Raport științific final
Scopul general al proiectului (conform cererii de finanțare)
Proiectul de cercetare și-a propus să exploreze modul în care tehnologiile digitale
contribuie la fundamentarea materială a subiectivării, prin sublinierea implicațiilor sociale ce
derivă din reinventarea și redescoperirea istoriei.

Abordarea generală a proiectului (conform cererii de finanțare)
Proiectul a pornit de la premisa potrivit căreia conștiința istorică reprezintă o
caracteristică dinamică a organizării sociale. Agendele culturale și politice conțin narațiuni ce
prezintă trecutul în lumina preocupărilor și provocărilor prezentului. Așadar, comemorarea
integrează discursurile dominante prin intermediul cărora formele de putere și cunoaștere sunt
legitimate și transformate. Instituțiile sociale ale amintirii postume creează „regimuri de
adevăr” guvernate de reguli discursive care reglementează politicile memoriei și uitării ca
instrumente de fabricare istorică a subiectivității. Diferite forme de cunoaștere sunt articulate
prin practicile memoriale, modelând procesele prin care atât persoanele comemorate, cât și cele
care comemorează sunt construite. Practicile amintirii colective consolidează un simț al sinelui
format în relație cu sistemul de inegalități sociale ce structurează identitățile colective prin
constituirea comunităților mnemonice. În era digitală modurile de subiectivare au înregistrat
schimbări semnificative, ceea ce face ca membrii societății să fie supuși unor noi forme de
putere și guvernamentalitate. În particular, statusul de gen ca sistem de inegalități este pus sub
semnul întrebării prin intemediul instrumentelor digitale.
În prezent, asistăm la o reinventare a istoriei prin reconfigurarea discursului biografic
comemorativ. Culturile emergente societății digitale influențează modurile prin care oamenii
devin conștienți de un trecut comun și asimilează rolul femeilor în istorie. Tehnologiile digitale
propun un cadru socio-tehnic ca resursă de subiectivare în societatea contemporană ce rezultă
din natura colaborativă și participativă a mijloacelor de comunicare utilizate pentru producerea
unor discursuri comemorative ca acțiuni sociale și acte performative.

Obiectivele științifice ale proiectului (conform cererii de finanțare)
Proiectul și-a propus să contribuie la înțelegerea modului în care tehnologiile digitale
ale comemorării transformă felul în care membrii societății actuale stabilesc o relație cu trecutul
prin crearea unui simț al sinelui în relație cu personaje istorice memorabile.

Demersul de cercetare a urmărit să ofere răspunsuri anumitor întrebări cu caracter exploratoriu:
(1) În ce fel rolul femeilor în istorie este povestit și repovestit prin scrierile biografice
colaborative din mediul digital? Ce tipuri de discursuri apar și ce fel de vocabularii sunt
integrate? (2) Cum este construit procesul de amintire colectivă prin constituirea comemorării
femeilor ca experiență relevantă în comunitățile mnemonice din mediul online? (3) În ce fel
practicile de comemorare devin resurse pentru formarea identității colective și pentru
producerea formelor de subiectificare (crearea și transformarea sinelui în relație cu articularea
unei conștiințe istorice)? (4) În ce fel formele de subiectificare sunt produse prin procesele de
mediere tehnologică și cum sunt acestea relaționate cu caracteristicile mijloacelor de
comemorarare? (5) Ce forme de putere socială și politică apar emergente comemorării rolului
femeilor în istorie prin intermediul mediilor colaborative digitale?

Rezultatele estimate ale proiectului (conform cererii de finanțare)
În primul rând, proiectul și-a propus să aducă contribuții originale în domeniul
cunoașterii sociologice prin:
[Obiectivul 1]: publicarea unei lucrări capabile să surprindă în ce fel biografiile
comemorative ale femeilor care au jucat un rol în istorie contribuie la producerea unor forme
de subiectificare cu implicații sociale și politice și
[Obiectivul 2]: transmiterea spre publicare a unui articol bazat pe analiza a două
perspective conflictuale privind rolul pe care o femeie l-a jucat în istorie prin documentarea
formelor divergente de subiectificare asociate atât unor regimuri de reprezentare, cât și unor
practici discursive din sfera digitală.
În al doilea rând, proiectul și-a propus să intensifice colaborările internaționale în
studiul formelor de amintire colectivă prin:
[Obiectivul 3]: realizarea unui stagiu de cercetare de trei luni la o universitate
europeană;
[Obiectivul 4]: participarea cu prezentări orale la două conferințe internaționale
relevante în domeniul de studiu.
În al treilea rând, proiectul și-a propus să contribuie la înțelegerea publică a științelor
sociale, pentru aceasta avându-se în vedere:

