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כנס בינלאומי
ז'אן פרנסואה ליוטר" :חולשת הפילוסופיה – איך להתנגד?
 21 – 20מרץ  ,2013חדר  ,3001בנין רבין

בכנס זה נבקש לפרוש ולדון בהרחבה בהגותו המגוונת והענפה של מי שהיה אחת הדמויות המובילות
והמשפיעות בשדה השיח של ההגות הקונטיננטלית בת זמננו ,הפילוסוף הצרפתי ז'אן-פרנסואה ליוטר
).(1924-1998
הגותו המקורית של ליוטר נוגעת בתחומים רבים :באסתטיקה ,בפילוסופיה ,בפסיכואנליזה,
בפוליטיקה ,בקולנוע ,במוסיקה ,באמנות ,וביחסים שבין התחומים השונים ,ודנה בתמות מגוונות ושונות:
בחוב ,בנשגב ,בילדות ,בגוף ,בחוק ,בצדק ,בשיטה ,בנאורות ,בזמן ,בעדות ,בעוולה ,בקורבן ,בנצרות,
ביהדות ,ושוב ושוב ב"-אושוויץ" – האסון שהגותו של ליוטר צרובה בו ונושאת אותו על עצמה בדרכים
מגוונות ומורכבות .בתוך כך ,ליוטר מנהל גם שיח מחודש עם חלקים נרחבים של המסורת הפילוסופית
המערבית :עם אפלטון ,אריסטו ,קאנט ,הגל ,מרקס ,אדורנו ,היידגר ,ויטגנשטיין ,לוינס ואחרים ,וקורא
מחדש חלק מן הטקסטים הקנוניים של המסורת הזו.
בכנס זה נבקש לפרוש את ההגות המורכבת והמקורית הזו של ליוטר ,ולקשור בין הדאגות
והרגישויות השונות שהניעו את כתיבתו ,דרך טרדה שנבקש להציב במרכזו" :חולשת הפילוסופיה –
כיצד להתנגד?"
התנגדות ) ,(resistanceבמובן של פוליטיקה המבקשת להציב אלטרנטיבה כוללת לסדר
הדמוקרטי-ליברלי הקיים ,איננה יכולה להתקיים במערכת או ב"שיטה" הנוכחית ,טען ליוטר .אנחנו
מתמודדים כיום עם חברה קפיטליסטית ,ועם "הטכנו-מדע הקפיטליסטי" ,שהיא מערכת )או "שיטה"(
עצומה ומורכבת שדבר איננו מצליח לאתגר אותה כמכלול ,וכל המאבקים הפוליטיים המתרחשים בה הם
חלק ממנה וקורים במסגרתה .ואולם בצד הטון המלנכולי העולה מן הדברים הללו ,ליוטר לא חדל בכל
כתיבתו מלעסוק בשאלה :איך להתנגד? וליתר דיוק ,איך להמשיך ליצור מחשבה ושפות שיח שמתנגדות
לעוול ,לסבל ,לניצול,לדיכוי ,להשתקה או להדרה ,באמצעים אחרים ובמרחבים חדשים ,וקודם לכול,
מחוץ למה שכינה "פוליטיות גדולות של ישועה".

