"Some artists turn from documentary to fiction because
they feel it lets them come closer to the truth, their
truth. Some, it would appear, turn to documentary
because it can make deception more plausible."1
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Erik Barnouw. A History of the Nonfiction Film. New York: Oxford University Press, 1993: 349. Quoted in "In
and Out of this World: Digital Video and the Aesthetics of Realism in the New Hybrid Documentary". In:
Ohad Landesman. Studies in Documentary Film, volume 2, nr. 1, 2008, 33.
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Still op 1 pagina afkomstig uit de documentairefilm ARMADILLO (2010) van regisseur Janus Metz.

Voorwoord

Voor u heeft u - analoog of digitaal -

mijn afstudeerscriptie met de titel

"Likeness: de zucht naar werkelijkheid". In deze afstudeeropdracht van de
masteropleiding Film- en televisiewetenschap aan de Universiteit Utrecht staat
de stilistische constructie van de werkelijkheid in de filmische representatie
centraal. Respectievelijk zijn een fictie- en een non-fictiegenrefilm met elkaar
vergeleken om erachter te komen wat de overeenkomsten en verschillen in de
manier van representeren zijn en wat dit uiteindelijk zegt over het medium
film op een bepaald moment in een bepaalde situatie.
De onduidelijke grenzen tussen de fictie- en de non-fictiefilm en de reflexieve
houding van de filmmaker die vanuit van dit grijze gebied met de status van
het filmbeeld speelt heb ik altijd al een interessant spanningsveld gevonden.
Als afgestudeerd documentairemaakster (St.Joost 2007) gaat mijn interesse
al langer uit naar kruisbestuivingen tussen verschillende filmgenres en
mediavormen. Vandaar dat ik, via een pre-master traject, twee jaar geleden
terecht ben gekomen op de Universiteit.
Vandaag, exact twee jaar later, schrijf ik mijn laatste paragraaf en wordt het
tijd dat ik – misschien wel als reflexieve filmmaker - mijn vleugels uitspreidt
in de wereld (van de media). Reflexief, kritisch en bewust zijn eigenschappen
die bij mij passen. Het wereldje van de media, daar zet ik nog mijn
vraagtekens bij.
Het was in ieder geval een hele leerzame maar ook een hele intensieve klus
om binnen een tijdbestek van minder dan drie maanden deze scriptie te
schrijven.
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verjaardagen en zelfs avonden naar de bioscoop heb ik moeten laten gaan om
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Inleiding

De 25ste editie van het jaarlijkse International Film Festival in Amsterdam
heeft dit jaar, naast de beste en nieuwste documentaires uit de hele wereld,
een bijzonder thema en blikt terug op significante historische gebeurtenissen
van de afgelopen 25 jaar gerepresenteerd in de documentairefilm. In het
programma

RE:

Constructing

History

worden

onder

leiding

van

cultuurhistoricus Thomas von der Dunk drie documentairefilms vertoond die
laten zien dat de documentairefilm als geschiedschrijver een behoorlijke
zeggingskracht heeft. Von der Dunk beaamt onder meer dat de verschillende
interpretaties die een documentairefilm overbrengt een genuanceerd beeld
geven van de werkelijkheid en dus ook van de gefilmde historische
gebeurtenissen.2 Tijdens het programma ondersteunen de documentairefilms
SINS OF MY FATHER

(2009) van filmmaker Nicolas Entel, WE LIVE IN PUBLIC (2009)

van filmmaakster Ondi Timoner en VIDEOCRAZY (2009) van filmmaker Erik
Gandini deze bewering. Alle drie de films schetsen een duidelijk beeld van
ingrijpende

recente

historische

gebeurtenissen,

de

rol

van

de

documentairefilm en de wisselwerking tussen deze twee.
Het programma en de gesprekken met de filmmakers zijn geen nieuw
fenomeen, maar sluiten aan op het debat over de manier waarop de
werkelijkheid in het documentairegenre wordt gerepresenteerd. Sinds het
ontstaan van het medium film wordt dit door verschillende wetenschappers en
filmmakers frequent aan de orde gesteld.3 Documentairefilmmakers hebben
vaak te maken met een constante bewuste worsteling tussen feit en fictie,
tussen het weergeven van een historische werkelijkheid en het weergeven
van een verhaal. Het is als het ware een rendez-vous of confrontatie tussen
het laten zien wat iets is of kan zijn en wat iets werkelijk representeert. De
documentairefilm, ten opzichte van de speelfilm, is dan ook betrouwbaarder
als geschiedschrijver zegt Von der Dunk ter afsluiting van het programma.
Maar in hoeverre is dit waarheid op het moment dat fictie- en non-fictiefilms

2

Presentatie Thomas von der Dunk 14 november 2012 tijdens het IDFA programma RE: Constructing
History.
3
De Britse filmmaker John Grierson schrijft in 1926 over de documentairefilm als creative treatment of
everyday actuality en verwijst hiermee naar de creatieve manier van weergeven van feiten uit de historische
werkelijkheid, aldus filmtheoreticus Brian Winston. In: Brian Winston. Claiming the Real. The Griersonian
Documentary and Its Legitimations. Londen: British Film Institute: 1995, 11-14. Naast Grierson hebben
andere belangrijke filmtheoretici in de loop der jaren over de documentairefilm en het non-fictiegenre
geschreven. Onder andere Bill Nichols, Brian Winston, Michael Renov, Noël Carroll, Carl Rendit Plantinga en
Stella Bruzzi mengen zich vanaf de jaren tachtig in dit debat.
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bepaalde esthetische gelijkenissen vertonen? Op welke manier is het medium
film een verbinding tussen de historische wereld en de wereld van de kijker?
In welk genre is de 'zucht naar werkelijkheid' groter? Hoe gaan filmmakers
hiermee om en in hoeverre heeft dit te maken met de transparantie en
zelfreflexiviteit van het medium? In deze scriptie worden onder meer
bovengenoemde vragen gesteld om erachter te komen hoe er op een bepaald
moment in de filmgeschiedenis wordt gedacht over het medium film en hoe
de reflectie op deze gedachtegang te herkennen is aan de stilistische
constructie binnen het dispositief4 van de fictie en non-fictiefilms die in deze
scriptie zullen worden vergeleken.
Het gebruik van het medium film leert dat, naast de technologische
vernieuwingen en een nieuwe vorm van optisch spektakel, dit medium vooral
de aandacht vestigt op het tonen van bewegende beelden. Optische
apparaten zoals de magische lantaarn, het diorama, de thaumatroop, de
fenakistiscoop,

de

zoötroop,

de

camera

obscura,

de

fotografie,

de

praxinoscope en de kinetoscope zijn preludia van de cinematografie in
ontwikkeling naar een uiteindelijk bewegende registratie. 5 Film was bij
geboorte als altijd niet verhalend maar de aantrekkingskracht berustte om te
beginnen op de filmische beweging (monstration) zoals de films van de
gebroeders Lumière. In hun eerste film LA SORTIE DES USINES LUMIERE A LYON
(1895) ligt volgens filmwetenschapper Tom Gunning de essentie van de
vroege

cinema,

namelijk

het

bewegingen van 'echte' mensen.

'laten
6

zien'

(showing)

van

realistische

De film bestaat uit één lange take die

voornamelijk vrouwelijke arbeiders toont die na een werkdag de Lumiere
fabriek in Lyon verlaten. Naast deze manier van weergeven van de actualiteit
verschijnen ook de eerste attractieve fantasiefilms zoals de film LE VOYAGE DANS
LA LUNE

(1902) van Georges Méliès.7 In deze sciencefictionfilm worden

wetenschappers

gelanceerd

in

een

raket

naar

een

geanimeerde

en

schilderachtige maan, raken in conflict met de maanbewoners en vallen
4

Het dispositief bepaalt de betekenis van de film en is een begrip waarin de relatie tussen de kijker, de
filmische representatie en technologie met elkaar in verband staan. Dit begrip zal in het volgende hoofdstuk
worden uitgelegd.
5
Laurent Mannoni. "Archaeology of Cinema/Pre-Cinema". In: Richard Abel. Encyclopedia of Early Cinema.
New York: Routledge, 2005, 32-35.
6
Tom Gunning. "The Cinema of Attraction[s]: Early Film, Its Spectator and the Avant-Garde"[1986]. In:
Wanda Strauven. The Cinema of Attractions Reloaded. Amsterdam: University Press, 2006, 382. Gunning
definieert deze (Lumière) films als actuality films. Hij schrijft in navolging van André Gaudreault [1985] dat
showing domineert boven telling. Frank Kessler schrijft dat actuality gewoonlijk wordt gehanteerd voor de
term realiteit. Frank Kessler. "Actualités". In Richard Abel. Encyclopedia of Early Cinema. New York:
Routledge, 2005, 5.
7
Gunning schrijft over een zogenaamde 'Méliès traditie' waarbij hij de films van Mélièrs als magical illusion
en de films van de gebroeders Lumière als realistic illusion of motion benoemt.
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hierna met hun raket van de maan en belanden weer op de aarde. De nieuwe
moderne film- en projectietechnieken en de attractie van de illusie lijken de
twee kernpunten van de vroege film.8
Al vanaf het begin af aan heeft het medium te maken met twee extremen:
aan de ene kant de traditie van het behandelen van de actualiteit en aan de
andere kant de traditie van de meer kunstzinnige fantasiefilm. 9 Echter de
obsessie voor het weergeven van de werkelijkheid blijft een significante
terugkerende reflectie op het medium film. Sommige fictiefilmstromingen uit
de filmgeschiedenis hebben de behoefte gehad om tot op zekere hoogte terug
te keren naar de oorspronkelijke bedoeling van film en het weergeven van de
actualiteit. Bekende filmstromingen zoals het Sovjet socialisme, het Italiaanse
neorealisme, de Franse nouvelle vague en de Deense Dogma 95-beweging
zijn voorbeelden van filmstromingen die experimenteren met de constructie
van de filmische representatie door deze niet te verbloemen of te verfraaien,
maar de realiteit over te brengen zoals deze werkelijk is gevangen door de
camera. Deze verschillende filmstromingen kunnen, in tegenstelling tot
andere filmstromingen uit de filmgeschiedenis die voortborduurden op
voorgevallen ontwikkelingen en momenten, reflexief, bewust, beschouwend
en analyserend worden genoemd.10 Reflexieve filmmakers construeren de
filmische representatie op een bewuste manier, zodat de kijker wordt geacht
na te denken over de representatie en de manier waarop deze tot stand is
gekomen. De manier van construeren speelt dus een belangrijke rol bij het tot
stand komen van reflexieve filmstromingen. Omdat deze filmstromingen
bovendien de werkelijkheid registreren is het relevant om de esthetische
waarde van deze representatie te onderzoeken.
De meest recente filmstroming, de Dogma 95-beweging, is een collectief van
filmmakers uit Kopenhagen opgericht in 1995. De stroming verzet zich tegen
de kunstmatige illusies die met name Hollywood films uit de jaren zestig met
zich meedragen:

8

Tom Gunning. "Intermediality and Modes of Reception". In Richard Abel. Encyclopedia of Early Cinema.
New York: Routledge, 2005, 324.
9
Gunning, "The Cinema of Attraction[s]: Early Film, Its Spectator and the Avant-Garde", 382. De films van
Lumière en Mélièrs staan niet per se tegenover elkaar als non-narratief en narratief, maar representeren
hier de manier waarop het medium film gebruik maakt van het weergeven van bepaalde beeldenreeksen.
10
Cesare Zavattine. "Enkele ideeën over de cinema". In: Robert Eekhof en Hans Kroon. Neorealisme: Mythe
of werkelijkheid? Stichting Cinemathema: Amsterdam, 1980, 44.
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"The movie had been cosmeticized to death… The 'supreme' task of
the decadent filmmaker is to fool the audience… Is that what the
'100 years' have brought us? Illusions via which emotions can be
communicated?"11

Niet alleen stromingen als de Dogma 95-beweging binnen de fictiefilm spelen
met ontologische en reflexieve vragen over het medium film. De non-fictiefilm
heeft

in

de

loop

van

de

jaren

ook

een

reflexiever

en

zelfbewuste

verschijningsvorm aangenomen. In hetzelfde tijdvak als de Dogma 95stroming verschijnt volgens filmtheoreticus Bill Nichols de reflexieve en
performatieve

vorm

van

de

documentairefilm.

Bij

de

reflexieve

documentairefilm is de kijker zich bewust van de actuele gebeurtenissen in de
historische werkelijkheid en de apparatus van de film zelf. De essentie van de
performatieve

documentairefilm

is

de

beleving

van

de

historische

werkelijkheid door de kijker. Deze vormen willen de kijker eerder laten voelen
dan laten begrijpen, aldus Nichols.12 Door films uit de recente Dogma95beweging en de reflexieve documentairefilm met elkaar te vergelijken is het
mogelijk de identiteit van het medium film in het huidige medialandschap en
de zoektocht naar de ultieme weergave van de werkelijkheid te verklaren.
De

Dogma

95-beweging

en

de

reflexieve

documentairefilm

hebben

verschillende doeleinden, opereren vanuit andere dispositieven en staan in
zekere zin ver van elkaar af. Een centrale overeenkomst is echter dat beide
filmstromingen spelen met de relatie tussen de werkelijkheid en de status van
het filmbeeld. Bovendien refereren beide filmstromingen bewust aan elkaar
door de vormgeving van de stilistische constructies van de filmische
representaties en de manier waarop de filmmakers de kijkers aanspreken.
Hierdoor komen beide filmstromingen dicht bij elkaar in de buurt en bevinden
deze filmstromingen zich in een grijs gebied tussen de fictie- en non-fictiefilm,
waar het lijkt alsof er geen duidelijke esthetische en technologische regels
over de filmische representatie bestaan. Welke stilistische en technologische
middelen

hanteren

filmmakers

om

te

refereren

aan

de

ontologische

vraagstukken die zijn hebben over het medium? Op welke manier speelt
reflexiviteit

een

werkelijkheid?

In

rol

bij

deze

hoeverre

constructie

spreekt

de

en

het

constructie

verbeelden
van

de

van

de

filmische

representatie het (zelf)bewustzijn van de kijker aan? En hoe ver wijken de

11

Jack Stevenson. Dogme Uncut. Lars von Trier, Thomas Vinterberg, and the Gang That Took on Hollywood.
Santa Monica: Santa Monica Press, 2003, 22.
12
Bill Nichols. Introduction to Documentary. 2e ed. [2001] Bloomington: Indiana University Press, 2010, 194212.
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dispositieven van de Dogma 95-beweging en de reflexieve documentairefilm
van elkaar af? In deze scriptie staat naast deze en eerder gestelde deelvragen
de volgende hoofdvraag centraal:
Welke stilistische middelen hanteren recente fictie- en non-fictiestromingen
als de Dogma 95-beweging en de reflexieve documentairefilm voor de
verbeelding en constructie van de werkelijkheid en op welke wijze spelen
principes van transparantie en hypermedialiteit hierbij een rol?

