
HOVO Nijmegen
Kunst en onze werkelijkheid. Een

filosofische benadering
dr. Rob van Gerwen

Departement Wijsbegeerte
Universiteit Utrecht

Website
Januari-april 2013

Inhoudsopgave
1 Vooraf 1

2 Benaderingen 2

3 De Ontologische Drogreden 2

4 Walton 4

5 De Esthetische Benadering 5

6 Acteur en Personage 6

Film
College 7
1 Vooraf
Resumerend

1. Schoonheid is het besef van de eigenheid van de ander via waarneming van diens uiterlijk

2. Artistieke authenticiteit is wat maakt dat we de maker in het werk zien

3. Afbeelding is a. iets aanwezigs (het vlak), waarin b. de kijker c. iets afwezigs d. ziet

4. (Iconische foto’s)

5. Kunst realiseert intenties van de maker

6. We horen de musicus in muziek (en via hem de componist)

7. Wat of wie zien we in een film? (acteurs, regisseurs, personages)
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vandaag

• Wat we in film zien

V Stanley Kubrick’s “The Shining”

2 Benaderingen

Drie drogredenen

1. Intentionele drogreden

– Intenties in de maker zijn onmisbaar voor begrip van het werk

Q Maar wat maakt een intentie beslissend voor die betekenis? Het werk!

2. Evocatieve drogreden

– Wat opgewekt wordt is de betekenis van het werk

Q Maar welke gedachten en gevoelens die je krijgt zijn gepast?
∗ “Die actrice doet me altijd aan mijn moeder denken”

3. Ontologische drogreden

– Of het afgebeelde echt bestaat bepaalt de betekenis van het werk

De esthetische benadering: Het werk beslist

1. Wat we over een werk beweren, vindt correctheidsnorm in het kunstwerk. Wollheim:

– in het werk nemen we de kunstenaar waar

– het gaat om zijn gerealiseerde intenties

2. De subjectieve beleving is niet privaat

– Aan wat van mijn moeder doet de actrice denken?

∗ Haar gedrag (relevant)
∗ Haar koontjes (niet relevant)

– gepast wijzen

3 De Ontologische Drogreden
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(a) (b)

Figuur 1: Jack Nicholson: personage of acteur?

De Ontologische Drogreden
Scruton over Onhoorbare Oorzaken

• Scruton: als we naar muziek luisteren horen we tonen, geluiden zonder hun oorzaken

C Maar we horen toch wel degelijk de oorzaak in het geluid ?

∗ Een dikke opvatting van waarneming / luisteren

De Ontologische Drogreden (bij film)
(Greg Currie over Onzichtbare Personages)

• “Een fictie heeft niet de soorten eigenschappen —gestalte, omvang, kleur— die picturaal
gerepresenteerd zouden kunnen worden.” (Currie, Image and Mind, p. 12.)

– Een ontologische waarheid

– . . . maar . . .

Q Maar wat zien we dan in de bioscoop?

• Gebruiken we onze fantasie om acteurs in personages om te zetten?

• Moeten we geloven dat wat we afgebeeld zien ook echt bestaat?

– Of is dat een neven-effect van fotografie (bij schilderkunst speelt het niet)
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4 Walton
Kendall Walton ziet het beter

• Mimesis as Make-Believe, 1990

• Net-alsof berenjacht spelen met stronken

– Fictionele waarheden

– Angst binnen het spel = quasi-angst

• Groepen van fictionele waarheden maken een fictionele werkelijkheid

Commentaar (RvG)

• Het gaat hier om de fenomenologie van representatie

– Acteurs spelen met rekwisieten in de studio

– Publiek speelt mee met de afbeelding = de representationele houding

• Dat doen we ook bij documentaires

– Het verschil daar is dat echte mensen niet met hun omstandigheden als rekwisieten
spelen

Waar ligt hier de breuk?
(De fenomenologische kwestie)

1. Actuele gebeurtenis hier en nu

2. Gerepresenteerde gebeurtenis [live tv of documentaire]

3. Fictionele gebeurtenissen [plausibel gerepresenteerd]

• Currie ziet de breuk 2 en 3

• De cruciale breuk ligt tussen aanwezig (1) en gerepresenteerd (2+3)

– Representationele houding
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Figuur 2: Wendy Torrence (Stanley Kubrick: The Shining)

5 De Esthetische Benadering
Esthetische Benadering (van film)

• Aard en bestaan van de referent afhankelijk van de representatie

– Hoe weet je van welke dingen je het bestaan moet vaststellen?

• Representaties zelf verklappen onwaarheid zelden

Drie Representatie-Mechanismen

1. Perceptueel: afbeelding

2. Diepgaand conventioneel: taal

3. Weglating

(a) Temporele ellipsen (redenering)
(b) Modale ellipsen (intimatie » dadelijk)

VThe Shining

Soorten representatie in The Shining

• Taal: “ik tekende een contract”

• Afbeelding: de trap oplopen

• De bedreiging — afhankelijk van context

– Maar welke???
∗ de studio of de fictie?
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Film congrafisch

• Intentionele structuur effect van vele intenties (“een samengestelde kunstenaar”)

– Scenario

– Regisseur geeft aanwijzingen (Method Acting)

– Acteurs spelen, interageren (incl. improviseren)

– Belichting, kadrering camera

– Rekwisieten

– Muziek

– Montage, ellipsen (intimatie)

V L’Argent » fig. 3.

Kijker begrijpt

• Dankzij vele gerealiseerde intenties op allerlei vlakken

• Identificatie met acteur is maar één aspect

– Waar komt het gevoelsleven van een personage vandaan?

– Emotioneel realisme: acteur moet het zelf voelen

∗ Lee Strassberg, Method Acting
∗ Niettemin ziet de kijker de emotie van het personage, niet die van Robert de

Niro!

• Montage: intimatie

6 Acteur en Personage

Tegen Currie

1. Alleen bij slechte acteur heeft kijker verbeelding nodig om personage te construeren

– Bij goede acteur is personage een functie van (gefingeerde) expressies van de acteur
én van de filmische context (congrafisch)
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figuur 3: Robert Bresson: “L’Argent”, 1974
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Aanwezigheid

2. Aanwezigheid van de acteur in zijn personage

– Vgl. musicus in uitvoering

– Is geen of-of kwestie

∗ Acteur en personage liggen conceptueel uiteen, niet zintuiglijk;
∗ Tweevoud (vgl. zien-in bij schilderijen)

3. Of we het personage of de acteur zien, hangt af van de gepaste houding jegens de repre-
sentatie

– Wie naar de film kijkt, ziet eerst het personage, pas dan de acteur

∗ “he, Peter Pan” (Robin Williams in Hook)

– wie alleen acteurs ziet mist de film

Na Currie (RvG)

• We nemen het gerepresenteerde direct waar (als gerepresenteerd)

• Wat verbeelding doet is niet: iets wat men “werkelijk” waarneemt in iets fictioneels
omzetten

– Waarneming via representatie veronderstelt geen geloof in de echtheid (alleen dikke
waarneming doet dat!)

• Representationele houding cruciaal

– Dat we niet kunnen handelen doet al iets met onze waarneming

• maar zonder de ontologische drogreden
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