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Toegang
Tenzij anders staat aangegeven, zijn de
activiteiten van Studium Generale Universiteit
Leiden gratis toegankelijk en hoeft u zich hier
niet voor aan te melden.
Commissie
De Commissie Studium Generale vormt de
denktank van Studium Generale en wordt
voorgezeten door Rector Magnificus en
Voorzitter College van Bestuur prof.mr. Carel
Stolker. Een lijst van alle commissieleden
vindt u op de website van Studium Generale.
Op de hoogte blijven
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl
www.facebook.com/studium.generale.
universiteit.leiden
www.twitter.com/sgleiden

Studium Generale organiseert brede,
academische activiteiten, zoals
lezingen, symposia, filmvertoningen
en debatten. Het programma van
Studium Generale is bedoeld voor
studenten, medewerkers en alle andere
geïnteresseerden. Studium Generale
wil een grotere belangstelling voor
de wetenschappen wekken, meer
inzicht geven in de samenhang
tussen verschillende wetenschappen,
bijdragen aan de culturele en
maatschappelijke ontplooiing en een
beter begrip laten ontstaan van de
relatie tussen wetenschap en samenleving.

Voorwoord
Beste lezer,
Voordat we met vliegende vaart van
start gaan met 2016, is het goed om
even stil te staan bij het jaar 2015,
waarin de vluchtelingencrisis het
Europese asielbeleid stevig op scherp
zette. Met verschillende lezingen over
migratiegeschiedenis en met het bieden
van context rond de huidige immigratiestroom besteedden we afgelopen jaar
aandacht aan deze thematiek. Maar wat
betekent het nu echt om op de vlucht
te zijn en te stranden aan Europese
grenzen? Studium Generale vertoont de
documentaire Calais: Welcome to the
Jungle, waarmee oorlogsfotograaf Teun
Voeten een inkijk geeft in het vluchtelingenkamp - met bijnaam the Jungle - in
Calais.
Met de reeks Brazil 2016! wil
Studium Generale u verleiden om deze
winter naar buiten te gaan voor een
‘warmbloedige’ serie lezingen waarin
de uiterst verschillende aspecten van
dit land aan bod komen. Zo belicht
de reeks de Braziliaanse metropolen,
het alledaagse leven in favelas, de
pacificatie van deze sloppenwijken
in aanloop naar onder andere de
Olympische Spelen dit jaar, de
Braziliaanse roadmovie en de
feministische Slettenmars. En voor

degenen die niet alleen willen práten
over Brazilië biedt LAK Cursussen
een dag vol Braziliaanse dans- en zangworkshops.
De denkers onder u kunnen zich
onderdompelen in de wereld van
schrijver en filosoof Montaigne, de
bedenker van het essay. Met een
afsluitende avond in de schouwburg
zetten wij hem letterlijk en figuurlijk in
het voetlicht. Maar voor u is er ook de
reeks Pathos - wat is dat eigenlijk. Het
emotioneel raken van een publiek kent
vele gezichten die uitgebreid aan de
orde komen: van pathos in de historische én huidige politiek tot pathos
in literatuur, muziek en film.
En dat is nog lang niet alles; sla dit
boekje maar open, onze agenda barst
uit zijn voegen! We hopen u dan ook te
mogen verwelkomen bij onze activiteiten.
En we willen graag iedereen bedanken
die met een donatie dit programma
mede mogelijk maakt.
Het Bureau Studium Generale
Tilman Grünewald
Anne Seghers
Pink Meltzer
Yvonne Leunissen

3

6

Global Challenges

10 Pathos!
De retorica van emoties
		

4

Inhoud

8
8

12
12
13
14
14
15

18

Brazil 2016!

20
20
21
22
22
23
24
24
24
25
26
27

28

HUTSPOT SG

29
30
30

32 Michel de Montaigne
		
Zijn tijd, leven en werk

34
34
34

Poverty					
The slutwalk Feminism and political protest in Brasília?

Pathos - wat is dat eigenlijk?			
De welsprekendheid van het beeld Het pathos van Laocoön
Shakespeare, Schiller en The Imitation Game Pathos in literatuur en film
Zuchten en klagen De taal van de emotie in de muziek
Pathos in de politiek: toen NA DE PAUZE:			
Pathos in de politiek: nu			
Brazilian urbanity and some challenges to the future AFTER THE BREAK:
Day-to-day life in Brazilian megacities 		
Rio as an Olympic village, what for? AFTER THE BREAK:		
Favela ‘pacification’ in Olympic Rio de Janeiro: security for whom?
Brazil, an emerging power, a BRICS AFTER THE BREAK:		
Brazil, major producer of primary goods		
The slutwalk Feminism and political protest in Brasília?
Participatory democracy in Porto Alegre		
Brazilian road movies Discovering the nation on screen AFTER THE BREAK:
Avant-garde and contemporary art in Brazil		
Brazil as an environmental power Linking nature and society
Brazilian workshop day				

WED I 03 I 02
WED I 02 I 03

DI I 09 I 02
DI I 16 I 02
DI I 23 I 02
DI I 01 I 03
DI I 08 I 03

WED I 10 I 02
WED I 17 I 02
WED I 24 I 02
WED I 02 I 03
WED I 09 I 03
WED I 23 I 03
WED I 30 I 03
SAT I 02 I 04

‘Een stuk grond omspitten’ 19e eeuwse opgravingen in Griekenland NA DE PAUZE:
Nieuw archeologisch veldwerk in Thorikos, Attika		
Calais Welcome to the Jungle			

