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  "החיים הטובים באפריקה״: מודרניות, אורבניות, וצרכנות מנקודת מבט אתנוגרפית
 
"The good life in Africa”: modernity, urbanizm, and consumption from an 
ethnographic perspective  
 
 השיח המחקרי והציבורי אודות אפריקה נוטה לצרף את היבשת למונחים כמו ״בעיה״, ״משבר״, או ״קורבן״. נטיה זו
 היא חלק בלתי מפרד מהמבט המודרניסטי, אתנוצנטרי, וקולוניאליסטי על אפריקה והמיקום שלה על ציר זמן שנע

 לעבר עתיד מערבי ו״נאור״. בעוד שההתבוננות על אפריקה כמושא להצלה נושאת ערך חברתי ומוסרי מובהק,
 לעיתים רבות היא גורמת לנו להחמיץ זוויות אחרות של היבשת, וכן את נקודת המבט הפנימית של רבים מתושביה.
 לדוגמה, כיצד תהליכים של ניאוליברליות, אורבניזציה וצרכנות משפיעים על חיי היום יום ברחבי היבשת? קורס זה
 מתמקד בגישה האנתרופולוגית ללימודי אפריקה בכדי להשתחרר מהתבוננות צרה זו באמצעות דיון מעמיק על
 ״החיים הטובים״ באפריקה כסממנים של שינוי, צמיחה, יזמות ותרבות. באמצעות קריאה ודיון סביב אתנוגרפיות

 מרעננות ומגוונות נדון באפריקה דרך סוגיות של אורבניות, מעמד ביניים, מוסיקה וקולנוע, אופנה, תרבות דיגיטלית,
 מודרניות, גלובליזציה ועוד. במהלך הקורס נחשף לא רק לאתנוגרפיות וטקסטים אקדמיים אלא גם למגוון עשיר של

 מולטימדיה כגון קליפים, סרטים, משחקים, ופודקאסטים המביאים ״ניחוחות״ שונים של אפריקה. בסיום הקורס
 התלמידים יחזיקו בהבנה עמוקה לגבי החשיבות של דרכי ההתבוננות ועמדות מוצא, ועל נתיבי הידע הרבים

  שנפתחים כאשר משהים את החיפוש אחר יחסי כח, אי שוויון, וסבל.
 

  מילות מפתח: אפריקה, אנתרופולוגיה, אורבניות, מולטימדיה
 

  נושאים מרכזיים:
  רשתות חברתיות ותרבות דיגיטלית

  ניאוליברליות וגלובליזציה
  מעמד הביניים האפריקאי

 אופנה וצרכנות
 מוסיקה עכשווית: ראפ, ג׳אז, ופופ

 הכנסייה הפנטקוסטית ו״הגוספל של השפע״
  קולנוע, בתי קולנוע, ואסתטיקה
  עתידנות, חזון, וארצות דמיוניות

 אפריקה בתפוצות: תמונות משפחתיות ויחסים טראנס-לאומיים
 ·         הרכב הציון:

  15% נוכחות והשתתפות



 15% הצגת המחקר בכיתה
  20% פרויקט מולטימדיה
  50% עבודה סמינריונית

 ציון עובר: 56
 

  מטלות:
 התלמידים יתנסו בהגשת מטלת אמצע אמנותית/פרקטית המציגה פן מסוים של אפריקה באמצעות מולטימדיה וכן

  מטלת סיום תיאורטית/אתנוגרפית כתובה. כמו כן, התלמידים יציגו את מחקרם בפני הכיתה.
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