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1 Vooraf
Vandaag

• 10:00-10.25: Inleiding

• 10.25-10.35: Pauze ?

• 10.35-12.45 Chinatown 130 min.

• 12.45-13.00: nabespreking

Film en filosofie

• Films die filosofische problemen uitbeelden

– The Matrix

– The Truman Show

• Filosofie die iets leert van films over hoe representaties zich tot de werkelijkheid verhou-
den, wat ze doen

• Films die ons leren over de filosofie van de film (hoe films werken)
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Belangrijkste filosofische problemen 1/2

• Representatie is: iets aanwezig maken voor de verbeelding, wat afwezig is voor de zin-
tuigen.

• Aankijken is een kwetsbaar wederkerig proces.

– Experiment.

Belangrijkste filosofische problemen 2/2

• Verschil tussen waarneming en representatie

– Hoe nemen we de werkelijkheid waar?

– Hoe representeren we de werkelijkheid?

– Hoe representeren we personen met hun belevingen?

• We bouwen in deze cursus met de films een lang verhaal op

2 Tragedie
Aristoteles

• De tragedie draait om het handelen van mensen, net als moraal

– Deugd is handelen, geen karaktertrek

• Doel en ideaal van het goede leven is eudamonia, gelukzaligheid

– Geen toestand maar handelingen

• Heeft een strakke plot: alles moet relevant zijn (vgl. Hollywood)

De inhoud van de tragedie

• Medelijden en vrees (voor het lot van de ander), leiden tot katharsis (zuivering)

– Affectieve analogen van morele oordelen over het ongeluk van een ander

• Peripeteia

– De omwenteling in het verhaal die tegen het einde plaats vindt

• Anagnorisis

– De erkenning door de hoofdpersoon dat hij fatale vergissingen heeft gemaakt

• Hamartia

– Lot, noodlot, feilbaarheid
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3 Chinatown

Chinatown: een klassieker (in film, niet op toneel)

• Regie: Roman Polanski, 1974

• Strakke plot, tragisch einde
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