Werkelijkheid
De werkelijkheid is een abstract begrip dat meerdere benamingen heeft:
realiteit, waarheid, bestaan, das ding an sich, echt, reëel, wezenlijk of
werelds. Daardoor blijft het een lastig hanteerbaar concept. De betekenis
komt neer op: het leven zoals het in feite is en waargenomen wordt. 13 Griekse
filosofen hebben altijd twijfels over de betrouwbaarheid van de menselijke
waarneming gehad. Deze filosofen beamen onder andere dat het menselijke
denken van nature incapabel is om iets zeker te weten en stellen de
betrouwbaarheid van waar- en kennisneming aan de kaak. De allegorie van
de grot van Plato is een voorbeeld van één van de bekendste opvattingen
over de relatie tussen de menselijke kennis en de werkelijkheid, welke als
analogie met de filmprojectie kan worden gezien, zo schrijven filmtheoretici
Jean-Louis Baudry en Christian Metz.14 Plato schets een situatie waarin
mensen opgesloten zitten in een afgesloten grot en waar op één wand
schaduwen uit de wereld buiten zichtbaar zijn. De mensen in de grot nemen
de schaduwen voor waar aan en denken dat de schaduwen de realiteit zijn,
omdat ze geen andere werkelijke ervaringen hebben meegemaakt. Honderden
jaren voor de uitvinding van de lichtgevoelige plaat benadrukt Plato in deze
passage al de gecompliceerde opvattingen over het vormen, vergaren en
nabootsen van de werkelijkheid.
Naast kunstvormen zoals de realistische schilderkunst, zijn fotografie en film
media

die

de

werkelijkheid

proberen

te

simuleren

door

middel

van

mechanische reproductie. Sinds het ontstaan van deze reproductievormen zijn
13

Guido Geerts en Ton den Boon. Van Dale groot woordenboek der Nederlandse taal. Utrecht: Van Dale
Lexografie, 1999, 3955.
14
Jean-Louis Baudry en Christian Metz schrijven in navolging van de Franse psychoanalyticus Jacques Lacan
(theorie over de spiegelfase en het vormen van het ego) over de filmprojectie die als een spiegel voor de
kijker fungeert, waar de kijker zichzelf mee kan identificeren en op een bepaalde manier een eigen ego
vormt. Philip Rosen. Narrative, Apparatus, Ideology. A Film Theory Reader. Columbia: University Press, 1986,
preface.
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er verschillende discussies over de realiteitswaarde van deze reproducties van
de werkelijkheid. Filmmakers en filmtheoretici buigen zich over deze media en
de ontologische constructie hiervan. De Franse filmtheoreticus André Bazin
schrijft in 1945 in zijn artikel "Ontologie de L'image Photographique" over het
fotografische beeld en de werkelijkheid. Hij wordt gezien als één van de
meest belangrijke filmcritici die schrijft over onder andere realisme in film.15
Bazin zegt dat door film, in tegenstelling tot fotografie, de fysieke realiteit van
een onderwerp niet alleen in beeld gevangen is, maar ook in tijd. Hij zegt in
feite

dat

een

filmcamera

mechanisch

beelden

registreert

die

als

waarheidsgetrouw kunnen worden gezien.16 Voor Bazin speculeren theoretici
zoals Hugo Münsterberg, Sergei Eisenstein en Siegfried Kracauer ook over de
ontologie en realisme van de cinematografie. Zij zeggen onder meer dat de
esthetische filmvorm niet in de buurt komt van de werkelijkheid, maar een
eigen realiteit vormt door de manier waarop het medium omgaat met tijd,
ruimte, geluid en diepte. Filmmaker en filmtheoreticus Sergei Eisenstein
schrijft in zijn artikel "A Dialectic Approach to Film Form" uit 1929 dat een
filmmaker de werkelijkheid niet reproduceert, maar door middel van montage
de film construeert. Hij schrijft dat de ontologie van film niet ligt in de
intrinsieke eigenschappen van het medium, maar in de manier waarop deze
eigenschappen worden ingezet.17

Remediatie
Verschillende

theoretici

zijn

het

er

dus

over

eens

dat

de

filmische

werkelijkheid een bepaalde constructie is die door onder andere montage en
filmische technieken dicht bij de historische werkelijkheid in de buurt komt.
De filmgeschiedschrijving leert dat de cinematografie zich onophoudelijk
vernieuwt en in een continu proces van verandering verkeert. 18 Dit heeft ook
gevolgen voor de esthetische filmvorm en logischerwijs voor het weergeven
van de werkelijkheid. Nieuwe ontstaansvormen komen dichter bij elkaar in de
buurt en beïnvloeden elkaar. De manier waarop de cinema is geconstrueerd is
essentieel voor het overdragen van de inhoud die de maker wil overbrengen.
Mediawetenschapper Marshall McLuhan schrijft in zijn boek Understanding
15

André Bazin. “The Ontology of the Photographic Image” [1945]. What is Cinema? Volume 1. Vert. Hugh
Gray. Berkeley: University of California Press, 1967, 9-16.
16
Ibidem, 15-16.
17
Sergei Eisenstein."A Dialectic Approach to Film Form". The Film Sense. [1949] Vert. Jay Leyda 1986, 49.
18
Frank Kessler. Het idee van vooruitgang in de mediageschiedschrijving. Utrecht: Universiteit Utrecht,
2002. Kessler schrijft over kunsthistoricus Ernst Gombrich die drie manieren aanhaalt hoe kunsthistorici
denken over de transitie en vooruitgang in de kunstgeschiedenis.
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Media: The Extentions of Man dat de inhoud van elk medium zicht ontleent
aan een ander medium. Hiermee bedoelt hij dat een medium altijd bepaalde
eigenschappen overneemt van andere media om zich te profileren of uiten. 19
Mediatheoretici Jay David en Richard Grusin breiden de theorie van McLuhan
uit met de term remediatie om het opnemen van oude eigenschappen in een
nieuw medium te verklaren.20 In hun boek Remediation: Understanding New
media schrijven zij dat nieuwe geremedieerde media een paradoxale functie
hebben die de verhouding tussen medium, inhoud en kijker bespelen:
"Introducing new media technology does not mean simply inventing
new hardware and software, but rather fashioning (or refashioning)
such a network […] Remediation always operates under the current
cultural assumptions about immediacy and hypermediacy."21

Remediatie is een reactie op eerdere mediaverschijningsvormen en heeft twee
tegengestelde doelen: onmiddellijkheid (immediacy) en hypermedialiteit,
aldus Bolter & Grusin. Onmiddellijkheid heeft betrekking op de transparantie
van het medium. Het medium is onzichtbaar en blijft onopgemerkt voor de
kijker

waardoor

de

visuele

representatie

de

werkelijkheid

lijkt.22

Hypermedialiteit benadrukt juist de aanwezigheid van het medium en laat de
kijker dit ook beseffen. De werkelijkheid is hier ondergeschikt. 23
Behalve eerder genoemde realistische en poststructuralistische standpunten
zijn de theorieën van McLuhan en Bolter & Grusin bruikbaar voor het
begrijpen van de veranderende identiteit van het medium film. De interactie
tussen eerdere en nieuwe filmvormen wordt namelijk gekarakteriseerd door
transparantie en hypermedialiteit. De Dogma 95-beweging en de reflexieve
documentairefilm zijn filmstromingen die vanuit verschillende dispositieven
opereren, maar bepaalde esthetische eigenschappen van andere media
overnemen of hiernaar verwijzen en transparant en hypermediaal lijken. De
Dogma 95-beweging heeft een manifest uitgebracht dat moet worden
nagestreefd om de filmische representatie werkelijker en dus transparanter
over te laten komen. De reflexieve documentairefilm is een categorisatie
binnen het documentairegenre dat bewust zelfreflexieve aspecten inzet en
hierdoor hypermediaal is. Door het vergelijken van de stilistische constructie

19

Marshall McLuhan. Understanding Media: The extensions of man [1964]. Londen: Routledge, 2006, 23-24.
Jay Bolter & David Grusin. Remediation: Understanding New Media. [1999] Cambridge: MIT Press
Cambridge, 2002, 5. De term is vertaald uit het Engels. Bolter & Grusin hebben het over remediation.
21
Ibidem, 20-21.
22
Ibidem, 30.
23
Ibidem, 33-34.
20
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van twee dispositieven is het namelijk mogelijk de identiteit van het
dispositief en eventuele overlappingen te herkennen.
De theorie van remediatie van Bolter & Grusin heeft voornamelijk betrekking
op nieuwe digitaal georganiseerde media en niet zozeer op bepaalde
filmstromingen uit de filmgeschiedenis. Remediatie en het spanningsveld
tussen transparantie en hypermedialiteit maken het toch mogelijk de
veranderende identiteit van twee recente filmstromingen in relatie met
veranderingen

in

het

medialandschap

te

onderzoeken.

Een

nieuwe

filmstroming neemt eigenschappen van een eerdere filmstroming over en kan
als

'nieuw'

geremedieerde

filmvorm

worden

gezien.

Transparante

onmiddellijkheid en hypermedialiteit zijn in deze nieuwe filmvorm niet per
definitie gescheiden van elkaar maar kunnen juist met elkaar verweven zijn.24

Hypothese
Na de vergelijking tussen de stilistische constructie en reflexieve elementen
van de Dogma 95-beweging en de reflexieve documentairefilm zal naar
verwachting duidelijk worden op welke manier de gedachtegang over het
medium film op een bepaald moment te herkennen is binnen beide
genrestijlen. Dit blijkt uit de wijze waarop het beeld vormgegeven wordt, hoe
het medium toegang biedt tot de werkelijkheid en hoe reflexiviteit een rol
speelt in deze constructie. Transparantie van de werkelijkheid valt naast een
stilistische constructie samen met de hypermedialiteit en zegt dus iets over de
(zelf)reflexiviteit en indexicaliteit van het medium. Wanneer deze twee
uitgangspunten van remediatie dominant zijn over de inhoud zal 'de
werkelijkheid' groter en dus op de voorgrond aanwezig zijn in het medium.
Het dispositief van de Dogma 95-beweging heeft door haar ambitie van
natuurgetrouw construeren van een fictief narratief de neiging om de
werkelijkheid als waar te presenteren. Niet alleen transparantie speelt hierbij
een belangrijke rol, maar juist ook hypermedialiteit is in een zekere mate
aanwezig en zorgt mede voor directheid van het medium. De reflexieve
documentairefilm doet in principe hetzelfde als de Dogma 95-beweging en
legt de nadruk op de formele conventies en methodes van het vertellen van
een verhaal en uiteraard van het medium zelf. Hierdoor komt juist de
reflexieve documentairefilm dichter bij Dogma 95-beweging dan andersom.

24

Bolter & Grusin, 19.
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Leeswijzer

"Every new development added to the cinema must, paradoxically,
take it nearer and nearer to its origins. In short, cinema has not yet
been invented!"25

Volgens Bazin kunnen ontwikkelingen binnen de filmgeschiedenis niet zomaar
bekritiseerd of bekeken worden. Historische en technische veranderingen
moeten hierbij in overweging worden genomen om deze vorm van transitie te
begrijpen. In deze op filmtheorie gebaseerde scriptie staan film- en
mediawetenschappers centraal die zich over de essentie en ontologie van
cinema hebben gebogen en een grote bijdrage hebben geleverd aan de
filmtheorie.

Naast

eerder

genoemde

realisten

zullen

ook

onder

meer

poststructuralisten en postmodernisten worden besproken. Het eerste deel
van deze scriptie zal ingaan op de toegang tot de werkelijkheid en de relatie
tussen drie belangrijke aspecten van het dispositief. Het tweede deel van deze
scriptie behandelt en analyseert hoe het dispositief van de Dogma 95beweging stilistisch wordt vormgegeven in de Dogmafilm FESTEN26 (1998) van
de Deense filmmaker Thomas Vinterberg en het laatste deel zal dit doen aan
de hand van de reflexieve documentairefilm ARMADILLO27 (2010) van de Deense
filmmaker Janus Metz. Na deze filmanalytische besprekingen zal in de
conclusie de hoofdvraag worden beantwoord over de vergelijking van de wijze
waarop er een constructie is van werkelijkheid. De begrippen transparantie en
hypermedialiteit worden hier gebruikt om de ambiguïteit van deze constructie
te begrijpen.
Op deze manier zal deze scriptie een bijdrage leveren aan het debat over de
ontologie van (nieuwe) media, het filmisch realisme en transparantie van het
medium

waarbij

de

stilistische

constructie

van

het

dispositief

wordt

meegenomen. Dit onderzoek is relevant in een tijd waarin door de
digitalisering nieuwe vormen van media ontwikkeld worden en vooral nieuwe
ideeën over de relatie tussen beeld en werkelijkheid worden geformuleerd. De
vraag of transparante onmiddellijkheid en hypermedialiteit in film de 'zucht
naar werkelijkheid' bespelen, beïnvloeden en transformeren speelt juist nu.
25

André Bazin. "The Myth of Total Cinema". In: André Bazin. What is Cinema? Volume 1 [1958]. Vert. Hugh
Gray. Berkeley: University of California Press LTD, 1967, 21.
26
FESTEN is de eerste officiële Dogma 95-film.
27
ARMADILLO is een recente documentairefilm die bekend staat om een afwijkende cameravoering.
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Toegang tot de werkelijkheid

In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden welke vragen en theoretische
begrippen aan bod komen in deze scriptie en hoe deze een invulling krijgen
binnen de scriptie. In dit hoofdstuk worden termen als ontologie, subjectiviteit
en dispositief toegelicht om ontologische vraagstukken waar het medium film
zich mee bezig houdt te verhelderen.
Ontologie is het denken over zijnskenmerken en heeft te maken met het
discours over het oorspronkelijke ‘zijn’ van dingen. In termen van de
filmtheorie beschrijft de ontologie de cinematografische eigenschappen die de
film vormen waarvan bijvoorbeeld de camera en de wereld waarin deze zich
bevindt een onderdeel van is. Het is in feite de gehele apparatus in al haar
facetten. Waar bijvoorbeeld de literatuurwetenschap kijkt naar taal, kijkt de
filmwetenschap naar de aard van de gehele apparatus van de cinema.
Aan het begin van de twintigste eeuw buigen filmtheoretici zich al over
verschijningsvormen van de eerste films en zij zien esthetische verbindingen
met erkende kunstvormen zoals de schilderkunst en de fotografie. Hierdoor
proberen zij film ook als kunst te kwalificeren. Filmtheoreticus Rudolf Arnheim
schrijft in 1933 over de esthetische kwaliteiten van het medium en ziet
fotografie en film niet als kunst, omdat deze de werkelijkheid mechanisch
reproduceren.28 Hij bedoelt hiermee dat het gevoel van oorspronkelijkheid
door het reproduceren verdwijnt.29 Ook vindt Arnheim dat film altijd een
hybride ontstaansvorm heeft, omdat deze is gebaseerd op bijvoorbeeld het
theater, de literatuur en de fotografie. 30 Hierdoor heeft de vroege film een
gebrek aan een eigen esthetische karaktereigenschap en kan bovendien door
zijn platte projectie nooit een realistisch medium zijn.31 Dit sluit aan bij de
gedachtegang van filmwetenschapper Tom Gunning die schrijft dat vroege
film

zich

ontwikkelde

binnen

een

intermediaal

landschap

waarin

de

belangrijkste visuele eigenschappen van verschillende media en kunstvormen
meegenomen zijn tijdens het vormen van een nieuw en verbeterd medium. 32

28

Rudolf Arnheim. "Film and Reality". Film as Art. California: The University of California Press,1957, 8.
Ibidem, 9-10.
30
Rudolf Arnheim heeft hier een interessant punt. Jaren later schrijven McLuhan en Bolter & Grusin ook
over nieuwe mediavormen die altijd gebaseerd zijn op oude mediavormen. Hier zal later in dit hoofdstuk op
in worden gegaan.
31
In "The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction" uit 1936 heeft Walter Benjamin het ook over
de kunst- en aurawaarde van het medium film door mechanische reproductie. Zijn theorie is echter meer
politiek en sociaal-cultureel gericht en wijkt te veel af van dit scriptieonderwerp om te behandelen.
32
Gunning. "Intermediality and Modes of Reception", 324.
29
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Net als de technologische en esthetische eigenschappen van vroege film heeft
de fotografie ook te maken met twee vergelijkbare zaken. Fotografie is aan de
ene kant de uitkomst van een nieuwe wetenschappelijke ontwikkeling van de
technologische

mogelijkheid

om

beelden

te

creëren

op

lichtgevoelig

materiaal.33 Aan de andere kant is het een psychologische en meer
esthetische bevrediging om de honger naar illusie, door middel

van

mechanische reproductie waarbij menselijke interventie geen rol speelt te
stillen, schrijft Bazin.34 In tegenstelling tot de creatieve en subjectieve inbreng
van een schilder tijdens het proces van schilderen, komt de creatieve inbreng
van een fotograaf pas naar voren via het instrument van de fotograaf die het
kader en de objecten selecteert. Volgens Bazin zijn bij meerdere kunstvormen
de aanwezigheid van de maker direct zichtbaar:
"The objective nature of photography confers on it a quality of
credibility absent from all other picture-making."35

Hiermee bedoelt hij dat alleen de fotografie juist door de afwezigheid van de
hand van de maker het voordeel heeft ten opzichte van de schilderkunst om
op een bepaalde manier de oorspronkelijke werkelijkheid te reproduceren. Het
gaat in feite niet om het gefotografeerde object, maar het gaat om het
uiteindelijke beeld. De historische werkelijkheid die is gereproduceerd komt
op een tweede plek. Het gaat ten eerste om het beeld, dat de nieuwe
werkelijkheid is voor de kijker.36 Het onderwerp dat wordt gefotografeerd
heeft een andere betekenis gekregen en de fysieke realiteit van een
gefotografeerd object is nu ook in tijd gevangen, door de transformatie van
fotografie naar film.37 Aan de ene kant heeft de ontwikkeling van de fotografie
ervoor gezorgd dat het mogelijk is een object uit de historische werkelijkheid
naar gelijkenis (likeness) te reproduceren dat niet alleen in een beeld is
gevangen, maar ook in tijd. Aan de andere kant is door de ontwikkeling van
de fotografie de schilderkunst verlost van de drang om de werkelijkheid na te
maken en kan als een kunstwerk dat op zichzelf staat worden gezien. 38 Een
constante en terugkerende factor in het debat over de fotografische en
filmische apparatus en de werkelijkheid is de tegenstelling tussen het
mechanisch reproduceren en de subjectieve selecties van de maker: de
technische waarde versus de artistieke waarde.
33

Gunning. "Intermediality and Modes of Reception", 324-325.
Bazin. "The Ontology of the Photographic Image", 12-14.
35
Ibidem, 13.
36
Ibidem, 14.
37
Ibidem, 15.
38
Ibidem, 15-16.
34
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Bazin schrijft in zijn vervolgartikel "The Evolution of Language of Cinema" dat
montage een belangrijk onderdeel uitmaakt voor het begrijpen van de
gerepresenteerde werkelijkheid in de uiteindelijke filmreeks. Montage is een
element dat een bepaalde filmtaal creëert en door middel van een juxtapositie
een gevoel of mening aan de film geeft als een esthetische transformator,
aldus Bazin.39 De film BIRTH OF A NATION (1915) van filmmaker D.W. Griffith is
een voorbeeld van een vroege stille film waarin gebruik wordt gemaakt van
parallelmontage, dat inhoudt dat de kijker twee verschillende scènes achter
elkaar ziet die beide op hetzelfde moment in de narratieve filmwereld
plaatsvinden. De scènes zijn afwisselend naast elkaar gemonteerd zodat het
lijkt alsof allebei de evenementen gelijktijdig gebeuren, zoals op afbeelding 1
en 2 te zien is.

