Embodied souvenirs
Published on IEiAK (https://etnologia.uw.edu.pl)

Embodied souvenirs
“Embodied souvenirs”. Heritage tourism, entrepreneurship and the cultural politics of dance in contemporary
Havana (Cuba)

G?ównym naukowym celem projektu jest wypracowanie krytycznej refleksji nad dziedzictwem kulturowym Kuby
poprzez antropologiczne badania procesów tworzenia dziedzictwa na u?ytek turystyki kulturowej i zwi?zanych z
tym - nowych w kontek?cie kuba?skim - praktyk ekonomicznych. Wyniki bada? nad wykorzystania zasobów
kulturowych wytwarzanych w kontek?cie zachodz?cych przemian spo?ecznych i politycznych na Kubie dadz?
podstaw? do teoretycznego namys?u nad uproszczonym modelem dychotomii pomi?dzy socjalizmem a
kapitalizmem.

Przydatne informacje
Nazwa Programu: Etiuda [1]
?ród?o Finansowania: Narodowe Centrum Nauki [2]
Nr grantu: 2019/32/T/HS3/00379
Kierownik grantu: mgr Ruxandra Ana
Wysoko?? dofinansowania: 125 840,00
Termin rozpocz?cia: 28-08-2019
Termin zako?czenia: 01-10-2020

Prac? doktorsk? przygotowuj? w oparciu o badania terenowe przeprowadzone na Kubie, podczas których
obserwowa?am i analizowa?am spo?eczne, polityczne i ekonomiczne sposoby wykorzystania niematerialnego
dziedzictwa kulturowego na u?ytek turystyki, ze szczególnym uwzgl?dnieniem praktyk tanecznych. Badania
etnograficzne przeprowadzi?am w latach 2015-2016 (cztery miesi?czne wyjazdy) oraz w okresach marzec – maj
2018, wrzesie? 2018 – kwiecie? 2019. Badania w latach 2018 – 2019 prowadzone s? w ramach projektu
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (numer rejestracyjny 2017/25/N/HS3/00315). Przewód doktorski
zosta? otwarty w dniu 21 listopada na posiedzeniu Rady Wydzia?u Historycznego. Projekt proponuje krytyczn?
refleksj? w obr?bie bada? nad karaibskim dziedzictwem poprzez skupienie si? na tworzeniu dziedzictwa i
zwi?zanych z turystyk? praktykach ekonomicznych z perspektywy oddolnej na Kubie. Projekt badawczy ma na celu
wypracowanie teoretycznej ramy do interpretacji wewn?trznych napi?? procesów tworzenia dziedzictwa. Dog??bna
analiza zgromadzonego materia?u etnograficznego unaocznia sposoby, w jakie zewn?trzne – „zachodnie” poj?cia
dotycz?ce kuba?skiego dziedzictwa pozostaj? w napi?ciu z lokalnymi wyobra?eniami. W odró?nieniu od
istniej?cych ju? bada?, mój projekt skupia si? na znaczeniach spo?ecznych nadawanych praktykom ta?ca i
analizuje je w ?wietle nowych, krytycznych teorii na temat dziedzictwa i w powi?zaniu z procesami utowarowienia w
epoce globalnej turystyki. Innowacyjny charakter projektu wynika równie? z tego, ?e dotyczy on przemian
spo?eczno-politycznych zachodz?cych na Kubie. Badaniem obj?te s? zmiany zachodz?ce w epoce po upadku
bloku sowieckiego, a dok?adniej okres reform ekonomicznych i ostatnie lata ‘o?ywienia gospodarczego’. Poprzez
analiz? spo?ecznych i politycznych transformacji, projekt przyczynia si? do rozszerzenia perspektywy na temat
nowych procesów politycznych w Ameryce ?aci?skiej i na Karaibach. Jednocze?nie, analiza rozwoju dziedzictwa
niematerialnego w krajach dawnego socjalizmu daje nowy, wci?? niewykorzystany klucz do interpretacji zjawisk,
które obecnie mo?na zaobserwowa? na Kubie. Na podstawie bada? etnograficznych oraz zgromadzonych do tej
pory materia?ów, pierwsze interpretacje wyników skupiam wokó? praktyk tanecznych, sytuowanych pomi?dzy
dziedzictwem kulturowym a towarem rekreacyjnym (Pietrobruno 2009, Skinner 2007). Zaplanowany w Instytucie
Ibero-Ameryka?skim / Ibero-Amerikanisches Institut (IAI) sta? badawczy (6 miesi?cy w okresie listopad 2019 –
kwiecie? 2020) ma na celu konceptualizacj? i analityczne opracowanie poszczególnych poj?? / kategorii,
stanowi?cych ram? teoretyczn? dla analizy materia?u etnograficznego: (1) kulturalna polityka ta?ca, (2)
uciele?nione dziedzictwo i turystyka kulturowa, (3) nowe wzory przedsi?biorczo?ci w dobie pó?nego socjalizmu i
instytucjonalizacja ta?ca, (4) mobilno?? form tanecznych i tancerzy. Sta? badawczy w IAI zapewni dost?p do
zbiorów najwi?kszej, specjalistycznej biblioteki latynoameryka?skiej w Europie oraz uczestnictwo w seminariach i
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innych wydarzeniach akademickich organizowanych przez IAI oraz konsultacje post?pu prac z wybitnymi
specjalistami stanowi?cymi zespó? Instytutu, jak te? z naukowcami z innych instytucji naukowych w Niemczech
(Instytut Latynoameryka?ski, Freie Universität, Muzeum Etnograficzne). Odbycie sta?u badawczego w IAI
pozwoli?oby mi na kontynuacj? projektu i przygotowanie pracy doktorskiej, w której mam zamiar zrealizowa?
nast?puj?ce cele badawcze: (1) Przeprowadzenie analizy praktyk zwi?zanych z konstruowaniem dziedzictwa
kulturowego w odniesieniu do procesów utowarowienia i aspektu uciele?nienia, w kontek?cie turystyki globalnej; (2)
Przeanalizowanie nowych wzorów przedsi?biorczo?ci tworz?cych si? wokó? praktyk zwi?zanych z dziedzictwem;
(3) Zbadanie karaibskiego dziedzictwa ta?ca w perspektywie trans-atlantyckiej, która wzbogaci subdyscypliny
antropologii takie jak: antropologia ta?ca, antropologia mobilno?ci.

Source URL: https://etnologia.uw.edu.pl/instytut/badania/granty/embodied-souvenirs
Odno?niki
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