Cijenjeni,
Institut za filozofiju u Zagrebu organizira domaću konferenciju s međunarodnim sudjelovanjem
„Što je ljepota?“ (What is Beauty?, Was ist Schönheit?). Konferencija će se održati na Institutu
za filozofiju u Zagrebu, 14-15. prosinca 2017. Namjera skupa je istražiti što je moguće više
aspekata pojma ljepote iz teoretske i povijesne perspektive. U jednu ruku, pitanje ljepote vrlo
je snažno povezano s umjetnošću i stvaranjem umjetničkih djela. U tom smislu, osim općih
pitanja „Što je lijepo u umjetnosti?“, „Što čini neko umjetničko djelo lijepim?“ i „Kada je
ljepota postala atributom u umjetnosti?“, suočili bismo se i s filozofskim problemima kao što
je odnos lijepog i ljepote s obzirom na ostala estetička svojstva, formu i sadržaj umjetničkih
djela te razne vrste umjetnosti, nadalje s obzirom na subjektivne i objektivne aspekte estetičke
percepcije, na spoznavanje i iskustvo te druge filozofijske kategorije. U drugu ruku, priroda i
uloga lijepog trenutno je u središtu pažnje razgranate diskusije koja uključuje, između ostaloga,
biologe, neuroznanstvenike, psihologe, antropologe, filozofe biologije te stručnjake za
evolucijsku estetiku. Neka pitanja koja proizlaze odavde su: „Jesu li su naše estetske
preferencije i stavovi proizvodi evolucije?“, „Može li se ovaj problem razumjeti unutar
dihotomije priroda/kultura?“, „Je li ono što mnogi nazivaju 'osjećaj ljepote' samo ljudska
karakteristika?“, „Kakva je uloga sustava uma, tijela i mozga što se tiče estetskih iskustava?“,
„Kakva je uloga ostalih emocija i spoznavanja kod estetičkog iskustva?“. Naposljetku, pitanje
je i koje su to zajedničke ideje, teorije i filozofijske pretpostavke „ljepote“ i „estetičkog
iskustva“, koje se odražavaju u diskusiji oko lijepog kroz povijest.
Ako ove teme spadaju u Vaše interese i ako želite s izlaganjem sudjelovati na planiranoj
konferenciji, molimo Vas da nam pošaljete naslov Vašeg izlaganja sa sažetkom duljine do 700
riječi na e-mail adresu beauty2017@ifzg.hr do 15. lipnja 2107. Obavijest o prihvaćanju ili
neprihvaćanju izlaganja bit će poslana do 15. srpnja 2017. godine. Predviđeno vrijeme izlaganja
je 40 minuta (preporučamo 20-30 minuta za izlaganje te 10-20 minuta za diskusiju). Jezici
konferencije bit će hrvatski, engleski i njemački. Za sudjelovanje na konferenciji ne plaća se
kotizacija. Sudionici izvan Zagreba mogu pogledati mrežnu stranicu www.zagreb-touristinfo.hr
radi smještaja. Institut za filozofiju nije u mogućnosti pokriti troškove puta i smještaja.
Organizacijski odbor simpozija
Marino Rossi Monti
Davor Pećnjak
Petar Šegedin