[Obiectivul 5]: diseminarea rezultatelor cercetării prin dezvoltarea și promovarea
canalului social media: „Memoryscapes on demand”.

Rezultatele realizate ale proiectului
Obiectivul 1: publicarea unei lucrări capabile să surprindă în ce fel biografiile
comemorative ale femeilor care au jucat un rol în istorie contribuie la producerea unor
forme de subiectificare cu implicații sociale și politice
Rezultate propuse

Rezultate obținute

1 articol publicat în reviste indexate Web of 1 articol publicat în reviste indexate Web of
Science

Science

[Articol publicat] Ștefania Matei, Cosima Rughiniș, Daniel Rosner & Răzvan Rughiniș.
2021. “Gender status inertia in biographical films: an overview of the motion picture industry
from 1900 to 2017”. Feminist Media Studies. [WOS:000702656500001]
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14680777.2021.1980078
•

Contribuții științifice: Lucrarea a pus în evidență faptul 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, fapt ce are efecte
ambivalente asupra (micro)politicilor identitare. Rezultatele au pus în evidență o
subreprezentare a experiențelor și prezenței personajelor feminine ca protagoniști în
filmele cu caracter biografic, 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. Aceste rezultate au fost obținute
prin aplicarea unei metodologii de cercetare cantitativă axată pe analiza unui eșantion
de 4539 de prezentări ale filmelor biografice apărute în perioada 1900-2017 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.
Obiectivul 2: transmiterea spre publicare a unui articol bazat pe analiza a două
perspective conflictuale privind rolul pe care o femeie l-a jucat în istorie prin documentarea
formelor divergente de subiectificare asociate atât unor regimuri de reprezentare, cât și unor
practici discursive din sfera digitală.
Rezultate propuse

Rezultate obținute

1 articol transmis spre publicare în reviste 4 articole transmise spre publicare în reviste
indexate Web of Science

indexate Web of Science

[Articol aflat în procesul de evaluare] Ștefania Matei & Marian Preda. 2021. “Time capital as
behavioural surplus in a data-driven economy”. Information, Communication & Society.
•

Contribuții științifice: Lucrarea arată că, prin intermediul practicilor de dataficare,
al analizelor predictive și al obiectificărilor digitale, asistăm la un proces de
comodificare a memoriei colective. Așadar, capitalul de timp devine o resursă pusă în
circulație pe diferite piețe comportamentale mediate tehnologic, dat fiind faptul că noi
modele de afaceri se consolidează printr-o cuantificare și tranzacționare simbolică a
spațiului comemorativ în mediul digital ceea ce impune o convertibilitate interalgoritmică a mai multor tipuri de capital. Acesta este un proces care apare emergent
formalizărilor digitale, discursurilor culturale și materializărilor instituțiilor sociale.
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. 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. Mai
exact, din punct de vedere metodologic lucrarea reprezintă o analiză a spațiilor
biografice comemorative de tipul memorialelor online publicate atât pe platforma
YouTube, cât și pe platforma MuchLoved: The Online Tribute Charity.

[Articol aflat în procesul de evaluare] Ștefania Matei & Cosima Rughiniș. 2021. “ Massive
gender displays”. Gender, Place & Culture.
•

Contribuții științifice: Lucrarea propune conceptul de „afișări masive de gen”
(Engl. „massive gender display”) ca instrument de sensibilizare în vederea
conștientizării acelor inegalități de gen care se manifestă în mod subtil, ajung să
fie insesizabile și adesea ignorate în circuitul participării sociale. Utilizarea
capacitativă a conceptului este exemplificată prin analiza a 587 de fotografii ale
spațiului urban, evidențiind un proces latent 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. Așadar, lucrarea reprezintă o analiză a materialității
spațiului urban în termenii instituției sociale a genului și 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”.

