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Het afronden van deze scriptie was niet mogelijk geweest zonder de geduldige begeleiding van Prof. Dr.
Patricia Pisters. Haar wil ik dan ook hartelijk bedanken voor haar inspirerende woorden die er meerdere
malen toe hebben geleid dat ik het vertrouwen in mijn missie kon behouden, dat ik niet verdronk in overambitieuze plannen en dat ik de vaak ‘nieuwe’ begrippen die ik tegenkwam op een zeer toegankelijk
niveau leerde te begrijpen. Ik wil haar ook bedanken voor de artikelen, boeken en films die ze veelal uit
privé-collectie aan mij uitleende en welke in grote mate hebben bijgedragen aan dit eindresultaat.
Mijn ouders wil ik graag bedanken voor hun regelmatige oppeppers, vertrouwen en inlevingsvermogen.
Mijn broer Hannes en zijn vriendin voor hun hulp bij het klein krijgen van de materie aan de hand van
mind-maps en nachtelijke discussies. Het kunnen relativeren van drempels en het van tijd tot tijd
inbouwen van wat gezonde afstand heb ik te danken aan mijn vrienden. Met goede vriend Remo
bezocht ik in het bijzonder het IFFR 2008 waar ik de hoofdfilm van deze scriptie bekeek. Tenslotte ben
ik mijn lieve vriendin Nina verschuldigd een lange positieve adem te hebben bij haar aankomende
afstudeerprojecten. Zonder haar begrip en volhardend ‘komt wel goed’ was ik nu nog niet in dit stadium
aangekomen.

Een filosofische inspiratiebron…
Bij het schrijven van deze scriptie heb ik bij vlagen van totale abstractie, oneindige associatie en het
verliezen van het overzicht vaak steun gehad aan een filosofische ‘peptalk’ van Brian Massumi.
Alvorens naar het eerste hoofdstuk te gaan waarin ik het concept ‘affect’ zal introduceren, vind ik het
gepast om deze tekst hier te citeren. Massumi legt hierin voor mij heel mooi uit hoe het gebruik van
theoretische concepten niet gezien moet worden als een toepassing óp de gekozen voorbeelden, maar
als het in beweging brengen ván verschillende gedachtestromen met als doel een open einde. Het is
THE ADVENTURE die hierin voor mij het voortouw heeft genomen.

The important thing, once again, is that […] found concepts [can] not simply be applied. This can
be done by extracting them from their usual connections to other concepts in their home system
and confronting them with the example or a detail from it. The activity of the example will transmit
to the concept more or less violently. The concept will start to deviate under the force. Let it.
Then reconnect it to other concepts, drawn from other systems until a whole new system of
connections starts to form. Then, take another example. See what happens. Follow the growth.
You end up with many buds. Incipient systems. Leave them that way. You have made a
systemlike composition prolonging to the active power of the example. You have left your
readers with a very special gift: a headache. By which I mean a problem: what in the world to do

with it all. That’s their problem. That’s where their experimentation begins. Then the openness of
the system will spread. If they have found what they have read compelling. Creative contagion. 1

Het is dit citaat dat voor mij de lading dekt van dit onderzoek. Een ‘avontuur’ voor mij en hopelijk ook
voor de lezer. Hoofdpijn hoop ik echter wel te voorkomen door de nadruk te leggen op de fascinatie voor
openheid in plaats van de pijnlijke dimensie die daar bij kan komen kijken.

Jochem Smit
Amsterdam, januari 2010

1

Massumi, 2002:19.

Inhoudsopgave
Inleiding: Een avontuur

2

Hoofdstuk 1. Een affectieve wending

5

- De tussenruimte

6

- Affect

7

- Een affectieve wending

10

Hoofdstuk 2. Körper en Leib: verschillende perspectieven op het lichaam en perceptie

13

- Body: van körper naar leib

13

- Het kijkende lichaam

19

- Embodiment van de filmervaring en de affectieve wending in de filmkritiek

25

Hoofdstuk 3. De tussenruimte in film als een esthetisch attenderen op de leib- dimensie

27

- THE ADVENTURE (BRUNE: VS, 2008) en de lege ruimte

29

- L’AVVENTURA (ANTONIONI: ITA, 1960) en de ‘any-space-whatever’

29

- De ‘any-space-whatever’ in THE ADVENTURE

36

Hoofdstuk 4. Representatie, affect en performance

39

- Representatie

39

- Afwezigheid van verbale tekst in PERSONA (BERGMAN: ZWE, 1966)

40

- Film als representatie, maar ook als performatief ‘worden’

42

- Pijnlijk geweld en bevrijding voor de filmkijker

44

- Vermenging van rollen in THE ADVENTURE

48

Conclusie

50

Literatuurlijst

53

Bijlage 1

55

Bijlage 2

57

1

Inleiding: een avontuur
Een auto rijdt traag en haast verveeld door een groen landschap. Een man en vrouw
discussiëren in voice-over over de plek waar ze zullen gaan picknicken. De auto neemt een
afslag, rijdt langs verlaten voetbalveldjes. Plotseling komt er een mimespeler de weg oprennen.
De auto komt tot stilstand en de mimespeler beeldt iets aan het echtpaar uit. Aan het einde van
de film ligt er een schijnbaar levenloze mimespeler op de weg. Het echtpaar heeft de auto
gekeerd en verdwijnt langzaam aan de horizon. Aftiteling 2 .

Zittend op een rood pluche stoel met mijn mond half open heb ik THE ADVENTURE (VS: MIKE BRUNE, 2008)
aanschouwd. De film begon vertrouwd, kreeg een verrassende wending en maakte uiteindelijk een
diepe indruk op me. Het publiek leek na afloop diep in gedachten verzonken, de wenkbrauwen gefronst.
Al snel trok ik de conclusie deze film niet te willen ‘snappen’. Deze film was niet bedoeld om te begrijpen,
om gekend te worden. Het open einde liet per definitie vele vragen open maar het was meer dan dat. De
film had me weten te raken en weten aan te spreken. Ergens voelde ik me in de steek gelaten doordat ik
geen antwoorden had gekregen, maar tegelijkertijd vereerd toen ik besefte dat deze film iets in mij had
opgeroepen.
Toen ik in januari 2008 op de bonnefooi een ticket kocht voor het programmaonderdeel ‘shorts’ op het
Internationaal Filmfestival Rotterdam (vanaf nu het ‘IFFR’) had ik niet kunnen voorspellen dat één van
de films die ik zou gaan zien het uitgangspunt zou gaan vormen voor de afstudeerscriptie die hier nu ligt.
Wat ik ook niet had kunnen weten was dat het zien van deze film een latent verlangen in mij naar boven
zou halen om cinema op een andere manier te benaderen dan ik tot dusver gewend was. THE
ADVENTURE heeft, in overeenstemming met de titel, een avontuur voor mij ontketend waarvan het
schrijven van deze scriptie hopelijk nog maar het begin is. Het gebrek aan causale verbanden, het open
einde, de aanknopingspunten naar de Europese cinema van de jaren ’60 en de minimalistische
esthetiek hebben er voor gezorgd dat de film me niet meer los zou laten. Ik ben door deze film nieuwe
vragen gaan stellen over dat wat de cinema mij te bieden heeft en welke rol ik daarbij zelf als kijker
speel.
THE ADVENTURE heeft mij erop geattendeerd dat cinema een dimensie kent die voorbij gaat aan de ratio,
die niet te ‘kennen’ valt en die toch gewaardeerd moet worden en erkenning verdient. Het is deze
dimensie die buiten het verstand om lijkt te gaan maar toch in staat is om kijkers aan te spreken, die
omschreven kan worden als het ‘affect’. Vanuit mijn initiële begrip van affect als een creatieve kracht die
in staat is om zich te ontworstelen aan de dominantie van de ratio en het denken in opposities ben ik
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Dit is een ‘op maat gesneden’ synopsis van THE ADVENTURE (VS: MIKE BRUNE, 2008). In de komende hoofdstukken
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toepasselijke kernpunten uit het volledige synopsis

terugkomen. Deze ‘volledige’ beschrijving van de film is opgenomen in bijlage 1 op pagina 55.
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aan dit onderzoek begonnen. THE ADVENTURE heeft mij voor het eerst écht duidelijk gemaakt dat het
‘affect’ bestaat. Terugblikkend kan ik zeggen dat mijn fascinatie voor film gebaseerd is op die potentie
van film die ik in deze scriptie zal onderzoeken. Elena Del Rio beschrijft deze potentie alsvolgt: ‘Cinema
itself has consistently proven quite capable of undoing binaries such as reality/illusion, subject/object,
thought/emotion, activity/passivity, and so-on.’ 3
In de eerste jaren van de opleiding Media en Cultuur leerde ik film te benaderen vanuit een
psychoanalytisch of een linguïstisch uitgangspunt. Bij de faculteit Antropologie van de Universiteit van
Leiden leerde ik na het behalen van mijn Bachelor filmwetenschappen hoe ik een ‘zo objectief mogelijke’
documentaire kon maken van de sociale wereld. Hoewel beide studietrajecten mij erg hebben geboeid
liep ik steeds weer tegen dezelfde problemen aan. Er werd namelijk steevast geredeneerd vanuit een
oppositioneel kader. De psychoanalytisch georiënteerde filmtheorie leek steeds een onderscheid te
willen maken tussen werkelijkheid en illusie, de linguïstische semiologie trachtte een vaste betekenis
aan bepaalde betekenisdragers toe te kennen en de antropologische documentairemakers werkten vol
toewijding aan het bereiken van een objectieve documentaire vrij van subjectieve elementen. Geen van
de opposities die ik hier schets leken mij enigszins houdbaar. Meer en meer ben ik gaan beseffen dat
opposities en film mengen als water en olie. Het medium film leek er juíst toe te neigen keer op keer te
ontsnappen aan opposities. Met het zien van THE ADVENTURE in 2008 leek ik het zeker te weten. Deze
film laat zich niet kennen, heeft geen betekenis. Wie zich enkel rationeel op de betekenis van deze
beelden richt, gaat voorbij aan die dimensie van film die het zien ervan zo waardevol maakt: ‘[they]
systematically but modestly miss the mark’ 4
Vanuit dit uitgangspunt heb ik vaak mijn twijfels heb gehad over de vraag of het überhaupt wel mogelijk
zou zijn om een ‘rationele’ scriptie te kunnen schrijven over iets wat zich juist per definitie aan de ratio
onttrekt. Echter, door niet als primair doel te hebben om te komen tot een eenduidige interpretatie,
oordeel of betekenis is deze onzekerheid langzaam komen te vervallen. In plaats daarvan stel ik in deze
scriptie de vraag hoe de affectieve kracht die ik heb ervaren bij het zien van THE ADVENTURE werkt. Op
welke manier de film aan de hand van een simpele confrontatie tussen een echtpaar in een auto en een
mimespeler op de straat zorgt voor een wederzijdse transformatie van energie en een betrokkenheid
van de kijker zoals ik die zelf heb ervaren. En, hoe het werk van Europese filmmakers uit de jaren zestig
lijkt te resoneren op het doek bij het zien van deze film. Het is de aard van deze vragen die erop gericht
is om de productieve, affectieve dimensie van de film te benaderen zonder de pretentie te wekken deze
te kunnen kennen, vast te leggen of te representeren.
Met het betreden van het domein van het affect kom ik terecht in een voor mij geheel nieuwe
benadering van film. Ik sluit me echter aan bij een interessegebied dat vele cultuurcritici en
geesteswetenschappers in de afgelopen decennia hebben aangegrepen. Patricia Ticineto Clough
de
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Baruch Spinoza die daaraan ten grondslag ligt zelfs over een ‘affective turn’ . In hoofdstuk één zal ik mij
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in eerste instantie verdiepen in de logica waarmee een affectieve benadering verschilt van een rationele,
veelal op opposities gestoelde logica. Het werk van Gilles Deleuze (met name zijn begrip ‘the affection
image’ 6 ) en Brian Massumi (met name zijn visie op ‘the autonomy of affect’ 7 ) zal hierbij centraal staan.
Tevens zal ik onderzoeken waarom het aloude begrip ‘affect’ door de hedendaagse cultuurcritici steeds
vaker ter hand wordt genomen.
In THE ADVENTURE wordt aan het lichaam een centrale rol toegekend door de mimespeler die de auto
van het echtpaar tot stoppen brengt. Omdat hij niet spreekt en enkel met zijn lichaam communiceert,
geeft hij aanleiding om na te denken over de rol van het lichaam in de cinema. Een affectieve
benadering van film vraagt, zoals uit hoofdstuk 1 zal blijken, ook om een meer centrale rol voor het
lichaam. Hoe het lichaam in staat is om vanuit een geheel eigen logica aan rationele modellen te
ontglippen is een vraag die ik in hoofdstuk 2 zal stellen. Ik zal in dit hoofdstuk een onderscheid maken
tussen het anatomisch benaderde ‘körper’ en het sensitieve ‘leib’. Een onderscheid dat ik baseer op een
artikel van Anne Rutherford 8 dat duidelijk maakt hoe het lichaam vanuit verschillende perspectieven
benaderd en beïnvloed kan worden.
Zoals gezegd refereert THE ADVENTURE aan de Europese cinema van de jaren ’60. Meer specifiek is het
zelfs een soort van ode aan het werk van Michelangelo Antonioni en Ingmar Bergman die op de zelfde
dag in 2007 kwamen te overlijden. Ik zal hier later meer over uitweiden. Door een aantal parallellen te
trekken naar het werk van deze grootmeesters wordt duidelijk dat ‘affect’ een dimensie van cinema is
die in hun films al duidelijk te herkennen is. In hoofdstuk drie zal ik de leegte van de ruimte in THE
ADVENTURE koppelen aan een soortgelijke leegte in L’AVVENTURA (ITA: 1960). Aan de hand van
Deleuze’s conceptualisering van een ruimte zonder co-ordinaten als een ‘any-space-whatever’ zal ik
nagaan waarom de leegte in L’AVVENTURA en THE ADVENTURE zo sterkt bijdraagt aan de affectieve
kracht van deze films. Ook zal ik onderzoeken in hoeverre de films de leegte op een verschillende
manier lijken te gebruiken.
In het laatste en vierde hoofdstuk van deze scriptie zal ik de stilte onderzoeken die door de mime-speler
zo duidelijk wordt benadrukt. Ik stel hierbij de vraag op welke manier een situatie waarin niet gesproken
wordt bij lijkt te dragen aan de versterking van een affectief bewustzijn. Een bewustwording waarin de
performatieve dimensie van het lichaam centraal komt te staan. Ingmar Bergman’s PERSONA (ZWE:1966)
is een film waar deze vermenging van perspectieven ook aan de hand van de stilte wordt bereikt. Dat de
desoriënterende capaciteiten van het affect niet altijd leiden tot vreugde en bevrijding zal in dit hoofdstuk
ook aan bod komen.
Tenslotte zal ik in de conclusie proberen een antwoord te geven op de vraag hoe Mike Brune het voor
elkaar krijgt om de affectieve dimensie van film te benadrukken aan de hand van THE ADVENTURE. Ook
zal ik nagaan in hoeverre ‘the affective turn’ eigenlijk zijn voortekenen al kan vinden in de Europese
avant-garde cinema van de jaren ’60.
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Hoofdstuk 1. Een affectieve wending 9
A focus on affects certainly does draw attention to the body and emotions, but it also introduces
an important shift. The challenge of the perspective of the affects resides primarily in the
syntheses it requires. This is, in the first place, because affects refer equally to the body and the
mind; and, in the second, because they involve both reason and the passions. Affects require us,
as the term suggests to enter the realm of causality, but they offer a complex view of causality
because the affects belong simultaneously to both sides of the causal relationship. They
illuminate, in other words, both our power to affect the world around us and our power to be
affected by it, along with the relationship between these powers. 10

