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Samenvatting 

Deze fenomenologische analyse brengt in kaart hoe de soundscape in Portrait de la Jeune 

Fille en Feu (2019) de toeschouwer stuurt richting een haptische ervaring. Haptische cinema 

is een type filmervaring waarbij de toeschouwer door haptische momenten gestimuleerd 

wordt om meer te focussen op de texturen en materialiteit van de film, dan het verhaal en de 

thematiek. Hierdoor maken cognitieve processen van betekenisgeving plaats voor een directe, 

zintuigelijke ervaring. Naarmate de plot in Portrait vordert neemt de hoeveelheid haptische 

momenten toe en wordt de toeschouwer via de soundscape dichterbij het oppervlak van de 

film getrokken. Deze momenten bieden ruimte voor een bewustzijn van het eigen lichaam in 

de filmervaring van de toeschouwer. Op momenten dat belangrijke narratieve informatie 

wordt gecommuniceerd, schakelt de film weer naar een type beeld waarbij de toeschouwer op 

afstand niet de details, maar juist de grote lijnen volgt. Op dit niveau kan de toeschouwer juist 

meeleven met de personages en zijn lichamelijke bewustzijn enigermate verliezen in de 

verhaalwereld. De eerste helft van de film bestaat voornamelijk uit dit type optische beelden. 

Wel maakt de toeschouwer kennis met de haptische blik via Marianne’s personage, een 

schilderes. In de tweede helft van de film ligt het narratieve tempo lager en kent de 

soundscape een overvloed aan micro-materialiteit, waardoor de toeschouwer het oppervlak 

van de film kan aftasten. Het kunstzinnige thema van de film wordt gereflecteerd in de 

zelfstandigheid van de toeschouwer, die vanuit een haptische modus zijn blik over het scherm 

beweegt. De drie muzikale momenten steunen juist weer op inhoudelijk niveau de emotionele 

betrokkenheid van de toeschouwer, die meeleeft met de belangrijke ervaringen die de 

personages op deze momenten opdoen. Al met al blijkt dat verschillende soorten geluid, 

afhankelijk van hun plaats in de film, een andere perceptieve modus uitnodigen. Deze 

resultaten zijn verworven door de proximity van micro-materialiteit en grain of the voice in 

het geluid in verband te brengen met de gelijktijdige mise-en-scene, camera-afstand, 

camerabewegingen en ontwikkelingen in de plot. De nabijheid van geluid kan functioneren 

als een letterlijke cue voor de toeschouwer om dichterbij te komen of juist afstand te nemen. 

Het onderzoek behoudt een tekstuele focus, en biedt verschillende aanknopingspunten voor 

interdisciplinaire vervolgstudies naar de daadwerkelijke sensorische en neurologische 

processen die plaatsvinden in relatie tot haptische film en de relevantie van haptische 

perceptie in relatie tot queer thematiek. 
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Inleiding  

Films hebben het vermogen hun publiek te raken. Wanneer iemand dit zegt, denkt men 

meestal aan raken in de metaforische zin van het woord; het verhaal raakt een emotioneel stuk 

in de toeschouwer. Naast het oproepen van emoties via de plot kan de toeschouwer ook 

letterlijk geraakt worden door film. Laura Marks heeft met het concept haptic cinema een 

impuls gegeven aan een stroming filmwetenschappers die zich bezighoudt met de vraag: hoe 

functioneren de zintuigen in cinema?1 Haptic cinema gaat over de manier waarop een bepaald 

type beeld een zintuigelijke reactie kan veroorzaken, in het bijzonder de ervaring van tast 

(ibid). Phil Powrie vult Marks aan door ook de haptische dimensie van geluid in de cinema te 

onderzoeken.2 Het idee is dat een film, door gebruik te maken van specifieke stilistische 

middelen, de toeschouwer kan uitnodigen tot een bepaalde kijkmodus. De concrete 

verankering in de filmtekst maakt de fenomenologische benadering van film een jonge, maar 

veelbelovende manier om de kloof te dichten tussen filmtheorie en de belichaamde 

toeschouwer. Omdat film per definitie een audiovisueel medium is, maar de auditieve 

dimensie vaak onderbelicht blijft, sluit ik mij in dit onderzoek aan bij Powrie’s nadruk op 

auditieve materialiteit.3  

 In de historische romance Portrait de la jeune fille en feu (in het vervolg: ‘Portrait’) 

bloeit een liefde op tussen schilderes Marianne en aristocrate Héloïse, van wie zij het 

huwelijksportret dient te schilderen.4 Tijdens hun verblijf in het grote, afgelegen landhuis, 

bouwen de twee vrouwen ook een nauwe band op met Sophie, die in het huis werkt als 

dienstmeid. Vanuit het fenomenologisch perspectief waar dit onderzoek op rust acht ik het 

hier gepast om mijn eigen kijkervaring te benoemen als initiële aanleiding om Portrait te 

analyseren in het kader van haptische cinema. Het openingsshot van de film, bestaand uit 

slechts een hand die een stuk houtskool over een wit vel paper beweegt, was voldoende om bij 

mij een zintuigelijke sensatie genaamd ASMR op te wekken. ASMR staat voor autonomous 

sensory meridian response en betreft een sensorische ervaring die kan optreden in reactie op 

visuele, maar voornamelijk auditieve triggers.5 Giulia Poerio is een van de eerste 

neurowetenschappers die grootschalig onderzoek deed naar dit fenomeen, wat zij omschrijft 

 
1 Laura Marks, Dominique Chateau en José Moure, ‘‘The Skin and the Screen – A Dialogue,’’ in Screens 

(Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016), 260. 
2 Phil Powrie, ‘‘The Haptic Moment: Sparring with Paolo Conte in Ozon’s 5x2’’, in Paragraph: Special Issue on 

‘Cinema and the Senses,’ bewerkt door Emma Wilson. Vol 31, no. 2 (2008), 206–222. 
3 Powrie, ‘‘The Haptic Moment,’’ 209. 
4 Céline Sciamma, Portrait de la jeune Fille en Feu (18 september 2019: Cannes, Pyramide Films), film, via 

YouTube Movies. 
5 Giulia L. Poerio et al., ‘‘More than a feeling: Autonomous sensory meridian response (ASMR) is characterized 

by reliable changes in affect and physiology,’’ PLos ONE, Vol. 13 No. 6, 2018, via Gale Academic OneFile, 1. 



Bouwman, 4 

 

als ‘‘… a warm, tingling, and pleasant sensation starting at the crown of the head and 

spreading down the body.’’6 In deze ervaring raken tast en gehoor met elkaar vermengd, 

waardoor een tintelende, ontspannende sensatie ontstaat. De materiële eigenschappen van het 

stuk houtskool dat in aanraking komt met het papier was in mijn geval de trigger om deze 

reactie in gang te zetten. Dit is geen toeval, want uit Poerio’s onderzoek blijkt dat Portrait een 

exces aan geluiden bevat die bekend staan om hun vermogen een ASMR-reactie te 

veroorzaken: 

ASMR occurs involuntarily in response to certain external (and often social) triggers, including: 

whispering, soft-speaking, tapping, scratching, slow and expert hand movements and close personal 

attention. (…)Popular videos include: simulations of medical examinations, haircuts and massages, towel 

folding tutorials, and customer service role plays.7  

 

Ik was niet de enige waarbij Portrait de associatie met ASMR opriep. Filmcriticus Ella Kemp 

stelt dat de kracht van Portrait ligt in de ‘‘… haptic sensations as much as set pieces – feel the 

warmth of a roaring fireplace, hear the crackle of the flames in-between the whispers of sweet 

nothings.’’8 Ook journalist Nick Chen spreekt over de textuur van het geluid: ‘‘As for the 

soundscape, it’s ASMR paradise: scraped paintbrushes, a crackling fireplace, creaky 

floorboards, and so on.’’9 De relevantie van een onderzoek naar de sensorische ervaring van 

 
6 Poerio, ‘‘More than a feeling,’’ 1. 
7 Poerio, ‘‘More than a feeling,’’ 2. 
8 Ella Kemp, ‘‘Portrait of a Lady on Fire review,’’ Culture Whisper, 24 februari 2020, 

https://www.culturewhisper.com/r/cinema/portrait_of_a_lady_on_fire_review_cannes_film_festival/13994 . 
9Nick Chen, ‘‘Brush With Greatness: Portrait of A Lady on Fire, Cast Interview,’’ The Quietus, 28 februari 

2020, https://thequietus.com/articles/27896-portrait-of-a-lady-on-fire-interview . 

Figuur 1: beelden uit Portrait in een veelbekeken YouTube video. 

Cinetica Movies, Best ASMR in Movies – Unintentional Part 2 (9 

oktober 2020). 

https://www.culturewhisper.com/r/cinema/portrait_of_a_lady_on_fire_review_cannes_film_festival/13994
https://thequietus.com/articles/27896-portrait-of-a-lady-on-fire-interview


Bouwman, 5 

 

Portrait werd definitief bevestigd toen ik scènes uit de film aantrof in diverse veelbekeken 

compilaties van ASMR-momenten in films (zie figuur 1).10 Het is opvallend dat Portrait bij 

meerdere toeschouwers een soortgelijke sensorische associatie of zelfs reactie oproept. Het 

kostuumdrama is tot op heden vooral op thematisch niveau besproken in de context van 

vrouwelijkheid, homoseksualiteit en de patriarchale samenleving.11 Ik stel dat het nuttig is om 

naast deze discussies over representatie en female gazing, ook stil te staan bij de primaire, 

sensorische reacties die de film veelal teweeg lijkt te brengen. Hier zie ik gelegenheid om 

Marks’ en Powrie’s fenomenologische theorie omtrent haptic cinema in te zetten als 

theoretisch fundament voor een analyse van de soundscape in Portrait. Met het oog op de 

belichaamde toeschouwer poogt dit onderzoek de volgende vraag te beantwoorden: ‘Hoe 

nodigt de soundscape in Portrait de la jeune fille en feu uit tot een haptische kijkervaring?’ 

‘Soundscape’ refereert hierbij naar het geheel aan geluiden die de film bevat.12 

 Fenomenologie is een filosofische stroming die zich bezig houdt met de studie naar de 

geleefde ervaringen van de mens. In tegenstelling tot het structuralisme, een benadering die 

zich vooral bezig houdt met het duiden van betekenis middels deconstructie van complexe 

tekensystemen in een (film)tekst, poogt de fenomenologie de directe, belichaamde ervaring 

van de wereld te duiden.13 Fenomenologische filmanalyses lopen door deze focus op 

(onbewuste) menselijke ervaringen, en de weerstand tegen een rationele benadering tot film, 

het risico op een bepaalde ‘anything goes’ retoriek die geen ruimte biedt voor een legitieme  

wetenschappelijke discussie.14 Dit probleem zou mijn inziens deels verholpen kunnen worden 

door de louter geesteswetenschappelijke fenomenologie te vervangen door een 

interdisciplinaire fenomenologie, waarbij uitspraken over filmperceptie niet uitsluitend 

geworteld hoeven te zijn in de filosofie, maar ook daadkracht vinden in empirische data van 

fysiologische reacties bij filmperceptie. Een neurobiologisch onderzoek naar filmperceptie is 

binnen het kader van dit onderzoek niet mogelijk, maar op basis van de theorie omtrent 

haptische cinema kan sensorische perceptie betrokken worden in de analyse zonder de focus 

op de film zelf te verliezen. 

 
10 Cinetica Movies, ‘‘Best ASMR in Movies – Unintentional Part 2,’’ YouTube, geüpload op 9 oktober 2020, 
8:33, https://www.youtube.com/watch?v=VijteQ8GUwA .  
11 Mark Kermode, ‘‘Portrait of a Lady on Fire review – mesmerized by the female gaze,’’ The Guardian, 1 maart 

2020, https://www.theguardian.com/film/2020/mar/01/portrait-of-a-lady-on-fire-review-celine-sciamma ; Molly 

O’Gorman, ‘‘Portrait of a Lady on Fire: a Burning Feminist Performance,’’ Gender Agenda, 18 november 2019, 

https://www.gender-agenda.org.uk/portrait-of-a-lady-on-fire-a-burning-feminist-performance/ . 
12 David Bordwell, Kristin Thompson en Jeff Smith, ‘‘The Shot: Cinematography,’’ in Film Art. Elfde editie 

(New York: McGraw Hill Education, 2017), 189 en 190. 
13 Andrew Dudley, “The Neglected Tradition of Phenomenology in Film Theory,” (1978, Wide Angle 2 no. 2) in 

Movies and Methods Vol. II, bewerkt door Bill Nichols (Berkeley: University of California Press: 1985), 632. 
14 Dudley, ‘‘The Neglected Tradition,’’ 631. 

https://www.youtube.com/watch?v=VijteQ8GUwA
https://www.theguardian.com/film/2020/mar/01/portrait-of-a-lady-on-fire-review-celine-sciamma
https://www.gender-agenda.org.uk/portrait-of-a-lady-on-fire-a-burning-feminist-performance/
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Haptische perceptie 

In deze paragraaf zullen de kernfiguren uit het discours omtrent haptische cinema besproken 

worden, evenals de oudere academici waar hun theorieën op voortborduren. Gedurende de 

late jaren 1960 begon een omslag plaats te vinden in de filmwetenschap als gevolg van een 

toenemende kritiek op de conglomeratie van structuralisme, psychoanalyse en semiotiek. 

Voorafgaand aan deze tijd hielden filmtheoretici zich voornamelijk bezig met het decoderen 

van ideologische structuren die verborgen zouden zitten in film, en was er een algemene 

drang om de filmwetenschap te bewerkstelligen als legitieme, wetenschappelijke praktijk. De 

toewijding aan het ontmantelen van de tekensystemen waaruit film bestond had volgens critici 

tot gevolg dat er onvoldoende aandacht was voor andere aspecten van film, zoals de 

emancipatoire potentie van het medium en de relatie tussen film en de belichaamde 

toeschouwer. Maurice Merleau-Ponty, een van de grondleggers van het fenomenologisch 

gedachtegoed, sprak in 1945 al over het belang van film benaderen als belichaamde praktijk: 

“… the movies are peculiarly suited to make manifest the union of mind and body, mind and 

the world, and the expression of one in the other.’’15 Ook filosoof Gilles Deleuze geloofde dat 

betekenis niet per definitie uit een beeld geëxtraheerd hoeft te worden middels een cognitief 

proces van deconstructie, maar dat de beelden zelf al uit betekenis bestaan en het lichaam van 

de toeschouwer direct aanspreken. Hij introduceerde het idee van een affect-image, wat 

refereert naar een beeld dat een directe emotionele reactie in het lichaam veroorzaakt.16  

 De fenomenologie kent een aanzienlijke hoeveelheid andere grote denkers, maar voor 

nu noem ik Merleau-Ponty en Deleuze omdat Laura Marks, een van de grootste namen binnen 

het huidige filmdebat omtrent haptische perceptie, uitvoerig naar hen refereert in haar 

baanbrekende werk The Skin of the Film.17 Het idee van een belichaamde toeschouwer, 

evenals Deleuze’s affect-image, liggen ten grondslag aan Marks’ conceptualisering van haptic 

cinema. Dit concept beschrijft zij als: ‘‘… a bodily relationship, where it is not proper to 

speak of the object of a haptic look as to speak of a dynamic subjectivity between looker and 

image.’’18 De term haptisch is afkomstig van kunsthistoricus Aloïs Riegl. Hij gebruikte de 

term in relatie tot een verschuiving die plaatsvond gedurende verschillende periodes in de 

 
15 Martin Jay, ‘‘The Camera as Memento Mori: Barthes, Metz and the Cahiers du Cinéma,’’ in Downcast Eyes 

(Berkeley: University of California Press, 1993), 444.  
16 Jay, ‘‘The Camera,’’ 435 – 450. 
17Laura Marks, The Skin of Film: Intercultural Cinema, Embodiment and the Senses (Durham: Duke University 

Press, 2000). 
18 Marks, ‘‘The Memory of Touch,’’ in The Skin of Film: Intercultural Cinema, Embodiment and the Senses 

(Durham: Duke University Press, 2000), 164. 
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kunstgeschiedenis, van kunst met een bepaalde fysieke tactiliteit, naar meer figuratieve en 

realistische werken. Opmerkelijk genoeg benoemt Riegl dat juist de ontwikkeling naar 

figuratieve werken gepaard ging met een algemeen ideaal van abstractie.  

