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Conteúdo:
Através da teoria pós-colonial, o curso irá explorar as produções visuais, orais e textuais que
abordam a África como metáfora política, cultural e espiritual (Stuart Hall). Serão analisados
alguns dos marcos discursivos que integram as matrizes filosóficas e estéticas da diáspora
africana nas Américas (Paul Gilroy). Estas produções artísticas serão também abordadas
enquanto cronotopos da modernidade (Mikhail Bakhtin) que configuram uma poética e política da
arte na teoria social do contemporâneo.
Método:
Apresentações de tópicos relacionados ao conteúdo do curso, discussões de textos, filmes e
obras de arte em 4 sessões de 3 horas perfazendo um total de 12 horas.
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