
Feit & Fictie in Film. Film en filosofie 5.
HOVO, Nijmegen

http://www.consiliumphilosophicum.nl/2017/hovo_fff
dr. Rob van Gerwen

Departement Wijsbegeerte
Universiteit Utrecht

september-december 2017

Inhoudsopgave
1 Lessen van ficties 1

2 Problemen 3

3 Het model 4

The Return
Vandaag

• 10.15-11.00: Inleiding

• 11.00-11.15: Pauze

• 11.15-13.00 The Return (105 min.)

• 13.00-13.15: nabespreking

1 Lessen van ficties
Wat we leren van fictiefilms

• Fictiefilms met plausibele personages (en idem verhaal) leren ons via interne kijkers onze
emoties (affectieve morele oordelen, Aristoteles) te herkennen, en daarmee om te gaan
(katharsis).

• Het gaat er niet om te oordelen over de personages (dat is tamelijk gemakkelijk), maar
om hen te “zien” (als het type persoon dat ze zijn).

• Fictiefilms beantwoorden aan James Baldwins eis: We moeten de ander zien!

– Nu alleen nog die lessen in het echte leven toepassen;
– Maar dat is weer ieders eigen verantwoordelijkheid.
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Plausibele verhalen

• We hebben nog geen antwoord op de vraag wat het belang van fantasie-films is:

– De plausibiliteit van fantasie-films is eerder logisch:

∗ Kloppen de gebeurtenissen logisch met elkaar?
∗ Waarbij de logica die van de fictieve werkelijkheid is;
∗ Die veraf kan staan van de echte werkelijkheid van alledag.

Plausibele personages

• Plausibele personages zijn personages wier psychologie logisch in elkaar zit.

• Een logische psychologie volgt criteria van de psychologie, niet die van de logica:

– Wat personages vinden of voelen kan volkomen onlogisch zijn;

– Als het maar past bij hun karakter.

∗ Hoe weet de kijker of dit zo is?
∗ Door zich in te leven in die psychologie;
∗ Door het personage te “zien”.

Personages “zien”

• Personages “zien” we door niet onmiddellijk te oordelen, maar

• Door ons open te stellen voor wat het personage ons te zeggen heeft;

• Hierin is een element van projectie actief:

– We stellen ons voor wat het voor ons zou zijn wanneer wij in hun schoenen stonden;

– Met hun psychologische geschiedenis.

• In de verbeelding mobiliseren we onze eigen geschiedenis van ervaringen

– Dit gebeurt niet lukraak;

– Er zijn normen van correctheid;

– Het gaat om subjectiviteit die we kunnen delen;

– Tenminste met andere kijkers; helaas niet met de personages, maar dat is de rol van
de andere personages.

• Ook bij intimatie zijn er normen van correctheid.
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2 Problemen
Problemen

• Die ander moet wel voldoende op ons lijken, wil het zien lukken:

– 1. Maar wat is voldoende? [Thomas Nagel]

∗ Hierover kunnen we vrij kort zijn: mensen lijken genoeg op ons om ze te kun-
nen “zien”.

∗ Iemand zien is een wederzijdse gebeurtenis!

– en 2. Hoe zien we anderen eigenlijk in normale gevallen?

∗ Ook als typen! Tenminste in eerste instantie.
∗ En daarna, als we ze “zien”, als personen.

Thomas Nagel

• Thomas Nagel: “What is it like to be a bat?”

• Kunnen we ons dat voorstellen?

– Vleermuizen nemen de werkelijkheid waar via echolocatie.

– Wij hebben geen idee hoe hun werkelijkheid eruit ziet.

• Dan hebben we ook geen idee wat het is om een vleermuis te zijn.

• Dus: Je kunt de ander alleen zien als hij voldoende op jou lijkt.

• En omgekeerd (dat is ook vereist):

– De ander moet jou ook zien: het gaat om aankijken, niet om observatie.

– Iemand zien is een wederzijdse gebeurtenis!

Hoe zien we anderen in normale gevallen?

• PinkPop 2014, The Rolling Stones: “Er zijn zelfs bejaarden bij”.

• Is dit niet algemeen menselijk (dierlijk)?

– Een hond aan de lijn reageert vooral op honden.

– We zien eerst het type, dan eventueel het individu.

• Laatst, op straat: “bejaarden”;

– Ik weet dat ze jong zijn geweest, maar zie het niet aan hen.

• En: “schoolkinderen”

– Ik weet dat ze nog grootse keuzes zullen maken, maar zie het niet aan hen.

• Misschien is Baldwin eis: laat je hierbij niet door irrelevante (kleur)verschillen leiden?
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3 Het model
Ik had gedacht . . .

• Het vandaag nog over feit en fictie te zullen hebben; The return is immers een plausibele
fictiefilm.

• Maar de fictie volgen betekent je inleven in de personages (met hun hulp).

– Misschien is The return gewoon nog een oefening.

• Dit is een model om over ficties na te denken.

Waltons net-alsof spellen

• Kendall Walton heeft een ander model: “We spelen net-alsof spellen”.

– Kinderfeestjes met berenjacht;

– Waarheden in de fictie.

∗ Walton heeft het over de algemene logica van het kijkersgedrag.

• Als algemene logica is dit een sterk model voor onze omgang met allerlei ficties;

• Maar voor films lijkt het te mager:

• Omdat het nog niets zegt over het aankijken dat de personages hun plausibiliteit levert.

En documentaires?

• Documentaires gaan over concrete gebeurtenissen;

• De camera wordt geacht er niet bij te zijn (maakt personen tot fictieve personages):

– Hierin spelen uitgewisselde blikken geen enkele rol:

– De camera kan een uitgewisselde blik niet vangen;

∗ Omdat hij er niet bij is;
∗ En omdat die blik voor een ander persoon bedoeld is.

– Ook mechanismen typisch voor ficties werker er niet:

∗ Montage om kijkers het verhaal te laten vullen met gebeurtenissen of emoties
(intimatie)
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Authenticiteit en inhoud

• Nu we filosofisch grip hebben op de authenticiteit van de blik;

• Rest hun inhoud:

– Die is het effect van allerlei ingrepen:

∗ Acteren (aankijken);
∗ Montage (intimatie);
∗ Het verhaal: hiermee vullen wij de blikken en gebeurtenissen op.

The return?

• Een nieuwe uitdaging voor ons:

– Hoe “zien” kinderen elkaar?

– Hoe “zien” ze hun vader?
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