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Smoke
Vandaag

• 10.15-10.55: Inleiding

• 10.55-11.10: Pauze

• 11.10-13.00 Smoke (112 min.)

• 13.00-13.15: nabespreking

Authenticiteit van personages

• Over de authenticiteit van de blikken die personages uitwisselen

• Net als bij mensen krijgen we ontzettend veel informatie

– Montage

– Acteren (aankijken)

– Intimatie

– Narratie (vertelling)

– Projectie van de kijker

∗ Die zijn consistentie aan die factoren ontleent

• Leidt improvisatie tot authentiekere blikken?
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Plato: kunst en kennis

• Kunst faalt om twee redenen

1. Kunst biedt geen ware kennis, maar een afbeelding van instabiele dingen en gebeur-
tenissen.

∗ Kunst geeft de dingen weer vanuit een enkel beperkt perspectief.
· Niet met het oog op de eeuwige waarheid.
· Maar is de waarheid eeuwig?

∗ We moeten redeneren naar de ideeën, willen we het goede doen.

– Wat leren we van films?

∗ Hoe het met de feiten staat? Nee.
∗ Zou dat wel moeten? Nee toch?

• Voor Plato zijn kunstwerken (films) een soort documentaires (die falen).

– Zijn kritiek slaat misschien eerder op onze media.

Plato: Kunst en emoties

2. Kunst spreekt alleen het irrationele deel van de ziel (emoties) aan.

– Wie naar zijn emoties handelt handelt hoogstens bij toeval op de juiste manier.

• Voor Plato zijn kunstwerken (films) tearjerkers.

Aristoteles

• Het belang van kunst—van de tragedie—is: psychologische plausibiliteit.

• “Terwijl poëzie zich bezig houdt met universele waarheden, handelt de geschiedenis over
specifieke feiten.”

– Zowel Plato als Aristoteles lijkt te menen dat het in de kunst om universele waarheid
gaat.

∗ Plato: de waarheid zit in de ideeën, die waarlijk Zijn, in een werkelijkheid los
van de instabiele werkelijkheid van de waarneming, het Worden.

∗ Aristoteles: geschiedschrijving beschrijft louter hoe de dingen toevallig zijn
gebeurd.
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Aristoteles: de tragedie

• Beschrijft gefingeerde omstandigheden die zo zijn geformuleerd:

– Dat het publiek zich kan voorstellen wat het zou zijn om in die omstandigheden;

– Voor de keuzen te staan die het personage gesteld zijn.

• Zo richten ze zich op universele waarheden.

– Als jij zo’n karakter had en in die omstandigheden verkeerde, zou je dan niet de-
zelfde doen?

– Subjectief universalisme.

• Wat is het belang van type-casting? Inderdaad: omdat een personage een type is.

De blik van personages

• Elkaar aankijken maakt uitwisseling authentiek. Hoe laat je dat zien in een film?

• Een foto van een gelaat (blik) is dun, dus van de beelden hoeven we niet zoveel te ver-
wachten.

– Waarom?

• Het apparaat, de camera, zit er tussen.

• De camera kan ook authentificeren: Festen, V

• Het verschil met theater.

Film is anders dan theater

• Bertolt Brecht wil de illusie doorbreken met vervreemdingstechnieken.

• Bij theater is de acteur echt aanwezig—zij kan kijker direct aanspreken

– Bij theater wordt vervreemding actief tegengewerkt door samenwerking publiek-
spelers.

– Bij film is de illusie sterker dat men naar een film van echte gebeurtenissen kijkt.

∗ Hier is vervreemding: de illusie verstoren, en dus ingrijpender. (vgl. Godard)
∗ Vervreemding introduceert de camera als echt in de fictie . . .
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(a) De valsspelers (b) Ongelovige Thomas

Figuur 1: Caravaggio

Film

• De blikken van personages krijgen authenticiteit door aankijken, maar hun inhoud door
alle andere factoren:

– Montage

– Acteren (aankijken)

– Intimatie

– Narratie (vertelling)

– Projectie van de kijker

∗ Die zijn consistentie aan die factoren ontleent

• Caravaggio kreeg in bepaalde schilderijen de blik niet goed.

– Vanwege afstemming van de facctoren:

– Het verhaal in de afbeelding gaat een andere richting in dan de blik van de figuren.

1 Smoke
Improvisatie

• The Act of Killing, V.

• De acteurs spelen een personage;

– Maar het personage zijn zij zelf;

– Ze vullen het scenario zelf in met hun eigen subjectiviteit.
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Routes voor authenticiteit van de blik

1. Intimatie;

– L’argent: de koffiekop.

2. Improvisatie

– Weinig verhaalstructuur vooraf.

– Een raamvertelling: Paul Auster (gespeeld door William Hurt).

∗ Vgl. de interne waarnemer (Manet, I, Daniel Blake, Uzak).

– Een klein verhaal opent aandacht voor de chaos van het hier en nu (= improvisatie).
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