Uit dit citaat wordt, hoewel redelijk ingewikkeld geformuleerd, duidelijk waarin het perspectief van de
affecten, qua logica verschilt met een standaard oorzaak- gevolg redenering. Het is van belang om dit
verschil te begrijpen alvorens THE ADVENTURE als ‘case-study’ in contact te brengen hiermee. Zoals in dit
hoofdstuk duidelijk zal worden is het de logica die past bij een ‘tussenruimte’ waarin het affect zich
manifesteert. Tevens zal duidelijk worden dat aandacht voor de tussenruimte iets is wat door de
kennisgedreven, veelal empirische georiënteerde wetenschappen vaak is miskend.
Hoewel er de afgelopen decennia gelukkig steeds meer aandacht is gekomen voor het theoretiseren
van de affectieve dimensie van de tussenruimte vindt de onderliggende logica zijn oorsprong in het werk
van de 17de eeuwse denker Baruch Spinoza. Met name de Franse filosoof Gilles Deleuze, maar ook de
Canadese communicatiewetenschapper Brian Massumi met wie Deleuze in 1992 A users guide to
capitalism and schizofrenia 11 schreef, hebben het gedachtegoed van Spinoza in contact gebracht met
de maatschappij waarin we nu leven. Door in dit hoofdstuk de conceptuele logica achter het affect te
onderzoeken, hoop ik inzichtelijk te maken wat een focus op deze ‘tussenruimte’ op kan leveren voor
een kritische benadering van film. Daarbij hoop ik hiermee ook een antwoord te vergaren op de vraag
waarom het in de hedendaagse maatschappij kennelijk steeds belangrijker is geworden om deze
tussenruimte te beschouwen. Ik stel deze vragen met als uiteindelijk doel om de aaneenschakeling van
tussenruimtes in THE ADVENTURE te kunnen koppelen aan de affectieve kracht die daar vanuit gaat. Een
beter idee hiervan zal zich gedurende de hoofdstukken ontwikkelen.

De tussenruimte 12
It is at the same time that one becomes larger than one was and smaller than one becomes. 13
9

Zie: Claugh, 2007.

10

Hardt, Michael. In: Claugh, 2007: VIV [Latijnse paginanummering].
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Zie: Deleuze en Guattari, 1987.
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Massumi verwijst hier veelal naar als “in-between-ness”. Deleuze heeft het over “gap” en “interval”.
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Wanneer bij dit citaat een opgroeiend kind wordt voorgesteld kan geconcludeerd worden dat dit kind
geen aanspraak maakt op de categorie ‘groot’ noch op de categorie ‘klein’. Het kind bevindt zich immers
temidden van de binaire oppositie groot/klein; het kind groeit, ontwikkelt zich in verschillende richtingen
tegelijk en is daarmee continu in wording. Door de aandacht te vestigen op de pure dimensie van het ‘in
wording zijn’ blijken de generaliserende categorieën ‘groot’ en ‘klein’ ineens maar de helft van de
werkelijkheid te kunnen beschrijven. Het is dit simpele voorbeeld waarin twee uitersten van een
spectrum in relatie tot elkaar lijken te resoneren in een puur moment van ‘in wording zijn’ dat in de
moderne filosofie steeds meer aandacht lijkt te krijgen. ‘Affect’ en ‘intensiteit’ zijn filosofische concepten,
afkomstig uit Spinoza’s ethica, welke verwijzen naar de kracht van dit pure moment dat zich tussen twee
rationele stadia in bevindt. Brian Massumi beschrijft deze resonerende kracht aan de hand van een
echo. Het is volgens hem bij gratie van de afstand tussen twee vaste punten (muren) dat intensiteit (in
dit geval van geluid) tot stand komt.

An echo, for example, cannot occur without a distance between the surfaces for the sounds to
bounce from. But the resonation is not on the walls. It is in the emptiness between [cursief
toegevoegd] them. It fills the emptiness with its complex patterning. That patterning is not a
distance from itself. It is immediately its own event. Although its complex, it is not composed of
parts. It is composed of the event that it is, which is unitary. 14

Wat Massumi hier heel duidelijk illustreert is dat er in de tussenruimte tussen twee vaste co-ordinaten,
oftewel twee uitersten van een spectrum of oppositie, geen totale leegte heerst. In de tussenruimte
ontstaat juist iets wat hij beschrijft als een ‘event’. Iets wat niet op te delen is in losse onderdelen maar
bestaat als eenheid. Een eenheid die verschillende intensiteiten kent en het beste in de vorm van een
werkwoord uitgedrukt kan worden. Het meest geschikt hiervoor lijkt het werkwoord ‘worden’. Iets wat ‘in
wording’ is, zoals het kind aan het begin van dit hoofdstuk, is in beweging. Beweging moet gezien
worden als iets dat per definitie niet in een staat van stilstand verkeert maar zich juist tussen twee
momenten van stilstand in bevindt. Beweging is een wordingsproces. Gilles Deleuze beschouwt dit
‘worden’ als een staat waarin wij als levende wezens voortdurend verkeren. ‘Zijn’, is vanuit zijn
perspectief per definitie een wordingsproces waarin we, zolang we leven, altijd verkeren. Dit
uitgangspunt beschrijft hij als ‘univocity of being’: ‘ "Being of becoming," as the ontological fact that
'Being' can be said only of becoming and that therefore 'Being' itself 'is' nothing but becoming.’

15

Hierin kan de overeenkomst met Massumi’s resonantie duidelijk herkend worden. Het ‘event’ als
‘resonantie’ en het ‘zijn’ als ‘worden’ zijn vergelijkbare illustraties van eenzelfde principe. Het ‘in wording
zijn’ als continu proces kan niet opgedeeld worden in losse componenten, dus ook niet in binaire
opposities of causale verbanden. Dit proces moet dus ook niet vanuit een uitgangspunt van splitsen,
indelen en positioneren benaderd worden.
13
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Het werk van Baruch Spinoza geeft aanleiding om de kracht van de tussenruimte op een positieve
manier te kunnen benaderen, zonder daarbij de fout in te gaan om het event dat zich tussen de uitersten
in voltrekt opnieuw in te delen in stilstaande categorieën. Om dit wat duidelijker te maken gebruikt Elena
Del Rio het onderscheid tussen ‘potestas’ en ‘potentie’. Potestas beschrijft zij daarbij als een top-down
principe (oftewel een door de bovenkamer -de hersenen, de ratio- gedreven kracht) die grip wil krijgen
op de bewegende chaos die heerst in de tussenruimte. Massumi beschrijft potestas alsvolgt:

[It’s] an instituted and reproducible relation of force involved in representational paradigms that
situates the body with a limited set of discriminating categories (male/female, white/black,
young/old). And it is this notion of power that film and cultural analysis have thus far almost
exclusively considered. 16

Hier wordt langzaam duidelijk hoe de abstracte tussenruimte die ik hierboven probeerde te beschrijven
overeenkomsten vertoont met het medium film dat in deze scriptie centraal staat. Film is volgens
Massumi en Del Rio veel te lang enkel rationeel benaderd en daarbij is veel te vaak voorbij gegaan aan
de bewegende, ontwikkelende en vernieuwende capaciteiten die het -altijd in beweging zijnde- medium
in zich draagt. Om wél recht te kunnen doen aan deze capaciteiten is het van belang een
prioriteitsverschuiving door te gaan. Het feit dat de ‘werkelijkheid in wording’ zich steeds lijkt te
onttrekken aan rationele categorieën (bijvoorbeeld die categorieën die Massumi noemt in zijn uitleg van
potestas in bovenstaand citaat) moet daarbij niet gezien worden als een gemis of leegte. Integendeel:
dit ontglippen aan rationele dominantie moet gezien worden als een vorm van vitaliteit, als een vat vol
mogelijkheden, als pure potentie: ‘bottum-up’. Hier wordt duidelijk welke basis Spinoza legde voor deze
benadering van de werkelijkheid. Hij draaide voor het eerst het verlangen om de werkelijkheid te kennen
en te beheersen om in een verlangen naar vrije en oneindige mogelijkheden. ‘For Spinoza… [d]esire is
the force of positive production, the action that creates things, makes alliances and forges interactions….
Spinozist desire figures in terms of capacities and abilities’.

17

Affect
Om te begrijpen welke rol het affect speelt in deze nieuwe, potentievolle benadering van ‘de
tussenruimte’ is het goed om de manier waarop het lichaam zich verhoudt tot dergelijke tussenruimtes
te onderzoeken 18 . De oppositionele uitersten die ik hierboven al een aantal malen heb genoemd vinden
namelijk hun oorsprong in het klassieke onderscheid tussen lichaam en geest, en het onderscheid
tussen object en subject dat hier indirect uit voortkomt. Dit onderscheid, dat vaak beschreven wordt als
het Descartiaanse dualisme, ligt ten grondslag aan het Verlichtingsdenken waarbij er van uitgegaan
wordt dat de geest in staat zou moeten zijn om betekenis toe te dichten aan het lichaam. De top-down
benadering die Del Rio en Massumi zo mooi beschrijven aan de hand van het Latijnse begrip potestas
16

Massumi in: Deleuze en Guattari, 1987. In: Del Rio, 2008: 9.

17

Grosz, 1995. In: Del Rio, 2008: 8.
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vindt hierin dan ook zijn oorsprong. Het lichaam wordt gedomineerd door de ratio en lichamelijke
inbreng wordt als gevolg hiervan ontkend. Spinoza had hier zeer invloedrijke kritiek op: 'Spinozist desire
figures in terms of capabilities and abilities’. 19 Volgens Spinoza heeft het lichaam een geheel eigen
logica die niet per definitie ‘te kennen valt’ door de ratio. Vanuit zijn focus op potentie vraagt Spinoza
zich liever af waar het lichaam toe in staat is, in hoeverre het lichaam weet te ontglippen aan de zucht
naar kennis die werkt langs lijnen van differentiatie, dualisme en dominantie.
De logica van het lichaam is een geheel andere logica dan die van de geest en daarmee de ratio. Het is
een creatieve logica die in staat is om steeds nieuwe relaties aan te gaan, het veld der potentiële
mogelijkheden steeds verder uit te breiden en steeds complexer te worden. Het is een logica die open
staat en een open einde kent, die cumuleert en destabiliseert in plaats van reduceert. Het ‘affect’ is een
dimensie die parallel loopt aan de dualistische opposities van de ratio en tegelijkertijd daaraan
verbonden is.

Spinoza’s ethics is the philosophy of the becoming-active, in parallel, of mind and body, from an
origin in passion, in impingement, in so pure and productive a receptivity that it can only be
conceived as a third state, an excluded middle, prior to the distinction between activity and
passivity: affect. This “origin” is never left behind, but doubles one like a shadow that is always
almost perceived, and cannot be perceived in effect. 20

Zoals uit dit citaat van Massumi blijkt, dient affect beschouwd te worden als een derde dimensie. Een
dimensie die vanuit de relaties die het lichaam autonoom (in andere woorden vanuit de vitale passie om
te bewegen en te worden) aangaat met de buitenwereld resoneert met de rationele opposities waarmee
de geest het lichaam en de wereld probeert te kennen. Deze resonantie, die vergeleken kan worden met
de echo van Massumi aan het begin van dit hoofdstuk is de affectieve dimensie. Op het moment dat de
ratio betekenis geeft aan de chaos van de resonerende tussenruimte is er sprake van actualisatie. De
chaos van het affectieve lichaam wordt op dat moment gereduceerd tot kenbare aanknopingspunten,
discriminerende categorieën en afgebakende coördinaten. Het is hier waar de expressie van emotie
gezocht moet worden. Volgens Marco Abel’s interpretatie van Massumi is het niet zo dat emotie
daarmee geen affect kan zijn. Emotie is volgens hem een op het subject ‘geterritorialiseerd’ 21 affect.

Simply put, emotions are merely affects territorialized on the subject. As Massumi writes, "Affect
is most often used loosely as a synonym for emotion. But [...] emotion and affect - if affect is
[understood as] intensity - follow different logics and pertain to different orders". 22

19

Del Rio, 2008: 8.
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Massumi, 2002: 32.

21

Dit werkwoord is typisch Deleuziaans en betreft het toekennen van (rigide) tijdsruimtelijke co-

ordinaten aan abstracte krachten en kwaliteiten. Zie: Deleuze & Guattari, 1987.
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Als ik terugdenk aan de ‘openbarende’ ervaring die ik had bij het zien van THE ADVENTURE is het een
acceptatie, of beter gezegd een bewustwording van de hierboven beschreven affectieve dimensie
geweest die mij is bijgebleven. De film leek voor een korte periode te zorgen voor het uitstellen van
actualisatie. Een niet te determineren, of tot opposities te reduceren werkelijkheid openbaarde zich en
leidde tot een bewondering van dat wat ik had ervaren. Voor een moment ben ik opgenomen geweest in
deze ‘virtuele’ wereld die zich niet liet kennen maar wel voelbaar wist te maken. Deze, wat ik nu noem,
virtuele dimensie laat zich daarbij het best beschrijven aan de hand van Massumi’s definitie hiervan.

