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1 Vooraf

Vandaag

• 12:30-13:30: Inleiding

• 13:30-13:45: Pauze

• 13:45-15:40 Memento 115 min.

• 15:40-15:55: nabespreking
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Figuur 1: Alfredo Jaar: “Real Pictures”

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.

• Verschil afbeelding en verbeelding: Alfredo Jaar (Zie fig. 1).

Veranderingsblindheid en taakgerichtheid

V. Youtube: Basketballen stuiteren. (1’42”)

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

• Sociaal interpreteren.

V. Alzheimer (0’35”)

• Dementie, een vignet.
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Dementie

• Dementie is om meerdere redenen ellendig. Men verliest . . .

– Recente herinneringen;

– De betekenissen van de gewoonste dingen;

– Het vermogen om handelingsmogelijkheden te herkennen—en de simpelste dingen
te doen;

– Men herkent personen niet meer;

– Men verliest de eigen persoon.

2 Memento
Waarneming en herinnering

• Waarneming behoeft herkenning en dus herinnering.

• Hoe verandert waarneming als de herinnering faalt?

• Kun je dat wel filmen? Maakt Memento het duidelijk?

Hoe film je iemand die zich 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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Figuur 2: Leonards notities (memento)

Waarom werkt Leonard’s tekensysteem niet?

• Waarom kan hij zijn herinneringen niet in woorden vastleggen?

• Ludwig Wittgensteins privé-taal argument (Philosophical Investigations, 1953)

– Je kunt niet in je eentje een taal beginnen (en er de referentie van vastleggen).

– Maar dat is precies wat Leonard probeert.
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