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Aankondiging studiedag
Beste leden,
De jaarlijkse studiedag zal op zaterdag 3 december
gehouden worden in het ILFU/Literatuurhuis in Utrecht.
Het thema van dit jaar is het ”Safe spaces en het risico van
het gesprek.”
Vandaag de dag is er een toenemende vraag naar
zogenaamde “safe spaces” in publieke ruimtes. Deze veilige
ruimtes zijn bedoeld om een plek te creëren waarin
mensen die zich gemarginaliseerd voelen samen kunnen
komen op een plek die vrij is van vooroordelen, conflicten
en kritiek. Maar is een gesprek vrij van vooroordelen,
conflicten en kritiek wel mogelijk? En hoe zou zo’n
gesprek eruit zien? Vanuit het gedachtegoed van Levinas
zullen we op verschillende manieren licht schijnen op dit
actuele thema. Voor Levinas ontglipt de ander mij altijd,
waardoor ik de ander nooit helemaal kan vatten. Dit
ethische surplus waarin ik altijd overgeleverd ben aan de
oneindige verantwoordelijkheid voor en door de ander,
klinkt in de taal door als ethisch residu. Dit betekent
echter niet dat een dialoog altijd blijk zal geven van dit
ethische surplus. De dialoog, stelt Levinas, blijft altijd een
risico, een risico om de radicale alteriteit van de ander toch
te verraden.
De hoofdsprekers van de studiedag zijn Erik Hagoort en
Cees Zweistra. De studiedag is voor leden gratis. Nietleden betalen €2,50. Nadere informatie over tijdstip en
programma volgt z.s.m.
U kunt zich alvast aanmelden via
levinas.studiekring@gmail.com
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