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První Noc filozofie v Praze – 16. června 2016, 19 - 3h 
 

 
 
 
 
 
 
 
„Už  za  soumraku  létá Minervina  sova a když  se  setmí,  jdou počestní  lidé  spát. Utichá  spěch a  shon, nic už  se nemusí,  takže noc může být  čas pro  filosofy,  
pro krásné myšlenky, které nejsou k něčemu.“                    
                                  prof. Jan Sokol 
 
„Zatímco na umění se většinou chodíme dívat za denního světla, noc si necháváme pro filosofování. Spojit filosofii s uměním je proto stejně tak přirozené, jako 
spojit den s nocí, protože krása i moudrost se nejlépe ukazují buď za soumraku, nebo za rozbřesku.“ 
                                                   prof. Jiří Přibáň 
 
V  noci  z  16.  na  17.  června, od  19  do  3  hodin  ráno,  proběhne  první Noc  filozofie  v  Praze. Na  tuto  akci  se  do  Prahy  sjede 
55 filozofů z Francie, Maďarska, České republiky, Polska a Slovenska. Široké veřejnosti bude nabídnuta série přednášek, debat, 
agor,  literárních  pásem,  uměleckých  představení,  filmových  projekcí,  koncertů  a  výstav,  to  vše  na  téma  „Obrazy,  věda  a 
politika“.  Akce  proběhne  na  dvou  místech  současně,  a  sice  v Národní  galerii  v Praze,  Veletržním  paláci 
a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.  
 
 
Tato  inovativní podoba popularizace  filozofie  je příležitostí pro noční  setkání nejen mezi  filozofy  z několika evropských  zemí, 
jimiž jsou například Etienne Balibar (FR), Antonio Negri (FR/IT), Miroslav Petříček (CZ), Jiří Přibáň (CZ) či Jan Sokol (CZ), ale také 
osobnostmi  zabývajícími  se  uměním.  Jejím  smyslem  je  originálním  způsobem  nabídnout  široké  veřejnosti  neotřelý  přístup 
k filozofii  –  v tradičním  pojetí  řecké  agory,  a  představit  nejaktuálnější  politická  a  společenská  témata  a  jejich  promítání 
do umělecké tvorby.  
 
Iniciátorem tohoto prvního pražského ročníku je platforma pro výzkum ve společenských vědách v České republice, kterou tvoří 
Univerzita  Karlova  v Praze  (UK),  Akademie  věd  České  republiky  (AV  ČR)  a  CEFRES  (Francouzský  ústav  pro  výzkum  
ve  společenských vědách),  za  finanční podpory Mezinárodního visegrádského  fondu a Francouzského  institutu a pod  záštitou 
Ministerstva kultury ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR.  
 
První Noc filozofie v Praze má dvě významné dimenze:  

 Součinnost mezi Francií a  zeměmi Visegrádské  skupiny, a  to na úrovni  spolupráce mezi platformou CEFRES a  jejími 
partnerskými  institucemi ve střední Evropě, kterými  jsou zejména:  Institut  filozofie a sociologie Polské akademie věd 
(IFiS PAN) a Centrum  francouzské civilizace a  frankofonních  studií Varšavské univerzity  (CCFEF)  za Polsko; Filozofická 
fakulta Univerzity  Loránda  Eötvöse  (ELTE  BTK)  za Maďarsko;  Filozofická  fakulta Univerzity  Komenského  v Bratislavě 
(FiF UK Bratislava) za Slovensko; Vysoká škola v Lyonu (ENS) za Francii.  

 
 Téma  „Obrazy,  věda  a  politika“  nastolující  současné  etické  a  politické  otázky,  s podtématy  jako  transhumanismus, 

vztah člověka a zvířete, klonování, ekologie a další.   
 

Kompletní program první Noci  filozofie v Praze, který  je výsledkem práce  zúčastněných  filozofů a hlavních organizátorů akce 
(Anne Gléonec za AV ČR, Ondřeje Švece za FF UK a Clary Royer, ředitelky CEFRES), je dostupný na blogu nocfilo.hypotheses.org  
a bude představen během tiskové konference, která se uskuteční na půdě Akademie věd ČR ve čtvrtek 9. června v 10h.    