Haptic space, while it may be considered abstract in that the line and form of the image do not set out to 

depict as much as to decorate, is concrete in that it creates a unified visual field only on a surface. (…) In 

other words, optical representation makes possible a greater distance between beholder and object that 

allows the beholder to imaginatively project him/herself into or onto the object.19 

Abstractie refereert hier dus niet zozeer naar een eigenschap van het werk zelf, maar is iets dat 

plaatsvindt in de ervaring van de toeschouwer, die door optische representaties gestuurd wordt 

richting imaginatie en identificatie, en minder in direct contact staat met de materialiteit van 

het kunstwerk. Riegl introduceerde het idee om naast deze gedistantieerde manier van kijken 

naar kunst, opnieuw een haptische manier van kijken te adapteren die zich manifesteert op het 

niveau van het design, het materiaal en de textuur van het werk.20 

Marks vertaalt Riegl’s theorie over verschillende manieren van kijken naar kunst, naar 

een onderscheid tussen optic visuality en haptic visuality. Haptic perception is de combinatie 

van visuele, tactiele en proprioceptieve functies in reactie op een stimulus, waardoor tast 

zowel op oppervlakteniveau als binnenin het lichaam ervaren wordt. Proprioceptie wordt ook 

wel omschreven als kinesthesie en verwijst naar het vermogen om de positie van het eigen 

lichaam en diens bewegingen in de ruimte waar te nemen via receptoren in onder andere de 

huid en spieren. Haptic visuality is een vorm van haptische perceptie, waarbij de ogen 

fungeren als organen van tast, en de textuur van het beeld aftasten.  De tegenhanger hiervan is 

optic visuality, waarbij sprake is van een duidelijke afstand tussen subject en object, en de 

ogen niet zozeer ‘scannen’ maar een strakke focus hebben op het beeld en het cognitief 

duiden van de zichtbare representaties.  Marks stelt dat de vorm van het object kan bepalen 

welke modus de toeschouwer aanneemt. Langdurende close-up shots gecombineerd met zacht 

gefluister zullen de toeschouwer bijvoorbeeld vragen om naar voren te leunen en het moment 

volledig in zich op te nemen, waar een snelle montage met veel actie of complexe dialogen 

om letterlijke en emotionele distantiëring vraagt. Een narratieve film bevat zelden uitsluitend 

haptische beelden, want de afstand die de optische modus faciliteert is ook nodig om het 

verhaal te kunnen volgen. Het haptische beeld vraagt van de toeschouwer om diens 

persoonlijke ervaringen te herinneren en stimuleert diens voorstellingsvermogen, omdat het 

 
19 Laura Marks, ‘‘Video Haptics and Erotics,’’ in Touch: sensuous theory and multisensory media. University of 

Minnesota Press: Minnesota, 2002, 8. 
20 Marks, ‘‘Video Haptics and Erotics,’’ 7 – 9. 
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beeld zelf te ambigue is direct te begrijpen wat er te zien is. De afwezigheid van belangrijke 

narratieve informatie is ook hetgeen dat de toeschouwer in staat stelt om het beeld op 

materieel niveau te ervaren. Het haptische beeld probeert dus een directe connectie te maken 

met het zenuwstelsel van de toeschouwer.21   

 Waar Marks’ theorie voor dit onderzoek de passende terminologie levert, biedt Vivian 

Sobchak een diepgaander begrip van de haptische dynamiek tussen het lichaam van de 

toeschouwer en het ‘lichaam van de film’. Met ‘lichaam van de film’ wordt gerefereerd naar 

diezelfde textuur van het oppervlak, de materiële aanwezigheid van het scherm in de 

filmervaring, waar de toeschouwer volgens Marks bewust van wordt wanneer hij de haptische 

blik aanneemt. Aan de hand van haar persoonlijke haptische ervaring van The Piano 

illustreert ze hoe de beelden in de film een haptische ervaring faciliteerden. Er trad een 

lichamelijke reactie op bij het zien van een close-up shot van de vingers van de hoofdpersoon, 

vóórdat ze zich cognitief bewust werd van wat ze nu precies zag. De sensatie dat dit haar 

eigen vingers waren, en ze in dat moment niet langer gescheiden was van de film en haar 

personages, maar als het ware samengesmolten, noemt ze sensual catachresis. Dit houdt in 

dat het lichaam het gebrek aan letterlijke aanraking in reactie op het zien van aanraking op 

beeld, opvult door een eigen sensuele grasp te creëren. Niet alleen de toeschouwer wordt 

hierin gezien als belichaamd: ook de acteurs en het scherm zelf, ziet Sobchak als lichamen die 

in relatie tot elkaar staan. Het geheel van deze lichamen duidt zij met de term the cinesthetic 

subject, waarin het woord synesthesie verwerkt zit. Synesthesie is wanneer een waarneming in 

één zintuig, een tweede, onvrijwillige sensatie – meestal  in een ander zintuig – opwekt, zoals 

het zien van kleuren bij het luisteren naar muziek, of een kleur beleven als warm of koud. 

Hoewel we niet precies weten hoe prevalent synesthesie is, ervaren alle mensen in hun eerste 

levensjaren coanesthesie. Dit houdt in dat baby’s vaak nog geen onderscheid maken tussen de 

zintuigen en ervaren hun lichaam als één sensorisch geheel. Met dit concept maakt Sobchak 

duidelijk dat zintuigelijke ervaringen in de praktijk vaak niet te categoriseren zijn in strikt 

gescheiden domeinen. De zintuigen hebben het vermogen zich, in reactie op beeld, te 

vermengen zich tot een kinesthetische ervaring.22  

 Hoewel Marks en Sobchak concreet maken hoe beelden een sensorische reactie 

teweeg kunnen brengen, stelt filmwetenschapper Phil Powrie dat er voor een theorie omtrent 

film – een audiovisueel medium pur sang – opvallend weinig aandacht is voor de rol van 

 
21 Marks, ‘‘Video Haptics and Erotics,’’ 3 – 9. 
22Vivian Sobchak, ‘‘What My Fingers Knew: The Cinesthetic Subject, or Vision in the Flesh,’’ in Carnal 

Thoughts : Embodiment and Moving Image Culture (Los Angeles: University of California Press, 2004), 4. 
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geluid. In ‘‘The Haptic Moment’’ bespreekt hij dit onderbelichte aspect op basis van Roland 

Barthes’ the Grain of the Voice.23 In Powrie’s analyse van een Italiaans lied in de film 5x2 

licht hij toe deze grain, wat een bepaalde materiële textuur van geluid aanduidt, het lichaam 

van de toeschouwer direct kan aanspreken: 

Conte’s gravely voice, layered with the passing of time, redolent of elegiac world-weariness and chain-

smoked cigarettes that suggest the nostalgia for moments lost, gives us the grain before the meaning. As 

Barthes points out -- and it is all the more the case if we do not understand Italian -- ‘the “grain” is the 

body in the voice as it sings’ (Image, 188). It is more particularly, I would suggest, the inscription of 

temporality in the body, insofar as embodiment immediately calls up materiality (…).24 

Net als bij Marks’ haptische beeld is hier sprake van een bepaalde materialiteit die de 

toeschouwer uitnodigt om, voorafgaand aan het cognitieve proces van betekenisgeven, de 

textuur van het geluid af te tasten. Volgens Powrie is dit effect nog sterker wanneer er geen 

taal aanwezig is in het geluid, of wanneer het een taal is die de toeschouwer waarschijnlijk 

niet spreekt, omdat deze dan ook weg kan blijven van de letterlijke betekenis van de woorden. 

Een algemeen punt dat hij maakt over de eigenheid van geluid ten opzichte van beeld, is dat 

geluid de toeschouwer op een directere manier kan raken dan beeld.25  

 Waar Powrie’s theorie voornamelijk betrekking heeft op muziek en menselijke 

geluiden, analyseert Davina Quinlivan ook de haptische kwaliteit van omgevingsgeluiden in 

de film Innocence aan de hand van het begrip ‘micro-materialiteit’: 

While haptic hearing might involve the audition of bodily sounds, as Marks usefully points out, the 

theorization of film space can also be re-examined through its relationship with sound. (…) ‘‘In thinking 

through the possibilities of kinaesthetic sound in Innocence, we must consider not only the literal bodies 

in the film, but also the objects heard and the way in which they serve to elicit moving matter, such as the 

rustling of leaves and branches in the forest; a micro-materiality, as it were, and the momentum of forces 

of gravity, nature and the elements.’’26  

Een belangrijk aspect dat Quinlivan benoemt wanneer zij spreekt over ‘‘moving matter’’ is de 

rol van hoorbare beweging in haptische perceptie. Zoals Marks stelt is proprioceptie een 

onderdeel van haptische cinema, wat verwijst naar een bewustwording van het eigen lichaam 

en diens bewegingen in de ruimte. Quinlivan refereert hier naar datzelfde principe, maar voegt 

daaraan toe dat ook omgevingsgeluiden de toeschouwer herinneren aan de lichamelijkheid 

 
23 Powrie, ‘‘The Haptic Moment,’’ 210. 
24 Powrie, ‘‘The Haptic Moment,’’ 210. 
25 Powrie, ‘‘The Haptic Moment,’’ 210, 221, 222. 
26 Davina Quinlivan, ‘‘Material hauntings: The kinaesthesia of sound in 

Innocence (Hadzihalilovic, 2004)’’, in Studies in French Cinema 9 no. 3 (2009), 218. 
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van de film, en zo ook aan hun eigen lichamelijkheid.27 Micro-materialiteit kan op 

verschillende manieren samenhangen met de plot van de film en zo een rol spelen in haptische 

perceptie. In het geval van Innocence beschrijft Quinlivan hoe de geluiden van de wind en het 

bos in detail gehoord en gevoeld mogen worden, maar de kinderlichamen zelf zijn bijna niet 

hoorbaar, zodat de toeschouwer niet te dichtbij hun onschuld komt (ibid). Op een 

vergelijkbare manier kan onderzocht worden hoe de verschillende typen geluid en de 

bijbehorende nabijheid correleert met de plot in Portrait. 

Methode fenomenologische filmanalyse 

Een fenomenologische filmanalyse kent geen eenduidige methode. De auteurs die besproken 

zijn in het theoretisch kader, zijn wel expliciet in het koppelen van hun theorie aan een 

specifieke filmcasus. Uit het geheel van deze analyses daardoor een methode gedistilleerd 

worden, met een focus op Quinlivan. Quinlivan registreert beweging in Innocence door een 

mate van proximity, ofwel nabijheid van het geluid, aan te geven. Nabijheid van geluid kan 

worden begrepen als een factor die bijdraagt aan het type kijkmodus waar de toeschouwer toe 

gestuurd wordt. Steeds wordt deze factor in verband gebracht met andere elementen in de 

film, zoals camera-afstand, mise-en-scene, thematiek, dialoog en symboliek. Zo kan het voor 

komen dat het geluid de thematiek op een bepaald moment ondersteunt, maar op een ander 

moment de nabijheid van het geluid juist contrasteert met de camera-afstand. 

The medium close-ups serve to place distance between the viewer and the image, but the noise 

emphasizes the difficulty of placing oneself at a remove from nature, re-inscribing a bodily connection to 

the space and to matter that is not entirely perceptible.28  

Dit voorbeeld toont hoe de combinatie van medium close-ups en de nabijheid van een geluid 

een contrasterend effect kan hebben. Het doel van de analyse is dan ook niet om momenten in 

de film te categoriseren als zuiver haptisch of optisch, maar deze begrippen te beschouwen als 

twee uitersten op een glijdende schaal waar de film continu overheen beweegt. Om de relatie 

tussen beeld en geluid te kunnen begrijpen, zal naast het type geluid ook camera-afstand, 

camerabeweging, dialoog en de algemene narratieve inhoud per shot geregistreerd worden. 

Tevens behoud ik in het analyseprotocol de ruimte om overige opvallende elementen te 

noteren. Vervolgens zal worden geanalyseerd of er een patroon merkbaar is in de manier 

waarop geluid samenhangt met de rest van de elementen, en hoe de toeschouwer hierdoor 

wordt uitgenodigd zich te verhouden tot de film.  In de analyse zal, bij gebruik van 

 
27 Quinlivan, ‘‘Material hauntings,’’ 220. 
28 Quinlivan, ‘‘Material hauntings,’’ 220. 
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voorbeelden, als volgt naar het analyseprotocol in bijlage 2 verwezen worden: 

(P:[scènenummer-shotnummer]). De film bestaat uit twaalf segmenten, die voor het grootste 

deel overeenkomen met een diëgetische tijdspanne van ongeveer één dag. De uitzonderingen 

zijn segment 1 en 12. Deze bevinden zich in een andere tijdsperiode, een aantal jaren na de 

romance tussen Marianne en Héloïse. De selectie van scènes aan zowel het begin, midden als 

einde van de plot, stelt me in staat om een representatieve analyse te maken, waarbij 

belangrijke veranderingen, verbanden of patronen in de gehele soundscape kunnen worden 

opgemerkt. Daarnaast is de selectie gebaseerd op een variëteit van verschillende soorten 

geluid, zodat niet alleen de haptisch-lijkende momenten worden geanalyseerd, maar ook 

gereflecteerd kan worden op de momenten dat de film afwijkt van haar stille, micro-materiële 

karakter. De volgende deelvragen zullen de analyse structureren: 

1. Wat is de rol van beweging in het ontstaan van haptische momenten in Portrait? Bij deze 

deelvraag zal de samenhang tussen de hoorbaarheid van beweging middels proximity en de 

visuele weergave van beweging in de mise-en-scene en het camerawerk onderzocht worden. 

Quinlivan is niet expliciet in welke eenheden ze hanteert om deze afstanden te beschrijven. 

Om de data in het analyseprotocol duidelijk en overzichtelijk te houden, zal ik voor de 

afstanden van geluid dezelfde eenheden hanteren als voor camera-afstand. Extreme long shot 

(ELS) correspondeert met een geluid dat het meest ver weg klinkt. Het andere uiterste, 

extreme close-up (ECU), klinkt alsof men rechtstreeks in de bron van het geluid aanwezig is. 