The virtual, the pressing crowd of incipiences and tendencies, is a realm of potential. In potential
is where futurity combines, unmediated, with pastness, where outsides are infolded and sadness
is happy (happy because the press to action and expression is life). The virtual is a lived paradox
where what are normally opposites coexist, coalesce, and connect; where what can not be
experienced cannot but be felt- albeit reduced and contained. 23

Deze virtuele dimensie is eigenlijk vergelijkbaar met het veld der oneindige mogelijkheden. Daar waar
tijd en ruimte niet lijken te bestaan en opposities paradoxaal versmelten. De lichamelijke participatie in
deze dimensie, die onderdeel uit maakt van het affect, moet daarom per definitie altijd sneller gaan dan
de ratio kan waarnemen. Op basis van deze redenering kan ik nu dan ook stellen dat mijn participatie in
deze virtuele dimensie zich niet via mijn hersenen maar via de onkenbare logica van mijn lichaam heeft
voltrokken. Ik kom via deze redenering erg dicht bij de definitie van affect zoals Massumi die beschrijft
op basis van Spinoza’s ethica.

One of Spinoza’s basic definitions of affect is an ‘affection [in other words an impingement upon
the body, and at the same time the idea of the affecton” (emphasis added). […] In Spinoza, it is
only when the idea of the affection is doubled by an idea of the idea of the affection that it
attains the level of conscious reflection.

24

Hieruit opmakend kan ik stellen dat THE ADVENTURE mij er op geattendeerd heeft betrokken geweest te
zijn in een virtuele dimensie. Ware het maar voor een fractie van een seconde heeft de film mij
aangeraakt via de resonantie van affect. Het is de bewustwording van deze aanraking, van het feit dat
iets zich buiten mijn rationele vermogen om heeft voltrokken, die ik hier kan beschrijven in de vorm van
een rationele reflectie. Hoewel het er op lijkt dat er op basis van deze conclusie veel meer
onduidelijkheden ontstaan dan zekerheden past het in de open-einde-logica van het affect dat
zekerheden steeds opnieuw aan het wankelen worden gebracht. De titel van Elena Del Rio’s boek
Powers of affection, is hiermee dan ook te duiden. Affect is in staat om te schudden aan de zekerheden
die met de ratio verkregen worden. Zekerheden die vaak geen recht doen aan de complexe wereld waar
het lichaam onderdeel van uitmaakt. Het is klaarblijkelijk bij de gratie van onzekerheid, en participatie in
de chaos van een virtuele dimensie, dat een bewustzijn van affectieve verbondenheid zich steeds beter
23

Massumi, 2002: 30.
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Een “affectieve wending” 25
Zoals duidelijk is geworden in de bovenstaande uiteenzetting van de conceptuele uitgangspunten van
het affect, moeten deze gezocht worden in het werk van de zeventiende-eeuwse filosoof Baruch
Spinoza. Het is op zijn minst opvallend te noemen dat zijn uitgangspunten in de hedendaagse,
postmodernistische tijd, meer en meer voet aan de grond lijken te krijgen bij cultuurcritici,
wetenschappers en studenten uit het domein van de geesteswetenschappen. Patricia Ticineto Clough
schrijft zelfs over een ‘affectieve wending 26 ’. De toenemende interesse voor affect die zij met deze
‘wending’ beschrijft, ligt naar mijn idee besloten in een groeiend bewustzijn van de desastreuze effecten
die de ratio kán hebben. Maar tegelijkertijd, in een steeds intensere confrontatie met affectieve krachten
die diezelfde ratio kunnen en moeten ontstijgen.
Het Verlichtingsdenken, dat gekenmerkt werd door een heilig geloof in de ratio, zorgde voor een steeds
modelmatiger benadering van de werkelijkheid. De wereld werd letterlijk steeds ingrijpender in kaart
gebracht. Dit proces is in principe nog steeds gaande. Nog steeds wordt de wereld vanuit empirische
wetenschappen rationeel benaderd als een ‘te kennen object’, te representeren aan de hand van
modellen en causale verbanden. Het versterken van opposities en het benadrukken van verschil, zo
goed beschreven aan de hand van het Latijnse begrip potestas is daar onlosmakelijk mee verbonden.
Ongelijkheid en gewelddadige dominantie zijn er inherent aan. Het lijkt alsof deze ingrijpende
territorialisatie van de wereld samenvalt met een steeds grotere waardering en erkenning van affect.
Enerzijds omdat het affect deze top-down processen ontstijgt via de logica van het lichaam en
anderzijds omdat de intensiteit hiervan steeds groter wordt.
Hoewel ratio, geweld en affect geen tijdsgebonden begrippen zijn is het de aanhoudende confrontatie
met geweld die wel degelijk kenmerkend is voor de hedendaagse Westerse maatschappij. Moderne
communicatiemiddelen (zoals internet, film, televisie en mobiele telefonie) en transportsystemen (zoals
vliegverkeer, ruimtevaart en hogesnelheidslijnen) vormen een globaal netwerk waarin geweld per
definitie altijd nabij en daarmee van aanhoudende aard is. In de introductie van Patricia Ticineto
Clough’s boek The affective turn – Theorizing the social geeft zij aan hoe een affectieve wending binnen
het wetenschappelijke domein correspondeert met dit ‘aanhoudende’ aspect van geweld dat zich in de
hedendaagse maatschappij steeds intenser lijkt te manifesteren.

25

Zie: Clough, 2007.
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The increasing significance of affect as a focus of analysis across a number of disciplinary and
interdisciplinary discourses is occurring at a time when critical theory is facing the analytical
challenges of ongoing war, trauma, torture, massacre, and counter/terrorism. 27

Ik beschouw de relatie die hier door Clough gelegd wordt tussen geweld en affect als een zeer
aannemelijke. Het benadrukken van verschil en het verstevigen van grenzen, voortkomend uit een topdown verlangen om de complexe wereld te beheersen, kan gezien worden als een gewelddadige
benadering van dat wat leeft, beweegt en zich ontwikkelt. De ratio reduceert de complexiteit van
beweging immers, zo mogelijk, tot een statisch nulpunt. Statisch en overzichtelijk, maar tevens ontdaan
van elke vorm van vitaliteit. De confrontatie met dit ‘effect’ draagt bij aan een toenemend besef van ‘hoe’
de ultieme indeling van de wereld langs oppositionele lijnen er uit kan zien. Een confrontatie die doet
denken aan het Europa van na de Tweede Wereldoorlog, nog nasmeulend van de gruwelijke
rassenzuivering die zich daar voltrok. Maar ook bijvoorbeeld via de gruwelijke nieuwsbeelden van
opengereten lichamen die tegenwoordig dagelijks op de Nederlandse televisie te zien zijn. Wanneer
dergelijke desastreuze effecten van reductionistische krachten nabij komen, wordt ineens voelbaar in
hoeverre ‘beweging’, ‘vitaliteit’ en ‘dynamiek’ zich van een andere, parallelle, logica bedienen dan de
ratio. In alledrie de films die centraal staan in deze scriptie zal blijken hoe ratio, nabijheid van geweld en
affect elkaar kunnen versterken en beïnvloeden. Het is deze (tijdloze) interactie tussen top-down en
bottum-up processen die Massumi beschrijft als een feedback proces.

Passage precedes construction. But construction does effectively back-form its reality. Grids
happen. So social and cultural determinations feed back into the process from which they arose.
Indeterminacy and determination, change and freeze-framing, go together. They are
inseparable and always actual coincide while remaining disjunctive in their models of reality. 28

Het is boeiend om na te gaan in hoeverre er hier sprake is van een volgorde. Massumi geeft duidelijk
aan dat de lichamelijke logica van voortgang en passage voorafgaat aan de ratiogedreven actualisatie
en determinatie die daarop volgt. Toch heeft deze determinatie wel weer zijn weerslag op het
aanhoudende proces wat voortgang, of beter zelfs ‘leven’ heet. Onbepaaldheid gaat daarbij vooraf aan
essentie. Beweging komt in deze intrinsieke visie boven positionering te staan en maakt van
positionering een bewegingsresidu of een retro-beweging. Uit dit laatste blijkt overigens dat
positionering altijd zal blijven bestaan. Deze interactie tussen bewegen en tot stilstand komen is een
dynamisch proces dat zich het beste laat beschrijven door een begrip als ‘in elkaar glijden’ of
‘resoneren’ en daarmee zelf niet de vorm van een binarisme aanneemt. Het is een continuïteit.
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Het is goed om de rol van feedback (of weerslag) te herkennen in relatie tot de affectieve intensiteit en
de rol die aanhoudend geweld en over-determinatie daar in zouden kunnen hebben. Toch vind ik het
belangrijk om dit hoofdstuk niet af te sluiten met een dialectische wederkerigheid tussen potentie en
determinatie (of potestas). Het zijn juist de schrijvers die ik in dit hoofdstuk heb aangehaald die namelijk
staan voor een duidelijke prioriteitsverschuiving. Volgens hen is het van belang om vooral te redeneren
vanuit de potentie van creatieve en productieve wordingsprocessen. Niet vanuit de op dualisme
gestoelde ratio. Waar Massumi in voorgaand citaat al duidelijk beschreef dat passage voorafgaat aan
constructie is Deleuze het, gebaseerd op C. S. Peirce’ ‘firstness’ en ‘secondness’ ook duidelijk met hem
eens. Hoewel het bij Deleuze al wel om een tamelijk concrete kwalificatie van beelden gaat, beschrijft hij
aan de hand van deze volgordelijke categorieën ook duidelijk het precederen van potentie aan
determinatie.

We must always distinguish power-qualities in themselves, as expressed by a face, faces of
their equivalents (affection-image of firstness) and these same power-qualities actualised in a
state of things, in a determinate space-time (action-image of secondness). 29

Del Rio geeft aan dat het haar bewuste keuze is om de cinema vanuit de positieve Spinozistische
opvatting te benaderen. Zij stelt de vraag waar het lichaam in de film, van de film en van de filmkijker toe
in staat is. Welke relaties het kan leggen en creatieve verbindingen het aangaat. Het is hier waar
duidelijk haar primaire aandacht voor de potentie blijkt. Ze schrijft dan ook: ‘Powers of affection gives
primacy to potentia over potestas’. 30
Deze overeenkomstige uitgangspunten, die zoals duidelijk is geworden hun oorsprong vinden in het
werk van Spinoza bieden naar mijn idee een solide basis om de affectieve dimensie van film en meer
specifiek die van THE ADVENTURE te onderzoeken. In het eerstvolgende hoofdstuk zal ik dan ook
langzaam naar een steeds meer film-gerelateerde benadering van het affect proberen toe te werken.
Gezien het feit dat het lichaam een centrale rol speelt in zowel THE ADVENTURE als de affectieve
resonantie die ik in dit hoofdstuk heb besproken zal het volgende hoofdstuk in zijn geheel gewijd zijn
aan het lichaam in relatie tot film.

29

Deleuze, 1986: 109.
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Del Rio, 2008: 9.
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Hoofdstuk 2. Körper en Leib: verschillende perspectieven
op het lichaam en perceptie.
Zoals uit hoofdstuk 1 is gebleken hangt een openstelling voor de affectieve dimensie nauw samen met
een heroriëntatie op de rol die het lichaam speelt in de ontologische opvatting van de werkelijkheid en
het bewustzijn. In relatie tot de cinema kan gesteld worden dat de rol die het lichaam in het verleden
werd toegekend, en tegenwoordig vanuit een rationeel perspectief nog steeds vaak wordt, er voor heeft
gezorgd dat de affectieve dimensie van cinema lang onderbelicht is gebleven. Een fundamenteel aspect
van de affectieve wending in de filmtheorie bestaat dan ook uit een herwaardering van de lichamelijke
dimensies die veelal buiten het rationele bewustzijn omgaan. Vanuit een Spinozistische vertrekpunt ‘we
don’t know what a body is capable of’ krijgt het lichaam een steeds belangrijkere rol in relatie tot de ratio.
In THE ADVENTURE staat een confrontatie met de verschillende perspectieven op het lichaam naar mijn
idee centraal. Niet alleen is er op de dvd-cover van de film een lichaam afgebeeld 31 , de diëgetische
toeschouwers in de rol van het echtpaar in de auto worden tijdens hun trip ook op een zeer explicietlichamelijke manier tot stilstand gebracht. De ‘interactie’ die volgt is daarbij voornamelijk gebaseerd op
de lichaamstaal van de mime-speler en de non-verbale expressie van het echtpaar. Nadat het echtpaar
de auto heeft omgedraaid en uit het zicht verdwijnt, blijft er voor de filmkijker een roerloos lichaam
achter op het doek. Dan start de aftiteling.
Het lijkt alsof deze expliciete aandacht voor ‘lichamelijkheid’ de kijker vraagt zich open te stellen voor de
creatieve capaciteiten van het lichaam om relaties aan te gaan en onbekende paden te bewandelen.
Het lijkt haast een wanhoopskreet om de lichamelijke capaciteiten van film en filmkijker niet te laten
domineren door de ratio gedreven zucht naar kennis en beheersing. In dit hoofdstuk stel ik de vraag hoe
het komt dat de cinema zo sterk geassocieerd werd met de ratio en hoe dit de lichamelijke dimensie van
32
film en het film-kijken heeft benaderd als iets levenloos: als ‘körper’ . In het tweede deel van dit

hoofdstuk zal ik onderzoeken op welke manier de ‘affectieve wending’ een meer vitale visie op het
lichaam tracht te benadrukken.