 
 
 
 
 
 
 

 
Kontakt: 

Francouzský institut v Praze, Štěpánská 35, Praha 1 
Pavla Pelánová, tel. (+420) 221 401 037, pavla.pelanova@ifp.cz    

Clara Woelflinger, tel. (+420) 221 401 042, clara.woelflinger@ifp.cz  



 
 

TÉMATA NOCI 

 

OBRAZY, VĚDA A POLITIKA 

BIOPOLITIKA DNES (1): BIOBEZPEČNOST 

BIOPOLITIKA DNES (2): RASA, GENDER, IDENTITA, POPULACE 

PŘÍRODA A ŽIVOT 

O MYŠÍCH A LIDECH 

PROČ SE ZABÝVAT BIOETIKOU? 

KONEC ČLOVĚKA, KONEC SVĚTA: JAK O TOM MLUVÍME 

IMUNITA, PARAZITÉ A ORGANISMUS: METAFORY TĚLA V POLITICE 

LIDSKÉ VYLEPŠOVÁNÍ 

MOC OBRAZŮ 

MOZEK A JEHO OBRAZY 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

ŘEČNÍCI 
DELPHINE ANTOINE‐MAHUT (FR)  

ÉTIENNE BALIBAR (FR) 

PAVEL BARŠA (CZ)   

JEAN‐MICHEL BESNIER (FR)  

JAN BIERHANZL (CZ)  

GÁBOR BOROS (HU)  

FABIENNE BRUGÈRE (FR)  

ADAM BUDAK (CZ) 

IVAN BURAJ (SK)   

LENKA BYDŽOVSKÁ (CZ) 

AMY DAHAN (FR) 

VERONIKA DARIDA (HU)  

ÉRIC FASSIN (FR)  

BERNARD FELTZ (BE)   

SYLVA FISCHEROVÁ (CZ)  

FABRICE FLIPO (FR)  

MICHAEL FOESSEL (FR)   

ARNAUD FRANÇOIS (FR)  

JOSEF FULKA (CZ)   

DUŠAN GÁLIK (SK) 

SILVIA GÁLIKOVÁ (SK) 

FRÉDÉRIC KECK (FR)   

KAREL KLEISNER (CZ)   

PETR KOŤÁTKO (CZ)   

PETR KOUBA (CZ)  

MICHAŁ KOZŁOWSKI (PL)  

ANDRZEJ LEDER (PL)   

DAVID LENGYEL (FR/HU)   



 

 

SAMUEL LÉZÉ (FR)   

MICHAŁ ŁUCZEWSKI (PL)  

MIROSLAV MARCELLI (SK)   

CLAIRE MARIN (FR)   

JAN MARŠÁLEK (CZ)   

JAROMÍR MATĚJEK (CZ) 

PIERRE MONTEBELLO (FR)   

MONIKA MURAWSKA (PL)   

ANTONIO NEGRI (FR/IT)   

CSABA OLAY (HU)   

MICHAELA PEJČOCHOVÁ (CZ) 

CORINE PELLUCHON (FR)   

MIROSLAV PETŘÍČEK (CZ)  

JIŘÍ PŘIBÁŇ (CZ)   

JUDITH REVEL (FR)   

JAN SOKOL (CZ)   

JAN SOWA (PL)   

MAGDALENA ŚRODA (PL)   

ÁDÁM TAKÁCS (HU)   

MIKLÓS GÁSPÁR TAMÁS (HU)   

ÉTIENNE TASSIN (FR)   

PETR URBAN (CZ)   

EMIL VIŠŇOVSKÝ (SK)   

JOSEF VOJVODÍK (CZ)   

CAROLE WIDMAIER (FR)   

TOMÁŠ WINTER (CZ)   

FRÉDÉRIC WORMS (FR)   

BENEDETTA ZACCARELLO (CZ) 

 



 

BIOGRAFIE ŘEČNÍKŮ 
ÉTIENNE BALIBAR (FR) 