[Articol aflat în procesul de evaluare] Ștefania Matei. 2022. “The technological mediation of
collective memory. Postphenomenological insights”. Memory Studies.
•

Contribuții științifice: Lucrarea propune o abordare postfenomenologică a
proceselor de susținere a amintirii colective, pornind de la înțelegerea memoriei
sociale ca fenomen de mediere tehnologică. Lucrarea se prezintă ca o critică a
teoriilor sociologice clasice prin intermediul cărora memoria colectivă este înțeleasă ca
realitate universală, necesară sau esențială producerii vieții sociale. Arătând
neajunsurile unei astfel de abordări, lucrarea argumentează că memoria colectivă
reprezintă, mai degrabă, un produs contingent tehnologiilor ce generează și modelează
trecutul ca act de conștiință. Ca atare, tehnologiile de rememorare în mod colectiv sunt
înțelese ca factori constitutivi și condiționalități atât ai trecutului ca obiect al amintirii,

cât și ai subiectivității morale, două realități ce nu există a priori, dar care sunt create
și recreate tehnologic în moduri relevante din punct de vedere moral.
[Articol aflat în procesul de evaluare] Marian Preda & Ștefania Matei. 2022. “ The Challenge
of Building an Interdisciplinary Community for the Study of Time and Temporality”. Time &
Society.
•

Contribuții științifice: Lucrarea arată că, în ciuda concepțiilor anterioare, timpul nu
reprezintă per se un „obiect de graniță” (Engl. „boundary object”), ci poate deveni
astfel doar prin performări discursive și materiale. Pornind de la această observație,
lucrarea este concepută atât ca schimb de experiență în constituirea unei comunități de
practică, cât și ca platformă de diseminare a lecțiilor învățate în ceea ce privește
diversitatea instrumentelor ce pot fi utilizate pentru a pune în relație într-un mod
constructiv cercetători și grupuri de cercetare cu interese, paradigme și asumpții
epistemologice diferite. Constituită astfel, lucrarea reprezintă, pe de o parte, o trecere
în revistă a provocărilor întâmpinate în crearea și consolidarea unei comunități
interdisciplinare de studiu a timpului și temporalității și, pe de altă parte, o expunere a
modurilor de a face față acestor provocări, constituind un suport practic de interes
pentru toți cei care se implică în demersuri cu caracter interdisciplinar.

Obiectivul 3: realizarea unui stagiu de cercetare de trei luni la o universitate
europeană;
Rezultate propuse

Rezultate obținute

1 stagiu de cercetare de trei luni la o 1 stagiu de cercetare de două luni la o
universitate europeană

universitate europeană

Ca urmare atât a implicațiilor generate de contextul pandemic care pe plan instituțional
au impus restricții de mobilitate și interacțiune, cât și a restricțiilor generate de resursele
bugetare prevăzute în cadrul proiectului, în ultima etapă a proiectului a fost întreprins un stagiu
de mobilitate de două luni în Olanda la Universitatea din Twente (Design Lab). Activitatea
desfășurată pe parcursul stagiului a constat într-o serie de activități după cum urmează: (1)
redactarea lucrării științifice „The technological mediation of collective memory.
Postphenomenological insights”; (2) realizarea curriculumului pentru un curs în domeniul
conceperii jocurilor video din perspectiva teoriei medierii tehnologice; (3) participarea la o
serie de evenimentele științifice printre care se numără: „Scientific Integrity in Seven Trends”

(1 iunie 2022); „The Ethics of Science in Society – Lessons from the Pandemic” (30 mai 2022);
„Citizen Science Conference” (12 mai 2022); Robotics Event (10 mai 2022); (4) participarea
la cursul „Design and Behaviour Change” susținut de Armağan Karahanoğlu (28 aprilie 2022
– 19 mai 2022) și (5) întâlniri individuale bazate pe schimb de experiență și bune practici în
cercetare cu membri ai comunității academice.
O trecere în revistă a experienței de cercetare dobândite în cadrul stagiului se regăsește
descrisă într-un interviu publicat pe website-ului universității gazdă, disponibil mai jos:
https://www.utwente.nl/en/designlab/news/2022/7/701394/digital-technologies-are-changingthe-world-we-remember
Obiectivul 4: participarea cu prezentări orale la două conferințe internaționale
relevante în domeniul de studiu.
Rezultate propuse

