
חלק א: ורשה
יום ה', 7 במארס, 2013

9:30 התכנסות ודברי ברכה, יולנטה שירקובסקה-דינדו,
דקאנית הפקולטה למדעי המזרח 

11:30-10:00
יו"ר: שושנה רונן, אוניברסיטת ורשה

דן מירון, אוניברסיטת קולומביה, הפרט הבלתי מתקשר ביצירת גנסין 
נורית גוברין, אוניברסיטת תל אביב, גנסין בארץ ישראל

11:45-11:30 הפסקת קפה

13:00-11:45
יו"ר מאצ'יי טומאל, אוניברסיטת ורשה

איריס מילנר, אוניברסיטת תל אביב, ברנר וגנסין: מכתבים על פרידה
מגדה שרה שוובוביץ, אוניברסיטת ורשה, "יש ויש, רבותי, גבולות 
אחרים לגמרי" – מפלסי נתיבות ונתיבים חדשים בספרות העברית

14:30-13:00 ארוחת צהריים

16:45-14:30
יו"ר אבנר הולצמן, אוניברסיטת תל אביב

 Beverly Bailis, Jewish Theological Seminary, Savage Bodies and
 Modernist Texts on Stage: Gnessin’s (Jewish) Women and the

Violences of Modernity
איל בסן, אוניברסיטת קליפורניה, ברקלי, מזג האוויר אצל גנסין

מאצ'יי טומאל, אוניברסיטת ורשה, אסטרטגיות הדיאלוג של גנסין

17:00-16:45 הפסקת קפה

18:30-17:15
יו"ר: איריס מילנר, אוניברסיטת תל אביב

אבנר הולצמן, אוניברסיטת תל אביב, גנסין בוורשה: תחנה ראשונה 
ותחנה אחרונה

מיכאל גלוזמן, אוניברסיטת תל אביב, מושג התכלית ביצירת גנסין

יום שישי, 8 במארס, 2013

11:30-10:00 ביקור בבית הקברות היהודי בוורשה ועלייה לקברו של 
גנסין

13:30-11:30 סיור בוורשה בהדרכת דריה בונייצקה-סטפין, 
אוניברסיטת ורשה

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין
מרכז קיפ לחקר הספרות והתרבות העברית 

המכון לחקר תולדות יהדות פולין ויחסי ישראל פולין
החוג לספרות

אוניברסיטת ורשה
המחלקה לעברית

כנס בין-אוניברסיטאי

אורי ניסן גנסין
מאה שנים למותו

חלק ב: תל אביב
יום א', 17 במארס, 2013

בניין גילמן 496

12:00-10:30
יו"ר: מיכאל גלוזמן

אבנר הולצמן, אוניברסיטת תל אביב, גנסין בוורשה: תחנה ראשונה 
ותחנה אחרונה

חנה סוקר-שווגר, אוניברסיטת בן גוריון, "גולם אלוהים" — בין קריסת 
הייצוג לפואטיקה פרפורמטיבית 
נורית גוברין, גנסין בארץ ישראל

12:30-12:00 הפסקת קפה

14:00-12:30
יו"ר: דנה אולמרט

יעל פלדמן, אוניברסיטת ניו יורק, "מטלית של גלוש בלה במקום לב": 
אוריאל אפרת אחרי כמאה שנה

לילך נתנאל, אוניברסיטת בר אילן, אילו היה גנסין משתקע בארץ-
ישראל: תרומתו של תרחיש בדוי לחקר מורשת גנסין

רחל אלבק-גידרון, אוניברסיטת בר אילן, "אותו"

14:30-14:00 הפסקת קפה

15:30-14:30
יו"ר חנה נוה

שירה סתיו, אוניברסיטת בן גוריון, סעודה בגנים: קריאה חדשה 
בסיפורי גנסין

מיכאל גלוזמן, אוניברסיטת תל אביב, מושג התכלית אצל גנסין
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        Warsaw, 07 January 2013 

 

 

To whom it may concern, 
 

The  Department of Hebrew Studies at the University of Warsaw and Kipp Center For the 

Research of Hebrew Literature and Culture at Tel Aviv University, organize an international  

conference, “Uri Nissan Gnessin – 100 year anniversary of his death” . The conference will 

deal with various aspects of Gnessin’s work: language, style, ideology, biography, and its 

place in the history of modern Hebrew literature. The participations are scholars from 

various universities in Israel, USA and Poland. 

The event will take place on Thursday - Friday, March 7-8, 2013, at the University of 

Warsaw. 

 

 
 
Sincerely yours, 

 
Prof. Shoshana Ronen 
Head of Hebrew Studies Department  
Faculty of Oriental Languages 
University of Warsaw 
ronen@uw.edu.pl 
Office: +48 22 55 20 518 

אוניברסיטת
תל אביב


