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Samenvatting  

De manier waarop films emoties kunnen opwekken bij toeschouwers, is een onderwerp 

dat op een verscheiden aantal manieren is onderzocht. Aan de ene kant zijn er academici 

die onderzoeken hoe de narratieve structuur en personages emoties uitlokken bij 

toeschouwers. Aan de andere kant zijn er academici die onderzoek doen naar de manier 

waarop elementen uit de filmstructuur en filmstijl emoties uitlokken bij toeschouwers, 

vaak om de narratieve structuur en personages heen. Het onderzoek bij deze tweede 

groep academici blijft echter opvallend breed en willekeurig. In mijn onderzoek tracht ik 

met behulp van de mood-cue approach, als bedacht door Greg Smith, meer inzicht te 

verkrijgen in het aandeel dat verschillende filmtechnieken los van elkaar hebben op het 

uitlokken van emoties bij toeschouwers. Met behulp van een systematische 

neoformalistische analyse onderzoek ik het aandeel van mise-en-scène, cinematografie 

en de geluidsband in het oproepen van emoties in de film CALL ME BY YOUR NAME. 

 

Uit mijn analyse wordt duidelijk dat er in CALL ME BY YOUR NAME twee moods van ‘zomer’ en 

‘beginnende liefde’ worden opgeroepen en dat de toeschouwer wordt uitgenodigd de 

gevoelens die hier bij horen te ervaren. Ook wordt duidelijk dat het belangrijk is 

filmtechnieken los van elkaar te analyseren, omdat er zo meer inzicht wordt verkregen in 

de bijdrage die de technieken apart van elkaar leveren. Op die manier kom ik er achter 

dat cinematografie van alle drie de onderzochte filmtechnieken verreweg de grootste rol 

speelt. Toch is het tevens belangrijk het aandeel van de verschillende filmtechnieken met 

elkaar te vergelijken, want uit mijn analyse blijkt ook dat de filmtechnieken in combinatie 

met elkaar de moods die gecreëerd worden versterken. 
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Inleiding 

Films wekken bij toeschouwers dikwijls emoties op, uiteenlopend van het mee lachen 

met een grap tot aan het tot tranen toe geroerd zijn door een film. Academicus Carl 

Plantinga gaat zelfs zover om te claimen dat een film wel emoties móet opwekken om 

een goede film te zijn.1 De mate waarin films emoties uitlokken, varieert: Sommige films 

zijn puur vermakelijk en lokken weinig aangrijpende emoties uit, terwijl bij andere films 

het uitlokken van emoties sterker naar de voorgrond treedt. Wat betreft de film CALL ME 

BY YOUR NAME (CMBYN) lijkt dit het geval te zijn.2 Mijn onderzoek richt zich op het 

analyseren van hoe deze film emoties uitlokt met de volgende vraag: Op welke manier 

dragen filmtechnieken in CALL ME BY YOUR NAME bij aan de totstandkoming van een ‘mood’ 

en daarmee aan het uitlokken van emoties bij toeschouwers? Ik verwacht dat de 

toeschouwer wordt uitgenodigd emotioneel betrokken te raken bij CMBYN, doordat er een 

sterk gevoel van zomer en beginnende liefde wordt opgeroepen. De film volgt 

hoofdpersonage Elio, die tijdens een lange zomervakantie in het noorden van Italië 

verliefd wordt op de Amerikaanse student Oliver die te gast is bij Elio’s vader. Waar Elio 

jong en onbezorgd is over de gevolgen van zijn affaire, lijkt Oliver geremd door zijn 

beginnende academische carrière en impliciete achtergrond in Amerika. Desondanks 

ontplooit de relatie zich vrijwel zonder problemen, maar op de achtergrond sluipt het 

tragische, onvermijdelijke einde steeds dichterbij: ook aan deze zomervakantie komt een 

einde en Oliver zal terugkeren naar Amerika. 

CMBYN lijkt in eerste instantie vruchtbaar voor onderzoek vanuit een genderstudies 

perspectief, aangezien het vernieuwend is dat de homoseksuele relatie zich vrijwel 

zonder problemen lijkt te ontplooien: iets wat zeldzaam lijkt voor LHBT-films. Worden de 

homoseksuele koppels in film niet getergd door vooroordelen, dan overlijdt een van de 

twee dikwijls of loopt de relatie door vaak oppervlakkige redenen op de klippen.3 In 

CMBYN zorgt de Joodse identiteit van de personages tevens voor een bijkomende vorm 

van diversiteit, hetgeen volgens Frederick S. Roden een extra dimensie aan de 

homoseksuele relatie geeft.4 Ook dit maakt de film erg interessant voor onderzoek vanuit 

een genderstudies perspectief. Eveneens bestaan er discussies over de al dan niet 

pedofiele aard van de relatie tussen de zeventienjarige Elio en vierentwintigjarige Oliver 

 
1
 Carl Plantinga, Moving Viewers: American Film and the Spectator’s Experience (California: University of 

California Press, 2009), 1-17.  
2 Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg e.a., Call Me By Your Name, Blu-ray disc, reg. Luca 
Guadagnino (Milaan: Frenesy Film Company, 2017).  
3 Benjamin Lee, “LGBT cinema still needs more happy endings,” The Guardian, 31 oktober 2018, 
https://www.theguardian.com/film/commentisfree/2018/oct/31/lgbt-cinema-still-needs-more-happy-endings; 
James Rawson, “Why are gay characters at the top of Hollywood’s kill list?” The Guardian, 11 juni 2013, 
https://www.theguardian.com/film/filmblog/2013/jun/11/gay-characters-hollywood-films.   
4 Frederik S. Roden, “Queer Jewish memory: André Aciman’s Call Me By Your Name,” Journal of Modern Jewish 
Studies 18, nr. 2 (3 april 2019): 194-211, https://doi.org/10.1080/14725886.2019.1593702. 

https://www.theguardian.com/film/commentisfree/2018/oct/31/lgbt-cinema-still-needs-more-happy-endings
https://www.theguardian.com/film/filmblog/2013/jun/11/gay-characters-hollywood-films
https://doi.org/10.1080/14725886.2019.1593702


5 
 

en dit vraagt tevens om onderzoek.5 Dergelijk gender studies onderzoek werd in 2018 al 

in een bachelor eindwerkstuk voltrokken door Zora van Harten, die onderzocht hoe 

muziek in CMBYN bijdraagt aan het ‘queeren’ van de film en hoe dit toeschouwers 

uitnodigt om een ‘queer subject position’ aan te nemen.6 De emoties die de film oproept, 

lijken echter niet alleen te maken te hebben met de homoseksuele relatie tussen Elio en 

Oliver. In diverse recensies treedt niet alleen het woord “homoseksualiteit” naar de 

voorgrond, maar ook de woorden “verpletterende eerste liefde,”7 “zomerse romance,”8 

en “(…)de verfilming, die de verliefden isoleert in de tijd.”9 Daarom is het interessant 

deze film niet door de bril van genderstudies te analyseren, maar juist vanuit het 

perspectief van cognitief filmonderzoek. Cognitief filmonderzoek analyseert ruwweg hoe 

een film begrepen kan worden door aanwijzingen en (narratieve)patronen die aanwezig 

zijn in een film en hoe dit de film in staat stelt emoties op te roepen.  

In de cognitieve filmtheorie is een verscheidenheid aan onderzoek gedaan, 

hetgeen kan worden herleid tot een tweedeling. Bij deze tweedeling is het echter wel van 

belang er op bedacht te zijn dat er geen sprake is van een harde scheidingslijn, 

aangezien de twee vormen van onderzoek zo nu en dan in elkaar overlopen. Aan de ene 

kant zijn er de academici die onderzoek doen naar hoe de narratieve structuur en 

personages emoties uitlokken. Vooroplopende academici hierin zijn David Bordwell, Noël 

Carroll en Murray Smith. Waar Bordwell in zijn Poëtics of Cinema onderzoekt hoe de 

narratieve structuur toeschouwers uitlokt om zich betrokken te voelen bij het narratief en 

hypotheses te vormen over het verloop van de film, onderzoekt Noël Carroll in “Film, 

Emotion, and Genre” hoe genres invloed hebben op de manier waarop het narratief 

emoties oproept.10 Murray Smith onderzoekt in zijn boek Engaging characters: fiction, 

emotion and the cinema de manier waarop het narratief de toeschouwer uitlokt om 

sympathie te voelen voor personages.11 De andere kant van de tweedeling beslaat 

academici die onderzoek doen naar de manier waarop elementen uit de filmstructuur en 

filmstijl emoties uitlokken, zoals Greg Smith, Jeff Smith, Carl Plantinga en Sunhee Lee. 

 
5 Renee Sorrentino en Jack Turban, “Call Me by Your Name: Not Pedophilia, Still Problematic,” Psychiatric Times 
35, nr.9 (september 2018): 16A, https://link-gale-
com.proxy.library.uu.nl/apps/doc/A574175682/AONE?u=utrecht&sid=AONE&xid=bb39c1a9. 
6 Zora van Harten, “Call Me Queer: Queer theory and the Soundtrack of Call Me by Your Name” (PhD diss., 
Universiteit Utrecht, 2018).  
7 Peter de Bruijn, “Verpletterende eerste liefde,” NRC, 9 januari 2018, 
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/09/verpletterende-eerste-liefde-a1587637. 
8 Ivo de Kock, “Call Me By Your Name: Proustiaans liefdesverhaal,” Filmkrant, 20 december 2017, 
https://filmkrant.nl/recensies/call-me-by-your-name/. 
9 Basje Boer, “Rolwisselingen van geliefden,” De Groene Amsterdammer, 7 februari 2018, 
https://www.groene.nl/artikel/rolwisselingen-van-geliefden.  
10 David Bordwell, Poetics of Cinema (New York en Londen: Routledge: Taylor & Francis Group, 2008),11-55; 
Noël Carroll, “Film, Emotion, and Genre,” in Passionate Views: Film, Cognition, and Emotion, red. Carl Plantinga 
en Greg M. Smith (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999), 21-47. 
11 Murray Smith, Engaging Characters: fiction, emotion and the cinema (Oxford: Clarendon, 1995). 

https://link-gale-com.proxy.library.uu.nl/apps/doc/A574175682/AONE?u=utrecht&sid=AONE&xid=bb39c1a9
https://link-gale-com.proxy.library.uu.nl/apps/doc/A574175682/AONE?u=utrecht&sid=AONE&xid=bb39c1a9
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/09/verpletterende-eerste-liefde-a1587637
https://filmkrant.nl/recensies/call-me-by-your-name/
https://www.groene.nl/artikel/rolwisselingen-van-geliefden
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Door al deze academici wordt het uitlokken van emoties niet zozeer alleen aan de 

narratieve structuur toegeschreven, maar worden andere filmtechnieken zoals mise-en-

scène, cinematografie, montage en geluid als opzichzelfstaande betekenisgevers ook 

meegenomen in het onderzoek en niet behandeld als elementen die enkel in dienst staan 

van het narratief. Zo ontwikkelt Greg Smith in Film structure and the Emotion System de 

‘mood-cue approach’ om te analyseren hoe filmtechnieken emoties oproepen, analyseert 

Jeff Smith in “Movie Music as Moving Music: Emotion, Cognition and the Film Score” de 

rol van muziek in het opwekken van emoties, Carl Plantinga in “The Scene of Empathy 

and the Human Face on Film” de rol van cinematografie hierin en belicht Sunhee Lee de 

rol van mise-en-scène in haar artikel “Wes Anderson’s ambivalent film style: the relation 

between mise-en-scène and emotion”, waarbij ze zich grotendeels baseert op het artikel 

van Plantinga.12  

Kijkend naar het debat rondom cognitief filmonderzoek treden er tevens telkens 

twee wat problematische begrippen naar de voorgrond, namelijk empathie en sympathie. 

Bij sympathie wordt er vaak van uitgegaan dat een toeschouwer dezelfde gevoelens kan 

hebben als een personage, terwijl bij empathie ervan wordt uitgegaan dat de 

toeschouwer congruente gevoelens aan die van het personage kan ervaren.13 Men is het 

er echter over oneens welke van de twee optreedt en soms wordt er de verkeerde 

definitie aan het verkeerde begrip gekoppeld. Deze begrippen blijven wellicht wat vaag, 

aangezien geen van de academici die deze begrippen behandelen de vingers durft te 

branden aan een concrete conclusie over wat een toeschouwer nu ervaart op het 

moment dat deze de film kijkt. Er bestaat namelijk niet één soort toeschouwer, elke 

toeschouwer ervaart een film op een subjectieve manier, en het is bovendien lastig 

vanuit de filmwetenschappen een uitspraak te doen over cognitieve processen in de 

hersenen. Ik zal om bovenstaande redenen de beide begrippen niet toepassen in mijn 

analyse, maar het houden op emotionele ‘betrokkenheid’ van de toeschouwer bij de film. 