MA I 15 I 02

Montaigne in zijn tijd 				
Montaigne door de eeuwen heen			
Montaigne op het toneel		

MA I 29 I 02
MA I 07 I 03
MA I 14 I 03

ZA I 13 I 02

5

Global Challenges
A SERIES OF LECTURES ON CURRENT ISSUES IN WORLD POLITICS – EVERY FIRST WEDNESDAY OF THE MONTH
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In this series of lectures, experts will
provide a broad perspective and
qualified background information on
global challenges. Each first Wednesday
of the month a new present-day issue
takes centre stage in this series.
Every first Wednesday of the month
3 Februari 7:00pm
and 2 March 7:30pm
Auditorium
Leiden University College
Anna van Buerenplein 301
The Hague

Free and open to the public.
Limited seats available – please register
in advance on our website!

7

Further information and registration:
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl
This series is a co-production between
Studium Generale and Leiden University
College.
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Poverty
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Dick Wittenberg, senior journalist and
writer; for over thirty years he has
worked as a reporter, sportswriter, UK
correspondent and editor at the
foreign desk. Since 2013 he writes
for De Correspondent. Recently he
published the book Het gezicht van de
armoede (The face of poverty), about
daily struggle in an African hamlet
Poverty has been the natural state of
mankind. Only two centuries ago, about
85 percent of the world population lived
in extreme poverty. Until as recently as
1970 more than half of the people in
the world experienced extreme poverty.
Last year only about one in seven to
one in eight people on planet earth still
lived in extreme poverty. The massive
decrease of extreme poverty is one
of the major achievements in modern

times. Nevertheless there’s a humbling
fact: the number of people living in
extreme poverty is still about the same
as it was two centuries ago: roughly one
billion. A much smaller percentage of
the world population now than it was
back in 1800, but still a massive one
billion.
One billion people in extreme
poverty, it’s simply too abstract, too big
to imagine. That’s why Dick Wittenberg
went for research to a hamlet in the
small African country of Malawi.
To learn what extreme poverty does to
individual people’s lives. He can tell
what extreme poverty looks like. He can
show the faces of extreme poverty.
Over the last ten years extreme
poverty has decreased in this hamlet.
How has this been achieved? What were
the limits and the setbacks of this
progress? Is it possible to end poverty
by 2030 as the United Nations is aiming
for? How? And why should the world
care?
WED | 02 | 03

The slutwalk

Feminism and political protest in Brasília
Dr. Erik Bähre is assistant professor
at the Institute of Cultural Anthropology and Development Sociology,
Faculty of Social and Behavioural
Sciences, Leiden University. He is an
economic anthropologist specialized
in South Africa and with a research
interest in The Netherlands and Brazil
03|02 - 02|03 • 2016

foto: Dom Phillips

Every year, the Marcha das Vadias
(slutwalk) organises a protest march in
Brasília and other Brasilian cities. Young
women dress up like sluts and march in
the dangerous inner city, a place that is
usually off limit. They demand attention
for the criminalisation of women,
the political influence of evangelic
Christians, the illegality of abortion, and
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They demand attention
for the criminalisation
of women
the persuasive ‘beauty dictatorship’
with which they struggle, also in their
personal lives. In this talk, Erik Bähre
will offer an ethnographic account
of this movement, explore how debates
on feminism emerged, and how gender
issues are strongly entangled with
racial and economic inequalities.
Global Challenges

Pathos!
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Het boek Beïnvloeden met emoties.
Pathos en retorica geeft in meer dan
dertig essays voorbeelden van het effect
van emoties in toespraken, pamfletten,
foto’s, film, beeldende kunst en muziek.
Studium Generale organiseert een reeks
lezingen die hetzelfde probeert te doen.

De retorica van emoties
Inzicht in de werking van pathos kan er
wellicht toe leiden dat we de gevoelens
die we ervaren meer waarderen. We
beginnen met de vraag wat pathos nu
eigenlijk is en we eindigen met twee
lezingen over hoe pathos vroeger, maar
ook nu, in de politiek nog een belangrijke rol speelt.
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Lezingen op dinsdagavonden
9, 16, 23 februari en 1 en 8* maart
19.30 - 21.00 uur
* 8 maart 19.30 - 22.00 uur
zaal 011
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden
Meer informatie:
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl
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Pathos - wat is dat eigenlijk?
Dr. Christoph Pieper, universitair
docent Latijn, Griekse en Latijnse Taal
en Cultuur, Universiteit Leiden
In dit college kijken we naar enkele
van de grote auteurs van de oudheid
om beter te begrijpen waar het begrip
pathos eigenlijk vandaan komt. Wij
zullen zien dat Aristoteles vond dat men,

Toehoorders raken
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om met een speech succes te hebben,
drie dingen moest kunnen: een helder,
logisch en feitelijk verhaal vertellen
(logos), sympathiek overkomen (ethos)
en de toehoorders soms ook emotioneel
raken. Dit laatste noemde hij pathos.
Cicero ontwikkelt het concept in zijn
retorische werken verder.

