Raport științific și tehnic
Rezumatul etapei
În perioada de referință au fost întreprinse activități de cercetare axate asupra explorării
discursului public despre femeile care au jucat un rol în istorie. Au fost luate în considerare atât
aspectele discursive implicite, cât și cele explicite. În vederea realizării planului de activități,
au fost studiate mai multe forme comemorative printre care se numără filmele artistice cu
caracter biografic, memoriale online cu caracter umanitar și statuile amplasate în mediul urban.
Toate acestea au fost analizate printr-o metodologie de cercetare mixtă sensibilă la dimensiunea
de gen fundamentată în epistemologia feministă, aplicată în medii variate cu scopul de a pune
în evidență modurile prin care diferiți actori sociali contribuie la susținerea agentității postume
a femeilor. Rezultatele acestui demers au fost prezentate în cadrul unei conferințe, fiind
totodată transpuse într-un articol acceptat spre publicare și în două articole transmise spre
evaluare.

Descrierea științifică și tehnică
1) Analiza prezenței feminine în filmele artistice cu caracter biografic
Rezultatele acestui demers se regăsesc prezentate în lucrarea „Gender status inertia in
biographical films: an overview of the motion picture industry from 1900 to 2017” (autori:
Ștefania Matei, Cosima Rughiniș, Daniel Rosner, Răzvan Rughiniș), publicată în revista
Feminist Media Studies.
Urmând o metodologie de cercetare cantitativă, lucrarea prezintă rezultatele unei
analize a caracteristicilor unui eșantion de 4539 de filme biografice apărute în perioada 19002017 și disponibile pe platforma IMDB. Filmele biografice au fost selectate pentru caracterul
lor comemorativ sau omagial, fiind capabile să transmită în mod explicit, dar și implicit, un
mesaj despre rolul jucat de femei în istorie și despre relevanța atribuită acestora în procesele
de susținere a amintirilor colective. Astfel, am considerat că filmele biografice reprezintă un
gen narativ care contribuie la construcția socială a genului prin diferite opțiuni de portretizare
sau expunere a unor personaje care au un corespondent în realitatea istorică. Rezultatele au pus
în evidență o subreprezentare a experiențelor și prezenței personajelor feminine ca protagoniști,
situație care persistă în ciuda unor schimbări de ordin structural ale domeniului cinematografic.
Cu toate acestea, datele au reliefat faptul că prezența unor femei în echipa de producție (fie în

rolul de scenariști, fie în cel de regizori) joacă un rol semnificativ în modelarea opțiunilor
privind statutul de gen și portretizările considerate a fi marcante și merituoase. Așadar, se poate
spune că în prezent asistăm la o perioadă de tranziție în care asimetriile de gen coexistă cu
practicile de împuternicire a femeilor prin intermediul expunerilor filmice.
2. Analiza prezenței feminine în conținutul memorialelor online
Rezultatele acestui demers se regăsesc prezentate în lucrarea „Time capital as
behavioural surplus in a data-driven economy” (autori: Ștefania Matei, Marian Preda),
transmisă spre publicare revistei științifice „Information, Communication & Society”. Lucrarea
este finalizată, aflându-se în procesul de evaluare editorială.
Lucrarea reprezintă o analiză a spațiilor biografice comemorative de tipul memorialelor
online publicate pe platforma MuchLoved: The Online Tribute Charity. Având ca fundament
teoretic perspectiva realismului agențial susținută de Kaern Barad, lucrarea pune în evidență
modalitatea de materializare algoritmică a capitalului de timp ce rezultă în urma cuantificărilor
prezenței digitale pe plan postum. Prin intermediul practicilor de dataficare, al analizelor
predictive și al obiectificărilor digitale, capitalul de timp devine o resursă pusă în circulație pe
diferite piețe comportamentale mediate tehnologic. Așadar, noi modele de afaceri se
consolidează printr-o comodificare a spațiului comemorativ în mediul digital ceea ce impune
o convertibilitate inter-algoritmică a mai multor tipuri de capital. Acesta este un proces care
apare emergent formalizărilor digitale, discursurilor culturale și materializărilor instituțiilor
sociale. Lucrarea discută modurile în care memorialele online reconfigurează orizontul
temporal de acțiune prin oferirea unor noi posibilități de implicare în acte comemorative,
susținând rutine scalabile prin impunere cauzală, delegare digitală și subiectificare algoritmică.
3. Analiza prezenței feminine în spațiul urban
Rezultatele acestui demers se regăsesc prezentate în lucrarea „Massive gender displays”
(autori: Ștefania Matei, Cosima Rughiniș), transmisă spre publicare revistei științifice „Gender,
Place & Culture”. Lucrarea este finalizată, aflându-se în procesul de evaluare editorială.
Lucrarea reprezintă o analiză a materialității spațiului urban în termenii instituției
sociale a genului, propunând un cadru conceptual care să permită conștientizarea diferitelor
forme de excludere simbolică a femeilor din spațiul public. Analiza se bazează pe un demers
mai amplu al aplicării fotografiei documentare în mai multe instanțe: contexte comemorative
(memoryscapes), contexte comerciale (adscapes), contexte ale informării publice (infoscapes)
și contexte artistice (artscapes). Pornind de la conceptul de „afișări ale genului” propus de

