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Un dos enfoques que vén collendo máis peso nas últimas décadas é o da
antropoloxía visual, ferramenta antropolóxica que se basea no uso da
imaxe como instrumento adecuado tanto para a observación, como
para a descrición e análise da realidade humana ou do feito social e/ou
cultural a estudar. Esta disciplina considera o uso das técnicas de rexistro
audiovisual como medio de escrita e publicación do resultado da investigación pero, ademais, tamén inclúe o estudo da imaxe en sentido
amplo. O coñecemento dos interesantes traballos que están a realizar e
a crecente utilización da linguaxe audiovisual por parte da antropoloxía
á hora de enfocar ou de presentar os resultados das investigacións,
unido á constatación das reducidas canles de divulgación destes valiosos traballos e de promoción dos seus autores/investigadores, xustifica
este ciclo formativo.
A AGANTRO, no seu papel de sensibilizar sobre o coñecemento antropolóxico e de visibilizar os diferentes campos de acción da antropoloxía
considera moi oportuno, nestes tempos onde a imaxe, o intanxible e o
virtual das relacións sociais impera, pór o foco na antropoloxía visual.
Estes presentes seminarios queren afondar nestas liñas da investigación
e pór ao dispor das persoas participantes coñecementos e exemplos
prácticos de proxectos ao redor da antropoloxía visual que poidan servir
de modelos.

[ PROGRAMA ]

[ Todos os seminarios serán de 18 a 20h ]

LUNS 4

Presentación dos seminarios + Joan Roura Expósito - Introdución á Antropoloxía Audiovisual.

MARTES 5

Roberto de la Torre e Ana Durán Penabad - Debate ao redor da presenza
do fotógrafo no campo e presentación de “Canxar. Revista de fotografía
etnográfica”, un proxecto de antropoloxía visual da Sociedade Antropolóxica Galega.

MÉRCORES 6

César Llana - A experiencia do Museo Etnolóxico de Ribadavia na antropoloxía visual.

XOVES 7

Rafael Quintía Pereira - “O País da Moura”. Unha investigación etnográfica
en formato visual.

VENRES 8

César Souto Vilanova e Luis Avilés - “O día dos afogados” un exemplo de
documental social.

LUNS 11

Bibiana Martínez Álvarez - A alteridade no cinema etnográfico.

MARTES 12

Humberto Martins - Contextos Exibicionais da Antropologia Visual em
Portugal. A experiência da Mostra de Filme Etnográfico da Associação Portuguesa de Antropologia.

MÉRCORES 13

Illa Bufarda e Lukas Santiago - Reflexións e experiencia da perspectiva de
empresas audiovisuais que gravaron documentais de cariz etnográfico.

XOVES 14

Ana Estévez Lavandeira - Antropoloxía visual e cinema etnográfico en
Galicia: a MICE Museo do Pobo Galego.

VENRES 15

Íñigo Sánchez-Fuarros - “Escoitar o que vemos, narrar o que ouvimos.
Apuntamentos para unha antropoloxía sonora”. + Clausura.

