SEXE, INTIMITAT I SECULARISME
5/6/7/8 de Maig – 2014
Edifici Sa Riera – Aula 5
C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2 – Palma
Des del grup de recerca "Desigualtats, gènere i polítiques públiques" en xarxa
de col•laboració amb la "Càtedra d'Estudis contra la violència de gènere" de la
Universitat de les Illes Balears, hem organitzat el seminari que presentem com
a “Sexe, Intimitat i Secularisme” on analitzarem les vies per les quals les
recents transformacions econòmiques i culturals han jugat un paper crucial en
els nivells més íntims dels cossos, desitjos i sexualitats i com les polítiques
públiques incideixen en aquests àmbits.
Abordarem específicament dos aspectes, en primer lloc com en el capitalisme
tardà es comercialitza la intimitat a través de l'exemple de les transformacions
en la indústria sexual i en segon lloc com influeixen les religions en la visió de la
intimitat, la sexualitat i el seu impacte en les polítiques públiques.
En el marc del seminari comptem amb la participació d'Elizabeth Bernstein,
professora de la Columbia University i especialista en sociologia de les religions
i de la sexualitat. Així mateix, obrirem un diàleg sobre els resultats dels estudis
que s'estan duent a terme sobre aquest tema en el grup de recerca. Activitat a
càrrec de Maria Antonia Carbonero Gamundí i María Gómez Garrido,
professores de la UIB en el departament de Filosofia i Treball Social. Com a part
del programa, projectarem la pel•lícula Las Muertes Chiquitas, de Mireia
Sallarès. Es treballarà col·lectivament a partir de la pel·lícula i d'una selecció de
fragments del llibre que acompanya aquesta obra interdisciplinària en la qual es
construeixen narratives a partir d'entrevistes sobre els orgasmes, el plaer, la
violència, el dolor i la mort. Activitat a càrrec de Rosa Cursach Salas y Andrea
Beltramo, integrants del grup de recerca i del "Seminari sobre teories i
pràctiques feministes" (UIB)

PROGRAMA
Dilluns 5 de maig
17:00h Benvinguda - Presentació del seminari
17:15h “Com si fos la teva núvia ... però no realment. Autenticitat i intimitat en
la industria sexual”. M. A. Carbonero Gamundí i M. Gómez Garrido
18:15h Descans
18:30- 20:30h "Bounded Authenticity" And The Commerce Of Sex - E. Bernstein
Dimarts 6 de maig
17:15h “Sex, secularism and religious influence in U.S. polítics”- E. Bernstein.
19:00h Descans
19:15 a 20:30h “Dels dos rombos al postsecularisme?” - Rosa Cursach Salas
Dimecres 7 de maig
17:30h Projecció de la pel·lícula Las muertes chiquitas. Historias de
placer, violencia, dolor y muerte (I part), de Mireia Sallarès.
Presentació a càrrec de Andrea Beltramo i Rosa Cursach Salas
20:30-21:30h Xerrada col·lectiva
Dijous 8 de maig
17:30h Projecció de la pel·lícula Las muertes chiquitas. Historias de
placer, violencia, dolor y muerte (II part), de Mireia Sallarès. Presentació a
càrrec de Andrea Beltramo i Rosa Cursach Salas
20:30-21:30 Xerrada col·lectiva
Edifici Sa Riera – Aula 5
C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2 - Palma
Organitza: Grup de recerca Desigualtats, gènere i polítiques públiques i
Càtedra d’estudis contra la violència de gènere
Idiomes: Anglès (traduït) , Català i Castellà
Duració: 15 hores
S’ha sol·licitat un crèdit i mig de lliure configuració
Matrícula gratuïta
Inscripció: estudis.feministes.religio@gmail.com