Erving Goffman cu scopul explorării portretizărilor masculine și feminine în reviste populare,
lucrarea propune o nouă tipologie ce poate fi aplicabilă pentru analiza unor situații ce transcend
domeniul publicitar. Tipologia propune o focalizare asupra „afișărilor masive de gen” ce pot
fi clasificate în „afișări distribuite de gen”, „afișări serializate de gen” și „afișări colosale de
gen”. Datele reprezentate de 587 de fotografii ale spațiului urban au reflectat un proces de
excludere simbolică a femeilor din spațiul public manifestat prin diferite practici precum:
sublinierea excepționalismului istoric, proliferarea privirii masculine, expunere în situații de
vulnerabilizare, portretizări alegorice, reflectări ale situațiilor nerealiste, îndreptățire
contrastantă și contestare sau controversă.
4. Analiza rolului jucat de noile tehnologii în procesele de susținere a memoriei
colective
Rezultatele preliminare ale acestui demers se regăsesc transpuse în lucrarea „Preserving
accurate historical sources for future generations: The role of artifical intelligence in collective
remembering and forgetting” (autor: Ștefania Matei), prezentată în cadrul conferinței
„Sociological Knowledges for Alternative Futures”, organizate de European Sociological
Association în perioada 31.08.2021—03.09.2021.
Lucrarea prezentată a constituit o discuție a modului în care algoritmii de inteligență
artificială contribuie la restructurarea proceselor de constituire a amintirilor colective și a
conștiinței istorice. În acest sens, au fost analizate o serie de medii digitale la nivelul cărora se
transmit amintirile inter-generaționale, astfel punându-se în circulație o serie de narațiuni ale
istoriei. În explorarea discursivă, o importanță deosebită a fost atribuită formelor de
manifestare a puterii și proceselor se subiectificare ce derivă din modurile de cunoaștere a
trecutului prin mediere tehnologică. Rezultatele au pus în evidență dimensiuni ale
multivocalității, participării și controlabilității emergente constituirii unei relații intenționale
sine-trecut istoric. În baza observațiilor realizate, a putut fi pusă în evidență atât perpetuarea
iluziei unei responsivități istorice care ajunge să reconfigureze cadrele temporale, cât și crearea
impresiei unei certitudini sau exactități în relație cu sursele de documentare istorică.
Concluziile au arătat faptul că toate aceste noi realități impun o vulnerabilitate în raport cu
formele de cunoaștere istorică, vulnerabilitate ce derivă din capacitatea tehnologiilor digitale
de a manipula spațiul testimonial prin crearea premiselor de simulare a validării sociale.

Director de proiect,
Ștefania Matei