We zullen in het college niet alleen
de grijze theorie behandelen, maar
ook kijken naar een beroemde
rechtszaak uit de Romeinse oudheid
waarin pathos een belangrijke rol
speelde (het Norbanusproces). Aan het
eind van de lezing stellen we de vraag
waarom het antieke concept van pathos
tot vandaag nog niets van zijn kracht
heeft verloren.
DI | 16 | 02

De welsprekendheid
van het beeld
Het pathos van Laocoön
Prof.dr. Caroline van Eck, hoogleraar
Kunstgeschiedenis tot 1800,
Universiteit Leiden
Hoewel de klassieke retorica zich in
eerste instantie richtte op overtuigende
welsprekendheid, heeft zij ook altijd
veel aandacht besteed aan de emotionele beïnvloeding van het publiek door
middel van non-verbale communicatie,
door gebaren en gelaatsuitdrukkingen,
maar ook in de beeldende kunst. Een
van de beroemdste voorbeelden is
de Hellenistische beeldengroep van de
Trojaanse priester Laocoön, die samen
met zijn zoons wordt gewurgd door
een slang als straf van de goden voor zijn
pogingen om de Trojanen te waarschuwen voor het paard dat de Grieken
hadden achtergelaten. De herontdekking van de beeldengroep in 1506
was een schok: voor het eerst zagen
kunstenaars zoals Michelangelo een
09|02 - 08|03 • 2016

DI | 23 | 02

Shakespeare, Schiller
en The Imitation Game

antiek beeld dat pathos zo intens
uitdrukte dat de toeschouwers ter
plekke verstarden van angst en medelijden. De beeldengroep werd een

Beïnvloeding van het
publiek door middel van
non-verbale communicatie
model voor de uitbeelding van hevig
leed, pijn en verdriet in allerlei situaties
en contexten, variërend van het lijden
van Christus tot de representatie van
psychiatrische ziektebeelden. In dit
college laat Caroline van Eck zien hoe
het pathos van Laocoön telkens
opnieuw wordt geïnterpreteerd,
nagevolgd, en getransformeerd, en
daarmee model kan staan voor de
receptie van de kunst van de oudheid
na 1500.
Pathos !

Pathos in literatuur en film
Prof.dr. Anthonya Visser,
wetenschappelijk directeur Leiden
University Centre for the Arts in
Society (LUCAS) en hoogleraar Duitse
Taal en Literatuur, Universiteit Leiden
In Shakespeare’s tragedie Othello
manipuleert het personage Jago niet
alleen de gevoelens van Desdemona’s
vader maar ook die van de andere
figuren met wie hij te maken krijgt.
Op vergelijkbare manier beïnvloedt
Shakespeare’s tekst op zijn beurt weer
de toeschouwer/lezer. Voor Friedrich
Schiller zet het pathetisch-verhevene
van kunst zich in de 18e eeuw te weer
tegen het lijden van de mens en het
maakt zo menselijke vrijheid ervaarbaar.
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Op welke manier wordt pathos
ingezet in moderne visuele media?
We richten ons bij wijze van voorbeeld
op Morten Tyldums film The Imitation
Game (2014).
DI | 0 1 | 03

Zuchten en klagen
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De taal van de emotie in de muziek
Dr. Adriaan Rademaker, universitair
docent Griekse Taal en Literatuur,
Leiden University Centre for the Arts
in Society (LUCAS), Universiteit
Leiden
In de barok is het een van de voornaamste functies van muziek geworden
om de emoties (affecten) van de
menselijke ziel tot uitdrukking te
brengen. Componisten ontwikkelden
een muzikale taal om die emoties in
direct begrijpelijke muzikale motieven

te verklanken. In deze lezing verkennen
we muzikale uitingen van verdriet. De
lezing gaat in op de esthetische idealen
van componisten uit de vroege barok
als Monteverdi. In luisterfragmenten
komen beroemde voorbeelden van
barokke klaagzangen aan de orde
als Monteverdi’s Lamento di Arianna
en Dido’s Lament uit Dido and Aeneas
van Purcell. We bekijken in vogelvlucht

Componisten ontwikkelden
een muziekale taal om
emoties te verklanken
hoe dit idioom van het verdriet zich
ontwikkelde in de latere barok (Marais,
Bach), in de klassieke periode (Haydn en
Mozart) en tot diep in de negentiende
eeuw (Bruckner, Tsjaikovsky). Als
afsluiting maken we een (klein)
sprongetje naar het Franse chanson
van onder anderen Jacques Brel.
DI | 08 | 03

Pathos in de politiek: toen
Prof.dr. Ineke Sluiter, hoogleraar
Griekse Taal en Literatuur,
Universiteit Leiden
Het gebruik van pathetische retorica
is van alle tijden. Het hoorde, ook in de
oudheid, bij discussies over vluchtelingen, bij politieke crisissituaties, en
bij situaties die de redenaar graag als
een crisis wil laten klinken. We bekijken
Homerus, Grieks drama, en Griekse
retorica op jacht naar de sporen en
effecten van pathos.
09|02 - 08|03 • 2016

NA DE PAUZE:

Pathos in de politiek: nu

Wat als Martin
Luther King vol op
het orgel gaat?

Pathos !