Afbeelding 1: exterieur shot

Afbeelding 2: interieur shot

De vrouw op de afbeelding 1 staat buiten bij de voordeur van het huis waar
de vrouwen op afbeelding 2 zich in bevinden. De verschillende acties van de
vrouwen op twee locaties die los van elkaar staan, worden door de
parallelmontage tot één gebracht. Een ander voorbeeld is de film THE LONEDALE
OPERATOR (1911)

ook van D.W. Griffith waarin parallelmontage wordt gebruikt

om spanning (suspense) te creëren. Naast elkaar zijn afwisselend scènes
gemonteerd van dieven die proberen in te breken in het treinstation Lonedale,
scènes van een bange vrouw die het treinstation beheert en scènes van de
maar langzaam op gang komende hulptroepen. Naast de parallelmontage die
Griffith in deze films gebruikt, bespreekt Bazin ook montage gebaseerd op
attracties en de versnelde montage. Montage is voor hem samen met het
filmbeeld de essentie van film.40
Tegenover de montage gebaseerd op attracties die Sovjet regisseur Sergei
Eissenstein hanteert staan onder andere filmmakers als Robert Joseph
39

André Bazin. "The Evolution of Language of Cinema". In: André Bazin. What is Cinema? Volume 1 [1958].
Vert. Hugh Gray. Berkeley: University of California Press LTD, 1967, 24-26.
40
Ibidem, 26. Inclusief mise-en-scène.
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Flaherty, Friedrich Wilhelm Murnau en Erich von Stroheim, die geloven in
realisme door de montage zo min mogelijk aandacht te geven.41 Tijd en
ruimte moeten zonder onderbreking aan de kijker worden vertoond voor een
optimale

weergave

van

de

werkelijkheid

en

de

montage

is

hieraan

ondergeschikt. Bazin noemt hier als voorbeeld de film NANOOK OF THE NORTH
(1922) van Robert Joseph Flaherty, waar de jachtscène op een zeehond net
zo lang duurt als het wachten op de zeehond in de echte historische
werkelijkheid. Door de komst van de geluidsfilm is de weergave van de
werkelijkheid in dit soort films niet verstoord, omdat deze films esthetisch niet
verbonden zijn aan montage kan de toevoeging van geluid als een natuurlijk
proces worden gezien. Volgens Bazin is rond 1940 de cinema gegroeid tot een
gezond, uitgebalanceerd en geperfectioneerd medium:
"The talking film […] had reached a level of classical perfection."42

Hiermee zegt Bazin dat inhoudelijk de gefilmde onderwerpen een groot
publiek aanspreken. De algemene stilistische regels die voor cameravoering
en montage worden aangehouden zorgen voor harmonie tussen beeld en
geluid.

Het

gevolg

is

de

ontwikkeling

van

verschillende

narratieve

(drama)genres. Bovendien stabiliseerde de technische progressie, op de
verbetering van het filmmateriaal na.43 Door het bijna verdwijnen van
optische effecten zoals overlapping en de close-up, wordt de kijker minder
bewust

van

de

montage

en

komt

dichter

bij

de impressie

van

de

werkelijkheid, aldus Bazin:
"It is understandable, as a matter of fact, that the sound image, far
less flexible than the visual image, would carry montage in the
direction of realism, increasingly eliminating both plastic expressionism
and the symbolic relation between images."44

Bazin bedoelt hiermee dat de geluidsfilm de essentie van montage behoudt;
een onderbroken beschrijving en de dramatische analyse van narratieve
gebeurtenissen. Naast de geaccepteerde principes van montage noemt hij
onder meer de film LA REGLE DU JEU (1939) van Jean Renoir als voorbeeld die
door lange camerabewegingen zonder montage-interruptie de historische
werkelijkheid imiteert. Hij noemt ook de film CITIZEN KANE (1941) van regisseur
41

Bazin. "The Evolution of Language of Cinema", 26-28. Montage gebaseerd op attracties is een
montagevorm waarin de betekenis van een beeld wordt versterkt door de montage van een ander beeld
met dezelfde associatie. De beelden hoeven niet per se uit hetzelfde shot te komen. Het filmbeeld dat het
vorige shot opvolgt kan als metafoor voor dit filmbeeld worden gezien.
42
Ibidem, 30. Hij benadrukt hier de Amerikaanse en Franse cinema.
43
Ibidem, 29-30.
44
Ibidem, 33.
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Orson Welles waarin de dramatische effecten die normaal door montage
zouden worden bereikt, nu binnen een gefixeerd frame door de gefilmde
acteurs en objecten worden gecreëerd.45 Montage speelt dus een belangrijke
rol voor de constructie van de historische werkelijkheid. Ook hier is echter
sprake van een bepaalde ambiguïteit. Aan de ene kant zorgt het artistieke
gebruik van montage voor een duidelijke opeenvolging van filmische beelden
die het narratief logischerwijs vormen. Aan de andere kant zorgt de
technische

mogelijkheid

scherptediepteopnames

van

de

ervoor

filmische apparatus

dat

de

afwezigheid

door
van

middel

van

montage

als

werkelijker en natuurgetrouwer kan worden gezien.

Subjectiviteit als representatie
In de vorige paragraaf is beschreven hoe fotografie ten grondslag ligt aan film
en hoe de toegang tot de stilistische werkelijkheid door onder andere
montage wordt bereikt. In deze paragraaf zal de focus liggen op de
(subjectieve) representatie van de werkelijkheid. Een ander perspectief op de
constructie

van

de

werkelijkheid

is

namelijk

hoe

representatie

wordt

gecreëerd door een samenspel van techniek en beeld.
Ontologie valt nauw samen met de filosofische kennisleer waarbij de focus ligt
op het vergaren en onderzoeken van kennis. Films dragen bepaalde verhalen
en gebeurtenissen met zich mee waar de kijker kennis uit destilleert. Als aan
de kijker wordt gevraagd waar de film over gaat, zal elke kijker op een
bepaalde manier een eigen kijk op het verhaal geven. Of de kijker het verhaal
zal bevallen heeft voornamelijk te maken met de esthetische eigenschappen
van de film en de mening van de kijker. Volgens psycholoog Gregory Currie is
het 'perceptuele realisme' van groot belang om de gerepresenteerde
werkelijkheid in film als waarheid te zien. Hij schrijft in zijn artikel "Film,
Reality and Illusion" ook over twee andere manieren om de werkelijkheid in
film te theoretiseren.46 Het perceptuele realisme gaat over de interpretatie
van de weergave van de historische werkelijkheid in film. De ervaring zal
realistischer zijn wanneer de kijker de capaciteit heeft om de inhoud van de
45

Bazin. "The Evolution of Language of Cinema", 33-37.
Gregory Currie. "Film, Reality and Illusion". Post-Theory: Reconstructing Film Studies. Red. David Bordwell
en Noël Carroll. Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 1996, 326. Gregory Currie heeft het naast het
'perceptuele realisme' over 'transparant realisme' en de 'illusie' van de werkelijkheid. Transparantie wordt
hier niet gebruikt zoals Bolter & Grusin de onmiddelijkheid van het medium hanteren, maar Gregory Currie
bedoelt dat de film transparant is voor de kijker op dezelfde manier als hij of zij door een venster of raam
naar de historische werkelijkheid zou kijken.
46
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gerepresenteerde

werkelijkheid

weergegeven objecten.

47

te

herkennen

aan

bijvoorbeeld

de

De kijker heeft namelijk de visuele bekwaamheid om

ruimtelijke en temporele relaties in de film te begrijpen. Film representeert de
historische werkelijkheid, maar moet dat wel op een manier doen die dicht bij
de soortgelijke ervaringen met de historische werkelijkheid van de kijker ligt.
Hierdoor vindt Currie dat film bij uitstek een realistisch medium is. Zonder
gepresenteerde referentiepunten is er immers geen identificatie met de
historische werkelijkheid mogelijk.
In een recenter artikel schrijft Currie dat er verschillende manieren zijn om de
historische werkelijkheid in film te representeren. Hij legt ten eerste uit dat de
perceptie van de kijker een verwachting schept van de representatie zoals
deze zou moeten zijn. Ten tweede zegt hij dat een hallucinatie iets
representeert zoals het waarschijnlijk niet in de 'echte' werkelijkheid zal zijn.
Daarnaast is verbeelding een manier om de filmische representatie te
presenteren zoals de kijker het graag zou willen zien of waar de kijker juist
angst voor heeft.48 Als laatste zegt Currie dat een filmmaker al deze manieren
van representatie combineert tot een uiteindelijke filmische representatie in
tijd en ruimte. De afgebeelde representatie is een verbeelding van de
historische

werkelijkheid,

maar

niet

de

'echte'

ervaring

van

deze

werkelijkheid:
"There is no nonrepresentational unmediated access to "reality"; reality
is a construct of our sign systems."49

Om deze ervaring werkelijker te maken kunnen filmmakers bijvoorbeeld een
shot vanuit het perspectief van het gerepresenteerde personage, het point-ofview-shot (PoV), gebruiken aldus Currie.50 Dit shot toont de kijker de visuele
ervaring van het personage van een deel van de historische werkelijkheid dat
is gerepresenteerd in de (pro- of a) filmische wereld.51 De kijker ziet het PoV-

47

Currie. "Film, Reality and Illusion", 327-329.
Gregory Currie. "The Representation of Experience in Cinema". In Dominique Chateau (ed.) Subjectivity.
Filmic Representation and the Spectator's Experience. Amsterdam: University Press, 2011, 41-42.
49
James Paul Gee. "Postmodernism and Literacies". Critical Literacy: Politics, Praxis, and the Postmodern
(ed.). Albany: State University of New York Press, 1993: 280.
50
Currie. "The Representation of Experience in Cinema", 42.
51
Hier kan een opmerking worden gemaakt over profilmische en afilmische representatie. Frank Kessler
schrijft in het artikel "Het profilmische en het afilmische" in navolging van de Franse filmwetenschapper
Souriau, die deze twee filmologische begrippen als tegenpolen ziet. Kessler daarentegen koppelt deze
begrippen aan de ervaring van de kijker. Wanneer de kijker de filmische representatie als 'waar' aanneemt is
er sprake van een afilmische realiteit; alle objecten in de wereld ongeacht hun relatie de met film. Het
profilmische verwijst eerder naar fictiefilm; alles wat in een beeld (indexaal) gereconstrueerd kan worden.
"Afilmisch en profilmisch vormen dus geen oppositie, maar verwijzen naar twee verschillende niveaus die
men bij theoretische reflectie over film duidelijk van elkaar dient te onderscheiden", aldus Kessler, 110.
48
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shot in relatie met andere shots, en de tot dusverre ontwikkelingen van het
narratief. Hierdoor begrijpt de kijker dat het PoV-shot de representatie van de
verbeelding van het personage is, aldus Currie. 52 Ook de representatie van
onder andere dromen, hallucinaties en waanideeën door middel van een PoVshot

zijn

volgens

Currie

bestaande

maar

meer

ingewikkelde

representatievormen:
"What is represented as being the case is not true, nor true according
to the film's story. But it is true according to the imagining of the film's
character. Film may show us things which are not part of the story it
presents, but which are part of some representations within that story:
some dream, hallucination, lying account, or whatever."53

Bovenstaande quote impliceert dat de kijker refereert aan de ervaring die het
personage meemaakt, omdat zulke shots de kijker laten zien hoe een
filmpersonage

dingen

meemaakt

of

ziet.

Deze

verbeelding

van

de

werkelijkheid sluit aan bij eerdere theorie van Currie over de subjectieve
ervaring en identificatie die de kijker heeft met de historische werkelijkheid.
Subjectiviteit speelt een belangrijke rol in de filmwetenschap, omdat film over
het

algemeen

subjectieve

aspecten

uit

met

een

eigen

ontologische,

symbolische en intertekstuele betekenis. Sommige aspecten van subjectiviteit
staan in direct verband met de representatie van de werkelijkheid in film. 54
Professor filmfilosofie Dominique Chateau schrijft hierover in zijn boek
Subjectivity:

Filmic

Representation

and

the

Spectator's

Experience.

Subjectiviteit heeft betrekking op de gehele cinematografische apparatus en
de wetenschappelijke discussie die hij in zijn boek belicht gaat met name over
de relatie tussen de representatie van de verbeelde subjectiviteit en de
interpretatie van de kijker. Het idee van subjectiviteit refereert aan een
bepaald mentaal bewustzijn waarbij de 'echte' gebeurtenis een belangrijke rol
speelt voor het ervaren van objectiviteit, aldus Chateau.55 Hij schrijft dat film
zowel een tastbaar object als psychische vorm is die tezamen een complex
(en subjectief) medium vormen:

52

Currie. "The Representation of Experience in Cinema", 42.
Ibidem.
54
Dominique Chateau (ed.) Subjectivity. Filmic Representation and the Spectator's Experience. Amsterdam:
University Press, 2011, 11. Bijvoorbeeld het eerder genoemde PoV-shot heeft te maken met de
representatie.
55
Dominique Chateau. "A Philosophical Approach to Subjectivity in Film Form". In: Dominique Chateau (ed.)
Subjectivity. Filmic Representation and the Spectator's Experience. Amsterdam: University Press, 2011, 162.
53
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"When viewers experience a film, they are not simply sitting in front of
an object they can use like a tool or recognize, but they are invited by
an audiovisual stream to contemplate and to interpret what the
audiovisual stream puts in front of them for the duration of the film."56

Chateau bedoelt hiermee dat door het ontcijferen de filmische representatie
specifieke semiotische processen duidelijk worden voor de kijker. Hierdoor
verdwijnt volgens hem de afstand die de kijker heeft ten opzichte van de
filmische

representatie,

zonder

dat

de

aard

van

het

medium

wordt

aangetast.57 De notie van subjectiviteit gezien vanuit de filmwetenschap heeft
volgens Chateau drie opvattingen: subjectiviteit als bewustzijn (ontologisch),
subjectiviteit als aanspreker van de zintuigen (symbolisch) en subjectiviteit
als

bron

van

zelfrepresentatie

en

zelfbewustzijn

(intertekstueel). 58

Zelfbewustzijn en zelfrepresentatie hebben aan de ene kant te maken met de
ervaring van de kijker en aan de andere kant met de reflectie van de
filmmaker op het medium of op de inhoud van de film. Het is de subjectieve
representatie die speelt met het (onder)bewustzijn en door zijn subjectieve
aspect zowel transparant als hypermediaal kan zijn, aldus Bolter & Grusin.59
Naast subjectieve representatie door het gebruik van PoV-shots, is het ook
mogelijk andere camerastandpunten te gebruiken om een bepaalde filmische
representatie te bereiken, schrijft Chateau.60 Het low-angle camerastandpunt,
dat in de film CITIZEN KANE (1941) door filmmaker Orson Welles wordt ingezet
suggereert het idee van dominantie over een ander filmpersonage. Door het
gebruik van een laag camerastandpunt kijkt het ene filmpersonage letterlijk
op het andere filmpersonage neer en dat suggereert overheersing, zoals op
afbeelding 3 te zien is.61 Het tegenovergestelde kan worden bereikt door een
high-angle camerastandpunt zoals in de film THE BIRDS (1963) van filmmaker
Alfred Hitchcock. Vanuit het PoV-high-angleshot ervaart de kijker de hulpeloze
situatie van een man die op het punt staat zijn auto in vlammen op te zien
gaan, zoals op afbeelding 4 te zien is.

