INSCRIPCIONS I ATENCIÓ
INSTITUT TARRAGONÈS D’ANTROPOLOGIA
C/Fortuny, 23 (Cooperativa Obrera)
43001. Tarragona.
Tel./Fax.: 977.222326 / 656354324
itantropo@gmail.com
Dimarts i Dijous de 12:00 a 13:00 h.
HORARI DEL CURS
Dilluns 11, Dimarts 12, dilluns 18, dimarts 19
de desembre de 2006, de 17:00 a 21:00 h.

ORGANITZAT

LLOC DEL CURS
Aula Magna
Facultat de CC. Jurídiques (URV)
Av. Catalunya. Tarragona
PREU INSCRIPCIÓ:
Estudiants: 35 euros
Socis ITA: 30 euros
Altres: 40 euros
+ Reconeixement de crèdits: +15 euros
Es pot fer l’ingrés via bancària (portant el resguard al
ITA o el primer dia del curs):
La Caixa: 2100.0006.35.0200898007

•
•
•

Aquest curs compta amb el reconeixement de 1,5
crèdits de lliure elecció per la URV
Avaluació: 80% d’assistència i presentació d’un
treball
Es lliurarà certificat d’assistència

A càrrec de Montse Anguera. Antropòloga, psicòloga.

Pel.lícula: Lady Halcon
Dimarts, 19 de desembre

El amor materno en el cine
A càrrec de Carlos Abellán. Antropòleg

TREBALL:

TELÈFON:

POBLACIÓ:

ADREÇA:

INSTITUCIÓ:

Pel.lícula: Todo sobre mi madre

Reconeixement de crèdits +15 euros.

Inscripcions a l’ITA o bé fent-nos arribar la butlleta d’inscripcions i el justificant del pagament del curs (nº de compte de “La Caixa” : 2100. 0006.
35.0200898007 ). Per més informació truca al telèfon de l’ITA 977222326 / 617780283 o deixa’ns el teu nom i telèfon i nosaltres et trucarem.

El símbol en els contes de fades

Quota d’ínscripció: Estudiants 35 euros / Socis ITA 30 euros / Altres 40 euros /

Dilluns, 18 de desembre

F NO
F NO

Pel.lícula: Secretary

Soci ITA.............................................................. F SI
Reconeixement de crèdits................................ F SI

A càrrec de Lina Casadó. Antropòloga

PROFESSIÓ:

(Re)presentacions del cos en la postmodernitat

E-MAIL:

Dimarts, 12 de desembre

FAX:

Pel.lícula: El Bosque

CODI POSTAL:

A càrrec de Marisol Goia. Antropòloga

CODI CARRERA:

El bosque: una reflexión sobre espacio y vida social

NOM:

A càrrec del Dr. Àngel Martinez. Antropòleg. DASIF.URV

ESTUDIS:

Pel.lícules:
•
El bosque. M. Night Shyamalan, 2004
•
Secretary. Steven Shainberg, 2002
•
Lady halcon. Richard Donner, 1985
•
Todo sobre mi madre. Pedro Almodóvar, 1999

Presentació

COGNOMS:

La proposta filmogràfica te com a fil conductor les
experiències d’amor, plaer i dolor, eixos que seran
tractats des d’un enfoc particular en cada una de les
sessions. En la primera pel·lícula: El bosque,
s’analitzarà la influencia de les representacions
simbòliques atribuïdes als espais i el seu paper en la
creació de sentiments col·lectius. La lectura d’aquesta
pel·lícula ens permetrà situar el marc de les emocions
i la seva interpretació a través de la cultura. Del marc
de la creació dels sentiments col·lectius amb la
segona pel·lícula: Secretary, ens endinsem en les
possibilitats de lectura en clau cultural i simbòlica dels
malestars expressats en el cos: des d’aquesta
perspectiva analitzarem el cos com un espai actiu,
generador de cultura i com un instrument que permet
visualitzar malestars i qüestions d’ordre molt més
global. La tercera sessió serà introduïda per la
pel·lícula Lady Halcon. Aquesta pel·lícula permet
parlar del mític personatge Eros i veure la pel.lícula
des de l'estructura arquetípica dels contes de fades.
En la darrera pel·lícula Todo sobre mi madre,
parlarem de la construcció de l’amor matern. En
aquesta pel·lícula analitzarem i deconstruirem la noció
d’amor matern entès com un procés naturalitzat i
normalitzat.

Dilluns, 11 de desembre

DNI:

El cicle de cinema que presentem te com a objectiu
fer una lectura antropològica de les imatges que es
visualitzaran al llarg de 4 pel·lícules. En aquesta
lectura es presentarà el paper que juga la cultura en
la conformació de fenòmens tradicionalment entesos
com a subjectius i individuals.

PROGRAMA

CICLE DE CINEMA: Imatges, cultura i emocions

Imatges, cultura i emocions

Tarragona de l’11 al 19 de desembre de 2006. Facultat de Ciències Jurídiques

CICLE DE CINEMA

Butlleta d'inscripció

|