Greg Smith gaat namelijk ook niet verder in op empathie en sympathie en daarbij 

refereren beide begrippen aan personages. Het bijzondere van de mood-cue approach is 

dat cues ook buiten personages om op emoties van toeschouwers kunnen inspelen. 

Daarom is het voor mijn onderzoek minder nuttig om ook de begrippen empathie en 

sympathie mee in overweging te nemen. 

 

 
12 Sunhee Lee, “Wes Anderson’s ambivalent film style: the relation between mise-en-scène and emotion,” New 
Review of Film and Television Studies 4, nr. 14 (1 oktober 2016): 409-439; Carl Plantinga, “The Scene of 
Empathy and the Human Face on Film,” in Passionate Views: Film, Cognition, and Emotion, red. Carl Plantinga 
en Greg M. Smith (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999), 239-255; Greg Smith, Film structure and 

the emotion system (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 41-64; Jeff Smith, “Movie Music as 

Moving Music: Emotion, Cognition, and the Film Score,” in Passionate Views: Film, Cognition, and Emotion, red. 
Carl Plantinga en Greg M. Smith (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999), 146-167. 
13 Plantinga, “The Scene of Empathy,” 246-247. 
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De mood-cue approach 

Ik zal me in dit onderzoek aansluiten bij de tweede groep onderzoekers die de 

filmstructuur en filmstijl aanwijzen als uitlokkers van emotie, aangezien ik verwacht dat 

de emoties die CMBYN oproept niet alleen aan het narratief toe te schrijven zijn. Zo viel 

het mij op dat gedurende de hele film het geluid van krekels op de achtergrond hoorbaar 

is en bevat de film soms erg lang durende ‘long takes’. Daarbij lijkt muziek een 

opmerkelijke rol te spelen en heb ik na het kijken van de film altijd een gevoel van 

heimwee en naargeestigheid. Ik zal mijn onderzoek voornamelijk laten leiden door de 

mood-cue approach van Greg Smith.  

De mood-cue approach gaat ervan uit dat filmtechnieken (geluid, muziek, mise-

en-scène, cinematografie, montage, en het narratief) ‘emotion cues’ uitzenden, waardoor 

een ‘mood’ wordt gecreëerd, oftewel een algemene stemming. Door deze mood begrijpen 

toeschouwers in welke context ze gebeurtenissen in de film op een bepaalde emotionele 

manier kunnen interpreteren, namelijk in de context van de stemming die wordt 

gecreëerd. De mood wordt met ‘emotion markers’ in stand gehouden. Dit zijn erg directe 

cues, of passages met een grote dichtheid aan cues, die de toeschouwer opnieuw 

herinneren aan de mood. De mood zorgt er ook voor dat toeschouwers in de juiste 

gemoedstoestand zijn om emotion markers op zichzelf op een emotionele manier te 

kunnen interpreteren, wat laat zien dat de mood en cues wederzijds van elkaar 

afhankelijk zijn. Aan de hand van cues en mood(s) kan een film dus emoties uitlokken.  

Cues kunnen op een emotionele manier geïnterpreteerd worden, doordat ze 

verwijzen naar ‘genre scripts’ en ‘prototypes’. Uit ervaring met andere films weten 

toeschouwers hoe een filmgenre er uitziet en kunnen ze dit aan cues herkennen. Door 

deze ervaringen weten ze welke emoties bij een bepaald genre horen, waardoor cues die 

verwijzen naar genre scripts dus bijbehorende emoties kunnen uitlokken. Een ‘prototype’ 

is tenslotte een term uit de psychologie en werkt hetzelfde als een genre script, maar 

hoeft niet per se alleen naar een genre te verwijzen. Toeschouwers weten uit ervaring uit 

het dagelijks leven welke emoties bij een bepaalde situatie passen. Deze situatie heet 

dan een prototype. Ze kunnen na dit herkennen dus ook met bijpassende emoties 

reageren op cues die een bepaalde situatie aanduiden, emoties die passen bij het 

prototype. Op deze manier kunnen cues dus emoties uitlokken en de toeschouwer 

emotioneel betrekken bij een film.14  

Smith neemt alle filmtechnieken door elkaar heen mee in zijn analyses, waardoor 

hij minder inzicht krijgt in de bijdrage die de filmtechnieken apart van elkaar leveren. 

Daarbij lijkt zijn methode soms nogal willekeurig, aangezien hij opvallende elementen uit 

de film, zoals bijzondere narratieve ontwikkelingen, of een bijzondere manier van 

monteren, aangrijpt om zijn onderzoek te starten. Hierdoor ziet hij wellicht cues over het 

 
14 Smith, Film structure and the emotion system, 41-64. 
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hoofd en krijgt hij geen compleet beeld. Daarbij hanteert Smith een top-down aanpak 

vanuit het narratief, waardoor zijn onderzoek niet zo sterk lijkt af te wijken van dat van 

Bordwell, Carroll en Murray Smith, ook al is dit wel zijn doel. Het lijkt mij interessant om 

in tegenstelling tot Smith een concreter en completer beeld te ontwikkelen van de 

onderscheidende bijdrage die aparte filmtechnieken leveren in het uitlokken van emoties, 

waarbij ik het narratief meer naar de achtergrond verschuif. Op deze manier bereid ik het 

cognitief filmonderzoek in deze richting uit.  

Carl Plantinga doet dergelijk gerichter onderzoek en beargumenteert in zijn artikel 

“The Scene of Empathy and the Human Face on Film” hoe met gebruik van close-ups het 

gezicht op film empathie kan uitlokken bij de toeschouwer.15 Volgens Plantinga wordt 

met behulp van perspectief, framing en duur van het shot de aandacht van de 

toeschouwer op de gezichtsuitdrukkingen van een personage gevestigd. De toeschouwers 

herkennen gezichtsuitdrukkingen van personages en koppelen dit aan emotieschema’s 

die zij kennen, een voorbeeld van prototypes.16 Volgens de ‘emotional contagion’-theorie 

van Béla Belász, als geciteerd door Plantinga, kan een close-up er zelfs voor zorgen dat 

toeschouwers de uitdrukkingen van het personage overnemen, omdat mensen er van 

nature toe geneigd zijn uitdrukkingen van anderen over te nemen. Door het nadoen van 

gezichtsuitdrukkingen kan men zelf congruente gevoelens ervaren. Daardoor zou een 

toeschouwer dus congruente gevoelens aan dat van een personage kunnen ervaren.17 Op 

die manier bevorderen deze cues uit de cinematografie volgens Plantinga dus het 

uitlokken van emoties bij toeschouwers en nodigen ze toeschouwers aan betrokken te 

raken bij personages.  

Een andere vorm van gerichter onderzoek naar het aandeel van afzonderlijke 

filmtechnieken in het uitlokken van emoties werd voltrokken door Jeff Smith in zijn 

artikel “Movie Music as Moving Music: Emotion, Cognition and the Film Score”.18 Hierin 

onderzoekt hij de manier waarop filmmuziek kan worden ingezet om emoties bij 

toeschouwers uit te lokken. Ook beargumenteert Jeff Smith dat luisteraars elementen uit 

de muziek herkennen en weten bij welk genre en dus bij welke emoties dit hoort, een 

voorbeeld van een genre script. Aan de hand hiervan zouden toeschouwers, bij het kijken 

van een film, emoties van personages kunnen evalueren en een mood begrijpen. Op die 

manier, zo stelt Smith, representeert én reproduceert muziek gevoelens van personages. 

Concluderend heeft filmmuziek volgens Jeff Smith dus twee functies: een mood creëren 

en de emoties van een personage aanduiden én toeschouwers op die manier uitlokken 

om empathie te voelen. Jeff Smith heeft echter niet precies onderzocht wat het effect is 

van filmmuziek, want hij baseert zijn beweringen grotendeels op de muziekwetenschap, 

 
15 Carl Plantinga, “The Scene of Empathy and the Human Face on Film,” 239-255. 
16 Plantinga, “The Scene of Empathy and the Human Face on Film,” 249. 
17 Béla Belász, Theory of the Film: Character and Growth of a New Art (1952; New York: Dover Publications, 
1970), 44. Als geciteerd door: Plantinga, “The Scene of Empathy and the Human Face on Film,” 243. 
18 Jeff Smith, “Movie Music as Moving Music: Emotion, Cognition, and the Film Score.” 
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waarbij er geen rekening is gehouden met bewegend beeld, aangezien hij vanuit deze 

discipline muziek los analyseert. Het is volgens hem dus ook een grijs gebied of muziek 

ergens op gericht moet zijn, bijvoorbeeld bewegend beeld, en of dit invloed heeft op de 

interpretatie van de luisteraar. Wel denkt Smith dat muziek in combinatie met het 

narratief de emoties die een film als geheel uitlokt kan versterken. Ik hoop hier met 

behulp van het onderzoek dat ik ga uitvoeren wat verduidelijking in te krijgen. 

De artikelen van Jeff Smith en Carl Plantinga verschenen beiden in een bundel 

genaamd Passionate Views: Film, Cognition and Emotion.19 Hiervan was Greg Smith 

redacteur en daarbij publiceerde ook hij in deze bundel zijn artikel “Local Emotions, 

Global Moods, and Film Structure” dat een begin was voor de uitwerking van zijn mood-

cue approach vier jaar later.20 Het is dus aannemelijk dat de drie onderzoekers kennis 

hadden van elkaars werk en dat vooral Greg Smith in zijn uiteindelijk boek 

voortgeborduurd heeft op bevindingen van de andere twee academici. Om deze reden, 

en omdat Jeff Smith en Carl Plantinga meer inzicht geven in de bijdrage van afzonderlijke 

filmtechnieken in de totstandkoming van een mood en het uitlokken van emoties bij 

toeschouwers, neem ik juist de theorieën van deze drie academici mee in mijn 

onderzoek. 

Grof samengevat gaan al bovenstaande theorieën er dus van uit dat cues die 

worden uitgezonden door verschillende filmtechnieken aan de ene kant een mood 

produceren die los staat van de personages en om personages heen de toeschouwer 

uitnodigt om emotioneel betrokken te raken bij de film, maar tevens aan de andere kant 

de toeschouwer uitnodigen om een personage beter te begrijpen via deze cues en zo te 

betrekken bij de gevoelens die een personage heeft. Dit wijst er wederom op dat de 

scheidingslijn die ik in het begin benoemde niet absoluut blijkt. In mijn analyse blijf ik 

echter zo veel mogelijk bij de mood en cues die losstaan van de personages, aangezien 

cues ook buiten personages om op emoties van toeschouwers kunnen inspelen en ik dit 

verder wil onderzoeken. Als methode voor mijn onderzoek zal ik de mood-cue approach 

combineren met de neoformalistische filmanalyse volgens Kristin Thompson, zodat er 

zoveel mogelijk structuur in mijn onderzoek komt.  

 

Neoformalisme 

Thompson onderzoekt in haar boek Breaking the Glass Armor: Neoformalist Film Analysis 

hoe verschillende elementen uit de filmstructuur, door haar ‘devices’ genoemd, cues 

bevatten die ervoor zorgen dat de toeschouwer op een emotionele manier betrokken 

raakt bij een film. Dit alles staat in het teken van ‘defamiliarization’ en het betrekken van 

 
19 Carl Plantinga en Greg M. Smith, red., Passionate Views: Film, Cognition, and Emotion (Baltimore en Londen: 
The John Hopkins University Press, 1999). 
20 Greg M. Smith, “Local Emotions, Global Moods, and Film Structure,” in Passionate Views: Film, Cognition and 
Emotion, red. Carl Plantinga en Greg M. Smith (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999), 103-126. 
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de toeschouwer bij de narratieve ontwikkelingen.21 Thompson stelt dat het onmogelijk is 

álle cues in een film te onderzoeken, maar dat er door op zoek te gaan naar een 

‘dominant’, structuur aan een analyse gegeven wordt. De dominant zou vertaald kunnen 

worden als de meest interessante en naar de voorgrond tredende rode draad van een 

film.22 In mijn analyse is de dominant dus de mood die ik analyseer. Waar Thompson 

analyseert hoe cues toeschouwers uitlokken om het narratief te begrijpen en erbij 

betrokken te raken, analyseert Smith op een vergelijkbare manier hoe vaak diezelfde 

cues bijdragen aan de totstandkoming van een mood en de toeschouwer uitlokken om 

hierdoor emoties te ervaren. De neoformalistische filmanalyse komt hierin dus overeen 

met de mood-cue approach, maar Thompson maakt gebruik van schema’s zoals 

sequentieverdelingen en shotprotocollen. Op deze manier biedt de neoformalistische 

methode mij praktische handvatten voor het toepassen van de mood-cue approach. 

