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09:30 – 09:15
Bienvenue | ברכות

Roselyne Déry (Attachée pour le livre, Institut Français d'Israël המכון הצרפתי בישראל)

Iris Milner (Directrice du département de Littérature, TAU ראש החוג לספרות)

 11:30 – 09:30
Une œuvre dans son temps/une œuvre vers son temps

יצירה בת זמנה / יצירה אל זמנה
Président: Iris Milner (TAU) :יו"ר  

Dominique Viart (Université Paris Nanterre)
Annie Ernaux et le récit de filiation: littérature et société 

אנני ארנו והנרטיב הבין-דורי: ספרות וחברה 

Yona Hanhart-Marmor (HUJ)
Les Années: photographies d’une vocation 

"השנים": צילומים של ייעוד 

Tamar Hess (HUJ)
"Comme si elle était en moi": Les adieux à la mère entre intimité et compassion

chez Annie Ernaux et les écrivains israéliens
"כאילו הייתה בתוכי": בין אינטימיות לחמלה בפרידה מן האם אצל אנני ארנו וכותבים ישראלים 

13:00 – 11:45
Femmes | נשים

Président: Shaul Setter (TAU) :יו"ר  

Nathalie Froloff (Université François-Rabelais de Tours)
Annie Ernaux, une écrivaine féministe?

אנני ארנו, סופרת פמיניסטית?

Michèle Bokobza Kahan (TAU)
Le corps féminin dans l’œuvre d’Annie Ernaux

הגוף הנשי ביצירתה של אנני ארנו

16:45 – 14:45
Parcours de la mémoire I | I דרכי הזיכרון

Président: Liran Razinsky (BIU) :יו"ר  

Alexandre Gefen (CNRS-Paris 4)
Annie Ernaux écrivaine de la mémoire

אנני ארנו סופרת של הזיכרון

Eran Dorfman (TAU)
Entre répétition et souvenir: L’Evénement

"האירוע": בין חזרה לזיכרון

Adi Sorek (TAU)
"Sagesse de la matrice": l’apprentissage de la perte

"רחם משכיל": הקניית הדעת של האבידה

18:30 – 17:15
Parcours de la mémoire II | II דרכי הזיכרון

Président: Dror Mishani (TAU) :יו"ר  

Ronit Matalon (HU)
Du «je» au «elle» : variations des personnes et des temps

dans l’écriture mémorielle d’Annie Ernaux 
בין גוף ראשון לגוף שלישי: על תנועת הגופים והזמנים בממואר של אנני ארנו

Michal Ben-Naftali (TAU)
D’une poétique démentielle chez Annie Ernaux

הפואטיקה הדמנטית של אנני ארנו

18:30 – 18:15
Clôture 

 Traduction simultanée en français et en hébreu | הקהל מוזמן | תרגום סימולטני בעברית ובצרפתית

avec le soutien


