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Z uwagi na zmienną historię polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego oraz szczególną
kaszubską ikonosferę, znaleźliśmy fascynujący
temat wystawy i obiekt badań, dotychczas zaniedbywany przez niemiecką antropologię kulturową. W ramach projektu zrealizowanego przez
moguncką antropologię kulturową / ludoznawstwo oraz gdańską filologię germańską (Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza),
studenci studiów magisterskich antropologii
kulturowej z JGU w semestrze letnim 2018 oraz
w semestrze zimowym 2018/19 poznawali Kaszuby. Podczas objazdu studyjnego i badań terenowych w maju 2018 roku wraz ze studentami
germanistyki i etnofilologii kaszubskiej z UG doś
wiadczali region w jego kulturowej specyfice.
Z pomocą fotografii chcemy ukazać,
w jaki sposób studenci z Moguncji przeżywa-

li, przewędrowali, obserwowali, wizualizowali
oraz za pomocą wszystkich zmysłów postrzegali Kaszuby. Kiedy i w jaki sposób początkowo obce stały się swojskimi. Kiedy i w jaki
sposób powstaje przestrzeń pomiędzy, poz
walająca przezwyciężyć dychotomię w matrycy percepcji? W jaki sposób spotkanie
z obcością prowadzi do wyobcowania swojs
kości? Jaką rolę w tych procesach przyswajania
i wyobcowania odgrywają kulturowo ukształtowane ikonograficzne wzorce postrzegania,
a jaką postrzeganie zmysłowe i nastroje?
Sięgając po metodę fotograficzną spróbowa
liśmy oddać nastrój − kategorię, którą trudno
zobiektywizować. Za pomocą obrazów nastroju
pragniemy przybliżyć Państwu perspektywę badacza w terenie i zaprosić do spojrzenia na Kaszuby naszymi oczyma.
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