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Udeleženke in udeleženci
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agencije kot založniki, filmski producenti in oglaševalske agencije. Poleg odvetniškega dela in
pravnega svetovanja predava o avtorskih pravicah in izvaja strokovne analitične študije, ki so
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prav tako prevedena v več jezikov).
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2014", leta 2007 pa nagrado "The Missing Link", ki jo podeljuje zavod Psychoanalytisches
Seminar v švicarskem Zürichu. Med drugim je izdal knjige Interpassivity. The Aesthetics of
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