56

Chateau. "A Philosophical Approach to Subjectivity in Film Form", 166.
Ibidem, 167. Hij noemt dit proces encoderen.
58
Ibidem, 12, 166.
59
Bolter & Grusin, 53.
60
Chateau, "A Philosophical Approach to Subjectivity in Film Form", 172.
61
Chateau schrijft hier over een master-slave relatie.
57
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Afbeelding 3: low-angel shot uit

Afbeelding 4: high-angle shot uit THE BIRDS

CITIZEN KANE

Niet alleen de camerapositie maakt deel uit van de filmische representatie.
Het gebruik van onder andere scherptediepte, geluid, kleur, afspeelsnelheid,
special effects, on- en offscreen ruimtes, de duur en een vaste of een
schoudercamera kunnen ook een belangrijke rol spelen bij het vormgeven van
de werkelijkheid.62
Een filmische representatie kan dus worden gezien als een ideologische
constructie waar de reflectie van de filmmaker de kijker direct beïnvloedt. De
kijker identificeert zich met de filmische representatie door middel van eigen
subjectieve ervaringen. Hierdoor bestaat er altijd een subjectieve relatie met
filmische representatie, aldus professor esthetiek Jacinto Lageira.63 Naast de
eerder benoemde invalshoeken van Lageira, Chateau en Currie schrijven
onder andere mediatheoretici Noël Carroll en Carl Rendit Plantinga ook over
representatie en referentie in film. Carroll heeft het in zijn artikel "The Power
of Movies" over een picturale herkenning. Populaire Hollywoodfilms hebben
volgens hem hun succes te danken aan deze vorm van representatie en
herkenning:
"Movies became a worldwide phenomenon – and a lucrative industryprecisely because in their exploitation of pictorial recognition – as
opposed to symbol systems that require mastery of processes such as
reading, decoding, or deciphering in order to be understood – they rely
on a biological capability that is nurtured in humans as they learn to
identify the objects and events in their environment."64
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David Bordwell en Kristin Thompson. Film Art. An Introduction [1979]. 7e ed. New York: McGraw-Hill
Companies Inc, 2004, 229-293.
63
Jacinto Lageira. "Imaginary Subject". In Dominique Chateau (ed.) Subjectivity. Filmic Representation and
the Spectator's Experience. Amsterdam: University Press, 2011, 158.
64
Noël Carroll. Theorizing the Moving Image. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, 79-81. Noël
Carroll benadrukt hier alleen de grote producties uit Hollywood. Hij noemt deze de massamediafilms.
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Net als Carroll heeft Plantinga het over een bepaalde suggestie die een film
kan opwekken. Deze bewering gaat voornamelijk over het verschil van de
representatie

van

de

werkelijkheid

in

fictie-

en

non-fictiefilms.

Het

fundamentele onderscheid tussen deze genres komt door de sociaal-culturele
status en de indexicaliteit van de film. Het is de kijker die reageert op deze
signalen en een imitatie kan onderscheiden van het echte. 65 Beide theoretici
zeggen

in

feite

dat

bepaalde

intertekstuele

signalen,

codes

en

het

gepresenteerde discours in films zorgen voor een bepaalde constructie van de
werkelijkheid. Het is dus de ideologie van de representatie die zorgt voor de
algehele cinematografische apparatus:
"The cinema can thus appear as a sort of psychic apparatus of
substitution, corresponding to the model defined by the dominant
ideology."66

Het idee van film als dispositief
In de vorige paragraaf is beschreven hoe door perceptie en ervaring van de
kijker de filmische representatie subjectief wordt geïnterpreteerd. Filmmakers
gebruiken daarentegen ook diverse (subjectieve) representatievormen om
een bepaald fictief of non-fictief verhaal te construeren. Deze paragraaf zal
ingaan op het idee van film als dispositief en verbindt hiermee de eerste twee
paragrafen.
Vandaag de dag verschillen films (technologisch en) esthetisch aanzienlijk
meer dan de eerste vroege films. Het medium is bovendien nog steeds in
transitie. Op het moment dat de eerste theoretici schrijven over onder meer
esthetiek

en

realiteit

van

film,

zijn

de

esthetische,

narratieve

en

technologische ontwikkelingen die dit medium de afgelopen honderd jaar
heeft ondergaan nog maar net op gang. 67 Film is zwart-wit, er is geen sprake
van parallelmontage of narratieve coherentie en bovendien is film tot rond
1926

geluidloos.

Galopperende

De

prioriteit

paarden,

ligt

rijdende

op

de

treinen,

bewegende

beelden

brandweerauto's

in

zelf.
actie,
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Carl Rendit Plantinga. Rhetoric and Representation in Nonfiction Film. Cambridge: Cambridge University
Press, 1997, 17. Plantinga spreekt in termen van stance, assertive en affairs.
66
Jean-Louis Baudry. "Ideological Effects of The Basic Cinematographic Apparatus"[1970]. In: Philip Rosen.
Narrative, Apparatus, Ideology. A Film Theory Reader. Columbia: University Press, 1986, 296.
67
De eerste theoretici die schrijven over de esthetische en realistische aspecten van het medium zijn onder
andere Hugo Münsterberg, Rudolf Arnheim, Erwin Panofsky, André Bazin, Sergei Eisenstein en Siegfried
Kracauer. Het denken over film gebeurt voornamelijk vanuit een esthetisch kader.
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sportevenementen en straatbeelden zijn de meest vertoonde opnames. 68
Deze opnames komen uit de historische werkelijkheid en tonen zonder
aanwezigheid van acteurs, een narratief of montage van de wereld zoals deze
op dat moment is. Het zijn elementen zoals spektakel en sensatie die tot rond
1908, voor de intrede van een continu narratief, het medium attractief
maken, aldus Gunning. In zijn artikel "The Cinema of Attraction[s]: Early Film,
Its Spectator and the Avant-Garde" schrijft hij over deze bepaalde periode in
de filmgeschiedenis en noemt deze de Cinema of Attractions.69 De definitie
laat naast de periodisering ook zien op welke manier de samenhang tussen
attractie en het narratief functioneert en hoe de relatie tussen de kijker en het
getoonde hierdoor beïnvloed wordt. Professor mediageschiedenis Frank
Kessler bekijkt de definitie twintig jaar later als dispositief en geeft aan dat
deze niet alleen op de Cinema of Attractions van toepassing is, maar dat deze
specifiek in een bepaalde situatie op een bepaald moment van toepassing is.
Een ander woord voor het dispositief is een apparaat of toestel, toegepast op
film naar de (mechanische) apparatus van de cinema en niet zozeer de
dispositie, aldus Kessler.70 In navolging van onder andere filmtheoreticus
Jean-Louis Baudry schrijft hij hierover:
"Pushing this idea a little further, a historical analysis based on the
concept of dispositif re-interpreted in a pragmatic perspective within
different exhibition contexts, or different institutional framings."71

Kessler zegt hiermee dat het concept dispositief opnieuw kan worden
geïnterpreteerd, zodat er nieuwe perspectieven ontstaan om bijvoorbeeld het
medium film en de bijbehorende kijksituatie te onderzoeken. In de jaren
zeventig legt Baudry een basis voor de apparatustheorie en hij schrijft over
het

dispositief

en

de

l'appareil

de

base,

een

term

die

de

gehele

cinematografische apparatus omvat en de technologie omschrijft van de
filmproductie tot en met de filmvertoning.72 Hij noemt de allegorie van de grot
van Plato als voorbeeld van een situatie waarin de relatie tussen de kennis en

68

Erwin Panofsky. "Style and Medium in The Motion Pictures". In: Angela Dalle Vacche. The Visual Turn:
Classical Film Theory and Art History (ed.) New York: Rutgers University Press, 2003, 69.
69
Tom Gunning. "The Cinema of Attraction[s]: Early Film, Its Spectator and the Avant-Garde"[1986]. In:
Wanda Strauven. The Cinema of Attractions Reloaded (ed.) Amsterdam: University Press, 2006, 381.
70
Frank Kessler. "Notes on Dispositif", 1.
71
Frank Kessler. "The Cinema of Attractions as Dispostif"[2006]. In: Wanda Strauven. The Cinema of
Attractions Reloaded (ed.) Amsterdam: University Press, 2006, 61. Frank Kessler citeert Roger Odin die de
term institution op een brede manier interpreteert en dit begrip niet alleen op sociale instituten toepast. In
"Notes on Dispositif" uit 2006 schrijft Frank Kessler over het ontstaan van het dispositif en over de
verschillende wetenschappers die dit begrip hanteren of beschrijven. Dit document kan als aanvulling op
"The Cinema of Attractions als Dispositif" worden gezien.
72
Ibidem, 60.
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illusie van de mensen in de grot en de werkelijkheid als dispositief kunnen
worden gezien.73 Het is namelijk zowel de ervaring van de mensen in de grot
als de omstandigheden op een bepaalde plek op een bepaald moment die hij
samenvoegt. Baudry benadrukt het proces van transformatie als een
elementaire eigenschap van de cinema. Realiteit zit volgens hem niet in de
gerepresenteerde film, maar deze zit in het hoofd van de kijker. 74 Het
dispositief beschrijft dus de kijksituatie, aldus Baudry. Hij ziet het dispositief
echter los van de l'appareil de base. Kessler koppelt deze twee aspecten
samen tot één transhistorische definitie voor zowel de kijksituatie, de gehele
apparatus en de historische context:
"On the one hand, any given text may trigger a number of different
readings, depending on the context in which it is embedded, and on
the other hand one can argue that in spite of a continuity in naming a
given medium (cinema, television, telephone, etc.) its functions and its
functioning can vary so much over time that it would be more accurate
to describe the different dispositifs in which it takes shape, rather than
to look for the "identity" or "specificity" of that medium.75

Het dispositief bestaat uit de relatie tussen de film als tekst, de manier
waarop de kijker wordt aangesproken en de technologische basis van de film.
Door het dispositief te zien als een overkoepelend theoretisch begrip voegt
Kessler een nieuwe theorie toe aan het discours over de kijksituatie en de
filmische apparatus. Denken in termen van dispositief geeft namelijk inzicht in
de filmische constructie en op deze manier zijn de filmstromingen die in deze
scriptie aan bod komen beter te plaatsen in een transhistorische context als
een soort framework. Door deze stromingen te bekijken vanuit het dispositief
is het mogelijk te begrijpen hoe het medium film functioneert en wat voor
historische veranderingen dit medium heeft ondergaan. Het idee van film als
representatie van het dispositief kan als een constructie worden gezien.

73

Baudry, 294.
Ibidem. Naast Baudry zegt ook de Franse wetenschapper Christian Metz dat het subjectieve
onderbewustzijn van de kijker zowel de werkelijkheid als het denkbeeldige los van elkaar kunnen zien.
75
Kessler. "The Cinema of Attractions as Dispostif, 62.
74
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In de eerste paragrafen van dit hoofdstuk zijn de artistieke en technologische
waarde van de filmische apparatus met elkaar in verband gebracht en
vergeleken. Hierdoor zijn kernbegrippen en elementen van het dispositief
naar voren gekomen die nuttig zijn om de stilistische constructie van de
gerepresenteerde werkelijkheid in de Dogma 95-beweging en de reflexieve
documentairefilm te begrijpen. Drie elementen die het dispositief omvat zijn:
1. Het technologische (en ontologische) fundament van de film
2. De film als esthetische representatie van de werkelijkheid
3. De manier waarop de kijker wordt aangesproken
De technologische instrumentaria van een film zorgen ervoor dat er een
bepaalde stilistische representatie van de werkelijkheid is die de kijker
subjectief interpreteert. Het is het dispositief dat uiteindelijk de betekenis van
de film bepaalt. Aspecten die worden meegenomen voor het analytisch
vergelijken van twee (zelf)reflexieve filmvormen van twee verschillende
dispositieven zijn onder andere: subjectiviteit, afilmische en profilmische
ruimte, montage en camerastandpunten (PoV, low-angle, high-angle). Het
begrip remediatie zal worden gebruikt om de ontologische vraagstukken waar
de Dogma 95-beweging en de reflexieve documentairefilm mee te maken
hebben te verhelderen en zo dichter bij de constructie van de werkelijkheid te
komen. Overeenkomsten en verschillen in de stilistische constructie van het
dispositief geven uiteindelijk inzicht in de zelfreflexieve, zelfbewuste en
performatieve aspecten van beide filmvormen.
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Het Dogma 95-manifest

De Dogma 95-beweging76 is een collectief van onder anderen de Deense
filmregisseurs Lars von Trier en Thomas Vinterberg opgericht in Kopenhagen
in 1995. Omtrent het manifest dat zij de The Vow of Chastity (de gelofte van
kuisheid) noemen, is een tiental regels opgesteld waar filmmakers die het
Dogma

manifest

ondertekenen

aan

moeten

voldoen.

Tijdens

het

honderdjarige bestaan van het medium film in 1995 is het manifest openbaar
gemaakt en Deense filmmakers als Sören Kragh-Jacobsen, Kristian Levring en
Anne Wivel hebben zich aangesloten bij het Dogma 95-collectief.77 Met de zin
uit het manifest:
[…] To Dogme 95 the movie is not illusion! […]78

probeert deze nieuwe avant-gardistische beweging iets duidelijk te maken
over esthetiek en over de representatie van illusie in (hedendaagse) films. Het
manifest is een protest tegen het gebrek aan een natuurlijke weergave van de
werkelijkheid in film die sinds de jaren zestig langzaam is verdwenen, aldus
Von Trier en Vinterberg.79 De intentie van het manifest is om de Europese
cinema, in tegenstelling tot het dominante conventionele Hollywood, in een
originele staat van puurheid, eenvoud en authenticiteit terug te brengen. 80
Een filmmaker moet zich aan The Vow of Chastity regels houden om op deze
manier de werkelijkheid te reproduceren zonder tussenkomst van artificiële
opsmuk, zegt Von Trier in een interview met journaliste Karen Durbin. Hij
benadrukt

in

perfectionisme

hetzelfde
dat

interview

voornamelijk

zijn
grote

afschuw

van

Amerikaanse

het

high-tech

filmprocessen

domineert.81 Door het toepassen van de regels uit het manifest zou een
regisseur 'de dagelijkse werkelijkheid' kunnen laten zien. Manipulatie tijdens
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Er bestaat geen duidelijke weergave van de benaming van de Dogma 95-beweging. In Engelse teksten
wordt Dogma aangehouden en in Deense teksten Dogme. In deze scriptie zal dan ook de Dogma 95beweging worden aangehouden. Dogme is vertaald uit het Latijn en betekent principe, opvatting, geloof of
overtuiging.
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Toch heeft het tot het Cannes Festival in 1998 geduurd totdat de Dogma 95 als een bonafide filmstroming
werd gezien zo schrijft Tim Walters in zijn artikel "Reconsidering The Idiots: Dogme 95, Lars von Trier, and
the Cinema of Subversion?". The Velvet Light Trap, nr 53, 2004, 40.
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Jack Stevenson. Dogme Uncut. Lars von Trier, Thomas Vinterberg, and the Gang That Took on Hollywood.
Stanta Monica: Santa Monica Press LLC, 2003, 22
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Gabriel Giralt. "Whatever Happened to Reality: Dogme and the Reality of Fiction". Kinema. A Journal for
Film and Audiovisual Media, 2, 2003.
http://www.kinema.uwaterloo.ca.proxy.library.uu.nl/article.php?id=110&feature [27-12-2012]
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Karen Durbin, "Making the Waves". New York Times Magazine 21 may 2000.
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en na het filmproces is uitgesloten om zo tot een cinematografische waarheid
te komen.82 De regels opgenomen in het manifest zijn daarom allemaal
technisch en esthetisch van aard:
"The main goal of Dogma 95 is to achieve a purification of film
language by avoiding a lot of otherwise well-established technical
devices since these are seen as creating an undesirable filter between
the profilmic setting and the actual film."83

Verschillende wetenschappers hebben kritische vragen bij het manifest van de
Dogma 95-beweging. Ten eerstee zijn de technische beperkingen opgelegd
door het manifest slechts gedeeltelijke begrenzingen en zetten niet alle
technische vernieuwingen buiten spel, aldus de Hongaarse filmcriticus Zsolt
Gyenge.84 Zo schrijft hij in hetzelfde artikel dat ten tweede ook onduidelijk is
hoe de beperkte technische mogelijkheden, die het manifest stelt, de
werkelijkheid

in

film

realistischer

kan

representeren.