Het onderzoek dat ik zal uitvoeren, wordt, zoals gesteld in mijn inleiding, geleid door 

de volgende onderzoeksvraag: Op welke manier dragen filmtechnieken in CALL ME BY YOUR 

NAME bij aan de totstandkoming van een ‘mood’ en daarmee aan het uitlokken van 

emoties bij toeschouwers? Deze onderzoeksvraag is niet toegespitst op één specifieke 

filmtechniek, aangezien volgens Greg Smith alle filmtechnieken in overweging moeten 

worden genomen om een compleet beeld te krijgen van hun uitwerking.23 Het uitgebreid 

analyseren van álle filmtechnieken is echter teveel werk voor de ruimte die ik tot mijn 

beschikking heb en tevens in strijd met mijn doel om meer inzicht te krijgen in de 

bijdragen die filmtechnieken afzonderlijk leveren. Daarom kies ik voor een middenweg en 

worden de opvallende elementen met betrekking tot mise-en-scène, cinematografie en 

de geluidsband onderzocht, aangezien dit in eerste instantie de filmtechnieken waren die 

mij het meest opvielen.  

De volgende deelvragen ondersteunen de hoofdvraag: 

1. Op welke manier draagt mise-en-scène in CALL ME BY YOUR NAME bij aan het 

uitlokken van emoties bij toeschouwers?  

2. Op welke manier draagt de cinematografie in CALL ME BY YOUR NAME bij aan het 

uitlokken van emoties bij toeschouwers? 

3. Op welke manier draagt de geluidsband in CALL ME BY YOUR NAME bij aan het 

uitlokken van emoties bij toeschouwers? 

Voor de analyse heb ik verschillende protocollen gemaakt. Ten eerste heb ik de film 

opgedeeld in sequenties, om een compleet overzicht te krijgen van de film als geheel. 

Deze verdeling is terug te vinden in bijlage 1. Daarna heb ik een shotprotocol gemaakt 

van sequentie zeven, te vinden in bijlage 2. Ik heb er in dit onderzoek voor gekozen één 

 
21 Kristin Thompson, Breaking the Glass Armor: Neoformalist Film Analysis (Princeton: Princeton University 
Press, 1988), 3-21. 
22 Thompson, Breaking the Glass Armor, 89-95. 
23 Smith, Film structure and the emotion system, 3-14. 
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sequentie gronding te analyseren, in plaats van de hele film globaal, aangezien het mijn 

doel is een helder en precies beeld te krijgen van de bijdrage die specifieke 

filmtechnieken hebben in de totstandkoming van een of meerdere mood(s). Daarbij ben 

ik er met een shotprotocol zeker van dat ik zo weinig mogelijk cues in mijn gekozen 

sequentie over het hoofd zie. Ik heb voor sequentie zeven gekozen, omdat deze scène 

naar mijns inziens een omslag in de film betekent: hier wordt steeds duidelijker dat 

CMBYN een romantisch drama is, spreken Elio en Oliver voor het eerst openlijk hun 

gevoelens voor elkaar uit en verandert de hiërarchie van machtsrelaties. Juist om die 

redenen is het interessant om te onderzoeken hoe deze sequentie bijdraagt aan de 

uiteindelijke mood van de film.  

In het shotprotocol heb ik aandacht besteed aan de opvallendste aspecten van 

mise-en-scène, cinematografie en de geluidsband. Bij mise-en-scène was dit setting, 

belichting en de indeling van het shot. Bij cinematografie is dat tonaliteit, perspectief, 

framing en duur van het shot. Bij de geluidsband zijn dat achtergrondgeluiden, muziek 

en de dialoog. De dialoog is vooral toegevoegd voor context en overzicht en als 

representatie van het narratief. Met behulp van dit shotprotocol kan ik evalueren waar 

cues te vinden zijn en hoe zij bijdragen aan het creëren van een mood, hetgeen mij 

uiteindelijk in staat stelt uitspraken te doen over de manier waarop emoties worden 

uitgelokt in CMBYN. 

 

Analyse 

Zoals aangekondigd volgt nu een analyse van sequentie zeven, geleid door de drie 

deelvragen. Sequentie zeven bestaat uit drie scènes. In scène 7.1 zitten Elio en Oliver bij 

het bassin in Elio’s achtertuin, waar ze het verhaal dat Elio’s ouders voorgaande avond 

aan Elio voorlazen bespreken. Scène 7.2 begint bij de werkplaats van Anchise, de 

tuinman, waar Elio en Oliver Olivers fiets halen en Oliver vertelt over zijn fietsongeluk 

van de dag ervoor. Daarna verlaten de twee de tuin en fietsen ze in shot 17 het dorp in 

waar ze vervolgens een gesprek hebben bij een oorlogsmonument. Scène 7.3 verbeeldt 

de terugweg naar huis, waarbij Oliver en Elio kort stoppen bij een boerderij voor een 

drinkpauze. Verdere specificatie van cues in deze scènes is te vinden in het shotprotocol 

in bijlage 2. 

In de scène die voorafging aan sequentie zeven lazen Elio’s ouders hem een 

verhaal voor van een ridder die verliefd is op een prinses, maar zijn gevoelens niet durft 

te uiten. De ridder vraagt de prinses op een dag dan maar rechtuit: “is het beter om te 

spreken of te sterven?” waarmee hij haar dus om een oplossing vraagt voor zijn eigen 

dilemma. Met dit verhaal proberen Elio’s ouders Elio aan te sporen zijn gevoelens voor 

Oliver uit te spreken, aangezien zij dit verhaal zien als een parallel voor de ontluikende 

liefde tussen Elio en Oliver. Hierin speelt Elio de rol van de ridder en Oliver de rol van de 
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prinses. In scène 7.1 vertelt Elio Oliver dan ook over het verhaal, maar ze komen niet uit 

op het uiteindelijke onderwerp: Elio’s gevoelens voor Oliver. Oliver vraagt Elio vervolgens 

om mee te gaan naar het dorp, waar Elio in shot 17 tegelijkertijd alles en niets opbiecht: 

hij vertelt Oliver dat hij niets weet over ‘dingen die belangrijk zijn’ en hij wil dat Oliver 

dat weet. Met de ‘dingen’ bedoelt Elio zijn homoseksuele gevoelens, hetgeen Oliver lijkt 

te begrijpen, want hij drukt Elio op het hart dat hij niet over ‘dit soort dingen’ mag 

spreken. Na dit gesprek maken de twee een omweg naar huis, beiden hun gevoelens 

ontkennend, maar toch in de wetenschap dat alles nu op tafel ligt. 

 

De overheersende setting 

Het eerste wat gedurende de drie scènes aan de mise-en-scène opvalt is de setting. De 

shots in sequentie zeven spelen zich allen af in de buitenlucht en bevatten veel 

opvallende kleurcontrasten. Zo zijn de bomen diepgroen, de lucht helderblauw en de 

witte vlakken van huizen en kleren bijna lichtgevend scherp. Deze contrasten worden 

door de belichting veroorzaakt. De setting wordt gedurende de hele sequentie verlicht 

door fel zonlicht dat scherp weerkaatst wordt door de vele witte en reflectieve vlakken in 

beeld. Dit alles relateert aan het gevoel van een hete zomer, waar al het leven zich 

buiten afspeelt, de zon verblindend werkt en bovendien alle bomen en struiken in volle 

bloei staan. Deze cues uit de setting en belichting blijven constant gedurende de hele 

sequentie, waardoor zo dus ook de mood van ‘zomer’ constant wordt opgeroepen. 

Scène 7.3 bestaat uit opvallend veel ‘longtakes’ (extra lang durende shots) in 

combinatie met ‘long shots’ (shots van veraf gefilmd), waardoor de setting overheerst. 

Op deze manier stellen dus de framing en duur, beiden onderdelen van de 

cinematografie, het landschap centraal. Het overheersende landschap komt extra 

duidelijk in beeld in shot 23. Hier maakt de camera een pan van links naar rechts, 

waardoor in eerste instantie alleen het landschap wordt gefilmd. Dit wordt kort 

onderbroken door Elio en Oliver die door het landschap heen fietsen. De pan eindigt 

vervolgens rechts in de struiken, waarbij de personages niet meer te zien zijn. De setting 

lijkt het hoofdonderwerp in dit shot, waardoor er extra aandacht op gevestigd wordt. Dit 

zou een emotion marker genoemd kunnen worden, een extra opvallende cue, waardoor 

de mood van ‘zomer’, die de andere, eerder genoemde cues uit de setting oproepen, een 

extra boost krijgt. 

Een ander opvallend aspect van de mise-en-scène, is de indeling van de ruimte in 

scène 7.1 Tijdens het gesprek dat Elio en Oliver hebben, is er in shot 2, 4 en 6 sprake 

van ‘negative space’ links in beeld, zoals te zien in afbeelding 1. Dit is ruimte die vrij 

wordt gelaten terwijl het personage in het shot niet met het gezicht naar deze ruimte 

gedraaid zit. Deze ruimte is volgens Hollywood conventies aan de verkeerde kant 

vrijgelaten: een personages moet in het geval van asymmetrische lege ruimte altijd die 
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kant op kijken om de symmetrie te behouden, anders verwacht de toeschouwer dat iets 

het shot in zal komen om de ruimte op te vullen.24 In het geval van shot 2, 4 en 6 is de 

negative space een vervanging voor Elio, die aan Olivers linkerkant zit, maar deze komt 

in tegenstelling tot de verwachting het shot niet in. Negative space roept spanning op, 

aangezien het een onconventionele manier van framing is en wordt geassocieerd met een 

luikend gevaar. Het wordt namelijk vaak op die manier toegepast in horrorfilms. Het 

zorgt ervoor dat Oliver kwetsbaar en alleen in beeld wordt gebracht. De indeling van de 

ruimte refereert dus aan het genre script horror en lokt de toeschouwer uit om een 

bijbehorende spanning te voelen. Spanning kan buiten horror in de context van het 

romantisch drama ook correleren aan het gevoel van een ‘beginnende liefde’, omdat daar 

ook een zekere spanning mee gepaard gaat. Zo draagt deze opvallende cue dus bij aan 

de mood van ‘beginnende liefde’.  

 

Afbeelding 1: Negative space links van Oliver in shot 2. 

De belangrijkste cues uit de mise-en-scène blijken uiteindelijk dus de diepe contrasten in 

de setting en de indeling van het shot in shot 2, 4 en 6. De belichting van fel zonlicht en 

de diepe contrasten die hierdoor ontstaan in de setting dragen gedurende de hele 

sequentie bij aan het oproepen van een mood van ‘zomer’. In shot 2, 4 en 6 wordt door 

middel van negative space het gevoel van spanning opgeroepen en dit draagt bij aan de 

mood van ‘beginnende liefde’. Tot slot wordt in shot 23 de aandacht van de toeschouwer 

met cues uit de cinematografie naar de setting geleid, waardoor de setting die de mood 

van ’zomer’ oproept, benadrukt wordt als het hoofdonderwerp van het shot. Op deze 

manier geldt shot 23 als een emotion marker voor de mood van ‘zomer’.  

 
24 David Bordwell, Kristin Thompson en Jeff Smith, Film Art: an introduction (New York: McGraw-Hill Education, 
2017), 143-144, 185-187. 
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Op het eerste gezicht lijken de cues uit de mise-en-scène niet bijzonder 

doorslaggevend voor het uitlokken van heftige emoties. Het feit dat ze zich constant 

voordoen, zorgt echter voor een stabiele mood van ‘zomer’, waardoor de toeschouwer 

onophoudelijk wordt uitgelokt om zich ook daadwerkelijk in een zomerse omgeving te 

wanen. Opvallender is de negative space die spanning oproept door te verwijzen naar 

horror, terwijl de spanning in de context van CMBYN juist verwijst naar spanning die bij 

beginnende liefde hoort. Dit is een meer concrete vorm van cueing waarmee de 

toeschouwer directer wordt uitgelokt ook deze spanning te voelen en het gevoel van 

‘beginnende liefde’ te ervaren. Op bovenstaande manieren draagt de mise-en-scène in 

CMBYN dus bij aan het uitlokken van emoties bij toeschouwers. 

