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Dirty God
Vandaag

• 13:00-13:15: Inleiding

• 13:15-13:30: pauze

• 13:30-15:45 Dirty God (134 min.)

• 15:45-16:00: nabespreking

Menselijke schoonheid

• Foto’s, magazines, films, internet.

– Dun, geen interactie, geen onderlinge afstemming.

• Aan de overkant.

– Minder dun, enige interactie, enige onderlinge afstemming.

• In je aanwezigheid.

– Dik, met interactie en onderlinge afstemming.
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Ted Chiang: ‘Liking what you see: a documentary’

• Calli, een neurologische ingreep:

• Een verhaal opgezet als een verzameling losse opmerkingen van betrokkenen.

– Je ziet wel objectieve kenmerken van iemands uiterlijk,

– Maar oordeelt er niet over (vindt het niet mooi of lelijk).

* Tegen ‘lookism’ (na racisme en seksisme).

‘Calliagnose’, voor en tegen

• Ouders zijn voor (want tegen pestgedrag)

• Kinderen zitten er middenin.

– Sommigen zijn voor;

– Anderen willen het uitzetten.

• Moeten we dit niet in de onderlinge afstemming in menselijke interactie bewerken?

– Om te worden wie we zijn?

– Zoals Jade (Vicky Knight) in Dirty God?

Wat is schoonheid

Definitie
Menselijke schoonheid is het besef van het eigene van de ander. We worden de eigenheid van
de ander gewaar: direct, in een ervaring, en niet door hem te beredeneren. (Schoonheid brengt
ons de ander nader in zijn eigenheid). (p. 23)

De dikke variant: de persoon zien

• Plato, Symposium, Alkibiades:

– Bewondert de innerlijke schoonheid van de lelijke Socrates

* τὸ καλόν (innerlijke én uiterlijke menselijke schoonheid)

• Kant, Kritik der Urteilskraft, § 17. Over het schoonheidsideaal

– Geen gemiddeld beeld;

– Maar een beeld ingegeven door interne doelmatigheid.
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Bestaat er ideale schoonheid? (Kant)

• Van artefacten? ‘Het ideaal mooie vliegtuig’?

– Hangt af van concept ‘vliegtuig’; is verkapte perfectie (vs. Baumgarten).

• Van dieren? ‘De ideaal mooie tijger’?

– Is slechts een normaalidee: een gemiddelde afbeelding.

» Van de mens? Ideale schoonheid:

– Alleen van wezens wier doelen niet van buitenaf komen.

= van mensen (morele doelen van binnenuit).

Kant

• Standaard ideeën van schoonheid verschillen;

• Het schoonheidsideaal is gelegen in de menselijke figuur als de expressie van een moreel
innerlijk.

1 De film
Dirty God

• Een meisje blijft overeind.

• Ondanks een door zuur vernielde (dunne) schoonheid.

– Dikke menselijke schoonheid.
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