Dit kan samenhangen met een verschil in volume, maar dat is niet altijd het geval. Wanneer 

het geluid van de zee in nabijheid toeneemt is het aannemelijk dat dit gepaard gaat met een 

toename van volume, maar als het fluisteren dichterbij komt betekent dit niet dat het ook 

luider wordt. Enige subjectiviteit is bij deze registratie onvermijdelijk, maar deze methodiek 

maakt voldoende specificatie mogelijk om significante verschillen in geluid te kunnen duiden. 

2. Op welke manier speelt micro-materialiteit een rol in Portrait? Deze vraag biedt ruimte om 

de overvloed aan auditieve ‘texturen’ in de film te onderzoeken. De kolom ‘micro-

materialiteit’ beperkt zich dus tot omgevingsgeluiden en specifieke materialen, zoals het 

knisperen van het haardvuur, maar ook het inschenken van wijn.29  

3. Op welke manier speelt de grain of the voice een rol in Portrait? Bij deze laatste vraag zal 

Barthes’ concept the grain of the voice, en Powrie’s opvattingen daarover in de context van 

 
29 Er zijn een aantal geluiden die niet volledig toe te dichten zijn aan materiële/omgevingsgeluiden, maar ook 

niet in de kolom menselijke geluiden thuis horen. Voetstappen zijn hiervan het meest voorkomende voorbeeld; 

we horen kraken van hout, maar dit is aangedreven door een menselijke actie. Net als het snijden van groenten 

en inschenken van wijn. Voor de scope van dit onderzoek kies ik ervoor om geluiden die door menselijke 

beweging veroorzaakt zijn, maar niet direct vanuit het lichaam zelf komen, onder micro-materialiteit te schalen. 
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film, besproken worden. Hier gaat het om de mens-eigen geluiden (ademen, spreken, 

kreunen), maar ook muziek. Op een aantal punten wordt het stille karakter van de film 

opengebroken middels muziek. Daarom is het belangrijk om te kijken hoe het geluid op deze 

momenten samenhangt met het beeld, en hoe dit mogelijk effect heeft op de ervaring van de 

toeschouwer.  

 

Analyse 

De analyse zal zich concentreren op acht scènes, verspreid over zes segmenten. Steeds zullen 

één of twee scènes als voorbeeld dienen. Hierbij zal altijd worden gerefereerd naar de 

relevantie van de betreffende scènes in relatie tot de film als geheel. Scènes 11 en 41 zullen in 

het kader van deelvraag 1 geanalyseerd worden. In scène 11 ontmoeten Marianne en Héloïse 

elkaar voor het eerst tijdens een wandeling op het eiland. Scène 41 toont hoe Marianne, 

Héloïse en Sophie, die op dat punt in het verhaal een hechte vriendschap hebben opgebouwd, 

arriveren bij een dorpsfeest waar rond het kampvuur en een lied gezongen wordt. In beide 

scènes speelt beweging een grote rol, maar door dieper in te gaan op de specificaties van elke 

scène zal blijken dat de manier waarop het lichaam van de toeschouwer wordt aangesproken 

verschilt. Vervolgens zal scène 39, een korte scène waarin de drie vrouwen in stilte aan de 

keukentafel bezig zijn, als voorbeeld dienen van de overdaad aan micro-materialiteit in de 

soundscape. Dit moment zal tijdens de analyse in verband gebracht worden met deelvraag 2. 

Het derde deel van de analyse zal vervolgens bespreken hoe de auditieve grain of the voice 

samenhangt met de plot in scènes 44, 46 en 49. In scène 44 gaat Marianne naar Héloïse’s 

kamer, waar zij eindelijk toegeven aan hun gevoelens en voor het eerst een intiem moment 

delen. In scène 46 ondergaat Sophie een abortus. In scène 49 delen Marianne en Héloïse weer 

een intiem moment, ditmaal onder invloed van een hallucinogeen plantenmengsel dat Héloïse 

van een vrouw bij het feest gekocht heeft. In alle drie de scènes staat het geluid van het 

vrouwelijke lichaam centraal en kent de soundscape een hoge mate van nabijheid. Tot slot zal 

overwogen worden hoe de diëgetische muziekstukken in scène 21, 41 en 63 verschillen van 

de andere soorten geluid in de film, en hoe dit vervolgens de ervaring van de toeschouwer 

stuurt. In scène 21 speelt Marianne een muziekstuk van Vivaldi voor Héloïse. Ditzelfde stuk 

komt terug in de slotscène van de film, waar jaren na hun ontmoeting de twee vrouwen in het 

publiek zitten van een orkestrale uitvoering. Waar het begin van scène 41 al aan bod is 

gekomen in het eerste deel van de analyse, zal nu specifiek gekeken worden naar het geluid 

van het lied dat de dorpsvrouwen zingen. 
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De toeschouwer maakt kennis met de kunstenaarsblik 

In scène 11 ontmoeten Marianne en Héloïse elkaar voor het eerst tijdens een wandeling langs 

de kust van het eiland. De scène begint met Marianne die de trap af loopt richting de 

voordeur, waar Héloïse al met haar mantel aan klaar staat om naar buiten te gaan. Ze blijft 

voor Marianne lopen, waardoor zowel de toeschouwer als Marianne zelf haar gezicht pas ziet 

aan het einde van de scène (zie figuur 2 en 3). Deze identificatie met Marianne ontstaat in 

eerste instantie door het gebruik van POV-shots vanuit Marianne (P:11-2, 6, 8, 10, 12).30 

Omdat de personages continu in beweging zijn, en Marianne’s ogen gefixeerd zijn op Héloïse, 

zijn deze shots ook direct tracking shots van Héloïse. Shot 2 is bijvoorbeeld vanuit Marianne, 

waarbij de camera met haar blik meedraait, de wenteltrap af (P:11-2). Mise-en-scene, geluid, 

camerabeweging en perspectief werken hier samen om deze eerste indruk van Héloïse 

volledig vanuit Marianne’s perspectief én beweging weer te geven. De voetstappen op de trap 

lopen synchroon met het mild op en neer deinzende beeld bij iedere stap van de wandeling, 

waardoor Marianne’s perspectief ook via geluid bevestigd wordt. Naarmate Héloïse verder 

weg raakt van Marianne, neemt ook de afstand van het geluid toe. Doordat de toeschouwer 

hier de gelegenheid krijgt om zich in Marianne te verplaatsen, wordt deze direct uitgenodigd 

om de scène te verkennen als een schilder die ieder detail observeert. In het begin van de film 

moet Marianne dit ook nog eens in het geheim doen, waardoor zij Héloïse zodanig moet 

observeren dat zij het portret later vanuit herinnering kan schilderen. De toeschouwer kijkt en 

luistert letterlijk mee met een kunstschilder in een plot dat één specifiek proces als leidraad 

heeft: het maken van een schilderij. 

 Waar Marianne’s blik strak gefocust is op Héloïse, ontvangt de toeschouwer via 

auditieve cues meer informatie over de natuur en het eiland waar het verhaal zich afspeelt. 

Marianne’s ware reden om daar te zijn, in combinatie met de uitgestelde onthulling van 

Héloïse’s gezicht, draagt ook een opbouwende spanning met zich mee die in de soundscape 

wordt weerspiegeld. Beginnend met het zacht knisperen van herfstbladeren onder hun voeten, 

naar wind die harder begint te waaien, tot versnelde ademhalingen wanneer Héloïse dreigend 

op de klif afrent en het water tegen de rotsen slaat. Net als Marianne heeft de toeschouwer 

vlak hiervoor te horen gekregen dat Héloïse’s zus zichzelf van het leven heeft beroofd door 

van de klif te springen. Wanneer de mysterieuze Héloïse op de eerste dag dat zij weer naar 

buiten mag richting het water begint te rennen, gaan bij Marianne de alarmbellen af. Hier 

wordt het sterke contrast duidelijk tussen de rust binnen in het huis, en de wilde natuur, het 

 
30 Bordwell et al., ‘‘Narrative Form,’’ 90. 
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gevaar van de buitenwereld. De snelle cuts van Marianne naar Héloïse en de spanning die 

zowel in de plot als in het geluid wordt opgebouwd, maken dat de toeschouwer hier nog 

vooral wordt meegenomen in de plot en probeert in te vullen wie Héloïse is, hoe ze eruit ziet 

en wat ze van plan is. Wel wordt de toeschouwer via Marianne’s geconcentreerde 

schildersoog, en de verschillende soorten micro-materialiteit in de soundscape, alvast 

voorbereid op de haptische momenten die later in de film voor zullen komen. 

  

In scène 11 is duidelijk geworden dat beweging een centraal principe is in de manier waarop 

Portrait haar kijkers uitnodigt om zich via Marianne bekend te maken met de haptische blik. 

In de volgende scène, die ongeveer plaatsvindt halverwege de film, zien we opnieuw 

beweging als belangrijk thema, hoewel deze scène er een ander effect mee bewerkstelligt. In 

scène 41 komen Sophie, Marianne en Héloïse aan bij het dorpsfeest (zie figuur 4). De 

beweging naar rechts wordt gevolgd door de camera middels een trackingshot (P:41-2). 

Naarmate zij het – niet zichtbare, maar off-screen wel hoorbare – kampvuur naderen 

verandert de omgeving geleidelijk.31 Groepjes dorpsvrouwen op de achtergrond praten en 

lachen met elkaar op verschillende afstanden van het drietal. Het geluid weerspiegelt dit tot in 

exacte mate: stemmen faden in en uit, hier en daar klinkt een harde schelle lach, en het 

knisperen van het vuur komt steeds dichterbij. De nabijheid van het geluid is even realistisch 

en gedetailleerd als in scène 11, maar doordat het lopen van de vrouwen is weergegeven 

middels één lang shot in plaats van shot-reverse-shots, en de toeschouwer niet langer wordt 

gestuurd via Marianne’s blik, kan deze zelf bepalen waar hij zijn focus wil leggen. De vrijheid 

die de toeschouwer hier vindt om zelf het beeld te verkennen is in lijn met Marks’ opvatting 

van haptische perceptie. ‘‘Haptic looking tends to rest on the surface of its object rather than 

 
31 Bordwell et al., ‘‘Sound in the Cinema, 286. 

Figuur 2: Marianne loopt naar buiten in scène 11. 

Céline Sciamma, Portrait of a Lady on Fire (2019). 

Figuur 3: POV-shot, achteraanzicht van Héloïse in 

scène 11. Céline Sciamma, Portrait of a Lady on Fire 

(2019). 
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to plunge into depth, not to distinguish form so much as to discern texture. It is a labile, 

plastic sort of look, more inclined to move than to focus.’’32 Er is geen dreigende spanning 

verbonden aan de beweging zoals in scène 11 het geval is, waardoor de toeschouwer zijn 

focus kan verschuiven van het volgen van de plot, naar het voelen van de textuur van de film, 

zonder daarbij belangrijke informatie te missen. Waar beweging in het begin van de film nog 

in dienst stond van de plot, staat het hier in dienst staat van de haptische blik. 

 

Micro-materialiteit en gelijkwaardigheid in de plot 

Nadat de toeschouwer aan het begin van de film is opgewarmd aan het idee van de haptische 

modus, begint de film steeds meer de focus te verschuiven van identificatie met Marianne, 

naar haptische momenten waarin de toeschouwer zelfstandig het moment kan ervaren. Hierin 

begint micro-materialiteit een steeds grotere rol te spelen. Scène 39 is een van de scènes 

waarin veel gebeurt op het gebied van micro-materialiteit. De klassenverschillen van de drie 

vrouwen zijn aan de kant geschoven, waardoor Sophie ontspannen kan borduren terwijl 

Héloïse kookt en Marianne de wijn inschenkt. De scène bestaat uit slechts twee shots: een 

close-up van Sophie’s borduurwerk, en een medium long shot van de drie vrouwen aan de 

keukentafel (zie figuur 5 en 6). 

  

 
32 Marks, ‘‘Video Haptics and Erotics,’’ 8. 

Figuur 4: Marianne, Héloïse (uit beeld) en Sophie arriveren bij het feest in scène 

41. Céline Sciamma, Portrait of a Lady on Fire (2019). 
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 Vanaf dit moment is er behalve een toename van gelijkwaardigheid in de onderlinge 

relaties van de personages, ook een toename in gelijkwaardigheid tussen de film en de 

toeschouwer. Eerder heeft deze via Marianne kennis kunnen maken met de haptische blik van 

de kunstenaar. Het shot in figuur 5 is niet langer een bewegend shot: de camera rust in de 

ogen van de toeschouwer, die als een museumbezoeker getuige is van een achttiende-eeuws 

huiselijk tafereel. Keukenmeiden aan het werk waren een populair thema in de Nederlandse 

fijnschilderkunst, en de extreem gedetailleerde weergave van texturen gecombineerd met de 

Bijbelse verhalen waar de dranken en spijzen vaak naar verwijzen, geeft een heilig karakter 

aan een alledaagse activiteit.33 Deze associatie wordt duidelijk door de vergelijkbare framing 

en inhoud van het shot, waarbij de narratieve progressie even stil lijkt te liggen. De vrouwen 

zijn alle drie in stilte bezig met hun eigen taak, er wordt niet gesproken en het shot duurt maar 

liefst 41 seconden (P:39-2). Marianne zet de glazen op tafel; een helderder geluid. Terwijl ze 

de wijn inschenkt spatten er harde vonken in het vuur achter hen. Héloïse’s entree voorspelt 

de toeschouwer nog voordat ze in beeld is, door het off-screen geluid van een deur die open 

en dicht gaat, gevolgd door een toenemende nabijheid in het geluid van voetstappen.34 Héloïse 

kookt en de toeschouwer voelt de zachte structuur van de paddenstoelen tegen haar mes en het 

sissen van de boter in de verhitte pan. Het subtiele geluid van Sophie’s borduurnaald die door 

het stof heen prikt is bijna letterlijk voelbaar omdat onze vingers weten hoe deze materialen 

voelen, ook als je nog nooit geborduurd hebt (zie figuur 6). Door de samenwerking van al 

 
33 PmPaul, ‘‘De dienstmeid in de genreschilderkunst van de zeventiende eeuw,’’ Kunst en Cultuur, laatst 

bewerkt op 7-11-2020, https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/kunst/180960-schilderij-17e-eeuw-het-melkmeisje-van-

johannes-vermeer.html . 
34 Bordwell et al., ‘‘Sound in the Cinema,’’ 286. 

Figuur 5: Héloïse, Marianne en Sophie aan de keukentafel in scène 39. Céline 

Sciamma, Portrait of a Lady on Fire (2019). 

https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/kunst/180960-schilderij-17e-eeuw-het-melkmeisje-van-johannes-vermeer.html
https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/kunst/180960-schilderij-17e-eeuw-het-melkmeisje-van-johannes-vermeer.html
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deze aspecten kan de toeschouwer nu in ontspannen staat zelf het kunstenaarsoog belichamen 

en de overvloed aan micro-materialiteit in het shot gaan aftasten. Zoals Marks stelt doet het 

haptische moment aanspraak op het zintuigelijke geheugen van de toeschouwer, die 

vervolgens zijn persoonlijke ervaring met dat gevoel kan integreren in de filmervaring.35 

‘‘The viewer is asked to enter an unknown space of audible perception and encounter it on its 

own terms.’’36 Quinlivan beschrijft hier hoe dit type micro-materialiteit de toeschouwer vraagt 

een belichaamde, haptische modus aan te nemen. 