Prof.dr. Jaap de Jong, hoogleraar
Journalistiek en Nieuwe Media,
Universiteit Leiden
Pathos is een onmisbaar instrument
voor de politicus. In een tijd van
massamedia kan de Nederlandse
politicus niet volstaan met het op
neutrale toon uiteenzetten van feiten
en met droge argumentatie. Wie een
miljoenenpubliek via tv of filmpjes
op internet echt wil bereiken, moet
emoties uit de kast halen om zijn
publiek te raken. Wat een aanvaardbare
dosering van gevoelens is, hangt
echter in sterke mate af van de
cultuur.
Goebbels en Hitler gelden als
schoolvoorbeelden van sprekers die
met knappe inzet van retorische
middelen de massa’s in vuur en vlam
zetten. Met schrikbarende gevolgen.
Hoe wordt daarover in de eenentwintigste eeuw gedacht? Wat als
Martin Luther King vol op het orgel gaat,
of Obama?
De Nederlandse politiek in de
Tweede Kamer kende een traditie van
sobere welsprekendheid, maar in de
eenentwintigste eeuw wordt die
opgeschud door optredens van Fortuyn,
Wilders. Hoe valt de enthousiaste
ontvangst van de onnederlands
gepassioneerde MH17-toespraak van
Frans Timmermans voor de VN te
verklaren?
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Brazil
2016!
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Hot on the heels of the Fifa World Cup
that recently took place in Brazil,
the country is already preparing itself
for the next big event: the Olympics
of 2016, when Brazil will again be the
epicenter of the sports world for several
weeks. Yet, the country offers far more
than the clichés of samba, Copacabana,
and carnival. Brazil is one of the
BRIC-countries, which include Brazil,
Russia, India and China – the current
rising stars of economic development –
and thanks to this is increasingly
recognized as a key player on the
political world stage. Alongside this
success story, current internal political
and economic uncertainties are adding
to the complexity of Brazil’s status in
our contemporary world.
What do we see when we zoom in on
Brazil, a country bigger than Europe?
The historic links between the
Netherlands and Brazil, going back to
the Dutch occupation of the northeast
of Brazil from 1624 till 1654, are
practically unknown. Still, the Dutch,
and in particular Johan Maurits van
Nassau-Siegen who was governor
from1637 till 1644, left an enormous
cultural and scientific legacy, which is
still highly valued by the Brazilians.

What does firm economic development
mean for a country that used to have
the reputation of a developing country?
And what impact does Brazilian political
history have on current politics, bearing
in mind that Brazil was governed by a
military regime from 1964-1985. It has
been a democracy since. What does life
in Brazilian megacities look like? And
how do mega-events such as the World
Cup and the Olympics influence the
country and what impact do they have
on the lives of its inhabitants?
Series of lectures on Wednesdays
10, 17 and 24 February
2*, 9, 23 and 30 March
7:30pm – 10:00pm
Lecture room 011
Lipsius-building
Cleveringaplaats 1
Leiden

19

*Please note: the lecture on 2 March
takes place in The Hague (Leiden
University College, Anna van Buerenplein 301)
Brazilian Day at LAK Leiden
Dance and singing workshops
Saturday 2 April
12:00 noon – 5:00pm
More information:
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl
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foto: A. Duarte

WED | 10 | 02

Brazilian urbanity and some
challenges to the future

part due to the productive restructuring
of the end of the twentieth century.
This has contributed to significant
changes in the direction, magnitude and
composition of migration flows.
This quick, spontaneous and uneven
growth of many Brazilian cities comes at
a price, with lots of problems concerning education, health and leisure
facilities, urban infrastructure as well as
urban social life. What is the impact of
this urbanity on society? How are these
cities organized and managed?
foto: Laszlo Ilyes
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Prof. dr. Ester Limonad, full professor
in Human Geography affiliated at
Fluminense Federal University
Nowadays over 85% of the Brazilian
population lives in cities. Fifteen
metropolitan areas with more than 1,5
million inhabitants are distributed
throughout Brazil. In contrast with the
vast extensions of the underpopulated
land of Argentina and Chile, the Brazilian
urban network is spread all over its
territory. Somehow, Brazil’s urban
network has gone against many
pessimistic forecasts made by numerous
experts concerning the urban growth
of underdeveloped countries during the
seventies. Alongside the expressive
growth of São Paulo, one of the largest
urban agglomerations of the world, a
wide range of urban agglomerations of
different sizes with different conditions
of life and urbanity has developed, in

AFTER THE BREAK:

Day-to-day life in Brazilian
megacities
Jorn Konijn, architecture and design
curator, curator of the 5th Bienal
Brasileira de Design
In the last decade Brazil has manifested
itself as a global political and
economic power. But how is it to live
on a day-to-day basis in Brazilian megacities such as Sao Paulo and Rio de
10|02 - 30|03 • 2016

Janeiro? What is the impact of the
economic growth and the international
attention on the daily life of Brazilian
citizens? And specifically, how do
architects, designers and artists
constantly work to improve the living
situations of Brazilian citizens? The
lecture will look in-depth at relevant
social design examples from architects
such as Lina bo Bardi, Lelé and Oscar
Niemeyer and artists such as Hahn &
Haas and Lia Rodriquez.

