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CEL KONFERENCJI
Celem konferencji jest zaprezentowanie kultury krajów afrykańskich położonych na południe od Sahary.
Rzeczywistość posiada różne oblicza w zależności od kultury w jakiej funkcjonujemy. Poznając tę inną od
naszej kulturę będziemy w stanie stwierdzić to w jakim stopniu jesteśmy do siebie podobni, a co
wskazuje na naszą oryginalność.
Każdy dzień konferencji poświęcony będzie grupie zagadnień z zakresu: obrzędów, rytuałów, religii,
muzyki, tańca, teatru. Są to elementy życia niezwykle ważne dla Afrykańczyka od dnia jego narodzin.
Muzyka i taniec towarzyszą przy pracy, zabawie, modlitwie, są mową ciała i słowem wypowiedzianym
przez dźwięki. Sfera ta łączy się z obrzędami i rytuałami tworząc swoisty teatr życia. Teatr, w którym
aktorem jest człowiek, a reżyserem tradycja i szacunek dla przodka.
Konferencja ma na celu również przedstawienie kultury krajów Afryki z perspektywy Europejczyka.
Wyobrażenia na temat dalekiego lądu odnajdujemy w książkach, publikacjach w prasie, w reportażach
telewizyjnych. W jaki sposób Europejczyk postrzega inne kultury? Co widzimy, a czego nie dostrzegamy?
Czy obrzędy, rytuały stanowiące dla mieszkańców krajów afrykańskich niezwykle ważny element życia,
będący ich tradycją jest przez nas zrozumiały?
W trakcie trwania konferencji przewidziane są odczyty i dyskusje, projekcje krótkich filmów
dokumentalnych, oraz warsztaty (tradycyjnego tańca afrykańskiego oraz tańca współczesnego z
elementami tradycyjnymi)
Konferencji towarzyszyć będzie wystawa fotografii WERBIŚCI POŚRÓD LUDÓW ZAMIESZKUJĄCYCH
KANAŁ PANGALANA (wschodnie wybrzeże Madagaskaru)
Do udziału zapraszamy pracowników naukowych, studentów, przedstawicieli organizacji pozarządowych,
osoby zainteresowane kulturą krajów afrykańskich.
Konferencja odbędzie się w dniach 19, 20 marca 2007 r. w Akademickim Centrum Kultury ACK Chatka
Żaka w Lublinie.
Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 70 zł.
Na zgłoszenia oraz propozycje wystąpień czekamy
do dnia 31. I. 2007 r.
Prosimy podać przypuszczalny czas wystąpienia oraz czy przewidziana jest projekcja multimedialna.
http://www.etnolodzy.umcs.lublin.pl
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Zgłoszenia wraz z tematami prosimy przesyłać na adres sknfie@op.pl ; podając w temacie wiadomości:
KULTUROWY OBRAZ AFRYKI
Za zgodą referentów prace zostaną umieszczone na stronie SKNFiE www.etnolodzy.umcs.lublin.pl , a w
przypadku pozyskania funduszy zostanie wydana publikacja pokonferencyjna.
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