Rezultate obținute

2 prezentări orale la conferințe internaționale 3 prezentări orale la conferințe internaționale
relevante în domeniul de studiu.

relevante în domeniul de studiu.

[Prezentare orală] 2020: Commemoration as a technique of the self: Subject constitution
through collaborative biographical writing, Philosophy of Human-Technology Relations, 4-7
Noiembrie, Enschede, Olanda (autor: Stefania Matei)
•

Contribuții științifice: Lucrarea abordează vulnerabilitățile pe care comemorarea
participativă le aduce în raport cu procesul formării conștiinței istorice. Datele au
pus în evidență faptul că aceste vulnerabilități derivă din caracterul testimonial al
mediilor de comemorare la nivelul cărora este pus în circulație un discurs ce afirmă
meritul unor personalități istorice. Astfel, a fost argumentat că platformele online ce
permit construirea discursurilor biografice în mod colaborativ creează un simț al
participării și implicării derivat din interacțiunea comemoratorilor cu mediul de
comemorare, ceea ce reconfigurează cunoașterea istorică și relația pe care oamenii o
stabilesc cu un trecut generic manifestat ca realitate a prezentului.

[Prezentare orală] 2021: Preserving accurate historical sources for future generations: The
role of artifical intelligence in collective remembering and forgetting, Sociological
Knowledges for Alternative Futures, 31 August – 3 Septembrie, Barcelona, Spania (autor:
Stefania Matei)

•

Contribuții științifice: Lucrarea a arătat faptul că noile realități tehnologice 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. 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. 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.

[Prezentare orală] 2022: The technological mediation of historical empathy and the
sociotechnical politics of collective memory, Philosophy of Human-Technology Relations, 57 Iulie, Copenhaga, Danemarca (autor: Stefania Matei)
•

Contribuții științifice: Lucrarea constituie o discuție a modurilor prin care mediile
comemorative digitale mediază empatia istorică făcând uz de caracterul imersiv și
participativ derivat din construcția socio-tehnică a produselor memoriale interactive. În
acest sens, empatia istorică este înțeleasă ca o punere în scenă a evenimentelor din trecut
prin elemente de concepere narativă și prin particularități ale arhitecturii tehnice, toate
acestea fiind capabile să genereze un proces afectiv de rememorare colectivă. Astfel,
mediile comemorative cu caracter interactiv facilitează crearea anumitor
experiențe emoționale ale trecutului prin intermediul algoritmilor și al retoricilor
procedurale. Pornind de la aceste considerații, lucrarea arată că medierea tehnologică
a empatiei istorice joacă un rol politic important întrucât mediile comemorative
participă la crearea unei conștiințe a trecutului ca suport al unui simț al apartenenței și
diferențierii, ceea ce devine un mijloc al manifestării formelor de putere socială în baza
unui regim de construcție a adevărului istoric.

Obiectivul 5: diseminarea rezultatelor cercetării prin dezvoltarea și promovarea
canalului social media: „Memoryscapes on demand”.
Rezultate propuse

Rezultate obținute

1 canal social media destinat promovării 1 canal social media destinat promovării
rezultatelor proiectului

