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Inhoudsopgave

Caché
Vandaag

• 19.30-19:45: Inleiding

• 19:45-19:55: pauze (of geen pauze?)

• 19:55-21.55 Caché (117 min.)

• 21.55-22.10: nabespreking (Maastricht)

Caché

• Gaat o.a. over wat het is om begluurd te worden.

Anderen aankijken

• Wederzijds proces

• Vertrouwen

• Mens = geest

– Primair proces (evolutie)

– Houdt de soort gaande
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Anderen observeren

• Alsof mensen objecten zijn

• Tijd en ruimte zijn begrensd bij aankijken (of het wordt observeren)

– Geen probleem als de ander in iPhone praat

– Dementificatie

Voyeurisme

• Observeren zonder medeweten, dus zeker zonder instemming van de ander

– Instemming 6= expliciete toestemming

• Seksueel getint: alsof er interactie is (waar de ander niet mee instemt)

– Seksuele interactie: intiem, met alle zintuigen

∗ Bewijst bestaan van de betrokken personen
∗ Voyeurisme doet dat niet

Afbeeldingen van mensen

• Kun je observeren

• Ontberen dus de intieme interactie

– Wat doet een foto met de afgebeelde?

– Vragen we ons zelden af.

• » William Klein (Zie fig. 1).

De praktijk van Iconische foto’s

• Betrappen de gebeurtenissen (lijdende mensen)

• Observeren lijdende mensen

• Moreel abstinente fotograaf

– Kijker moreel abstinent

– Voyeurisme (Zie fig. 2).
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(a) “Near the Bowery”, New York, 1954-55 (b) “Entrée naar het strand van Ostia, Italië”
(Lido de Ostia,1959)

Figuur 1: Foto’s over fotograferen: William Klein

(a) World Press Photo, 2004 (tsunami) (b) Nick Ut: Vietnam napalm, 1972

Figuur 2: Iconische foto’s
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Werkdefinitie [Van Gerwen: Iconische foto’s]

• “Iconische foto’s beelden een concrete situatie af, vaak een ellendige waarin slachtoffers
van rampspoed te zien zijn—de kijker ziet die concrete gebeurtenis, voelt mee en pro-
jecteert de zo opgeroepen gemoedstoestand op de historische context van de scène in de
foto.”

• “De persoonlijke ellende exemplificeert de grotere gebeurtenissen.”
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