
 

 
 
 
 

Seminariet för romansk litteraturvetenskap 
Program HT 2013 

Ordinarie plats: sal 16-3062 
Ordinarie tid: tisdagar kl. 16.15 

 
 
 

Datum och tid Talare   Titel 

 

Tis 27 augusti NICOLAS MANUGUERRA 
(Student, Uppsala) 

Lire l’espace par le texte, lire le texte par l’espace : 
une analyse des catégories spatiales de l’espace 
dramatique et de leurs opérateurs dans trois 
drames historiques d’Alexandre Dumas père 
 
Ventilering av examensarbete (E-uppsats) / 
Soutenance de mémoire Master II 
 
Opponenter / Rapporteurs critiques :  
Sophie Guignard & Tony Thorström  
 
[språk: franska, med möjlighet att ställa frågor på 
svenska] 
 

POSTSEMINARIUM 
Tis 3 september LEONARDO ROSSIELLO 

(Docent, Uppsala)  
Antipoemas (1927) de Enrique Bustamante  

 

(artikel)  
[språk: spanska / svenska] 

Mån 16 september 
kl. 16.15  
Obs datum 

DORIS GARRAWAY 
(Associate professor,  
Northwestern University, 
USA) 

Representing Violence in Colonial Saint-
Domingue: From Moreau de Saint-Rémy to Baron 
de Vastey 
 
(föredrag) 
[språk: engelska] 

Tis 15 oktober TONY THORSTRÖM 
(Doktorand, Uppsala) 

Si nous étions tous des objets ? Lorsque la fiction 
spéculative propose une nouvelle ontologie. 
 
(avhandlings kapitel)  
[språk: franska / svenska] 

Tis 29 oktober JEAN-FRANÇOIS 

CHASSAY 
(Professor, författare, 
UQAM – Université du 
Québec à Montréal) 

Qu’est-ce qu’un monstre? Le point de vue de la 
science et de la littérature depuis le XIXe siècle 
 
(föredrag) 
[språk: franska, med möjlighet att ställa frågor på 
engelska] 



Tis 12 november LUIS DE MIRANDA 
(Författare, förläggare, 
Stockholm) 

Fiction and reality: what ways of transformation? 
/ (Fiction et réalité : quels liens de 
transformation ?) 
 

(föredrag) 

[språk: engelska, franska]  

Tis 26 november 
(med reservation för 
datumet, som kan 
komma att flyttas) 

CARLES MAGRIÑÁ 
(Doktorand, Uppsala) 

Post tenebras spero lucem: alquimia y ritos en 
el Quijote y otras obras cervantinas 
 
Slutseminarium, 
ventilering av doktorsavhandlingen 
 
Opponent: Sergio Infante  (Stockholms universitet) 
  
[språk: spanska, med möjlighet att ställa frågor på 
svenska / engelska] 

Tis 10 december  SOPHIE GUIGNARD 
(Doktorand, Uppsala) 

Titel meddelas senare 
 
(avhandlings kapitel)  
[språk: franska / svenska] 
 

POSTSEMINARIUM 

Ons 11 december 
Obs datum, tid 
och lokal 
Hus 6 Rum 0022 
kl. 18.15-20.00 

ANNE DENEYS-TUNNEY 
(Professor, New York 
University) 

Diderot Today – 1713–2013 
 
(föredrag) 
[språk: engelska] 
 
Evenemanget anordnas i samarbete med 
Tvärvetenskapligt 1700-talseminarium i Uppsala, 
Litteraturvetenskapliga institutionen  
Postseminarium : buffé, Litteraturvetenskapliga 
institutionen 

Tor 12 december  
Obs tiden 
Kl. 14.15 

ANNE DENEYS-TUNNEY 
(Professor, New York 
University) 

La Technique, entre Nature et Culture : Rousseau 
ou l'invention du paradigme écologique 
 
(föredrag) 
 
[språk: franska med möjlighet att ställa frågor på 
engelska] 

Tis 4 februari  MICKAËLLE CEDERGREN 
(Forskare, Stockholm) 

Quel avenir pour la littérature française en 
Suède ? (Étude de la circulation et de la 
transmission de la littérature de langue 
française dans les institutions culturelles et 
universitaires en Suède au seuil de l’an 2000)  
 
(pågående projekt)  
[språk: franska / svenska] 

 
 

Alla intresserade hjärtligt välkomna ! 
Info: sylviane.robardey-eppstein@moderna.uu.se 

 