 

Het geluid van de huid 

Er is een onderscheid tussen het materiële karakter van de omgevingsgeluiden, en de 

menselijke geluiden in de film zoals spreken, ademen, zingen en aanraken: dat wat Barthes 

the grain of the voice noemt.37 Richting het eind van de film speelt dit type geluid een steeds 

grotere rol in het ontstaan van haptische momenten. Scène 44 speelt zich af op dezelfde dag 

dat Marianne en Héloïse voor het eerst hebben gekust en Héloïse overstuur wegliep. Marianne 

loopt nu de trap op naar Héloïse’s kamer, waar ze voor het eerst spreken over hun gevoelens 

voor elkaar (zie figuur 7). Marianne rust haar hoofd in Héloïse’s nek en fluistert met haar 

mond op haar huid: ‘‘Je croyais que vous avais eu peur’’ (P:44-4). Het geluid doet in deze 

scène opnieuw een aanspraak op het sensorisch geheugen van de toeschouwer, die met volle 

aandacht aanwezig is bij dit lang verwachte haptische moment. De nabijheid van het geluid is 

op een toppunt, waardoor alle geluiden die de vrouwen maken hoorbaar zijn. Het zware 

 
35 Marks et al., ‘‘The Skin and the Screen,’’ 259. 
36 Quinlivan, ‘‘Material hauntings,’’ 221. 
37 Powrie, ‘‘The Haptic Moment,’’ 210. 

Figuur 6: close-up van Sophie’s borduurwerk in scene 39. Céline 

Sciamma, Portrait of a Lady on Fire (2019). 
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ademen, het slikken en het zachte geluid van een hand op een wang doordringt het 

zenuwstelsel van de toeschouwer (P: 44-4). 

 

 Vlak nadat de toeschouwer is ondergedompeld in dit erotisch geladen moment, volgt 

een scène waarin Sophie een abortus ondergaat (P:46). De toeschouwer krijgt door de snelle 

opvolging van scènes niet de kans om afstand te nemen van deze pijnlijke aangelegenheid, en 

het geluid behoudt dezelfde mate van nabijheid als in de intieme scène tussen Marianne en 

Héloïse. Eerst wordt er een verdovend kruidenmengsel bereid door de vroedvrouw en haar 

jonge assistente. Verschillende texturen komen aan bod, er wordt geroerd in een bakje en 

kruiden tussen de handen gewreven. Deze geluiden zijn close-up, terwijl het vuur op de 

achtergrond brandt (P:46-5). Marianne en Héloïse staan Sophie bij in het hele proces. 

Wanneer Marianne het te heftig vindt worden en zich omdraait, spreekt Héloïse haar in 

gebiedende wijs aan: ‘‘Regardez,’’ (P:46-9). Dit is ook direct een letterlijke uitnodiging voor 

de toeschouwer om te blijven kijken. Terwijl de camera focust op Sophie’s gezicht, die 

duidelijk pijn ervaart, hoort de toeschouwer een combinatie van metalen geluiden afkomstig 

van het gereedschap dat de vroedvrouw gebruikt, een nattig geluid van het kruidenmengsel 

dat ze aanbrengt, en een ander, schril geluid van het contact dat de instrumenten maken met 

de vagina en de baarmoeder (P:46-8 t/m 12). 

 Het is opvallend dat de film niet terughoudend is in het tonen van de schrijnende 

details van de abortus, en de toeschouwer even dichtbij laat komen als in de erotische scène 

tussen Marianne en Héloïse. Hoewel de context van compleet andere aard is, zijn beide scènes 

intieme aangelegenheden en hebben ze beide een connectie met vrouwelijke seksualiteit. De 

film nodigt in beide scènes uit tot een haptische modus, ongeacht het mogelijke ongemak dat 

hiermee gepaard zal gaan. Hier toont de film opnieuw gelijkwaardigheid in de romantische 

relatie tussen Marianne en Héloïse enerzijds, en de vriendschap tussen de drie vrouwen 

Figuur 8: Sophie ondergaat de abortus in scène 46. 

Céline Sciamma, Portrait of a Lady on Fire (2019). 

Figuur 7: Marianne en Héloïse voor het eerst 

intiem in scène 44. Céline Sciamma, Portrait of a 

Lady on Fire (2019). 
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anderzijds. Het feit dat Marianne en Héloïse Sophie bijstaan in dat proces, laat zien dat 

intimiteit zich niet beperkt tot seksualiteit, maar dat er ook intimiteit is in een liefdevolle, 

gelijkwaardige vriendschap.  

 

Het geluid van Marianne’s woorden in scène 44 is een voorbeeld van een extreme close-up 

geluid, dat in werkelijkheid alleen gehoord zou kunnen worden als je in de exacte positie staat 

van de vrouwen zelf (P:44-4). Ze fluistert in Héloïse’s nek, wat een bepaalde ‘demping’ 

veroorzaakt. Het is bijna een intern geluid; iets wat zich in het lichaam zelf afspeelt. Deze 

extreme nabijheid is op een beperkt aantal andere momenten in de film aanwezig. In scène 49 

is een ruisend, kloppend geluid te horen dat lijkt op een hartslag. In deze scène brengen 

Marianne en Héloïse een hallucinogeen plantenmengsel aan in hun okselharen (zie figuur 9). 

Het bijbehorende beeld is een extreme close-up waarvan de precieze inhoud moeilijk te 

duiden is (P:49-3). Dit is het meest letterlijke voorbeeld van een haptisch beeld zoals Marks 

deze omschrijft. Doordat de lichaamsdelen niet direct te onderscheiden zijn, krijgt de 

toeschouwer de kans om diens haptische blik over de oppervlakte van de scène te laten 

glijden. Het nabije geluid van de hartslag draagt hieraan bij, omdat het de toeschouwer 

opnieuw herinnert aan zijn eigen lichamelijkheid. De camera draait naar links en brengt de 

speekseldraden tussen de lippen van de vrouwen in beeld. Ook het geluid van het contact dat 

de lippen met elkaar maken is in nabijheid te horen. Het gaat in deze scènes niet alleen om 

micro-materialiteit zoals in scène 39. Het zijn geluiden afkomstig van het lichaam zelf, 

waardoor de toeschouwer zich vanuit sensorische herkenning kan verhouden tot de film. Wat 

Sobchak beschrijft als sensual catachresis, is hier van toepassing: het lichaam van de 

toeschouwer reproduceert de aanraking, waardoor een ander type haptische perceptie 

ontstaat.38 

 
38 Sobchak, ‘‘What my fingers knew,’’ 18. 

Figuur 10: speekseldraden tussen de lippen van 

Marianne en Héloïse in scène 49. Céline Sciamma, 

Portrait of a Lady on Fire (2019). 

 

Figuur 9: ambigue beeld van huid in scène 49. 

Céline Sciamma, Portrait of a Lady on Fire (2019). 
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De grain van de muziek 

Zoals Sciamma zelf aangeeft, heeft de afwezigheid van non-diëgetische muziek als functie 

‘‘to make the music arise elsewhere, in the movements of the bodies and the camera.’’39 De 

voorheen besproken ‘muziek’ van bewegingen en de bijbehorende micro-materialiteit, maakt 

de aanwezigheid van de twee diëgetische muziekstukken des te opvallender. Een van deze 

stukken is Summer uit Vivaldi’s Four Seasons, en komt op twee momenten in de film voor. 

De eerste keer zitten Marianne en Héloïse samen achter de piano in scène 21, de tweede keer 

is jaren later wanneer Marianne en Héloïse allebei aanwezig zijn bij een orkestrale uitvoering 

van het stuk. Het andere muziekstuk is het lied dat de dorpsvrouwen zingen bij het kampvuur 

in scène 41. Dit is een origineel stuk dat voor de film gecomponeerd is.  

 Het lied dat de dorpsvrouwen zingen heeft een Latijnse tekst. Indien we ervan uit gaan 

dat de meerderheid van het publiek geen Latijn begrijpt, betekent dit volgens Powrie dat de 

toeschouwer geneigd zal zijn om meer op de klank te letten dan op de woorden en diens 

betekenis.40 Op een gegeven moment gaat een deel van de vrouwen zelfs over in melodieus 

neuriën, waardoor de tekst nog meer naar de achtergrond verdwijnt (P:41-13). Terwijl de 

vrouwen bij het dorpsfeest zingen, delen Marianne en Héloïse een intieme, lange 

blikwisseling, waarin ze onuitgesproken hun gevoelens voor elkaar bekennen met het wilde 

vuur tussen hen in. Naast dat het geluid hier een voluptueus karakter heeft door de 

hoeveelheid partijen in de harmonie, draagt ook de afwezigheid van tekst bij aan het creëren 

 
39 Alex Heeney, ‘‘Céline Sciamma on Portrait of a Lady on Fire’’ in Portraits of Resistance 3, no. 1 (Toronto: 

Seventh Row, 2020), bewerkt door Orla Smith, 89. 
40 Powrie, ‘‘The Haptic Moment,’’ 212. 

Figuur 11: het vuur groeit tussen Marianne en Héloïse in scène 41. Céline 

Sciamma, Portrait of a Lady on Fire (2019). 
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van een haptisch moment, omdat de toeschouwer hierdoor we nog minder bezig is met 

betekenisgeving en ruimte heeft om de muziek te voelen. Het beeld sluit hierop aan, want op 

het moment dat de muziek een climax bereikt groeit ook het vuur, dat op een gegeven 

moment een groot deel van het shot in beslag neemt (zie figuur 10). Een visueel haptisch 

element is hier dat de warmtegolven en vonken van het vuur het shot van Héloïse 

vertroebelen.  

 De drie muzikale momenten hebben overeenkomstig dat het telkens cruciale, 

emotionele momenten zijn voor de relatie tussen de twee vrouwen. De eerste keer dat 

Marianne Vivaldi speelt zien we Héloïse voor het eerst lachen en vol bewondering kijken naar 

Marianne. Doordat de camera zijn positie behoudt tussen het bed en de piano, zien we het 

begin van het stuk bij de piano de ruggen van de twee vrouwen (P:21-10). We zijn hierdoor 

niet gefocust op het spel van Marianne, maar op Héloïse’s blik naar haar, en later de blikken 

die ze om en om uitwisselen. Op het punt in de scène dat ze samen een pijp roken en een goed 

gesprek voeren, wordt er ook niet meer gewisseld tussen perspectieven zoals dat bij eerdere 

scènes, bijvoorbeeld scène 11, wel werd gedaan. Het shot duurt ook beduidend lang (149 

seconden), waardoor de beweging van Marianne en Héloïse naar de piano onafgebroken zien. 

De shotlengte en framing geven dus enerzijds ruimte voor een haptische, aftastende modus. 

Anderzijds speelt de muziek voornamelijk in op de emotionele connectie tussen Marianne en 

Héloïse, en zijn dit telkens beladen momenten in de plot. Hierdoor is de toeschouwer sneller 

geneigd om ook de betekenis en de lading van de momenten te interpreteren in verband met 

andere scènes, en dus met meer afstand de scène te ervaren. Deze afwisseling tussen haptische 

en optische elementen is ook nodig voor de betrokkenheid van de toeschouwer bij de plot, om 

Figuur 12: Marianne speelt Vivaldi voor Héloïse in scène 21. Céline Sciamma, 

Portrait of a Lady on Fire (2019). 
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zo een balans te behouden tussen de focus op de textuur van de film enerzijds, en het 

behouden van interesse in het verhaal anderzijds.  

  

 De rol van muziek fungeert daarnaast ook op een thematisch meta-niveau. Op de 

momenten dat er muziek hoorbaar is, staat de connectie tussen Marianne en Héloïse centraal. 

Het laatste wederzien vindt plaats bij een orkestrale uitvoering van Vivaldi. Marianne ziet 

Héloïse zitten, maar Héloïse ziet Marianne niet. In het laatste shot van de film, die ruim twee 

minuten duurt, raakt Héloïse meegesleept in de emotionele herinnering aan de liefde tussen 

haar en Marianne (P:63-4). De laatste twee scènes communiceren een grote hoeveelheid 

informatie in een korte tijd, in vergelijking met de rest van de film. Dit nodigt enerzijds een 

optische modus uit, maar anderzijds is de shotlengte in scène 63 juist weer een factor die de 

toeschouwer de tijd en ruimte geeft om het moment haptisch te ervaren. Als onderdeel van het 

publiek komt er bij Héloïse van alles omhoog aan emoties en herinneringen. Deze setting 

biedt gelegenheid voor de toeschouwer om te reflecteren op zijn eigen rol als toeschouwer 

van de film. Dat kunst een facilitator kan zijn voor een connectie wordt tevens weerspiegeld 

in het schilderproces waar de plot om draait. Ook het eerste wederzien van Marianne en 

Héloïse in scène 62, jaren na hun ontmoeting, vindt vrij letterlijk plaats via kunst. Marianne 

bezoekt de galerie en ziet een nieuw portret van Héloïse, ditmaal met een jong meisje aan haar 

zijde. Haar hand houdt ze tussen de bladzijden van een boek, met haar vinger op 

paginanummer 28. Dit is dezelfde pagina waarop Marianne eerder een portret van zichzelf 

schetste als aandenken voor Héloïse. Hiermee communiceert Héloïse naar Marianne dat zij 

haar niet vergeten is. Ook al bevinden ze zich niet in dezelfde tijd of ruimte, het portret van 

Figuur 13: Héloïse raakt geëmotioneerd bij het horen van Vivaldi’s Four 

Seasons. Céline Sciamma, Portrait of a Lady on Fire (2019). 
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Héloïse is in staat om de verbinding tussen hen weer voelbaar te maken. Deze meta-

momenten zorgen ervoor dat de toeschouwer wordt meegenomen in de emotionele beleving 

van de personages, zonder dat de haptische modus die in de film is opgebouwd volledig 

verloren gaat. De toeschouwer wordt door de letterlijke aanwezigheid van kunst herinnerd aan 

de kunstenaarsblik die de film zo zorgvuldig geïntroduceerd heeft. Het gaat hier niet om een 

optisch of haptisch moment, maar om een balans van beide modi, waarmee de film 

evenwichtig tot een einde komt. 

 

Conclusie 

Door de soundscape in Portrait te onderzoeken, heeft deze analyse inzicht verschaft in de 

verschillende manieren waarop de film het lichaam van de toeschouwer kan beroeren. Het 

beoogde doel van dit onderzoek was om binnen de filmervaring aandacht te schenken aan de 

toeschouwer als belichaamd en sensorisch wezen, zonder daarbij de film zelf teniet te doen. 

