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W O O R D J E  V A N  D E

P R A E S E S

Дорогие друзья

Na een kort intermezzo zijn we er terug. Ik hoop dat voor iedereen
de examens goed verlopen zijn, maar vooral dat jullie genoten
hebben van jullie welverdiende rust. Slavia is in ieder geval helemaal
klaar om er dit semester weer vol tegenaan te gaan. 

We zijn het tweede semester alvast goed gestart met onze online
nieuwjaarsreceptie. Ik wil alle aanwezigen graag nog eens
bedanken, dankzij jullie kunnen we spreken van een zeer geslaagde
avond. Via een leuke quiz en een toffe presentatie leerden we de
mensen van de opleiding beter kennen en blikten we terug op het
afgelopen semester. In het bijzonder wil ik nog eens Emma en
vooral Amber Ivanov bedanken voor alle inspanningen voor dit
evenement.

Hoewel we ook dit semester beperkt blijven tot de online sfeer, zal
Slavia opnieuw haar uiterste best doen om jullie wekelijks van
activiteiten te voorzien. In week 2 en 3 hebben we opnieuw onze
spelletjesavonden op donderdag. In de weken die volgen proberen
we wat variatie te brengen met hopelijk onder meer wat
cultuuractiviteiten. Tijdens de paasvakantie hopen we dan weer een
onlineversie van onze traditionele Oost-Europa quiz te brengen.
Hou de komende weken dus zeker onze Facebook-pagina in de
gaten om op de hoogte te blijven van onze activiteiten.

Alvast veel succes dit semester en hopelijk tot op één van onze
activiteiten!
Groeten,
Nathan



M E D E D E L I N G E N

 

N I E U W S  U I T  O O S T -

E U R O P A

Vlak na zijn arrestatie hebben Aleksej Naval'nyj en zijn team op
straffe wijze teruggeslagen naar president Putin. Ze zetten een
documentaire van bijna twee uur online over het ontstaan van de
corrupte vriendenkliek rond Putin en over de bouw van een
gigantisch paleis nabij Gelendžik, een badplaats aan de Zwarte
Zee.

Reeds in 2010 verschenen er verhalen over de bouw van dit paleis
in de Russische media. Het nieuws raakte echter in de
vergetelheid omdat het project zogezegd in handen van
privéondernemers was terechtgekomen. Naval'nyj onthult in de
documentaire echter dat deze verkoop een schijntransactie was.
In realiteit controleert de Russische Veiligheidsdienst FSB het
domein en geldt er een vlieg- en vaarverbod, om op die manier
het paleis aan het publieke oog te onttrekken.

BLZ. 4

Het domein waarop het paleis gebouwd wordt is ongeveer 70
vierkante kilometer groot. Op het domein zouden we onder
andere een ijshockeystadion, een casino en een theater kunnen
terugvinden.



 

Het project zou al meer dan 1 miljard euro gekost hebben en het
geld zou afkomstig zijn van oligarchen uit de entourage rond
Putin. Veel van deze mensen kennen elkaar al meer dan 20 jaar.
Ze hebben elkaar naar de top geholpen en zijn daarbij allemaal
schatrijk geworden.
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De documentaire werd een tijd geleden gemaakt, toen Naval'nyj
nog in Duitsland herstelde van zijn vergiftiging. Hij wachtte bewust
met de publicatie tot zijn terugkeer naar Rusland, om op die
manier te demonstreren dat hij niet bang is van Putin. Tegelijk
werd de documentaire ook gebruikt om mensen te mobiliseren
om te protesteren tegen de opsluiting van Naval'nyj (wat de
voorbije weken ook gebeurde). De documentaire is een gigantisch
succes, wat blijkt uit het feit dat ze ondertussen al 110 miljoen
keer bekeken werd.
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Daarnaast blijkt het succes ook uit het feit dat president Putin
heeft gereageerd op de beschuldigingen uit de documentaire. Hij
ontkent dat het paleis eigendom is van hem of zijn familie. Hij
noemde de documentaire een “saaie compilatie”, die bedoeld is
om de bevolking te hersenspoelen. Wel heeft de president
“wegens tijdsgebrek” de documentaire nog niet kunnen bekijken.

