
deSingel is een kunstinstelling van de Vlaamse Overheid

mediasponsors

Reageer en win Op www.desingel.be kan u uw visie, opinie, commentaar, 
appreciatie, … betreffende het programma van deSingel met andere toeschouwers 
delen. Selecteer hiervoor voorstelling/concert/tentoonstelling van uw keuze. 
Neemt u deel aan dit forum, dan maakt u meteen kans om tickets te winnen.

theater

Salon de la Pensée # 12
Op zoek naar de betekenis van schoonheid 

zo 4 mrt 2018
Muziekstudio / 11 14 uur / € 8
drankjes en hapjes verkrijgbaar
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Met Salon de la Pensée willen we vooraanstaande denkers op een informele manier samenbrengen met een geïnteresseerd 
publiek. We willen hiermee ruimte creëren om na te denken over actuele onderwerpen uit het artistieke en maatschappelijke leven. 
Elk salon is gewijd aan een bepaald onderwerp waarvoor we telkens twee à drie gasten uitnodigen die met elkaar en met u in 
gesprek gaan.

De twaalfde editie gaat over de betekenis van schoonheid. 
Kunnen we achterhalen waarom schoonheid ons tot tranen 
beweegt, onze diepste zieleroerselen raakt? Over welke 
schoonheid hebben we het dan? En wat is dat, de ziel? En niet 
in het minst, hoe verhoudt schoonheid zich tot rechtvaardigheid? 
De esthetica van de schoonheid leert ons dat dit concept 
doorheen alle tijden en culturen onderhevig is aan verandering. 
Het ervaren van schoonheid is voor iedereen anders. Zijn er 
dan geen algemeen geldende criteria? Schoonheid heeft 
waarneembare, tastbare aspecten, maar ook spirituele en 
morele. Kunnen we het mooie gelijkstellen aan het goede? 
Wanneer krijgt schoonheid een ethische dimensie? Kan ons 
vermogen om schoonheid te zien - in mensen, de natuur, de 
kunst, enz. - bijdragen tot een verhoogde kwaliteit van het leven 
en van het mens-zijn? 

 sprekers  Marlies De Munck, Maarten Doorman, Melat G. 
Nigussie en Bart Vandenabeele  gespreksleider  Chantal Pattyn 
 curator  Tom Viaene 

Grand café deSingel drankjes / hapjes / snacks uitgebreid tafelen /  
open alle dagen: 9-24 uur / informatie en reserveren: +32 (0)3 237 71 00 of  
www.grandcafedesingel.be

Marlies De Munck is docente muziekfilosofie aan de 
Universiteit Antwerpen. Ze onderzoekt de relatie tussen 
filosofie, taal en muziek. Onlangs publiceerde ze Waarom 
Chopin de regen niet wilde horen. En andere vragen uit de 
filosofie van de muziek (2017). 

Maarten Doorman is essayist, schrijver en filosoof. Hij doceert 
cultuurfilosofie aan de Universiteit van Maastricht en is 
bijzonder hoogleraar Historische Cultuur van Duitsland aan  
de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij heeft meerdere boeken op 
zijn naam staan: De Romantische Orde (2004), Rousseau en ik. 
Over authenticiteit en de erfzonde (2012) en recentelijk,  
De navel van Daphne. Over kunst en engagement (2016). 

Melat G. Nigussie  is projectcoördinator van Next-Generation, 
Please! bij Bozar. Ze schrijft regelmatig over diversiteit en 
gender voor verschillende media, waaronder Knack-online,  
MO* Magazine en bruzz. Ze is tevens mede-oprichter van 
Belgian Renaissance, een collectief dat de Afrikaanse diaspora 
in België op een positieve manier onder de aandacht brengt. 

Bart Vandenabeele is professor esthetica en kunstfilosofie 
aan de Universiteit Gent. Hij doet onderzoek omtrent de 
filosofie van Schopenhauer, Kant en de post-Kantiaanse 
filosofie. Hij publiceerde onder andere A Companion to 
Schopenhauer (Wiley-Blackwell, 2012, ed.) en The Sublime  
in Schopenhauer’s Philosophy (Palgrave Macmillan, 2015). 

Moderator Chantal Pattyn is netmanager van de VRT-
radiozender Klara, voormalig radiopresentatrice van Studio 
Brussel en Klara, televisiepresentatrice van het TV1-
programma De zevende dag. Alternerend met Nicky Aerts, 
presenteert ze het radioprogramma Pompidou, Klara’s  
dagelijkse ontmoeting met de wereld van de kunst. 

Curator Tom Viaene is docent filosofie, kunst en cultuur.  
Hij doceert onder andere kunstfilosofie, sociale filosofie en 
muziekfilosofie aan het Koninklijk Conservatorium Brussel en 
aan de Karel de Grote Hogeschool (departement Sint-Lucas 
Antwerpen). Daarnaast is hij onafhankelijk curator en 
tentoonstellingsmaker.

Gelieve uw GSM uit te schakelen.


