
Fotoutställningen The Other  
Camera – 13 sydafrikanska foto-
grafer 1950-2013 handlar inte ut-
tryckligen om rassegregation och 
kampen mot apartheid. Samman-
hanget finns snarare utanför bil-
dens ram och fotografiernas sub-
tila kommentarer till det politiska 
systemet och den människosyn 
apartheid ville förmedla. I kontrast 
till denna framhåller de porträtte-
rade sin värdighet, modernitet och 
avspända relation till den stora 
vida världen. Föredragsserien 
kompletterar utställningen genom 
att ge en bred bild av Sydafrikas 
långa historia. Varje tillfälle intro-
duceras av museets Afrika- 
intendent Michael Barrett. 
 
SYDAFRIKAS TIDIGA HISTORIA
Onsdag 28 jan kl 18, EtnOgrafiska musEEt
Kalahariregionen i Södra Afrika, 1:a 
årtusendet e Kr, var inte alls den avlägsna 
och isolerade del av världen man tidigare 
trott. Istället visar de arkeologiska fynden 
på social interaktion, byteshandel och 
politisk komplexitet. Arkeologisk forskning 
i kombination med lingvistik, historia och 
etnografi lyfter fram nätverk mellan jägare, 
boskapsskötare, bönder och en vidare värld. 
Med professor Paul Lane, institutionen för 
arkeologi, Uppsala universitet. På engelska. 

SYDAFRIKA unDeR  
KOlOnISeRInGen cA 1600-1900
Onsdag 18 fEbruari kl 18, EtnOgrafiska musEEt
När européerna kom till Kapkusten under 
mitten av 1600-talet hade området redan 
haft handelsförbindelser med Indiska Ocea-
nen i flera hundra år. Den europeiska bo-
sättningen och expansionen under följande 
århundraden medförde enorma omvälv-
ningar. Den innebar slaveri, tvångsarbete, 
markstöld och förlorat självbestämmande, 
men också nya trossystem, urbana levnads-
sätt och sociala identiteter. Föredraget be-
handlar den europeiska kolonisationen och 
de inhemska folkens olika sätt att hantera 
dessa politiska och ekonomiska föränd-
ringar. Med professor Carolyn Hamilton, 
socialantropologi, University of Cape Town, 
Sydafrika.
På engelska. 

SYDAFRIKA OcH ApARTHeID
Onsdag 18 mars kl 18,  EtnOgrafiska musEEt
Att leva under apartheid - Margaret Gär-
ding, aktivist, berättar om livet i Sydafrika 
under apartheid. Perspektiv på apartheid 
- Karl Magnusson, fil dr i historia samt 
museichef  vid Världskulturmuseet, ger en 
introduktion till lagstiftningen som rättfär-
digade apartheidpolitiken. 

nelSOn MAnDelA OcH  
SYDAFRIKAS beFRIelSe - vAD HänDe Sen?
Onsdag 15 april kl 18, EtnOgrafiska musEEt
Magnus Walan, som idag arbetar på Dia-
konia, var aktiv i Sydafrika under 80- och 
90-talet.  ANC var förbjudet, Mandela i 
fängelse och Sydafrikas svarta förstäder var 
i uppror. Magnus Walan berättar om hur 
dagens Sydafrika fortfarande påverkas av 
gårdagens händelser.

Entré 80 kr/tillfällE  
Info & bokning: 
bokning@etnografiskamuseet.se, 
010-456 12 99
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