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Torsdag den 14. marts kl. 19.30 
 

Asmund Havsteen-Mikkelsen, billedkunstner 
 

Non-filosofi, eksistens og det antropocæne 
 

I årene op til sin pludselige død i 1961 arbejder filosoffen Maurice Merleau-Ponty på flere 
projekter samtidigt – bl.a. arbejdsmanuskripterne til ’Synligt – Usynligt’, en række 
forelæsninger om Naturen, samt filosofiens status efter Hegel. Sidstnævnte projekt betegner 
Merleau-Ponty som ’vores non-filosofiske tilstand’. Hvordan kan vi forstå Merleau-Pontys 
begreb om non-filosofi i forhold til at tænke den menneskelige eksistens i dag? Dvs. en 
eksistentiel fænomenologi set i lyset af spørgsmålet om det antropocæne og hvordan 
mennesket skal gentænke sig selv i en ny konstellation med omverdenen. Med udgangspunkt 
i en redegørelse af Merleau-Pontys begreb om non-filosofi vil foredraget perspektivere til 
bøgerne Generic Singularity (2014), Non-philosophy and Contemporary Art (2015) og 
Endurance (2017), - alle ’non-filosofiske propositioner’ - og herigennem indkredse non-
filosofi som en mulig måde at gentænke mennesket på i en antropocæn tidsalder. 
 
Asmund Havsteen-Mikkelsen (f. 1977) er cand.mag. i litteraturvidenskab fra Københavns 
Universitet (2003) og har en MFA fra Det Kgl. Danske Kunstakademi (2009). Sideløbende med 
sit billedkunstneriske virke (www.asmundhavsteen.net) har han arbejdet med non-filosofi. I 
2018 blev hans bog, Non-philosophy and Contemporary Art, oversat til serbisk. 
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Tirsdag den 19. marts kl. 19.30 
 

Hans Henrik Bruun, Københavns Universitet 
 

Max Webers Den protestantiske etik og kapitalismens ånd 
 

I 1904-05 udkom Max Webers store studie Den protestantiske etik og kapitalismens ånd for 
første gang. Her søger Weber at vise, hvordan de etiske forestillinger, der prægede de prote-
stantiske – specielt de asketisk-puritanske – trosretninger, øvede indflydelse på den ånd der 
var karakteristisk for opkomsten af den moderne kapitalisme. Dette arbejde blev helt skel-
sættende inden for religionssociologien og har bevaret sin aktualitet op til i dag. Hans Henrik 
Bruun har netop udgivet den første fuldstændige danske oversættelse af Den protestantiske 
etik og kapitalismens ånd, suppleret med Webers spændende artikel om De protestantiske 
sekter og kapitalismens ånd, der ikke tidligere har været oversat til dansk. Han vil give en fyl-
dig fremstilling af argumentationen i disse arbejder, og drøfte de mange punkter hvor de 
stadig har betydning for det moderne menneske. 
 
Hans Henrik Bruun er adjungeret professor ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet. 

Tirsdag den 30. april kl. 19.30 
 

Bent Meier Sørensen, Copenhagen Business School 
 

De sociale medier har invaderet vores liv – det er på tide, vi gør modstand 
 

De sidste 10 år har bragt os i en stadigt tættere symbiose med vores smartphone. Det er techgigan-
ternes drøm, og vil man teste, hvor tæt symbiosen i dag er mellem skærm og menneske, skal man ba-
re prøve at tage en skærm fra en femårig. Efter det behøver man ikke høre et helt foredrag om, at 
skærme er magiske. Men den lokale kamp i hjemmet er også en del af en kamp mellem civilisationer 
og mellem religioner. De amerikanske techgiganter Facebook, Amazon, Google og Apple er ikke kun 
på vej til at have opnået monopolstatus, hvor der ikke er plads til konkurrenter. De er også kommet 
langt med at forandre hvordan vi er, når vi er alene, hvordan vi mødes og hvordan vi taler sammen. 
Kedsomhed er blevet forbudt, både på arbejdet, i undervisningen og i privatlivet, og techgiganterne 
står dag og nat klar med bibbende afbrydelser fra smartphones, iPads og computere. 

