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post crisem animal triste est

Nekje med koncem začetka in začetkom konca krize, nedvomno pa v času, ko smo se krize tako
navadili, da brez nje ne moremo, se zastavlja vprašanje pravega načina mišljenja krize, mišljenja, s
katerim bi krizo lahko odmislili, preden nas odmisli sama.
Smo po letih vladavine kriznega diskurza, po letih, ko je oblast probleme, ki jih ni želela rešiti,
preoblikovala v krizo, tiste, ki jih ni znala rešiti, pa izvrgla iz vidnega polja, še lahko prepričani, da
sploh vemo, kaj kriza je? Je kriza, ki se ne zna končati, sploh še kriza? Ali pa je, nasprotno, prav
sedanja kriza tista, ki je doslej nedorečeni pojem pripeljala do njegove končne oblike?
Naj bo tako ali drugače: odmislimo lahko samo toliko krize, kolikor je domislimo.

Crisis: As It Happened (sreda, 11.00)
Diskusijski panel, na katerem bosta Fabio Vighi in Heiko Feldner predstavila glavne teze svojega dela Critical
Theory and the Crisis of Contemporary Capitalism (2015), bo s kratko predstavitvijo tematike in obeh avtorjev
pričel Peter Klepec. Če je kriza večini danes videti kot sicer nadležen, a vendarle prehoden fenomen, sta Vighi in
Feldner prepričana, da – nasprotno – pomeni končno sistemsko krizo kapitalizma kot takega. S pomočjo
lacanovske psihoanalize in sodobne kritične teorije avtorja izpostavita tako temeljne značilnosti sodobnega
kapitalizma kakor tudi pasti, v katere se pogosto ujamejo njegovi kritiki.

Perspectives On Crisis (sreda, 16.30)
V okviru diskusijskega panela bodo s krajšimi intervencijami, v katerih bo aktualna kriza postavljena v dialog s
pojmi iz politične zgodovine, zgodovine filozofije in religije, nastopili doktorski študenti Aleksandar Matković,
Marisa Žele (oba Podiplomska šola ZRC SAZU) in Marta Olesik (IFiS PAN).

Thinking off Collectively (sreda, 18.00)
Osrednji dogodek diskusijskega panela bo predavanje teoretskega kolektiva Center for Wild Analysis iz
Aarhusa. Na predavanju bo kolektiv predstavil tezo, da se ključ do razumevanja ideološkega diskurza, s katerim
se je oblast odzvala na ekonomsko krizo, skriva v sloviti hollywoodski melodrami Pretty Woman, ki po mnenju
kolektiva predstavlja enega utemeljitvenih mitov sodobne zahodne kulture. V uvodni predstavitvi bo Aleš Bunta
izpostavil nekatera ključna izhodišča njihove teorije kolektivnega mišljenja – tipa mišljenja, ki je mogoč le pod
pogojem kolektivnosti.

Political (Dis)solutions (četrtek, 16.00)
Velik del današnje levice je prepričan, da je fašizem v Evropi znova v vzponu; desnica temu ugovarja, da ne gre
za fašizem, temveč za vrnitev pristne demokracije, ki se postavlja kot alternativa »krizi elit« in tehnokratskemu
načinu vodenja Evrope. Da bi presodili o upravičenosti današnje rabe izraza »fašizem«, se je naprej treba
vprašati, po čem ga sploh prepoznamo. Je fašizem neponovljiva stvar preteklosti? Je ponovitev? Ali, nasprotno,
inflacija njegove rabe označuje nekaj, kar šele pride? Na ta vprašanja bo v diskusiji z organizatorji konference
razpravljal Davide Tarizzo, pogovor z njim pa bo uvedel Boštjan Nedoh.

The Turning Point of No Return (četrtek, 18.00)
Krizni diskurz se na prvi pogled kaže kot drugo ime permanentnega izrednega stanja, stanja nujnega ukrepanja,
stanja prepovedi odlašanja – pa je res tako? Mar ni, nasprotno, njegov osrednji vir in njegov osrednji učinek prav
izogibanje problemom, vera v njihovo avtomatično izginotje, vera v možnost odmišljevanja? V diskusiji z Luko
Omladičem in Henrikom Jøkerjem Bjerrejem, ki jo bo uvedel Tadej Troha, bomo odgovor na preboj te blokade
iskali na terenu, kjer se ta mehanizem kaže v čisti obliki: na terenu družbenega soočanja s klimatskimi
spremembami.