WED | 17 | 02

Rio as an Olympic village,
what for?
Prof. dr. Ester Limonad, full professor
in Human Geography affiliated at
Fluminense Federal University
In the last ten years Rio has hosted the
Pan American Games, the International
Youth Journey of the Catholic Church,
Rio+20 and the World Cup, among other
global events. The city has been
preparing year after year to receive
these events almost as a succedaneum
of what Barcelona has experienced
Brazil 20 16 !

during the last century. Why should Rio
de Janeiro engage in global events?
Why say yes to such events while many
cities from advanced countries say no.
Is there any social benefit from this kind
of event?
Many of these events require large
public funding as well as private
investments. In a country like Brazil such
expenses may on the one hand enhance
financial and real estate investments,
but on the other hand they have a major
impact on public resources. Nevertheless, during these ten years of largeevent preparations, there has been a
wide urban renewal, enhancing
and modernizing many public spaces,
providing new urban facilities and
services mainly to improve the spaces
concerning such events. The relative
urban social cleansing and cosmetics
make us question how the engagement
in these events puts at stake the right
to the city of its inhabitants.
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AFTER THE BREAK:

Favela ‘pacification’
in Olympic Rio de Janeiro:
security for whom?

foto: Agencia Brasil
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Sara Koenders, PhD researcher and
lecturer at the Amsterdam Institute
for Social Science Research (AISSR)
and the Center for Latin American
Research and Documentation (CEDLA)
Beginning in 2008, Pacifying Police Units
(Unidades de Polícia Pacificadora,
UPPs) have been established in selected
favelas in order to “take back control”
from illegal armed groups – drug gangs
in particular. What started out as an
ad-hoc response to specific problems
turned into a high-profile project with
national and international acclaim. At
the same time, and increasingly so, the
intentions and viability of “pacification”
have been questioned. This manifests
itself in acts of resistance by many favela
residents and social movements.

In this lecture, Sara Koenders will
discuss the implications of recent
mega-events for (the meaning of) Rio de
Janeiro’s favelas. She will focus mainly
on the favela “pacification” project,
examining its different representations
and practices. What does it mean for the
perception of (in)security among favela
residents? What forms of resistance are
developed in this context? Looking into
perspectives on “whose security” is
prioritized also provokes a reflection
on how “pacification” is related to a
larger city project that evolves around
political and economic interests.
WED | 24 | 02

Brazil, an emerging power,
a BRICS
Dr. Marianne L. Wiesebron, associate
professor at the Department of Latin
American Studies, Leiden University
In 2001, Jim O’Neill, from Goldman
Sachs, launched the concept BRIC
10|02 - 30|03 • 2016

[Brazil, Russia, India and China] in
Building Better Global Economic
BRICs. These countries had a healthier
outlook and bigger growth than the G7
[7 industrialised ones] on shorter and

Building Better
Global Economics
longer term. This concept was
transformed into action with the
establishment of yearly summits, from
2009 onwards. In 2011, South Africa
was included and BRIC became BRICS.
Since, there has been a proliferation of
activities and initiatives. The establishment of the BRICS New Development
Bank in 2014 was the most important
initiative and, in a way, is changing the
new world order. What has triggered
the cooperation of these countries and
what is their impact?

brought from the role of the government in all those cases – and others such
as health, aircraft, gas and oil, and
telecommunications – in fostering/
supporting research programmes that
have been the base for such improvements. In the cases of agriculture,
health, gas and oil, the role of state
agencies/state-owned companies – such
as EMBRAPA, Fundação Oswaldo Cruz
and Petrobras – has been crucial. The
same can be said of the success story of
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AFTER THE BREAK:

Brazil, major producer of
primary goods
Prof. Arlindo Villaschi, 2016 holder of
the Rui Barbosa Chair of Brazilian
Studies, Federal University of Espírito
Santo
The specificities of Brazil in the BRICS
will focus on its role as a major producer
of primary goods in the world market.
Emphasis will be given to innovations
that have allowed the country to
increase its productivity, both in
traditional crops – such as sugar cane
and coffee – and in exotic products such
as eucalyptus and soy. Evidence will be
Brazil 20 16 !

EMBRAER – that was privatized when
it was already a major producer of
commercial aircrafts for regional
airlines. The privatization of TELEBRAS
broke with a virtuous policy of R&D,
local production of equipment by
private companies, and purchasing
power of state-owned enterprise
providers of telecommunication
services. Those cases will be used in
order to confront policies that were
implemented in the past with the aim of
increasing the country’s competitiveness through technological development; and those adopted under the

foto: Ninja Midia

neoliberal regime that increased the
participation of foreign capital in areas
where the country’s competence was
already recognized.
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WED | 02 | 03
This lecture is also part of the
Global Challenges-series

The slutwalk

Feminism and political protest in Brasília
Dr. Erik Bähre, assistant professor at
the Institute of Cultural Anthropology
and Development Sociology, Faculty
of Social and Behavioural Sciences,
Leiden University
Every year, the Marcha das Vadias
(slutwalk) organises a protest march in
Brasilia and other Brasilian cities. Young
women dress up like sluts and march
in the dangerous inner city, a place that
is usually off limit. They demand
attention for the criminalisation of
women, the political influence of
evangelic Christians, the illegality of
abortion, and the persuasive ‘beauty
dictatorship’ with which they struggle,

also in their personal lives. In this talk,
Erik Bähre will offer an ethnographic
account of this movement, explore how
debates on feminism emerged, and how
gender issues are strongly entangled
with racial and economic inequalities.
WED | 09 | 03

