
Umberto Galimberti je redni profesor na univerzi Ca’ Foscari v Benetkah, kjer poučuje od leta 1976. Od leta 
1985 je redni član mednarodnega združenja International Association for Analytical Psychology. 

Rodil se je v Monzi leta 1942. Študiral je � lozo� jo, antropologijo in psihologijo, najprej v Italiji 
in nato v Nemčiji.

Je avtor številnih izvirnih znanstvenih in poljudnoznanstvenih del, prevodov in strokovnih 
objav v raznih italijanskih medijih.

Njegova dela so bila prevedena v več jezikov; knjigi Grozljivi gost: nihilizem in mladi in Miti 
našega časa, tudi v slovenščino.

Umberto Galimberti je eden najvidnejših predstavnikov � lozofske šole, ki se je precej 
neenotno razvila v drugi polovici 20. stoletja, tako da pravzaprav nima nekega enotnega imena.

Gre za miselni tok, ki se tesno navezuje na psihologijo, delno tudi na antropologijo in 
religiologijo. Za ta tok je značilna � lozofska obravnava tem, ki jih ponuja analitična psihologija 
s C. G. Jungom, antična � lozo� ja (predvsem Platon) in tiste smeri antropologije in 
religiologije, ki se ukvarjajo z arhaičnimi religijami in miti.

Filozo� ja Umberta Galimbertija temelji na predpostavki, da � lozof ne živi v 
trdnjavi znanja, racionalnosti in logike, ampak sredi življenja neke skupnosti, 
človek med ljudmi, kateremu znanje, racionalnost in logika ne onemogočajo, 
ampak šele dovoljujejo, da se sooča z realnostjo svojega časa.

Galimberti razmišlja o izzivih sodobne družbe, pri čemer uporablja temu 
primerne metode analize in sinteze, vendar pa ne zavrača antičnih in celo 
arhaičnih oblik modrosti. Njegov človek je celota, ne le seštevek organov 
ali kontrapozicija duha in telesa. Temu človeku razpira � lozof, ki ni več le 
akademik, ampak tudi in predvsem učitelj, pomočnik ali vodnik, nove 
perspektive: sakralnost telesa, cikličnost časa, življenjskost simbolov.

Umberto Galimberti zna nagovoriti sodobnega človeka, ki so se mu miti 
strnili v pojme ali parole. V svojem delu Miti našega časa obravnava pojave 
sodobne družbe, ki so izgubili vsakršno razsežnost arhaične pripovedi 
in s tem postali samoumevni, dogmatski – aksiomi 21. stoletja. Tehnika, 
rast, napredek, mediji, lepota, moda, mladost, psihoterapija, varnost: 
to so teme, ki jih človek vsrkava po principu samoumevnosti, brez 
razmisleka, brez interpretacije, brez posredniške vloge, ki so jo nekoč 
imele mitološke pripovedi. 
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Umberta Galimbertija, 

ki bo spregovoril o sodobni krizi in mitih našega časa.

Srečanje bo
v sredo, 16. aprila 2014 ob 17.00, 
v palači Gravisi, sedež Skupnosti Italijanov,
Ulica OF 10, Koper.

Prijazno vabljeni.
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