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Torsdag den 11. oktober kl. 19.30 
 

Kim Gørtz, Copenhagen Coaching Center 
 

Når manden skal kortlægges… 
 
Bogen Erkend dig selv, mand (2017) er første bind i en trilogi med fællestitlen Vildfarelsernes 
trilogi. Ambitionen med denne er at skrive sig ind i den form for erkendelsesøkonomi, der 
handler om at vi skal blive klogere på os selv i forhold til det vi går og laver. Trilogien er sam-
tidig eksperimenterende og udforskende i sin skrivestil og metode, og bærer med sig en art 
opråb om at vågne op og ikke falde hen i det såkaldte hamsterhjul og de daglige rytmer, ru-
tiner og løgnagtige slyngelstreger (søvngængertilværelsen). Undervejs i skriveriet bliver det 
åbenlyst for Gørtz, at det også er en bog om ham selv, hvilket medfører en høj grad af årvå-
genhed omkring at det ikke skal være en selvbiografi à la sådan lidt ødslende erindringer, 
men måske snarere en pænt skamløs kritik af manden og samtidig en blotlæggelse af hvem 
han er og kan være. Således går der botanik i den, praksisorientering, da den jo også skal 
kunne bruges til noget, som det hedder, og selvfølgelig skal der også være noget formålsori-
entering for manden. Om alt dette handler aftenens foredrag, garneret med nogle pointer, 
figurer og mindre øvelser som ligesom skal stimulere til at tydeliggøre nogle af pointerne. Så 
kære lytter, deltager, publikum: kom og oplev hvad der sker, når en filosofisk dispone-
ret/inspireret mand sætter selverkendelsen på dagsordenen i forhold til manden og sig selv: 
hvordan griber man egentlig et sådant projekt an? Hvem er han og hvor er han på vej hen, 
ham manden? 
 
Kim Gørtz er uddannet i filosofi og psykologi på Københavns Universitet (1997). Han har er-
hvervet sig ph.d.-graden med særligt fokus på filosofisk tænkning i coach-praktikken (med 
Nordea Bank som case og værtsvirksomhed). Ekstern lektor på CBS (siden 1998). Fuldtids-
konsulent og underviser i Copenhagen Coaching Center (siden 2009). Han har skrevet og ud-
givet 15 bøger og en lang række artikler i krydsfelterne mellem filosofi, værdier, ledelse og 
coaching samt protreptik. Er specielt optaget af protreptik og anvendelsen af filosofi i det 
moderne arbejdsliv. Dyrker yoga og meditation og komponerer og udgiver elektronisk musik 
under navnet Sagaro. 
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Torsdag den 22. november kl. 19.00 
 

Der indkaldes til Generalforsamling i henhold til vedtægterne. 
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Torsdag den 22. november kl. 19.30 

 
Lektor Anne-Marie Eggert Olsen, Aarhus Universitet 

Platon om kunst og opdragelse 

”Platon forviser digterne fra staten”. Dette er i kort form motto for den udbredte opfattelse, at Pla-
tons statsutopi i hans storværk Staten er blueprint for en forbudsstat, hvor kunst ikke er tilladt. 
Intet kunne være mere forkert. For Platon er den æstetiske opdragelse i videste forstand (dvs. gen-
nem drama, fortællinger, musik, billeder, arkitektur og design) af afgørende betydning for både den 
individuelle lykke og det almene vel. Netop derfor gør han sig dybtgående principielle og provokeren-
de kritiske overvejelser over den funktion, æstetiske medier har som før-bevidst dannelse af menne-
sker og som reproduktive faktorer i samfundet. Og når frem til, at noget af den eksisterende kunst ik-
ke skal findes i et bedre samfund. 
Hvorfor er Platons overvejelser så provokerende? Og hvorfor fører de til den absurde konklusion, at 
han tager afstand fra kunst som sådan?  
Foredraget præsenterer arbejde fra Eggerts doktorafhandling At forandre verden. En læsning af Pla-
tons politiske filosofi i Staten, der bl.a. omfatter en sammenligning af Platons kritik af samtidens dra-
ma og Brechts kritik af det borgerlige teater. 
Anne-Marie Eggert Olsen er ansat som lektor på Afdeling for pædagogisk filosofi og generel pædago-
gik ved DPU/Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet, Campus Emdrup 
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Tirsdag den 27. november kl. 19.30 
 

Professor emeritus, adjungeret professor Finn Collin, Københavns og Aalborg Universitet 