Zoals Marks en Sobchak hebben uitgewezen is er te weinig aandacht voor de haptische 

kijkervaring binnen de filmwetenschap, terwijl audiovisuele media vaak een sensatie 

opwekken die men niet kan categoriseren binnen alleen visueel of auditief. Het is belangrijk 

om meer handvatten te hebben om deze ervaring te duiden, zodat het effect van film beter 

bestudeerd kan worden en de kloof tussen filmtheorie en toeschouwer kleiner wordt. Dit 

onderzoek biedt tevens aanleiding om de fenomenologische filmwetenschap, die immers 

beweert ‘de studie naar geleefde ervaringen’ centraal te hebben staan, dan ook te verbreden 

naar een interdisciplinair terrein. Door bijvoorbeeld de gedetailleerde tekstuele analyses waar 

de geesteswetenschap in excelleert te combineren met neurobiologie in de vorm van 

empirische data, kan de daadwerkelijke ervaring concreter in verband worden gebracht met de 

tekstuele stimuli. Ik kan me zo voorstellen dat het meten van hartslag of hersengolven, maar 

ook bijvoorbeeld de elektrische lading van de huid, een waardevolle toevoeging zou zijn aan 

een onderzoek naar de ervaring van tast in film. Het risico dat de fenomenologische 

filmtheorie loopt op overmatige abstractie en onnavolgbare conclusies, kan zo ook 

verminderd worden. De combinatie van thematiek en geluid bevat daarnaast een intrigerende 

overlap met onderwerpen binnen de muziektheorie en genderstudies. Zo zijn er aanwijzingen 

dat muziek een geschikt domein is voor het faciliteren van queerness, omdat er in geluid kan 

worden weggebleven van symbolische referenties naar maatschappelijke machtsstructuren.41 

Marianne zegt dit ook letterlijk tegen Héloïse in de film: ‘‘It’s difficult to relate music,’’ 

 
41Judith Ann Peraino, ‘‘Listening to the sirens: Music as Queer Ethical Practice,’’ GLQ: A Journal of Lesbian 

and Gay Studies, Vol. 9, No. 4 (Duke University Press: 2003): 434, Project MUSE. 



Bouwman, 24 

 

waarna ze bij gebrek aan woorden het stuk maar gewoon begint te spelen (P:21). Deze 

eigenschap maakt geluid in film een betekenisvol onderwerp voor zowel de fenomenologische 

filmwetenschap, als onderzoek binnen genderstudies.  

 Het is gebleken dat de soundscape in Portrait op een aantal manieren bijdraagt aan de 

haptische kijkmodus die de toeschouwer regelmatig aanneemt, maar ook op specifieke 

momenten heen en weer schakelt naar een optische blik. Het eerste deel van de film is gericht 

op de kennismaking met de kunstenaarsblik via Marianne. Door de combinatie van beweging 

in de mise-en-scene, camerabewegingen en de wisselende afstand van het geluid wordt de 

toeschouwer uitgenodigd om Héloïse en het eiland te verkennen. Ook wordt de blik van de 

toeschouwer gekaderd door verschillende perspectieven door middel van POV-shots en shot-

reverse-shots. De personages zijn elkaar nog aan het leren kennen, en is er meer narratieve 

informatie dan in de tweede helft van de film. Hierdoor behoudt de toeschouwer nog een 

zekere afstand van het scherm. In de tweede helft van de film neemt de hoeveelheid haptische 

momenten toe. Er zijn minder ingrijpende gebeurtenissen in de plot, waardoor de toeschouwer 

de focus kan verschuiven van de inhoud, naar de ervaring van de textuur van de film. De 

overvloed aan micro-materialiteit, zoals voelbaar in scène 39, is als een palet van 

verschillende smaken waar de toeschouwer van mag proeven. De toeschouwer kijkt nu niet 

langer via Marianne, maar bepaalt zelf welk deel van de scène hij aftast. Waar het begin van 

de film veel tracking shots kende, rust de camera nu in één positie waardoor de toeschouwer 

zelf kan bepalen hoe hij zijn blik wil bewegen over het scherm. De gelijkwaardigheid in de 

vriendschappelijke relatie tussen Marianne, Héloïse en Sophie wordt in deze scène 

weerspiegeld in de toename van gelijkwaardigheid tussen de film en de toeschouwer. Deze 

parallel is ook markant in de vormgeving van scène 44, 46 en 49. Wanneer we de catharsis 

van het lang uitgestelde intieme moment tussen Marianne en Héloïse vergelijken met de 

abortus van Sophie, valt op dat de soundscape een extreme nabijheid heeft behouden. Beide 

momenten zijn haptisch, door de grote hoeveelheid micro-materialiteit en de nabijheid die dit 

geluid kent, maar ook door de vochtige, grain of the voice van vrouwelijke seksualiteit. Het 

verschil tussen het geluid van twee kussende lippen en de verdovende kruidenpasta die wordt 

aangebracht in de vagina van Sophie, is bijna niet van elkaar te onderscheiden. De zware 

ademteugen en lichte kreungeluiden van zowel lust als van pijn, zijn in uiterst nabije mate 

hoorbaar. Door de toeschouwer niet op afstand te houden van de minder prettige scène, toont 

de film solidariteit met al haar vrouwelijke personages.  

 Daar waar de film breekt met haar subtiele, micro-materiële karakter is ook waar de 

balans met de plot en de connectie met de personages weer hervonden wordt. De twee 
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diëgetische muziekstukken spelen een belangrijke rol in de emotionele connectie tussen 

Marianne en Héloïse. Op deze momenten werken beeld en geluid samen om de focus van de 

toeschouwer weer van de ‘huid’ van de film, naar het hart van de film te trekken. Doordat 

toeschouwerschap als thema in de laatste twee scènes ook de inhoud van de film binnendringt, 

blijft de toeschouwer zich bewust van zijn belichaamde positie als onderdeel van het publiek. 

Portrait is dan ook niet een film die wil dat de toeschouwer zichzelf verliest in het verhaal. 

De toeschouwer krijgt op verschillende manieren de tijd en ruimte om te kijken, luisteren, en 

vooral te voelen wat de film doet met zijn lichaam. Op andere momenten wordt de 

toeschouwer aangemoedigd mee te leven met de liefde tussen de vrouwen, die van korte duur 

is wegens de onderdrukkende samenleving waar ze in leven. Het idee dat er in kunst sprake is 

van een wederkerige relatie tussen kunstwerk en publiek, wat volgens Marks precies is waar 

haptische cinema om draait, wordt gereflecteerd in het schilderproces dat centraal staat in de 

film. Het portret is zowel de katalysator voor de liefde tussen Marianne en Héloïse als de 

reden dat hun relatie eindigt. Portrait laat zien dat de kunstenaarsblik niet uitsluitend voor de 

werkende schilder is weggelegd, maar dat ook het ‘object’ en de toeschouwer met hun ogen 

en oren een wereld van texturen kunnen voelen. Sciamma’s werk is meer dan een lesbisch 

kostuumdrama: het is een ode aan de haptische kijkervaring. 
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Bijlage 1: narratieve segmentatie 

Segmentering in twaalf narratieve eenheden: 

1 00:00:45 – 

00:02:49 

 

Scène 1 

Frankrijk, 18e eeuw. Marianne poseert in de schilderles voor haar 

leerlingen wanneer ze geconfronteerd wordt met een oud werk van haar 

dat een van de meisjes uit de opslag heeft gehaald. Het werk, genaamd 

Portrait de la Jeune Fille en Feu, toont het achteraanzicht van een jonge 

vrouw op een strand, met de onderkant van haar jurk in brand. De film is 

verder een vertelling van de herinneringen die het schilderij bij Marianne 

oproept. 

2 00:02:50 – 

00:16:28 

 

Sc 2 – 9 

Vooravond + dag 1: Marianne komt per boot aan op een eiland in 

Bretagne, waar dienstmeid Sophie haar welkom heet in een groot 

landhuis. Hier wordt zij de volgende dag door de hertogin ingelicht over 

de opdracht: het portret van haar dochter Héloïse dient geschilderd te 

worden i.v.m. een gearrangeerd huwelijk met een Milanese heer. Héloïse 

weigert dit huwelijk en het poseren, dus zal Marianne zich moeten 

voordoen als compagnon en in het geheim haar portret maken. Op haar 

kamer vindt Marianne het onafgemaakte werk van de schilder voor haar. 

3 00:16:28 – 

00:30:03 

 

Sc 10 – 18 

Dag 2 + 3: Marianne begint met schilderen en ontmoet Héloïse voor het 

eerst. Ze maken wandelingen. Héloïse blijft nors en afstandelijk. 

4 00:30:04 – 

00:45:41 

 

Sc 19 – 26 

Dag 4 + 5: Marianne gaat in het geheim door met schilderen. Omdat ze te 

weinig tijd en daglicht heeft besluit de hertogin Héloïse alleen op pad te 

sturen, zodat Marianne kan doorwerken. H en M groeien dichter naar 

elkaar toe wanneer ze praten over muziek en Marianne een stuk uit 

Vivaldi’s Four Seasons voor haar speelt. Marianne keert naar het werk 

van de vorige schilder voor inspiratie, maar houdt haar kaars te dichtbij 

het doek. Het schilderij vat vlam ter hoogte van Héloïse’s hart. 

5 00:45:42 – 

00:55:06 

 

Sc 27 – 30 

Dag 6: wanneer ze op het strand zitten, vertelt Marianne eerlijk aan 

Héloïse wat de echte reden is voor haar aanwezigheid. Ze bekijken samen 

het schilderij, wat Héloïse beschrijft als levenloos. Gefrustreerd met dit 

oordeel veegt Marianne met een doek het schilderij uit. Ze wil opnieuw 

beginnen, en dit keer wil Héloïse wel voor haar poseren. De hertogin 

staat het toe, en wil dat het portret af is wanneer zij over vijf dagen 

terugkeert van haar trip naar Milaan. Héloïse beneemt Marianne haar 

adem wanneer ze voor het eerst poseert. 

6 00:55:07 – 

01:07:31 

 

Sc 31 – 37 

Dag 7 + 8: Sophie, Héloïse en Marianne zijn nu alleen thuis, waardoor 

een hechte vriendschap tussen de drie vrouwen ontwikkelt. Wanneer 

Sophie ongewenst zwanger blijkt te zijn, proberen ze met zijn drieën een 

oplossing te vinden. Ondertussen gaan Marianne en Héloïse verder met 

het portret, waarbij hun connectie steeds diepgaander wordt. 

7 01:07:32 – 

01:18:20 

 

Sc 38 – 41 

Dag 9: de vrouwen zijn nu op hun gemak bij elkaar. Ze koken samen en  

lezen het verhaal van Orpheus en Eurydice en praten over de motieven in 

het verhaal. Hierna vertrekken ze naar een dorpsfeest waar Sophie een 

vroedvrouw ontmoet, die haar vertelt dat ze nog steeds zwanger is en de 

volgende dag naar haar terug moet komen. Marianne en Héloïse delen 
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aan weerskanten van het kampvuur een moment van intiem oogcontact. 

Héloïse’s jurk vat vlam. 

8 01:18:21 – 

01:30:16 

 

Sc 42 – 47 

Dag 10: Marianne en Héloïse klimmen samen de rotsen af naar het 

strand. In een grot delen zij hun eerste kus. Overweldigd rent Héloïse 

weg en verschijnt niet bij het diner. Bezorgd gaat Marianne naar haar 

kamer, waar Héloïse bekent dat ze bang is voor deze gevoelens. Ze delen 

nog een zoen. In de ochtend worden ze naast elkaar wakker van Sophie 

die op de deur klopt. Het is tijd om naar de vroedvrouw te gaan, waar 

Sophie de abortus ondergaat. Bij terugkomst kunnen H en M er niet van 

slapen. Héloïse besluit dat ze de abortus wil reconstrueren zodat 

Marianne dit belangrijke moment kan schilderen. 

9 01:30:17 – 

01:34:43 

 

Sc 48 – 50 

Dag 12: Héloïse en Marianne zijn nu verliefd op elkaar, en Héloïse kan 

haar grijns niet verbergen wanneer ze voor Marianne poseert. De 

vrouwen genieten nu van hun tijd samen en gebruiken een hallucinogeen 

plantenmengsel dat Héloïse op het dorpsfeest gekocht heeft.  

10 01:34:44 – 

01:47:03 

 

Sc 51 – 56 

Dag 13: Héloïse’s aanstaande huwelijk creëert spanning tussen de 

geliefden. Héloïse stormt weg na een ruzie. Marianne rent naar beneden, 

waar Sophie haar vertelt dat de hertogin morgen al terug komt. 

Overweldigd door emotie rent Marianne naar het strand, waar ze Héloïse 

in de armen valt. Ze maken het portret af en genieten van een laatste 

avond samen, waarin Marianne een portret van zichzelf voor Héloïse 

tekent in haar boek op pagina 28, als aandenken. 

11 01:47:04 – 

01:51:31  

 

Sc 57 – 60 

Dag 14: in de ochtend arriveren de hertogin en een koerier om het portret 

op te halen. Marianne zegt als laatste Héloïse gedag. Overvallen door 

emotie rent ze de trap af. Onderaan de trap roep Héloïse: ‘‘draai je om’’. 

Het laatste beeld dat Marianne van haar heeft is onderaan de trap, in haar 

trouwjurk. 

12 01:51:32 – 

01:58:16 

 

Sc 60 – 63 

Sprong in de tijd: we zijn weer terug in de schilderles, waar een student 

Marianne droevig getekend heeft. Ze verzekert de studente ervan dat dat 

nu niet meer zo is. In haar hoofd keert ze terug naar de twee momenten 

dat ze Héloïse weer tegen is gekomen. De eerste keer was in de Parijse 

Galerie, waar ze een portret tegenkomt van Héloïse en haar jonge 

dochter. In haar hand houdt zij een boek open op pagina 28, waardoor 

Marianne weet dat hun connectie voort bestaat. Het tweede moment is bij 

een orkest, dat een uitvoering van Vivaldi’s Four Seasons speelt. 

Marianne ziet Héloïse op het balkon tegenover haar geëmotioneerd raken, 

maar ze kijkt niet terug. 

 

Segmentering op basis van scènes: 

Scène nr tijdscode Narratieve inhoud 

 00:00:00 – 

00:00:44 

Voortiteling 

1 00:00:45 – 

00:02:49 

Frankrijk, 18e eeuw. Marianne poseert in de schilderles voor haar 

leerlingen wanneer ze geconfronteerd wordt met een oud werk 

van haar dat een van de meisjes uit de opslag heeft gehaald. Het 

werk, genaamd Portrait de la Jeune Fille en Feu, toont het 

achteraanzicht van een jonge vrouw op een strand, met de 

onderkant van haar jurk in brand. 
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2 00:02:50 – 

00:04:20 

Marianne op de boot. Doek valt in het water, ze duikt 

erachteraan. 

3 00:04:21 – 

00:05:39 

Marianne komt aan op het eiland en loopt door het bos naar het 

landhuis. 

4 00:05:40 – 

00:07:36  

Marianne komt aan in het huis en ontmoet Sophie. Ze droogt 

haar kleren bij het haardvuur. 

5 00:07:37 – 

00:08:41 

Marianne zet haar doeken te drogen en rookt een pijp bij het 

haardvuur. 

6 00:08:42 – 

00:12:18 

Marianne pakt wat te eten en drinken in de keuken. Ze vraagt 

Sophie naar de jonkvrouw die ze moet schilderen. Sophie vertelt 

dat haar oudere zus is overleden na een val van de klif. Daarom 

moet Héloïse nu trouwen. 

7 00:12:19 – 

00:13:41 

Marianne kijkt wat rond in haar kamer en vindt het 

onafgemaakte werk van de vorige schilder. 

8 00:13:42 – 

00:14:40 

Marianne bekijkt de jurk die de jonkvrouw zal dragen en 

overlegt met Sophie over de opties. 

9 00:14:41 – 

00:16:28 

Marianne praat met de hertogin over de opdracht: Héloïse mag 

niet weten dat ze geschilderd wordt en weigert het huwelijk. Zij 

denkt dat Marianne er is als wandelgezelschap. 

10 00:16:29 – 

00:18:39 

Marianne prepareert de schilderruimte en het doek wanneer 

Sophie aanklopt. Héloïse wacht beneden op haar. Sophie vertelt 

dat ze denkt dat Héloïse’s zus is gesprongen. 

