PIERRE BOURDIEU
In Algeria. Testimonies of Uprooting.
6.4 - 17.5 2019
I Tyghuset visas 144 fotografier tagna under åren 1958 - 1961 av den världsberömde sociologen.
De fotografier som han tog i sitt arbete under det algeriska frigörelsekriget, ger en ny vinkel av
hans syn på det sociala rummet.
Fotografierna, vilka låg gömda i dammiga lådor i femtio år, vittnar om början av en resa,
en djupgående omvandling och om en språngbräda för en extraordinär vetenskaplig- och
intellektuell bana.
Med en känsla av att annars stå tomhänt i krigets sociala laboratorium, kastade sig Bourdieu
ut med fullt engagemang i ett äventyrligt fältarbete för att experimentera, undersöka och
använda alla tänkbara etnologiska och sociala forskningsmetoder.
Och som en stark motståndare av den franska kolonialismen och det militära förtrycket, använde
Bourdieu sin forskning som en klar radikal politisk och engagerad metod. För att förstå en värld
full av social oro, där motsättningar och anakronismer breder ut sig; ville han vittna om allt han
såg.
Utställningen är ett samarbete mellan Camera Austria, Lunds universitet och Landskrona Foto.
Utställningen cureras av Christine Frisinghelli (Camera Austria, Graz) och Franz Schultheis
(Fondation Pierre Bourdieu, St Gall, Schweiz).

RICHARD BARLOW
Utöver Bourdieus fotografier kommer även konstnären Richard Barlows platsspecifika målning,
skapad av tavelkritor på svart tavelfärg, att kunna beskådas. Målningen är baserad på fotografier
han tog vid ett residens där han seglade i det Arktiska havet. Läs mer >>

VERNISSAGE:
6.4 18.00
Invigningstal av Jenny Nordquist (Landskrona Foto), Franz Schultheis (Fondation Pierre Bourdieu,
St Gall Suisse) och Britt-Marie Johansson (Lunds universitet).
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KVÄLLSSAMTAL:

CONFERENCE:
Photography and / as knowledge.

I samband med utställningen anordnar Lunds universitet en samtalsserie utifrån tematiken i
Bourdieus arbete.
Tyghuset/Kasernplan

5 - 6.4
Tyghuset/Kasernplan.
Biljetter köps på nortic.se
I samarbete med Landskrona Fotos utställning Pierre Bourdieu In Algeria, Testimonies of
Uprooting, ordnar Sociologiska Institutionen vid Lunds Universitet en tvådagars konferens
om fotografi och kunskap.
Konferensen främjar ett multidisciplinärt synsätt på fotografi som en bas för kunskap,
inklusive olika akademiska synsätt, från arkiven sett, och konstnärliga närmanden till
frågor om visuell sanningshalt, fotografisk kommunikation och kulturellt arv samt
sambanden mellan fotografiska bilder och sociala processer.
Avsikten med konferensen är att bygga ett starkt ömsesidigt disciplinärt forskningsnätverk
om den fotografiska bilden, med nära band till partners utanför akademin som kommer att
möjliggöra ett spjutspetssamarbete inom forskning.

11.4 18.00 Krig och social omvandling
Claes JB Löfgren, journalist SvT
Anna Hedlund, forskare i socialantropologi, Lunds universitet
Moderator: Håkan Silverup, doktorand i sociologi, Lunds universitet
25.4 18.00 Socialt arv och ungdomars kulturengagemang
Camilla Sjöstrand och Robert Karlsson, utvecklare, Kulturförvaltningen Region Skåne
Magnus Karlsson, universitetslektor i sociologi, Lunds universitet.
Moderator: Chris Mathieu, docent i sociologi, Lunds universitet
2.5 18.00 Eliterna

Under två dagar kommer vi få ta del av presentationer från 30 deltagare liksom
konstnärsledda workshops. Det kommer att bli den första nordiska konferensen som
för samman akademiker från samhällsvetenskap, humaniora och naturvetenskap med
kuratorer, konstnärer, och arkivarier och som har för avsikt att främja nya och
skapande perspektiv, problemformuleringar, och team som samarbetar.

Mikael Holmqvist, professor i företagsekonomi, Stockholms universitet
Anita Göransson, professor emeritus i kvinnohistoria, Göteborgs och Linköpings universitet
Moderator: Christofer Edling, professor i sociologi, Lunds universitet

Konferensen är finansierad med stöd av Riksbankens Jubileumsfond.

Anette Sarnäs, arkivarie, Malmö stadsarkiv
Moderater: Alison Gerber, postdoktor i sociologi, Lunds universitet

9.5 18.00 Kvinnor och fotografi

15.5 18.00 En skola i kris?
Magnus Persson, universitetslektor, Lärande och samhälle, Malmö Universitet
Lisbeth Gyllander Torkildsen, forsknings- och utvecklingschef, Utbildningsförvaltningen,
Landskrona stad
Elisavet Tziampazis, regionansvarig, Stiftelsen Läxhjälpen
Moderator: Barbara Schulte, docent i pedagogik, Lunds universitet
Kvällssamtalen är finansierade med stöd från Region Skåne.
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in: Pierre Bourdieu: In Algeria. Testimonies of Uprooting.
© Pierre Bourdieu / Fondation Pierre Bourdieu, St. Gall.
Courtesy: Camera Austria, Graz.

Untitled,
R 1.
in: Pierre Bourdieu: In Algeria. Testimonies of Uprooting.
© Pierre Bourdieu / Fondation Pierre Bourdieu, St. Gall.
Courtesy: Camera Austria, Graz.
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Fotografierna i utställningen är tagna mellan åren 1958 och 1961. Sedan 2001 ansvarar Pierre Bourdieu
Photographic Archive, som är en del av Camera Austria i Graz för originalbilderna, negativen liksom alla
fältanteckningar från Fiches d’Algerie. Utställningen In Algeria. Testimonies of Uprooting. skapades 2003 av
Fondation Pierre Bourdieu and Camera Austria och finansierades delvis av Graz 2003: Cultural Capital of Europe.
camera-austria.at/fotoarchiv-pierre-bourdieu/

