Faculteit der Geesteswetenschappen
Departement Wijsbegeerte

Uitnodiging voor het symposium

Lichaam en wereld
in Maurice Merleau-Ponty’s fenomenologie en
Helmuth Plessners filosofische antropologie
Vrijdag 26 april 2013, 13:00-17:00 uur
Oudemanhuispoort, Universiteit van Amsterdam
Zaal F0.02
Op vrijdag 26 april 2013, 13:00-17:00 uur, vindt er in zaal F 0.02 van de Oudemanhuispoort een klein symposium plaats over het thema Lichaam en wereld, zoals dit
in Maurice Merleau-Ponty’s boek Fenomenologie van de waarneming en Helmuth
Plessners boek Lachen en wenen aan de orde komt. De leidende vraag daarbij is:
op welke wijze zijn deze teksten relevant voor hedendaagse wetenschappers,
kunstenaars en filosofen?
Dit symposium wordt georganiseerd in het kader van de BA-scriptie-module
Lichaam en wereld voor derdejaars studenten wijsbegeerte aan de Universiteit van
Amsterdam. Deze studenten hebben een groot deel van het boek van MerleauPonty bestudeerd en vrijwel het gehele boek van Plessner. Docent is Maarten
Coolen, verbonden aan het Departement Wijsbegeerte van deze universiteit.
In het kader van deze module schrijven de deelnemende studenten hun bachelorscriptie. Het symposium heeft een specifiek doel, namelijk deze studenten, en ook
andere aanwezigen, te laten kennismaken met de wijze waarop een aantal docenten, kunstenaars en onderzoekers zich door bovengenoemde teksten van MerleauPonty en Plessner laten inspireren.
Ook anderen zijn van harte welkom bij dit symposium. I.v.m. de grootte van de
zaal graag van te voren aanmelden bij Maarten Coolen <t.m.t.coolen@uva.nl>.
Dit is ook van belang om een bericht te kunnen sturen bij wijziging van de zaal.
Programma: zie volgende pagina

Programma
Datum: vrijdag 26 april 2013, 13:00-17:00 uur
Plaats: Oudemanhuispoort, zaal F 0.02
[13:00-13:15 Alleen voor de studenten van de BA-afsluitingsmodule: afspraken
over het schrijven van de BA-scriptie]
13:15-13:20 Zeer korte pauze
13:20-13:25 Maarten Coolen (Departement Wijsbegeerte, UvA)
Welkomstwoorden
13:25-14:00 Erik Rietveld (Academisch Medisch Centrum / Brain &
Cognition, UvA)
Vaardige intentionaliteit: filosofie en neuroweteschappen
14:00-14:35 Sanneke de Haan (Academisch Medisch Centrum, UvA)
Een veranderd bestaan: Merleau-Ponty en Plessner in de psychiatrie
14:35-14:55 Pauze
14:55-15:30 Julian Kiverstein (Departement Wijsbegeerte, UvA)
Phenomenology and the limits of naturalism
[Deze lezing is in het Engels]
15:30-16:05 Heleen Pott (Faculteit der Wijsbegeerte, EUR en Faculty of Art,
Literature and Society, UM)
Kunnen ratten lachen? Plessner over lachen, humor en emoties
16:05-16:20 Pauze
15:20-16:55 Benoît Hermans (beeldend kunstenaar, Maastricht)
Wat er met kleur gebeurt in het chemisch bad
16:55-17:00 Sluiting
Aansluitend borrel in café in de buurt

