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Inhoudsopgave

Kill Bill 1
Vandaag

• 19.30-20.05: hoorcollege

• 20.05-20.20: pauze

• 20.20-22.15: film

• 22.15-22.30: nabespreking

Verhaal en verbeelding

• Vertelling, maar dan gestructureerd:

– begin en einde

– plot

– dwingende logica

• Verbeelding dwingt de kijker:

– Ze wil een bevredigende volgorde van de gebeurtenissen construeren.

∗ Vgl. The Limey

– Post hoc ergo propter hoc? (“erna dus erdoor”): een drogreden
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Figuur 1: In het ziekenhuis

Kill Bill 1

• Twee delen?

• Archetypische wraak is de motor

– Nadruk op archetypisch: niet psychologisch

• Oefening in stijl

– De film gaat nergens anders over dan over de vaardigheid en humor waarmee ze
gemaakt is.

∗ Volkomen coherent

– Psychologisch realisme zou de film verstoren

Montage

• De hoofdstukken hebben andere volgorde dan de gebeurtenissen

– Maar als iets wat eerder gebeurde later vertoond wordt, dan gebeurt dat niet als een
flash-back

– Wat doet dat met de kijker?

• Montage is dienstbaar aan het verhaal in KB

• Bijna geen symbolische montage

– Behalve waterklikker in Japanse tuin

– Wel beelden naast elkaar (Zie figs. 1–4).
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Figuur 2: In het ziekenhuis

Figuur 3: In het ziekenhuis
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Figuur 4: In het ziekenhuis

Archetypes (Zie figs. 5–8).

• Twee genres:

V. spaghetti-western (Sergio Leone: Once Upon a Time in the West)

V. Oosterse vechtfilms (Bruce Lee: Game of Death)

V. en anime.

• Personage-typen—geen psychologie.

– The Good, the Bad, and the Ugly

• Samourai-films: het zinloze en moeiteloze vechten: het wraak-motief.

• KB is een verhaal zonder een werkelijkheid; geen realistische pretenties.

Genres

• Westerns en Samoerai-films zijn avonturen-films met een realistische ondertoon; het zijn
historische films.

– John Ford maakte serieuze westerns.

– Akira Kurosawa maakte serieuze Samoerai films.

• Genres leggen handelingen en gebeurtenissen vast, en personages.

• Kill Bill is een soort hommage aan die genres

– De vechtpartij in KB met de “Crazy 88” yakuza vechters is als een muzikaal ballet.
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Figuur 5: Archetypische personages: spaghetti-western

Figuur 6: Archetypische personages: spaghetti-western
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Figuur 7: Archetypische personages: KB

Figuur 8: Archetypische personages: KB
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Figuur 9: Bruce Lee: zelfde pak

Figuur 10: Adembenemende anime
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Figuur 11: Adembenemende anime

Figuur 12: Adembenemende anime
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Figuur 13: Adembenemende anime

– De film gaat nergens over dan over de vaardigheid en humor waarmee ze gemaakt
is.

• “the sincerity of [Tarantino’s] enthusiasm gives this messy, uneven spectacle an odd,
feverish integrity.” (New York Times)
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