Body - van Körper naar Leib
Uit het artikel Cinema and embodied affect 33 van Anne Rutherford blijkt er een ambiguïteit te bestaan in
de opvatting van het lichaam onder film- en cultuurcritici. Uiteenlopende visies op het lichaam worden
namelijk (en hierin schuilt een probleem) door de Engelse term body als containerbegrip opgeslokt
waardoor er te vaak geen onderscheid te maken is tussen verschillende opvattingen die naast elkaar
zouden horen te bestaan.
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Zie bijlage 2 op pagina 57.
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Körper – het lichaam gevangen in een model
Door de Duitse taal te raadplegen werpt Rutherford licht op de zaak. Het Duitse Körper, zo beschrijft ze,
komt het meest in de buurt van het lichaam dat centraal stond in de vroege filmtheorie. In de schaduw
van biomedisch en natuurkundig georiënteerde wetenschappen ontwikkelde de filmtheorie zich toen
primair vanuit een anatomische benadering van het lichaam. De mogelijkheden die het medium film te
bieden had werd zo, het karrenspoor van de empirische wetenschappen volgende, beheerst door een
anatomisch beeld van het lichaam. Anatomie ‘which Foucault calls “the techniques of the corpse”, took
as its foundation the study of the static structures perceivable on the dissection table, the human body
robbed of life, severed from its connection to the lived experience of that body’. 34 Het is deze visie,
waarbij het lichaam totaal werd geobjectiveerd en structureel ontdaan werd van haar vitale dimensies,
zoals gevoelens, sensaties en emoties, die een belangrijke stempel heeft gedrukt op de ontwikkeling
van film en filmtheorie. Vanuit een dualistisch uitgangspunt (lichaam/geest, subject/object) werd het
fysieke lichaam (of Körper) daardoor beschouwd als ‘a vessel or container to be filled with the spirit or
soul’. 35
Logischerwijs zou gedacht kunnen worden dat het bewegende lichaam zich, in tegenstelling tot het
statische lichaam (figuurlijk ter ontleding op de snijplank), niet liet reduceren tot een model. Het
bewegende lichaam in de cinema zou toch haast vanzelfsprekend de vitale dimensie belichten die
vanuit het anatomische perspectief werd genegeerd. Dit bleek met de opkomst van fysiologische
onderzoeken toch anders te werken. Oók beweging bleek te representeren in getallen en modellen. De
‘locomotion experimenten’ 36 van Etienne-Jules Marey en Edward Muybridge, zijn hier exemplarisch voor.
Zowel het bewegende lichaam dat zij bestudeerden, als het medium dat deze beweging steeds beter
kon representeren, bleken vatbaar voor een strikt objectieve benadering. Hier wordt duidelijk hoe de
oorspronkelijke, anatomische benadering van het lichaam als levenloos en gevoelloos object zijn entree
kon maken in de context en ontwikkeling van “the movies”. Het lichaam werd nog altijd beschouwd als ‘a
structural, emprically measurable body’ 37 Deze erfenis van de empirische en structuralistische
voorgangers van de filmtheorie leidde ertoe dat de meest dominante stromingen van de
filmwetenschappen een modelmatig karakter ontwikkelde. Het is per definitie dit modelmatige karakter
dat geen recht doet aan de, zoals in hoofdstuk 1 beschreven, creatieve logica van het lichaam die
volgens voorstanders van een meer affectieve benadering van film, parallel loopt aan de causale logica
van de ratio. John Hodgkins, één van die laatstgenoemde voorstanders, beschrijft in onderstaand citaat
hoe deze dominantie van top-down theorieën zich ontwikkelde en hoe hij ze vandaag de dag 38 ervaart.
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The first major turn in this direction occurred in the 1960s, when theorists began to apply
Saussurean linguistics and structuralist thought to the cinema. This resulted in, to employ
Christian Metz's terminology, the rise of "filmolinguistics" -a film semiology that represented the
"convergence of linguistics and cinephilia" 39 . Filmolinguistics would gain ground and hold sway
as the dominant discourse in film theory until the mid-1970s, when critics began to infuse their
semiotic discussions with both Marxian (specifically Althusserian) concepts and psychoanalytic
notions such as fetishism, scopophilia, and the Lacanian conception of the mirror stage, the
Imaginary, and the Symbolic. Over the ensuing decades, these schools of thought were to
become so influential (and institutionalized) in film theory that Steven Shaviro would eventually
describe them as composing "an all-encompassing, hegemonic paradigm for the critical and
theoretical discussion of film" 40 .

If one wants to write about cinema today and be taken

seriously, it seems, one must write in the language of Saussure, Althusser, or Lacan. 41

Het is de frustratie die Hodgkins hier kenbaar maakt die past binnen de, in mijn visie, soms wat
offensieve houding van wetenschappers die onderdeel uitmaken van een affectieve wending in de
geesteswetenschappen. Ook Anne Rutherford durf ik te scharen onder deze groep. Zij beschrijft de
modelmatige dimensies van film en lichaam in de ‘mainstream-filmtheorie’ 42 als een “somatofobische”
trend. Ze bedoelt hiermee: ‘A trend toward overlooking our bodily […] responses to cinema in favour of a
dispassionate, analytical consideration of film’s grammatical and ideological components.’ 43 Eenzelfde
conclusie trekt Elena del Rio. Zij ziet de ‘somatofobische’ tendens waar Rutherford over spreekt terug in
het accent dat door filmcritici gelegd blijft worden op de al dan niet representatieve waarde van het
medium. Representaties zorgen volgens haar consistent voor het instandhouden van binaire opposities,
tegenstellingen waarbij altijd één van de twee opties dominant moet zijn aan de andere om een verschil
te maken. Hoewel de psychoanalytisch en linguïstisch gefundeerde filmtheorie veel inzicht kan bieden in
machtsverhoudingen op het gebied van onder meer ras, klasse en gender, blijken zij volgens Del Rio
niet in staat om de meest ‘bevrijdende’ eigenschap van film te adresseren.

The representational model[s] proved either unwilling or insufficient to address the way in which
the experience of the moving image can at times escape binary determinations and established
signifying codes. 44
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In: Stam, 2000: 108
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Door de cinema te blijven benaderen vanuit deze modellen wordt er volgens Del Rio steevast voorbij
gegaan aan de creatieve, lichamelijke dimensie die cinema bij haar kijkers op kan wekken. Het is deze
dimensie die juist op basis van zijn ongestructureerde logica in staat is om volhardde tegenstellingen en
ongelijke machtsverhouding te ontstijgen.

Driven by notions of representation, semiotic, psychoanalytic, and ideological analyses
unwittingly furthered oppositional binaries that cinema itself has consistently proven quite
capable of undoing, binaries such as reality/illusion, subject/object, thought/emotion,
activity/passivity, and so on. The imposition of a totalizing picture of reality as structured
meaning carried out by the representational approach left little, if anything, to the unstructured
sensations that are likewise set in motion in the film-viewing experience. 45

Ook Steven Shaviro sluit zich aan bij dit gezelschap. Hij zoekt het probleem ook duidelijk in het feit dat
de hersenen en de ratio veelal de overhand krijgen in relatie tot het lichaam. Door enkel vanuit de
hersenen te redeneren wordt voorbij gegaan aan dat wat het lichaam ons kan vertellen. De idealistische
aanname dat ‘human experience is originally and fundamentally cognitive’ ligt hier volgens hem aan ten
grondslag. Hoe de sensitieve elementen van het lichaam worden gereduceerd tot objectieve kennis
beschrijft hij alsvolgt.

To reduce the question of perception to a question of knowledge, and to equate sensation with
the reflective conciousness of sensation. The Hegelian and structuralist equation suppresses
the body. It ignores or abstracts away from the primordial forms of raw sensation: affect,
excitation, stimulation and repression, pleasure and pain, shock and habit. It posits instead a
disincarnate eye and ear whose data are immediately objectified in the form of self-conscious
awareness or positive knowledge 46 .

Zoals duidelijk zal zijn geworden verzetten Rutherford, Hodgkins, Del Rio én Shaviro zich allen tegen
een te sterke modelmatige benadering van het lichaam, film en de relatie daartussen. Kennisgedreven
theorievorming (oftewel top-down krachten) hebben volgens hen een reductionistische werking op het
lichaam en op het medium film. Het is dit top-down proces wat als streven lijkt te hebben om variaties en
(sensitieve) bewegingen in modellen te vatten. Een neerwaartse kracht, het best omschreven als
potestas 47 die beweging tot stilstand lijkt te willen reduceren en dat wat leeft van zijn vitaliteit lijkt te
willen ontdoen. Samengevat is het volgens deze critici de dominante tendens in de filmwetenschap
geweest die de complexiteit van ‘the body’ altijd te eenzijdig heeft benaderd door het lichaam te
45
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reduceren tot körper. ‘It is this notion of power as circumscription that film and cultural analysis have
thus far almost exclusively considered.’ 48
Ik denk dat het vanuit Spinoza’s uitgangspunt ‘desire figures in terms of capacities and abilities’ van
belang is om hier niet langer stil te staan bij de dimensie die ‘mist’ aan het heersende
filmwetenschappelijke discours. Veel interessanter is het naar mijn idee om te onderzoeken in hoeverre
de creatieve capaciteiten van het lichaam en de affectieve dimensie van film reeds van bruikbare
theoretische concepten is voorzien en in hoeverre filmteksten zelf 49 aanleiding geven voor verder
onderzoek hier naar. Gelukkig biedt Rutherford hier aan de hand van het onderscheid tussen körper en
leib ook een goed startpunt voor.

Leib – de potentievolle dimensie van het lichaam
Rutherford contrasteert de zojuist besproken, onbevredigende interpretatie van het lichaam als körper,
zoals die zijn basis vindt in de biomedische wetenschappen, met een veel meer ‘vitale’ opvatting van het
zelfde lichaam als leib. Het is de laatste term die via de Duitse taal een tweede en totaal andere visie op
het lichaam uitdraagt. Leib wordt namelijk, wat de klankassociatie met het Engelse ‘life’ al doet
vermoeden, omschreven als ‘the living body, my body with feelings, sensations, perceptions and
emotions’. 50 Rutherford, zelf professor in de filmwetenschappen aan de Universiteit van West-Sydney,
stelt haar leib- benadering te baseren op de manier waarop binnen de fenomenologische en medischantropologische context over het lichaam wordt geschreven.
De fenomenologische invloed die in deze conceptualisering gevonden kan worden uit zich in de
subjectieve dimensie die schuilt in het persoonlijk voornaamwoord ‘mijn’ in relatie tot het lichaam. Vivian
Sobchack gebruikt in dit kader de term ‘lived bodies’

51

waarmee zij, ook vanuit een fenomenologisch

uitgangspunt ‘the objective body as always also lived subjectively as “my” body, diacretically invested
and active in making sense and meaning [..]’

52

beschrijft.

De medisch-antropologische opvatting van het lichaam die ik hieronder citeer van Nancy ScheperHughes vertoont veel overeenkomsten met een fenomenologische in dat het lichaam vanuit dit
perspectief ook een eigen intelligentie en eigen logica wordt toegekend. Verschil hierbij is dat het accent
niet zozeer op de subjectieve beleving van het eigen lichaam wordt gelegd als wel in de capaciteit van
het lichaam om ‘tussen de opposities’ te kunnen opereren.

‘[A] focus on the body of “wisdom”, it’s intentionality and purposefullness in its production of
unruly and “chaotic” symptomps that continually breech the boundaries between mind and body,
48

Del Rio, 2008: 9.

49

Zie hoofdstuk 3 en 4 van deze scriptie.

50

Rutherford, 2002: 2.

51

Sobchack, 2000:5.

52

Ibid: 5.

17

nature and culture, individual and social bodies. The body is naturraly subversive: it refuses to
conform to epistemologies that traffic in oppositions and dualisms or in reductionist and radical
materialisms. 53

Het mag voor zich spreken dat wanneer deze twee totaal verschillende perspectieven onder één
noemer (body) worden gebracht, er nogal eens verwarring kan ontstaan. Een groter probleem is echter
dat het meest traditionele perspectief op ‘het lichaam’ (dit betreft het körper- perspectief) hierdoor
onopgemerkt altijd dominant heeft weten te blijven. ‘The erasure of the distinction between these two
concepts has masked the implications of the concept of leib, the experimental potential of leib as
embodied affect, for a cinematic aesthetics of embodiment’. 54
Met het onder de aandacht brengen van de ondergewaardeerde dynamiek van het lichaam zoals deze
past bij de leib- visie maakt Rutherford onderdeel uit van een steeds groter wordende stroming in de
kritische filmtheorie die tegenstand wil bieden aan de ‘cold shudder of the morgue’ 55 . De erfenis van
anatomische en empirische uitgangspunten, de reductionistische top-down werking daarvan en de haast
volledige miskenning van die dimensies van cinema die film (volgens hen en mijzelf) zo bijzonder maakt,
beschouwen zij als een koude rilling die doet denken aan de dood. Centraal in de affectieve tendens 56
waar zij onderdeel van uit maken staat het centraal zetten van ‘het lichaam’ in de filmtheorie waardoor
de filmervaring primair beschouwd moet worden als ‘an agitation of the senses and compulsive
fascination’. 57 Ook hier wordt weer duidelijk 58 hoe de dood en het geweld van de anatomische
benadering van het lichaam gerelateerd is aan een herwaardering van affectieve intensiteit.

Embodiment - Het percipiërende lijf. Tussen object en subject.
Met het uitgangspunt dat Rutherford zo mooi beschrijft aan de hand van leib, staat de complexiteit van
het ‘geleefde’ lichaam centraal in de (nieuwe) benadering van film. Embodiment moet daarmee gezien
worden als het ‘proces’ waarbij het lichaam (in zijn geheel) centraal komt te staan. Het lichaam, inclusief
de hersenen (of de geest), haar rationele dimensie, maar ook haar participatie in een virtuele en
onkenbare dimensie. De affectieve intensiteit van het lichaam en de creatieve capaciteiten ervan om
verbindingen met de wereld en andere lichamen aan te gaan vormt daarmee een betrekkelijk nieuw
theoretisch vertrekpunt. Het is deze affectieve logica die, zoals zal blijken, steeds weer vraagt om een
herdefiniëring van het totale scala aan velden dat de cinema bestrijkt of in staat is om aan te roepen.
Zowel de maker, de kijker als de filmtekst zelf, in al hun gelaagdheid, krijgen daarmee een nieuwe,
veelal ambigue rol in het creatieve proces dat film is. Het is via deze weg dat tevens duidelijk zal worden
53
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waarom geïnstitutionaliseerde top-down processen (die samengevat kunnen worden met het idee van
potestas) steeds weer tekort schieten. Een fascinerende gewaarwording die volgens Del Rio ten
grondslag ligt aan Deleuze’s cinema boeken: ‘The fascination Deleuze expresses in his cinema books
with respect to the body’s [is its] capacity to “force us to think about what is concealed from thought”.

59

Getracht wordt om de top-down kracht van potestas (de poging vitaliteit en chaos te reduceren tot model)
via de weg van embodiment in balans te brengen met een affirmatieve visie op kracht als bottum-up. De
focus verschuift van potestas naar ‘potentie’.

Power as a potential or capacity for existence (potentia/ puissance) provides a necessary
supplement to the negative model of power as domination of circumscription.

