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Ocala?. Zofia Rydet a fotografia wernakularna
„Ocala?. Zofia Rydet a fotografia wernakularna” – spotkanie autorskie z Jakubem Dziewitem i Adamem Pisarkiem
Data dodania: 12-10-2021

Zapraszamy na spotkanie z Jakubem Dziewitem i Adamem Pisarkiem, autorami „Ocala?. Zofia Rydet a
fotografia wernakularna”. Spotkanie moderowa? b?dzie dr hab S?awomir Sikora.
Wtorek, 19 pa?dziernika 2021 r., godzina 18:00
W Sali Kinowej Pa?stwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie (ul. Kredytowa 1)
Wst?p wolny
Podczas spotkania mo?liwy b?dzie zakup egzemplarza ksi??ki. Tytu? dost?pny jest równie? na stronie
Wydawnictwa Uniwersytetu ?ódzkiego [1]
Opis ksi??ki:
Ksi??ka ta jest o fotografii w ruchu – powielanej, dystrybuowanej, ogl?danej, przekazywanej z r?k do r?k i
eksponowanej – oraz o zwi?zanej z fotografi? pami?ci indywidualnej i zbiorowej. Punktem wyj?cia dla autorów
by?y zdj?cia z archiwum Zofii Rydet, wykonane na Podkarpaciu, ale interesowa?o ich przede wszystkim to, jak
maj? si? one do miejscowych wzorców praktyk fotograficznych. Badania wskaza?y, ?e fotografia rodzinna pe?ni na
badanym obszarze bardzo podobn? funkcj? do tej, o której mówi?a artystka: ma ocala? od zapomnienia. Ocalanie
to odnosi si? jednak do ró?nych, dynamicznych procesów budowania wyobra?e? o ?wiecie i przesz?o?ci z
wykorzystaniem medium fotograficznego. To w?a?nie owe procesy i wyobra?enia s? przedmiotem niniejszej
ksi??ki. Dyskusj? na temat ksi??ki chcieliby?my po??czy? z ogólniejsz? refleksj? o „fenomenie Zofii Rydet”.
Ksi??ka wydana w serii „Zofia Rydet. Dziedzictwo kulturowe i eksperyment fotograficzny”.
Jakub Dziewit – kulturoznawca o zaci?ciu antropologicznym, artysta wizualny, kurator, animator kultury. Autor
ksi??ki „Aparaty i obrazy. W stron? kulturowej historii fotografii” oraz photobooka „This is not another Martin Parr
exhibition”. Zwi?zany z Uniwersytetem ?l?skim, wyk?adowca historii fotografii na warsztaty-fotograficzne.org,
prezes Fundacji unContemporary. W pracy badawczej zajmuje si? kulturow? histori? fotografii i antropologi?
wizualn?.
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Adam Pisarek – kulturoznawca, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu
?l?skiego w Katowicach. Autor ksi??ki „Go?cinno?? polska. O kulturowych konkretyzacjach idei”. W pracy
badawczej zajmuje si? histori? antropologicznych teorii kultury oraz wspó?czesn? kultur? polsk?.
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Odno?niki
[1] http://https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/ocalac/
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