ניוזלטר | מאי 1028
הכנס ה 64-של האגודה האנתרופולוגית הישראלית מתקרב
 36 - 32במאי  ,3102דימונה  -הרשמה לכנס
סדנה בהנחיית פרופ' יורם בילו" :דימויים
חזותיים כחומר אתנוגרפי"
האנתרופולוגיה עסקה תמיד בהיבטים חזותיים של
תרבות ,הן בשל סוג החומרים שנאספים בשדה והן
כשיטת מחקר .זמינות הטכנולוגיה ואופן ייצור הדימויים
החזותיים בעשורים האחרונים מדרבנים אותנו לבחינה
מחודשת של הדימויים והשימוש בהם במחקר.
פרופ' יורם בילו (האונ' העברית) מזמין אתכם להצצה
לספרו האחרון " אתנו יותר מתמיד :הנכחת הרבי
בחב"ד המשיחית" ,אשר עוסק (גם) בתרבות החזותית
של חב"ד ,ובמיוחד בדימוייו החזותיים של הרבי מלובביץ'
והנכחתו בחיי המאמינים .פרופ' בילו ישוחח עם
אנתרופולוגים נוספים על דימויים שאספו במסגרת
מחקריהם ועל התובנות שניתן להפיק מהם.

הסדנה תתקיים במסגרת הכנס השנתי ביום חמישי
ה 1..2-בדימונה בין השעות 22:50 - 2.:00

כל הפרטים על הכנס בלינקים הבאים:
תכניית הכנס המלאה
כל הדרכים להגיע לכנס
הרשמה להסעה (מינימום  02נרשמים)
טבלת טרמפים
הצעה ללינה בדימונה :מלון דרכים
פרטים על אורח הכנס פרופ' פישר ()MIT
השתתפות בארוחות הערב החגיגיות בקהילת
האפריקאים העברים היא ללא עלות למשתתפי הכנס
(מי ששילם דמי הרשמה) ,אך מותנית בהרשמה מראש

טופס הרשמה לארוחות הערב
קולות קוראים:
כנס בטיוואן שעוסק בנושאים של
שפה ודיאלוג בהקשרים תרבותיים
ורב-תרבותיים
מדור אנתרופולוגי ב"העוקץ"

הצטרפו לדף ה-

בחברת האדם

מבחר פוסטים מהחודש החולף :מאמרים וראיונות לכבוד זכייתו של דון הנדלמן באות מפעל החיים של
האגודה האנתרופולוגית ,מאמרים של מייקל פיישר לקראת ביקורו בארץ כאורח האגודה האנתרופולוגית;
קרול קידרון ,ג'קי פלדמן ,יהודה גודמן ,משה צוקרמן ,זיגמונד באומן ,יורם בילו ואחרים על אנתרופולוגיה
של זכרון ושואה; ג'קי פלדמן ,מיכאל פייגה ,מאיירה וייס ,עדנה לומסקי-פדר ואחרים על אנתרופולוגיה ליום
הזכרון; אנדרה לוי על המימונה כמנגנון לשימור המרוקאים בישראל בשוליים; על הויכוח העכשווי
באנתרופולוגיה ובביולוגיה סביב מושג 'הגזע'; מבט אנתרופולוגי על קהילת הביטקוין בישראל; אורנה
ששון־לוי על האם האשכנזים הם עדיין אליטה? ועוד ועוד ועוד...

נשיא האגודה :פרופ' ניר אביאלי
אתר האינטרנט שלנוwww.isranthro.org :

מזכיר האגודה :עזרי עמרם
צרו קשרisranthro@gmail.com :