 

Een mythisch figuur 

Bij het bespreken van opvallende cues uit de cinematografie, zal ik beginnen met het 

mythisch beeld dat met behulp van framing van Oliver wordt gecreëerd. CMBYN bevat 

meerdere verwijzingen naar standbeelden uit de klassieke oudheid, waarmee Oliver met 

behulp van de cinematografie wordt vergeleken. Zo ook in sequentie zeven. Allereerst 

wordt Oliver in scène 7.1 voortdurend vanuit een mild kikvorsperspectief in beeld 

gebracht, terwijl Elio op ooghoogte verschijnt. Dit geeft het idee dat de toeschouwer 

vanuit dezelfde positie als Elio tegen Oliver opkijkt. Daarbij fietst Oliver tijdens shot 18 in 

close-up het beeld in, waardoor de camera vanuit een sterk kikvorsperspectief tegen hem 

opkijkt, zoals te zien in afbeelding 2. In deze positie wordt Oliver vergeleken met de 

foto’s van standbeelden uit de klassieke oudheid die hij analyseert met Elio’s vader. 

Vanwege de enorme ware grote van deze klassieke standbeelden, is een toeschouwer 

genoodzaakt er tegenop te kijken. De framing van Oliver refereert dus aan de manier 

waarop er tegen deze standbeelden wordt opgekeken en moedigt de toeschouwer aan 

deze link te leggen. 

 Eerder in de film wordt Oliver ook al gelijkgesteld aan de standbeelden, zoals te 

zien is op afbeeldingen 3 en 4. Op een gegeven moment rolt Oliver in het waterbassin, 

waarna een over-the-schoulder shot volgt van Elio die van bovenaf op Oliver neerkijkt, 

terwijl Oliver net onder het wateroppervlak drijft. Wat later wordt het klassiek-

geïnspireerde bronzen beeld dat in het Gardameer werd gevonden precies op dezelfde 

manier in beeld gebracht. Tot slot dragen setting en belichting ook bij aan het mythische 

beeld dat van Oliver wordt gecreëerd: Oliver wordt vaak eenzaam en afstandelijk in 

beeld gebracht, zoals in shot 2, 4 en 6, en zijn lichtblauwe shirt weerkaatst het zonlicht, 

waardoor hij als het ware straalt. Bij Elio is dit beslist niet het geval. Beide cues zijn dus 

subtiele verwijzingen naar Olivers afstandelijke en goddelijke uitstraling, wat hem 

onderscheidt van Elio. 



15 
 

 

Afbeelding 2: Oliver vanuit kikvorsperspectief in shot 18. 

 

Afbeelding 3: Oliver onderwater in het bassin. 
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Afbeelding 4: Het bronzen beeld wordt opgedoken uit het Gardameer. 

 

Door bovenstaande cues wordt Oliver aldus in één lijn geplaatst met de klassieke 

standbeelden, die volgens Elio’s vader objecten van verlangen zijn, zoals hij Oliver laat 

weten: “As if they’re daring you to desire them”. Op deze manier wordt het personage 

Oliver ook een object dat de toeschouwer uitdaagt (“daring”) om hem te begeren. CMBYN 

plaatst met cues uit de cinematografie dus niet alleen Oliver in lijn met klassieke 

standbeelden, maar ook de toeschouwer in lijn met Elio, die Oliver begeert. Zo lokt CMBYN 

de toeschouwer met behulp van cinematografie uit om ook een gevoel van verafgoding 

en begeerte voor Oliver te voelen, wat past bij een ‘beginnende liefde’ en zo dus ook 

deze mood in stand houdt.  

Andere opvallende cues uit de cinematografie zijn de camerabewegingen. Deze 

zorgen ervoor dat niet alleen Elio en Oliver om elkaar heen draaien, maar dat de 

toeschouwer ook om de personages draait. Dit val het meest op in shot 17. Hier draait de 

camera tijdens het doorslaggevende gesprek in eerste instantie met Elio mee om Oliver 

heen, maar daarna ook om Elio en Oliver samen heen. Op deze manier plaatsen 

camerabewegingen de toeschouwers in dezelfde positie als de twee geliefden: ook zij 

draaien weifelend om de personages heen. De spanning van dit om elkaar heen draaien 

hoort bij het gevoel van ‘beginnende liefde’ en doordat deze specifieke cue de 

toeschouwers deel laat nemen aan het spel, wordt de toeschouwer uitgelokt om ook het 

gevoel van spanning dat past bij ‘beginnende liefde’ te ervaren.   

Ook opvallend zijn de framing, het perspectief en de duur in shot 3 die de 

aandacht van de toeschouwer op Olivers gezichtsuitdrukking vestigen. Er is sprake van 

diepte, doordat alleen Elio op de achtergrond scherp is en Oliver op de voorgrond niet. 
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Als het verhaal over de ridder en prinses vordert en Oliver het antwoord van de prinses 

hoort, is er sprake van een focus pull, waardoor Oliver ineens scherp wordt en Elio 

onscherp. Dit is te zien in afbeelding 5. Deze cue leidt de aandacht van de toeschouwer 

naar Olivers reactie, die belangrijk is, omdat het hem, aangezien hij indirect ook ‘de 

prinses’ is, namelijk aangaat. De framing van Oliver in close-up zorgt er tevens voor dat 

diens gezichtsuitdrukking duidelijk in beeld komt. Daarbij is de duur van shot 3 relatief 

langer dan de shots daarvoor en neemt Oliver even een pauze voordat hij antwoordt.  

Volgens Carl Plantinga zijn perspectief, framing en duur leidend in de 

totstandkoming van een mood.25 Precies deze cues leiden de aandacht van de 

toeschouwer naar Olivers gezichtsuitdrukking, waardoor de toeschouwer diens 

uitdrukking kan identificeren aan de hand van emotieschema’s. Olivers 

gezichtsuitdrukking refereert aan het gevoel van spanning: hij is namelijk onrustig, lijkt 

in gedachten verzonken en zijn antwoorden zorgvuldig af te wegen. Olivers 

gezichtsuitdrukkingen zouden hier volgens de theorie van Belász bij de toeschouwer dus 

een congruent gevoel van spanning kunnen oproepen. Daarbij is Olivers 

gezichtsuitdrukking ten slotte in combinatie van de dialoog en de focus pull onderdeel 

van een highly coördinated cue-moment, aangezien meerdere cues de toeschouwer 

uitlokken om te focussen op Olivers gezichtsuitdrukking en het gevoel van spanning te 

voelen. Op die manier moedigen meerdere cues de toeschouwer dus aan een gevoel van 

spanning te ervaren en dit draagt wederom bij aan de mood van ‘beginnende liefde’.  

 

Afbeelding 5: Olivers gezichtsuitdrukking in close-up in shot 3. 

 

 
25 Plantinga, “The Scene of Empathy and the Human Face on Film,” 249. 
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Tot slot is er iets opmerkelijks aan de duur van shot 17, dat 4 minuten en 29 seconden 

lang duurt. De cinematografie staat hier in dienst van het dialoog, aangezien het dialoog 

in shot 17 doorslaggevend is voor de rest van de film: het betekent namelijk een 

verschuiving in de machtsverhouding tussen de Elio en Oliver. De macht die eerst bij de 

oudere Oliver lag, die intimiderend was omdat hij het object van verlangen voor Elio was, 

ligt na shot 17 bij Elio, die open kaart heeft gespeeld en in tegenstelling tot Oliver jong is 

en niets te verliezen heeft. Oliver durft eigenlijk niet in te gaan op zijn homoseksuele 

gevoelens en vreest voor zijn reputatie en relaties thuis, waardoor Elio nu intimiderend 

voor hem is omdat hij hem uitlokt. Door de lengte van shot 17 wordt het narratief 

nergens onderbroken door montage, waardoor de aandacht van de toeschouwer hierdoor 

niet kan worden onderbroken. Daardoor wordt de toeschouwer gedwongen om 

ononderbroken te focussen op de betekenisvolle dialoog en het opmerkelijke gebruik van 

muziek in shot 17, wat iets verderop besproken zal worden. Dit maakt dat er ook voor de 

toeschouwer geen ontsnappen aan de spanning tussen de geliefden is, hetgeen bijdraagt 

aan de mood van ‘beginnende liefde’.  

De cinematografie lokt dus met verschillende cues uit de framing, perspectief en 

duur de toeschouwer uit om betrokken te raken bij het liefdesspel tussen Oliver en Elio 

en de spanning die hiermee gepaard gaat. Dit alles draagt bij aan de mood van 

‘beginnende liefde’ die gecreëerd wordt. Niet alleen draait de toeschouwer door 

camerabewegingen om de personages heen, zoals zij ook om elkaar heen draaien, ook 

zorgt het langdurende shot 17 ervoor dat er geen ontsnappen is aan het 

doorslaggevende dialoog. Tevens zorgen meerdere cues tijdens twee highly coördinated 

cue-momenten ervoor dat de toeschouwer wat directer wordt uitgelokt ook daadwerkelijk 

het gevoelen van spanning te voelen. Daarbij zorgen andere cues uit bijvoorbeeld de 

framing en het perspectief ervoor dat Oliver wordt afgebeeld als een object van 

verlangen, wat de toeschouwer uitdaagt om Oliver ook echt te bewonderen als een object 

van verlangen. Ten slotte zijn er in de cinematografie terugkerende cues in de framing en 

tonaliteit te vinden die ervoor zorgen dat de mood van ‘zomer’ in stand wordt gehouden, 

hetgeen al werd besproken in de vorige paragraaf over mise-en-scène. Op bovenstaande 

manieren draagt de cinematografie in CMBYN dus bij aan het uitlokken van emoties bij 

toeschouwers. 

 

Blaffende honden, krekels, koeien en Ravel 

Kijkend naar de geluidsband in de onderzochte drie scènes zijn er twee aspecten die de 

meeste aandacht opeisen. Ten eerste is dat de opvallende ‘nondiëgetische’ muziek die 

voor het eerst opkomt in shot 17 en daarna een motief wordt. Ten tweede zitten er 

tussen de achtergrondgeluiden waarvan de bron bekend is ook achtergrondgeluiden 
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waarvan de bron nog nooit eerder op beeld verschenen is. Dit zijn dus ‘offscreen’-

geluiden en zij roepen vragen op over hun functie.  

Allereerst zal ik ingaan op de muziek, die de vlinders die Elio voor Oliver voelt 

weerspiegelt. In shot 17 is het muziekstuk van Ravel, Miroirs III. Une Barque sur 

L’Océan, te horen.26 Dit stuk was voor het eerst in vertraagde versie hoorbaar in 

sequentie zes, waar Elio het stuk oefende op piano. In deze sequentie erkent Elio voor 

het eerst zelf zijn gevoelens voor Oliver en probeert hij hiermee om te gaan. In shot 17 

is een verband te zien tussen de mise-en-scène en de muziek. Telkens als Oliver uit 

beeld verdwijnt en Elio alleen laat, begint de themamuziek op te zwellen. Als Oliver dan 

weer terugkomt, verzwakt de themamuziek en komt het achtergrondgeluid naar de 

voorgrond. Het lijkt alsof de themamuziek Elio’s gevoelens voor Oliver weergeeft en dat 

telkens als Oliver uit beeld verdwijnt, Elio even opgelaten adem durft te halen en zijn 

verliefdheid opborrelt.  

 Mijn claim hierboven dat Ravels muziek Elio’s gevoelens weergeeft, kan worden 

ondersteunt door Jeff Smiths theorie. Toeschouwers kunnen onderdelen van de muziek 

herkennen en zo het muziekstuk bij een bepaald genre indelen, waardoor ze het 

vervolgens weer aan gevoelens kunnen koppelen. Daarbij kan muziek de gevoelens van 

personages representeren, waardoor toeschouwers deze gevoelens beter kunnen 

begrijpen. Miroirs III is in mineur en het ritme varieert van snel naar langzaam, waardoor 

het iets aarzelends krijgt. Daarbij is er sprake van veel korte noten in het hoge register 

die elkaar snel opvolgen, wat het stuk iets ongrijpbaars, maar ook lichtvoetigs geeft. De 

muziek representeert dus Elio’s aarzeling en tegelijkertijd de roekeloosheid van zijn 

verliefdheid en draagt zo ook weer bij aan de mood van ‘beginnende liefde’. Er kan dus 

gezegd worden dat de muziek een cue is die de toeschouwer aanmoedigt om Elio’s 

gevoelens van ‘beginnende liefde’ te begrijpen en zo ook betrokken te raken bij zijn 

verliefdheid met congruente gevoelens.  