60

Het kijkende lichaam
De affectieve tendens van embodiment heeft zoals gezegd implicaties voor alle gebieden waar film in
staat is relaties mee aan te gaan. Het primair redeneren vanuit de creatieve capaciteiten van het
lichaam heeft daarmee een desoriënterende 61 werking op bestaande modellen. In dit onderdeel zal ik
nagaan hoe de opvatting van ‘kijken’ verandert binnen deze ‘affectieve tendens’. Duidelijk zal worden
hoe een veranderend perspectief op het lichaam zoals eerder genoemd, doorwerkt in een veranderend
perspectief op ‘het zien’ en als direct gevolg daarvan een andere visie op de relatie tussen de kijker en
de filmtekst creëert.
Esthetiek
Esthetiek is een term die gebruikt wordt door Rutherford als het gaat om de ervaring van film en die,
alvorens verder te gaan, verduidelijking nodig heeft. Van oorsprong komt de term ‘aesthetik’ voort uit het
Grieks en betreft daar zowel de ‘zintuiglijke waarneming’ als ‘het gevoel’ 62 . Rutherford gebruikt de term,
zo schrijft ze, aan de hand van een definitie van Walter Benjamin. Esthetiek kan daarmee beschouwd
worden als ‘the sensory experience of perception’ 63 . Wat hieruit duidelijk blijkt is dat esthetiek gaat over
de relatie die bestaat tussen een kunstwerk en de toeschouwer. Via welke weg bereikt een kunstwerk
de toeschouwer, hoe wordt de toeschouwer geadresseerd en, wat precies is de ervaring die een
toeschouwer heeft? Concreet voor deze scriptie zal het bij esthetiek gaan over het proces wat plaats
vindt ‘tussen’ het beeld en de kijker. Aangezien film primair een visueel medium is gaat het er bij de
esthetiek van cinema om, de relatie tussen ‘het zien’ en ‘het lichaam’ te beschouwen. In de lijn van het
gemaakte onderscheid tussen körper en leib bestaat er ten aanzien van de relatie tussen ‘het lichaam’
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en ‘het zien’ een zelfde tweespalt. De concepten die hier respectievelijk bij passen zijn ‘kinetic vision’ en
‘visual kinaesthesia’.

Both based on an understanding of ambulatory vision, or the visual experience of a person
walking or moving through a space, the respective understandings of each of these models
differ greatly in the place or the importance which they accord to the body in the process of
visual perception. 64

Wat hieruit opgemaakt kan worden is dat de heersende visie op het lichaam bepalend is voor de manier
waarop de esthetische relatie tussen de film en de kijker wordt gedefinieerd. Daarnaast wordt in dit
onderscheid van Rutherford speciale aandacht gevraagd voor ‘beweging’, een aspect dat inherent is
aan de bewegende aard van cinema, maar wat zich, zoals zal blijken, leent voor verschillende
interpretaties.

Kinetic vision – beweging vanuit een körper- interpretatie
Net als bij körper wordt vanuit het kinetische perspectief het kijkvermogen van de mens anatomisch
benaderd: het oog als mechanisme. Lens, iris en lichtsterkte zijn voorbeelden waarmee de
waarnemende capaciteiten van het oog uit te drukken zijn in empirische eenheden en representatieve
modellen. De eerder genoemde laboranten Marey en Muybridge zijn ook hier voorbeelden van het
verlangen om de mechanische capaciteit van het oog te bevatten. Het meten van beweging, diepte, licht
en donker vormde de basis voor de totstandkoming van de camera obscura met de cinema van
tegenwoordig als indirect gevolg daarvan. Vanuit dit perspectief wordt cinema nog altijd beschouwd als
een medium dat, op basis van zijn veronderstelde accuraatheid, een empirische (en daarmee objectieve)
meting (representatie) van de werkelijkheid zou kunnen geven. Met de komst van de mobiele camera
werd de beweging van het oog door de ruimte zo goed mogelijk gesimuleerd. Iedere toeschouwer die
een dergelijke visuele representatie zou aanschouwen zou, zo dacht men, de bioscoop verlaten met
exact dezelfde ervaring.

In its application to cinema, the eyes of the beholder or observer through space provide the
prototype of a perception of motion which is supposedly duplicated by the mobile camera’s
ability to simulate and represent perceptual cues of depth and movement.

65

In bovenstaand citaat van Rutherford blijkt dat de beweging die wordt benaderd vanuit een kinetisch
perspectief op ‘het zien’ draait om het zo goed mogelijk nabootsen (representeren) van de metingen van
64
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het oog van de waarnemer. Het oog op zijn beurt wordt daarbij, al of niet bewegend, losgekoppeld van
de sensorische intensiteit van het lichaam waarmee het in directe verbinding staat. Het lichaam is dus
bij wijze van spreken volledig inwisselbaar. Deze van het lichaam ‘ontkoppelde’ opvatting van
representatie is volgens Elena Del Rio een opvatting die streeft naar een steeds weer identieke
herhaling van hetzelfde. ‘Representation is mimetic […] in representation, repetition gives birth to the
same’ 66 .
Toch geeft Rutherford aan dat er binnen de kinetische benadering van ‘het zien’ niet alleen werd
gekeken naar het oog als anatomisch object om beweging mee te meten. Binnen ditzelfde (kinetische)
perspectief was er, waar Jonathan Crary uitgebreid over schrijft in zijn boek, Techniques of the
observer 67 , namelijk sprake van een paradigmatische verschuiving ten tijde van de 19de eeuw. De
epistemologische zoektocht naar ‘waar’ de visuele signalen vandaan kwamen verschoof daarbij van het
oog, naar het brein.

The paradigm shift which Crary outlines is tied to the epistemological question of where vision
occurs- whether the sensations we perceive as visual derive from external, so called objective
realities, or whether they derive internally, from the subject. 68

De verschuiving naar het subject, waarbij het brein verantwoordelijk zou zijn voor de totstandkoming van
beeld deed, los van de wetenschappelijke waarde die deze invalshoek bracht, niets af aan de
structurele benadering van de visuele wereld in relatie tot het lichaam. Nog altijd werd vanuit een
oorspronkelijk, anatomisch perspectief gezocht naar een positioneel model om het lichaam en haar
visuele waarneming te beschrijven. Rutherford stelt dat deze verschuiving in de analytische, rationele
benadering van het lichaam nog steeds voorbijgaat aan de benadering van het lichaam in zijn geheel.
Aan het lichaam als basis voor een ‘embodied experience’.

Subjectivity is not coterminous with embodied experience – it is only one component, one
narrowly-defined layer of experience, which does not approximate the heterogeneous and
conflicting multidimensionality of the lived body. The corporeality of vision which Crary describes
discusses in this way cannot encompass the full register of leib- the body of feeling, sensation,
perception and emotion- and does not open up an exploration of the affective embodied
experience of the visual world. 69
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De genoemde verschuiving van een kinetische representatie van de objectieve buitenwereld naar de
subjectieve dimensie van het brein blijft in andere woorden binnen het oppositionele model van subject
versus object. De lichamelijke, of affectieve dimensie is er juist op gericht om de creatieve participatie
van het lichaam in een virtuele dimensie, vanuit passie en wordingsdrang ook bestaansrecht te verlenen.
Niet of/of, maar en/en dus.

Visual kinaesthesia en de synaesthetische kwaliteit van cinema
‘Instead of postulating that the brain constructs information from the input of a sensory nerve,
we can suppose that the centres of the nervous system, including the brain, resonate to
information’. 70

De psycholoog James Gibson geeft aan dat de epistemologische verkenning van het kijkvermogen, of
dit nu de oogbal of de hersenen zou betreffen, fundamenteel onjuist is. De anatomische opvatting van
waarneming als binair stimulus-respons mechaniek verhoudt zich volgens hem namelijk slechts, en
direct tot de exterieure wereld. Consequent sluit het daarmee de relatie tot de interieure (anders gezegd,
binnen-lichamelijke) dynamiek van het waarnemingsproces uit. Als alternatief voor ‘kinetic vision’ komt
Gibson daarom vanuit een modern-cognitivistische achtergrond met een ecologische benadering van
‘het zien’ waarbij hij zich richt op het ‘dynamische proces tussen’ de externe- en de interne wereld. Het
is dit concept dat zich het beste laat omschrijven door ‘visual kinaesthesia’ 71 . Niet langer kan visuele
perceptie volgens hem beschouwd worden als een directe relatie tussen een externe referent en de
interne waarneming daarvan. Tussen deze twee oppositionele uitersten moet volgens hem ruimte
geboden worden voor de ongestructureerde dynamiek van het lichaam. Het is deze dynamiek die ik in
hoofdstuk één al heb beschreven als een ‘tussenruimte’ vol van ‘affectieve resonantie’.

‘Perception here is neither a cognitive process, nor a biological process, as this distinction
becomes non-sensical. It involves the positing of oneself as an embodied entity in a meaningful
way in relation to the environment and what the environment offers.’ 72

Kinaesthesia moet hierbij in eerste instantie gezien worden als de capaciteit van de mens om de plaats
en beweging/arousal van zijn ‘eigen’ ledematen en organen te herkennen. 73 In relatie tot bovenstaand
citaat van Rutherford moet dit gezien worden als een openstelling voor de visuele waarnemingen die
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gedaan kunnen worden ten aanzien van het eigen lichaam. Een bewustwording van de lichamelijke
positionering, het lichamelijke uitgangspunt waarmee de omgeving wordt benaderd.

Vision is kinaesthetic in that it registers movements of the body just as much as does the
muscle-joint-skin system and the inner-ear system. […] Vision, he claims, picks up movements
of the body or part of the body relative to the ground. (He includes stasis of the body as one
form of movement). 74

Gibson verlegt met zijn kritiek op ‘kinetic vision’ de aandacht voor visuele waarneming van puur
exterioceptief (de elementen die buiten het lichaam gemeten kunnen worden) naar een wisselwerking
tussen exterioceptieve en proprioceptieve waarnemingen. Proprioceptie moet hierbij gezien worden als
de informatie die de waarnemer ten aanzien van zijn of haar eigen lichaam ter beschikking heeft 75 . Door
zowel de buitenwereld als de lichamelijke resonantie van die buitenwereld in het lichaam mee te nemen
in een perspectief op perceptie zet Gibson een belangrijke stap. Hij weet (eindelijk) buiten een
oppositioneel kader te stappen en de autonome dimensie van het lichaam te integreren in een opvatting
van het menselijke waarnemingsvermogen: ‘He discards the subjective-objective dichotomy in traditional
models of perception’. 76
Gibson’s ontmanteling van de oppositie tussen object en subject is naar mijn idee van fundamenteel
belang om de autonomie van affect en de potentie van het lichaam überhaupt te kunnen betrekken in de
filmkritiek. Opvallend is echter dat zijn opvatting van perceptie nog wel primair ‘visueel’ lijkt te zijn. Brian
Massumi biedt een invalshoek op perceptie die ook deze dominantie van de ‘visuele’ perceptie wat
afzwakt. Met Massumi’s “mesoperceptie” 77 wordt ook de ‘niet-visuele’ waarneming van het lichaam en
de organen aan Gibsons benadering toegevoegd. Het is: ‘[…] proprioception and viscerality taken
together… the synaesthetic sensibility: it is the medium where inputs from all five senses meet, across
subsensate excitation and become flesh together, tense and quivering’. 78
Een “synesthetische” 79 opvatting van waarneming moet, zoals uit dit citaat al blijkt, opgevat worden als
de kruisbestuivende beïnvloeding van de verschillende zintuigen op elkaar en het lichaam. ‘Synesthesia’,
zo schrijft Laura Marks, ‘is the perception of one sensation by another modality, such as to distinguish
colours by feel’ 80 . Beeld kan zo bijvoorbeeld ook resulteren in het triggeren van tast, smaak, of reuk
sensaties. Het is hier waar in tegenstelling tot de anatomische en top-down gemotiveerde benadering
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van ‘het zien’, ook cultureel-historische aspecten van het lichaam in de discussie worden betrokken. In
andere woorden wordt in de theorievorming rondom visuele waarneming nu ook betrokken waar het
lichaam (bottum-up/potentieel) voor open staat, interesse voor heeft, gevoelig voor is. Het is deze
sensitiviteit van het lichaam die varieert per lichaam, per zintuig en per situatie. Het gaat daarom steeds
om een relationele significantie van de buitenwereld ten aanzien van het lichaam. ‘That what we
perceive is not data about the environment out there, but “the significance of surfaces in relation to our
body’. 81
Het is precies in deze lijn waar Laura Marks met de term ‘haptic vision’ komt in haar boek The skin of
the film

82

. Met haar haptische perspectief op ‘het zien’ biedt zij een alternatief aan het ‘optische model’

waarin het lichaam als körper wordt beschouwd en het kijkvermogen als iets dat objectief te benaderen
is. De epistemologische vraag naar ‘waar’ de waarneming precies plaats vindt waarbij het
gezichtsvermogen wordt losgekoppeld van de lichamelijke dimensie van de waarneming (een
oculaircentristische 83 benadering) wordt achtergelaten. Een haptische model komt daarvoor in de plaats.
De lichamelijke ervaring van het filmkijken komt in zijn geheel centraal te staan. Een perspectief wat
past binnen een herdefiniëring van het lichaam als leib in plaats van körper.

