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De mondiale economische crisis heeft gezorgd voor een hernieuwde
interesse in het werk van Karl Marx. Weinigen pleiten voor een terugkeer
naar de strakke orthodoxie van de twintigste eeuw, maar om een antwoord
te geven op de tekortkomingen van het 21ste-eeuwse, gemondialiseerde
kapitalisme lijkt een herlezing van de 19de-eeuws analyses inspirerend te
werken. Biedt het marxisme ideeën om te komen tot een duurzame en

productieve economie die bijdraagt tot menselijk geluk over de hele wereld?
Of is dit gewoon een kortstondige hype? Twee internationale denkers

komen hun positie verduidelijken.

Tariq Ali Joseph Vogl



tariq ali
Tariq Ali is auteur van Pakistaanse origine die in Londen woont. Hij schreef (onder andere meer
dan) twee dozijn boeken over wereldgeschiedenis en mondiale politiek (waaronder The Clash of
Fundamentalisms) en zeven romans (waaronder Night of the Golden Butterflies, het vijfde deel van
het Islam Quintet), die in meer dan tien talen vertaald werden. Hij is ook redacteur bij de New Left
Review. Titel van zijn lezing: The crisis, the political response and the future of democracy.

joseph vogl
Joseph Vogl is cultuur- en literatuurwetenschapper en doceert in Berlijn en Princeton. Zijn
bekendste boeken zijn: Kalkül und Leidenschaft (2002) (Berekening en passie), Über das Zaudern
(2007) (Over het twijfelen), Soll und Haben 2009 (Zijn en hebben) en Ort der Gewalt 2010 (Plek
van geweld). Zijn nieuwe boek, Die Gespenster des Kapitals (De spoken van het kapitaal) verschijnt
begin 2011. Titel van zijn lezing: Volatile financial markets and the ghosts of capital.
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Do, 02.12.2010, 20:00 uur
“Hoe actueel is Marx?” Gesprek met Rolf Hosfeld en Ludo Abicht

Letterenhuis, Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen

Ma, 06.12.2010,19:00 uur
“Het spook van het kapitaal – een rationele economie?” Lezing van Joseph Vogl

Goethe-Institut Brussel, Belliardstraat 58, 1040 Brussel

Alle info: www.goethe.de/brussel


