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Kontekst kryzysu ekonomicznego w Islandii ujawni? istniej?ce zale?no?ci pomi?dzy globalnymi si?ami a lokalnie
do?wiadczanymi ?wiatami. Neoliberalne rekonfiguracje islandzkiej ekonomii politycznej oraz wytworzenie nowych
podmiotowo?ci w latach 90. XX wieku doprowadzi?y nie tylko do znacz?cych przeobra?e? spo?ecznych i
kulturowych Islandii, ale równie? przygotowa?y podatny grunt na „nadej?cie” kryzysu w 2008 roku. Sam kryzys by?
jednak ró?nie do?wiadczany, podobnie jak ró?ne by?y praktyki i afektywne strategie radzenia sobie z sytuacj?
kryzysow?. Wskazywaniu „winnych”, towarzyszy?a wi?c z?o??, frustracja i oburzenie, ale dla wielu, by? to te? czas
oboj?tno?ci, a nawet rado?ci po??czonej z nadziej? i oczekiwaniem na zmiany i lepsz? przysz?o??.
Wspó?cze?nie, Islandia prze?ywa ekonomiczny boom, a w?ród wielu ekspertów stawiana jest jako wzór szybkiego
uporania si? z konsekwencjami kryzysu. Jednak, pomimo szybkiego o?ywienia gospodarczego i dobrej sytuacji
ekonomicznej pa?stwa, w ?yciu codziennym Islandii wy?aniaj? si? nastroje antycypacyjne i atmosfera niepewnej,
kryzysowej przysz?o?ci. Zarówno dla spo?ecze?stwa islandzkiego, jak i wielu polskich migrantów, codzienno??
staje si? afektywna, a jej do?wiadczanie nieustannie przypomina nie tylko o tym, „co si? sta?o”, ale tak?e o tym,
„co si? stanie”.
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Podczas seminarium dr Marek Pawlak prze?ledzi temporalne skojarzenia i zale?no?ci, w ramach których przesz?e
do?wiadczenia, tera?niejsza dynamika zdarze? oraz wyobra?enia na temat nadchodz?cej przysz?o?ci wzajemnie
si? przenikaj?. Wska?e rónie? na etnograficzn? warto?? antycypacji jako stanu afektywnego, którego
problematyzacja pozwala na wyj?cie poza – dominuj?cy ci?gle w studiach migracyjnych – metodologiczny grupizm.
Dr Marek Pawlak: antropolog, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiello?skiego
w Krakowie, badacz Centrum Bada? Migracyjnych (CeBaM) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz
Jagiello?skiego Centrum Studiów Migracyjnych. W swojej pracy naukowej, skupia si? g?ównie na kryzysie,
migracjach, emocjach i afektywnej przysz?o?ci. Prowadzi? wielostanowiskowe badania etnograficzne dotycz?ce
polskich migracji, w tym do?wiadcze? i temporalno?ci kryzysu ekonomicznego w Islandii oraz klasy spo?ecznej,
p?ci kulturowej i kulturowych kontekstów opieki w Norwegii. Publikowa? m.in. w International Migration Review,
Gender, Place & Culture i Social Identities. W 2018 roku, nak?adem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiello?skiego
ukaza?a si? jego ksi??ka "Zawstydzona to?samo??. Emocje, ideologie i w?adza w ?yciu polskich migrantów ".
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