
Leven. Omvallen of overeind blijven.
Film en filosofie 10
HOVO, Nijmegen

http://www.consiliumphilosophicum.nl/2022/nijmegen

dr. Rob van Gerwen
Departement Wijsbegeerte

Universiteit Utrecht

September - november 2022

Inhoudsopgave
1 Vooraf 1

2 Morele deliberatie 2

3 Kaurismäki 2

4 De film 4

The Other Side of Hope

1 Vooraf
Vandaag

• 13:00-13:50: Inleiding

• 13:50-14:05: pauze

• 14:05-15:45 The Other Side of Hope (100 min.)

• 15:45-16:00: nabespreking
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2 Morele deliberatie
Moraal, principes en de waarneming (Kant)

• Immanuel Kant:

1. Categorische imperatief: ‘Handel alleen naar dat [subjectieve] maxime waarvan je
tegelijk kunt willen dat ze een algemene wet wordt.’ (Grundlegung zur Metaphyisk
der Sitten, AA IV, blz. 421.)

2. Praktische imperatief: ‘Handel zo dat het menszijn, zowel in eigen persoon als in
de persoon van ieder ander altijd tegelijk als doel, nooit louter als middel gebruikt.’
(Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, BA 67, blz. 428-429).

3. Oordeelsvermogen bemiddelt tussen wat we weten (met het verstand) en onze plicht
(product van de rede).

Moraal als afstemming met anderen

• Is moraal: moreel beraad?

– In een patstelling redeneren over principes?

• Nee, ‘de groei van onze morele sentimenten, morele opvattingen en morele gewoonten
[vindt plaats] in de typische levensgeschiedenis van het individu.’

– Richard Wollheim, The Thread of Life, p. 198.

VManchester by the Sea

Retorische, psychologische en fenomenologische factoren (RvG)

• ‘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.’

– Iris Murdoch, The Sovereignty of Good, p. 36.

• Gaat het niet om de retorische, psychologische en fenomenologische factoren in mense-
lijke interactie? (RvG)

3 Kaurismäki
Dogma 95 en Kaurismäki

• 6. De film mag geen oppervlakkige actie bevatten. (Moorden, wapens etc. dienen niet
voor te komen.) [Dogma 95]

– In The Other Side of Hope wordt iemand wel tegen de grond geslagen, enzovoort.
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• Kaurismäki: ‘Ik wil uitleggen waarom er geweld in deze film zit. Omdat het me oncom-
fortabel maakt . . . Mensen die willen dat geweld er goed uitziet hebben een probleem
met hun hersenen. Dus ik toon het zoals het echt is: snel en lelijk. Dit is mijn regel en
uitleg.’

• ‘[In] Helsinki is het geweld niet fantastisch. Het is naamloos. Daar slaat iemand je,
gewoon omdat ze een slechte bui hebben.’

Shots en het verhaal

• Wel oppervlakkige actie, dus. Maar:

– Er wordt geen werk van gemaakt;

* De gebeurtenis wordt slechts getoond in al zijn lelijkheid;

* Wordt niet alles bij Kaurismäki zo terloops getoond?

* Ook de emotionele scènes?

• De shots zitten vol betekenis

– Maar het verhaal wordt in de montage verteld.

Robert Bresson, 1983
‘Aantekeningen over de cinematografie’, Versus

• ‘Modellen. Wat zij schijnbaar aan kleur inboeten gedurende de opname, winnen zij aan
diepte en waarheid op het scherm.’ (p. 109)

• ‘Me toeleggen op onbeduidende (niets zeggende) beelden.’ (p. 83)

• ‘Graaf ter plekke. Dwaal niet af. Dingen hebben een dubbele, driedubbele bodem.’ (p.
87)

De stijl van Aki Kaurismäki

VBeginscène van Le Havre, Kaurismäki (2011)

Kaurismäki over Bresson

• Bresson is volgens Kaurismäki een eenzame regisseur die zich wil verbergen, hij wil
met geen enkele stijl verbonden worden . . . . Bresson gaat terug naar de wortels van de
cinema. Hij ontkent alles, zelfs het leven. Bresson is zelfs een komedie filmmaker, maar
dat merk je niet, want hij verbergt zich.

• Kaurismäki: ‘Ik wil dat [Bresson] door mijn films lijkt op een regisseur van epische
actiefilms.’
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De aandacht van Aki Kaurismäki

• Kaurismäki heeft gevoel voor:

– Materiële armoede: Bedelaars zijn mensen;

– En emotionele armoede: In veel scènes zitten groepen in stilte bijeen.

• Personages praten en doen alsof ze eeuwige waarheden uiten. Ze lachen nauwelijks.

– En toch genieten ze;

– En zien ze humor in de absurditeit van het bestaan;

– Wij moeten zelf die humor opmerken en uitwerken, de film doet dat niet voor ons.

• Jarmusch over Kaurismäki: hij gebruikt beperkingen als een kracht.

De arbeidersklasse

• ‘Natuurlijk is de arbeidersklasse geen sexy en commercieel onderwerp, begrijp ik van
het popcorn publiek. Maar ik zou geen dialoog kunnen schrijven voor mensen uit de
bovenklasse, want ik zou niet weten wat zij zeggen. Ik weet überhaupt niet of ze praten.
Misschien zijn ze alleen aan het winkelen. En aandelen aan het kopen en verkopen.
‘Stocks and socks’. Ik vind rijke mensen saai.’ [2018]

4 De film
The Other Side of Hope

• Wat is er aan de andere zijde van hoop?

• De vluchteling en het taalprobleem.

• Hoe pas je je aan in een andere samenleving:

– Met een andere moedertaal?

• Andere talen, andere praktijken.

• ‘Ik ben woedend op Europa. We zijn verdomd onbeleefd geworden. Er zijn mensen op
de vlucht omdat ze anders sterven, op de vlucht voor geweld, in levensgevaar. Als deze
shit niet eindigt, wil ik geen Europeaan meer zijn. Dan zwem ik weg. Naar een plek waar
ik met mijn tanden een vis kan vangen.’
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