Étienne Balibar je význačnou osobností současné filozofie. Je profesorem na univerzitě Paris 

Ouest Nanterre a University of California,  Irvine. Zabývá  se převážně politickou  filozofií,  je 

bývalým  studentem  Louise  Althussera.  V  březnu  1981  byl  vyloučen  z  Francouzské 

komunistické  strany  poté,  co  se  v  tisku  vymezil  vůči  stranickému  rasismu.  Je  členem 

Francouzské  ligy  lidských práv,  která hájí práva migrantů  a  žadatelů o azyl. Od  roku 2007 

předsedá Francouzské asociaci Jana Husa, kterou založil v roce 1982 Jacques Derrida.  

Jeho nejnovější kniha se věnuje otázce osudu Evropy  (Europe : crise et  fin?, 2016). Několik 

jeho textů bylo přeloženo do angličtiny (Politics and the Other Scene, 2012, nebo Citizenship, 

2015).  
 

ANTONIO NEGRI (IT/FR) 

Toni Negri  je  světově  známý  filozof  a  sociolog,  je  odborník  na  Spinozu,  překládá Hegela, 

založil politické hnutí Potere Operaio. Narodil se v Itálii, kde se brzy stal profesorem „teorie 

státu“.  Velkou  část  života  ale  strávil  ve  Francii,  kde  učil  na  několika  univerzitách  (École 

Normale Supérieure, Paris VII, Paris VIII, Collège International de Philosophie).  

Filozofové  jako  Foucault,  Deleuze  a  Guattari  se  zde  postavili  proti  jeho  kontroverznímu 

zadržení,  které  bylo politicky motivované,  a  zahájili  dialog  s jeho myšlením  a  s politickými 

hnutími v Itálii, která vedl. S Guattarim napsal v  roce 1985 knihu Les nouveaux espaces de 

liberté (v  angličtině  Communists  like  us,  1990).  Proslavil  se  také  společně  s Michaelem 

Hardtem jako spoluautor knihy Empire („Impérium“), jedné z nejpopulárnějších teoretických 

prací  poslední  dekády,  v níž  je  přechod  od  „moderního“  imperialismu,  založeného  na 

národních státech, k imperialismu „postmodernímu“ popsán jako posun k transnacionálnímu 

přeskupení mocí, které vede k zásadním změnám ve válečné strategii a třídní dynamice.  

Kniha Empire je  prvním  dílem  trilogie,  následovaným  tituly Multitude (2004)  a 

Commonwealth (2009),  kde  jsou  rozebírána  témata  demokracie  a  vlastnictví  ve  věku 

„Impéria“. 



 
MIROSLAV PETŘÍČEK (CZ) 

Český  filozof  Miroslav  Petříček  je  známý  především  pro  svou  práci  věnující  se  estetice, 

zejména  kinematografii  (Myšlení  obrazem,  2009).  V  letech  1972–1990  působil  v Českém 

hydrometeorologickém  ústavu,  neboť  byl  z  politických  důvodů  vyloučen  z univerzity  a  od 

roku 1971 do roku 1977 se účastnil soukromých seminářů Jana Patočky.  

Věnuje  se  zejména  překládání moderní  francouzské  filozofie  (Derrida,  Barthes, Merleau‐

Ponty)  a  rovněž  je  autorem  překladů  děl  rakouského  spisovatele  Thomase  Bernharda  do 

českého jazyka. V současné době vyučuje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

 

JIŘÍ PŘIBÁŇ (CZ) 

Jiří  Přibáň  vystudoval  právo  a  publikoval  řadu  prací  z oblasti  sociální  teorie  a  sociologie 

práva, filozofie práva, srovnávacího ústavního a evropského práva a teorie  lidských práv. Je 

redaktorem  časopisu  Journal  of  Law  and  Society,  pravidelně  přispívá  do  českých  i 

mezinárodních médií a je známý svými komentáři české a evropské politiky.  

