně vést 
k diskusi a porozumění současným podobám a projevům identity, tradice a umění nativních amerických 
indiánů. Hlavním výstupem z konference bude monografie. 
 
Kromě vlastní výzkumné problematiky jsou vítány také příspěvky na témata:  

 Proměny identity a kultury nativního indiánského obyvatelstva v kontextu současného světa  

 Hledání identity prostřednictvím původních tradic a umění 

 Nová identita jako důsledek marginalizace  

 Pohled a nový přístup k revitalizaci umění nativních amerických indiánů 

 Antropologie turismu a umění nativních amerických indiánů 
 
Požadavky na účastníky konference:  

 Termín zaslání abstraktů (max. 250 slov): 25. září 2013 

 Posílejte na kontaktní adresu: barbora.putova@ff.cuni.cz / kristyna.rehackova@gmail.com 

 Délka příspěvku nesmí přesáhnout 15 minut.  

 Jednacím jazykem konference bude čeština.  

 Za účast na konferenci nebude vybírán žádný poplatek.  
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