11 00:18:40 – 

00:20:11 

Marianne loopt achter Héloïse’s aan, wiens capuchon langzaam 

afglijdt. Opeens begint ze naar de klif te rennen en komt op de 

rand tot een halt. 

12 00:20:12 – 

00:21:13 

Marianne bekijkt Héloïse terwijl ze samen langs de zee 

wandelen. 

13 00:21:14 – 

00:22:45 

Marianne en Héloïse lopen terug naar binnen. Marianne pakt een 

boek voor Héloïse.  

14 00:22:46 – 

00:23:18 

Marianne spreid haar schetsen uit voor het haardvuur.  

15 00:23:19 – 

00:25:20 

Marianne begint aan de verhoudingen in het portret van Héloïse 

wanneer Sophie haar komt halen voor de wandeling. 

16 00:25:21 – 

00:28:17 

Marianne en Héloïse maken hun dagelijkse wandeling en 

eindigen op het strand.  

17 00:28:18 – 

00:29:06 

Marianne en Sophie wisselen wat woorden na een lastige dag 

voor Marianne. 

18 00:29:07 – 

00:30:03 

In de avonduren werkt Marianne verder, maar vindt het lastig om 

vanuit herinnering te schilderen. 

19 00:30:04 – 

00:32:44 

Marianne en Héloïse zitten weer op het strand en praten over het 

aanstaande huwelijk en Héloïse’s overleden zus. 

20 00:32:45 – 

00:34:44 

Marianne praat met de hertogin over haar voortgang. Ze praten 

over Héloïse, haar huwelijk en hoe ze rouwt. Morgen zal Héloïse 

alleen op pad gaan, zodat Marianne verder kan. 

21 00:34:45 – 

00:40:16 

Marianne is aan het werk wanneer Héloïse aanklopt en ze snel 

haar spullen moet verbergen. De twee roken samen een pijp en 

raken aan de praat over muziek. Marianne speelt voor Héloïse. 

22 00:40:17 – 

00:41:33 

Sophie poseert voor Marianne, zodat zij de groene jurk goed kan 

schilderen. 
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23 00:41:34 – 

00:42:36 

Marianne drinkt wat in de keuken wanneer Héloïse terug komt 

van de mis.  

24 00:42:37 – 

00:42:59 

Marianne maakt het portret af. 

25 00:43:00 – 

00:43:59 

Marianne praat met de hertogin over het portret dat af is. De 

hertogin vertelt dat Héloïse erg gesteld is geraakt op Marianne. 

Ze praat veel over haar. 

26 00:44:00 – 

00:45:40 

Marianne bekijkt nogmaals het portret van haar voorganger. Per 

ongeluk raakt haar kaars het doek. Het schilderij gaat in 

vlammen op. 

27 00:45:41 - 

00:48:49 

Marianne vertelt Héloïse de echte reden voor haar aanwezigheid. 

Omdat dit haar laatste dag is, besluit Héloïse dat het een goed 

moment is om in de zee te zwemmen.  

28 00:48:50 – 

00:51:09 

Héloïse bekijkt haar portret. Ze noemt het levenloos en ziet er 

geen waarheid in. Marianne vernietigt het portret.  

29 00:51:10 – 

00:52:54 

De hertogin bekijkt het vernietigde portret en wil Marianne 

ontslaan, totdat Héloïse aanbiedt te poseren. De hertogin vertrekt 

naar Milaan en geeft Marianne 5 dagen. 

30 00:52:55 – 

00:55:05 

Héloïse poseert voor het eerst voor Marianne. 

31 00:55:06 – 

00:56:38 

Marianne wordt wakker van menstruatiekrampen. Sophie maakt 

een kersenpitkruik voor haar. Sophie vertelt dat zij al maanden 

niet ongesteld is geweest, waarschijnlijk zwanger. 

32 00:56:39 – 

00:57:32 

Sophie rent heen en weer tussen Marianne en Héloïse op het 

strand. 

33 00:57:33 – 

00:58:21 

De drie vrouwen zoeken in een veld naar een plant die helpt bij 

het afbreken van de zwangerschap. 

34 00:58:22 – 

1:00:08 

In de keuken; ze maken thee van de plant, Sophie gaat ergens aan 

hangen, Marianne en Héloïse praten over liefde. 

35 1:00:09 – 

1:03:34 

Marianne en Héloïse brengen Sophie naar bed. Héloïse valt in 

slaap. Marianne maakt een tekening van haar. 

36 1:03:35 – 

1:06:18 

Confrontatie: als jij naar mij kijkt, naar wie kijk ik dan? 

37 1:06:19 – 

1:07:31 

kaartspel 

38 1:07:32 – 

1:09:48 

Schilderen van de keel. Héloïse vraagt Marianne naar haar werk 

als schilder. 

39 1:09:49 – 

1:10:54 

Borduren en koken 

40 1:10:55 – 

1:14:26 

Lezen Orpheus 

41 1:14:27 – 

1:18:19 

Kampvuur 

42 1:18:20 – 

1:20:03 

Eerste kus  

43 1:20:04 – 

1:21:23 

Marianne keert terug naar het huis en eet samen met Sophie. 

44 1:21:24 – 

1:24:23 

Marianne gaat naar Héloïse’s kamer. 
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45 1:24:24 – 

1:24:57 

Marianne en Héloïse worden wakker. Sophie klopt op de deur. 

46 1:24:57 – 

1:27:37 

De abortus 

47 1:27:38 – 

1:30:16 

Schilderen reconstructie abortus 

48 1:30:17 – 

1:31:36 

Héloïse kan niet stoppen met grijnzen 

49 1:31:37 – 

1:33:12 

Hallucinogeen plantenmengsel 

50 1:33:13 – 

1:34:43 

Water drinken 

51 1:34:44 – 

1:38:08 

Schilderen en ruzie 

52 1:38:09 – 

1:38:52 

Sophie vertelt Marianne dat de hertogin morgen terugkomt 

53 1:38:53 – 

1:40:21 

Rennen naar strand en huilen 

54 1:40:22 – 

1:42:15 

Portret af 

55 1:42:15 – 

1:44:17 

p. 28 

56 1:44:18 – 

1:47:03 

In bed, herinneringen. 

57 1:47:04 – 

1:48:35 

Hertogin en koerier gearriveerd. Marianne helpt Héloïse met haar 

korset. 

58 1:48:36 – 

1:49:27 

Schilderij gepresenteerd aan de hertogin. 

59 1:49:28 – 

1:50:23 

Schilderij wordt ingepakt, Sophie en Marianne nemen afscheid. 

60 1:50:24 – 

1:51:33 

Marianne neemt afscheid van de hertogin en Héloïse, die haar 

trouwjurk past. Daarna rent ze snel de trap af. 

61 1:51:34 – 

1:52:12 

(Sprong in de tijd) schilderles van Marianne. Interactie met 

leerling. 

62 1:52:13 – 

1:54:14 

Galerie 

63 1:54:15 – 

1:58:14 

Orkest 

64 1:58:15 – 

2:01:11 

Aftiteling 
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Bijlage 2: analyseprotocol 

Betreft: scène 2, 11, 13 21, 39, 41, 44, 46, 49, 50, 63. 

Scène 2: 02:50 – 0:4:20 

Shot 

nr. 

Camera 

beweging 

Camera-

afstand 

Narratieve inhoud Geluid 

(micro-

materialitei

t) + 

proximity 

Geluid 

(grain of 

the 

voice) 

+ 

proximit

y 

dialoog Overig 

1 

(7.5) 

Met boot 

mee 

MS Marianne zit op een 

boot 

De zee 

tegen de 

boot, LS 

 -  

2 

(16) 

Pan naar 

tilt 

(oogbewe

ging?) 

MLS De peddels in het 

water en de mannen 

voor haar in de boot 

‘’  - POV 

3 

(15) 

Met boot 

mee 

richting 

canvas 

MS Marianne probeert 

de houten box met 

het canvas vast te 

houden, de boot gaat 

heftig heen en weer 

‘’ lijkt 

harder te 

worden → 

MS 

 -  

4 (4) Met boot 

mee 

MS Cut naar Marianne 

die kijkt hoe het 

canvas in het water 

valt 

Golven, 

Canvas 

plons  

Geschrok

ken 

ademen, 

MS 

-  

5 (2) Met boot 

mee 

MS Canvas in water Golven, 

MCU 

 - POV 

6 

(2,5) 

Met boot 

mee 

MLS Marianne staat op en 

springt erachter aan, 

kijkt naar de mannen 

Golven, 

schoenen op 

boot, MCU 

Ademen, 

MS 

-  

7 

(1,5) 

Met boot 

mee, op en 

neer 

MLS Reactie van de 

mannen, die kijken 

ernaar maar doen 

niets 

‘’  - POV 

8 (2) Met boot 

mee op en 

neer 

MS Marianne doet haar 

jas uit 

‘’   -  

9 (2) Met boot 

mee 

LS Canvas drijft verder 

weg 

‘’  - Canted, 

POV 
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11 

(7) 

Met boot 

mee 

MCU Schoenen op 

bootrand, zet af en 

springt 

Krakend 

hout, plons 

MCU 

 -  

12 

(16) 

Handheld, 

met M 

mee 

MLS Marianne zwemt 

naar het canvas toe 

en pakt vast 

Golven,  nu 

CU: af en 

toe onder 

water 

ademen 

en 

ploegen, 

MS 

- Golven 

luider dan 

Marianne 

13 

(9) 

Ook beetje 

handheld 

MCU Marianne met een 

deken aan het 

opwarmen op de 

boot 

Roeien 

domineert 

(MCU) 

golven meer 

achtergrond 

(MLS) 

Oppervla

kkig 

ademen, 

MS 

  

14 

(6) 

Met boot 

mee 

MCU Punt van de boot, er 

komt land in zicht 

Golven 

MCU 

  POV 

 

Scène 11: 18:40 – 20:11 

Shot 

nr. 

Camera 

beweging 

Camer

a-

afstand 

Narratieve inhoud Geluid 

(micro-

materialitei

t) + 

proximity 

Geluid 

(grain of 

the voice) 

+ 

proximity 

dialoog Overig 

1 (4) tracking MLS Marianne loopt de trap 

af, kijkt over de 

leuning 

Echoende 

voetstappen 

op trap, 

nabijheid 

neemt toe 

richting 

camera 

 - Correlatie 

beweging 

x geluid 

2 (6) Draaiend, 

met M 

mee 

LS Héloïse staat met rug 

naar trap te wachten 

Voetstappen

, CU 

 - POV = 

increased 

proximity 

3 (5) - MLS Marianne op trap, 

kijkt naar Héloïse 

Voetstappen 

M. MS, H. 

MLS 

 - Decreased 

proximity 

4 

(16) 

tracking MLS 
→ 

MCU 

H. opent de deur en 

loopt naar buiten. We 

zien haar alleen van 

achteren met 

capuchon. 

Voetstappen

, deur opent 

en zacht 

ruisende 

 - POV. Je 

ziet de 

trap niet 

maar je 

herkent 
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wind buiten 

Traptreden. 

het 

‘dalende’g

eluid 

5 (5) - MS Marianne volgt M trap af, 

natuur, 

wind 

 - handheld 

6 (9)  MS Héloïse wandelt in 

stevig tempo voor. 

Capuchon gaat af en 

onthult blonde haren. 

Voetstappen 

op bladeren, 

wind, 

capuchon 

die af glijdt 

 - POV. 

Volume 

neemt toe, 

nabijheid 

gelijk 

7 (4)  MLS Marianne houdt jurk 

vast terwijl ze loopt.  

Wind, 

voetstappen 

 - Omgeving 

veranderd 

(bos → 

heide), 

hoorbaar 

(meer 

wind want 

minder 

bomen) 

8 (4)  MCU Héloïse, haren 

wapperen in de harde 

wind 

Ruisende 

wind 

overstemt 

voetstappen 

(MS)  

  POV 

 

9 

(1,5) 

 MLS Marianne volgt Voetstappen 

M. (MCU) 

    

10 

(7,5) 

 MS → 

LS 

Héloïse begint te 

rennen, raakt verder 

weg 

Voetstappen 

H. (MCU 

→ MLS), 

wind, zee 

(consistent) 

Ademhale

n H. 

(MCU → 

MLS) 

ademhalen 

M. (CU) 

 POV, 

beweging 

x 

proximity 

11 

(3) 

tracking MS Marianne rent voetstappen

, zee 

(consistent) 

Harder 

ademhalen 

M. (CU) 

 Eerste shot 

van M dat 

niet van 

voor, maar 

en profile 

is 

12 

(3,5) 

 LS → 

MLS 

Héloïse nadert klif en 

komt abrupt tot een 

halt op de rand 

Zee komt 

dichterbij, 

wind 

(consistent) 

Ademhale

n M. (MS) 

 POV, 

shaky, 

voetstappe

n niet 

meer 

hoorbaar 

13 

(1,5) 

 MLS 

→ MS 

Marianne komt buiten 

adem tot halt 

Zee (nu 

MCU) 

M. buiten 

adem 

(MCU) 
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14 

(5) 

 MCU Héloïse draait zich om 

en spreekt Marianne 

voor het eerst aan 

Zee (MS) Ademhale

n H. en 

stem H. 

(MCU) 

H: ‘‘I’ve 

dreamt of 

that for 

years’’ 

POV,  

15 

(4) 

 MS Marianne reageert Zee, wind 

(consistent) 

Ademhale

n M., stem 

M. (MS) 

M: 

‘‘Dying?’’ 

 

16 

(5) 

 MCU Héloïse reageert en 

draait zich weer om 

naar de zee 

Zee, wind 

(consistent) 

 H: 

‘‘Running.

’’ 

POV 

 

 

 

Scène 13 

Shot 

nr. 

Camera 

beweging 

Camer

a-

afstand 

Narratieve inhoud Geluid 

(micro-

materialitei

t) + 

proximity 

Geluid 

(grain of 

the 

voice) 

+ 

proximit

y 

dialoog Overig 

1 

(16) 

Tracking, 

draait mee 

met 

beweging,  

MCU Héloïse loopt de 

wenteltrap op, camera 

centreert op haar oor, 

schuin van achteren 

Voetstappen 

op trap 

(MLS),  

Gedachte

n M.: 

(ECU), 

zit 

praktisch 

in haar 

hoofd 

One must 

show the 

ear and 

study its 

cartilage 

closely, 

even if 

covered 

with hair. It 

must be of a 

warm and 

transparent 

hue, except 

for the hole, 

which is 

always 

strong. 

POV, 

gecentreer

d op oor 

2 (5) tracking MS Marianne loopt achter 

Héloïse aan de trap op 

Voetstappen 

op trap 

(MLS) 

Gedachte

n M.: 

ECU.  

Its tone, 

even in 

light, must 

yield to the 

cheek, 
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3 (8) tracking MCU Héloïse komt 

bovenaan de trap en 

draait zich om 

voetstappen 

(MLS), 

lichte galm. 

Gedachte

n (ECU), 

H’s 

stem: 

lichte 

echo 

(MCU) 

Which is 

more 

prominent. 

H: ‘‘Have 

you brought 

a book?’’ 

POV, 

gecentreer

d op oor 

4 

(12) 

tracking MS Marianne reageert en 

begint naar haar 

kamer te lopen om het 

boek te pakken. 