Participatory democracy in
Porto Alegre
Dr. Marianne L. Wiesebron, associate
professor at the Department of Latin
American Studies, Leiden University
Since 1989, Participatory Democracy
has become an important element of
Brazilian politics, especially at the
municipal level. This means that citizens
have a say in how to spend a part of the
municipal budget. This also means that
citizens have an impact on politics. How
and why did participatory democracy
develop? In what way are citizens
participating and what does this mean
for Brazilian democracy? These are
some topics that will be developed.
Some attention will also be given to the
differences between this form of
participation and the ‘participative
society’ in the Netherlands.
WED | 23 | 03

Brazilian road movies
Discovering the nation on screen
Dr. Sara Brandellero, assistant professor
in Brazilian Studies, Leiden University
Life on the road has given rise to some
of Brazil’s most enduringly popular
10|02 - 30|03 • 2016
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AFTER THE BREAK:

Avant-garde and contemporary
art in Brazil
Julia Gomes Barbosa Moreira,
project assistant at Kunsthal KAdE
Amersfoort, MA in Arts and Culture
To say that Brazilian art is booming, at
home and all around the world, still
sounds like an understatement. Artistic
practice in Brazil has increasingly been
in the spotlight, with more and more
galleries, collectors, and critics devoting
attention to the region, and exhibitions
showcasing Brazilian artists materializing in museums everywhere. In order to
better contextualise this ongoing
phenomenon, this lecture will explore
recent developments in the country’s
artistic production. Further, we will look
back to the avant-garde of the second
half of the twentieth century, widely
viewed as a turning point in the history
of Brazilian art. The session covers, for
instance, the renowned Neo-Concrete

productions and has been a medium
through which Brazil as a nation has
been reflected on and often powerfully
critiqued.

This lecture will consider the road
movie, one of cinema’s most popular
genres, and look at how, despite being
immediately associated with North
American cinema, it has produced some
of Brazil’s most iconic films. How has
the journey been usefully deployed to
reflect on Brazil’s history of (post)
colonization? Or how has the road been
a symbol of development but also of the
destruction of the natural world? And
how have journeys on screen shifted
from within national borders to a
growing attention to transnational
transits, in an increasingly globalized
world?
Brazil 20 16 !

foto: David A. Brown

Life on the road reflects
Brazil as a nation
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movement that unfolded in the 1960s
and was characterised by a freer form of
experimentation, reacting against the
rigid and geometrical principles of
Concretism. It also encompasses works
created during the dictatorial regime,
which lasted from 1964 until 1985,
when artists used a metaphorical
language to address the oppressive
realities they faced on a daily basis.

second world largest River Basin, and
nearly one third of the world’s freshwater.
The protection of this environmental
richness is important not only to help
fight climate change and to provide food
and energy but also to protect the
livelihood of Indigenous populations
and to support a national sustainable
development. How all these goals can
be met, remains a major dilemma. In this
lecture you will learn more about the
current status of the Brazilian nature.
After a brief presentation of the key
environmental systems and their local
populations, you will hear about current
threats and possible solutions, and
who are involved in these decisions and
actions. A few examples will be used
to illustrate the environmental
dilemmas in Brazil faced by the local
populations, the national government
and the global society.

WED | 30 | 03

Brazil as an environmental
power
Linking nature and society
Dr. Fábio de Castro, assistant
professor of Brazilian Studies, Centre
for Latin American Research and
Documentation (CEDLA), Amsterdam
In recent years, Brazil has emerged in
the global arena as an economic power.
In addition to its large economy, Brazil is
also an environmental power characterized by global endowments. The country
houses 60% of the world largest tropical
forest, the world largest wetland, the
10|02 - 30|03 • 2016
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Brazilian Workshop Day
at LAK Leiden
LAK Courses organizes three different
workshops on Brazilian dance and
music. If you want to participate in all
three workshops, you can buy a
passe-partout for €33,-. Registration via
www.lakcursussen.nl
Workshop Samba (beginner-level)
12:00 noon - 01:00pm
This workshop focuses on the basics of
Samba.
Fee: € 10,-. Teacher: Rachid Alexander
Workshop Samba (intermediate-level)
01:15pm - 02:30pm
This workshops suits dancers that
already have some knowledge of the
samba-technique. The workshop will
focus on a simple choreography with
different samba steps.
Fee: € 12,-. Teacher: Rachid Alexander
Workshop Brazilian singing
01:15pm - 02:45pm
This workshop introduces you to
Brazilian music and Brazilian singing in
particular. You’ll learn about basic
rhythms and the different instruments
that are being used in Samba and Bossa
Nova. Furthermore you’ll get acquainted with Brazilian vocalists and
Portuguese lyrics and you’ll start
working on a song for yourself.
Fee: € 14,-. Teacher: Evelien Storm
Brazil 20 16 !

