
Filosofikaféen

Hybris
Studentene på Filosofisk Institutt ved Universitetet i Bergen lanserer i vår filosofikafeen Hybris. Her skal 
det legges til rette for filosofisk diskusjon med appell for alle med interesse for filosofi, også utenfor 
instituttets vegger.

Våren 2011 er det planlagt fire arrangement med ulike tema, og eksterne og interne foredragsholdere 
med og uten filosofisk bakgrunn blir invitert til diskusjon. I tillegg til å være et felles faglig forum for 
studenter og ansatte, skal Hybris være et sted for å bringe filosofifaget i møte med andre fag og folk 
utenfor universitetet. Vi håper at Hybris kan bli et samlingspunkt for filosofiinteresserte i Bergen. 

Torsdag 17. februar: "Meningen med døden" Kl. 19.00 på Landmark
Vi ønsker alle å være sunne, spreke og friske, men vi vet også alle at vi engang skal dø. Eller gjør vi egentlig det? Vet vi hva memento mori betyr? Er døden 
anerkjent og akseptert i vår samtid, eller har vi ”glemt” at den eksisterer? Har vi en overdreven tro på at trening, mosjon, og et sunt og riktig kosthold skal gi 
oss noe i nærheten av evig liv? Og en tro på at dersom vi skulle bli syke, gamle og svake så kan alltids den medisinske vitenskapen redde oss? Kan vi se de siste 
årenes enorme fokus på trening, helse og sunnhet som aspekter ved en altfor vellykket dødsfortrengning? Har vi mistet enhver dødsbevissthet, eller enda 
verre, har vi tatt livet av døden?  Til denne kvelden har vi invitert Stein Husebø, som er lege innen palliativ medisin, til å snakke om sitt arbeid med dødssyke. 
For å komplementere dette vil Øyvind Marstein, som har bakgrunn fra arbeid med trening og folkehelse, dele noen perspektiver relatert til hvilke erkjen-
nelser man kan komme til gjennom fysisk aktivitet.   

Torsdag 17. mars: "Norge som innvandringsland" Kl. 19.00 på Landmark
Hans Christian Farsethås fra Institutt for filosofi og førstesemesterstudier er invitert til snakke om innvandring i forhold til Foucaults biopolitikk og apparater i 
det statlige som fører til ekskludering og inkludering. Det aktuelle temaet om ulovlig innvandring til Norge vil bli knyttet opp til Farsethås sitt innlegg, men 
det er i skrivende stund ikke avgjort hvem som blir hans diskusjonspartner.

Torsdag 14. april: "Science fiction - dystopi eller utopi" Kl. 19.00 på Ad Fontes
Temaet for denne diskusjonen dreier seg om sammenhengen mellom de fremtidsvisjonene som er tilstede i litteraturen, i hovedsak de som knytter seg til 
teknologisk utvikling og samfunnsorganisering, og hvordan "folk flest" forholder seg til dette. Oppfattes for eksempel ideen om det udødelige mennesket som 
en teknisk virkelighet man ønsker å oppnå eller unngå? Finnes det noen eksempler fra litteraturen på fremtidsvisjoner som kan fungere som positive utopier 
for sammfunnsutviklingen? Hvordan kan disse isåfall informere politiske avgjørelser?  Mer informasjon om innleggsholdere kommer senere.

Torsdag 19. mai: "Elizabeth Grosz - Matter and life" Kl. 19.00 på Ad Fontes
Elizabeth Grosz er professor ved Rutgers University i USA og tilknyttet UiB som gjesteprofessor. Denne kvelden er hun invitert til oss for å snakke om 
hvordan forbindelsen mellom liv og materie kan konseptualiseres, med utgangspunkt i arbeidet til Darwin, Bergson og Deleuze. Grosz har lenge arbeidet med 
forbindelsen mellom filosofi og evolusjonsbiologi, særlig knyttet til spørsmål om kjønn og kropp. Mer informasjon kommer senere. 

Mer informasjon vil bli lagt ut fortløpende på hybris.b.uib.no og på Facebook! 

Hvis du ønsker å bidra med planlegging og gjennomføring av filosofikafé kan du sende oss en uforplik-
tende e-post på filosofikafeen.hybris@gmail.com, eller komme innom 5. etasje i Sydnesplassen 12-13. 
Redaksjonen møtes der hver mandag kl. 16, og engasjerte sjeler ønskes velkommen!