Kampen om mennesket. Menneskebillederne og deres grænsestrid 

Menneskebillederne kombinerer resultater fra mange forskellige videnskaber, der har mennesket som 
genstand. På tværs af deres uenigheder stemmer menneskebillederne overens i, at mennesket er 
selvskabt. Det indgår i en stadig interaktion med sine omgivelser igennem hvilken både omgivelser og 
mennesker omformes. Blandt menneskets frembringelser er komplekse samfundsmæssige institutio-
ner med mange forskellige funktioner. De er blevet udviklet og forfinet igennem en lang historisk pro-
ces, hvorigennem mennesket selv har udviklet og forfinet tænkemåder og adfærd, der passer til disse 
institutioner og deres formål. Eksempler er markedet, retsvæsenet, videnskaben, politikken, familien, 
nationen, o.a. De rivaliserende menneskebilleder tager typisk udgangspunkt i hver deres udvalgte 
samfundsmæssige sfære eller institution, og de fremstiller de tænke- og handlemåder der er udviklet 
inden for denne sfære som udgjorde de selve menneskets natur. Derved antager menneskebillederne 
en normativ rolle: De definerer hvad der er “naturligt” og rigtigt for mennesket, og får karakter af ide-
aler for menneskelig handling. Heraf springer ”kampen om mennesket”, som er en kamp imellem 
konkurrerende forestillinger om mennesket-i-samfundet. Det er fundamentalt set en politisk kamp. 



Finn Collin er uddannet i filosofi, har skrevet og bidraget til mange bøger, senest til Kampen 
om mennesket, sammen med David Budtz Pedersen og Frederik Stjernfelt. 
 
 

Mandag den 3. december kl. 19.30 
 

Lektor Frits Andersen, Aarhus Universitet 

Drømmen om en ø 

Sydhavsøen er et sted man drømmer om, et skønt sted, hvor alt ånder nydelse og vellyst. 
Samfundsutopier har i rejsebeskrivelser og litteratur gennem de seneste 200 år været knyt-
tet tæt sammen med tanken om øen som et idealt samfund i perfekt økologisk ligevægt. 
Med baggrund i bogen Sydhavsøen – nydelsens geografi, der udkom i juni 2018, vil foredra-
get fortælle om træk af denne historie og invitere til debat om vores ø-drømme, der jo sta-
dig bygger på ideer om nærhed og balance. Nogle kalder det i dag ”simple living”. Maleren 
Paul Gauguin rejste for hundrede år siden til Tahiti i håbet om her at leve ”i ekstase, ro og af 
kunst” på grund af øens afstand til civilisationens fremskridtslarm. 
Foredraget vil også forsøge at give et litteraturhistorisk perspektiv til aktuelle klimadebatter, 
der jo ofte rejses med netop lavtliggende og særligt truede Stillehavsatoller som eksempel. 
Der vil være nedslag i de første europæiske rejseberetninger, i malerier af Paul Gauguin, film 
og fænomener som det hyperteknologiske økohotel på atollen Tetiaroa, øen som Marlon 
Brando købte for sit honorar for at spille hovedrollen i Mytteriet på Bounty.  – For hvad er 
egentlig en ø, og hvordan kan vi i dag forstå øen som et sted i en globaliseret verden, der ha-
stigt forandrer sig og udfordrer den traditionelle forestilling om øen som en selvberoende 
størrelse? 
Frits Andersen, dr.phil., er lektor i litteraturhistorie ved Institut for Kultur og Kommunikation, 
Aarhus Universitet. Fritz Andersens doktorafhandling fra 2010 har titlen Det mørke konti-
nent? Afrikabilleder i europæiske fortællinger om Congo. 
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Tema for sommerkurset: Store filosoffer: Hinsides sandhed og løgn. 28. juli – 3. august 
2019.  
Se under ”Sommerkurser” på grundtvigs.dk 
 
Filosofisk Forums bestyrelse: Benedicta Pécseli 4157 0781, Jacob Dahl Rendtorff 2961 5370, 
Anders Bordum 3024 3783, Lars Sandbeck 2847 4813, Ulrik Houlind Rasmussen 2896 9465, 
Casper Løwenstein 3095 1255, Emil Hageman Christensen 2713 7992, Mads Peter Karlsen 
3879 2434, Kim Faurschou 
Filosofisk Forum, c/o Benedicta Pécseli (kasserer), Søndermarksvej 2A, 6200 Aabenraa  
Kontingent for 2017-2018: 200 kr. for medlemmer i arbejde, 100 kr. for studerende, pensio-
nister m.fl. 
Giro: <01> 113-5600, bankkonto: 1551 1135600 
E-mail: filosofisk-forum@filosofisk-forum.dk 

Hjemmeside: www.filosofisk-forum.dk  
Facebook-gruppe: Filosofisk Forum 
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