Workshop Capoeira
03:00pm - 04:30pm
Capoeira is to be seen as an artistic
‘fighting game’. Starting the workshop,
each participant will individually
practice the basics, using rhythm, body
and voice. Then you’ll be paired up and
start bringing the learned techniques
into practice. The finale of the workshop
is an improvised ‘fighting game’ in the
RODA (circle) accompanied by singing
and music.
Fee: € 14,-. Teacher: Claudio Lemos
(Mestre Samara)
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‘Een stuk grond omspitten’

Hutspot SG: een mix van evenementen,
dit keer bestaand uit een filmvertoning
over een vluchtelingenkamp in Calais
en een dubbellezing gekoppeld aan de
tentoonstelling ‘Klassieke Wereld.
Grieken, Etrusken, Romeinen’ bij het
Rijksmuseum van Oudheden.

19e eeuwse opgravingen in Griekenland
Ruurd Halbertsma is conservator van
de klassieke afdeling van het
Rijksmuseum van Oudheden. Tevens is
hij als bijzonder hoogleraar verbonden
aan de Faculteit der Archeologie,
Universiteit Leiden
Een kleurrijke figuur uit de geschiedenis
van de Nederlandse archeologie was
kolonel Bernard E.A. Rottiers (17711857). In de napoleontische periode had
hij dienst gedaan in de legers van de
Russische tsaar. Op zijn terugreis naar
Nederland in 1819 leerde hij in Athene
de Franse diplomaat Louis Fauvel kennen,
een bekend verzamelaar van Griekse
oudheden. Met Fauvel deed Rottiers
opgravingen in Attika, in het achterland
van Athene, waarbij hij zo gelukkig was
om enkele zeer bijzondere sculpturen te
vinden. Met deze collectie zocht hij in
1820 contact met het pas opgerichte
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
Deze ‘eerste verzameling Rottiers’
werd door de toenmalige museumdirecteur Caspar Reuvens hogelijk gewaardeerd. Deze waardering leidde tot een
overmoedig plan van de kolonel: een
vlootexpeditie naar de Griekse archipel,
om hier opgravingen te ondernemen
en oudheden aan te kopen. In de lezing
‘Een stuk grond omspitten’ wordt
ingegaan op deze pioniersjaren van het
archeologisch verzamelen in het
Middellandse Zeegebied.
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NA DE PAUZE:

Nieuw archeologisch veldwerk
in Thorikos, Attika

30

Roald Docter is hoogleraar Griekse
Archeologie aan de Universiteit Gent
De archeologische site Thorikos in
zuidoost Attika is vooral bekend door
het oudste stenen theater van de
antieke wereld, de Myceense tholosgraven en de belangrijke sporen van zilveren loodexploitatie sinds de vroege
Bronstijd. In aansluiting op archeologische exploraties aan het einde van de
19de eeuw, werd in 1963 een groot
Belgisch veldwerkproject gestart onder
leiding van prof. Herman Mussche van
de Universiteit Gent. Dit veldwerk wordt
sinds 2005 door de spreker voortgezet,
waarbij met nieuwe onderzoeksvragen
de oude opgravingsresultaten worden
gevaloriseerd. Dit nieuwe veldwerk
gebeurt deels in samenwerking met
teams van de Universiteit Utrecht (dr.
Floris Van den Eijnde) en de Université
de Lorraine (Nancy; prof. Denis Morin).
In dit tweede luik van onderzoek
in het achterland van Athene zal
ingegaan worden op de resultaten van
het veldwerk in de afgelopen 10 jaar.
Lezingen op zaterdag
13 februari 2016
13.00 – 15.30 uur
Rijksmuseum van Oudheden
Rapenburg 28
2311 EW Leiden
De lezingen zijn gratis, als u de
tentoonstelling wilt bezoeken

betaalt u de reguliere entreegelden.
Meer informatie:
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl
MA | 15 | 02

Calais

Welcome to the jungle
Documentaire (25 min), met inleiding
en zaalgesprek
Het vluchtelingenkamp in Calais,
Frankrijk, is een gevolg van het huidige
asielbeleid. Oorlogsfotograaf en
antropoloog Teun Voeten en cineaste
en videokunstenaar Maaike Engels
maakten een documentaire over deze
plek, die zij omschrijven als een hel op
aarde.
Ze zijn bij de vertoning van de
documentaire aanwezig, leiden de
avond in. Na de filmvertoning vindt
onder leiding van presentator Bahram
Sadeghi een gesprek over het huidige
Europese asielbeleid plaats tussen
de filmmakers en het publiek.
“The Jungle”. Zo heet het kamp vijf
kilometer buiten het centrum van

13|02 - 15|02 • 2016

Calais waar duizenden migranten en
vluchtelingen in erbarmelijke condities
verblijven. Ze willen naar het Verenigd
Koninkrijk, maar zijn bij de laatste
hindernis gestrand na een tocht van
duizenden kilometers met vele
verschrikkingen. Voeten en Engels
constateerden tijdens hun project dat
het kamp in Calais geen vluchtelingenkamp te noemen is: het ontbreekt
daarvoor aan structuur en het is volgens
hen een chaotische en anarchistische
plek. Daarbij is er een gebrek aan
medicijnen en medische hulp. Dit doet
de documentairemakers waarschuwen
voor de humanitaire ramp die zich
dreigt te gaan afspelen in Calais:
“aandoeningen als schurft, luchtweginfecties zijn algemeen, de eerste
gevallen van TBC zijn al vastgesteld.” De
grote internationale hulporganisaties
zoals het ICRC en het UNHCR schitteren
door afwezigheid. Volgens oorlogscorrespondent en hulpverleningsexpert
Linda Polman is de verklaring daarvoor
eenvoudig: “het Europees beleid streeft
Hutspot