  
Bent Meier Sørensen er professor i filosofi og ledelse på CBS, Handelshøjskolen i København. Hans se-
neste bog Skærmens magi. At træne modstandskraften i en digital tid udforsker, hvordan vores liv er 
blevet fundamentalt forandret på få år, og peger på, hvilken ideologi eller ligefrem religion, vi via 
skærmene importerer. Han har udgivet bøger og talrige artikler i ledende, internationale tidsskrifter 
med en filosofisk tilgang til organisatoriske og ledelsesmæssige problemer, men har også skrevet 
mange essays og kronikker i danske aviser og tidsskrifter. 
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Torsdag den 9. maj kl. 19.30 
 

Erick Valdes, Princeton University 
 

What is Biolaw? A Philosophical Approach 
 

Erick Valdes will attempt to clarify the biolegal scopes of biolaw by defining it as a new juridical model, 
which can guarantee the identification and recognition of biorights in international legal systems 
through a constitutional reception of international standards on individual subjective rights. In order 
to do so, Valdes will identify, define and criticize four conceptions of biolaw, which show certain insuf-
ficiencies to understand, resolve and regulate the brand new juridical conflicts arisen by virtue of ge-
netic technologies. The above mentioned will permit several jurisdictions to meet their international 
obligations in this matter as well as to make those rights effective within the internal jurisdictional 
contexts. 
 
Erick Valdes is a jurist and philosopher. He holds a PhD in Philosophy and Postdocs in Bioethics and 
Philosophy from Georgetown University, USA, as well as a Postdoc in Law from the Washington Col-
lege of Law, USA. He is a former Adjunct Research Professor of Bioethics at the Kennedy Institute of 
Ethics at Georgetown University, and is currently a Visiting Research Professor at the University Cen-
ter for Human Values, Princeton University, USA. He is a Founding Member and President of the In-
ternational Network of Biolaw (www.internationalnetworkbiolaw.org), Vice-President of the Ibero-

http://www.asmundhavsteen.net/


American Association of Practical Philosophy, and a member of the Colombian Institute of 
Bioethical Studies. He is the author of several books and papers on bioethics and biolaw, 
both in English and Spanish.   
Foredraget er på engelsk. 
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Tirsdag den 28. maj kl. 19.30 
 

Bjarke Mørkøre Stigel Hansen 
 

Europa som filosofisk problem 
 

I dette foredrag vil jeg undersøge forholdet mellem filosofi og Europa, og især hvorledes Eu-
ropa bliver et tema for filosofien. ”Europa var allerede ikke længere andet end en geografisk 
tilfældighed, den halvø, som Asien skubber ud i Atlanten”. Således skriver Jean-Paul Sartre i 
Orphée noir (1948). Baggrunden for og hensigten med denne skildring af Europa er at vise, 
hvad kontinentet har symboliseret i en åndelig geografi. Med udgangspunkt i den åndelige 
geografi vil vi se nærmere på den selvforståelsesdiskurs, ifølge hvilken Europa er blevet 
fremstillet i form af et forbjerg, en halvø, en kap. To væsentlige bidrag til at belyse denne 
selvforståelsesdiskurs finder vi i den franske forfatter Paul Valérys vision om Europas ud-
spring i Middelhavsområdet og i den tyske filosof Martin Heideggers geofilosofiske variant af 
et Mellemeuropa. Fælles for disse fremstillinger af Europa er, at de tager udgangspunkt i en 
logik til at skabe en forståelse af Europa som et eksemplarisk eksempel på en hovedretning 
for menneskeheden, dvs. et eksempel der specialiserer sig i det universelle. 
 
Bjarke Mørkøre Stigel Hansen er ph.d. i filosofi fra London School of Economics. 
 
 
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, Kasper Milius Brandt, Niels Mattsson Johansen 2323 5701 
Filosofisk Forum, c/o Benedicta Pécseli (kasserer), Søndermarksvej 2A, 6200 Aabenraa  
Kontingent for 2018-2019: 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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