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1 Grot-mythe
Plato en de mythe van de grot

• Mensen leven in schaduwwereld

• De echte werkelijkheid is alleen rationeel te doorgronden: de Ideeën

• Is filmkijken als het leven in de grot?

• De mythe naar de letter lezen geeft ander beeld
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Figuur 1: De grot-mythe

Er is één werkelijkheid

• Die van de waarneming

• Polymodaal: meerdere zintuigen synchroon

– Autisten met problemen

– Films en twee zintuigen: de artistieke houding

Dementie

• Dementie is om meerdere redenen ellendig. Men verliest . . .

– recente herinneringen;

– de betekenissen van de gewoonste dingen;

– het vermogen om handelingsmogelijkheden te herkennen—en de simpelste dingen
te doen;

– men herkent personen niet meer;

– men verliest de eigen persoon.

2 Machinist
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(a) Michelangelo Caravaggio: De Valsspe-
lers

(b) Edouard Manet: De executie van
keizer Maximilian van Mexico

Figuur 2: Handelingsmogelijkheden in schilderijen

Alles in beeld

• Afbeelding is geruststellend omdat het meer afstand creëert.

• Maar afbeelding is ook plat — plet de handelingsmogelijkheden

• Special effects

V King Kong, 2005, Peter Jackson.

– De ervaringen overtuigen niet

• 30 oktober een film die de belangrijkste dingen niet toont, en zo onze verbeelding aan
het werk zet: L’Argent.

• (Zie fig. 2a en 2b).

De dingen

• Hoe toon je de betekenis die dingen voor een personage hebben?

• De handelingsmogelijkheden?

• Laten zien wat het personage ermee doet is smokkelen

The Machinist

• Man heeft al een jaar niet meer geslapen

• . . . en raakt langzaam de grip op zijn leven kwijt

• Geen special effects in The Machinist
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