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המתאבקת והזמרת   והמפגש עם הנשיות הבולענית: קלרה  האודיסאה של הגיבור :3 מפגש
 .המלוכלך  ברונלדה: פיתויי הארוס

או    פנטזיה על העלמות  תחנה אחרונה, כולם יורדים:   "תיאטרון הטבע של אוקלהומה": :4מפגש 
ר  ולט) ה משיחית חילונית בעולם של קרקס /תיאטרון? "מקצבו של הטבע המשיחי הוא האושר"גאול

 בנימין(

 
 :ה נבחרתביבליוגרפ

כתבים יהודיים, נוסח עברי איה ברויר,    :"היהודי כמנודה", בתוך: חנה ארנדט, 2007ארנדט, חנה,   

 194 -171המאוחד, ע'מ תל אביב, הקיבוץ 

   11-136: אמריקה, תרגום: מור קדישזון, תל אביב, בבל, 2000בורדיאר, ז'אן,  

,  1996: "פרנץ קפקא, ליום השנה העשירי למותו," בתוך: וולטיר בנימין,   1996בנימין, ולטיר, 

 263 -243תרגם: דוד זינגר, תל  אביב, הקיבוץ המאוחד, עמ  הרהורים, כרך ב,

, הערך: "מדומה, ממשי, סימבולי")  האנציקלופדיה של הרעיונות:  2012, דוד, וערב דן, גורביץ 

 שלושת הסדרים על פי לאקן( ) האנציקלופדיה זמינה ברשת(. 

קפקא, לקראת ספרות מינורית תרגןם רפאל זגורי,אורלי ויורם  : 2005דלז, ז'יל, וגואטרי, פליקס, 

 62 -46; "מהי ספרות מינורית", עמ45 – 36מדי מנופח", עמ " אדיפוס יותר רון: תל אביב, רסלינג  

תל אביב, ידיעות  250 -219עמ -על קפקא  בזכות המשוגעים לדבר,:  2016זנדבנק, שמעון: 

 אחרונות 



   307-362, ע, מ, הפרק: פרנץ קפקאמסכת הרומן הסיפור האירופאי: 1973, קורצוויל , ברוך

 תרגם אברהם כרמל, תל אביב ,  ירושלים, שוקן.  הנעדר,(:  1912) 1997קפקא, פרנץ:  

 2003תרגום: אילנה המרמן, תל אביב, עם עובד,   מכתבים  אל פליצה,: 2003קפקא פרנץ ,  

 299 - 61,  תרגום: עדנה קורנפלד, תל אביב , שוקן, עממכתבים אל מילנה: 1975קפקא, פרנץ  

 74 -7: היונה שעל הגג,  עמ' בתוך :  פרנץ קפקא מכתב אל  האב,  2007קפקא, פרנץ, 

של פרנץ קפקא" מחקרי  הנערד : "סיזיפוס ואהוורוס :הסינדרום הסיזיפי ו 2004, שקד גרשון

 . 715 -697(, עמ' 2004ירושלים במחשבת ישראל )

 

Agamben, Giorgio: Potentialities: Collected Essays in Philosophy, ed. and tr. Daniel 

Heller-Roazen, Stanford University Press, Stanford, 1999. (P)pp/177- 184. 

Corngold, Stanley, 2004 :Lambent Traces,  Princeton, Priceton Univrsity Press' 

pp158- 175. 

Snoek, Anke: 2012:Agamben Joyful Kafka'New York, Bloomsbury' pp.81- 89 

Stach, Reiner, 2005: The Desicive Years, ( trnsl):Shelly Frisch, Princeton, Prineton 

University Press, pp 175- 192.    

 

 

 