De muziek lijkt tevens in verband te staan met de dialoog. Tijdens het gesprek 

tussen Elio en Oliver in shot 17 komt de muziek weer op nadat Elio voor de tweede keer 

de zin “cause I wanted you to know” uitspreekt. Hiermee doelt Elio er op dat de 

gevoelens die hij heeft op Oliver gericht zijn en daarom moet Oliver het weten. Het feit 

dat Elio deze uitspraak drie keer herhaalt voor zichtzelf dient er ook toe dat Elio zijn 

gevoelens uit de taboesfeer heeft gehaald en ze nu niet meer weg hoeft te drukken. Deze 

keer blijft de muziek dus ook even aanhouden wanneer Oliver weer in beeld komt, en is 

het in scène 18 zelfs te horen als de twee samen een fietstocht maken. In shot 22 en 23 

blijft de themamuziek gedurende deze shots luid aanwezig en vermengt het zelfs 

enigszins met het achtergrondgeluid. Hier lijken op die manier ook de twee moods van 

 
26 Maurice Ravel, Miroirs III. Une Barque sur L’Océan, André Laplante (piano), Montréal: ANALEKTA, 2005, CD-
rom. 
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‘zomer’ en ‘beginnende liefde’ met elkaar te vermengen tot een uitkomst van 

‘zomerliefde’ en zo evolueren ze samen tot een nieuwe en wellicht sterkere mood. 

 Het tweede opvallende aan de cues in de geluidsband zijn de offscreen 

achtergrondgeluiden, de geluiden die worden uitgezonden door bronnen die de 

toeschouwer nog niet eerder op film heeft gezien. Een voorbeeld hiervan is het geblaf 

van honden in shot 14, het geloei van koeien in shot 15 en 16 en de geluiden van vee in 

shot 19 t/m 23. Dit zijn allemaal geluiden van dieren die voor de rest van de film nooit in 

beeld voorkomen en daardoor lijkt de enige functie van deze geluiden te zijn dat ze 

bijdragen aan de totstandkoming van een mood. Ze dragen bij aan het gevoel van een 

landelijke omgeving, van dieren die gedurende de zomer altijd buiten rondlopen, en dat 

lokt toeschouwers weer uit de geluiden te koppelen aan de mood van ‘zomer’ die 

gecreëerd wordt. Tot slot is het subtiele geluid van krekels, vogels en de wind gedurende 

de hele sequentie op de achtergrond te horen. Deze geluiden dragen ook bij aan de 

mood van ‘zomer’ en houden deze mood gedurende de hele sequentie in stand.  

 De geluidsband in CMBYN lokt toeschouwers dus op twee manieren uit om iets te 

voelen. Ten eerste weerspiegelt het muziekstuk Miroirs III. Une Barque sur L’Océan de 

gevoelens van ‘beginnende liefde’ van Elio en nodigt daardoor de toeschouwer uit om 

congruente gevoelens te ervaren. Daarbij staat de muziek in verband met de dialoog, 

waardoor de twee moods van ‘beginnende liefde’ en ‘zomer’ met elkaar vermengen. Tot 

slot dragen offscreen achtergrondgeluiden van dieren bij aan het gevoel van ‘zomer’, dat 

gedurende de hele sequentie ook in stand wordt gehouden door het constant 

aanhoudende geluid van krekels, vogels en de wind. Op deze manier wordt de 

toeschouwer uitgelokt om zich in een zomerse omgeving te wanen en zo ook het gevoel 

van ‘zomer’ te ervaren. Aldus dragen bovenstaande cues uit de geluidsband in CMBYN 

eveneens bij aan het uitlokken van emoties bij toeschouwers. 

 

Conclusie 

Kijkend naar bovenstaande analyse kan er geconcludeerd worden dat mise-en-scène, 

cinematografie en de geluidsband allen op verschillende manier bijdragen aan het 

creëren van moods in CMBYN en daarmee emoties uitlokken bij toeschouwers. Volgens de 

mood-cue approach van Greg Smith werden er meerdere cues onderscheiden die leidend 

zijn in dit proces. Zo wordt doormiddel van aanhoudende diepe contrasten in de setting 

een mood van ‘zomer’ gecreëerd. Deze contrasten worden mede veroorzaakt door 

belichting en daarbij draagt ook de framing bij aan de mood door het landschap centraal 

te stellen. Tevens houdt het constante geluid van krekels en andere offscreen 

achtergrondgeluiden de mood in stand. Op die manier vullen de verschillende 

filmtechnieken elkaar aan en versterken ze samen de mood van ‘zomer’ die gecreëerd 

wordt. Ditzelfde gebeurt voor de tweede mood van ‘beginnende liefde’ die in CMBYN 
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gecreëerd wordt. Het belangrijkste hierin is de cinematografie. Deze zorgt er niet alleen 

aan de hand van framing, perspectief en duur voor dat Olivers gezichtsuitdrukking 

tijdens een highly coördinated cue-moment een prominente plek krijgt en een gevoel van 

spanning uitlokt, maar tevens dat Oliver wordt afgebeeld als een object van verlangen, 

hetgeen de toeschouwer uitlokt hem ook zo te bewonderen. Daarbij zorgen 

camerabewegingen ervoor dat de toeschouwer om de personages heen draait, zoals zij 

ook om elkaar heen draaien, waardoor deze wordt uitgelokt dezelfde spanning als de 

twee personages te ervaren. Tevens is er door de lange duur van shot 17 geen 

ontsnappen aan de spanning in de dialoog. Bovendien nodigt ook de muziek 

toeschouwers uit om betrokken te raken bij Elio’s gevoelens, aangezien deze zijn 

gevoelens weerspiegelt. Tot slot vermengen muziek en achtergrondgeluiden zich in shots 

22 en 23, waardoor de twee moods van ‘zomer’ en ‘beginnende liefde’ aan het eind van 

sequentie 7 samensmelten.  

 Uit mijn analyse blijkt dat vooral cinematografie een groot aandeel heeft in het 

uitlokken van emoties bij toeschouwers. Uit deze conclusie wordt duidelijk dat mijn doel 

om meer inzicht te krijgen in de afzonderlijke bijdrage van filmtechnieken voor het 

oproepen van emoties bij toeschouwers dus is geslaagd. Daarbij is het mij gelukt zo 

weinig mogelijk te beredeneren vanuit het narratief en personages, waardoor de werking 

van filmtechnieken extra goed naar voren komt. Zo is het mij gelukt zo dicht mogelijk bij 

de tweede groep onderzoekers die de filmstructuur en filmstijl aanwijzen als uitlokkers 

van emoties te blijven. Ook blijkt uit mijn conclusie dat ik met mijn analyse het 

onderzoek van Carl Plantinga naar de invloed van cinematografie heb uitgebreid. 

Meerdere cues uit de cinematografie blijken doorslaggevend in het creëren van een mood 

en het uitlokken van emoties en deze cues hoeven niet allen in dienst te staan van het 

weergeven van gezichtsuitdrukkingen en het oproepen van empathie. Tevens heb ik het 

onderzoek van Jeff Smith uitgebreid door beeld en muziek te combineren. Het blijkt 

namelijk dat door de combinatie muziek en dialoog, de twee moods die door beiden 

gecreëerd worden, namelijk ‘zomer’ en ‘beginnende liefde’, evolueren tot een nieuwe 

mood van ‘zomerliefde’. 

 

Discussie 

Terugkijkend op mijn analyse bleek het, ondanks het toepassen van de mood-cue 

approach, opvallend lastig om concrete uitspraken te doen over emoties van 

toeschouwers zonder te speculatief over te komen. Dit wordt waarschijnlijk deels 

veroorzaakt door mijn voornemen om het begrip empathie zoveel mogelijk te vermijden. 

Mijns inziens is het begrip namelijk te problematisch om toe te passen. Juist omdat het al 

lastig is om iets over gevoelens van toeschouwers te zeggen vanuit filmwetenschap, is 

het naar mijn mening beter te accepteren dat mijn uitspraken wat speculatief blijven in 
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plaats van ze te koppelen aan een wankel begrip. Ten tweede vond ik mijn analyse 

achteraf nog steeds vrij willekeurig, ondanks mijn pogingen om een zo concreet 

mogelijke methode te ontwikkelen. Mijn analyse begon ten slotte toch bij mijn eigen 

waarnemingen en wellicht is het een illusie van mij om een opnieuw uitvoerbaar 

onderzoek te doen. De neoformalistische filmanalyse blijkt achteraf net zo subjectief als 

de mood-cue approach, maar uit mijn analyse blijkt wel dat deze aanpak mij voldoende 

structuur biedt om zo min mogelijk cues uit de door mij gekozen passage over het hoofd 

te zien. 

 Het is ook belangrijk een notitie toe te voegen met betrekking tot de toegepaste 

theorie. Zo gaf ik in mijn theoretisch kader al kort aan dat de artikelen van Jeff Smith en 

Carl Plantinga in een bundel verschenen die geredigeerd is door Greg Smith. Hierdoor 

denk ik dat Greg Smith door deze onderzoekers beïnvloed is in zijn ontwikkeling van de 

mood-cue approach vier jaar later. Daarbij spreken Jeff Smith en Carl plantinga niet over 

de woorden mood of cue. Als Smith en Plantinga echter onderzoek doen naar het aandeel 

dat cinematografie en muziek kunnen hebben in het uitlokken van emoties, hebben zij 

het eigenlijk over de cues die deze filmtechnieken uitzenden en het aandeel dat deze 

zouden hebben in de totstandkoming van een mood. Mijns inziens onderzoeken zij dus 

hetzelfde als Greg Smith, zonder dit bij naam te noemen, omdat deze namen wellicht 

nog niet geïntroduceerd waren. Om deze reden denk ik dat het toch gerechtvaardigd is 

Jeff Smith en Carl Plantinga mee te nemen in mijn onderzoek. 

Tot slot kan ik na het doen van mijn onderzoek geen uitspraken doen over wat 

een toeschouwer nu écht voelt op een bepaald moment in de film. Dat is ook onmogelijk, 

omdat er niet één soort toeschouwer bestaat en ieders ervaring met een film subjectief 

is. Ik had echter wel gehoopt wat meer duidelijkheid te hebben dan ik nu heb. Mijn 

onderzoek verklaart deels waarom ik zo’n heftige emoties voelde na het kijken van 

CMBYN, maar ik betwijfel of de moods van ‘beginnende liefde’ en ‘zomer’ helemaal de 

heimwee en naargeestigheid verklaren die ik na het einde van de film ervoer. Er zou 

gezegd kunnen worden dat ik inderdaad het gevoel van ‘zomer’ en ‘beginnende liefde’ 

ondervond en dat ik na afloop van de film dit gemis voelde. Het lijkt me echter zeer 

interessant om interdisciplinair onderzoek te doen met de disciplines psychologie en 

wellicht ook biometrie om daadwerkelijk te meten wat een toeschouwer nu voelt. Zo kan 

het meest concrete inzicht in het effect van filmtechnieken op de emoties van 

toeschouwers verkregen worden. 
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Bijlage 

Bijlage 1: indeling in sequenties 

1. Begin-00:02:39 Titels 

2. 00:02:40-00:13:27 aankomst Oliver en eerste kennismaking. Elio wordt 

geïntroduceerd: hij transcribeert muziek. Oliver wordt ook geïntroduceerd: hij 

heeft veel zelfvertrouwen, skipt meteen de eerste keer het diner, ‘later’ wordt 

geïntroduceerd. Oliver verkent de dag erna het huis. Elio en Oliver gaan samen 

naar het dorp, waar Oliver een bankaccount opent. Ze komen er snel achter dat 

ze allebei joden zijn. Dan laat Oliver Elio achter in het dorp. De themamuziek start 

voor het eerst. Oliver en Samuel zijn bezig met hun werk. Elio kijkt toe. 

(samenvatting: introductie) 

3. 00:13:28-00:18:50 Oliver en Elio gaan samen naar het dorp, waar Oliver in een 

café naar binnen gaat en mee gaat kaarten. Elio kijkt ongemakkelijk toe. Daarna 

is Oliver bezig met volleyballen en kijkt Elio weer vanaf een afstandje toe. Elio 

begint hem arrogant te vinden, maar zijn ouders verdedigen hem. Later speelt 

Elio een stuk op de piano. Hij kan niet goed slapen ’s nachts. (samenvatting: Elio 

begint Oliver arrogant te vinden) 

4. 00:18:50-00:27:10  ’s Ochtends ziet Elio Oliver pas weer als hij hem vraagt om 

met hem te komen zwemmen. Maar Elio zwemt niet, hij leest zijn muziek. Daarna 

is Elio bezig met het transcriberen van muziek. Oliver wil graag dat Elio het 

muziekstuk nog eens voor hem speelt op gitaar, maar dan speelt hij het in huis op 

de piano waar hij het heeft veranderd. Hij irriteert Oliver ermee dat hij het niet 

exact naspeelt. Als Oliver wegloopt, speelt Elio toch het origineel nog eens voor 

hem. Op deze manier probeert Elio een beetje aan te geven dat hij iets voelt voor 

Oliver. Hij vraagt zich af of Oliver hem mag of niet. Daarna liggen ze samen langs 

het zwembad en Oliver legt hem een stukje van zijn proefschrift voor. 

