
Vertaalworkshop Literatuur en verandering

Van 8 tot en met 16 juli 2016 organiseert de afdeling Nederlandistik aan de Universität Wien in het
kader van het Ceepus-programma (2015-2016) een vertaalworkshop rond het thema ‘literatuur en
verandering’.

Literaire teksten worden tegenwoordig voortdurend in verband gebracht met beweging. Er is de
historische kijk, die vooral gericht is op verandering en het vaststellen van breuken. Er is de
comparatistische blik, die teksten ziet transformeren wanneer ze van de ene cultuur naar de andere
bewegen. Er is de hermeneutische blik, die zich concentreert op verschuivingen in interpretaties. Die
aandacht voor de beweging lijkt misschien vanzelfsprekend, maar lange tijd was de literatuurstudie
net geconcentreerd op het immobiele en het eeuwige, op de (impliciete) weigering om aan te nemen
dat literatuur ‘wordt’ eerder dan dat ze zonder meer ‘is’.

Vertalingen zijn dynamische literaire teksten bij uitstek. Welke nieuwe perspectieven biedt de
vertaaltheorie en de praktijk van het literaire vertalen op de idee van literatuur als een fenomeen in
beweging? Deze vraag wordt tijdens de vertaalworkshop onderzocht vanuit drie verschillende
invalshoeken:
-  De literaire tekst: in welke opzichten ‘is’ de tekst? Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan de
spanning tussen de materiële verschijningsvorm en de immateriële betekenis. Het veld van de
culturele studies en van de boekgeschiedenis heeft onze ogen geopend voor de impact van een
concrete vormgeving, maar hoe kunnen dergelijke elementen ingepast worden in de gangbare
literatuurstudie? Meer specifiek besteden wij daarbij ook aandacht aan de paratekstuele omkadering
van teksten: hoe bepaalt die de betekenis en het functioneren van teksten?
-  De literaire tekst in de tijd: in welke opzichten veranderen teksten in de loop van de
geschiedenis? Materieel, qua betekenis, institutioneel, ideologisch?
-  De literaire tekst in de ruimte: hoe veranderen teksten wanneer ze grenzen overschrijden?
Hier denken wij uiteraard aan vertalingen, maar lang niet alleen daaraan. Ook de verandering van
medium kan hier een plaats krijgen.

Iedere lesdag zal starten met een inleiding die aansluit bij de centrale thematiek van de cursus,
gevolgd door workshops. De studenten worden daarbij begeleid door docenten afkomstig van
verschillende universiteiten in Centraal-Europa. De workshop biedt plaats aan 20 studenten. Per
deelnemer voorziet CEEPUS een beurs van €470. Geïnteresseerde studenten kunnen tot 15
september solliciteren via de CEEPUS-website.

Praktyczne informacje dla zainteresowanych:

1. Należy złożyć wniosek o stypendium na stronie CEEPUS https://www.ceepus.info/; jeśli nie
masz jeszcze konta na stronie CEEPUS, należy się uprzednio zarejestrować (‘Sign in’ ‘Click
here to register!’).

2. Dokonując wyboru rodzaju stypendium należy wybrać ‘short term excursion’.
3. W razie wątpliwości / pytań / problemów technicznych służę pomocą, ale nie mailowo -

zapraszam na konsultacje w dn. 2, 8 lub 14 września. Jeśli jesteś zdecydowana/y ubiegać się
o stypendium na warsztaty, załóż przed wizytą konto na stronie CEEPUS.


