Medlemsmøde med Svend Brinkmann

”Ståsteder”
Svend Brinkmann udgav for et par år siden bogen ”Stå fast”, som blev en bestseller ved at opfordre til modstand mod tidens omsiggribende udviklingstvang og positivitet. Men bogen
efterlod nogle grundlæggende spørgsmål: Hvad er værd at stå fast på i tilværelsen? Hvad har
et menneske pligt til at gøre? Hvad er overhovedet et meningsfuldt liv?
Med ”Ståsteder” forsøger Svend Brinkmann at præsentere nogle svar på disse eksistentielle
spørgsmål, der samtidig kan ses som en kritik af samtidens instrumentalisering, dvs. tendensen til at gøre alting til et middel til noget andet frem for at være et mål i sig selv. Med et
strejftog gennem idéhistorien peger Svend Brinkmann på ti eksistentielle ståsteder, herunder
værdighed, frihed, kærlighed, tilgivelse og sandhed, som er værd at stå fast på, og som bør
opfattes som værdifulde i sig selv — også i vores forandringsfokuserede tid.
Siden er Svend Brinkmann udkommet med bogen ”Gå glip”, som handler om begrænsningens
kunst og værdien af at gå glip af noget — det værdifulde i at lære ”at nøjes” frem for at ville
det hele. Svend vil denne aften også komme ind på pointer fra denne 3. bog i trilogien.
Denne aften er arrangeret i samarbejde med BUPL MidtVestjylland.

Svend Brinkmann er professor i psykologi på Aalborg Universitet. Hans forskning foregår i grænsefladen mellem psykologi, filosofi og kulturanalyse, og han
er forfatter til en lang række bøger og artikler om disse områder. I 2015 modtog han DR´s Rosenkjærpris og Gyldendals formidlingspris og senere har Weekendavisen kåret ham som den vigtigste intellektuelle i Danmark. Aktuelt forsker
han bl.a. i den stigende udbredelse af psykiatriske diagnoser og i sorg som psykologisk og kulturelt fænomen.

Torsdag den 1. februar 2018, kl. 17.30—21.00
Vildbjerg Sports– og Kulturcenter, Sports Allé 6, 7480 Vildbjerg
Der serveres let aftensmad mellem kl. 17.30—18.00

Tilmelding senest fredag den 12. januar 2018
på www.sl.dk/midtogvestjylland

