לחשוב את אירופה
(מ)כאן ועכשיו
ימי שישי
12:00—10:30
18.11
האיחוד שהוביל לשקיעה:
אירופה אחרי 1989
פרופ׳ ז'וזה ברונר (אוניברסיטת תל אביב),
פרופ' צבי בן–דור בנית (אוניברסיטת ניו יורק)
2.12
מסורות יהודיות במיטת סדום (מושגית)
אירופאית :על ציונות וישראל
ד"ר יעקב ידגר (אוניברסיטת בר אילן)
מגיב :ד"ר יצחק בנימיני (בצלאל ואוניברסיטת
חיפה)
23.12
”“The End of Sacrifice Revisited
פרופ' גי סטרומזה (האוניברסיטה העברית)
מגיבים :ד"ר רפאל זגורי–אורלי (בצלאל ואקול
נורמל סופרייר) ,ד"ר ז'וזף כהן (אוניברסיטת
דבלין) ,ד"ר יצחק בנימיני (בצלאל
ואוניברסיטת חיפה)
30.12
Philosophizing Monotheism:
Four Approaches
ד"ר יצחק בנימיני (בצלאל ואוניברסיטת
חיפה) ,ד"ר רפאל זגורי–אורלי (בצלאל ואקול
נורמל סופרייר) ,ד"ר ז'וזף כהן (אוניברסיטת
דבלין) ,ד"ר אהרון גלייזר (בית שלום ,סן
פרנסיסקו)
13.1
Images of Europe and the Orient in
Else Lasker-Schüler
פרופ' ויויאן ליסקה (אוניברסיטת אנטוורפן
והאוניברסיטה העברית) ,פרופ' אנדריאס
קילכר ()ETH, Zürich
3.2
סופי האדם האירופי
ד"ר יואב קני (אוניברסיטת תל אביב),
עידן צבעוני (עורך הוצאת רסלינג)

24.2
ל.ח.ם :שפה ,גוף ומלחמה באירופה
(קריאה בעגנון)
עדי שורק (אוניברסיטת תל אביב)
10.3
מחשבות על הכתיבה ,בעקבות תרגום קלוד
סימון לעברית
ד"ר עילי ראונר (אוניברסיטת תל אביב) :קלוד
סימון ()1913-2005
17.3
האם אירופה דחתה את הגיוון? שיחה
בעקבות "ניצחון הדת” של לאקאן
מרקו מאואס ,נועם ברוך ,פרלה מיגלין ,מבל
גרייבר ,ליאת שליט ,יצחק בנימיני (קבוצת
התרגום של ה"כתבים" מאת ז'אק לאקאן)

כרטיסים:
03-607-7020

31.3
"אירופה” בדמיון היפני :האם "מודרניזם”
ו"תרבות המערב” הם מושגים חופפים?
ד"ר אילת זהר (אוניברסיטת תל אביב),
פרופ' רותם קובנר (אוניברסיטת חיפה)
7.4
טכנולוגיה אירופית? טכנולוגיה באירופה?
מחשבות על טכנולוגיה וחדשנות (באנגלית)
ד"ר גלית ולנר (אוניברסיטת תל אביב),
ד״ר לארס בוטין (אוניברסיטת אולבורג,
דנמרק)
21.4
הפופוליזם החדש לאן?
שמאל ,ימין ומה שביניהם
פרופ' יוסי שיין (אוניברסיטת תל אביב
ואוניברסיטת ג'ורג'טאון) ,פרופ' דני פילק
(אוניברסיטת בן גוריון)
26.5
איום מבחוץ ,איום מבפנים :פוקו ,דרידה
והאחר(ים) של אירופה
ענת אשר (אוניברסיטת תל אביב)
וד"ר מיכל גלייטמן (אקדמיית פולונסקי,
מכון ואן ליר ירושלים)
2.6
שבירתם של מדעי הרוח
ד"ר ליאת פרידמן וד"ר דרור פימנטל (בצלאל)
16.6
מלחמת עולם ,שלום משיחי ,ושקיעת
אירופה :הרמן כהן והתנועה הרפורמית
בארצות הברית במלחמת העולם הראשונה
ומיד לאחריה
ד"ר סדריק כהן סקלי (אוניברסיטת חיפה),
ד"ר דויד ברק–גורודצקי (אוניברסיטת חיפה)
7.7
הניאוליברליזם :האם מוקדם מדי
להכריז על סופו?
ד"ר רונית פלג (אוניברסיטת תל אביב
והאוניברסיטה העברית) ,ד"ר אריה קרמפף
(המכללה האקדמית תל אביב–יפו),
ד"ר נעם יורן (אוניברסיטת תל אביב)
14.7
החינוך האירופי ושברו :כינון תרבות
הומניסטית כמעשה אנטי־הומניסטי
ד"ר ענת רימון–אור (מכללת בית ברל,
המכללה האקדמית אור יהודה),
ד"ר איתי שניר (מרכז מינרבה למדעי הרוח,
אוניברסיטת תל אביב)
21.7
משבר המדעים האירופאיים של הוסרל
והרלוונטיות שלו היום
ד"ר רחל אבן ,עמי גרונפלד (האוניברסיטה
העברית)

מחיר כרטיס₪ 25 :
הכניסה לסטודנטים חינם
עם הצגת תעודת סטודנט

שד׳ שאול המלך  ,27תל אביב tamuseum.org.il

10.2
הרכבת מקורדובה לברלין עוצרת
בירושלים" :פילוסופיה יהודית” בין
פוסט־קולוניאליזם לקולוניאליזם
פרופ' יוסי שוורץ (אוניברסיטת תל אביב)

24.3
גבולות אושוויץ בדמיון המערבי
בן זמננו :דיון על ספרו של
שמואל טריגנו "גבולות אושוויץ.
נזקי חובת הזיכרון”
פרופ' שמואל טריגנו (אוניברסיטת פריז 10
ננטר) ,ד"ר רוני קליין (אוניברסיטת תל אביב)

מוזיאון תל אביב לאמנות

הסמינר ה־ 11לפילוסופיה קונטיננטלית

