Inleiding tot het werk van Theodor W. Adorno | Maatschappijkritiek en de rol
van de kunst

© Trixie Hölsgens - Adorno als street art in Frankfurt am Main (Universiteit, Campus Bockenheim)

Zaterdag 16 mei, 10.00-16.00 u, Amadeus Den Haag, Traviatastraat 25, 2555 VG Den Haag, inclusief
lunch (vrij parkeren; goed bereikbaar met tram 3).
Theodor W. Adorno (1903 – 1969) was de bekendste vertegenwoordiger van de Frankfurter Schule,
een filosofische stroming met als methode de Kritische Theorie. Doel was de werkelijkheid niet alleen
te verklaren, maar ook te veranderen. De Frankfurter Schule had kritiek op het kapitalisme, maar ook
op het nationalisme en (latent) fascisme. In 1943 verscheen een van de bekendste werken van de
Frankfurter Schule, van Adorno en Max Horkheimer: 'Die Dialektik der Aufklärung'.
Docent is Trixie Hölsgens, verbonden aan het Duitsland Instituut.
Aanmelden tot uiterlijk 2 mei 2020 via info@humanistischverbonddenhaag.nl.
Eigen bijdrage: € 40,- (leden) / € 50,- (niet-leden). Lunch € 6,-.
Betalen: Het betreffende bedrag (eigen bijdrage + lunch) s.v.p. overmaken op banknummer NL97
TRIO 019 8435 363 t.n.v. HV Den Haag o.v.v. Cursus Adorno 2020.

Uit ‘Flessenpost’, De Groene Amsterdam, 4 maart 2020:
‘Adorno en de hoogtijdagen van de Frankfurter Schule lijken nu bijna tot een andere wereld te
behoren. Maar sinds vorig jaar is de in 1969 overleden Adorno terug in de belangstelling. Binnen
luttele maanden gingen meer dan honderdduizend exemplaren over de toonbank van Aspekte des
neuen Rechtsradikalismus, een niet eerder in druk verschenen lezing die Adorno op 6 april 1967 in
Wenen hield.
‘De behoefte aan zo’n geluid is duidelijk. Tot niet geringe verbijstering van burgerlijke democraten
van links en rechts heeft rechts-radicalisme in Duitsland de kop weer opgestoken en is sterker dan
het sinds 1945 ooit geweest is. De AfD (Alternative für Deutschland) heeft zich ontwikkeld van een

rechts-liberale tot een rechts-populistische en deels rechts-extreme partij, die tot in de Bondsdag
zetels heeft behaald. In het kielzog van die AfD roert zich een bonte verzameling rechtsextremistische groepen en groepjes.

