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Utøya, 22. juli

1 Inleiding
Vandaag

• 19.30-20.15: Inleiding

• 20.15-20.30: Pauze

• 20.30-22.00 Utøya 22. juli (90 min.)

• 22.00-22.15: nabespreking

• Handouts van de inleidingen:

– loginname: cursus2018

– password: damjak
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(a) William Klein, Lido de Ostia, 1959 (b) Rembrandt, Hen-
drickje Stoffels

Figuur 1: De maker als kijker in de afbeelding

Thema van de cursus

• Gezien worden en de ander zien.

• Aankijken en observeren

– Typen en personen zien.

• James Baldwin: ‘Niet alles wat onder ogen gezien wordt kan veranderd worden, maar
niets kan veranderd worden voordat het gezien is.’

Aankijken, zien en de camera

• Aankijken is wederkerig en veronderstelt aanwezigheid bij elkaar;

• De camera is altijd aanwezig bij wat hij registreert;

• Maar een foto toont die aanwezigheid zelden.

– Vgl. iconische foto’s.

• Dit is een morele kwestie!

Foto’s van mensen maken

• Fotograferende automobilisten (NRC, 6 augustus 2018).

– Bij een ernstig auto-ongeluk ontstaat een chaos op de weg. Een man wordt gere-
animeerd. Mensen stappen nieuwsgierig uit, smartphones in de hand. Een vrouw
loopt te filmen terwijl ze becommentarieert wat ze aantreft. Als een agent er iets
van zegt, kijkt ze verstoord (‘arrogant’) en gaat door met filmen, tot de agent boos
wordt.
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(a) Picasso, Gertrude Stein (b) Ik deel De Vries’ media-kritiek

Figuur 2

– Op de andere weghelft ontstaat een ‘kijkersfile’, waar iedereen met een smartphone
in de hand zit.

• Ongebreidelde nieuwsgierigheid en camera’s vs. een moreel appèl, intimiteit en schaamte.

2 Kritiek op Utøya
Kritiek op de film, van Joost de Vries (DGA), 1/2

• Moet iedereen weten wat Marianne Vaatstra en Anne Faber hebben meegemaakt?

• Moeten de journalisten hierover in detail berichten? (Rechtbankverslagen).

– Is Truman Capote’s In Cold Blood niet obsceen?

∗ Een kunstwerk van echte gebeurtenissen.

• Doet mij denken aan Picasso’s portret van Gertrude Stein.
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Kritiek De Vries, 2/2

• ‘Dat de film uniek is wordt al snel duidelijk.’

• De Vries spelt uit hoe bijzonder de film gemaakt is, maar noemt ook film-trucjes:

– ‘Zoals Schindler’s List het meisje met het rode jasje had, zo heeft Utøya het jongetje
met de gele regenjas.’

• ‘Je hebt gezien hoe naar iets is waarvan je al wist dat het heel erg naar is. Ook Poppe
heeft van iets wat je kunt weten iets gemaakt wat je moet beleven.’

• Maar is dat niet waar kunst voor bedoeld is?

De media

• Ik deel De Vries’ kritiek op de media en de journalistiek.

• Twitter, Facebook: anonieme auteurs ventileren niet-geverifieerde opinies aan anonieme
lezers:

– Twitterstormen van politieke correctheid:

∗ Justine Sacco; Kevin Spacey.
∗ Waar blijven de moraal en de rechtspraak?

• Maar kunst doet geen waarheidsclaim zoals de journalistiek.

3 Kunst
Aristoteles wist het al

• “Daarom is dichtkunst ook filosofischer en serieuzer dan geschiedschrijving. Dichtkunst
is meer gericht op het universele, waar de geschiedschrijving de concrete afzonderlijke
gebeurtenissen behandelt. Onder het universele verstaan we wat voor soort dingen een
personage met bepaalde eigenschappen noodzakelijkerwijs zal zeggen of doen, en dat is
waarop de dichtkunst mikt, hoewel ze specifieke namen invult. Bij het concrete gaat het
om wat Alcibiades heeft gedaan of wat hem is overkomen.” (Poëtica, 62-63)

Waarheid en kunst

• Kunst universaliseert; dat doet journalistiek niet!

• Utøya is geen documentaire, en is dus evident fictie:

– De gebeurtenissen zijn nagespeeld; en worden in één lange take gefilmd; de camera
is deelgenoot.

∗ De camera is geen goddelijke observant zoals in de journalistiek (iconische
foto’s).
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Utøya

• De gebeurtenissen zijn nagespeeld:

– Op basis van getuigenissen; dat maakt ze plausibel (niet: waar).

• Alles wordt in één lange take gefilmd:

– De film is dus afhankelijk van de improvisatie van de acteurs;

– Dat maakt het beeld authentiek (maar niet meer waar ten opzichte van de echte
gebeurtenissen).

∗ Vgl. Dogma 95.

• De camera is deelgenoot:

– Trekt de kijker de gebeurtenissen in: een interne waarnemer!

∗ Maar dan fictief (want de gebeurtenissen vinden niet echt plaats).

– (Vgl. Japans tsunami-filmpje.)

4 Bespreking
Twee punten

1. De Vries’ kritiek op journalisten die details van Faber en Vaatstra uitspellen, lijkt me
terecht:

– Omdat journalisten de werkelijkheid (pretenderen te) volgen.

∗ Dat schoffeert de intimiteit en de nagedachtenis.

2. Maar Utøya is evident geen documentaire.

• De film maakt een universeel punt, subjectief leerzaam voor iedereen.

De vergelijking met de shoah

• De Vries noemt Schindler’s List.

• Lanzmann verzet zich tegen Schindler’s List met soortgelijke argumenten:

– Gebruik geen acteurs; zeker geen ster-acteurs;

– Maak er geen mooi Hollywood-verhaal van;

– Breng de dingen niet letterlijk in beeld: dat vangt nooit hoe het was, enzovoort.

• Er is één groot verschil:

– Volgens Lanzmann is de shoah te groot om weer te geven.

∗ Ze kan alleen geïntimeerd worden, zoals in Shoah.

– Utøya is niet op dezelfde manier, historisch, groot!

5



Utøya en de shoah

• De gebeurtenissen op Utøya waren eenmalig;

– Geen grote voorgeschiedenis (vol van anticipaties en angsten);

– Geen lange nageschiedenis (vrees voor herhaling; wel rouw).

– Eerder met een ramp te vergelijken

∗ Dan met een project als dat van de Nazi’s.

• De Vries’ bezwaren gelden tegen representatie van de werkelijkheid (niet tegen naspe-
len).

– Alleen bij iets zo omvattends als de shoah geldt het (misschien) zelfs tegen naspe-
len.

∗ Lanzmann verzet zich ook tegen de evidente fantasie-film van Roberto Benigni.

5 Kortom
Utøya

• Gaat over verschrikkelijke gebeurtenissen

• Dit soort dingen maken personages van het type slachtoffer mee in dit soort omstandig-
heden.

– Authentiek vanwege improvisatie (de spelers verhouden zich echt tot de omstan-
digheden).

• Geen documentaire van de werkelijkheid

– De camera is aanwezig bij de gebeurtenissen;

– Een interne waarnemer;

– Wij zien wat de camera ziet.

– Wij kijken de gebeurtenissen aan.
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