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Op een laat moment werden wij geattendeerd op een discussieavond die morgen
(woensdag) zal plaatsvinden. Omdat het ons een interessant evenement lijkt,
willen wij u dit bericht toch niet onthouden.

Filosofenavond in de Vrijstaat Amsterdam

Discussieavond over filosofie als stadsfenomeen (woensdag 14 oktober van 20
tot 22 uur in de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord). De avond wordt georgani-
seerd in het kader van de tentoonstelling Vrijstaat Amsterdam, welke onderdeel
is van de 4e Internationale Architectuur Biënnale. De lezing is gratis toegankelijk
en er is tevens gelegenheid om de tentoonstelling te bekijken.

Filosofie als stadsfenomeen

Avond over filosofie als stadsfenomeen waarin hedendaagse stadsfilosofen aan
het woord komen. Met Rene Gudé, Gijs van Oenen, Hans Kennepohl. Met als in-
steek: de vrijheid van de stad.
Van oudsher is de stad voor filosofen onderwerp van reflectie en van oudsher is
de stad een vrijplaats voor (elders vervolgde) denkers. Veel bekende filosofen
deden Amsterdam aan of hebben er gewoond, zoals Spinoza, Descartes, Sartre
en Richard Rorty.
Op deze avond een verhaal van Rene Gudé, directeur van de Internationale
School voor Wijsbegeerte (ISVW) en stadsbewoner, over filosofie als stadsfeno-
meen. De wortels van de filosofie liggen in de stad - denk aan de stedelijke de-
mocratie van het antieke Athene. De openheid van de stad voor burgers om mee
te praten en mee te beslissen. Filosofie reflecteert op normen en waarden
(ethiek) van samenleven: hoe gaan we prettig met elkaar om. Hoe creëren we
individuele vrijheid binnen het samen leven met elkaar in de stad? Wat is een
open stad, een open samenleving, hoe ziet die eruit?
Daarnaast nog twee verhalen van hedendaagse stadsfilosofen over burgerschap,
moderne vormen van uitsluiting, openbare ruimte, het samenleven van verschil-
lende groepen burgers in de stad en het zelfregulerend vermogen van de stad.

Datum: woensdag 14 oktober 2009
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Plaats: paviljoen in de Tolhuistuin, Buiksloterweg 5c (1031 CC) Amsterdam
Toegang: gratis
Meer informatie: www.vrijstaatamsterdam.nl
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