(samenvatting: eerste keer dat Elio en Oliver met elkaar omgaan zonder dat het 

moet, Elio vindt Oliver minder arrogant en twijfelt aan zijn eigen gedrag) 

5. 00:27:10-00:37:24 Elio, Oliver en vrienden van Elio gaan uit. Oliver danst met 

Chiara en ze zoenen ook. Elio lijkt teleurgesteld. Daarna gaat hij zwemmen met 

Marzia. Ze spreken af voor morgenavond. De ochtend erna vertelt Elio dat hij 

bijna seks had met Marzia aan Oliver en aan zijn vader. Daarna gaan ze naar het 

Gardameer waar een bronzen beeld wordt opgedoken. Elio vergeet zijn afspraak 

met Marzia en komt te laat. (samenvatting: kort liefdesverhaal Oliver en Chiara, 

begin liefdesverhaal Elio en Marzia) 

6. 00:37:25-00:44:29 Elio speelt piano, deze melodie komt later terug als het om 

Oliver gaat. Hij leest een aantekening van Oliver. Dan gaat hij naar diens kamer 

en ruikt hij aan Olivers zwembroek. Dan kijkt hij vanaf het balkon naar Oliver. 

Vervolgens begint de onweerscène, waarin Elio’s ouders een liefdesverhaal 

voorlezen. Hiermee proberen ze Elio indirect aan te sporen een eerste stap 

richting Oliver te maken. (samenvatting: Elio begint gevoelens te krijgen voor 

Oliver en vraagt zich af hoe hij ze moet uiten) 

7. 00:44:30-00:53:22 Elio vertelt Oliver over het verhaal dat zijn ouders hem 

voorlazen. Oliver schijnt het te kennen en ze evalueren de keuze van de ridder 

om niet te spreken en het antwoord van de prinses. Daarna fietsen ze samen naar 

het dorp om vertalingen van Olivers proefschrift op te halen. Op de terugweg 

maken ze een omweg. (Samenvatting: Elio maakt de eerste stap richting Oliver, 

door in het dorp op een cryptische manier te vertellen dat hij homoseksuele 

gevoelens heeft) 

8. 00:53:23-01:01:35 Elio laat Oliver zijn favoriete plekje zien, monet’s berm, en ze 

gaan er samen liggen. De twee zoenen, maar als Elio meteen verder wil gaan is 

Oliver terughoudend. Bij terugkomst zijn Elio’s ouders in een heftige discussie 

omtrent het Italiaanse parlement met hun bezoek. Elio krijgt ondertussen een 
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bloedneus en Oliver loopt hem achterna en masseert zijn voeten. (Samenvatting: 

Oliver en Elio zijn voor het eerst open over hun gevoelens voor elkaar, wat in 

eerste instantie niet goed lijkt af te lopen) 

9. 01:01:35-01:09:54 Chiara en Marzia houden Elio gezelschap terwijl hij rust. 

Daarna gaat hij met hen zwemmen, maar Oliver is nergens in de buurt. Oliver 

blijft niet in de buurt bij Elio om nog verder voor hem te zorgen na zijn bloedneus 

en ’s avonds ziet Elio hem niet meer. De ochtend erna spreekt hij af met Marzia. 

Ze zijn de hele dag samen onderweg en uiteindelijk hebben ze dan toch seks. 

(samenvatting: Elio is bang dat Oliver toch niet dezelfde gevoelens voor hem 

heeft en zet hun romance op een laag pitje) 

10. 01:09:55-01:19:57 Met zijn nieuwe zelfvertrouwen besluit Elio Oliver een briefje 

te schrijven dat hij graag met hem wil praten. Oliver catalogiseert kleurendia’s 

van klassieke standbeelden met Samuel. Elio ontdekt een briefje met reactie van 

Oliver dat hij wil afspreken om middernacht. Oliver verdwijnt voor de rest van de 

dag en Elio probeert het door te komen door te zwemmen met Marzia en nog een 

keer seks met haar te hebben. Dan komt een homoseksueel vriendenstel van 

Elio’s ouders op bezoek en speelt Elio piano voor hen. Uiteindelijk komt Oliver 

thuis en volgt Elio hem naar boven. (samenvatting: Elio zoekt toch weer contact 

met Oliver en wacht de hele dag af tot hun afspraak) 

11. 01:19:58-01:28:37 Elio loopt naar Olivers balkon waar hij hem ziet roken. Oliver 

zegt dat hij blij is dat Elio is gekomen en Elio is nerveus. Nadat ze uit nervositeit 

beiden hun uiteindelijke doel zo lang mogelijk proberen uit te stellen, hebben ze 

uiteindelijk toch seks samen. (samenvatting: Elio en Oliver hebben seks ’s nachts 

en zijn nu zekerder van hun gevoelens voor elkaar) 

12. 01:28:38-01:34:30 Elio en Oliver zwemmen samen, maar er is iets 

ongemakkelijks tussen hen. Elio ontkent dat er iets mis is, waarna Oliver test of 

er echt niets mis is. Dan vertrekt Oliver naar het dorp, waarna Elio hem volgt. 

Later heeft Elio op zolder seks met een perzik. (samenvatting: Elio en Oliver 

proberen te wennen aan de manier waarop hun relatie tot elkaar nu veranderd 

is.) 

13. 01:34:31-01:44:59 Oliver ontdekt Elio op zolder en plaagt hem over de perzik. 

Dit neemt een onverwachte wending, want Elio wordt ineens emotioneel omdat hij 

beseft dat Oliver terug zal moeten keren naar de VS. ’s Avonds bespreken ze 

waarom het zo lang duurde voor ze samen kwamen. Elio maakt het uit met Marzia 

en Elio’s ouders besluiten dat het goed zou zijn als Oliver en Elio samen een paar 

dagen op vakantie gingen voordat Oliver weer terugkeert naar de VS. 

(samenvatting: Elio beseft dat Oliver weer een keer terug moet naar de VS en zijn 

ouders laten hen samen op reis gaan)  

14. 01:45:00-00:53:10 Elio en Oliver zijn samen op vakantie in Bergamo. Daarna 

hebben ze nog een uitgaansnacht in Rome. Elio zet Oliver af op het treinstation, 

waar deze in de trein stapt op weg naar huis. (samenvatting: Elio en Oliver zijn 

samen op reis) 

15. 00:53:11-02:02:28 Elio belt huilend zijn moeder op en vraagt of zij hem wil 

komen halen. Hij maakt het goed met Marzia, die met hem afspreekt vrienden 

voor het leven te blijven. Hij heeft een gesprek met zijn vader over zijn relatie 

met Oliver, die hem aanmoedigt om geen spijt te hebben en zijn herinneringen te 

koesteren. (samenvatting: Elio’s zomervakantie na Oliver) 

16. 02:02:29-02:11:10 Oliver belt tijdens Hannuka en vertelt Elio en zijn ouders dat 

hij verloofd is met zijn vriendin. Elio vraagt Oliver of hij alles herinnert, en Oliver 

zegt van wel. Nadat hij heeft opgehangen, neemt Elio plaats voor de open haard 

waar hij zijn tranen toelaat. De aftiteling rolt over het beeld, tot Elio op het laatst 

nog recht in de camera kijkt. (samenvatting: Hannuka + aftiteling)  



Bijlage 2: shotprotocol 

Shotprotocol sequentie 7.  

scène  Synopsis Mise-en-scène Cinematografie Geluidsband 

Nr. Shot 
nr. 

 Setting Belichting Indeling van 
de ruimte 

Tonaliteit 
 

Perspectief Framing Duur Achtergrondgeluid Muziek Dialoog 

7.1 

 

1 We zien Olivers voet 

in het bassin. Op de 

achtergrond spreekt 
Elio over het verhaal 

dat zijn ouders 

voorlazen tijdens de 

storm. 

Bassin (Alleen de rand 

en voet van Oliver te 

zien. 
Groen/blauw water, 

beige voet en stenen 

➔ Water motief: 

Opduiken beeld. 

Fel zonlicht van 

bovenaf. 

Bewegende 
water 

weerkaatst 

steeds anders 

licht. 

Voet, midden 

boven in beeld. 

Voet beweegt door 
het water en het 

beweegt mee. 

➔ Voet trekt 

aandacht, 

door contrast 
met water en 

beweging. 

Contrast: felle 

zon op beige 

stenen vs. 
donkere, groene 

water 

(schaduw/licht) 

Voet is scherp, 

stenen niet. 

Close-up, gefilmd 

van bovenaf. 

00:44:30-

00:44:40 

 
10 sec. 

Geluid van stromend 

water, luider geluid van 

water dat door Olivers voet 
beweegt, vogels (en 

krekels zacht), wind. 

/ E: My mom’s been 

reading this 16th-

century French 
romance. She read 

some of to my dad 

and I the day the 

lights went out. 

O: Yeah, about the 
knight… 

2 Oliver zegt het 

verhaal te kennen en 

vraagt wat de ridder 
doet. 

Tuin met bassin, waar 

Oliver op de rand zit. 

Groene kleuren tuin, 
beige kleuren 

zwembad en Oliver 

lopen in elkaar over. 

Fel zonlicht van 

linksboven, 

achter de 
camera. 

Oliver zit rechts in 

beeld, met de rug 

schuin naar de 
camera toe, kijkt 

een beetje naar 

rechts. Links is 

ruimte vrij 
(negative space). 

Er is sprake van 

deep space 

Contrast: 

donkere 

schaduwen 
bomen rechts en 

achter, tegenover 

overbelichte gras, 

stenen en t-shirt 
van Oliver. 

Oliver scherp, 

bomen op de 

achtergrond 
niet. 

Medium shot, 

camerapositie 

lager dan 
ooghoogte Oliver, 

camera kijkt naar 

Oliver op. 

00:44:41-

00:44:46 

 
5 sec. 

Geluid van stromend 

water, geluid van water dat 

door Olivers voet beweegt, 
vogels (en krekels zacht), 

wind. 

/ O: …that doesn’t 

know wether tos peak 

or die? 
E: Right. 

O: So does he or… 

3 Elio reageert niet 

direct op de vraag 
van Oliver, maar 

vertelt het antwoord 

van de prinses: 

spreken. Oliver 
vraagt zich af of de 

ridder dat ook doet. 

Elio zegt dat de 

ridder het moeilijk 

vindt om te praten. 
Oliver kijkt 

bedenkelijk voor zich 

uit, sluit het gesprek 

dan af met een grap 
en draait zich om 

naar Elio. 

Tuin, Elio zit in een 

ligstoel en er staat 
een lege tuinstoel 

links naast hem.  

➔ Druk gekleurde 

ligstoel en 
blauwe 

zwembroek Elio 

in contrast met 

groene, beige 

en witte kleuren 
rest van setting. 

Fel zonlicht van 

rechtsboven. 
Helft belicht, 

helft in 

schaduw. 

Oliver zit rechts in 

beeld, met de rug 
naar Elio, die links 

een stuk achter 

hen zit. 

Oliver close-up, 
Elio medium shot. 

➔ Deep space 

Contrast: 

donkere schaduw 
linkerkant Olivers 

gezicht en 

linkerkant Elio’s 

lichaam, felle 
belichting rest 

van de setting. 

In het begin is 

alleen Elio 
scherp en Oliver 

onscherp op de 

voorgrond, 

maar zodra Elio 
klaar is met de 

zin “she senses 

a trap 

somewhere”, 

wordt Oliver 
weer scherp en 

wordt Elio 

onscherp. 

 
➔ Focus pull 

Close-up Oliver, 

Camerapositie op 
ooghoogte Oliver. 

Medium shot Elio, 

die zit lager en de 

camera kijkt op 
hem neer. 

00:44:47-

00:45:17 
 

30 sec. 

Geluid stromend water, 

vogels (en krekels zacht), 
wind. 

/ O: …doesn’t he? 

E: “Better to speak,” 
she said. But she’s on 

her guard. Se senses 

a trap somewhere. 

O: So, does he 
speak? 

E: No. He fudges 

O: Hmm,. It figures. 

He’s french. 

4 Oliver laat een stilte 

vallen, kijkt 

bedenkelijk naar 
Elio, en vertelt dat 

hij in het dorp wat 

moet ophalen. Elio 

biedt aan om voor 
hem te gaan. 