Intussen beweert de miljardair Arkadij Rotenberg dat hij de
eigenaar is van het paleis. Rotenberg is een vertrouweling van
president Putin en was vroeger ook zijn judopartner. Volgens
Rotenberg is het de bedoeling om van het paleis een hotel te
maken. Volgens Naval'nyj en zijn team maakt de documentaire
duidelijk dat mensen zoals Rotenberg slechts tussenpersonen zijn,
en dat Putin wel degelijk eigenaar van het paleis is.
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Dag beste slavisten en andere curieuze lezers,

De lockdown blijft maar duren en het blijft onmogelijk om
allemaal samen toffe activiteiten te doen. Op Netflix begin je
stilletjes aan ook al de betere series te hebben gezien en stilaan
begin je je te vervelen. Maar geen nood want Slavia komt aan
met haar voorstelling van films die je (hopelijk) nog niet gezien
had. In deze editie gaan we een thema hebben, namelijk Sergej
Eisenstein. Al de films zullen door hem geregisseerd zijn en zijn
stuk voor stuk knappe staaltjes van cinematografisch werk in
zwart-wit. Laten we ons dus nu goed installeren in onze zetel,
haal er een warm dekentje bij en een warme choco (met een
vleugje amaretto) en geniet van de voorstelling.

Uw cultuur, Ignace

C U L T U U R @ T H E  M O V I E S



Александр Невский

Wanneer de spanningen stijgen met nazi-Duitsland besluit het
centraal comité om een propagandafilm te bestellen gerealiseerd
door Eisenstein. Dit is ook uiterst duidelijk in de film. De katholieke
bisschop heeft swastika’s op zijn mijter en de Duitse voetsoldaten
dragen een helm die helemaal per toeval sterk lijkt op een
Stahlhelm. Maar het resultaat is er wel. Met hulp van de muziek
van Prokofiev wordt de plot op z’n gemakje stilletjes aan geleid tot
een climax: de veldslag op het ijs en de uiteindelijke teloorgang
van de Duitse ridders.
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Taal: Russisch
Soort: Historisch
Plot in een paar zinnen: De republiek van Novgorod raakt
bedreigd door de Duitse Livonische ridderorde terwijl op de
achtergrond de Mongolen van de Gouden Horde nog steeds een
bedreiging vormen. Op vraag van de proletarische bevolking van
de stad wordt de prins Aleksander Nevskij uitgenodigd om
Novgorod te beschermen. Deze beslist om het meest directe
gevaar aan te pakken: de Duitsers. Wat volgt is de meest markante
voorstelling van een veldslag in de cinematografische
geschiedenis.
Waar te vinden: Youtube-kanaal van Mosfilm biedt de film aan
met ondertitels
Extra info: Hoewel de film uiterst populair was toen hij uitkwam
in 1939 werd hij plots van alle schermen gehaald na het tekenen
van het Ribbentrop-Molotov pact. Na de start van Unternehmen
Barbarossa op 22 juni 1941 kwam de film op even onverwachte
wijze terug in de cinemazalen

Иван Грозный

Als men zou vragen wat Stalin en Eisenstein  gemeen hebben, zou
men niet denken aan admiratie voor het personage van tsaar Ivan
IV. Sinds lang droomde Eisenstein al om te werken aan een
magnum opus over de tsaar. Wanneer Stalin hierover hoort, geeft
hij Eisenstein carte blanche (een eerder figuratieve carte blanche
althans) om aan de film te werken. Oorspronkelijk was de film
bedoeld als een drieluik, maar Stalin stoort zich aan de
voorstelling van Ivan IV die vanaf het tweede deel van de film
steeds autocratischer wordt en onaangenaam op Stalin zelf begint
te lijken.



