
 

A qui corresponga, 

Des del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València, us presentem l’oferta 
de visites i tallers didàctics que amb motiu de l’exposició ‘Let’ s bring blacks home! 
Imaginació colonial i formes d’aproximació gràfica dels negres d’Àfrica (1880-1968)’ 
oferim de manera gratuïta a tots els centres educatius de la província de València. 

Les visites i els tallers, totalment gratuïts, es basen en analitzar a través de la imatge i 
dels diferents objectes exposats, com en l’imaginari social occidental es van assumir 
com a vàlids i universals una sèrie de rols antropològics estereotipats, que durant molt 
de temps han definit la visió europea respecte al negre africà i com en la seua  formació 
hi va ser determinant la difusió massiva de les imatges o les descripcions 
profundament costumistes que es fan al cinema sobre les poblacions colonials i els 
seus habitants. 

Per això, la proposta didàctica es basa a mirar al passat amb un sentit crític que trenque 
la mirada colonial perpetuada fins als nostres dies, fent-ho a través de les imatges i del 
paper que aquestes han tingut per a assentar el racisme en la cultura popular. 

Després de realitzar un recorregut comentat per l’exposició, es durà a terme un taller 
on amb l’ajuda d’espills i altres materials, es distorsionarà la imatge dels participants 
amb la intenció de donar peu a un debat des del qüestionament i el pensament crític. 

A més, destaquem que durant l’activitat es treballaran competències educatives com 
ara la comunicació lingüística, desenvolupament de la perspectiva crítica, foment de 
la igualtat i respecte a la multiculturalitat, expressió d’opinions, competències cívic-
socials, treball en equip… entre altres. 

Si des del vostre centre esteu interessats a realitzar una visita i posterior taller, podeu 
concertar-la en visites.guiades@uv.es o en el 963864922. 

Tant les visites com els tallers, estaran disponibles de dimarts a divendres des del 6 de 
febrer al 17 de maig de 2020. 

Trobaràs la guia didàctica sobre l’activitat en el document adjunt i més informació de 
l’exposició en el següent enllaç: 

http://ir.uv.es/vU3XSjH  

Salutacions i gràcies, 
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