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Expressions d'une satire socio-politique, et mises en question de l'engagement
dans des œuvres de fiction contemporaines

Mardi et Mercredi 1er - 2 mai 2012 Observatoire Rabin – Bâtiment Rabin

יום שלישי 1 במאי 2012

10:00  פתיחת הכנס. ברכות
מר ז'אן קריסטיאן קופין, קונסול כללי ומנהל מרכז תרבות צרפת בחיפה

ד"ר ז'ני הורוביץ, חברה בקבוצת המחקר ללימודים פרנקופונים, (אוניברסיטת חיפה)

מושב ראשון
יו"ר: קטרין מאיו

10:30  סטפן שודיה (אוניברסיטת ז'אן מונה סנט-אטיין):"פיליפ וסיי סוכן כפול: הסאטירה הסדיסטית"

11:00   הפסקה

11:30  סילביה אדלר (אוניברסיטת בר-אילן): "לשון הסאטירה "

12:00  מטיס אנגלבר (אוניברסיטת אמסטרדם):"מחויבות מסוג חדש? המקרה של "99 פרנק" של בגבדר"

מושב שני 
יו"ר: ברונו בלנקמן

14:30  רות עמר (אוניברסיטת חיפה):"אוליביה רולין: בדיקה מחודשת של המחויבות"

15:00  יוהנה נוביקי (אוניברסיטת סרג'י-פונטואז):"הרומן הסאטירי של הקומוניזם, והרומן הסאטירי 
של ההתנגדות"

15:30 הפסקה 

16:00  פרנסואז סאקה-סבין (אוניברסיטת ליל 3): "הדיסוננס והאבסורד כנתיב לביטוי הסאטירי של 
הרומן: יסמינה חדרה"

16:30  מריאן פרויי (אוניברסיטת סרג'י-פונטואז):
"לורן מובינייה: לדבר על מלחמת אלג'יר, התגייסות מסובכת"

20:00  הרצאה ומופע במרכז תרבות צרפת עם המשוררים גלעד מאירי ונועה שקרגיי: "פופיוט– 
פרודיה בשירי תפילה ישראלים", וההרכב המוזיקלי של שי וילוז'ני

יום רביעי 2 במאי 2012

מושב שלישי
יו"ר: יוהנה נוביקי

9:30  ג'קלין מישל (אוניברסיטת חיפה): אריק פיי: 
"למען סאטירה חברתית-פוליטית אחרת"

קטרין מאיו (אוניברסיטת סרג'י-פונטואז): " הנרי בושו: העולם בפרוזה ובהמולה"

10:30  הפסקה

11:00  רמי אסטרוק (אוניברסיטת סרגי-פונטואז): "הסאטירה 'הפוסט-אקזוטית'
(אנטואן וולודין) והאפשרות העכשווית של המחויבות"

11:30  ברונו בלנקמן (אוניברסיטת פאריס 3): "עט חורק לסופר ממורמר: מישל וולבק סופר 
אנטי-אורות"

14:00  מוזיאון הכט – סיור מודרך

מושב רביעי
יו"ר: פרנסואז סקה-סבין

15:00  מאיי שבב (אוניברסיטת קפריסין): "אירוניה מול יופי נפש: עקיצותיה של מרגריט יורסנר".

15:30  ז'אנין באוד (סופרת): "ממזרח למערב: נשים בעלות זהות אתנית (אנדריי שדיד וונוס חורי 
גטה)

MARDI  1er MAI 2012

10h   Allocutions d’ouverture
Mr Jean-Christian Coppin, Consul Général et Directeur du Centre Culturel  Français à Haïfa 
Dr. Jenny Horowitz, Membre du Groupe d'Etudes Francophones (Université de Haïfa)

PREMIÈRE SESSION
Présidente : Catherine Mayaux
10h30 Stéphane Chaudier (Université Jean Monet Saint-Étienne): Philippe Vasset agent-double: la satire sadique

11h  pause

11h30 Silvia Adler (Université de Bar-Ilan): La satire et la langue 
12h Matthijs Engelberts (Université d'Amsterdam): Un nouvel engagement? Le cas de "99 francs" de Beigbeder

DEUXIÈME SESSION
Président: Bruno Blanckeman
14h30  Ruth Amar (Université de Haïfa): Olivier Rolin: Un engagement revisité
15h Joanna Nowicki (Université de Cergy-Pontoise): Le roman satirique du communisme, et le 
roman satirique de la dissidence

15h30  pause

16h Françoise Saquer-Sabin (Université de Lille 3): La dissonance et l'absurde comme vecteur 
d'expression satirique de la fiction: Yasmina Khadra
16h30  Marianne Froye (Université de Cergy-Pontoise): Laurent Mauvignier: dire la guerre d'Algérie, 
un engagement difficile

20:00 Soirée au Centre Culturel Français avec Gilad Méiri et Noa Chakerji (Poètes): Cantiques Pop - 
Parodie des prières israéliennes, et le groupe musical de Shaï Vilozny

MERCREDI  2 MAI 2012

TROISIÈME SESSION
Présidente : Joanna Nowicki
9h30  Jacqueline Michel (Université de Haïfa): Eric Faye: pour une autre satire socio-politique
10h  Catherine Mayaux (Université de Cergy-Pontoise): Henry Bauchau: le monde en prose 
et en bruit

10h30  pause

11h Rémi Astruc (Université de Cergy-Pontoise): La satire ''post-exotique'' 
(Antoine Volodine) et la possibilité contemporaine de l'engagement.
11h30 Bruno Blanckeman (Université Paris 3): 
Plume grinçante pour romancier grincheux: Michel Houellebecq écrivain anti-Lumières

14h  Musée Hecht- Visite guidée

QUATRIÈME SESSION
Présidente : Françoise Saquer-Sabin
15h May Chehab (Université de Chypre): Ironie contre bien – pensance: les brocards de Marguerite Yourcenar
15h30 Jeanine Baude (Ecrivain): D'Orient en Occident: femmes identitaires (Andrée Chedid et Vénus 
Khoury Gatha)

תודתנו נתונה לפקולטה למדעי הרוח של אוניברסיטת חיפה
ולמרכז תרבות צרפת בחיפה, בעבור תמיכתם בארגון כנס זה.

ביטויים של סאטירה חברתית-פוליטית ושאלת התגייסות הסופר בספרות בת זמננו

ימים שלישי ורביעי, 1-2 במאי 2012 ט' באייר – י' באייר תשע"ב מצפור רבין – בניין רבין

Nous remercions pour leur soutien la Faculté des Lettres
de l’université de Haïfa et le Centre Culturel Français de Haïfa.

Faculté des Lettres
Groupe d'Etudes Francophones

הפקולטה למדעי הרוח
קבוצת מחקר ללימודים פרנקופונים


