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Η εμφάνιση των φοιτητικών εθνογραφικών ταινιών είναι μια σχετικά πρόσφατη αλλά
πολύ σημαντική αλλαγή, όχι μόνο στο χώρο της κοινωνικής ανθρωπολογίας αλλά και
γενικότερα  σε  ολόκληρο  το  πεδίο  των  κοινωνικών  επιστημών.  Στα  μεταπτυχιακά
τμήματα  της  οπτικής  ανθρωπολογίας  -ή  σε  άλλα  συγγενικά  στο  αντικείμενο
προγράμματα-   η διπλωματική εργασία που πρέπει οι φοιτητές να παραδώσουν στο
τέλος του ακαδημαϊκού έτους δεν είναι η «παραδοσιακή» εργασία σε μορφή γραπτού
κειμένου, αλλά μια ταινία (συνήθως μικρού μήκους) για ένα θέμα το οποίο έχουν
επιλέξει μόλις λίγους μήνες νωρίτερα. 
Σήμερα  η  ανθρωπολογία  και  οι  κοινωνικές επιστήμες βρίσκονται μπροστά
στην πρόκληση  της διαχείρισης και  προβολής  ενός  (οπτικού)  υλικού  που πριν  από
χρόνια κανένας δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα έχουμε στη διάθεσή μας.

Το Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας-Ethnofest θα παρουσιάσει
στο πλαίσιο  των σεμιναρίων  του Τwixlab ενδεικτικά  παραδείγματα  πανεπιστημίων
και φοιτητικών ταινιών που προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην
πολιτιστική  πραγματικότητας  της  πόλης,  ανοίγοντας  έτσι  ακόμα  περισσότερο  το
διάλογο  για  τη  θέση  και  το  ρόλο  της  εικόνας  στην  ανθρωπολογική  διαδικασία
παραγωγής γνώσης. Στο πλαίσιο των προβολών θα πραγματοποιηθούν και ανοιχτές
συζητήσεις για την αλλαγή που φέρνουν οι ταινίες αυτές αλλά και για το σύγχρονο
ρόλο της οπτικής ανθρωπολογίας.  

Οι Ταινίες

Παρασκευή 29/5 
(124’)

 Royal Nebraska [USA / 23’ 2007] Harvard University 
 Men at work [UK / 32' / 2010] University of Manchester 
 Looking at Themselves [Romania / 33' / 2010] Babes-Bolyai University
 Searcy County [USA / 2012 / 7’] University of Pennsylvania
 What Keeps Them Going [Netherlands / 29' / 2011] University Amsterdam

Σάββατο 30/5
(123’)

 Le pain de 'Azouba  [France / 27' / 2005] Université Paris X-Nanterre 
 In the Light of Memory [Romania / 38' / 2010] University of Gothenburg
 Luiz da Rocha [Portugal / 19' / 2013] Nova University of Lisbon
 The Honey Hunting [Sweden, Thailand, UK / 14’/ 2012] Lund University
 Rebel Menopause [France / 25' / 2014] Goldsmiths University