rezultatelor proiectului

A fost creat un canal media pe platforma Reddit (r/Memoryscapes) ce constituie un
mijloc de diseminare pe termen lung atât a rezultatelor cercetării realizate în cadrul
acestui proiect, cât și a distribuirii într-un limbaj accesibil a celor mai recente studii în
domeniul formelor de susținere a memoriei colective în mediul digital. Rolul acestui canal
este de a atrage atenția publicului larg asupra modului în care mediul digital restructurează o
serie de aspecte cotidiene, în special aspecte ce țin de procesele de rememorare colectivă a
trecutului. Platforma Reddit a fost aleasă întrucât constituie un mijloc ce facilitează dialogul și
discuțiile constructive, spre deosebire de alte rețele de socializare axate îndeosebi pe
distribuirea unui conținut vizual, video sau a unor elemente ce țin de viața privată. Închegarea
unei astfel de comunități poate coagula un public interesat, iar platforma se poate constitui întrun cadru prin intermediul căruia pot fi ridicate o serie de probleme ce pot fi ulterior puse pe
agenda publică în raport cu modul de formare a conștiinței istorice în mediul digital. În cadrul
proiectului, a fost întreprinsă o activitate de familiarizare cu cultura existentă pe această
platformă online prin observație participativă, prin studiul documentelor sociale, prin analiza
algoritmilor, prin investigarea modelului de business și prin interviuri cu utilizatori
experimentați.
Alte activități ce vizează crearea unor canale de comunicare și diseminare a
rezultatelor prin stabilirea de interacțiuni relevante cu cercetători ce studiază teme comune
În vederea asigurării unei continuități a proiectului și a fructificării rezultatelor
cercetării prin colaborări și studii viitoare, a fost creat un grup de lucru „Atemporality and
immortality” în cadrul Comunității Noviles. Comunitatea Noviles este o comunitate
interdisciplinară de studiu a timpului și temporalității ce își desfășoară activitatea în cadrul
Universității din București și reunește cercetători cu preocupări similare în vedere schimbului
de experiență (https://timeresearch.unibuc.ro/working-groups/). Grupul de lucru urmărește
consolidarea tematicii memoriei sociale ca domeniu distinct al sociologiei timpului prin
organizarea unor sesiuni periodice de feedback colegial și dezbateri de carte între membri.

De asemenea, au fost propuse două sesiuni științifice în cadrul evenimentului
International Colloquium of Social Sciences and Communication ACUM 2022 și a Conferinței
Naționale a Sociologilor din România 2022. Cele două sesiuni sunt următoarele: (1) Acting
and thinking with social categories (coordonatori: Ștefania Matei și Cosima Rughiniș) – 13
lucrări primite de la cercetători din țară și din străinătate și (2) Timescapes of postmodernity
(coordonatori: Marian Preda și Ștefania Matei) – 12 lucrări primite de la cercetători din țară și
din străinătate. Cele două sesiuni și-au propus o fructificare a rezultatelor proiectului, pe de o
parte, în domeniul sociologiei genului (cu accent pe componenta intersecțională a categoriilor
sociale) și, pe de altă parte, în domeniul sociologiei timpului (cu accent pe elementele ce țin de
imortalitatea socială în contextul postmodernității). Apelurile la contribuții corespunzătoare
celor două sesiuni se regăsesc aici: https://acum.unitbv.ro/call-for-papers/panels.

Concluzii
În concluzie, se poate considera că obiectivele proiectului au fost atinse prin analiza
rezultatelor obținute în raport cu cele estimate în cererea de finanțare. Pe plan teoretic, au fost
aduse contribuții relevante și inovative, prin introducerea unei abordări postfenomneologice
într-un domeniu care a rămas tributar abordărilor sociologiei clasice. De asemenea, pe plan
empiric, pornind de la o înțelegere a practicilor de comemorare ca tehnologii ale sinelui, au
fost puse în evidență o serie de mecanisme subtile prin intermediul cărora formele aparent
capacitative de comemorare a femeilor în mediul online ajung să joace un rol subtil de
vulnerabilizare a acestora și de legitimare a structurilor de putere tradiționale. Într-un astfel de
proces un rol important îl joacă nu doar practicile discursurile sau cadrele narative ce susțin un
imaginar biografic, ci mai ales elementele de arhitectură socio-tehnică și tipurile de retorici
procedurale emergente formelor colaborative și interactive de comemorare. Toate aceste
rezultate pot fi aplicate în elaborarea politicilor identitare printr-o atenție mai mare acordată
modului în care se construiește conștiința istorică, se modelează subiectivitatea mnemonică și
se conturează prezența trecutului pe plan public în societatea digitală.
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