Professor

Ove

Christensen schrijft dat er niet alleen naar het manifest moet worden gekeken
om de Dogma 95 stroming te begrijpen en te bekritiseren, maar naar de
Dogma films als individu. Film is, zo stelt hij, niet alleen een taal of een
communicatiemiddel,

maar

kan

worden

gezien

als

een

expressieve

interpretatie van de werkelijkheid.85
De Dogma 95 film IDIOTERNE (1998) van regisseur Lars von Trier werd als
'storend' en 'smaakloos' beschouwd, maar door zijn revolutionaire vorm
bekritiseert de film wel de hedendaagse filmcultuur zo schrijft criticus Tim
Walters.86 Hiermee komt deze Dogma 95 film dicht in de buurt van de
zoektocht naar echtheid en oprechtheid zoals de oorspronkelijke bedoeling is
van oprichters von Trier en Vinterberg. In totaal zijn er 35 officiële Dogmafilms gemaakt tot de beëindiging van tien jaar later in 2005. 87 Onder andere
het aanhouden van de tien Dogma 95 regels wordt uiteindelijk toch als
onmogelijk ervaren en de beweging lijkt eerder een nieuw ontwikkeld genre
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Ove Christensen. "Authentic Illusions". A Danish Journal of Film Studies. 10 December 2000.
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dan een collectief dat een bepaald standpunt inneemt ten opzichte van het
medium zelf, aldus Von Trier.88
Het idee van film als authentieke representatie van de werkelijk is geen nieuw
gegeven en is al eerder aan bod gekomen in deze scriptie. Diverse filmcritici
en filmmakers hebben in de loop der jaren laten zien dat ze zich bezig houden
met ontologische vraagstukken, de relatie tussen de artistieke en de
technologische waarde van het medium film en het filmisch realisme.
Voorafgaand aan Lars von Trier en Thomas Vinterberg zijn filmmakers zoals
de Amerikaanse Robert J. Flaherty (NANOOK OF THE NORTH 1922 en MOANA 1926),
de Russische Dziga Vertov (THE MAN WITH A MOVIE CAMERA 1929), de Italiaanse
Vittorio De Sica (LADRI DI BICICLETTE 1948), de Franse Jean-Luc Godard (A BOUT
DE SOUFFLE

1960), de Amerikaanse D.A. Pennebaker (DON'T LOOK BACK 1967),

Orson Welles (F FOR FAKE 1974) en Jim Jarmusch (STRANGER THAN PARADISE 1984)
enkele voorbeelden van invloedrijke makers die analogie en contradictie
tussen de stilistische illusie en gerepresenteerde werkelijkheid in film als
uitgangspunt nemen:
"From the grim socialist stages of Soviet Realism, to the kitchen-sink
grittiness of John Grierson's Depression-era documentaries, to the
portable-camera realisms of Italian Neo-Realism and Cinéma-Vérité, to
the works of Dogme 95, these codes of realism were each embedded
with unique ideological thrusts, and their fate would be the paradox
existing between film and reality."89

Net als bovengenoemde filmstromingen heeft de Dogma 95-beweging ook te
maken met het eerder besproken tegenstrijdige aspect van de representatie
van de werkelijkheid in film. Aan de ene kant is er sprake van een artistieke
waarde - en dus erkenning van het medium film - en aan de andere kant
speelt de techniek een belangrijke rol om puurheid en echtheid te bereiken.
De representatie van het filmisch realisme is dus ook in de Dogma 95beweging paradoxaal. Toch behoort de Dogma 95-beweging tot het rijtje van
filmstromingen dat het filmisch realisme bekritiseert en die esthetiek in film
aan de kaak stelt; de filmstijl reflecteert op het dispositief. Von Trier en
Vinterberg verschillen met de Dogma 95-beweging, behalve door het stellen

88

Brian Gibson. "Ringing The Bells in Celebration: Red, Breaking the Waves and Transcendent Humanism in
Dogme Films". Scope. An Online Journal of Film & TV Studies, 2, 2005.
http://www.scope.nottingham.ac.uk/article.php?id=67&issue=2 [02-01-2013]
89
Hunter Vaughan. "Tremble of Truth: Dogme 95, Ideology and the Genealogy of Cinematic Realism". The
Film Journal, 9, 2004. http://www.thefilmjournal.com/issue9/dogme95.html [03-01-2013]
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van een aantal manifestregels zoals onder andere het gebruik van handheld90
(digitale) camera's en de totale afwezigheid van een non-diëgetisch geluid, in
dat opzicht technisch niet veel van de ideologische en politieke filmstromingen
waarbij bovengenoemde filmmakers zich toe rekenen, aldus filmcriticus
Gabriel Giralt.91

Narratieve analyse FESTEN
In de vorige paragraaf is duidelijk geworden hoe het manifest van de Deense
Dogma 95-beweging is ontstaan en aan welke technische en esthetische
regels filmmakers zich moeten houden. Het is gebleken dat de ideologie
achter

de

Dogma

filmgeschiedenis.

95-beweging

De

zoektocht

geen
van

nieuw

fenomeen

filmmakers

naar

is
de

binnen

de

esthetische

representatie van de realiteit, ontologie, techniek en andere experimentele
stijlmiddelen van het medium film hebben zich reeds voorgedaan. Ook is
duidelijk geworden dat de Dogma 95-beweging in bepaalde opzichten anders
is dan voorgaande ideologische en politieke filmstijlen door het opstellen van
een zogenaamd manifest. In deze paragraaf zal blijken hoe dit dispositief
omgaat met genreconventies en de narratieve constructie aan de hand van de
eerste officiële Dogma 95 film FESTEN (1998) van Thomas Vinterberg.
De Deense film FESTEN (het feest) gaat over een drama dat zich afspeelt
tijdens een familiefeest dat ter ere van de zestigste verjaardag van Helge
Klingefeldt in een groot landhuis wordt gehouden. Familie en vrienden zijn
uitgenodigd om deze verjaardag groots te vieren. In een toespraak tijdens het
diner confronteert zoon Christian onverwacht zijn jarige vader met de recente
zelfmoord van zijn zus en het seksuele misbruik waar zijn vader zich tijdens
Christian's kinderjaren schuldig aan heeft gemaakt. Er ontstaat verwarring en
de stemming is ineens niet meer zo feestelijk als bedoeld.
Twee zaken vallen gelijk op tijdens het kijken van de film FESTEN. Ten eerste is
het al direct duidelijk dat de film stilistisch probeert af te wijken van een
conventionele filmstijl; de openingssequentie bevat onder andere bewegende
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Het steeds meer hanteren van een handheldcamera, wordt door filmwetenschapper Pepita Hesselberth in
haar academische proefschrift uit 2011 'handheld aesthetic' genoemd. Hiermee bedoelt zij de bepaalde
esthetische vorm die vanaf de jaren '90 steeds meer gebruikt wordt als stijlvorm. Handheld houdt in dat een
shot gefilmd is met een met een handheldcamera (hand vastgehouden camera) en die de lichamelijke
aanwezig van de cameraman met zich meebrengt aldus Hesselberth. Pepita Hesselberth. Cinematic
Chronotopes: Affective Encounters in Space-Time. Amsterdam: University Press, 2011, 68.
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gekantelde92 en anders dan gebruikelijk gekaderde handheld camera shots,
zoals op afbeelding 5 en 6 te zien is.93

Afbeelding 5: medium wide-angle shot
van Christian van achteren gefilmd
tijdens de openingssequentie van
FESTEN.

Afbeelding 6: totaal gekanteld shot
waarin Christian en zijn zus Helene
elkaar ontmoeten. Het shot is vanaf
een hoek in het plafond gefilmd.

Ten tweede wijkt het narratief niet af van een traditioneel narratieve cyclus
dat het verhaal een logische structuur geeft 94; de film lijkt namelijk op
dramatische genreconventies en stereotypering te zijn gebaseerd door de
aanwezigheid

van

realistische

karakters

en

het

emotionele

thema.

Afbeeldingen 7 tot en met 12 geven de zes chronologische sequenties van dit
narratief weer.95

Afbeelding 7: de proloog waarin het
thema
wordt
geïntroduceerd.
Christian treft hier zijn zus Helene en
broer voor het feest.

Afbeelding 8: de familie, vrienden en
hun onderlinge relaties worden
gepresenteerd. Hier vindt Helene
de afscheidsbrief van haar zusje.

92

In de film OCTOBER (1927) van Sergei Eisenstein worden ook gekantelde shots getoond die bedoeld zijn om
de inspanning die de personages hebben (waardoor hun wereld letterlijk op zijn kop staat) te tonen.
93
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de volgende paragraaf.
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en B en C zijn ingevoegde conflicten.
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Afbeelding 9: het eerste conflict
doet zich aan wanneer Christian
publiekelijk vertelt dat hij seksueel
misbruikt is door zijn vader.

Afbeelding 11: de climax waarbij
Christian en zijn broer zijn vader in
elkaar slaan.

Afbeelding 10: de escalatie van
het conflict waarbij Helene de
afscheidsbrief
van
haar
overleden zusje voorleest.

Afbeelding 12: de epiloog van het
verhaal waarin de vader 's
ochtends het ontbijt verlaat en
nooit meer terugkeert.

Het verhaal speelt zich chronologisch af in een tijdsbestek van 24 uur. De
temporele en causale relaties in de film wijken niet af van een traditioneel
progressief narratief. De kijker de locatie waar het verhaal zich afspeelt en
begrijpt hierdoor de causale relaties tussen de personages en de rol van de
locaties in de film, zoals op de afbeeldingen 7 tot en met 12 hierboven te zien
is. De narratieve aspecten van de film zijn inderdaad gebaseerd op conventies
die bij het genre drama horen.96 Ondanks dat genrefilms zijn verboden
volgens regel acht nummer van The Vow of Chastity lijkt deze Dogma film
zich eerder visueel dan narratologisch te willen vernieuwen. Een verklaring
hiervoor is dat de kijker bepaalde referentiepunten nodig heeft om de
filmische representatie te kunnen identificeren en aandacht voor de film heeft
in

plaats van

het

onderzoeken

van

het

genre.

De gerepresenteerde

gebeurtenissen moeten een referentiekader hebben met de historische
werkelijkheid het is anders onmogelijk voor de kijker het verhaal te begrijpen
96

Tijdens het lezen van het script wordt duidelijk dat Vinterberg het verhaal niet af laat wijken van elk
willekeurig ander script waar een dramatisch verhaal in een progressieve en chronologische volgorde wordt
verteld. Het enige wat opvalt is het extreme, heftige en niet alledaagse onderwerp. Alexander Verlag.
Dogma 95. Zwischen Kontrolle und Chaos. Berlijn: AGIT, 2001, 16-88.
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en de film zal niet realistisch zal overkomen. De kijker reageert namelijk op
de

genreconventies

en

intertekstuele

codes

en

kan

hierdoor

imitatie

onderscheiden van het echte, aldus Plantinga. Het genre is dus een belangrijk
aspect van de filmische constructie; het bepaalt hoe het beeld vormgegeven
wordt en op welke manier de film toegang biedt tot de werkelijkheid. Deze
stilistische stijl reflecteert expliciet aan het dispositief.

Stilistische analyse FESTEN
In de vorige paragraaf is duidelijk geworden dat de film FESTEN geen
opzienbarende, afwijkende en narratologische elementen gebruikt om het
dramatische verhaal van de Deense familie Klingefeldt te vertellen. Wel is
duidelijk dat het dispositief afwijkt van de traditionele stilistische filmvorm
door onder andere de manier van het positioneren van de camera en de
gekantelde kadrering. Deze paragraaf zal verder ingaan op esthetische
aspecten en de verbeelding van de werkelijkheid aan de hand van een
analyse van de stilistische constructie.
De film is gedraaid met een handheld videocamera (Sony VX 1000 97). Deze is
makkelijk hanteerbaar en kan op allerlei aparte - en dus niet- conventionele posities geplaatst worden voor opnames, zoals op afbeelding 5 en 6 te zien is.
Waar films als THE BIRDS en CITIZEN KANE de specifieke kadrering en
camerapositie gebruiken om primair een bepaalde on-screen emotie van de
personages te representeren, gebruikt FESTEN de gekantelde en lange
camerabewegingen om een bepaalde off screen emotie bij de kijker op te
roepen; de schokkerige handheld camerabeelden impliceren chaos en onrust.
Afbeelding 7 is hier een illustratie van. Inhoudelijk is er geen sprake van een
emotionele gebeurtenis, maar het gekantelde shot spreekt juist de emotie van
de kijker aan. De manier van kadreren en het gebruik van dynamische
camerabewegingen is eerder een psychische dan een stilistische constructie
die direct de subjectieve emotie van de kijker aanspreekt. De kijker refereert
aan een eigen gelijke ervaring en kan het gerepresenteerde als objectief
ervaren. Volgens Chateau verdwijnt hiermee de afstand die de kijker heeft ten
opzichte van de filmische representatie en de kijker ervaart de representatie
als werkelijker. Deze subjectiviteit is symbolisch en intertekstueel; de

97

Peter Wuss. "Analyzing the Reality Effect in Dogma Films". Journal of Moving Image Studies, Vol. 1, nr 2,
2002. http://www.uca.edu/org/ccsmi/jounal2/ESSAY_Wuss.htm [03-01-2012]
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representatie spreekt de zintuigen van de kijker aan en toont de reflectie van
de Dogma 95-beweging op het medium film. Waar andere filmstromingen
deze cameraposities ontologisch gebruiken, reflecteert FESTEN hier naar het
eigen dispositief.
Naast het aanspreken van de subjectieve emotie van de kijker doen de
(gekantelde) plafondshots nog iets anders: ze impliceren een aanwezigheid
van een verborgen camera en suggereren een bepaalde realitystijl. In
combinatie

met

de

vele

PoV-,

OS-shots

(over-schoudershot)

en

de

plafondopnames heeft de kijker zo het gevoel aanwezig te zijn in het landhuis
en alle acties van de personages real en live te beleven, zoals op afbeelding
13, 14 en 15 te zien is. Deze cameraposities zijn dus een constructie voor het
creëren van authenticiteit en het werkelijker maken van een ervaring.

Afbeelding
13:
PoV
shot van een liggend
kamermeisje
dat
achterom naar Christian
kijkt.

Afbeelding
14:
OSshot. De camera kijkt
over de schouder van
Christian mee.

Afbeelding 15: Plafond
shot. Verborgen camera
suggereert een
bespieding.

