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À bout de souffle

1 Vooraf
Vandaag

• 13:00-14.05: Inleiding

• 14:05-14:20: Pauze

• 14:20-15:50 À bout de souffle, 1960, 90 min.

• 15:50-16:05: nabespreking

Vorige keer

• The Limey: narratieve logica ondergeschikt aan de logica van herinnering / associaties
(tegen continuity editing)

• Vandaag À bout de souffle

1

http://www.consiliumphilosophicum.nl/2015/tilburg_grot1//


2 Echt of constructie
Bertolt Brecht (1898-1956)

1. Vervreemdingstechnieken

2. Scheiden van de elementen (woord, muziek, productie als aparte kunstvormen)

3. Tegen de illusie van werkelijkheid op het toneel (in de film)

• Nouvelle Vague, Cahiers du Cinéma

– Tegen illusie in Hollywood films (continuïteit; realisme)

V Les Carabiniers, 1963—in de bioscoop. (3’)

Acteur en personage

• Shots hebben bewijskracht (Walton: we zien-alsof de fictieve werkelijkheid)

• “Een fictie heeft niet de soorten eigenschappen—gestalte, omvang, kleur—die picturaal
gerepresenteerd zouden kunnen worden.” (Gregory Currie, Image and Mind, p. 12.)

• Je kunt shots ook artistiek gebruiken (om je liefde voor het beeld uit te drukken).

V Une Femme Mariée, 1964 (5’12”)

3 Nouvelle Vague
Nouvelle Vague, twee dingen

1. Auteurstheorie

– Howard Hawks, Akira Kurosawa, Yasujiro Ozu, Alfred Hitchcock, Jean Renoir:
drukken stempel op films

– Godard is zelf ook een auteur.

2. Regels (tegen de cliché’s van de Hollywood “droomfabriek”)

– Dogma ‘95-regels lijken hier sterk op, maar zijn uit op de authenticiteit van de
filmwerkelijkheid.

Nouvelle Vague — de regels 1/5

1. Er wordt met een handcamera gefilmd

V vgl. Thomas Vinterberg, Festen, 1998 (2’23”)

2. Personages spreken in de camera

– Dat kan toch niet?

V vgl. Michael Haneke, Funny Games, 1997 (2’)
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Nouvelle Vague — de regels 2/5

3. Bewuste vergrijpen tegen de continuïteit

4. Gebruikmaken van springers en as-fouten

Nouvelle Vague — de regels 3/5

5. Doorgedreven ellipsgebruik

6. Klankband onecht

Nouvelle Vague — de regels 4/5

7. Men hoort andere geluiden

8. Het geluid is niet synchroon

Nouvelle Vague — de regels 5/5

9. Het geluid gaat op en neer.

10. Soort muziek: jazz

– Om de kijker geconcentreerd te houden.

– Jazz is zelf een kunst.

Godards agenda

• Films zijn constructies.

• Wat is een interessant beeld?

• Wat is een interessant geluid?

V. Passion (7’)
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