
Films, filosofie en Ruslandkunde 
Studium Generale op de Wetenschapsdag  

(zondag 30 oktober 2011) 
 
Op de wetenschapsdag (zondag 30 oktober) geeft Studium Generale u een vooruitblik 
op twee interessante programma's van dit en volgend semester.  
Aan de hand van films en korte lezingen wordt u ingeleid in de thema's 'Causaliteit' en 
'Rusland en de ondergang van de Sovjet-Unie'. 
 
13.15 – 14.20 uur  
Der Lauf der Dinge (1987, Peter Fischli/David Weiss )  
Zwitserse art movie  
 

Zwaartekracht, hefboomwerking en de 3e wet van Newton aan het 
werk in een 30 minuten durende kettingreactie die spannender is dan 
een detective.  
Met een inleidende lezing over causaliteit door F.A. Muller, 
natuurkundige en filosoof, Erasmus Universiteit Rotterdam en 
Universiteit Utrecht 
 
 

Deze activiteit  is een preview van een Studium Generale serie over het 
causaliteitsbegrip, die in het voorjaar van 2012 zal plaatsvinden. 
 
14.30 – 17.00 uur  
Cargo 200 (2007, regie: Aleksei Balabanov)  
Russische film (met Nederlandstalige ondertiteling)  
 
 

Omstreden film die een beeld geeft van de Sovjet-Unie in het jaar 
1984.  
Met een inleiding door Otto Boele, universitair hoofddocent 
Russische Letterkunde, Universiteit Leiden 
 
 
 
 

Deze activiteit  is een preview van een Studium Generale serie over Rusland 20 jaar 
na de ondergang van de Sovjet-Unie. De serie begint op 9 november. 
 
 
Plaats: zaal B0-17, Kamerlingh Onnesgebouw, Steenschuur 25, Leiden  
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