prof. dr hab. Dariusz Czaja
Komunikat epidemiczny nr 1
Szanowni Państwo,
jak wiemy zajęcia na UJ zawieszone są do 25 marca (już dziś można domniemywać, że czas ten
zostanie niestety wydłużony...), sytuacja jest nadzwyczajna, więc i nasze poczynania muszą być
takie same!
Na razie - czyli do 25.03 - poradzimy sobie bez trudu, jak będzie dalej - zobaczymy. Być może
trzeba będzie przejść na tryb e-learning.
Na razie więc kilka uwag w sprawie zajęć i seminariów na najbliższe 2 tygodnie, powinno to
uczynić nasze życie trochę znośniejszym.
1. Antropologia współczesności
- w tym tygodniu proszę przeczytać tekst K. Kaniowskiej o surrealizmie etnograficznym
http://cyfrowaetnografia.pl/Content/2136/Strony%20od%20PSL_XLV_nr1-2_Kaniowska.pdf
- w kolejnym, proszę obejrzeć film Baraka (reż. R. Fricke) - chyba bez trudu do znalezienia w
sieci i zastanowienie się nad antropologicznością tego filmu (zajęcia o tym filmie miały być
później, ale przekładam je na teraz), gdyby czas przerwy miał się przedłużyć, poprosze was o
napisanie 1-2 stronicowego komentarza do tego filmu (później możemy rozpocząć mejlową
dyskusję na ten temat itp.)
2. Antropologia obrazu
- w tym tygodniu proszę przeczytać wstęp do książki W.J.T. Mitchella, Czego chcą obrazy?
https://www.academia.edu/4905689/Pot%C4%99ga_i_n%C4%99dza_kr%C3%B3lestwa_obraz%
C3%B3w._Animistyczna_ikonologia_W.J.T._Mitchella
to jest kompetentne wprowadzenie do wielozakresowej problematyki obrazów
- w następnym tygodniu proszę o obejrzenie 1 i 2 odcinka serii BBC Civilizations (jest w sieci,
narrator Simon Schama, Mary Beard etc),
https://www.bbc.co.uk/programmes/p05xxx6p
nb. jest to absolutnie rewelacyjny serial i idealny do naszych zajęć, namawiam do obejrzenia
całości (9 odc.), o ile uda się znaleźć w sieci (w empiku jest dostępne DVD za 70 zł - warto!!)
3. Seminaria magisterskie
- rok IV - szczęśliwie udało się spotkać we wtorek i ustalić plany działania na przyszłość
(oczytujemy się w literaturze przedmiotu, próbujemy budować wstępnie strukturę pracy etc.)
- rok V - od chyba 3 osób otrzymałem fragmenty prac, dziekuję, będę odpowiadał personalnie
według kolejności lektury, proszę się nie niecierpliwić i pracować dalej

