Výzva k podávání příspěvků na tematický workshop

Covid s námi, covid v nás: antropologické reflexe pandemie
pořádaný CASA, sekcí pro medicínskou antropologii
v Praze
v pátek dne 9/12/2022

COVID19 je relativně novým obyvatelem planety, novým nepřítelem i sousedem lidí a dalších
organismů (e.g. Cruzada 2020). Jeho existence a masové rozšíření vyvolalo turbulence, o nichž již bylo
napsáno mnohé. Vedle výzkumu etablovaných témat, jako jsou zakoušení nemoci a zdraví, tělesnost,
sociální nerovnosti ve zdraví a nové formy strukturálního násilí, vyvolala pandemie v antropologii nejen
nutnost improvizace, ale i řadu metodologických a teoretických inovací. Ty nejčastěji reagovaly na nové
otázky ohledně života, smrti, každodennosti a vztahů za změněných okolností. Jakými způsoby se však
pandemie vepsala do konkrétních osobních i výzkumných životů nás antropoložek a antropologů? Jak
pandemie COVID19 proměnila naše tázání a bádání, terén (čil)i obývací pokoje?
Zveme vás k diskusi nad tím, jakými cestami pandemie vstoupila a vstupuje do české antropologie.
Uvítáme příspěvky z nejrůznějších odvětví sociální a kulturní antropologie, a zejména (ale nejen ty),
které:
-

-

se věnují reflexi dopadů pandemie na antropologickou výzkumnou praxi;
pandemii pojímají jako odrazový můstek pro rozvoj naší konceptuální výbavy, například ve
vztahu k biopolitice, nekropolitice, péči a solidaritě, pandemické vitalitě (e.g. Rouse 2021),
lokálním biologiím (e.g. Ecks 2020), korona-konspiracím (e.g. Sturm a Albrecht 2021; Kaptan
2020), občanství apod.;
přinášejí empiricky podložená zjištění ve vztahu k zakoušení pandemie a jejím dopadům na
různé dimenze života či smrti, popřípadě ve vztahu k přijatým vládním opatřením a politikám.

Přihlášku k aktivní účasti s abstraktem v délce 250-300 slov zašlete emailem na adresy
medanth@casaonline.cz a v kopii na ema.hresanova@fsv.cuni.cz do 31/10/2022.
O přijetí budete vyrozuměni cca do dvou týdnů od tohoto data.
Předsednictvo sekce pro medicínskou antropologii
Ema Hrešanová a Alžběta Wolfová.

Reference:
Cruzada, S.M. 2020. „The microbiopolitics of a ‘total-trans-species’ social institution“. Social Anthropology, 28: 246247. https://doi.org/10.1111/1469-8676.12823
Ecks, S. 2020. Multimorbidity, Polyiatrogenesis, and COVID-19. Medical anthropology quarterly, 34(4), 488–503.
https://doi.org/10.1111/maq.12626
Kaptan, S. 2020. Corona conspiracies: a call for urgent anthropological attention. Social Anthropology, 28: 290291. https://doi.org/10.1111/1469-8676.12841
Rouse, C. M. 2021. “Necropolitics versus Biopolitics: Spatialization, White Privilege, and Visibility during a
Pandemic.” Cultural Anthropology 36, no. 3: 360–367. https://doi.org/10.14506/ca36.3.03.
Sturm, T., Albrecht, T. 2021. 'Constituent Covid-19 apocalypses: contagious conspiracism, 5G, and viral
vaccinations'. Anthropology & medicine, 28(1), 122–139. https://doi.org/10.1080/13648470.2020.1833684

