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Uzak
Vandaag

• 19.30-20.00: Inleiding

• 20.00-20.15: Pauze

• 20.15-22.05 Uzak (110 min.)

• 22.05-22.20: nabespreking

1 Interne waarnemer
Nog over I, Daniel Blake

• Onze emotionele reactie is zorgvuldig georkestreerd door Ken Loach:

– De film toons ons de emoties die Katie heeft over Daniel: zo zien we hem door haar
ogen;

∗ Ze is een interne waarnemer (in de werkelijkheid van de film).
∗ Haar emoties worden gemakkelijk de onze.
∗ Emoties zijn affectieve morele oordelen (er is niets mis mee).

– En haar zien we door Daniels ogen (ook hij is een interne waarnemer).
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(a) Bar aux Folies Bergère (b) Boottocht, 1874

Figuur 1: Edouard Manet

Uzak is ook realistisch

• Uzak is ook realistisch; maar niet sociaal-realistisch;

– Niet zozeer sociaal bewogen.

∗ Er ligt geen (expliciete) visie op de samenleving aan ten grondslag.

• Uzaks realisme is zijn intimiteit.

2 Intiem
Uzak

• Een intiem drama—heel “klein”.

• Meer kijken (gevonden gevoelens) dan verhaal (of dialoog).

– Mahmut, fotograaf in Istanbul, net gescheiden, in crisis; krijgt bezoek van zijn wer-
keloze neef (uit de provincie).

– De afstand (Uzak) tussen de twee is vanaf het begin groot.

Intiem

• Ceylan filmt in zijn eigen woning in Istanbul, met zijn eigen meubilair en auto als attri-
buten.

• De neef is in werkelijkheid een neef van Ceylan en Mahmut (de fotograaf) een goede
vriend (een niet-professionele acteur).

• Intiem?
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V Vergelijken we Polanski’s Carnage (speelt geheel in een appartement, 2:15’);

∗ Zie hoe het appartement uit twee halve kamers bestaat: in de studio (let op de
hand van Nancy Cowan (Kate Winslet)).

∗ Zie hoe de camera blikken filmt die niet bij de anderen aankomen.

V Met het flatje in een andere film van Ceylan: Three Monkeys (2:14’).

Ceylan en Dogma ’95

• Het eerste gebod van Dogma ’95 luidt:

• “Opnames dienen op locatie plaats te vinden. Rekwisieten en decors mogen niet worden
toegevoegd (als een bepaald rekwisiet noodzakelijk is voor het verhaal, moet een locatie
worden gekozen waar dit rekwisiet aanwezig is).”

• De motivatie is ongetwijfeld gelijkluidend: anders zijn relaties onecht.

3 Hier en nu
De chaos van het hier en nu

• Een fictief verhaal biedt ons subjectiviteit van typen (personen / gebeurtenissen):

– Het gaat niet om echte individuen en hun echte subjectiviteit.

• Een documentaire verhaal brengt ordening in de chaos van het hier en nu:

– WTC, september 2001; de tsunami in Japan, maart 2012.

∗ Documentaires structureren (de beleving van de chaos van het hier en nu).

– De historische sensatie is een poging terug te keren: vgl. Shoah.

V Begin van Three Monkeys (4:03’)?
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