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PROGRAMMA VAN DE WEESPER 
FILOSOFIEKRING  2016-2017 
 

Op het programma staat een bijzonder boeiende tekst van een hedendaagse filosoof, 
Giovanni Rizzuto over Mediale levenskunst uit 2014. Met een actueel en eigen geluid mengt 
de auteur zich in het filosofisch debat over levenskunst: hij neemt o.m. stelling tegenover 

Joep Dohmen. Hij laat zich daarbij niet alleen door de academische filosofie 
leiden, maar wendt zich ook tot de Oosterse filosofie en naar praktische 
vormen van levenskunst, zoals meditatie, spelen, humor. Het gaat daarbij om 
een meerstemmige en niet alleen verbale dialoog; dat wil zeggen een dialoog 
mede aan de hand van kunst, literatuur, creatieve expressie en sociale 
praktijken. 
In lijn met het boek kennen de bijeenkomsten de volgende opbouw: de eerste 
helft van de avond wordt het thema ingeleid en is er ruimte voor gesprek met 

elkaar; de tweede helft van de avond brengen we het thema en ons gesprek daarover in 
verband met concrete vormen van (interculturele) 
polyloog aan de hand van spel en dialoog, symboliek 
en verhalen. 

Programma Najaar o.l.v. Dr. Heidi S.C.A. Muijen:  
 

Eerste bijeenkomst: 21 september 2016 

 Van 20.00 tot  20.45: Kennismaking en 
algemene inleiding op het boek 

 Van 21.00 tot 21.45: Dialoog over ‘vloeibare 
tijden’ en ‘levenskunst als zelfbepaling’- 
Rizzuto’s inleiding pp.11-20.   

Tweede bijeenkomst: 5 oktober 2016 

 Van 20.00 tot  20.45: Immanentie en transcendentie; Apofatische ethiek;  
Mediale levenskunst 

 Van 21.00 tot 21.45: Dialoog over Rizzuto’s inleiding pp.20-38.   

Derde bijeenkomst: 2 november 2016 

 Van 20.00 tot  20.45: Kijken met drie ogen; Levenskunst en vrije wil 

 Van 21.00 tot 21.45: Dialoog en spel m.b.t. Rizzuto’s inleiding pp.38-50.   

Vierde bijeenkomst: 7 december  2016 

 Van 20.00 tot  20.45: Interculturele 
filosofie; symbool en ritme 

 Van 21.00 tot 21.45: Spel en dialoog 
m.b.t. Rizzuto’s inleiding pp.50-62.   
 