Taal: Russisch
Soort: Historisch
Plot in een paar zinnen: Januari 1547 op het Kremlin van
Moskou, de jonge Ivan Vasil'evich wordt gekroond tot tsaar van
Rusland en begint aan zijn regeerperiode dat door hindernissen
drama’s en comploterende boyaren gevuld wordt. Wat volgt is de
trage verandering van de optimistische tsaar naar een
meedogenloze autocraat die zonder genade zijn opposanten uit
de weg ruimt.
Waar te vinden: Youtube-kanaal van Mosfilm biedt de film aan (2
delen) met ondertitels
Extra info: Hoewel er al begonnen was te werken aan het derde
deel, zijn alle restanten ervan verdwenen. Er blijft geen enkel
spoor over van wat er in zou gebeuren.
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N I E U W J A A R S R E C E P T I E
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Nieuwjaar zelf werd door de studenten in blokmodus gevierd.
Toch wilde Slavia in samenwerking met Amber dit niet
onopgemerkt voorbij laten gaan. We kregen het idee geopperd
om een nieuwjaarsreceptie te organiseren. Zo gezegd, zo gedaan!
We zijn aan de slag gegaan en bedachten een lijst vragen om de
opleidingsleden beter te leren kennen. Tegelijkertijd konden zij
hun kennis over elkaar eens testen. Amber heeft de antwoorden
op deze vragen in een mooie quiz gegoten die de eerste helft van
de avond vulde. 

De quiz kon gewonnen worden door een opleidingslid en een
student. De inzet was hoog want er kon een limited edition fles
Slavia-wodka gewonnen worden. En zeg nu eerlijk, wie wil dat nu
niet? Van de opleidingsleden bleek professor Yudin zijn collega's
het beste te kennen en van de studenten werd de eerste plek
gedeeld door Charlotte, Thea en Cas (een eerstejaars nota bene!)
Gefeliciteerd allemaal! Jullie wodka komt zo snel mogelijk jullie
kant op.

Het tweede deel van de avond blikten we terug op het eerste
semester aan de hand van foto's, quotes en memes ingestuurd
door onze studenten. Dit triggerde Ignace en Aaron om hun
archief aan Slavistiek-gerelateerde memes los te laten in de
discord. Van een paar van de memes kunnen jullie aan het einde
van deze editie genieten.



Graag zouden we iedereen willen bedanken die aanwezig was. We
vonden het een fantastische avond! Hopelijk jullie ook :) En
natuurlijk onze dank aan Amber. Zonder haar was deze avond niet
half zo leuk geworden.

Hopelijk tot snel op een volgende Slavia activiteit! 
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W I S T  J E  D A T . . . ?
M E N T A A L  W E L Z I J N

 
 

 

Ik zal dit deel niet beginnen als onze rector en nog eens herhalen
hoe moeilijk het allemaal wel niet is. Dat voelen we allemaal.
Gelukkig zijn er een aantal initiatieven die studenten willen helpen
het wat makkelijker te maken op mentaal vlak. Zo vind je op
https://www.ugent.be/student/nl/meer-dan-studeren/wel-in-je-vel
een overzicht met alle faciliteiten aan de UGent waarvan je als
student gebruik kan maken. 

Daarnaast zijn er aantal apps die
nuttig kunnen zijn. Zo is er Klik
de Gentse studentenapp. Via
deze app kun je andere
studenten ontmoeten. Op deze
manier hoeven we het sociale
studentenleven niet volledig los
te laten.

Ook heeft de UGent een app gelanceerd genaamd Pillar. Deze
app helpt je aan de hand van dagelijkse logs bewuster te worden
van je eigen mentale welzijn. Ook kun je met experts chatten en
video's bekijken die je leren omgaan met je emoties. Via de code
ugentstudent kun je je aanmelden.

Neem zeker eens een kijkje! Baat het niet, dan schaadt het niet :) 
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W I S T  J E  D A T . . . ?M E M E S  V O O R  S L A V I S T I E K

S T U D E R E N D E  T E E N S
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Van Ignace

Van Aaron

Van Kieran

Van Nejra
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