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Σύνοψη Ερευνητικού Έργου

Κέντρο ΝέωνΜέσων και Φεμινιστικής Πρακτικής στον

Δημόσιο Χώρο

Το Κέντρο Νέων Μέσων και Φεμινιστικών Πρακτικών στον Δημόσιο Χώρο εστιάζει στην αραγωγή μετα αραγωγή διακίνηση

υ οστήριξη και ανά τυξη νέων μέσων φεμινιστικών ρακτικών στο δημόσιο χώρο και θεωρίας Το Κέντρο θα αρέχει

τεχνογνωσία με στόχο τη δημιουργία και την ροώθηση νέων ρακτικών και μεθοδολογιών αξιών και δεοντολογίας σχετικά με

τις νέες τεχνολογίες τα ζητήματα φύλου και του δημόσιου χώρου Ταυτόχρονα η ερευνητική δραστηριότητα της ομάδας

α οσκο εί στη συγκρότηση ενός δυναμικού θεωρητικού λόγου γύρω α ό αυτά τα θέματα

Ε ι λέον το Κέντρο θα α οτελέσει ένα ενεργό αρχείο δράσεων ρωτοβουλιών ρακτικών ο τικοακουστικού υλικού ου

ελ ίζουμε να α οβεί χρήσιμο σε όσους δραστηριο οιούνται στο σχετικό χώρο και να α οτελέσει αρακαταθήκη για μελλοντικές

ρωτοβουλίες Σκο ός του σχεσιακού αρχείου είναι να α οφευχθεί όσο το δυνατόν ο ετεροκαθορισμός των δράσεων

ρωτοβουλιών ρακτικών και ταυτόχρονα να ενισχυθεί ο δημόσιος διάλογος σε το ικό και διεθνές ε ί εδο Το κέντρο μέσα α ό

διαλέξεις σεμινάρια εργαστήρια θα ροσφέρει τεχνογνωσία ρακτική βοήθεια και θεωρητικό υ όβαθρο σε όσους θέλουν

δραστηριο οιηθούν στο εδίο των νέων μέσων και της φεμινιστικής ρακτικής στον δημόσιο χώρο



Ο Αντίκτυ ος στην Κοινωνία

Η έρευνα στοχεύει στην ε έκταση της φεμινιστικής ε ιστημονικής γνώσης και ρακτικής εστιασμένης στο σύγχρονο κοινωνικό και

ολιτικό εδίο Η δημιουργία ενός καινοτόμου κέντρου υ οστήριξης της ολιτικής δυναμικής των φεμινιστικών ρακτικών ου

συνδέουν την τέχνη τα νέα μέσα και τη νέα τεχνολογία την αρχιτεκτονική και τις αστικές σ ουδές την κοινωνική ανθρω ολογία τον

ακτιβισμό και τα διαφορετικά συστήματα γνώσης σε σχέση με τον δημόσιο χώρο και τις δημόσιες διεκδικήσεις θα συμβάλλει στην

έμ ρακτη ενδυνάμωση αρουσία και ε ίδραση μιας διευρυμένης εννοιολογημένης εκ νέου φεμινιστικής ρακτικής

Στη σύγχρονη συνθήκη των ταχύτατων και οξύτατων μετασχηματισμών του δημόσιου χώρου η εκ ροσώ ηση και οι αξιώσεις στον

δημόσιο χώρο είναι κρίσιμες και συνδέονται με την οικονομική και κοινωνικο ολιτική κατάσταση ου ε ηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την

ε ένδυσή μας στη σύγχρονη δημοκρατία και μετασχηματίζει την αντίληψη μας για την ανθρώ ινη κατάσταση Πιο συγκεκριμένα

αυτή η κρίσιμη κατάσταση θα συνδεθεί με τις ε ι τώσεις ου έχει αυτό κυρίως στις γυναίκες

Η εστίαση αυτή α οσκο εί στην αντιστροφή αυτής της συνθήκης ροκειμένου να ροταθούν νέες εναλλακτικές και δυνατότητες για

την ανά τυξη ε ιτυχημένης διεισδυτικής και χειραφετημένης φεμινιστικής ρακτικής ώστε οι γυναίκες να είναι ανταγωνιστικές στη

σύγχρονη κρίσιμη αγκοσμιο οιημένη συνθήκη Καθ όλη τη διάρκεια της έρευνας θα ροταθούν νέα εργαλεία και νέοι τρό οι

εννοιολογήσεων και ρακτικής ου θα συμβάλλουν στην κατανόηση των βαθιών ε ι τώσεων των αγκόσμιων αλλαγών και κρίσεων

στις γυναίκες και στην εκμετάλλευση εναλλακτικών δυναμικών τρό ων διάχυσης και ορατότητας των φεμινιστικών ρακτικών

μέσων και δεοντολογίας Το έργο θα ροσφέρει ε ίσης δυνατότητες για συνδέσεις συγκρίσεις ή συνασ ισμούς ως ρος τους στόχους

και τις μεθόδους φεμινιστικών ρακτικών ανάμεσα σε διαφορετικές το ικότητες ανά τον κόσμο ξεκινώντας α ό τη δική μας

εριφερειακή το ικότητα



Η χρηματοδότηση ροσφέρει μια μοναδική ευκαιρία συστηματικής συγκρότησης ε ιστημονικού λόγου ρακτικής και τεχνογνωσίας

σε ένα εδίο ου είναι ελλι ώς μελετημένο και ανα τυγμένο στη χώρα μας Χωρίς μια τέτοια χρηματοδότηση δεν θα ήταν εφικτό για

εμένα να συστηματο οιήσω και να στοχεύσω την θεωρητική μου σκευή και ρακτική εμ ειρία ροκειμένου να διεκδικήσω δυναμικά

την αρουσία μου ως ερευνήτριας αλλά και να υ οστηρίξω την διεύρυνση και ενδυνάμωση του λόγου και την ανά τυξη του

εδίου στο ο οίο εργάζομαι Ταυτόχρονα μέσω αυτής της χρηματοδότησης μου δίνεται η ευκαιρία να δουλέψω με άλλους

εξειδικευμένους στον τομέα ερευνητές να διευρύνω να εμβαθύνω το δίκτυο και τους συνασ ισμούς μου να έχω την ευκαιρία

συμμετοχής σε διοργανώσεις στις ο οίες δεν θα μ ορούσα ροσω ικά και ατομικά να συμμετέχων έχοντας την ευκαιρία να

ισχυρο οιήσω την αρουσία και τη διάχυση της ρακτικής και των ιδεών μου και άλλων συναδέλφων και ειδικών ου

δραστηριο οιούνται σε αυτό το χώρο Να οργανώσω να εκκινήσω και να στοχεύσω στο μέλλον ενός εξο λισμένου και καλά

ενημερωμένου και δικτυομένου καινοτόμου και ανταγωνιστικού κέντρου

Η Επιστημονική Υπεύθυνη

Ελπίδα Καραμπά

Η χρηματοδότηση του ΕΛ ΙΔ Ε Κ
σημαίνει
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