Oliver zit op het 

waterbassin in de 

tuin. Groene kleuren 
tuin, beige kleuren 

zwembad en Oliver 

lopen in elkaar over. 

➔ idem shot 2. 

Fel zonlicht van 

linksboven, 

achter de 
camera. 

Oliver zit rechts in 

beeld, naar rechts 

gedraaid, met zijn 
gezicht naar de 

camera toe 

gedraaid. Links is 

ruimte vrij. 
(negative space). 

Er is sprake van 

deep space 

Contrast: 

donkere 

schaduwen 
bomen rechts en 

achter, tegenover 

overbelichte gras, 

stenen en t-shirt 
van Oliver. 

Oliver scherp, 

bomen op de 

achtergrond 
niet. 

Medium shot, 

camerapositie 

lager dan 
ooghoogte Oliver, 

camera kijkt naar 

Oliver op. 

00:45:18-

00:45:26 

 
8 sec. 

Geluid stromend water, 

vogels (en krekels zacht), 

wind. 

/ O: I gotta go to town 

in a little bit to pick 

some things up. 
E: I can go. I’m not…  

5 Kort shot Elio, die 

zijn zin afmaakt. 

Tuin, Elio zit in een 

ligstoel en er staat 
een lege tuinstoel 

Fel zonlicht van 

rechtsboven. 
Helft belicht, 

Oliver zit rechts in 

beeld, met de rug 
naar de camera en 

Contrast: 

donkere schaduw 
linkerkant Olivers 

Elio is scherp en 

Oliver is 
onscherp op de 

Close-up Oliver, 

Camerapositie op 
ooghoogte Oliver. 

00:45:27-

00:45:28 
 

Geluid stromend water, 

vogels (en krekels zacht), 
wind. 

/ E: … doing anything 

today. 
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links naast hem.  

➔ Druk gekleurde 
ligstoel en 

blauwe 

zwembroek Elio 

in contrast met 
groene, beige 

en witte kleuren 

rest van setting. 

➔ Idem shot 3 

helft in 

schaduw. 
➔ Idem shot 

3 

met zijn gezicht 

naar Elio, die links 
een stuk achter 

hem zit. 

Oliver close-up, 

Elio medium shot. 
➔ Deep space 

gezicht en 

linkerkant Elio’s 
lichaam, felle 

belichting rest 

van de setting. 

➔ Idem shot 
3 

voorgrond. Medium shot Elio, 

die zit lager en de 
camera kijkt op 

hem neer, van 

over Olivers 

schouder. 

1 sec. 

6 Oliver stelt voor om 
samen naar het dorp 

te gaan. 

Oliver zit op het 
waterbassin in de 

tuin. Groene kleuren 

tuin, beige kleuren 

zwembad en Oliver 
lopen in elkaar over. 

➔ Idem shot 2 

Fel zonlicht van 
linksboven, 

achter de 

camera. 

Oliver zit rechts in 
beeld, naar rechts 

gedraaid, met zijn 

gezicht naar de 

camera toe 
gedraaid. Links is 

ruimte vrij. 

(negative space). 

Er is sprake van 
deep space 

Contrast: 
donkere 

schaduwen 

bomen rechts en 

achter, tegenover 
overbelichte gras, 

stenen en t-shirt 

van Oliver. 

/ Medium shot, 
camerapositie 

lager dan 

ooghoogte Oliver, 

camera kijkt naar 
Oliver op. 

00:45:29-
00:45:31 

3 sec. 

Geluid stromend water, 
vogels (en krekels zacht), 

wind. 

 O; Then why don’t we 
go together? 

7 Elio vraagt zich af of 

ze nu meteen 

moeten gaan. 

Tuin, Elio zit in een 

ligstoel en er staat 

een lege tuinstoel 

links naast hem.  
➔ Druk gekleurde 

ligstoel en 

blauwe 

zwembroek Elio 

in contrast met 
groene, beige 

en witte kleuren 

rest van setting. 

➔ Idem shot 3 

Fel zonlicht van 

rechtsboven. 

Helft belicht, 

helft in 
schaduw. 

➔ Idem shot 

3 

Oliver zit rechts in 

beeld, met de rug 

naar de camera en 

met zijn gezicht 
naar Elio, die links 

een stuk achter 

hem zit. 

Oliver close-up, 

Elio medium shot. 
➔ Deep space 

➔ Idem shot 5 

 

Contrast: 

donkere schaduw 

linkerkant Olivers 

gezicht en 
linkerkant Elio’s 

lichaam, felle 

belichting rest 

van de setting. 

➔ Idem shot 
3 

Elio is scherp en 

Oliver is 

onscherp op de 

voorgrond. 

Close-up Oliver, 

Camerapositie op 

ooghoogte Oliver. 

Medium shot Elio, 
die zit lager en de 

camera kijkt op 

hem neer, van 

over Olivers 

schouder. 
➔ Idem shot 5 

00:45:31-

00:45:32 

1 sec. 

Geluid stromend water, 

vogels (en krekels zacht), 

wind. 

 E: Right now? 

8 Oliver zegt dat ze nu 
meteen gaan, stapt 

op en loopt naar 

Elio. Hij houdt Elio 

voor de gek door te 
vragen of hij anders 

wat belangrijkers te 

doen heeft. Elio 

bespot hem door zijn 
sneer na te 

brabbelen. Dan pakt 

hij zijn spullen bij 

elkaar 

Nog steeds in de tuin 
bij het bassin. 

Het felle 
zonlicht komt 

van de zijkant 

en de gezichten 

van Oliver en 
Elio zijn in 

schaduw. 

Oliver is eerst in 
beeld via een 

medium shot, 

maar komt dan 

dichterbij waardoor 
er een medium-

close up ontstaat. 

Hij loopt richting 

Elio, waarna ze op 
dezelfde plane 

zitten. 

Contrast blauwe 
lucht en witte 

tinten in het 

zonlicht, 

tegenover felle 
groene kleuren in 

de donkere 

schaduw. 

/ Begint als medium 
shot, dan medium 

close-up, dan 

close-up 

Als Oliver opstaat 
maakt de camera 

een tilt en een pan 

om hem te 

volgen. Nu Oliver 
staat, staat de 

camera in 

verhouding nog 

lager dan eerst en 

ontstaat er een 
kikvorsperspectief. 

Als Elio begint te 

praten, pant de 

camera naar Elio, 
nu op ooghoogte. 

00:45:32-
00:45:45 

 

13 sec. 

Geluid stromend water, 
vogels (en krekels zacht), 

wind. 

/ O: Yeah, right now. 
That is, of course, 

unless you have more 

important busines 

going on. 
E: *doet Oliver na* 

9 Oliver zet zijn glas 

op tafel. 

De tafel is in beeld 

met een glas, 

casettebandjes en 

pennen. Bruine kleur 
tafel en grond, beetje 

groen weerkaatst op 

dienblad. 

De tafel is 

verlicht door de 

zon en het 

dienblad en de 
glazen 

weerkaatsen 

dit. 

Oliver loopt van 

linksonder naar 

linksboven door 

het shot 

bruine kleur tafel 

en grond, beetje 

groen weerkaatst 

op dienblad. 

/ Close-up, tafel 

van bovenaf. 

00:45:46-

00:45:47 

1 sec. 

Geluid stromend water, 

vogels (en krekels zacht), 

wind. 

/  

10 Elio loopt om het 

waterbazin heen 

Tuin en waterbasin. 

Groene kleur tuin en 

Linkerkant shot 

is fel verlicht, de 

Elio loopt van 

linksonder naar 

Contrast zon en 

schaduw, bruin 

/ Medium shot, 

camera maakt een 

00:45:47-

00:45:50 

Geluid stromend water, 

vogels (en krekels zacht), 

/  
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naar Oliver bomen, beige 

waterbazin en 
lichamen, blauwe 

zwembroek Elio. 

rest verhuld in 

schaduw. 

rechts midden, 

waar Oliver ook 
staat. 

basin en grond 

tov groene 
bomen, Elio die 

met een wit shirt, 

lichte huid en 

blauwe broek 
door dit alles 

heenloopt. 

pan naar rechts.  

3 sec. 

wind. 

11 Tas in beeld, Elio 

stopt spullen in de 

tas 

Stoel met daarop tas 

tegen achtergrond 

struiken 

Zonlicht schijnt, 

maar wordt 

onderbroken 
door Elio 

Stoel in beeld met 

tas en rechts de 

helft van Elio’s 
middel. 

Contrast 

gekleurde tas 

tegen bruine 
stoel en groene 

struiken 

/ close-up, de 

camera volgt Elio’s 

bewegingen. 

00:45:50-

00:45:52 

 
2 sec. 

Geluid stromend water, 

vogels (en krekels zacht), 

wind. 

/  

12 Oliver vraagt of hij 

wat papieren in Elios 

tas mag doen. 

Tafel met struiken op 

de achtergrond. 

Zonlicht, 

schaduwen 

struiken 

Oliver links in 

beeld, Elio rechts. 

Contrast bruin en 

groen, licht en 

schaduw, 
gekleurde tas en 

kleding 

/ Medium shot, de 

camera kijkt op 

tegen Oliver 

00:45:52-

00:45:53 

1 sec. 

Geluid stromend water, 

vogels (en krekels zacht), 

wind. 

/ O: Mind if I put this 

in your bag? 

13 Elio stemt in en stopt 

de papieren in zijn 

tas. 

Tafel met struiken, 

Elio en tas. 

Zonlicht, 

schaduwen 

struiken 

Hand Oliver links in 

beeld, Elio rechts 

met de overgang 
van zijn middel 

naar zijn benen, 

Contrast bruin en 

groen, licht en 

schaduw, 
gekleurde tas en 

kleding 

/ Close-up, camera 

kijkt neer op de 

tas. 

00:45;53-

00:45:56 

 
3 sec. 

Geluid stromend water, 

vogels (en krekels zacht), 

wind. 

/ E: Yes, please. 

7.2 14 Anchise geeft Oliver 

fiets aan. Werkplaats 

Anchise buiten in 

beeld 

Buiten bij de 

werkplaats van 

Anchise. Bruin/groen 

verroest hek, veel van 
de tuin is te zien. 

➔ Prop: fiets 

Fel zonlicht van 

linksboven, 

schaduw bomen 

en blikjes 

Anchise op de 

voorgrond, Oliver 

kleiner in het 

midden en Elio op 
de achtergrond. 

Deep space 

Anchise loopt over 

verschillende 

planes 

Veel groen, geel 

en wit. Bruin hek. 

Het groen en wit 

is heel fel, de rest 
zachter. 

➔ Contrast 

/ Begint als medium 

shot, maar heeft 

daarna meer weg 

van een long shot 

00:45:57-

00:46:11 

 

14 sec. 

Vogels, insecten (krekels), 

geblaf van honden (die we 

nog nooit eerder hebben 

gezien in de film) 

/ A: I straightened the 

wheels and inflated 

the tires. 

O: Perfect. Thanks. 

 15 Oliver laat zijn 

verwonding zien, 

vertelt dat hij 

gevallen was. 

Zijkant van het huis, 

grootte huis en 

personages in 

verhouding, in de 

tuin. Groene, gele en 
beige kleuren. 

➔ Prop: fietsen 

Fel zonlicht van 

rechtsboven, 

scherpre 

schaduwen 

zijkanten 
personages, op 

de grond en 

ladder op 

achtergrond. 

Elio en Oliver naast 

elkaar op de 

voorgrond, Anchise 

kort nog in beeld 

op de achtergrond. 

Contrast: Groene 

tuin tegenover 

witte muren. Heel 

fel licht, wordt 

weerkaatst door 
de muren. 

/ Medium long shot 00:46:12-

00:46:27 

 

15 sec. 

Vogels, krekels, geloei van 

koeien (die we nog nooit 

eerder hebben gezien in de 

film), geluid van stromend 

water 

/ O: I fell. I was 

coming home the 

other day, and I 

scraped myself pretty 

badly. Anchise 
insisted on applying 

some sort of wiches’ 

brew. I think it 

helped. 
E: *maakt pijnlijk sis 

geluid* 

16 Oliver opent de 

poort, camera staat 

dichtbij en Olivers 
rug is te zien. Hij 

loopt erdoor en Elio 

volgt hem. 

Lichtblauwe shirt 

Oliver tegenover 

gelige oude stenen, 
donkergroene deur en 

felgroene planten. 

Niet veel setting te 

zien, Oliver vult het 
hele beeld. 