De filmstijl wordt grotendeels bepaald door de regels van het Dogma 95manifest. Deze stijl is onder andere te herkennen aan de afwezigheid van
kunstmatig toegevoegd licht. Hierdoor is het beeld vaak korrelig en is het
contrast tussen licht en donker groot, zoals op afbeelding 16 en 17 te zien is.

Afbeelding 16: mediumshot van Helge
tijdens het diner. De avond valt en het
beeld wordt al korreliger.

Afbeelding 17: mediumshot waarin
Helge buiten in de nacht in elkaar
wordt
geslagen.
Contouren
en
personages
zijn
bijna
niet
te
herkennen.
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Door het filmen op een pro-filmische locatie zonder kunstmatig licht en het
toevoegen van attributen is de representatie puur en werkelijk en bijna afilmisch. De mise-en-scène refereert in feite naar andere realistische
filmstijlen zoals het Italiaanse neorealisme, de observerende cinéma vérité en
de fly on the wall Direct Cinema. Het werkelijk op locatie zijn suggereert een
bepaalde mate van authenticiteit, omdat de gerepresenteerde locatie in de
historische werkelijkheid echt bestaat. Toch situeert het fictieve narratief een
pro-filmisch verschijnsel.98 Vinterberg gebruikt de ontologische mogelijkheid
van de camera om beeld en geluid samen op te nemen, een regel die in het
manifest staat, waardoor - de bewegingen en - geluiden van de personages
op het moment zelf authentiek worden gereproduceerd en niet achteraf in de
montage. Grauwe ongelikte beelden en bestaande afilmische locaties zijn dus
een deel van de constructie voor het verbeelden van de werkelijkheid.
Het verbieden van ruimtelijke en geografische vervreemding, zoals in Dogma
95-manifest staat, negeert bepaalde artistieke potenties van het medium en
het legt de nadruk op de gerepresenteerde gebeurtenissen in individuele
scènes. Er is geen sprake van parallelmontage, zoals in de vroege films van
D.W. Griffith; de focus ligt niet op de gebeurtenissen op hetzelfde moment op
een andere plek, maar deze ligt op datgene dat zich direct voor de camera
afspeelt: de conflicten tussen de personages. Mede dankzij de snelle en
springerige montage, krijgt de camera hierdoor een observerende rol. De
kijker is niet meer alwetend en is hierdoor verplicht het verhaal te volgen
zoals deze door de observerende camera gerepresenteerd wordt. Aan de ene
kant voelt de kijker zich meer betrokken en aan de andere kant suggereert
het gebruik van de handheld camera een bepaalde aanwezigheid van een
cameraman99. Deze tegenstrijdigheid zal worden uitgelegd aan de hand van
de kamerscène tussen Michael en zijn vrouw, zoals dat op afbeelding 18, 19
en 20 te zien is:

Afbeelding 18: medium
shot van Michael van
links.
98
99

Afbeelding 19:
camerabeweging van
Michael naar zijn vrouw.

Afbeelding 20: medium
shot van de vrouw van
Michael van rechts.

Frank Kessler. "Het profilmische en het afilmische", 107.
Hesselberth, 68.
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Als de traditionele manier van monteren wordt aangehouden, dan is er eerst
een mediumshot van Michael van links te zien en daarna een mediumshot van
zijn vrouw ook van links te zien, om de camera-as niet te overtreden.100 Als
laatste komt het shot weer terug bij Michael. De Dogma 95-beweging past
deze traditionele manier van monteren niet toe en de camera blijft het hele
gesprek filmen met de handheld camera. Hierdoor is op afbeelding 19 te zien
dat de camera beweegt van Michael naar zijn vrouw, net alsof een derde
persoon het gesprek volgt en van Michael naar zijn vrouw meekijkt. De
montage101 en het gebruik van de handheld camera creëren als het ware een
extreme betrokkenheid. Ten eerste voelt de kijker zich meer betrokken door
het ontbreken van een montage, zoals Bazin beweert, en ten tweede wordt
door het gebruik van een

handheld camera een andere lichamelijke

aanwezigheid (van de cameraman) gesuggereerd. De kijker kan zich
ongehinderd identificeren met het standpunt van de camera.
De close-upshots die overwegend worden gebruikt dragen een bepaalde mate
van ambiguïteit met zich mee. Waar in de traditionele film de close-up wordt
gebruikt om in te zoomen op een emotie of om meer betrokkenheid van de
kijker te vragen, wordt in FESTEN, naast de extreme betrokkenheid, de closeup gebruikt om het werkelijke personage met onder andere onderkin en
warrige haren in beeld te brengen. Aan de ene kant gebruikt Vinterberg de
close-up dus voor meer betrokkenheid, maar aan de andere kant toont hij de
meer 'lelijke' en dus werkelijke kant van de personages. De werkelijkheid
wordt niet verfraaid, maar deze wordt getoond zoals deze op dat moment is.
In combinatie met de schokkende handheld shots worden bij de kijker op
deze manier dezelfde emoties uitgelokt die het gepresenteerde personage op
dat moment heeft.
Concluderend construeert en manipuleert de Dogma 95 film FESTEN op
verschillende manieren de werkelijkheid en kan hiermee gezien worden als
een realistische en reflexieve filmstroming. Door de bewuste houding van de
filmmaker

staat

het

transparante

filmisch

realisme

in

verband

met

reflexiviteit. Dit is aan de ene kant geconstrueerd door te filmen vanuit
bepaalde genreconventies, waardoor de kijker de filmische representatie kan
identificeren. Aan de andere kant zorgen stilistische middelen zoals de
handheld camera ervoor dat de film een ongecontroleerde esthetisch,
100

Bordwell & Thompson, 259-265. Hierdoor kunnen personages in beeld van positie verspringen en dit kan
als onnatuurlijk worden ervaren.
101
Uit een analyse met het programma Cinematrics blijkt dat in de eerste vijf minuten van FESTEN er 44
shotwisselingen zijn met een gemiddelde lengte van 6.7 seconden.
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documentaireachtig en realistisch karakter krijgt.102 Deze ongecontroleerde
esthetiek is echter wel degelijk met een bepaalde performatieve instelling
toegepast en suggereert dat er geen controle is voor een authentiekere
representatie. De observerende handheld camera geeft de kijker het gevoel
van onmiddellijkheid; de kijker identificeert zich met de camerapositie,
waardoor de representatie de werkelijkheid lijkt en waardoor het medium
transparant en dus onzichtbaar en onopgemerkt blijft voor de kijker. De
filmmakers die het manifest hebben opgesteld zijn zich door het stellen van
de manifestregels bewust van de tweestrijd tussen esthetiek en techniek dat
het medium film al vanaf zijn ontstaan met zich meedraagt. De Dogma 95beweging is hierdoor een reflexieve filmstroming die door de esthetische
constructie en transparante verbeelding van de werkelijkheid het medium
door manipulatie en suggestie bekritiseert. De gekantelde cameraposities, de
springerige montage en het niet-alledaagse verhaallijn maken de Dogma 95beweging103 echter hypermediaal, omdat de reflectie van de filmmaker te
dominant aanwezig is. Bovendien zet het extreme, heftige en niet alledaagse
onderwerp waar FESTEN op is gebaseerd, vraagtekens bij het waarheidsgehalte
van dit verhaal.
De Dogma 95-beweging is dus paradoxaal genoeg zowel transparant als
hypermediaal en laat hiermee zien hoe het medium film zich vernieuwt ten
opzichte van voorgaande filmstromingen. Transparantie wordt verwezenlijkt
door het performatieve en hypermediale karakter. Filmmakers zijn in staat de
'filmtaal' te veranderen zonder dat er zich tegenstrijdigheden voordoen tussen
een traditioneel narratief en een vernieuwde stilistische constructie. Sterker
nog: de reflexieve manipulatie en suggestie wekken net als in Hollywoodfilms
een emotie bij de kijker op. De manier van vormgeven neemt dus bepaalde
eigenschappen van andere media over. Dit is eerder conventioneel dan
ontologisch: wat hypermediaal overkomt, is historisch voor de kijker. Het
dispositief van de Dogma 95-beweging zorgt ervoor dat de gerepresenteerde
verbeelding als werkelijk wordt ervaren en de Dogma 95-beweging kan
hierdoor als een nieuwe (visuele) realistische filmstijl worden erkend. 104 De
constructie van dit filmisch realisme wordt ingezet om de verbeelde
representatie van de werkelijkheid een bepaald realistisch effect te geven.

102

Hoe fictief het verhaal en de conventionele narratologische aspecten ook zijn.
Doordat de Dogma 95-beweging later als apart genre is benoemd heeft dit ook invloed op de
hypermedialiteit van het medium.
104
Jan Simons bekijkt de Dogma 95-beweging vanuit de gametheorie in zijn boek Playing the Waves: Lars
von Trier's Game Cinema uit 2007 en beweert dat de Dogma 95-beweging eerder in de buurt komt van een
game en de traditionele grenzen van filmesthetiek en dramaturgische regels te buiten gaat.
103
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De reflexieve en performatieve documentairefilm

De culturele status die de documentairefilm heeft laat zien dat een nonfictieve representatie de meest accurate en waarheidsgetrouwe weergave van
de historische werkelijkheid is:
"Documentary suggests fullness and completion, knowledge and fact,
explanations of the social world and its motivating mechanisms."105

De documentairefilm heeft ten opzichte van de fictiefilm een primaire
referentie met de werkelijkheid en het is de filmische representatie die in
directe verbinding staat met de realiteit, aldus filmtheoretici Jane Roscoe en
Craig Hight.106 De kijker anticipeert tussen eigen ervaringen en de constructie
van de filmische representatie en herkent deze representatie als non-fictief.107
De kijker gaat er vanuit dat de representatie een associatie heeft met de
historische werkelijkheid, zo beaamt ook Bill Nichols.108 Hij schrijft dat binnen
het non-fictiegenre zes modes of representation aanwezig zijn die als
instrument gebruikt kunnen worden om verschillende nieuwe remediërende
verschijningsvormen
reflexieve

en

van

de

performatieve

documentairefilm

te

documentairefilm

categoriseren. 109
zijn

twee

verschijningsvormen binnen het documentairegenre, aldus Nichols.

110

De

recente
Waar de

Dogma 95-beweging zich baseert rondom The Vow of Chastity manifestregels
zijn de reflexieve en performatieve documentairefilm niet zozeer filmstijlen
binnen het documentairegenre, maar eerder nieuwe verschijningen die
bepaalde eigenschappen van eerdere vormen met zich meedragen:
"If the historical world provides the meeting place for the processes of
negotiation between filmmakers and subject in the participatory mode,
the processes of negotiation between filmmaker and viewer become
the focus of attention for the reflexive mode."111

105

Bill Nichols. Representing Reality: Issues and Concepts in Documentary. Bloomington: Indiana University
Press, 1991, 174. Deze documentairevormen zijn een abstracter gegeven dan de Dogma 95-beweging en zijn
dan ook moeilijk van elkaar te onderscheiden, aldus Nichols.
106
Jane Roscoe & Craig Hight. Faking it. Mock-documentary and the subversion of factuality.
Manchester/New York: Manchester University Press, 2001, 6. Deze filmtheoretici schrijven dat de
representatie fullness en completion suggereert.
107
Niet alleen Roscoe & Craig schrijven hierover. Filmwetenschappers Carl Rendit Plantinga, Noël Carroll,
Brian Winston en Stella Bruzzi stellen ook dat de kijker een non-fictief dispositief van fictie dispositief
onderscheidt.
108
Nichols. Representing Reality: Issues and Concepts in Documentary, 16.
109
Ibidem, 32.
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Nichols. Introduction to Documentary, 194-209.
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Door niet alleen de focus op de filmische representatie te leggen ligt de
nadruk in de reflexieve modus op de authentieke en geloofwaardige
constructie van de representatie zelf. Dit intensiveert de reflexieve houding
ten opzichte van de filmische representatie in vergelijking met de andere
modi, aldus Nichols.112 De reflexieve documentairefilm probeert de stilistische
constructie van de werkelijkheid aan te pakken door te provoceren met onder
andere

de

narratieve

structuur,

de

technologische

en

esthetische

mogelijkheden van het medium.
De fictiefilm THE MAN WITH A MOVIE CAMERA (1929) van Dziga Vertov is een
voorbeeld van een reflexieve film. De fictiefilm is een onderzoek om dieper in
een visuele wereld te komen zonder hulp van het menselijk oog, aldus
Vertov.113

Sommige

scènes

spelen

zich

in

de

montageruimte

af

en

deconstrueren op deze manier de filmische representatie en dus ook de
waarheidsclaim. De recente documentairefilm I AM A SEX ADDICT (2005) van
Caveh Zahedi doet het tegenovergestelde en herhaalt overduidelijk bepaalde
scènes waardoor de validiteit van het gerepresenteerde in het geding komt.
Hierdoor wordt de indexale band tussen de representatie en wat de
representatie suggereert op een zelfbewuste manier bekritiseerd. Dit doet
beroep op het bewustzijn van de kijker. De kijker heeft nu verwachtingen
over de vorm van de documentairefilm zelf.

114

Om reflexief te zijn moet de

film dus zo geconstrueerd zijn dat de kijker aanneemt dat de filmmaker, het
filmproces en de uiteindelijke filmische representatie één geheel zijn.
Documentairefilms als CHRONIQUE D'UN ÉTÉ (1961) van de Franse filmmakers
Jean Rouch en Edgar Moris, SHERMAN'S MARCH (1986) van de Amerikaanse
filmmaker Ross McElwee en BIGGIE AND TUPAC (2002) van de Engelse filmmaker
Nick Broomfield zijn voorbeelden van reflexieve films. De films zijn bewust
geconstrueerd naar de ideeën van de filmmaker waardoor een objectieve
representatie niet mogelijk is.
Het idee dat documentairefilms streven naar een referentie tussen subject en
de

filmische

tekst

wordt

aan

de

kaak

gesteld

in

de

performatieve

documentairefilm, zo stelt professor Stella Bruzzi.115 Net als de reflexieve
documentairefilm breekt de performatieve documentairefilm niet met de
112

Nichols. Introduction to Documentary, 194
Winston, 165. De camera en de cameraman zijn samen een nieuw geheel: de filmwerkelijkheid. Ook wel
het kino eye of kino pravda genoemd.
114
Nichols. Introduction to Documentary, 197. Nichols ziet dit als een stilistisch perspectief. Vanuit een
politiek perspectief zegt hij dat reflexiviteit juist zorgt voor verwachtingen over de historische werkelijkheid
en niet zozeer over de vorm van de film.
115
Stella Bruzzi. New Documentary. A Critical Introduction. New York: Routledge, 2000, 154.
113
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traditionele manier van (documentaire)filmmaken, maar is het gevolg van een
logische vernieuwing binnen het documentairegenre en is net zoveel bezig
met de representatie van de werkelijkheid als voorgaande modes van de
documentairefilm. Filmmakers van performatieve documentairefilms richten
zich vooral op de gereproduceerde subjectiviteit die de filmische representatie
met

zich

meedraagt.116

Performatieve

elementen

zoals

enscenering,

dramatisering, een voice over of het opzettelijk in beeld brengen van het
filmproces (perform) kunnen worden gezien als middel om het dispositief van
de documentairefilm en de constructie van de representatie een ander vorm
te geven. Door het positioneren van een subject voor de camera is er sprake
van een performatieve situatie, aldus media- en theaterwetenschapper Chiel
Kattenbelt.