Héloïse loopt haar 

achterna, te zien op 

achtergrond, M. kijkt 

om 

Voetstappen 

M. (CU) 

voetstappen 

H (MLS) + 

galm. 

Stem M. 

(MCU), 

stem H. 

(MS), 

galmt.  

M.: ‘‘Yes.’’ 

H.: ‘‘Can I 

borrow it?’’ 

M.: ‘‘I’ll 

fetch it.’’ 

 

5 

(11) 

tracking MCU/ 

MS 

Marianne opent de 

deur naar haar kamer 

en loopt naar binnen, 

kijkt nogmaals om 

Voetstappen 

(CU), 

kraken deur 

(MCU) 

  POV 

Héloïse ?? 

eerste keer 

Marianne 

van achter 

6 (3) - MLS Héloïse wacht in de 

deuropening 

Voetstappen 

tot stilstand 

(?) 

   

7 

(45) 

Tracking MS → 

MLS 
→ 

MCU 

→ MS 

Marianne pakt snel het 

boek, loopt terug naar 

H. en overhandigt het. 

Héloïse loopt weg, M. 

kijkt na. 

Voetstappen 

M. (wisselt 

correlerend 

met camera-

afs), 

voetstappen 

H. (MS → 

LS) 

Stem H. 

(MS) 

H.: 

‘‘Thanks. 

It’s odd you 

sleep here’’ 

Camera 

blijft als 

het ware 

tussen hen 

in staan. 

 

Scène 21 (piano spelen): 34:45 – 40:16 

Shot 

nr. 

Camera 

beweging 

Camer

a-

afstand 

Narratieve inhoud Geluid 

(micro-

materialitei

t) + 

proximity 

Geluid 

(grain of 

the 

voice) 

+ 

proximit

y 

dialoog Overig 

1 

(15) 

Tilt naar 

beneden 

 

MCU Marianne werkt aan 

de armen van het 

portret 

Marianne’s 

geschuifel 

(uit beeld, 

MS) 

 -  

2 (8) - MS Marianne kijkt naar 

haar werk 

 Zachtjes 

zuchten 

(MS) 

-  
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3 

(22) 

- MLS Marianne gaat op de 

poseerkruk zitten met 

groene jurk aan 

Voetstappen 

naar kruk 

toe (MS), 

stof van de 

jurk (MCU) 

 -  

4 

(21) 

- MS?  Shot van de spiegel. 

M. staat snel op en 

loopt naar achteren. H. 

komt binnen en neemt 

plaats op kruk. 

H. klopt aan 

(LS), M. 

pakt jurk op 

en loopt 

(MCU), 

gordijnrails 

schuift 

(MS), 

voetstappen  

H. (MCU 

→ CU), 

vloer kraakt 

licht 

Stem H. 

(LS) 

H: 

‘‘Marianne?

’’ 

Geluid 

blijft 

centraal op 

stoel, niet 

met 

personage

s mee 

5 

(18) 

Tracking 

met M. 

mee 

MS → 

MCU 

Marianne trekt snel de 

groene jurk uit 

De stof van 

de jurk M. 

(CU) , 

voetstappen 

M. (CU) 

voetstappen 

H. (MLS), 

vloer kraakt 

(MS) 

snel 

ademen 

M. (CU) 

-  

6 (5) - MS H. kijkt M. aan, loopt 

uit shot, richting M. 

Opstaan en 

voetstappen 

H. (MS) 

 - H. kijkt 

recht in de 

camera. 

Alsof zij 

schilderij 

is en wij 

ernaar 

kijken 

7 (4) - MCU M. kijkt haar na Voetstappen 

H. (MCU) 

   

8 (4) Tracking 

met H mee 

MS Héloïse vraagt M. Voetstappen 

H. tot halt 

(MCU) 

Stem H. 

(MCU) 

H: ‘‘Do you 

have 

tabacco?’’ 

 

9 

(2.5) 

- MCU M. loopt uit shot Voetstappen 

(MCU) 

Stem M. 

(MCU) 

M: ‘‘Yes’’  
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10 

(149

) 

Tracking  MS → 

MCU 

→ MS 

 

H. gaat op bed zitten. 

M. neemt naast haar 

plaats en steekt pijp 

aan. Ze praten. Daarna 

staat M. op en loopt 

naar de piano. Ze 

begint Vivaldi te 

spelen. H. volgt haar 

en neemt plaats naast 

haar. 

Voetstappen 

M. (MCU 

→ LS → 

MCU), 

aansteken 

tabak, lopen 

naar piano, 

haardvuur 

knispert 

hard maar 

wel ver weg 

(LS) 

Stem en 

ademen 

H. 

(MCU), 

stem en 

ademen  

M. 

(MCU) , 

orgel 

piano 

(MS → 

MCU), 

wordt 

harder, 

tonen 

lager.  

M.: ‘‘Your 

mother will 

let you go 

out alone 

tomorrow. 

You will be 

free.’’ 

H.: ‘‘Being 

alone is 

being 

free?’’ 

M.: ‘‘You 

don’t think 

so?’’ 

H.: ‘‘I’ll tell 

you 

tomorrow. 

I’ll go to 

mass.’’ M.: 

‘‘To receive 

communion

?’’ H.: ‘‘No. 

I want to 

hear 

music.’’ M.: 

‘‘Organ 

music is 

pretty but 

bleak.’’ H.: 

‘‘It’s all I 

know.’’ 

M.: 

‘‘You’ve 

never heard 

an 

orchestra?’’ 

H.: ‘‘No. 

Have you?’’ 

M.: nods 

H.: ‘‘Tell 

me about 

it.’’ M.: 

‘‘It’s not 

easy to 

relate 

music.’’  

(at piano) 

H.: ‘‘What 

is it?’’ M.: 

‘‘A piece 

Camera 

blijft als 

het ware 

in het 

midden 

staan van 

het bed en 

de piano. 

Draait een 

hele tijd 

niet mee, 

we zien 

hen van 

achteren. 

Slow 

zoom. 
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that I love.’’ 

H.: ‘‘Is it 

merry?’’ 

M.: ‘‘Not 

merry but it 

is lively.’’  

 

11 

(77) 

- MCU Ze kijken elkaar aan 

terwijl M. speelt en 

vertelt over het stuk. 

H. raakt zichtbaar 

betoverd. M. vergeet 

het einde van het stuk. 

De sfeer slaat om 

wanneer M. over 

Milaan begint. 

Haardvuur 

(LS) 

De piano 

(MCU), 

crescend

o, 

volume 

en toon 

 

Stem en 

zuchten 

M. 

(MCU) 

Stem en 

lachen, 

zuchten, 

H. ( 

M. ‘‘It’s 

about a 

coming 

storm. The 

insects 

sense it.’’ 

(whispered)

: ‘‘They 

become 

agitated.’’ 

‘‘Then the 

storm 

breaks. 

With 

lightning 

and wind.’’ 

‘‘I can’t 

remember 

it. You’ll 

hear the 

rest. Milan 

is a city of 

music.’’ H.: 

‘‘Then I 

can’t wait 

for Milan.’’ 

M.: ‘‘I’m 

saying there 

will be good 

things.’’ H.: 

‘‘You’re 

saying that, 

now and 

then, I’ll be 

consoled. 
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Scène 39:  

Shot 

nr. 

Camera 

beweging 

Camer

a-

afstand 

Narratieve inhoud Geluid 

(micro-

materialiteit) 

+ proximity 

Geluid 

(grain of 

the 

voice) 

dialoog Overig 

1 

(25) 

Pan → tilt 

 

CU Sophie borduurt, met 

de bloemen op tafel 

als voorbeeld. Buiten 

beeld pakt Marianne 

glazen en wijn, loopt 

naar de tafel toe 

Borduurnaald 

(ECU) 

Voetstappen 

(MLS → CU), 

glazen gerinkel 

(MLS, MS), 

haardvuur (LS) 

 -  

2 

(41) 

- MLS Sophie borduurt, 

Marianne schenkt in 

het midden de wijn in, 

Héloïse komt binnen 

en kookt. 

Wijn 

inschenken 

(CU),  

Héloïse opent 

deur( LS), 

voetstappen 

(LS → MCU), 

hakken 

paddenstoelen 

Haardvuur 

knispert luid 

(MS). Boter  

sisselt in pan 

(MCU).  

 - Subtiele 

borduurgel

uid hoor je 

nu niet 

meer, 

camera 

verder 

weg 

 

Scène 41: 1:14:27 – 1:18:20 

Sho

t 

nr. 

Camera 

beweging 

Camer

a-

afstand 

Narratieve inhoud Geluid 

(micro-

materialitei

t) + 

proximity 

Geluid 

(grain of 

the voice) 

+ 

proximity 

dialoog Overig 

1 

(14) 

Pan LS Marianne, Héloïse en 

Sophie lopen 

bergopwaarts.  

Wind (MS)  - Compositie; 

diagonaal, 

silhouettes, 

bijbelrefere

ntie 3 

koningen? 

2 

(39) 

Tracking MLS Ze komen bij het 

dorpsfeest aan. 

Héloïse gaat alvast 

naar het vuur, M en S 

lopen een stukje 

verder. Dan gaat 

Sophie naar een 

oudere vrouw toe. 

voetstappen 

in hoge gras 

(MS), 

kampvuur 

(LS → 

MCU) 

Gepraat op 

achtergrond 

(wisselt afh. 

Van 

afstand) 
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3 

(8) 

- LS Sophie praat in de 

verte met een vrouw. 

Twee meisjes staan 

ernaast naar het vuur 

te kijken. Vuur is ook 

in shot. 

Vuur luid 

(CU),  

Gepraat in 

de verte 

(LS), niet 

verstaanbaa

r 

  

4 

(3) 

- MS Marianne’s blik 

verschuift van Sophie 

naar Héloïse 

‘’ ‘’   

5 

(11) 

Korte pan MLS Héloïse loopt om het 

vuur heen, dichter bij. 

Doet haar mantel af. 

Kijkt om zich heen 

‘’ ‘’   

6 

(28) 

Korte pan MS Sophie komt terug en 

vertelt Marianne het 

nieuws. De vrouwen 

beginnen te zingen, 

iedereen beweegt zich 

ernaar toe maar 

Marianne blijft staan. 

Vuur (MS) Stem S. 

(MS), stem 

M. (MS), 

gepraat 

(LS), 

gezang van 

de vrouwen 

begint op 

lage toon 

(LS) Toon 

stijgt 

langzaam. 

S.: 

‘‘She 

says 

I’m still 

pregnan

t and to 

come 

back in 

two 

days.’’ 

M.: 

‘‘I’ll 

come 

with 

you.’’ 

In het begin 

weet je niet 

of dat lage 

zoemgeluid 

zang is of 

iets anders. 

Klinkt alsof 

er iets 

opstijgt. 

7 

(6) 

 MS Ook Héloise blijft 

staan en kijkt toe hoe 

de mensen lopen 

Vuur (LS), 

zacht, fade 

to stilte 

Toon blijft 

stijgen. 

Meer 

vrouwen, 

meer ‘body’ 

 Klinkt bijna 

dreigend 

8 

(4) 

Pan naar 

links 

MS Dorpsvrouwen lopen 

naar links terwijl zij 

zingen 

- verschillend

e 

toonhoogtes 

joinen  

 Volume 

neemt toe,  

9 

(2) 

Pan naar 

rechts 

MS Dorpsvrouwen lopen 

naar rechts om zich 

met de groep te 

verenigen. 

- Blijft 

stijgen + 

meer 

partijen 

 Onduidelijk 

of nabijheid 

ook 

toeneemt 

10 

(7) 

Tracking MS Marianne kijkt toe, 

beweegt zich ook 

langzaam naar links 

- Plateau op 1 

toon 

 Klinkt 

vooral hard 

en vol 

11 

(51) 

Pan naar 

rechts 

MLS De vrouwen zingen - Toon blijft 

gelijk, 

harmonieën, 

tekst en 

klappen, 

Fugere 

non 

posunt 

EN: ‘they 

come fly’ 
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sommigen 

fluisteren 

12 

(7) 

 MS Marianne draait haar 

blik naar Héloïse en 

lacht naar haar. 

- Muziek; één 

hogere 

partij erbij 

op het 

moment van 

de cut,  

  

13 

(3) 

- MS Héloïse lacht terug. 

Vuur op de voorgrond 

- Muziek; 

nog één 

partij 

ditmaal 

nieuwe 

melodie, 

hoog, met 

veel lucht 

gezongen 

 De 

‘‘oooooh’’ 

Heeft iets 

heiligs 

14 

(3) 

- MS Marianne lacht en 

kijkt 

- Muziek 

bouwt op 

hoger meer 

lagen 

  

15 

(4) 

- MS Heloïse draait haar 

lichaam in Marianne’s 

richting. Vuur hevig 

tussen hen in. 

    

16 

(8) 

- MS Marianne’s mond valt 

open, de spanning 

stijgt 

    

17 

(17) 

Pan LS Vuur beslaat helft van 

het beeld. Héloïse 

loopt naar links langs 

het vuur. Ze blijft 

Marianne aankijken. 

Onderkant jurk vat 

vlam. 

Vuur abrupt 

weer 

hoorbaar 

(MCU), 

wind 

wappert 

vlammen 

Muziek 

bereikt 

climax en 

stopt. 

 Compositie; 

vuur op 

voorgrond. 

POV. 

18 

(3) 

- MS Marianne kijkt naar 

Héloïse 

- Muziek 

hervat 

  

19 

(5) 

 MLS Héloïse blijft 

Marianne aankijken, 

jurk brandt verder. 

Twee vrouwen snellen 

naar haar toe met 

blusdekens, ze valt 

neer. 

Vuur (ELS), 

heel 

zachtjes 

hoorbaar 

Muziek  Tot de 

vrouwen 

komen weet 

je niet of 

het echt is 

of 

metaforisch 

‘on fire ‘ 

20 

(1) 

Tracking  Marianne komt snel 

naar Héloïse toe en 

reikt haar haar hand 

uit 

voetstappen Ademen M. 

(MS), 

muziek 
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In de volgende scène loopt het zingen van de vrouwen nog even door. Ook sluit de handeling 

van het laatste shot aan op het eerste shot van scène 40. Marianne trekt Héloïse als het ware 

het volgende shot in. 

 

Scène 44:  

Shot 

nr. 

Camera 

beweging 

Camer

a-

afstand 

Narratieve inhoud Geluid 

(micro-

materialitei

t) + 

proximity 

Geluid 

(grain of 

the 

voice) 

+ 

proximit

y 

dialoog Overig 

1 

(31) 

tracking MLS 

→ MS 

Marianne loopt de trap 

op met een kaars. Ze 

stopt plots en kijkt om 

Voetstappen 

(MS → 

CU), chalm, 

Wind 

suizen 

buiten (LS) 

Ademhal

en (LS), 

zacht 

-  

2 

(18) 

 MLS De schim van Héloïse 

in een witte jurk. M. 

zet enkele stappen 

dichterbij. Schim 

verdwijnt weer. 

Voetstappen 

(wisselt)  

Ademen 

M. (LS), 

heel 

zacht 

-  

3 

(63) 

tracking MS → 

MLS 

M. draait zich om en 

loopt verder de kamer 

in. Blaast kaars uit. 

Stopt even als ze H. 

naast het vuur ziet 

staan. Dan loopt ze 

verder en legt haar 

hoofd op H.’s 

schouder. H. slaat haar 

armen langzaam om 

haar heen. 