Marks has outlined two different understandings of vision, an optical model, which describes
vision in terms of mastery and control, in which the viewer ‘isolates and comprehends the
objects of vision’, and haptic visuality, a ‘mimetic visuality’ that implies ‘making oneself
vulnerable to the image. 84

Concluderend kan gezegd worden dat visuele waarneming vanuit een leib- perspectief in staat is om
buiten een oppositioneel raster te treden. De lichamelijke dimensie die komt kijken bij het zien van een
film en die eerst leek te verdrinken in de ruimte tussen de opposities krijgt nu primair de aandacht. Het
lichaam verhoudt zich in een veranderende staat tot een veranderende omgeving en zorgt zo voor een
dimensie van onvoorspelbaarheid en creativiteit die past bij het affect. De veranderende staat van het
lichaam komt neer op een veranderende sensitiviteit voor externe impulsen door externe impulsen. Het
is hier waar een top-down benadering ruimte biedt aan de bottum-up krachten van het lichaam en niet
meer als enige logica kan bestaan. Hoewel er steeds sprake blijft van feedback of resonantie tussen de
parallelle logica van het lichaam en de ratio is het leib- perspectief er primair op gericht om de potentie
van het lichaam te benoemen.
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Embodiment van de filmervaring en de affectieve wending in de filmkritiek.
Op basis van het gemaakte onderscheid tussen een traditionele en een ecologische visie op ‘vision’ en
de notie van het lichaam als körper of leib die daaraan ten grondslag ligt, is het goed om het begrip
embodiment nog eens te plaatsen. Geconcludeerd mag worden dat het traditionele idee van het lichaam
als een materiële container die los te zien is van het gevoel een idee is dat past bij een anatomische
benadering hiervan. Het is deze opvatting die niet strookt met de intense lichamelijke ervaring die film in
staat is op te wekken. In dezelfde lijn is een perspectief op ‘visuele perceptie’ als mechanisch
meetsysteem (‘the disembodied eye’), dat zich in de hersenen dan wel in het oog afspeelt ook
onvolledig gebleken. Dit laatste op basis van de consequente uitsluiting van de proprioceptieve
aspecten die betrekking hebben op die zelfde waarneming. De ontoereikendheid van beide concepten
hangt zoals gebleken is zeer sterk samen met de oppositionele assumptie waar zij op gebouwd zijn.
Door de buitenwereld oppositioneel te scheiden van de waarneming wordt steeds opnieuw voorbij
gegaan aan de dynamiek die daar tussen ligt. Het is deze dynamiek die beschreven kan worden als de
dimensie van ‘affective embodiment’. In mijn eigen woorden omschrijf ik deze dimensie daarom als de
mate waarin het lichaam van vlees en bloed openstaat voor beïnvloeding en zich daar van bewust is,
om vervolgens bepalend te zijn voor de intensiteit van een waarneming. Ik sluit me daarmee aan bij de
omschrijving van John Hodgkins: ‘Film viewing is-at –its core- a sensuous and visceral experience, an
agitation and excitation of the senses’.

85

Een affectieve wending in de cinema gaat, zoals gebleken is, gepaard met het openen van de deuren
voor de onderhuidse (leib) potenties van het lichaam. Potenties die vanuit een rationeel gefundeerd topdown proces (de somatofobia die past bij de körper-benadering) veel te lang onderbelicht zijn gebleven
maar die verantwoordelijk zijn voor de ‘affective embodied experience of the visual world’: ‘[..I]t is a
recognition of this sensuous potential that the concept of Leib brings to the ‘body’ of film theory, and to
an aesthetics of embodiment.’ 86
Als een rups die uit een cocon breekt eist het lichaam van binnenuit, in al zijn complexiteit, een centrale
rol op in de visuele wereld van de cinema. De filmtekst en het lichaam, of de filmtekst als lichaam gaan
vanuit dit uitgangspunt vooraf aan de rationele processen die bij het beoordelen of kijken van een film
komen kijken. De cinema zelf is als geen ander in staat om de kijker te attenderen op de ‘affectieve
tussenruimte’ die resoneert met, maar steeds weer ontglipt aan de ratio. Volgens Marks zijn het met
name experimentele filmmakers ‘[which] have been exploring the relationships between perception and
embodiment for years, offering a mimetic alternative to the mainstream narrativization of experience’.
Film zelf kan op die manier beschouwd worden als lichaam. Een perspectief dat past binnen Deleuzes
opvatting van film en dat in de hierop volgende hoofdstukken zal prevaleren.
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Deleuze’s understanding of the body as an assemblage of forces or affects that enter into
composition with a multiplicity of other forces or affects restores to the body the dimension of
intensity lost in the representational paradigm. 87

Zoals in de volgende twee hoofdstukken zal blijken beschouw ik THE ADVENTURE als zo’n film die de
kijker kan attenderen op zijn of haar ‘embodied perception’. Aan de hand van twee bekende
experimentele films uit de jaren zestig 88 zullen hoofdstuk 3 en 4 er (ieder op een geheel eigen wijze)
aan gewijd zijn om de lichamelijke potentie, waar THE ADVENTURE voor mijn gevoel een beroep op doet,
te kunnen herkennen. Door deze te herkennen is het vervolgens mogelijk het lichaam ‘in’ én ‘van’ film te
relateren aan de affectieve wending in de filmtheorie die ik in dit hoofdstuk heb besproken.
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Hoofdstuk 3. De ‘tussenruimte’ in film als een esthetisch
attenderen op de leib- dimensie.
De vorige twee hoofdstukken stonden in het teken van een gedeeltelijk filosofische en een meer
filmtheoretische beschouwing van een affectieve wending in de cultuur- en filmkritiek. Daaruit is
gebleken dat voor een openstelling van de affectieve dimensie van de cinema in acht genomen moet
worden dat het ‘lichaam’ en het ‘proces’ prevaleren boven de ‘ratio’ en de eenduidige ‘representatie’.
Vanuit dit uitgangspunt staat in dit en het volgende hoofdstuk de filmtekst zelf centraal als ‘lichaam’ met
als doel het ‘esthetische proces’ wat lijdt tot een ‘affectief attenderen’ bij de kijker te kunnen herkennen.
Laura Marks stelt, zoals in hoofdstuk 2 geciteerd, dat het vooral experimentele filmmakers zijn geweest
die al jaren trachten om de relatie tussen perceptie en ‘embodiment’ te onderzoeken. Ik heb er mede om
die reden voor gekozen om een aantal esthetische kenmerken van THE ADVENTURE te onderzoeken aan
de hand van twee zeer invloedrijke experimentele films uit de jaren ‘60. Het experimentele onderzoek
dat Marks beschrijft wordt door deze films op een zeer unieke wijze vormgegeven. In THE ADVENTURE
zijn sporen van beide films te herkennen.
De keuze voor deze experimentele films heb ik af laten hangen van esthetische en intertekstuele
verwijzingen in THE ADVENTURE, maar daarnaast ook op een toelichting van regisseur Mike Brune tijdens
het IFFR 2008. Hoewel hij bij de Q&A 89 weigerde commentaar te geven op zijn film maakte hij wél een
verwijzing naar het werk van Ingmar Bergman en Michelangelo Antonioni. Beide grootmeesters kwamen
op dezelfde dag én tevens tijdens de draaidagen van THE ADVENTURE te overlijden. In de selectie van
films ter voortzetting van dit affectieve ‘avontuur’ heb ik me dan ook mede door deze extra informatie
laten lijden. In dit hoofdstuk een analyse aan de hand van L’AVVENTURA (ANTONIONI: ITA, 1960).

THE ADVENTURE en de lege ruimte
Totaal geen verkeer op een weg. Een weg die nergens specifiek heen lijkt te lijden. Geen wandelaar of
fietser in de berm en geen tegenliggers. Geen bewegwijzering op een onbekende splitsing.
Voetbaldoeltjes op een leeg grasveld waar geen kinderstemmen of stuiterende ballen waar te nemen
zijn. De camera die hoog boven de auto, haast onbeweeglijk op de lege ruimte inrijdt. Een ander shot.
Vanuit een lege picknicktent trekt een lichte zoom over diverse rijen lege picknickbanken. De auto komt
in beeld en rijdt weer door.

90
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Beangstigend desolaat: een ruimte die doet denken aan de leegte zoals deze voorkomt bij het
strandhuis in PERSONA (BERGMAN: ZWE, 1966) en op het eiland in L’AVVENTURA (ANTONIONI: ITA, 1960).
Een minimale aanwezigheid van mensen of lichamen, maar toch een beklemmende affectieve
resonantie. Hoe kan deze nadruk op leegheid gekoppeld worden aan de affectieve intensiteit die deze
kenmerkt? Wat zegt leegheid over de opvatting van het lichaam en potentie?
In dit hoofdstuk stel ik dat THE ADVENTURE zich afspeelt in het filmlandschap dat als erfenis na is gelaten
door Antonioni en Bergman. Het is deze ruimte die zijn tijdsruimtelijke coördinaten en determinabele
eigenschappen grotendeels heeft verloren, ten gunste van de affectieve dimensie die in de ruimte
schuilt. De ruimte in THE ADVENTURE beschouw ik dan ook niet als een specifieke plaats of plek, maar
als een tussenruimte, een Deleuziaanse ‘welke-ruimte-dan-ook’: ‘Space is no longer a particular
determined space, it has become any-space-whatever’. 91

Het is deze onbepaalde ruimte waar

Antonioni, aldus Deleuze, binnen zijn oeuvre steeds naar op zoek geweest is. Het verbeelden van de
leegte zou voor hem het ultieme doel zijn om met cinema te bereiken. De lege ruimte die overblijft nadat
iedereen die betekenis zou kunnen geven verdwenen is.

Since L’AVVENTURA, Antonioni’s great project has been the empty-shot, the de-peopled
(deshabité) shot. A forward travelling shot on the empty field, in an interlacing of insignificant
tracks, at the limit of the non-figurative. […] The object of Antonioni’s cinema is to reach the nonfigurative through an adventure whose ends is the eclipse of the face, the obliteration of
characters. 92

Op basis van dit citaat vallen de te trekken parallellen naar Mike Brune’s THE ADVENTURE al snel op. Het
is de totale afwezigheid van mensen in hun fysieke verschijning die doet denken aan een situatie van na
een grootschalige ontruiming (deshabité 93 ). De wegen lijken, zoals Deleuze hier ook beschrijft, nergens
specifiek naartoe te leiden (er staat aan het begin zelfs een heel onopvallend bordje ‘dead end’ 94 .
Bovendien, zoals de stemmen in de auto de kijker duidelijk maken, worden deze wegen ook redelijk
willekeurig ingeslagen: “Mm, I’m not sure if we’re allowed down here. Ow, the gate’s are open so, … I
guess…”. 95 Tenslotte is het de langzaam voorwaarts glijdende camera in THE ADVENTURE die haast niet
beter omschreven kan worden dan de manier waarop Deleuze Antonioni’s ‘empty shot’ omschrijft: ‘A
forward travellingshot on the empty field’ 96 .
Opvallend is echter dat Antonioni trachtte om zijn karakters tegen het einde van de film te laten
verdwijnen. Iets wat in THE ADVENTURE niet het geval is. In tegendeel. Naarmate de film vordert blijken er
91
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steeds meer karakters aanwezig te zijn in deze op het eerste gezicht leeg ogende ruimte. Om meer
inzicht te krijgen in de reden waarom Antonioni er voor koos om de karakters te laten verdwijnen
beschrijf ik nu eerst één van zijn meest besproken films in relatie tot deze verdwijningen. Het is de titel
alleen al die binnen dit onderzoek een belangrijke aanleiding vormt om hiermee te beginnen.

L’AVVENTURA (ANTONIONI: ITA, 1960)
The Cannes Film Festival, 1960. Over two hours into a new Italian film, a woman runs down the
imposing corridor of a baroque hotel in extreme long shot. Spectators shout: “cut, cut!” amid
frequent laughter and jeering. This was the first audience response to Michelangelo Antonioni’s
L’AVVENTURA. 97

Hoewel L’AVVENTURA in eerste instantie door velen werd beschouwd als een langdradige en saaie film
waarin actie en inlossing ontbraken zou deze film, achteraf bezien, de doorbraak betekenen van de
Italiaanse filmregisseur Michelangelo Antonioni. De hierboven omschreven, eerste reactie van het
publiek kan, zoals Hamish Ford onderschrijft 98 , verklaard worden vanuit het verwachtingspatroon van
het publiek dat de screening van L’AVVENTURA in 1960 onderging. Een verwachtingspatroon gebaseerd
op een duidelijke rolverdeling onder de karakters en een strak actieschema. In andere woorden, een
goede begeleiding van de kijker op het ‘molaire niveau’ 99 van de film.

Where narrative and action prevail, the molar plane of unified subjects is more actively at work,
while where the affective-performative body prevails, the molecular plane of subjectless
intensities is dominant. 100

L’AVVENTURA trapt af op het molaire niveau. De film begint met de voorbereidingen van een groep jonge,
mooie, maar vooral welvarende adolescenten die een zeilreisje gaat maken. Het is dit vooruitzicht,
kracht bij gezet door scènes als het afscheid nemen van familie, beelden van gepakte koffers en het
onderweg zijn met de auto, dat de associatie met een ‘romantic adventure’- narratief opwekt. Een genre
dat op basis van zijn causale, door actie voortgestuwde verhaallijn sterke overeenkomsten vertoont met
het ‘actie-beeld’ zoals Deleuze dat beschrijft in zijn eerste cinema boek, ‘the movement image’. In het
actiebeeld zijn abstracte affecten volledig gedetermineerd in losstaande objecten, subjecten en
tijdsruimtelijke co-ordinaten.
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[Affects]

101

are no longer displayed in any-space-whatevers, no longer inhabit originary worlds,

but are actualised directly in determinate, geographical, historical and social space-times. 102

Het is de actie in een dergelijke avonturenfilm die zich voltrekt via een streng causaliteitsprincipe van
oorzaak en gevolg en waarin, in tegenstelling tot het affect zoals besproken in hoofdstuk 1, binaire
opposities garant staan voor conflictvorming en voortgang van de verhaallijn. Laura U. Marks schrijft
over dit actie-beeld (dat onderdeel uitmaakt van Deleuze’s overkoepelende categorie/ en boektitel ‘the
movement image’) het volgende:

[…] movement image cinema in which frame follows causality, according to the necessities of
action. […] Simply, in the movement image, Arnold grabbing his gun is followed by Arnold
shooting the bad guy. 103

Hoewel Marks het hier wel erg basaal verwoordt, komt de essentie van het ‘actie-beeld’ hier wel naar
boven. Causaliteit, camerabeweging ter facilitering van de actie, antagonisme en bovenal de
uiteindelijke dominantie van het subject op het object. De onderliggende logica van het conflict wordt
door Deleuze beschreven als een serie van opposities die doet denken aan de beweging van een wip.

