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Disgrace

1 Vooraf
Vandaag

• 19.30-19.50: Inleiding

• 19.50-20.00: Korte pauze

• 20.00-22.00 film 120 min.

• 22.00-22.15: nabespreking

Facebook

• Een besloten Facebook-site van de cursus
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Figuur 1: Aspect-waarneming (De eend-haas)

Klassiekers herbekijken

• Films twee keer bekijken is interessant

– Walton: wij zijn veranderd; maar zien we dezelfde film ook anders?

– Niet voor mijn vrouw

– Uw ervaringen uitwisselen op FaceBook-site?

• Tempo van de waarneming is veranderd

– Chinatown traag, toch goed

– MacBeth traag, werkt niet meer (?)

• Jeugd kan deze oude films niet meer aanzien

– Is mij ook overkomen: The Grifters

Modes

• Mode maakt zowel iets zichtbaar als iets anders onzichtbaar

– Wiens kleding in is, straalt succes uit

– Wiens kleding uit is, ziet eruit als een looser

• Maar wat mode zichtbaar maakt, was er al!

• We zien het nu via veranderde achtergrondkennis (Zie fig. 1).
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Thema: perspectief

• Filosofen over perspectief

– Wat is perspectief?

– De filosofische inleidingen vormen één lang verhaal

• Films waaraan de filosofische kwesties geïllustreerd kunnen worden.

– Niet: films die over filosofische kwesties gaan:

∗ The Matrix.
∗ The Truman Show.
∗ (Zijn geen tragedies.)

– Maar: films die als film waardevol zijn.

Enkele subthema’s (bij wijze van suggestie)

1. Films vanuit het perspectief van hoe je weet dat je bent en hoe anderen je willen zien:
Ida (wil een non zijn); Disgrace

2. films vanuit het perspectief van een andere cultuur: Disgrace en In the mood for love;

3. Films vanuit het perspectief van schuld en beschuldiging: Jagten en Caché.

4. Humor: Les Vacances de M. Hulot (gedraagt zich als een kind);

5. Oude en nieuwe films (tempo-verschillen)

• Maar deze indeling is maar één handreiking aan de kijker.

Objectief: vanuit geen perspectief

• Verschil objectief - subjectief

– Bestaat het subjectieve wel—het is immers niet objectief te bewijzen

• Twee soorten subjectiviteit: een cruciaal onderscheid!

– Idiosyncratische voorkeuren (en associaties) en bespreekbare oordelen

– Feiten en waarden (getuigenis tegenover “je moet het zelf zien”)

• Is mijn perspectief op de werkelijkheid volstrekt uniek?

» Leibniz
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Disgrace is een mooie illustratie van Leibniz’s monadeleer

• Wat Leibniz feitelijk beweert is

1. Dat iedereen een volstrekt uniek perspectief op de werkelijkheid heeft

2. Dat al die perspectieven op elkaar afgestemd zijn

• Dus geen relativisme of solipsisme

• We zullen zien hoe verschillende perspectieven op de wereld bij elkaar komen.

2 Disgrace
Disgrace

• Disgrace, schande [hoe werkt dat?]

– is sociaal bewerkte (afgedwongen) schaamte

– “uit de gratie”

∗ van God?

• Film naar een boek van J.M. Coetzee

– Is de film literair?

– Waaruit zou dat moeten blijken?

Andere media, andere perspectieven

• Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781): Laokoon

• Literatuur en afbeelding hebben onderscheiden vermogens en gebreken

1. Een afbeelding van een maaltijd toont details over de tafelschikking en de onder-
linge relaties tussen de gasten

. . . maar vertelt niet wat er voorafging

2. Een beschrijving kan vertellen over wat er in de mensen omgaat

. . . maar is slecht in uiterlijke details

• Voorbeeld: Laocoon-groep

– Niet afbeelden op hoogtepunt van de ellende (is namelijk lelijk) (Zie fig. 2a).
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(a) Laocoon-groep (b) Jean-Luc Godard: Passion

Figuur 2: Verschillende kunstvormen

De film

• Hoe het leven eruit ziet, als je het idee hebt dat het mislukt is.

– Dat het dan ook mislukt, omdat iedereen dat idee heeft.

• Aristoteles noemt dat hamartia.

– Zijn de beste films niet ook tragedies?!

Verschillende perspectieven in Disgrace

• van de vader

• van de dochter

• van de zwarte Afrikanen

• vroeger en nu:

– Zondebok: vroeger bonden ze de schuld op de bok en joegen hem de stad uit.

∗ Iedereen zag de bok en de schuld was afgescheept.
∗ De daad in plaats van de dader
∗ de schuld is van de gemeenschap en wordt zo rechtgezet
∗ Zo’n ritueel kan nu niet meer: er moet nu een individu schuldig zijn. (Christe-

lijk en modern)
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