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Chinatown
Vandaag

• 12:30-13:20: Inleiding

• 13:20-13:35: Pauze

• 13:35-15:45 Chinatown 130 min.

• 15:45-16:00: nabespreking
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Vooraf

• Boekje “In Plato’s grot”, kosten AC7,00, te koop bij docent.

• Login gegevens (voor handouts op website)

– Login naam: hovo2015

– Wachtwoord: yowyoga

∗ Geen hoofdletters, geen spaties!
∗ Dit is een zogenaamd uitspreekbaar wachtwoord, spreek uit [yow-yoga]

1 Plato’s Grot
Plato en de allegorie van de grot

• Mensen leven in schaduwwereld.

– We ontwikkelen louter opinies.

• De echte werkelijkheid is alleen rationeel te doorgronden.

– De Ideeën is de echte werkelijkheid

1. Is filmkijken als het leven in de grot?

– Baudrillard is extremer: “echte” waarneming is als kijken naar film.

2. De grot allegorie naar de letter lezen geeft een heel ander beeld!

Er is één werkelijkheid

• Die van de waarneming

• Polymodaal: meerdere zintuigen synchroon

– Autisten met problemen

• Films spreken maar twee zintuigen aan.

– Films veronderstellen een artistieke houding

V Les Carabiniers (Jean-Luc Godard)
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Figuur 1: De grot-allegorie

2 Tragedie
Aristoteles

1. De tragedie draait om het handelen van mensen, net als de moraal.

– Deugd is handelen, geen karaktertrek: het gaat om wat iemand doet.

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

– Geen toestand maar handelingen.

2. De tragedie heeft een strakke plot: alles moet relevant zijn.

De inhoud van de tragedie

• Medelijden, vrees (voor wat de ander zich berokkent).

– Affectieve analogen van morele oordelen over het handelen en het ongeluk van een
ander.

– Deze gevoelens worden hierdoor verhelderd, gezuiverd (katharsis).

• Peripeteia

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

• Anagnorisis

– De erkenning door de hoofdpersoon dat hij fatale fouten heeft begaan.

• Hamartia
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– Uitkomst, feilbaarheid.

∗ Niet: karakterzwakte (loser)
∗ of noodlot (hij kan er niets aan doen).

De vraag die de tragedie opwerpt

• Hoe had Oidipous de gebeurtenissen kunnen voorkomen?

– Dat is een vraag over het nu van menselijk gedrag.

• Omdat we die vraag mee-ervaren raakt de tragedie ons (en leidt ze tot katharsis).

– Dit mee-ervaren is meer dan louter je inleven (empathie—zoals bij een tsunami);

– Eerder een soort mee-doen.

3 Film
Film is geen toneel

• Chinatown is 1. een detective-film, die 2. meer en meer psychologisch wordt, en 3.
uiteindelijk een tragedie blijkt.

• Films zijn psychologischer dan Aristoteles’ tragedies.

– De camera registreert de kleinste gelaatsexpressies.

– Ook hier gebeurt niets voor niets (strakke plot, maar ook “continuity editing”).

• Een film is geen toneelstuk: de acteurs zijn niet hier aanwezig.

– We nemen gerepresenteerde mensen waar, geen echte. (De waarneming is niet
polymodaal).

Zijn dramatische films tragisch?

• Veel blockbusters zijn geen tragedies, maar gaan over slachtoffers (en overlevers) van
dramatische omstandigheden:

– Overstromingen, branden, terroristische misdaden, psychopaten, ziektes, horror,
The Walking Dead.

• De personages kunnen er niets aan doen: hun karakter wordt alleen belicht voor zover ze
zich weten aan te passen aan de omstandigheden.

– Ze worden door de gebeurtenissen overvallen.

– Bij tragedies weten de personages al waar het op uitdraait, maar kunnen het niet
voorkomen.

• De kijker leeft zich eerder in, dan dat hij mee denkt.
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4 Chinatown
Chinatown: een klassieker

• Regie: Roman Polanski, 1974.

• Met Jack Nicholson, Faye Dunaway, John Huston en Roman Polanski.
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