[…] a series of duels: duel with the milieu, duel with the others, with itself. Finally the new
situation which emerges from the action forms a couple with the initial situation. This is the set
(ensemble) of the action-image, or at least its first form. It constitutes the organic representation,
which seems to be endowed with breath or respiration. For its expands towards the milieu and
contracts from the action. More precisely, it expands or contracts at either side, according to the
states of the situation and the demands of the action. 104

L’AVVENTURA’s openingsscene is naar mijn idee een voorbeeld van zo’n serie conflictsituaties die
Deleuze hier beschrijft. Gekoppeld aan het reisdoel van de groep staat een serie van tegenstellingen
garant voor een verwachtingspatroon dat past bij een ‘road-movie’. Concreet werkt dat als volgt. Anna
komt in haar witte jurkje aangewandeld bij haar vader die in zwart pak in overleg is met een andere
101
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man. Gelijk is te zien dat de twee mannen van een verschillende stand zijn. Vader (in pak) zegt tegen
een vermoedelijke werknemer (in vieze tuinbroek) dat er niets aan te doen is dat de oprukkende
woonflats een arme villa wegdrukken. Waarop de man onderdanig zegt ‘u heeft gelijk excellentie’. Anna
komt dichterbij en zegt: ‘Ben je hier, ik zocht je boven’. Vervolgens gaan vader en dochter in gesprek
over de 5-daagse trip die Anna gaat maken. Hij vraagt haar of er geen pet met de naam van de boot
meer wordt gedragen en verbiedt haar te trouwen met haar vriendje. Dan nemen ze afscheid. Anna
stapt samen met Claudia in een auto met chauffeur. Het verhaal is begonnen.
Zwart/wit, vader/dochter, man/vrouw, boven/beneden, arm/rijk, heden/verleden; de openingssequentie is
doorzeefd met tegenstellingen die, belichaamd door concrete ruimte- en tijdscoördinaten (het naoorlogse Italië) en specifieke personages (Anna, Claudia, vader en vriendje Sandro) uitgevochten
dienen te worden in het verhaal dat gaat komen. Antonioni pijnigt zijn publiek echter door deze
opgebouwde verwachtingen niet in te lossen. Nadat de groep goed en wel op zee is geeft hij het verhaal
een wending waarna causaliteit en duel-gedreven actie als sneeuw onder de zon lijken te verdwijnen.

Het moleculaire niveau en de ‘any-space-whatever’
[…] the classical ideals of action as means to successful and morally unambiguous subjective
mastery and bringing about of narrative events become eclipsed in this “adventure” by the
radically fore grounded power of temporal and spatial affectivity. 105

Het is voornamelijk de ruimtelijke dimensie van het affect in L’AVVENTURA die ik uit bovenstaand citaat
graag nader wil onderzoeken om beter inzicht te krijgen in de ruimte die in THE ADVENTURE betreden
wordt. Te meer omdat hier ook de affectieve dimensie in het werk van Antonioni al heel expliciet
beschreven wordt. Het is de verdwijning van Anna die na 27 minuten film een wending vormt van het
molaire niveau waar narratieve en reductionistische kracht domineren, naar een meer moleculair niveau
waar de affectieve dimensie met zijn affirmatieve krachten herkenbaar wordt. Hoe dit gerelateerd is aan
de ruimte zal hieronder duidelijk worden.

Pure potentie na de mysterieuze verdwijning van Anna
Nadat het high-class gezelschap, waaronder Anna, haar minnaar Sandro en haar vriendin Claudia, een
poosje aan het zeilen is besluiten ze te gaan zwemmen. Anna jaagt de hele groep (die bestaat uit zes á
zeven man) daarbij de stuipen op het lijf door te doen alsof er een haai in de buurt is. Later geeft ze aan
Claudia toe dat ze dit in scène zette om iets te doen aan haar verveling. Ik zie in deze actie van Anna
een eerste aanwijzing voor het erkennen van een affectieve dimensie waarbij gevolg niet meer
gekoppeld is aan oorzaak en het causaliteitsprincipe dus begint te eroderen. Zoals ik in hoofdstuk 1 heb
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beschreven, kenmerkt het affect zich door een participatie in een virtuele dimensie. Deleuze ziet deze
participatie als een vorm van anticiperen op een situatie die nog komen gaat. Het anticiperen, ofwel het
activeren van een staat van alertheid, ziet hij daarmee echter gelijk aan een volledig ‘event’.

[Affects 106 ] have an anticipatory role, since they prepare for the event which will be actualised in
the state of things and will modify it (the slash of the knife, the fall over the precicipe 107 [in dit
geval de aanval van de moordlustige haai]), but in themselves they are already the event in its
eternal aspect, in what Blanchot calls, ‘the aspect of the event that it’s accomplishment cannot
realise. 108

Anna verlegt met haar verwarrende actie zonder oorzaak de aandacht voor haar gezelschap en het
filmpubliek van continuïteit naar interruptie. Ze zorgt daarmee als het ware voor een kortsluiting in de
causale logica die de verhaallijn tot dusver nog leek te hebben. Een kortsluiting die niet veel later
onherroepelijk terugkomt.
Nadat er op een ogenschijnlijk ‘onbewoond’ eiland is aangemeerd verspreidt het gezelschap zich over
de rotsen en inhammen van de kuststrook. De film laat zien hoe Anna en Sandro een gesprek hebben
over hun relatie. Anna geeft Sandro aan hem niet meer te voelen. Gezien het feit dat ze ver van elkaar
wonen zien ze elkaar te weinig vindt ze. De tussenpozen zijn te lang voor haar. 109 Sandro maakt een
seksueel getint grapje. ‘Voelde je me dan vanmiddag ook niet?’. Op dat moment wordt de scène
doorsneden met een kort gesprekje tussen Giulia en Corrado (een ander stelletje uit de groep) die
concluderen dat de lucht betrekt. Er volgt een beeld van Claudia die al wandelend langs de kliffen
schrikt van een hoog opspattende golf. De kapitein van de boot komt de groep halen omdat hij de zee te
ruw vindt worden. Claudia roept naar Sandro waar Anna is. Anna blijkt echter verdwenen en de rest van
de film niet meer te worden gevonden.
Het is hier waar Antonioni laat zien hoe hij de ruimte ontdoet van figuratie en causaal gefundeerde actie
die eerder nog zorgde voor een (ogenschijnlijk) stabiele narratieve structuur. Hij toont aan dat de
dominantie van het subject ten aanzien van de ruimte beperkt is. Niet langer is het eiland te reduceren
tot gedetermineerde coördinaten. De lineaire continuïteit van het narratief wordt door Antonioni afgepeld
als ware het de schil van een vrucht.
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The action-image tended to shatter, whilst the determinate locations where blurred, letting anyspaces-whatever rise up where the modern affects of fear, detachment, but also freshness,
extreme speed and interminable waiting were developing. 110

Het is de niet-figuratieve ruimte waar de, naar Anna zoekende karakters in L’AVVENTURA vervolgens
mee geconfronteerd worden. Het steeds woester ogende eiland (hoge golven, donkere luchten, wind en
regen) biedt hen geen stabiele basis meer om betekenis aan toe te kennen, laat staan deze omgeving
te beheersen. Tegelijk met de angst die komt kijken bij dit verlies van controle ontstaan er –tijdelijk vrij
van enige structuur- oneindig veel mogelijkheden. Het is een impasse die vol is van potentie. Het is hier
waar de affirmatieve werking van affect voelbaar wordt.
Terwijl de schaduw van het verdwijnen van Anna nog over het eiland en de groep hangt en er elk
moment een lichtpuntje kan komen die leidt tot nieuwe inzichten of determinaties gebeurt er tijdelijk niets.
Anna kan overal zijn, er kan van alles gebeurd zijn. De levende Anna is vooralsnog verdwenen en haar
dode lichaam nog niet gevonden. De groep zal zich moeten herformeren en de toekomst ligt open. Het
is dit moment, of beter gezegd deze voortkabbelende tussenfase, waarin een nieuwe grip op de situatie
nog niet tot stand is gekomen (virtuele mogelijkheden nog niet geactualiseerd zijn) die kenmerkend is
voor de affectieve kracht van de ‘any-space-whatever’.

[…] it no longer has co-ordinates, it is a pure potential, it shows only pure [affects] 111 ,
independently of the states of things or milieux that actualise them (have actualised them or will
actualise them, or neither the one nor the other- it hardly matters) 112 .

Het lichaam van Anna dat het affect geactualiseerd zou kunnen hebben, is verdwenen. Misschien is het
wel tot ‘lijk/ körper’ gereduceerd na een val of sprong van de rotsen. Het affect is daarmee, los van
enige lichamelijke actualisatie, volledig autonoom. Het wordt nu belichaamd door een ruimte die geen
coördinaten kent en zich vooralsnog niet laat beheersen.

De-territorialisatie 113 in de esthetiek
Het lijkt alsof de afstand tussen de groep en het eiland kleiner is geworden na het moment dat Anna is
verdwenen. Ze lijkt opgeslokt door de elementen. Gezegd zou kunnen worden dat de oppositie tussen
110
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de non-organische materie van het object (het eiland, de zee, de lucht en de weersomstandigheden) en
de subjectieve rol van de groep vrienden is doorbroken.

While they walk over its prehistoric terrain beneath a tornado sky and above an angry sea, we
watch bodies confronted with sublime immensities in the face of which these subjects appear
powerless and absurd. 114

Het is deze erosie van beheersing; dit verlies aan sturing en van controle dat de kijker van L’AVVENTURA
opgedrongen wordt. Nu de initiële protagonist van het toneel verdwenen is en de zoektocht op het eiland
wordt gestaakt lijkt enige voortgang in de verhaallijn steeds verder te stagneren. Antonioni versterkt dit
controleverlies op esthetisch niveau aan de hand van zijn kadrering. Deze lijkt steeds minder gebaseerd
op het volgen van de actie en het ‘establishen’ 115 van de ruimte. Met grote regelmaat provoceert
Antonioni de klassieke Hollywood montage 116 die zou moeten zorgen voor een coherente representatie
van de ruimte om een oriëntatie van de kijker goed te begeleiden. Antonioni distantieert zich hiermee
van een montage gebaseerd op enkel rationele overwegingen: ‘[…] a rational ordering system (the
continuity system) that is intended to make the story as legible and smooth running as possible’. 117
Het is juist de afbraak van deze rationele dimensie van de ruimte die de kijker aan den lijve begint te
voelen. Alhoewel de kijker zich op basis van desoriëntatie, verlies van controle en gebrek aan actie zou
kunnen storen aan een ‘lege’ film dient deze leegte vanuit het perspectief van de affecten juist als
overvol ervaren te worden. Overvol aan mogelijkheden. Opnieuw pure potentie, nu ook voor de kijker
om nieuwe verbindingen aan te gaan met de film, de wereld en de ander. Verbindingen die Antonioni
volgens James Williams in het moderniserende Italië van na de tweede wereldoorlog steeds harder
begon te missen.

Antonioni’s many celebrated techniques to resensitize us to the world- the protracted long take,
the use of mismatches and ellipses […] and tableau vivant effects- […] have as their ultimate
goal to provide a form of reprieve from the increasing noise and chaos of modernity. 118

De any-space-whatever in de film transformeert zich op deze manier tot een ruimte voor de kijker om in
aanraking te komen met de tot object gereduceerde buitenwereld. Ruimte krijgt zo een dimensie die
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tastbaar is, die dichtbij komt en zich door het scherm op de kijker begint te richten. Voelbaar….: ‘Space
has left behind its own co-ordinates and its metric relations. It is a tactile space. […] 119
Er is teveel ruimte die niet valt te overzien door de kijker. Tevens wordt hem of haar veel tijd gegeven
om zich daar bewust van te worden. De ruimte krijgt zo iets magisch en tegelijkertijd iets machtigs.
Zonder concrete actie in het beeld ontstaat haast als vanzelf een activering in het lichaam van de kijker.
Een activering die volgens Hamish Ford een pijnlijke factor kent: ‘This process leads to a painful
reflexive awareness of bodies and their ties to a universe in which time, allied to the materiality of the
immanent world, reigns supreme in all its unpredictability’. 120

Affect in de ‘any-space-whatever’
Deleuze trekt in Cinema 1 de parallel tussen de lege ruimtes in de cinema en de naoorlogse situatie. Hij
ziet verwoeste steden die achtergelaten zijn en wachten op wederopbouw, hij ziet vuilnisbelten en
krottenwijken en zelfs op plekken waar geen oorlog was geweest ziet hij sporen van leegstand en
verlatenheid. ‘[…] even in places where the war had not penetrated, its undifferentiated urban tissue, its
vast unused places, docks, warehouses, heaps of girders and scrap iron’. 121
Het is de spookachtige sfeer die samenvalt met het nog nasmeulende gevolg van een agressieve
wervelwind in de naam van over-determinatie (denk aan de rassenzuivering van de Holocaust), die
vorm krijgt in de any-space-whatever. Waar de mensen zijn verdwenen en het landschap onherkenbaar
is

geworden

maken

determinatie,

actie

en

coherentie

plaats

voor

leegte,

tijdelijke

in-

determineerbaarheid en incoherentie. Het is precies deze verschuiving die volgens Deleuze parallel
loopt aan de teloorgang van ‘the action-image’ 122 en de opkomst van de ‘any-space-whatever’. ‘The
affect is now presented directly in medium shot, in a space which is capable of corresponding to it’. 123
Het is volgens mij ook deze overgang waarbij de nadruk op representatie van onderaf wordt
opengebroken. Een virtuele dimensie, nog niet, of niet langer geactualiseerd door lichamen, openbaart
zich in een ruimte zonder co-ordinaten. Affect krijgt vorm in pure potentie. Het is deze dimensie die
Antonioni leek te willen verbeelden. ‘Space does not emerge from it depotentialised, but on the contrary,
all the more charged with potential’ 124 . De ruimte die door Deleuze bedoeld wordt met zijn any-spacewhatever valt zeker met het oog op haar potentie, goed te begrijpen vanuit Deleuze’s univocity of being
uitgangspunt dat ik al besprak in het eerste hoofdstuk maar hier nog even herhaal.
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Deleuze defines univocity of being as the “Being of becoming,” as the ontological fact that
‘Being’ can be said only of becoming and that therefore ‘Being’ itself ‘is’ nothing but becoming 125 .

Het is hier waar duidelijk wordt hoe één van de belangrijkste uitgangspunten van Deleuze samenvalt
met het affect en de cinematische ruimte van L’AVVENTURA waarin deze gevoeld kan worden. Affect
beslaat dat wat het lichaam van de kijker attendeert op zijn vitaliteit en zijn ‘aanhoudend in wording zijn’.
‘Worden’ gaat in L’AVVENTURA primair gepaard met het afgooien van de ketens van kennis en ratio via
een de-terriorialiserende benadering van de ruimte. Antonioni lijkt zijn best te doen om in het verdere
verloop van de film (dat ik hier niet specifiek zal behandelen) deze ruimte vooral open te laten. Het is de
potentie van deze leegheid die echter onafwendbaar weer in de handen van nieuwe betekenisgeving,
actualisatie en re-terriorialisatie zal vallen.

