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The WolfPack
Vandaag

• 10.15-11.15: Inleiding

• 11.15-11.30: Pauze

• 11.30-13.00 The Wolfpack (90 min.)

• 13.00-13.15: nabespreking

1 Het model
Het model in deze cursus

• Een fictie volgen betekent: je inleven in de personages.

– Met hun hulp: personages zijn interne waarnemers:

∗ Zij zien elkaar;
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∗ Wij observeren hen.
∗ De personages doen dit voor ons.

– Criterium: plausibele psychologie.

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

• (Past niet echt bij fantasiefilms.)

– Die volgen louter de logica van hun verhaal.
– Criterium: coherente causaliteit.

Waltons net-alsof spellen

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

– Kinderfeestjes met berenjacht;
– Waarheden in de fictie.

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

• Voor films lijkt het te mager:

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

Authenticiteit en inhoud

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

• Rest hun inhoud.

• De inhoud van de blik van personages is het effect van allerlei ingrepen (syngrafisch):

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

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 rol:
∗ Omdat de camera daar zelden bij is;
∗ En omdat die blik voor een ander persoon bedoeld is.
∗ Niet voor de camera: ze wordt niet gespeeld.

• Ook mechanismen die typisch zijn voor ficties, werken er niet:

– Montage om kijkers het verhaal te laten vullen met gebeurtenissen of emoties (inti-
matie).
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2 The Wolfpack 1
The Wolfpack is een documentaire

• De film is een documentaire:

– De blikken worden geregistreerd

∗ Dus niet syngrafisch geconstrueerd (door intimatie en verhaal).

– Ze zijn authentiek;

∗ Maar wij zien niet goed wat hun inhoud is.

Interne waarnemers?

• We zien de blikken van echte mensen (meestal achter zonnebrillen!) die geen inhoud
krijgen van de montage en het verhaal (ze worden niet gefictionaliseerd).

– Maar zij spelen fictieve personages.

– Een omkering van de situatie die we hier alsmaar bespreken.

• Zien we hier interne waarnemers zoals in de films die we gekeken hebben?

– Ik geloof van niet.

De jongens spelen de werkelijkheid na

• De jongens spelen de werkelijkheid na, op basis van films.

• De werkelijkheid kennen de jongens alleen dun, via fictie-films!

– Kun je van louter ficties leren hoe de werkelijkheid werkt?

∗ Nee. Dat laat deze film wel zien: het schiet niet op.
∗ Met heel veel moeite komen de jongens los van hun vader.

– Hoe weet je wat je uit een fictie moet halen om in de werkelijkheid je weg dik te
vinden?

• Ficties zijn alleen van belang voor mensen die de werkelijkheid al kennen:

– Ze zuiveren emoties over de werkelijkheid (katharsis).

The Wolfpack toont een gruwelijke werkelijkheid

• The Wolfpack is een documentaire over de opgesloten jongens van een gezin. De jongens
hebben geen school (of straat) gezien.

• Hun lessen over de werkelijkheid halen ze uit speelfilms, die ze naspelen. Ze construeren
hun eigen werkelijkheid.

• Waaruit bestaat de marteling van de vader?
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1. Hij houdt zijn gezin in de grot van Plato waar ze alleen naar projecties mogen
kijken.

2. Hij onthoudt hen de blikken van vreemden.

• Wat is de rol van de moeder? Vgl. Genie.

3 Genie
Genie 1/2

• Clark Wiley, vader van “Genie” (Susan M. Wiley) verbiedt zijn vrouw (Irene, slecht
ziend) en zoon om met Genie te praten.

• Genie leeft 13 jaar lang in een duistere kamer, urenlang vastgebonden op een poepstoel
(of op bed, met luiers aan).

• Niemand weet van haar bestaan, tot in 1970 de moeder in de supermarkt hulp zoekt.

• (Vlak voordat Clark voor het gerecht moet verschijnen, schiet hij een kogel door zijn
hoofd.)

Genie 2/2

• Wetenschappers duiken op Genie: James Kent (psycholoog) en Susan Curtiss (linguist):

– Kan Genie nog taal leren?
∗ De theorie stelt dat de hersenen daar alleen in een bepaalde periode voor open

staan.

• Genie is heel gretig en leert heel veel woorden, maar niet de syntaxis en grammatica die
nodig zijn om zinnen te maken.

– (Delen van haar hersenen zijn verschrompeld en losgemaakt van de rest: “use it or
lose it”).

• Ze wordt bij de wetenschappers weg geplaatst en komt in allerlei tehuizen;

– Totdat ze daar misbruikt wordt en volledig stopt met praten.
– Ze woont nu in een adoptiegezin.

• Genie heeft nooit een echte familie gekend. V

Boodschap

• We behoeven de blik van anderen om ons zelf te ontplooien en te beheren!

– Om iemand te worden.

• Wordt ons zelf niet ook beheerd door de anderen?

– sentimentaliteit (actief zelfbeeld vertekenen) toont het belang van de blik van de
ander!
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Identiteitspolitiek

• Identiteitspolitiek is een vorm van determinisme

• James Baldwin weigert aan de verwachtingen te voldoen (I am not your negro).

– Vs. verantwoordelijkheid (mogelijkheid van eigen keuzen)

∗ Sartre: absolute vrijheid = absolute verantwoordelijkheid
∗ Maar wie ben je? (vgl. Tragedie)

4 The Wolfpack 2
Documentaire

• Documentaires hebben bewijskracht. Wat bewijst The Wolfpack?

– Opnames op locatie (Dogma, nr. 3, Ceylan) — intiem, authentiek.

– Echte individuen (geen typen), echte subjectiviteit — psychologisch plausibel door
bewijskracht van de documentaire.

– Hoe is hier sprake van de chaos van het hier en nu?

∗ Gefilmd met handgehouden camera.

• Begrijpen wij wat de jongens doen? Zijn het platte karakters? (Ze worden niet ingevuld
door montage en intimatie, of verhaal).

Blikken

• De blikken in The Wolfpack zijn authentiek, maar het is moeilijk uit te maken waar ze
over gaan, wat ze uitwisselen, hun betekenis wordt niet syngrafische gemaakt door de
film, zoals bij speelfilms.

• Vgl. Smoke: improvisatie (echte blikken), maar inhoud door het verhaal (verdubbeling
door Paul Auster).

• De film is een documentaire, maar de jongens spelen zichzelf, terwijl ze rollen spelen.

– Improvisatie is het misschien niet (ze studeren alles goed in), is het wel spel?
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