naar de opvang in de regio. En de grote
organisaties zijn voor hun financiering
afhankelijk van de regeringen die dat
beleid willen implementeren.”
Het huidige beleid is gericht op het
zo oncomfortabel mogelijk maken van
de omstandigheden voor de vluchtelingen, maar dit actieve ontmoedigingsbeleid heeft nog weinig uitgehaald. Van
begin september tot half oktober is het
inwonertal van de jungle bijna
verdubbeld, naar toen 6000 mensen.
Voor Voeten en Engels is het duidelijk:
“een Europees beleid bestaat niet.
Europa moet spoedig een gemeenschappelijke politiek formuleren die
barmhartigheid met standvastigheid
combineert.”
19.00 uur tot 20.15 uur
Kijkhuis
Vrouwenkerksteeg 10, Leiden
Let op: voor dit evenement dient u
een kaart te kopen! (€ 7,00)
Meer informatie en kaartverkoop:
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl
www.bioscopenleiden.nl/Kijkhuis
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Door prof.dr. Paul Smith, met prof.dr.
Alexander Roose en Koen De Sutter
In een reeks van drie bijeenkomsten
(twee lezingen en een gesprek) gaan we
in op de Franse schrijver en denker
Michel de Montaigne (1533-1592).
Montaigne is de uitvinder van het
essay. In dit genre geeft hij op
persoonlijke en tegendraadse wijze
zijn mening over een veelheid aan

Lezingen op maandagavonden
29 februari en 7 maart
19.30 tot 21.00 uur
Zaal 011
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden
Gesprek op maandagavond
14 maart
19.30 tot 21.00 uur
Leidse Schouwburg
Oude Vest 43
Leiden
33

Zijn tijd, leven en werk
onderwerpen. Montaigne’s denken
wordt gekenmerkt door zijn verregaande relativisme, zijn drang tot
zelfkennis, en zijn ideeën over vrijheid
en tolerantie. De eerste lezing plaatst
het ontstaan en de thematiek van de
Essais in hun tijd. De tweede lezing
behandelt de invloed van Montaigne’s
schrijven en denken door de eeuwen
heen. In het gesprek wordt de
betekenis van Montaigne voor de dag
van vandaag besproken.

Toegang tot de lezingen gratis.
Iedereen welkom.
Let op: voor het gesprek op 14 maart
dient u een kaart te kopen!
(€ 7,50, voor studenten € 5,00)
Meer informatie en kaartverkoop:
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl
www.stadspodia.nl
Op maandag 21 maart (20.15 uur) speelt
Koen De Sutter in de Leidse Schouwburg
de toneelmonoloog Montaigne,
geschreven door Alexander Roose.
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Montaigne in zijn tijd

34

Montaigne schreef zijn Essais (1580) in
woelige tijden. Godsdienstoorlogen en
pestepidemieën teisterden Europa. Hij
woonde en werkte in de streek rondom
Bordeaux, die verscheurd werd door
de politiek-religieuze conflicten tussen
katholieken en protestanten. Als
burgemeester van Bordeaux speelde hij
een rol van politieke verzoening. Dit is
ook merkbaar in het relativisme dat
gegoten is in zijn lijfspreuk “Que
sais-je?” (Wat weet ik?). Zijn Essais gaan
over onderwerpen die nu eens
traditioneel en van alle tijden zijn
(reizen, zelfkennis, emoties als woede
en angst, liefde en vriendschap), dan
weer vreemd (koetsen, duimen,
kannibalen) en vaak verrassend actueel:
leerlinggericht onderwijs, religieuze
tolerantie, vreemdelingenangst, het nut
en onnut van de geneeskunde.
MA | 07 | 03

Montaigne door de eeuwen heen
Montaigne’s ongedwongen manier
van schrijven en filosoferen heeft een
blijvende invloed gehad in Europa.
Descartes, Pascal, Locke, Voltaire,
Rousseau en Pushkin bewonderden of
verafschuwden hem. Goethe en
Nietzsche beschouwden hem als een
van de ijkpunten van het West-Europese
denken. Voor de cultureel antropoloog
Claude Lévi-Strauss en de filosofe
Julia Kristeva staat Montaigne aan de

basis van de moderne reflectie over
een multiculturele samenleving. In
deze lezing volgen wij de receptie van
Montaigne in Frankrijk en daarbuiten.

MA | 14 | 03

Montaigne op het toneel
Wat is de betekenis van Montaigne
vandaag de dag? Over deze vraag heeft
Paul Smith een gesprek met Montaigne-kenner Alexander Roose (Universiteit Gent) en de Vlaamse acteur Koen
De Sutter. Roose is de auteur van onder
meer De Vrolijke Wijsheid. Zoeken,
denken en leven met Michel de
Montaigne (2015) en La curiosité
de Montaigne (2015).
Zowel Roose als De Sutter zullen
vertellen over hun fascinatie voor
Montaigne.
Op maandag 21 maart (20.15 uur) speelt
Koen De Sutter in de Leidse Schouwburg
de toneelmonoloog Montaigne,
geschreven door Alexander Roose.
29|02 - 14|03 • 2016
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