V  současné době vyučuje právo na Cardiff University.  Je uznávaným autorem knihy Právní 

symbolismus (Filosofia, 2007) – v angličtině: Legal Symbolism, On Law, Time and European 

Identity  (Ashgate,  2007).  Jeho  poslední  kniha Obrana  ústavnosti  aneb  česká  otázka  v 

postnacionální Evropě se zabývá „českou otázkou“ v post‐národní Evropě (Slon, 2014). 

 

JAN SOKOL (CZ) 

Jan  Sokol,  bývalý ministr  školství  České  republiky,  je  známý  především  díky  své  veřejné 

angažovanosti. V mládí pracoval jako zlatník a mechanik. Zájem o filozofii ho přivedl k výuce 

v České  republice  i  v zahraničí  a  k překládání  filozofických  děl  z francouzštiny  a  němčiny 

(Lévinas, Blondel, Foucault, Teilhard, Derrida, Rosenzweig, Gadamer a další). Zkoumá filozofii 

v jejích  každodenních  rozměrech,  jak  dokládá  jeho  nedávná  kniha,  vydaná 

v angličtině, Thinking about Ordinary Things (2013).  

Mezi  jeho  nejnovější  publikace  patří Etika,  život, instituce (2014) o  osobní  svobodě  a  jejím 

institucionálním zakotvení. V současné době učí na Univerzitě Karlově v Praze. 

 

 



 
 

UMĚNÍ, VÝSTAVY A HUDBA NOCI 
 

UMĚNÍ A VÝSTAVY 
AJ WEJ‐WEJ ZVĚROKRUH (2010) 

Slavné dílo od Aj Wej‐weje představí jednou v češtině a jednou v angličtině kurátorka čínské 

sbírky Národní galerie v Praze, Michaela Pejčochová. 

 

PIERRE HUYGHE – LIDSKÁ MASKA (2014) 

Umělecké video od  francouzského umělce Pierre Huygheho. Video bude promítáno během 

celé Noci. Dvě z projekcí představí Adam Budak, hlavní kurátor Národní galerie v Praze. 

 

ALFONS MUCHA – SLOVANSKÁ EPOPEJ (1910‐1928) 

Komentované prohlídky proslulého cyklu, který představí někteří  z našich hostů. Pouze po 

předběžné registraci. Registrace možná jen od 1. června.  

Za podpory Muzea hlavního města Prahy. 

 

 

KONCERTY 
JAZZOVÝ ANSÁMBL HAMU POD VEDENÍM JIŘÍHO SLAVÍKA  

ELECTRO SWING DJ MACKIE MASSER 

 

 



 

HLAVNÍ ORGANIZÁTOŘI A PARTNEŘI NOCI  

HLAVNÍ ORGANIZÁTOŘI  

AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY – FILOSOFICKÝ ÚSTAV 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE – FILOZOFICKÁ FAKULTA 

CEFRES (FRANCOUZSKÝ ÚSTAV PRO VÝZKUM VE SPOLEČENSKÝCH VĚDÁCH) 

FRANCOUZSKÝ INSTITUT V PRAZE 

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE 

 

PARTNEŘI  

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE – FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ 

MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE V LYONU – ODDĚLENÍ HUMANITNÍCH VĚD 

UNIVERZITA LORÁNDA EÖTVÖSE V BUDAPEŠTI – FILOZOFICKÁ FAKULTA 

POLSKÁ AKADEMIE VĚD – ÚSTAV FILOSOFIE A SOCIOLOGIE 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVĚ – FILOZOFICKÁ FAKULTA 

VARŠAVSKÁ UNIVERZITA – CENTRUM FRANCOUZSKÉ CIVILIZACE A FRANKOFONNÍCH STUDIÍ 

 

PODPORUJE NÁS 

MEZINÁRODNÍ VISEGRÁDSKÝ FOND  

FRANCOUZSKÝ INSTITUT V PAŘÍŽI 

FRANCOUZSKÉ MINISTERSTVO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ A VÝZKUMU – PARCECO 

POLSKÝ INSTITUT V PRAZE 

 

POD PATRONÁTEM 

MINISTERSTVA KULTURY ČR 

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR 

MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR 

FRANCOUZSKÉHO VELVYSLANECTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE 
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