Voetstappen 

(wisselt), 

stof van 

jurken (MS) 

Knisperen 

vuur in de 

kamer 

(MLS maar 

wel luid), 

kraken 

vloer (MS) 

Ademhal

ing M. 

(MS) 

zucht M. 

(MS), 

zachtjes 

-  
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4 

(71) 

 MS M. en H. fluisteren 

tegen elkaar terwijl ze 

omhelzen. 

Vuur 

knispert 

(MLS) 

M. hijgt 

in nek, 

stemmen 

M. en H., 

kussen, 

zwaar 

inademe

n 

aanrakin

g huid op 

huid, 

slikken, 

fluisteren  

 

allemaal 

ECU 

M.: ‘‘I 

thought you 

had been 

scared off.’’ 

H.: ‘‘You 

were right. I 

am scared.’’ 

‘‘Do all 

lovers feel 

like they’re 

inventing 

something? 

I know the 

gestures. I 

imagined it 

all, waiting 

for you.’’ 

M.: ‘‘You 

dreamed of 

me?’’ H.: 

‘‘No. I 

thought of 

you.’’ 

Specifiek 

type 

haptisch 

geluid; 

ademen en 

praten op 

huid. 

Connectie 

sense 

memory. 
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Scène 46: 1:24:57 

Sho

t 

nr. 

Camera 

beweging 

Camer

a-

afstand 

Narratieve inhoud Geluid 

(micro-

materialitei

t) + 

proximity 

Geluid 

(grain of 

the 

voice) 

+ 

proximit

y 

dialoog Overig 

1 

(25) 

 MLS Marianne en Héloïse 

wachten aan 

weerskanten van de 

deur. Sophie ijsbeert. 

Jong meisje doet deur 

open.  

Voetstappen

, bladeren 

onder 

schoenen 

(MCU) 

vogels 

fluiten (LS) 

 -  

2 

(7) 

 MS Meisje helpt Sophie 

met korset uit doen. 

Sophie kijkt naar M. 

en H.  

Stof die los 

gaat (CU) 

 -  

3 

(7) 

 MS Marianne en Héloïse 

kijken afwachtend 

naar Sophie 

Off-screen 

verschillend

e materialen 

geklingel 

(MS) 

Stem VV 

(MS) 

Vroedvrou

w: ‘‘Wait.’’  

 

4 

(43) 

handheld MS Vroedvrouw en haar 

hulp bereiden een 

plantenmengsel 

vuur (MLS) Wrijven 

van 

handen 

mengen, 

schep in 

kruiden, 

roeren in 

bakje , 

nat 

geluid 

allemaal 

(M)CU 

VV: 

‘‘That’s 

good.’’ 

 

5 

(5) 

 MS Marianne en Héloïse 

kijken toe 

Vuur 

(MLS) 

voetstappen 

( MLS) 

baby 

gorgelt 

(MS) 

  

6 

(21) 

 MLS Sophie zit inmiddels 

op het bed. Baby 

achter haar. Ze gaat 

liggen en de vrouw 

doet haar benen 

omhoog. Meisje geeft 

mengsel en 

gereedschap aan. 

Vuur (LS), 

nattigheid 

plantenmen

gsel, metaal 

van 

gereedschap

, stof op bed 

(MS) 

Stem VV 

(MS) 

VV: ‘‘Lie 

down.’’ 

‘‘Lift your 

legs.’’ 

‘‘There. 

Merci.’’ 
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7 

(9) 

 MS Marianne draait zich 

om, ze kan het niet 

aan zien. 

nat 

plantenmen

gsel. Iets 

wordt 

neergezet. 

(MS) 

Stem VV 

(MS), 

Zucht M. 

(MCU), 

VV: ‘‘deap 

breaths.’’ 

 

8 

(11) 

 MLS De abortus begin ten 

Sophie heeft zichtbaar 

pijn. Naast haar een 

baby en een peuter 

Haardvuur 

knispert op 

de 

achtergrond

. 

Snelle 

ademhali

ng S., 

nattighei

d 

mengsel/

vagina, 

baby 

gorgelt 

(MCU) 

  

9 

(13) 

 MS Marianne probeert op 

aansporen van H. te 

kijken.  

Vuur, 

voetstappen

, ademen 

M., metaal 

geklingel ( 

Fluistere

n H. 

(MCU) 

ademen 

M. 

(MCU) 

H.: ‘‘Look.” De ‘look’ 

is ook 

gelijk 

uitnodigin

g publiek. 

Verband 

openingss

cene ! 

10 

(34) 

 MCU Sophie heeft erge pijn, 

de baby naast haar 

gorgelt vrolijk door, 

reikt naar haar uit. 

Vuur (LS), 

nattigheid, 

geklingel, 

nu pas 

ECU.  

Ademen, 

kreunen 

en huilen 

S., 

(ECU) 

(gorgele

n 

+ademen 

baby 

(ECU) 

VV. ‘‘It is 

done.’’ 

Nu pas 

ECU.  

 

Scène 49: 1:31:37 – 1:32:  

Shot 

nr. 

Camera 

beweging 

Camer

a-

afstand 

Narratieve inhoud Geluid 

(micro-

materialit

eit) + 

proximity 

Geluid 

(grain of 

the voice) 

+ 

proximity 

dialoog Overig 
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1 

(53) 

 MS Marianne en Héloïse 

liggen in bed, 

besluiten een 

hallucinogeen 

plantenmengsel te 

gebruiken. 

knisperend 

vuur op 

achtergron

d. 

Plantenme

ngsel in 

okselharen

. 

Fluisteren 

M. en H. 

(MCU) 

H.: ‘‘I 

bought it 

from a 

woman at 

the feast. 

It’s a plant. 

She said it 

makes you 

fly. Have 

you ever 

tried it?’’ 

M.: 

‘‘Never.’’ 

‘‘Do you 

want to?’’ 

M.: 

‘‘Now?’’ 

‘‘She said it 

makes time 

last 

longer.’’ 

 

2 

(42) 

Pan naar 

links 

ECU Héloïse brengt het 

mengsel aan onder 

Marianne’s oksel, 

zoent haar. H. opent 

ogen, pupillen zijn 

verwijd. 

Wind 

buiten? 

(LS)  

Ademen, 

zoenen, 

licht 

kreunen 

(onduidelij

k wie). 

Zelfs een 

soort 

hartslag of 

golfachtig 

intern 

geluid. 

Soort ruis. 

Huid op 

huid 

aanraking. 

Stem M. 

ECU 

allemaal 

M.: ‘‘Your 

eyes. ’’  

Een van 

de weinige 

ECU shots 

in de hele 

film 

 

Scène 50: 1:33:13 

Shot 

nr. 

Camera 

beweging 

Camer

a-

afstand 

Narratieve inhoud Geluid 

(micro-

materialitei

t) + 

proximity 

Geluid 

(grain of 

the 

voice) 

+ 

proximit

y 

dialoog Overig 
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1 

(28) 

45 

tracking MLS 

→ MS 

Marianne in de 

keuken, drinkt water. 

Ze loopt terug naar de 

kamer wanneer achter 

haar de schim van 

Héloïse weer 

verschijnt 

Drinken, 

water 

inschenken, 

lopen 

Slokken 

(MLS), 

ademen 

M. (MS) 

- Herinnert 

kijker 

eraan dat 

het een 

navertellin

g is? 

2 

(50) 

35 

tracking MS Marianne doet water 

over in mond Héloïse. 

Gaat weer overeind 

zitten en kijkt naar 

links 

Knisperen 

haardvuur 

(hard, wel 

LS), textiel 

op bed 

(MCU) 

Ademen 

met 

klank H., 

water en 

slikken 

heel 

dichtbij, 

intern 

bijna. 

ECU 

M.: ‘‘You 

have to 

drink.’’ 

!! 

belangrijk 

shot ivm 

proximity 

en 

intimacy. 

Sense 

memory 

3 (8)  MS Het schilderij, bijna 

af, kijkt terug. 

Knisperen 

haardvuur 

(MLS) 

Ademen 

(MS) 

  

 

 

Scène 56: 1:44:17 – 1:47:04 

Shot 

nr. 

Camera 

beweging 

Camer

a-

afstand 

Narratieve inhoud Geluid 

(micro-

materialitei

t) + 

proximity 

Geluid 

(grain of the 

voice) 

+ proximity 

dialoog 
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1 (  MS M en H liggen in bed, 

H valt bijna in slaap 

Vuur op 

achtergrond

. 

Ademen, 

fluisteren, 

stemmen 

M. ‘’Your eyes are 

closing.’’ M. ‘‘Ne 

dorme pas, ne dorme 

pas.’’ 

H. ‘‘I feel something 

new.’’ 

M.: ‘‘What?’’ 

H.: ‘‘Regret.’’ 

M.: ‘‘Don’t regret. 

Remember.’’ 

M.: “I’ll remember 

when you fell asleep 

in the kitchen.’’ 

H.:  ‘‘I’ll remember… 

your dark look when I 

beat you at cards.’’ 

M.: ‘‘I’ll remember 

the first time you 

laughed.’’ 

H.: ‘‘You took your 

time being funny.’’ 

M.: ‘‘That’s true. I 

wasted time.’’ 

H.: ‘‘I wasted time 

too.’’ 

H.: ‘‘I’ll remember 

the first time I wanted 

to kiss you.’’  

M. ‘‘When was that?’’ 

H. ‘‘You didn’t 

notice?’’ 

M. ‘’At the feast, 

around the bonfire?’’ 

H.: ‘‘I wanted to, yes. 

But it wasn’t the first 

time.’’ 

M.: ‘‘Tell me.’’ 

H.: ‘‘No, you tell 

me.’’ 

M.: ‘‘When you asked 

if I’d known love. I 

could tell the answer 

was yes. And that it 

was now.’’ 

H.: ‘‘I remember.’’ 
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Scène: 63: 1:54:14 – 1:58:15  

Shot 

nr. 

Camera 

beweging 

Camer

a-

afstand 

Narratieve inhoud Geluid 

(micro-

materialitei

t) + 

proximity 

Geluid 

(grain of the 

voice) 

+ proximity 

dialoog Overig 

1 

(53) 

 

Tracking/ 

pan 

(M)LS In het theater; 

Marianne vindt haar 

weg naar haar 

zitplaats.  Ze kijkt wat 

rond, en blijft met 

haar blik ergens 

hangen. Mond valt 

open. 

 geroezemoes -  

2 

(16) 

Tracking/ 

pan 

(E)LS Aan de overkant 

herkennen we in een 

menigte Héloïse, die 

ook haar weg naar 

haar plaats vindt. 

 geroezemoes -  

3 

(23) 

 MCU Marianne kijkt naar 

Héloïse.  

 Einde shot: 

eerste maat 

Vivaldi’s 

Four 

Seasons.  

M.: 

‘‘She 

didn’t 

see me. 

’’ 

 

4 

(146

) 

Zoom  MCU Héloïse raakt 

geëmotioneerd terwijl 

ze naar het stuk 

luistert. 

 Vivaldi’s 

Four Seasons 

 Geluid 

loopt door 

in de 

aftiteling. 

Is dus 

diegetisch 

maar 

tegelijk 

non-

diegetisch

, niet in 

mate van 

nabijheid 

te zeggen 
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Bijlage 3: lijst van figuren 

Figuur 1: beelden uit Portrait in een veelbekeken YouTube video. Cinetica Movies, ‘‘Best 

ASMR in Movies – Unintentional Part 2’’ (9 oktober 2020). P. 4. 

Figuur 2: Marianne loopt naar buiten in scène 11. Céline Sciamma, Portrait of a Lady on Fire 

(2019). P. 14. 

Figuur 3: achteraanzicht van Héloïse in scène 11. Céline Sciamma, Portrait of a Lady on Fire 

(2019). P. 14.  

Figuur 4: Marianne, Héloïse (uit beeld) en Sophie arriveren bij het feest. Céline Sciamma, 

Portrait of a Lady on Fire (2019). P. 15. 

Figuur 5: Héloïse, Marianne en Sophie aan de keukentafel in scène 39. Céline Sciamma, 

Portrait of a Lady on Fire (2019). P. 16. 

Figuur 6: close-up van Sophie’s borduurwerk in scene 39. Céline Sciamma, Portrait of a Lady 

on Fire (2019). P. 17. 

Figuur 7: Marianne en Héloïse voor het eerst intiem in scène 44. Céline Sciamma, Portrait of 

a Lady on Fire (2019). P. 18. 

Figuur 8: Sophie ondergaat de abortus in scène 46. Céline Sciamma, Portrait of a Lady on 

Fire (2019). P. 18. 

Figuur 9: ambigue beeld van huid in scène 49. Céline Sciamma, Portrait of a Lady on Fire 

(2019). P. 19. 

Figuur 10: speekseldraden tussen de lippen van Marianne en Héloïse in scène 49. Céline 

Sciamma, Portrait of a Lady on Fire (2019). P. 19. 

Figuur 11: het vuur groeit tussen Marianne en Héloïse in scène 41. Céline Sciamma, Portrait 

of a Lady on Fire (2019). P. 20.  

Figuur 12: Marianne speelt Vivaldi voor Héloïse in scène 21. Céline Sciamma, Portrait of a 

Lady on Fire (2019). P. 21. 

Figuur 13: Héloïse raakt geëmotioneerd bij het horen van Vivaldi’s Four Seasons. Céline 

Sciamma, Portrait of a Lady on Fire (2019). P. 22. 
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Verklaring Intellectueel Eigendom 

 

De Universiteit Utrecht definieert plagiaat als volgt: 

Plagiaat is het overnemen van stukken, gedachten, redeneringen van anderen en deze 

laten doorgaan voor eigen werk. De volgende zaken worden in elk geval als plagiaat aangemerkt: 

● het knippen en plakken van tekst van digitale bronnen zoals encyclopedieën of 

digitale tijdschriften zonder aanhalingstekens en verwijzing; 

● het knippen en plakken van teksten van het internet zonder aanhalingstekens en 

verwijzing; 

● het overnemen van gedrukt materiaal zoals boeken, tijdschriften of encyclopedieën zonder 

aanhalingstekens of verwijzing; 

● het opnemen van een vertaling van teksten van anderen zonder aanhalingstekens 

en verwijzing (zogenaamd “vertaalplagiaat”); 

● het parafraseren van teksten van anderen zonder verwijzing. Een parafrase mag 

nooit bestaan uit louter vervangen van enkele woorden door synoniemen; 

● het overnemen van beeld-, geluids- of testmateriaal van anderen zonder 

verwijzing en zodoende laten doorgaan voor eigen werk; 

● het overnemen van werk van andere studenten en dit laten doorgaan voor eigen 

werk. Indien dit gebeurt met toestemming van de andere student is de laatste 

medeplichtig aan plagiaat; 

● het indienen van werkstukken die verworven zijn van een commerciële instelling 

(zoals een internetsite met uittreksels of papers) of die al dan niet tegen betaling 

door iemand anders zijn geschreven. 

 

Ik heb bovenstaande definitie van plagiaat zorgvuldig gelezen en verklaar hierbij dat ik 

mij in het aangehechte BA-eindwerkstuk niet schuldig gemaakt heb aan plagiaat. 

Tevens verklaar ik dat dit werkstuk niet ingeleverd is/zal worden voor een andere cursus, 

in de huidige of in aangepaste vorm. 
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