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מבטים על מלנכוליה כפואטיקה

כ“ב-כ“ג באייר תשע״ו
31-30 במאי 2016
אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

יום שני 30/5 

9:30 התכנסות וכיבוד קל 

10:00 ברכות 
פרופ’ רבקה כרמי נשיאת אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

ד”ר חביבה ישי ראשת המחלקה לספרות עברית, אוניברסיטת 
בן־גוריון בנגב  

11:45-10:15 מושב פתיחה מלנכוליה ופסיכואנליזה 
יו”ר: ד”ר רז חן־מוריס האוניברסיטה העברית בירושלים 

פרופ’ מנחם לורברבוים אונ' תל אביב | על פרויד ומלנכוליה
ד”ר לירן רזינסקי אונ' בר־אילן | בטרם היות המלנכוליה: 

Weltschmerz-שתי גרסאות ל
פרופ’ רות רונן אונ' תל אביב | המלנכוליה של המלט

12:15-11:45 הפסקה 

13:45-12:15 השראה מלנכולית
יו”ר: פרופ’ רות רונן אוניברסיטת תל אביב

יואב רונאל אונ' בן־גוריון בנגב | אהבה על סף הקבר: 
כתיבה ומלנכוליה ב”מרים” לברדיצ’בסקי

ד”ר נעמה צאל המכללה האקדמית ספיר | מכתבים
שלא נשלחים לאף אחד: קריאה ב"מכתבים מנסיעה מדומה" 

וביומניה של לאה גולדברג
ד”ר רוני מירקין אונ' תל אביב |  מלנכוליה כהשראה אצל 

ג’והן די המלומד האליזבתני 

15:00-13:45 הפסקת צהריים 
 

16:30-15:00 אמנות מלנכולית
יו”ר: ד”ר ענת ויסמן אוניברסיטת בן־גוריון בנגב  

פרופ’ אפרת ביברמן המכללה האקדמית בית ברל | 
מלנכוליה כעמדה אמנותית: המקרה של בס יאן אדר

ד”ר סיון רווה אונ' בר־אילן | 
מת לחיות: קאראווג'ו ו"דוד עם ראשו של גוליית"

אירנה גורדון אונ' בר־אילן |  
“תרדמת התבונה מולידה מפלצות”: 

מלנכוליה כמצב תודעה מודרני ביצירתו של פרנסיסקו גויא
 

17:00-16:30 הפסקה 

18:30-17:00 מושב מרכזי מלנכוליה, תנועה וזמן
יו”ר: ד”ר טלי לטוביצקי אוניברסיטת בן־גוריון בנגב  

ד”ר עילית פרבר אונ' תל אביב |  נקע גלגל הזמן: 
על מלנכוליה ומקצב

ד”ר רז חן־מוריס האונ' העברית בירושלים | תנוחה מלנכולית 
ותנועה מתמטית

יום שלישי 31/5

9:30 התכנסות וכיבוד קל 

11:30-10:00 קריאות מלנכוליות בספרות עברית
יו”ר:  ד”ר חנה סוקר־שווגר אוניברסיטת בן־גוריון בנגב  

 :"Tempus non sanat" |  רינה ז’אן ברוך אונ' בן־גוריון בנגב
זמן ומלנכוליה ב"ורד יהודה" לשמעון אדף

ד”ר יונתן שגיב סואס, אונ' לונדון | “אין אהבה מתחלקת לשניים”: 
מלנכוליה כמשבר כלכלי ב”סיפור פשוט” של עגנון

גיא ארליך אונ' תל אביב | “כי אין כבר בכל אופן תקנה וכי כאשר 
אבדה – אבדה”: על מוות ביצירתה של דבורה בארון

12:00-11:30 הפסקה 

13:30-12:00 המלנכוליה של הקאנון
יו”ר: ד”ר חביבה ישי אוניברסיטת בן־גוריון בנגב  

נגה וייס אונ' חיפה | על מקורותיה ההומריים של המלנכוליה
עומר מיכאליס אונ' תל אביב |  יגון עלי יגון: פואטיקה 

ומלנכוליה בשירת ר’ שלמה אבן גבירול
ד”ר ערן ויזל אונ' בן־גוריון בנגב | פרדוקס הפשט: קריאה 

מלנכולית בפרשנות התורה היהודית בימי הביניים 

15:00-13:30 הפסקת צהריים

16:40-15:00 שפה ומלנכוליה
יו”ר: ד”ר עילית פרבר אוניברסיטת תל אביב

נעם ישראלי אונ' תל אביב | מצב הרוח המלנכולי של 
הפסיכותרפיה בימינו: מבט פנומנולוגי

נטע סובינסקי  אונ' תל אביב |  מיעון ומלנכוליה בלשון 
השירית – בעקבות היידגר

ד”ר טלי לטוביצקי אונ' בן־גוריון בנגב | מהי פואטיקה מלנכולית? 
ד”ר עילית פרבר אונ' תל אביב | דברי סיכום

17:00-16:40 הפסקה 

18:45-17:00 נעילה מושב יוצרים ספרותי־מוזיקלי
מנחה: דנה אמיר

משתתפים: שמעון אדף, שרון אס, 
מיכל בן־נפתלי, סמי ברדוגו   מוזיקה: רות דולורס וייס

ועדת הכנס: 
ד”ר רז חן־מוריס, ד”ר עילית פרבר, ד”ר טלי לטוביצקי

לפרטים נוספים: 
talilato@gmail.com טלי לטוביצקי, המחלקה לספרות עברית
heksher@bgu.ac.il  08-6477548 מרים רוזנר, מכון הקשרים

המחלקה לספרות עברית

אולם ברקן )כנסים ב’(, בית הסטודנט ע"ש זלוטובסקי, 
קריית האוניברסיטה ע”ש משפחת מרקוס, באר שבע