Hij

schrijft

dat

zelfreferentie

en

(zelf)reflexiviteit

twee

basiselementen zijn van performativiteit en tot stand komen door filmisch
geënsceneerde aspecten waardoor de film per definitie refereert aan en
reflecteert op zichzelf.117
Films als THE GLEANERS AND I (1991) van de Franse filmmaakster Agnès Varda
en WALTZ WITH BASHIR (2008) van de Israëlische filmmaker Ari Folman zijn
voorbeelden van performatieve (autobiografische) films die de emotionele
complexiteit en ervaringen van de filmmaker tonen. De beleving van de film is
belangrijker dan het begrijpen van de film, aldus Nichols.118 De kijker neemt
afstand van de gerepresenteerde ideologische boodschap 119 en vergaart niet
alleen kennis door observatie maar door te beleven, zo stelt hij. 120
De documentairefilm heeft altijd te maken met performatieve elementen,
omdat

documentairefilms

symboliseren, aldus Bruzzi.

nu
121

eenmaal

een

subjectieve

representatie

De interactie tussen de filmmaker, de camera

en het gefilmde subject brengt spanning met zich mee en bekritiseert op deze
manier de echtheid van het moment waarop de documentairefilm wordt
opgenomen door de (kunstmatige) aanwezigheid van de camera. Een
documentairefilm opereert niet altijd vanuit één bepaalde modus. Filmmakers
die een reflexieve houding ten opzichte van de filmische constructie hebben

116

Bruzzi, 155.
Chiel Kattenbelt. “Intermediality in Performance and as a Mode of Performativity”. Mapping
Intermediality in Performance (ed.). Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010, 30.
118
Nichols. Introduction to Documentary, 203.
119
Nichols. Representing Reality. Issues and Concepts in Documentary, 36-40. Nichols heeft het over een
distantiëring van de discourse of sobriety en bedoelt hiermee de meegedragen ideologieën, conventies en
gedachten die de non-fictieve film met zich meedraagt.
120
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opereren zowel vanuit de reflexieve als de performatieve modus. 122 Een
reflexieve (documentaire)film toont namelijk het bewustzijn van zichzelf en de
omgeving en draagt hierdoor ook performatieve elementen met zich mee:
"The performative documentary which – whether built around the
intrusive presence of the filmmaker or self- conscious performances
into begin as it is performed, that although its factual basis (or
document) can pre-date any recording or representation of it, the film
itself is necessarily performative because it is given meaning by the
interaction between performance and reality."123

Door subjectiviteit, zelfbewustzijn en een kritische houding wordt in de
reflexieve documentairefilm ook het performatieve karakter getoond en
andersom. Het doel van reflexieve en performatieve elementen is om de
kijker een andere kijk te geven en na te laten denken over de representatie
van de werkelijkheid. Het doel van een reflexieve documentairefilm is om een
bepaald bewustzijn (awareness) van zowel de filmische representatie als de
constructie van de filmische representatie bij de kijker te stimuleren.

Narratieve analyse ARMADILLO
In de vorige paragraaf is besproken dat de reflexieve documentairefilm niet
kan operen zonder performatieve elementen en vice versa. Door het
reflexieve karakter van de film is de kijker bewust van de stilistische
constructie en het performatieve karakter zorgt ervoor dat de kijker bewust
wordt van de inhoudelijke en refererende constructie. In deze paragraaf zal
de inhoudelijke constructie worden besproken aan de hand van een narratieve
analyse van de documentairefilm ARMADILLO (2010) van de Deense filmmaker
Janus Metz.
De documentairefilm gaat over een Deens bataljon bestaande uit jonge
mannen die voor een missie naar Afghanistan afreizen voor een periode van
zes maanden. Vanuit de legerbasis Armadillo moeten zij zorgen voor
wederopbouw tijdens de voortdurende oorlog in Afghanistan. De film volgt
onder anderen Mads Mini, één van de soldaten die de missie als avontuurlijk
en spannend ervaart. De missie is alleen niet spannend maar blijkt vervelend
en saai. Tijdens een confrontatie met de Taliban loopt het vuurgevecht uit de
122

Zelfs door objectieve representatie kunnen reflexieve en performatieve documentairefilms ook opereren
vanuit een observationele modus. Nichols. Introduction to Documentary, 210, 211.
123
Bruzzi, 154.
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hand en maken de jonge soldaten vol adrenaline zich schuldig aan
buitenproportioneel geweld. Als het thuisfront dit te horen krijgt slaat de
ontreddering in Armadillo toe.
Drie zaken vallen direct op tijdens het kijken van de film ARMADILLO. Ondanks
het documentairegenre waaruit de film opereert lijkt de film ten eerste
stilistisch op een fictiefilm. Hoofdpersonages worden door middel van still
frame, een naamtitel en een non-diëgetische muziek geïntroduceerd zoals op
afbeelding 21 te zien is. Afbeelding 22 suggereert gelijkenis met de bekende
fictiefilm APOCALYPSE NOW (1979) van Francis Ford Coppola, waardoor de kijker
associatie kan hebben met het fictiegenre.

Afbeelding
21:
het
beeld
van
hoofdpersoon Mads Mini is enkele
seconden 'bevroren' en krijgt een
gestileerde naamtitel.

Afbeelding 22: shot van ondergaande
zon zoals deze ook te zien is in de
oorlogsfilm APOCALYPSE NOW.

Ten tweede zijn de stilistische wide-angle shots dusdanig bewerkt dat het
overduidelijk is dat er tijdens het filmproces filters, of in de postproductie,
kleurbewerkingen zijn toegepast. De beelden ogen hierdoor niet rauw en
authentiek,

maar

geven

de

indruk

van

een

weloverwogen

(fictieve)

cinematografische stijl zoals op afbeelding 23, 24 en 25 te zien is.

Afbeelding 23: shot tegen
de zon in (met lensflare)
van
de
legerbasis
Armadillo.

Afbeelding 24: shot van
omgeving
Afghanistan
buiten
Armadillo.
Lensflare is hier ook
aanwezig.

Afbeelding 25: wide-angle
shot,
symmetrisch
gekaderd
en
zeer
contrastrijk.
Warme
kleuren ontbreken hier.
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De

narratieve

structuurkenmerken

van

ARMADILLO

lijken

in

meerdere

documentaire modi te passen. Aan de ene kant wijkt het narratief af van het
gecontextualiseerde narratief van de reflexieve documentairefilm, waarin tijd
en ruimte worden ingezet om de context te manipuleren door onder andere
continue en discontinue montage.124 Door het gebruik van de flashback krijgt
de narratieve structuur een performatief karakter, omdat het subjectieve
gebruik van de flashback de kijker eerder wil laten ervaren dan wil attenderen
op de filmische constructie en de narratieve structuur.125 Aan de andere kant
zorgt het kunstmatig toevoegen van tekst ervoor dat de kijker zich bewust is
van de filmische constructie en kan de film als reflexief en hypermediaal
worden ervaren. De interactie tussen de toegevoegde tekst en de realiteit
refereert hierdoor aan en reflecteert op zichzelf. Op afbeeldingen 25 tot en
met 35 is te zien dat het narratief zich vanaf afbeelding 26 progressief lineair
voorzet en dat het verhaal uit negen sequenties bestaat:

Afbeelding 25: flashback
van training één maand
eerder.
Gefilmd
met
handheld camera en nondiëgetische metalmuziek is
te horen.

Afbeelding 26: proloog
van de film. Afscheidsfeest
van de soldaten en vertrek
vanuit Denemarken.

Afbeelding 27: aankomst
op legerbasis Armadillo.
Dit shot komt na het shot
'een film van'.

Afbeelding
28:
1e
conflict,
gefilmd
met
handheld camera tijdens
gevecht met Taliban.

Afbeelding 28: gevolg 1e
conflict. Soldaat ligt in
het ziekenhuis in
Denemarken.

Afbeelding 29: in beeld
"mei nog 3 maanden te
gaan".
Beelden
van
verveelde soldaten.

124

Nichols. Introduction to Documentary, 210, 211. Nichols schets schematisch de specifieke kwaliteiten van
de zes modes of representation.
125
Zie afbeelding 25.
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Afbeelding 30: wide-angle
shot
van
verveelde
soldaat
in
brandende
hitte.
Contrastrijk
en
warme kleuren ontbreken.

Afbeelding 33:
"augustus", einde missie
in Afghanistan voor de
Deense soldaten.

Afbeelding 31: "juni nog 2
maanden te gaan". 2e
conflict, gevecht met
Taliban. .

Afbeelding 34: epiloog,
soldaat
is
terug
in
Denemarken, maar is er
met zijn hoofd niet bij.

Afbeelding 32: gevolg 2e
conflict.
Taliban
zijn
vermoord
en
worden
uitgelachen, PoV helmshot.

Afbeelding 35: nawoord,
soldaten kijken in camera
en in tekst laat zien hoe
hun toekomst eruit ziet.

Het narratief ontwikkelt zich na de flashback traditioneel chronologisch en
door het gebruik van tekst komt de kijker te weten dat het verhaal zich in een
tijdbestek van zes maanden afspeelt. De teksten doen ook iets anders, ze
introduceren personages en hun rangorde. Zonder deze tekstuele informatie
zou de kijker het verhaal logischerwijs ook kunnen volgen, omdat duidelijk is
dat de soldaten voor een bepaalde tijd worden uitgezonden, het verhaal
chronologisch is opgebouwd en door de rangorde van de soldaten hun plaats
in beeld letterlijk al is bepaald. Deze teksten halen de kijker in feite uit de
diëgetische wereld, illustreren de subjectieve ingrepen die de filmmaker
aanbrengt en hierdoor wordt de transparantie van de film aangetast. De kijker
is zowel een toeschouwer die het verhaal ervaart (performatief) als een kijker
die

zich

bewust

(reflexief)

is

van

de

constructie

van

de

filmische

representatie. Afhankelijk van de expressieve doeleinden worden tijd en
ruimte dus gevarieerd gebruikt om verschillende dimensies subjectief te
benadrukken. Hierdoor is het medium hypermediaal en de werkelijkheid
ondergeschikt, zoals het karakter is van de reflexieve (en performatieve)
documentairefilm.126 Metz gebruikt de narratologische gebeurtenissen om te
refereren aan een groter geheel: het idee dat elk menselijk wezen in staat is
zich te vergrijpen aan wreedheid en agressie.

126

Nichols. Introduction to Documentary, 210, 211.
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Stilistische analyse ARMADILLO
In de vorige paragraaf is duidelijk geworden dat de documentairefilm
ARMADILLO

in bepaalde opzichten afwijkt van de narratologische structuur van

een reflexieve documentairefilm en door de suggestieve, manipulatieve en
refererende manier van vertellen ook in de modus van de performatieve
documentairefilm. Stilistisch laat de film direct twee reflexieve zaken zien; de
hypermediale afwijking van een (fly on the wall) realistische documentairestijl
en het verlangen naar een nieuwe populaire stilistische documentairestijl. Op
welke manier deze reflexiviteit stilistisch is geconstrueerd zal in deze
paragraaf worden besproken.
De film is opgenomen op 35 mm film, uitgezonderd de video handheld- en
helmshots tijdens de gevechten buiten het kamp Armadillo. Een 35mm
filmcamera

is

ten

opzichte

van

een

handheld

camera

moeilijker

te

transporteren en kan niet altijd op niet-conventionele of aparte posities
worden geplaatst. De meeste shots zijn dan ook met een telelens vanaf statief
gefilmd waardoor er een bepaalde afstand tussen de protagonist en de kijker
ontstaat zoals op afbeeldingen 36 en 37 te zien is. Emoties van de personages
en de afilmische ruimtelijke indeling blijven hierdoor onduidelijk voor de
kijker. Metz speelt bewust met de emoties van de gedesoriënteerde kijker en
zorgt door de subjectieve camerastandpunten dat de kijker zich distantieert.
Dit bemoeilijkt de identificatie en hierdoor focust de kijker zich primair op de
acties en gebeurtenissen van de filmische representatie zelf.127

Afbeelding 36: medium shot van het
gezicht van een soldaat van opzij. Door
het gebruik van een telelens ontstaat
meer scherptediepte.

Afbeelding 37: shot van Thomas van
opzij. Doordat niet alle gezichtsemoties
zichtbaar zijn, blijft er enige afstand
tussen de protagonist en de kijker.

Naast deze afstandelijkheid vallen ook de twee gehanteerde verschillende
beeldkwaliteiten op, zoals op afbeeldingen 30 en 32 te zien is. Op afbeelding

127

In een interview op de DVD zegt Metz het tegenovergestelde: dat hij juist door zijn manier van
representeren ervoor probeerde te zorgen dat de kijker zich kon identificeren met één van de soldaten om
aan te tonen dat de emoties die de soldaten hebben niet verschillende van de emoties die de kijker heeft.
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30 is ten eerste het gebruik van een meer stileerde cinematografische
fictiefilmstijl zichtbaar en ten tweede is op afbeelding 32 is door het gebruik
een helmcamera een meer authentieke documentairefilmstijl aanwezig. Metz
opereert

vanuit het dispositief van

het

documentairegenre, maar zet

afwisselend filmstijlen in die verwijzen naar zowel het non-fictiegenre als het
fictiegenre. Hij is zich dus bewust van de ontologische eigenschappen van het
medium, refereert naar een andere filmstijl en reflecteert hierdoor naar het
dispositief van het eigen non-fictiegenre.
De helmshots zeggen ook iets over het hypermediale karakter van de film.
Aan de ene kant benadrukt het helmshot op afbeelding 32 de afwezigheid
(transparantie) van een cameraman tijdens de gevechten en aan de andere
kant benadrukt het helmshot de aanwezigheid (hypermedialiteit) van –
onbediende- camera's op de helmen van de soldaten. Hierdoor is de kijker
zich bewust van de manier waarop de representatie van de historische
werkelijkheid

tot

stand

is

gekomen

en

is

de

film

hypermediaal.

Hypermedialiteit bedrukt hier de aanwezigheid van het medium, laat de kijker
dit beseffen waardoor de manier van representeren domineert ten opzichte
van de filmische verbeelding. Echter, de aangrijpende narratologische
ontwikkelingen compenseren dit hypermediale karakter en zorgen ervoor dat
de filmstijl functioneel is voor het vertellen van het verhaal en dus niet
domineert maar transparant blijft. Het is de relatie tussen de beelden uit de
documentairefilm en de betekenis en impact van deze beelden die het
(reflexieve) bewustzijn van de kijker activeert, aldus Nichols.128
Hoewel de cameraman on screen afwezig is, is hij off screen duidelijk
aanwezig en dit benadrukt nogmaals het hypermediale karakter van de
documentairefilm. Op het moment dat de cameraman zich te midden van de
gevechten bevindt, is duidelijk zijn ademhaling te horen. Ook valt de camera
een keer uit zijn handen en blijft op de grond liggen, zoals op afbeelding 38 te
zien is. De kijker is zich bewust van de aanwezigheid van de cameraman
tijdens de gebeurtenissen en twijfelt hierdoor niet aan de authenticiteit van de
opnames. Het hypermediale karakter van de documentairefilm past binnen
zijn eigen dispositief en doet geen afbreuk aan de representatie van de
historische werkelijkheid. De kijker is vanaf het begin van de film op de
hoogte van de aanwezigheid van een filmcrew, accepteert deze om daarna
primair de filmische representatie te ervaren vanuit een observerende positie.

128

Nichols. Representing Reality: Issues and Concepts in Documentary, 57-60.
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De gefilmde soldaten zijn op hun beurt op de hoogte van het filmproces en
worden op twee manieren in beeld gebracht. Duidelijk is dat de soldaten
opdracht hebben gekregen om niet in de camera te kijken. Hierdoor zijn de
handelingen die zij in beeld verrichten transparant en komen natuurlijker
over. Dit is te zien op afbeelding 39 waar een soldaat wordt geïnterviewd en
buiten beeld naar de interviewer kijkt. De kijker wordt hier nogmaals
geconfronteerd met een off screen aanwezige interviewer en is zich bewust
van de constructie van de filmische representatie.

Afbeelding 38: camera is gevallen uit
de handen van de cameraman.

Afbeelding 39: soldaat wordt geïnterviewd door interviewer off screen.

Een andere manier waarop de soldaten in beeld zijn gebracht is het moment
dat ze in de camera kijken en zich dus expliciet bewust zijn van het
filmproces.

Dit

komt

voort

uit

spontaniteit,

geënsceneerde

situaties,

subjectieve keuzes tijdens het filmproces en in de montage, zoals op
afbeelding 40, 41 en 42 te zien is.

Afbeelding
40:
soldaat
moet zich omdraaien en
wordt hierdoor spontaan
geconfronteerd
met
de
camera
en
kijkt
per
ongeluk.

Afbeelding 41: soldaat is
bewust performer en kijkt
in camera. In beeld tekst
met zijn ideeën over de
toekomst.

Afbeelding 42: soldaten
zitten onder de modder en
maken foto's van elkaar.
"You look cool men" en
soldaat maakt foto van
cameraman.

