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1 Vooraf
Vandaag

• 13:00-13:30: Inleiding

• 13:30-13:45: pauze

• 13:45-15:45 Druk (117 min.)

• 15:45-16:00: nabespreking

Welkom (Wat is morele deliberatie?)

• Ethisch beraad: keuze tussen principes in vacuüm-situatie?

– Absolute vrijheid

– Kant: louter redeneren.
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• Iris Murdoch: ‘Als we bedenken wat het werk van aandacht inhoudt, hoe continu het
doorgaat, en hoe onwaarneembaar het waarden-structuren om ons heen opbouwt, zal het
ons niet verrassen dat op cruciale keuzemomenten het grootste deel van het kiezen al
voorbij is.’ (The Sovereignty of the good, p. 36.)

• RvG: De retorische, psychologische en fenomenologische factoren in menselijke inter-
actie.

Aristoteles over kunst

• ‘Dichtkunst [is] filosofischer en serieuzer dan geschiedschrijving. Dichtkunst is meer
gericht op het universele, waar de geschiedschrijving de concrete afzonderlijke gebeurte-
nissen behandelt. Onder het universele verstaan we wat voor soort dingen een personage
met bepaalde eigenschappen waarschijnlijk of noodzakelijkerwijs zal zeggen of doen, en
dat is waarop de dichtkunst doelt, hoewel ze specifieke namen invult. Bij het concrete
gaat het om wat Alcibiades heeft gedaan of wat hem is overkomen.’

– Poëtica, 1451b7, p. 62 (Historische Uitgeverij, 2017).

2 Dogma 95
Dogma 95

• “Ik zweer mij te onderwerpen aan de volgende regels, opgesteld en bevestigd door Dogma
95:

1. 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).

2. Geluid dient nooit los van de beelden te worden gemaakt, of andersom. (Muziek
mag niet worden gebruikt, tenzij aanwezig waar de scène wordt gefilmd.)

3. De camera dient in de hand te worden gehouden. Elke beweging of fixatie die uit
de hand kan worden bereikt is toegestaan. (De film dient niet plaats te vinden waar
de camera staat, schieten dient plaats te vinden waar de film plaatsvindt.)

Dogma 95, vervolg

4. De film dient in kleur te zijn. Speciale belichting is niet toegestaan. (Als er te
weinig licht is, moet de scène worden afgebroken of dient een enkele lamp aan de
camera te worden bevestigd.)

5. Optische effecten en filters zijn verboden.

6. De film mag geen oppervlakkige actie bevatten. (Moorden, wapens etc. dienen niet
voor te komen.)
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7. Vervreemding in tijd en plaats is verboden. (Dat wil zeggen dat de film plaatsvindt
in het hier en nu.)

8. Genrefilms zijn niet toegestaan.

9. Het filmformaat is Academy 35 mm.

Dogma 95, vervolg

10. De filmregisseur wordt niet genoemd op de aftiteling.

11. Verder zweer ik als regisseur af te zien van persoonlijke smaak! Ik ben niet langer
een kunstenaar. Ik zweer af te zien van het creëren van een ‘werk’, omdat ik het
moment belangrijker vind dan het geheel. Mijn uiteindelijke doel is om de waarheid
uit mijn karakters en omstandigheden te dwingen. Ik zweer dat te doen met behulp
van alle beschikbare middelen en ten koste van elke vorm van goede smaak en elke
esthetische overweging.
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