Fel zonlicht van 

voor, nu ook 

donkere 
schaduwen 

➔ scherpe 

contrasten 

Oliver op de 

voorgrond, loopt 

verder naar de 
achtergrond en dan 

verschijnt Elio van 

achter de camera, 

nu ook op de 
voorgrond. 

Felle witte shirt 

Oliver steekt af 

tegen donkere 
muren en 

donkere plant: 

sterk contrast 

 

/ Medium close up 00:46:27-

00:46:38 

 
11 sec. 

Vogels, krekels, luider 

geloei van koeien, geluid 

stromend water 

/  

17 Elio en Oliver fietsen 

het dorp in. Ze 

komen aan op een 

plein met auto’s, 
omringd door grote, 

hoge gebouwen, 

voorbijgangers in 

beeld. Oliver koopt 
sigaretten in de 

winkel, komt naar 

Overheersing: De 

grote gebouwen en 

het enorme plein 

eisen het beeld op, 
waar Oliver en Elio 

maar klein in te zien 

zijn (ook door 

framing). Veel 
pastelkleuren, geel, 

oranje en roze (fel 

Fel zonlicht van 

bovenaf 

(daardoor in dit 

shot weinig 
harde 

contrasten), 

pastelkleuren 

overheersen 

De setting 

overheerst, Elio en 

Oliver zijn klein. 

Elio loopt dichter 
naar de camera 

toe, terwijl Oliver 

aan de andere kant 

om het monument 
heen loopt. Daarna 

wordt de 

Contrast: 

Pastelkleuren, 

veel geel/oranje. 

Groene boom, 
verroest hek, 

bruin, stenen 

monument 

 Begint als long 

shot, daarna 

bewegen de 

personages naar 
de camera toe en 

er vandaan.  

De camera maakt 

verschillende 
bewegingen en 

beweegt mee met 

00:46:39-

00:51:08 

 

4 min. 29 
sec. 

Vogels, luider, krekels, 

geklets van mensen. 

Achtergrondgeluid 

verstomt even als de 
muziek opkomt, maar 

zwelt weer aan als de 

muziek wegebt. 

Langsrijdende auto is luid 
te horen en overstemt het 

andere omgevingsgeluid. 

Muziek, motief 

Elio, komt op en 

wordt luider als 

Oliver de winkel 
in loopt, sterft 

weg als Oliver 

weer terugkomt. 

Dan komt de 
muziek weer 

terug nadat Elio 

O: Hold this for a 

second, will you. 

Want one? 

E: Sure. 
O: Not bad, huh? 

E: Not bad at all. I 

thought you didn’t 

smoke. 
O: I don’t. 

So, World War II, 
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buiten, steekt een 

sigaret op en biedt 
Elio er een aan. Hij 

steekt Elio’s sigaret 

aan, ze lopen verder 

met hun fietsen en 
parkeren die bij het 

monument. Een 

gesprek volgt, 

waarna Oliver een 
ander gebouw 

binnengaat om een 

deel vertaling van 

zijn proefschrift op 
te halen. Hij komt 

naar buiten en deelt 

Elio mede dat de 

pagina’s door elkaar 

zijn gehaald. Ze 
stappen weer op de 

fietsen. Elio fietst 

voorop, en Oliver 

volgt. 

verlichte muren) 

overheerst. 
Lichtblauwe heldere 

lucht. 

➔ Props: Fietsen 

en sigaretten, 
monument? 

Het monument komt 

groot in beeld en 

Oliver is erachter even 
niet meer te zien, 

nadat Elio voor de 

tweede keer ‘cause I 

wanted you to know’ 
zegt. 

bovenkant van het 

monument getoond 
en staat Oliver en 

Elio weer op 

dezelfde plane in 

het midden van het 
beeld. 

Elio komt dichterbij 

in beeld, tot we 

zijn hoofd in close-
up zien van de 

achterkant. Oliver 

komt van achteruit 

het beeld de winkel 
uit. Daarna loopt 

Oliver voorop via 

de voorkant van 

het monument. 

Elio fietst 
vervolgens als 

eerste weg naar 

achter in het beeld, 

waarna Oliver 
volgt. 

de blik van Elio. Verkeer blijft even luid, 

totdat het wegebt en de 
vogels weer luid 

terugkomen. 

Het geluid lijkt niet te 

veranderen naar mate de 
situatie verandert. 

‘cause I wanted 

you to know’ 
voor de tweede 

keer zegt en 

Oliver achter het 

monument uit 
beeld verdwijnt. 

De muziek 

vermengt met 

het 
omgevingsgeluid. 

Als ze beginnen 

te praten, sterft 

de muziek weer 
weg, Oliver is 

dan inmiddels 

weer in beeld. 

Als Oliver Elio 

weer alleen laat, 
komt de muziek 

weer op. Het 

sterft weer weg 

als Oliver tegen 
Elio begint te 

praten.  

huh? 

E: Uh, no. This is 
World War I. You’d 

have to be at least 80 

years old to have 

known any of them. 
O: I never even 

heard of the Battle of 

Piave. 

E: Battle of Piave was 
one of the most lethal 

battles of World War 

I. Hundred and 

seventy thousand 
people died. 

O: Is there anything 

you don’t know? 

E: I know nothing, 

Oliver. 
O: Well, you seem to 

know more than 

anybody else around 

here. 
E: Well, if you only 

knew how little I 

know about the 

things that matter. 
O: What things that 

matter? 

E: You know what 

things. 

O: Why are you 
telling me this? 

E: ‘Cause I thought 

you should know 

O: Because you 
thought I should 

know? 

E: ‘Cause I wanted 

you to know?  
Because I wanted you 

to know. Because I 

wanted you to know. 

Because I wanted you 
to know.  

Because there’s no 

one else I can say 

this to, but you. 

O: Are you saying 
what I think you’re 

saying? 

E: *knikt*  

O: Don’t go 
anywhere. Stay right 

here. 

E: You know I’m not 

going anywhere. 
O: They mixed up all 

of my pages, I’m 

gonna have to retype 

this whole thing. I’m 
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not gonna have 

anything to work on 
this afternoon. This is 

gonna set me back a 

whole day. Damn it. 

E: Shouldn’t Have 
said anything. 

O: Just pretend you 

never did. 

E: Does that mean 
we’re on speaking 

terms, but not really? 

O: It means we can’t 

talk about those 
kinds of things. 

Okay? We just can’t. 

E: Hey. Andiamo 

Americano (Let’s go, 

American). 

7.3 18 Oliver en Elio fietsen 

terug naar huis door 
weilanden. 

Elio en Oliver 

verdwijnen 
langzamerhand in het 

landschap, naarmate 

ze verder fietsen. 

Uiteindelijk zijn ze uit 
het zicht verloren. 

Landschap overheerst 

Het landschap is 

verlicht door fel 
zonlicht van 

linksboven. 

Oliver fietst het 

beeld in, waarna 
hij stopt. Elio haalt 

hem in en ze 

fietsen steeds 

verder weg het 
beeld uit. 

Contrast: 

Felgroene 
struiken, gelige 

graslandschappen 

en een 

helderblauwe 
lucht. 

/ Close-up Oliver, 

de camera filmt 
eerst de grond en 

maakt dan een 

pan omhoog als 

Oliver in beeld 
komt. Daarna 

fietsen de twee 

het beeld uit en 

ontstaat een long 
shot 

00:51:09-

00:52:03 
 

54 sec. 

Vogels, luid geluid van 

krekels. 

Nadat Elio en 

Oliver 
verderfietsen 

komt de muziek 

weer op. Deze 

keer stopt het 
niet en wordt het 

steeds luider. 

O: ready? 

E: Let’s go. 

19 Elio en Oliver fietsen 

bij een boerderij 

langs en Elio vraagt 

voor hen beiden wat 
te drinken. 

De omgeving van de 

boerderij beslaat het 

hele beeld en Elio en 

Oliver fietsen dit beeld 
in. 

Landschap overheerst 

Deep space 

Fel zonlicht van 

rechtsboven. 

Elio en Oliver 

fietsen het beeld 

in. Dan loopt Elio 

naar voren en naar 
links voorop, 

terwijl Oliver hem 

volgt. 

Contrast: Bruine 

en gele 

gebouwen, bruine 

grond en 
helderblauwe 

lucht. 

/ Long shot, maar 

Elio loopt zo de 

camera in dat het 

kort een medium 
close-up wordt en 

daarna weer een 

medium long shot. 

Camera pant met 

Elio mee naar 
links. 

00:52:04-

00:52:26 

 

22 sec. 

Vogels, geluid van vee, 

krekels zachtjes op de 

achtergrond 

Nog steeds de 

muziek, sterft 

weg als Elio 

begint te praten. 

E: …pretty much 

O: Oh my god. 

E: Thirsty? 

O: Yeah. 
E: Good morning, 

ma’am. Excuse me. 

Could I ask for a 

glass of water? 

20 Elio proeft van de 

bonen die de 

mevrouw aan het 

schillen is en Oliver 
spreek hem er op 

aan. Ze gaan onder 

de poort in de 

schaduw staan en 
merken een 

inscriptie die verwijst 

naar ‘il duce’ op. Dan 

komt de mevrouw 
terug met water en 

drinken ze. 

Poort naar de 

boerderij, die erg 

groot is in vergelijking 

met Oliver en Elio 

De muren zijn 

fel verlicht, 

maar onder de 

poort in 
schaduw. Sterk 

contrast fel 

verlichte muren 

en donkere 
schaduw 

Elio staat midden 

in beeld en Oliver 

loopt van links het 

beeld in. Ze lopen 
allebei naar de 

schaduw. 

Contrast groene 

tuin achter de 

poort en witte 

muren/witte 
kleren 

personages. 

/ Medium shot, naar 

medium long shot. 

De camera pant 

mee naar links als 
Oliver en Elio de 

schaduw in lopen. 

00:52:27-

00:52:50 

 

23 sec. 

Vogels, geluid van vee, 

krekels zachtjes op de 

achtergrond 

/ O: Il Duce 

E: “People of Italy!” 

That’s Italy  

Gracie 
V: Prego 

O: Gracie 

V: Prego 

21 De mevrouw gaat 

verder met haar 

werk terwijl Oliver 
en Elio door het 

beeld lopen met hun 

fietsen. 

Poort naar de 

boerderij, die erg 

groot is in vergelijking 
met Oliver en Elio 

De muren zijn 

fel verlicht, 

maar onder de 
poort in 

schaduw. Sterk 

contrast fel 

verlichte muren 

De mevrouw zit in 

het midden en 

alleen de benen 
van Oliver en Elio 

zijn te zien als ze 

voorbij komen. 

Contrast groene 

tuin achter de 

poort en witte 
muren/witte 

kleren 

personages. 

/ Medium shot 00:52:51-

00:52:56 

 
4 sec. 

Vogels, geluid van vee, 

krekels zachtjes op de 

achtergrond 

De muziek start 

weer en begint 

het 
omgevingsgeluid 

te overstemmen. 

/ 



32 
 

en donkere 

schaduw 

22 Elio en Oliver fietsen 

weg van de 

boerderij, het beeld 

uit. 

Het landelijke 

landschap overstemt 

de personages. 

Fel zonlicht 

verlicht het 

geheel van 

bovenaf, bijna 

geen schaduw. 

Oliver en Elio 

fietsen het beeld 

uit over de weg 

rechts, links zijn 

weilanden met 
bomen te zien. 

Contrast: Fel 

groen landschap, 

blauwe lucht, 

pastelkleurige 

huizen. 

/ Long shot 00:52:57-

00:53:08 

 

11 sec. 

Vogels, geluid van vee, 

krekels zachtjes op de 

achtergrond. 

Geluid van een tractor die 

voorbijrijdt. 

De muziek blijft 

klinken en begint 

het 

omgevingsgeluid 

te overstemmen. 

/ 

23 Elio en Oliver 

vervolgen hun 

fietstocht door het 

platteland 

Het landschap 

overstemt de 

personages 

Deep space 

Fel zonlicht van 

bovenaf, bijna 

geen 

schaduwen. 

De camera pant 

naar rechts, 

waarna Elio en 

Oliver links het 
beeld in fietsen, 

verder fietsen, en 

door de pan 

vervolgens niet 
meer te zien zijn. 

Contrast fel 

groene struiken 

tegenover 

helderblauwe 
lucht, kort 

onderbroken door 

de bruine weg en 

de personages. 

/ Long shot, pan 

van links naar 

rechts 

00:53:09-

00:53:22 

 

13 sec. 

Vogels, geluid van vee, 

krekels luider op de 

achtergrond 

De muziek blijft 

klinken en begint 

het 

omgevingsgeluid 
te overstemmen. 

/ 

 



 