Het kijken in de camera door acteurs tast de realistische illusie van het
medium aan, aldus Gunning.129 Gezien vanuit het dispositief van de reflexieve
documentairefilm is het logisch dat het moment en de manier waarop de
documentairefilm wordt opgenomen in beeld wordt gebracht om de echtheid
en authenticiteit van de documentairefilm aan te tonen. Het positioneren van
129

Gunning. "The Cinema of Attractions", 382. Gunning doet deze uitspraak gezien vanuit het dispositief
van vroege attractieve fictiefilm.
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de

soldaten

zegt

ook

iets

over

het

performatieve

karakter

van

de

documentairefilm en bekritiseert op deze manier de subjectieve constructie
van de filmische representatie. Het opzettelijk in beeld brengen van de
soldaten is performatief en Metz laat op deze manier zien dat subjectiviteit
een belangrijk onderdeel van de stilistische constructie is die hij binnen het
dispositief van het non-fictie genre wil laten passen.130 De teksten in beeld
over de toekomst van de soldaten hebben geen meerwaarde, zijn bovendien
niet controleerbaar, maar laten de kijker juist nadenken over de filmische
constructie en de representatie van de werkelijkheid. Dit is één van de
belangrijkste kenmerken van de reflexieve documentairefilm.
Als een traditionele manier van cameravoering zou worden gehanteerd dan
zou deze waarschijnlijk continu worden aangehouden om bijvoorbeeld de
kijker meer bij het verhaal te betrekken. In ARMADILLO zijn er echter vier
verschillende manieren van representeren zichtbaar, wat het reflexieve
karakter van de documentairefilm benadrukt waarin traditionele manieren van
representeren worden genegeerd. Op de afbeeldingen 43 tot en met 46 zijn
de vier manieren van cameravoering geïllustreerd:

Afbeelding 43: passieve observatie
wil de kijker zelf laten bepalen wat er
te zien en te horen is.

Afbeelding
45:
helmshot
is
performatief. De kijker leert van de
directe (geënsceneerde) situatie.

Afbeelding 44: PoV shot suggereert
participatie. De kijker leert van
persoonlijke interacties.

Afbeelding
46:
poëtisch
en
symbolisch shot van het verstrijken
van de tijd. Abstractheid staat niet in
verband met het narratief.

130

In hetzelfde interview op de DVD zegt Metz dat de soldaten zich bedrogen voelen na het kijken van de
film, en dat is als filmmaker pijnlijk, maar wel nodig als je aan de hand van je personages een veel groter
onderwerp wilt laten zien. Het laten zien van een omstreden liquidatie kan het imago van de soldaten
schaadden waardoor ze van vrijheidsstrijders ineens moordenaars worden, en dat is op het randje: "the film
is balanced. It's a gray zone and that's interesting", aldus Metz.
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Deze vier manieren van cameravoeren worden afwisselend naast elkaar
gebruikt en geven aan de ene kant meerdere perspectieven op de missie van
de Deense soldaten en benadrukken aan de andere kant een afwezigheid van
een constante filmische representatie. De stijlen worden gevarieerd ingezet
afhankelijk

van

performatieve

het

expressieve

eigenschap

doeleinde

onderstreept

de

van

de

filmmaker.

verschillende

Deze

(kunstmatige)

dimensies in de film en de subjectieve manier van selecteren en monteren.
Een ander reflexieve eigenschap zit verborgen in de constructie van de
montage. Net als in de bekende trappenscène van de film PANTSERKRUISER
POTEMKIN

(1925) van Sergei Eissenstein gebruikt Metz montage gebaseerd op

attracties om op bepaalde momenten een zo groot mogelijke subjectieve
invloed op de emotie van de kijker uit te oefenen. De beelden aan het begin
van de film zijn op het ritme van harde non-diëgetische metalmuziek
gemonteerd om de gewelddadigheid van de soldaten aan te dikken. Evenals
de beeldenwisselingen op het ritme van een marcherend leger en de
geweerschoten in de trappenscene van Eissenstein gebruikt Metz halverwege
de film dezelfde methode om sommige gebeurtenissen in de historische
werkelijkheid te dramatiseren. Tijdens een gevecht met de Taliban zijn de
beelden op het ritme van automatische geweerschoten gemonteerd. De
beelden wisselen extreem snel.131 Tegelijk met de geweerschoten zijn ook
non-diëgetische geluiden van gesprekken via de portofoons en schreeuwende
soldaten te horen. Het specifiek monteren op het ritme van geluiden is
manipulatief en Metz dramatiseert bewust de narratieve gebeurtenissen om in
te spelen op het gevoel van de kijker. Gezien vanuit het standpunt van Bazin
is de montage door deze onderbrekingen niet onzichtbaar en is realisme dus
ondergeschikt. Echter collageachtige manier van monteren refereert naar een
herkenning met een hedendaagse 'hippe' populaire cultuur, waarin montage
als collage wordt gebruikt om transparantie van het medium te bereiken. Metz
reflecteert op de subjectieve constructie van montage, de invloed van de nondiëgetische muziek en refereert aan het dispositief van het populaire
fictiegenre waarin illusie en hallucinatie een ervaring werkelijker proberen te
maken.
Metz is zich bewust van de stilistische en technologische mogelijkheden
binnen het dispositief van de documentairefilm en past in het rijtje van
reflexieve filmmakers die de grenzen tussen esthetiek en techniek - dat het

131

Uit een analyse met het programma Cinematrics blijkt dat in de eerste vijf minuten van ARMADILLO er 84
shotwisselingen zijn met een gemiddelde lengte van 3.5 seconden.
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medium film al vanaf zijn ontstaan met zich meedraagt - bekritiseren. Het
manipulatief verbeelden van de historische werkelijkheid, de afwisseling
tussen video- en filmcamera's en cameravoering stellen de grenzen en de
echtheid van het non-fictiegenre aan de kaak. ARMADILLO is door zijn
hypermedialiteit en de zelfreflectie een reflexieve documentairefilm met een
overduidelijk subjectief en performatief karakter. Hypermedialiteit past binnen
het dispositief van de reflexieve documentairefilm en de kijker accepteert dit.
De reflexieve documentairefilm negeert immers formele en traditionele
representatievormen en de fictieachtige cinematografische stijl en de heftige
narratologische gebeurtenissen van ARMADILLO zijn voorbeelden hoe uitersten
worden opgezocht.132
De afstand die de kijker houdt ten opzichte filmische representatie door de
observerende

manier

van

filmen

heeft

invloed

op

identificatie

en

betrokkenheid van de kijker. De kijker ziet een close-up of mediumshot van
een soldaat zonder context en moet dit beeld zelf interpreteren. Dit is bewust
door de filmmaker ingezet133 om op deze manier de kijker na te laten denken
(awareness) en te laten reflecteren op de gebeurtenissen zoals op afbeelding
47 en 48 te zien is.

Afbeelding 47: subjectief shot van
Mads die traint. Shot is manipulatief
gebruikt, zodat het lijkt alsof Mads met
de dood van de andere soldaat in zijn
maag zit.

Afbeelding 48: subjectief shot van
soldaat
onder
de
douche.
Shot
suggereert dat de soldaat ergens mee
zit, maar hij heeft alleen water in zijn
ogen.

De weergegeven indexicale emoties – het perceptuele realisme - worden
herkend door de kijker en deze is in staat dit aan soortgelijke eigen
ervaringen met de historische werkelijkheid te koppelen. Het is niet de
echtheid van het moment waarop de film is opgenomen dat wordt
132

Als de tweestrijd tussen esthetiek en techniek, dat het medium film al vanaf zijn ontstaan met zich
meedraagt, uit balans raakt, wordt de echtheid van de filmische representatie aangetast.
133
Blijkt uit analyse maar ook uit het interview met de regisseur op de DVD. Metz zegt in datzelfde interview
dat een vader en zijn zoon samen de film hebben bekeken, maar dat na afloop de vader gechoqueerd was
en de zoon geïntrigeerd en het leger in wil.
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bekritiseerd, maar de subjectieve ingrepen van de filmmaker. ARMADILLO wijkt
op deze manier af van een realistische documentairestijl zoals de Direct
Cinema of de cinéma vérité, waar zonder kunstmatige ingrepen en een fly on
the wall houding een zo waarheidsgetrouw beeld wordt gerepresenteerd. Het
hypermediale karakter van ARMADILLO past bovendien binnen het dispositief
van de reflexieve documentairefilm, waarin het verlangen naar nieuwe
expressieve stijlen een ander reflexief perspectief op de gerepresenteerde
historische werkelijkheid geven. De film blijft hierdoor onopgemerkt binnen de
eigen filmstroming en is paradoxaal dus hypermediaal en transparant.
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Conclusie

In deze scriptie zijn ontologische vraagstukken over het medium film aan bod
gekomen en twee recente reflexieve filmstromingen comparatief onderzocht
om

erachter

te

komen

hoe

er

op

verschillende

momenten

in

de

filmgeschiedenis wordt gedacht over het medium film en hoe de reflectie op
deze gedachtegang te herkennen is aan de esthetische filmvorm, de
technologische

mogelijkheid

en

de

manier

waarop

de

kijker

wordt

aangesproken.
Aan bod is gekomen dat vanaf het begin van film het medium al te maken
heeft met twee extremen: aan de ene kant de traditie van het behandelen
van de feitelijke actualiteit in de non-fictiefilm en aan de andere kant de
traditie van de meer stilistisch geconstrueerde fictiefilm. Het is gebleken dat
de obsessie voor het weergeven van de 'perfecte' werkelijkheid ook in
hedendaagse fictie- en non-fictiefilms een belangrijke rol speelt en dat
filmmakers een terugkerende reflexieve houding ten opzichte van het medium
aannemen om een bewustzijn bij de kijker te creëren. Begrippen als het
dispositief, transparantie en hypermedialiteit zijn gebruikt om de esthetische
constructie van FESTEN en ARMADILLO te onderzoeken en om te begrijpen hoe
reflexiviteit een rol speelt bij deze constructie.
Waar de stilistische constructie in FESTEN door de ongecontroleerde esthetische
stijl, het gebrek aan montage en de handheld videocamera verwijst naar een
documentairestijl, construeert ARMADILLO door de collageachtige manier van
monteren, excessief non-diëgetische geluid en de bewerkte filmopnames een
cinematografische fictiefilmstijl. Beide films hebben daarom een hypermediaal
karakter. De Dogma 95-beweging is ontstaan om het medium terug te
brengen naar zijn oorspronkelijke bedoeling en het zo natuurlijk mogelijk
weergeven van de 'echte' actualiteit. ARMADILLO bekritiseert aan de ene kant
een populaire handheld- en montagecultuur, maar blijft aan de andere kant
ook

onopgemerkt

binnen

zijn

eigen

filmstroming.

Beide

films

blijven

transparant opereren vanuit het eigen dispositief. Gebleken is dat de
verschillende

dispositieven

van

waaruit

de

Dogma95-beweging

en

de

reflexieve documentairefilm opereren dichter naar elkaar toe bewegen door
overeenkomsten in de narratologische structuur en de stilistische verbeelding
van de filmische representatie.
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De Dogma 95-beweging en de reflexieve documentairefilm geven niet alleen
de filmische representatie en het complexe narratief in het grijze gebied
tussen fictie en non-fictie een nieuwe vorm, maar bekritiseren bewust de
manier van verbeelden en het interpreteren van de filmische representatie.
Dit heeft te maken met het dispositief waaruit deze filmstromingen opereren.
Reflexiviteit zit indirect besloten in het dispositief van het transparante
fictiegenre, omdat

de

kijker eraan

wordt

herinnerd

dat

de

filmische

representatie een samenspel is tussen de technologisch gegenereerde
reproducties van de werkelijkheid en de esthetisch verbeelde illusionaire
ervaringen. Het hypermediale karakter van een documentairefilm zit besloten
in het eigen dispositief en de kijker accepteert dit. Door deze reflexieve
houding zetten filmmakers de discussie voort over het weergeven van de
werkelijkheid in het medium film.
De verschillen en overeenkomsten in de identiteit van de dispositieven van de
fictiefilm FESTEN en non-fictiefilm ARMADILLO zijn onderdeel van de zoektocht
naar de uiteindelijke 'complete' weergave van de werkelijkheid, waar
reflexieve filmmakers al vanaf het ontstaan van het medium mee bezig zijn.
Uit de vergelijking is gebleken dat reflexieve filmmakers op een bewuste en
subjectieve

manier

overlappende

de

kenmerken

filmische

representatie

die de

filmstromingen

construeren,

zodat

karakteriseren

de

kunnen

worden gezien als een voortdurende ontwikkeling van remediatie. Nieuwe
filmstromingen

hanteren

bepaalde

esthetische

en

narratologische

eigenschappen van andere filmstromingen of filmgenres en krijgen hierdoor
een andere identificatie binnen het eigen dispositief. De dispositieven zelf
veranderen niet en blijven op dezelfde manier opereren, maar de esthetische
filmvormen van verschillende dispositieven komen hierdoor dichter bij elkaar
in de buurt.
De versmelting tussen stilistische eigenschappen van de documentairefilm en
de narratieve structuur van de fictiefilm draagt bij aan het ontstaan van
hybride-genres zoals de docudrama en mockumentary. Deze vorm van
transitie geeft aan hoe verschillende filmstromingen een bijdrage leveren aan
en een reflectie geven op de vraag van de populaire cultuurindustrie naar het
verbeelden en construeren van een complete filmische ervaring. Het grijze
gebied tussen de fictie- en non-fictiefilm zorgt er ten eerste voor dat de kijker
wordt geactiveerd om de aannames en intertekstuele codes uit de filmische
representatie te onderzoeken, waardoor hij niet alleen als toeschouwer
fungeert, maar een eigen waarheid uit de (indexale) filmische representatie
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destilleert en er bovendien zijn eigen interpretatie aan geeft. Ten tweede
accepteert de kijker de esthetische gelijkenissen en overeenkomsten van
fictieve en non-fictieve dispositieven en neemt aan dat filmstromingen elkaars
stijlconventies

nodig

hebben

voor

expressieve

doeleinden.

Nieuwe

geremedieerde verschijningsvormen nemen dit spanningsveld in het grijze
gebied als nieuw en ongerept vertrekpunt. Niet alleen laten zij zien dat het
documentairegenre dramatische codes en conventies van het fictiegenre
overneemt, maar blazen het fictiegenre een nieuw leven in door 'echte' en
werkelijke feiten uit het documentairegenre te implementeren en toe te
eigenen.
Het zijn zowel fictieve als non-fictieve elementen die in verschillende media
door elkaar heen worden gebruikt om een 'ultieme' weergave van de
werkelijkheid te bereiken en een zo compleet mogelijk filmische ervaring voor
de kijker te creëren. Performatieve situaties in het documentaire- en het
fictiegenre roepen namelijk vragen op bij de kijker over de werkelijkheid en
het geënsceneerde. De zucht naar werkelijkheid verdwijnt echter langzaam
naar de achtergrond. Vandaag de dag is het niet direct essentieel om fictieve
elementen werkelijk te representeren, maar om de stilistische constructie van
de filmische representatie compleet en betekenisvol te laten zijn.
Zoals Von der Dunk al tijdens het IDFA programma beaamde is de
documentairefilm nog steeds belangrijker als geschiedschrijver dan de
fictiefilm en door de stilistische constructie en subjectieve ingrepen ervaart de
kijker de filmische representatie op een eigen manier. Het herkennen van het
filmgenre door de kijker zit dus niet besloten in de stilistische constructie van
de filmische representatie of het dispositief, maar ergens daar buiten.
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Bijlage I

The Vow of Chastity regels van het Dogma 95 manifest

1. Filmen moet op een oorspronkelijke locatie zonder externe attributen.
2. Geluid moet alleen gelijktijdig met de filmbeelden worden opgenomen.
3. Camera moet in de hand gehouden worden. (handheld)
4. Film moet in kleur.
5. Filters en optische trucage zijn verboden.
6. Film mag geen oppervlakkige actie of spektakel bevatten.
7. Temporele en geografische vervreemding is verboden.
8. Genrefilms zijn verboden.
9. Filmformaat is altijd 35 mm (deze regel is later aangepast naar
vertoningformaat dit in verband met het toestaan van kleine digitale
camera's).
10. De regisseur mag niet vernoemd worden op de aftiteling.134
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