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1 Vooraf
Vandaag

• 10:00-10.40: Inleiding

• 10.40-10.50: Pauze (kort)

• 10.50-12.45 Memento, 2002, 115 min.

• 12.45-13.00: nabespreking

Vooraf

• Aristoteles over de tragedie

– Katharsis veronderstelt inleving met personages

• Voortgang van de film psychologisch gemotiveerd » voorwaarts

– Chinatown: J.J. Gittes neemt waar, bedenkt, doet

– The Limey: terugkijken gaat schoksgewijs (de logica van associaties)

• Vandaag: Memento: psychologisch gemotiveerd » achterwaarts (de logica van falende
herinnering).
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Alles in beeld

• Afbeelding

– Is geruststellend (geeft ons controle).
∗ We zien alles wat er toe doet (toch?)

– Afbeelding creëert ook meer afstand (tot hoe het voelt om het mee te maken).

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

Waarneming en film

• Cruciale verschillen

– waarneming van de werkelijkheid
– verfilming van de werkelijkheid
– waarneming van films.

• Mensen willen dingen graag zien.

– Bij verbeelding bent u er zelf bij als u het tot u neemt; democratischer (u kunt
weigeren).

– Beelden dringen zich op.
– Beeld legt de verbeelding vast en
– drijft ons weg bij de gebeurtenissen.

• Dit inzicht motiveert de cinematografie van veel films (A bout de souffle).

• Vandaag iets anders: falende waarneming.

Veranderingsblindheid en taakgerichtheid

V. Youtube: Basketballen stuiteren.

• Waarom zien we trage verandering niet? (Evolutie.)

• Sociaal interpreteren.

V. Alzheimer

2 Memento
Waarneming en herinnering

• Waarneming behoeft herkenning en dus herinnering.

• (De demente vrouw die niet meer wist wat ze op de wc moest doen.)

• Hoe verandert waarneming als de herinnering faalt?
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Figuur 1: Leonards notities (memento)

Wat gebeurt er als je je niet herinnert wat er vooraf ging?
Memento, 2000, Christopher Nolan, 113 min

• Hoe film je iemand die zich niets herinnert?

• Gewoon chronologisch? Dan kunnen kijkers wel alle gebeurtenissen begrijpen . . .

• . . . maar de hoofdpersoon niet

– Dan zien wij hem van de buitenkant

• Hoe film je hem van binnenuit? Zodat wij meemaken wat hij meemaakt?

Memento filmt de gebeurtenissen achterwaarts

• Net als de hoofdpersoon . . .

– . . . worden wij geconfronteerd met onbegrijpelijke gebeurtenissen

– . . . en net als hij proberen wij uit alle macht om ze te begrijpen.

• Aan het eind van de film zijn we terug bij het heden en begrijpen wij hoe de gebeurtenis-
sen samenhangen met wat Leonard gedaan heeft.

– Maar Leonard begrijpt het nog steeds niet.
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