It is the immediate proximity of before and after. It is nonlinear, moving in two directions at once;
out from the actual (as past) into the actual (as future). The actuality it leaves as past is the
same actuality to which it no sooner comes as future: from being to becoming. 126

De ‘open tussenruimte’ die ik hier aan de hand van L’AVVENTURA heb besproken voldoet voor nu om te
kunnen kijken in hoeverre de lege ruimte van THE ADVENTURE hiermee overeenkomt en op welke manier
in deze film uit 2008 opnieuw, of wellicht op een iets andere manier de affectieve dimensie van het film
kijken wordt geadresseerd.

De ‘any-space-whatever’ in THE ADVENTURE
Op basis van de bovenstaande beschrijving van de ‘open’ ruimte in L’AVVENTURA is hopelijk duidelijk
geworden hoe ik er toe kom te stellen dat de auto in THE ADVENTURE naar mijn idee een Deleuziaanse
any-space-whatever binnenrijdt. Mike Brune sluit naar mijn idee met zijn verbeelding van de ruimte aan
bij een herkenbare tendens in de experimentele cinema van de jaren zestig. Een tendens die door
Pascal Augé wordt beschreven als een toenemende wens ‘een wereld zonder mensen’ te verfilmen.

If the experimental cinema tends towards a perception as it was before men (or after), it also
tends towards the correlate of this, that is, towards an any-space-whatever released from its
human coordinates. 127
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Wat hieruit duidelijk wordt is dat de any-space-whatever van de jaren ’60 een experimentele reactie was
op het ‘actie-beeld’ dat zich zo sterk beriep op principes van sturing en beheersing. In L’AVVENTURA is
het een op het eerste oog, lineair narratief, voortgestuwd door een serie conflicten dat al snel lijkt uit te
waaieren (de-terriorialiseren) in een affectief veld, vol van potentie en vrij van lichamen. Hoewel in THE
ADVENTURE deze volgorde niet helemaal hetzelfde is en de esthetische principes anders worden ingezet
leidt ook deze film tot een bewustwording van de potentie die samenhangt met de any-space-whatever
waarin het verhaal zich afspeelt.
Het landschap is in eerste instantie leeg (zoals Antonioni het heeft achtergelaten) en de wegen zijn
betekenisloos. Narratieve aanwijzingen zijn er niet. De kijker wordt verleid zich te concentreren op de
dialoog van het echtpaar die als voice-over te horen is. Er wordt hiermee vanuit de film ingespeeld op
het rationele verlangen betekenis te willen gegeven aan deze ondefinieerbare openingssequentie. De
kijker wordt uitgedaagd de functie van het rijden te achterhalen, een eventueel duel te ontdekken, en het
te behalen doel van deze trip te leren kennen. Het echtpaar op zijn beurt doet hetzelfde in relatie tot het
landschap. De man en de vrouw vragen zich af of ze het landschap eventueel zouden kunnen kopen,
van wie het zou zijn, of het wel voor hen toegankelijk is en waar ze kunnen picknicken. Vragen die naar
mijn idee gebaseerd zijn op een verlangen betekenis te geven; die tenderen naar een ‘terriorialisatie’ of
beter gezegd een ‘re-terriorialisatie’ van de any-space-whatever. Dit door de film aangeboorde
verlangen moet volgens mij gezien worden als potestas en staat daarmee haaks op de Spinozistische
opvatting van verlangen zoals besproken in hoofdstuk 1. De ruimte in de film, maar ook die tussen de
kijker en de film wordt in THE ADVENTURE benaderd vanuit een körper- perspectief zoals besproken in
het eerste deel van hoofdstuk 2.
Ondertussen, zo kan gezegd worden, is er tevens sprake van een onderhuidse laag, een moleculaire
laag die vooruitblikt op de situatie die komen gaat. In deze laag wordt het echtpaar al rijdende
voorbereid op een gebeurtenis die ze nog niet kunnen kennen. Ze worden lichamelijk al klaargestoomd
voor (geattendeerd op) dat wat hen te wachten staat. De ondefinieerbare any-space-whatever waar ze
doorheen rijden vervult zo, op basis van haar oneindige potentie, een anticiperende rol 128 op de nabije
toekomst waarin die potentie geactualiseerd gaat worden. 129 De potestas- gefundeerde vragen ten
aanzien van de ruimte die op een molair niveau door het echtpaar worden gesteld worden op het zelfde
moment gevoed door een stimulering van hun lichaam op moleculair niveau. De intensiteit van het
spanningsveld tussen deze twee parallelle velden moet naar mijn idee gezien worden als de affectieve
resonantie in de film.
Ook de kijker ervaart dit aan den lijve. Veilig vanuit de bioscoopstoel rest deze niets anders dan zich te
schikken naar zijn rol en net als het echtpaar vragen te stellen om de beangstigende maar overvolle
potentie van de ruimte te reduceren tot een narratief. Maar er komt geen antwoord. De vragen
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resoneren binnen de grenzen van het denkbare. Terwijl de auto gestaag doorrijdt op een weg die
doodlopend zou moeten zijn, kabbelt de film voort en neemt de affectieve intensiteit toe. De
bioscoopstoel is niet langer een veilige plek aangezien het lichaam van de kijker voelbaar aangesproken
wordt door aanhoudende onwetendheid.
Waar Antonioni zijn best deed om de ruimte te ontdoen van coördinaten en figuratie, zo lijkt de kijker in
(en van) THE ADVENTURE de achtergebleven leegte zo snel mogelijk weer te willen re-territorialiseren in
kennis van, en grip op de situatie. De leib- dimensie van het lichaam wordt aangesproken doordat er
geen antwoord op de vragen komt en causale verbanden vooralsnog blijven ontbreken. De ruimte laat
zich vooralsnog niet beheersen en is daarmee een ‘tactile space 130 ’.
Cameravoering en mise-en scène dragen volledig bij aan deze samensmelting van perspectieven. Het
lijkt alsof de overvolle potentie die in de ‘any-space-whatever’ van THE ADVENTURE schuilt op hetzelfde
moment geactualiseerd wordt (of werd) in een bijna ziekelijke coherentie. Er is sprake van een
nagenoeg volledige lineaire continuïteit. De camera hangt hoog boven de auto en volgt deze zeer
gelijkmatig in de vorm van een ‘tracking shot’. De weg is schoon en strak geasfalteerd; een dik
getrokken gele streep deelt het zwarte asfalt in tweeën. Het landschap is keurig schoon en overzichtelijk.
De montage (hoewel zeer schaars) is er duidelijk op gericht om de continuïteit zo goed mogelijk te
waarborgen. Tegelijk met deze lineaire elementen die een kinetische opvatting van de cinema (zoals
besproken in hoofdstuk 2) lijkt te willen benadrukken is het lichaam van de kijker intens betrokken en
potentie overal te voelen. THE ADVENTURE toont hiermee aan dat dualistisch overzicht en top-down
verlangen eigenlijk hand in hand gaat met affectieve resonantie in het lichaam. Des te groter het
verlangen om de ruimte te leren kennen en te beheersen, des te intenser kaatst dit verlangen terug als
lichamelijke resonantie. Het is hier waar de ‘feedback-dynamiek’ van Massumi zich duidelijk
manifesteert.
Zo plotseling als in L’AVVENTURA één van de protagonisten uit het beeld verdwijnt, zo verschijnt er
ineens een karakter uit het niets in THE ADVENTURE. Ik beschouw de verschijning van de mimespeler
daarom als het gevolg van een aanhoudende miskenning, of ignorantie voor de potentie van het lichaam
waarop naar mijn idee Antonioni de kijker in 1960 reeds wilde attenderen. Brune lijkt de kijker erop te
willen wijzen dat een aanhoudende oculaircentristische benadering van de werkelijkheid (waar cinema
onderdeel van uit maakt) een verblindend effect heeft op de vitale dimensies van diezelfde werkelijkheid.
Het lichaam (van de mime) is in staat te laten voelen (aan zijn toeschouwers) dat er voortgang heeft
plaatsgevonden. Een voortgang die bestond bij de gratie van het ontsnappen aan structuur en ratio
waartoe zij de ‘any-space-whatever’ zo graag hadden willen reduceren.
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Hoofdstuk 4. Representatie, affect, performance
De mimespeler brengt de auto van het echtpaar tot stilstand en probeert het portier van de auto te
openen. De bestuurder houdt deze echter angstvallig op slot. Als de mime-speler het heeft opgegeven
om fysiek in contact te komen met het echtpaar, stelt hij zich op voor de auto. Daar begint hij in stilte
met zijn mime-optreden waarin hij lijkt uit te willen beelden wat er voorafging aan de huidige situatie. De
strekking van de interpretatie van het echtpaar is als volgt.
Ik was aan het wandelen en bloemen aan het plukken toen er ineens iemand op me schoot. Ik vluchtte,
rende de weg op. Toen kwam er een echtpaar in een auto aangereden: jullie. Jullie stopten maar lieten
me niet binnen. Vervolgens ging ik voor de auto staan.
De mimespeler stopt met zijn gebaren en kijkt geschrokken achterom, waar hij een andere mime-speler
uit de bossen ziet komen. Deze beeldt uit hoe hij een jachtgeweer laadt en richt. Het echtpaar volgt de
gebeurtenissen met de mond open. Hoewel er geen geweer of kogel te zien of te horen is lijkt het
vervolgens of de mime wordt neergeschoten. Met een enorme klap vliegt hij op de motorkap van de
auto en blijft daar voor dood liggen. De andere mime verdwijnt en het echtpaar komt uit de auto. Ze
voelen de hartslag van de mime, trekken hem op de grond. Vervolgens maken ze een foto, steken hem
20 dollar onder de bretels en rijden weg in de richting waarvan ze gekomen waren.

In hoofdstuk 3 is gebleken dat het plotseling uit de bossen stappen van de mime-speler in THE
ADVENTURE gezien kan worden als een bevestiging van de pure potentie zoals die opgeroepen werd
door de any-space-whatever. In dit hoofdstuk stel ik de vraag waar de affectieve kracht uit de daarop
volgende interactie tussen de mime-speler en het echtpaar gezocht moet worden en hoe deze zich
verhoudt tot een eventueel gesuggereerde status van ‘het kijken’ anno 2008. Het feit dat er in deze
interactie door de mimespelers niet gepraat wordt, draagt naar mijn idee voor een groot deel bij aan de
intensiteit van deze scène. Om uit te vinden hoe zwijgzame performance en intensiteit zich tot elkaar
verhouden is dit hoofdstuk gewijd aan een soortgelijke, eenzijdige zwijgzaamheid zoals die heerst in
Ingmar Bergman’s PERSONA (ZWE: 1966).

Representatie
De hierboven beschreven scène stelt naar mijn idee belangrijke vragen over de representatieve aard
van het medium film (en wellicht ook fotografie). Dit omdat het echtpaar van achter de autoruit kijkt naar
een performance waarbij interpretatieve betekenisgeving centraal staat. Het is daarbij in eerste instantie,
zoals in hoofdstuk 2 besproken is, een oculaircentristische benadering van de voorstelling. Dit komt
voort uit de discursieve rol van de mimespeler als ‘zwijger’ en ‘performer’, maar ook doordat de auto een
fysieke geluidsbarrière vormt tussen de mimespeler en zijn toeschouwers. Een ‘veilige barrière’?
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Het feit dat de mime-speler zich niet van taal in de vorm van gesproken tekst bedient, draagt zoals
gezegd bij aan een bewustwording van de affectieve intensiteit van deze scène. Resonantie in de vorm
van affect zou impliceren dat er sprake is van een virtuele participatie van het lichaam, buiten het
lichaam, in relatie tot andere lichamen. Betekent dit dat de auto helemaal geen bescherming biedt tegen
de ‘onbekende’ buitenwereld? Om daar meer inzicht in te krijgen zal ik de afwezigheid van taal in
PERSONA (BERGMAN: ZWE, 1966) onderzoeken. Deze film biedt op basis van zijn medium-reflexieve laag
een goed uitgangspunt om een combinatie van stilte, representatie en affect zoals deze voorkomt in THE
ADVENTURE te kunnen analyseren.

A character has abandoned his profession, renounced its social role; he is no longer able to, or
no longer wants to communicate, is struck by an almost absolute muteness he even loses his
individuation, to the point where he takes a strange resemblance to the other, a resemblance by
default or absence. Indeed, these functions of the face presuppose the reality of a state of
things where people act and perceive. The affection-image makes them dissolve, disappear. We
recognise one of Bergman’s scripts. 131

Afwezigheid van verbale tekst in PERSONA
Actrice Elisabeth Vögler stort temidden van een optreden ineen. Omdat ze daarna niet meer spreekt en
nauwelijks meer beweegt wordt ze opgenomen in een psychiatrische kliniek waar ze onder toezicht van
een vrouwelijke arts verzorgd wordt door verpleegster Alma. De hoofdarts denkt in te zien waarom
Elisabeth haar lippen zo stijf op elkaar houdt en legt dit aan Elisabeth voor. Ondertussen schilt Elisabeth
een vrucht. 132 In deze monoloog wordt het vraagstuk van de affectieve logica op verschillende niveaus
prachtig benaderd.

Denk je dat ik het niet begrijp? Die hopeloze droom van zijn? Niet lijken maar zijn? Op elk
moment bewust, alert? Maar er is die kloof tussen hoe anderen ons zien en wij onszelf zien. Dat
draaierige gevoel en continu dat verlangen ontmaskerd te worden. Om doorzien te worden,
neergehaald, misschien wel vernietigd te worden. Elke toon is een leugen, elk gebaar een
onwaarheid, elke glimlach een grimas. Zelfmoord plegen, welnee! Dat is lelijk, dat doe je niet.
Je kunt stoppen met praten. Dan kun je tenminste niet liegen. Je kunt jezelf opsluiten, jezelf
afsluiten. Dan speel je tenminste geen rol, trek je geen gezicht of maak je valse gebaren.
Dat denk je, maar de realiteit is koppig. Je schuilplaats is niet waterdicht. Het leven druppelt
door alles naar binnen, je wordt gedwongen te reageren. Niemand vraagt je of het echt is of niet,
of je oprecht bent of niet. Alleen in het theater heeft die vraag nog betekenis, maar ook daar niet
veel. Ik begrijp je Elisabeth. Waarom je zwijgt en niet meer beweegt. Ik begrijp dat je je
131
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willoosheid in een fantastisch systeem hebt gegoten. Ik begrijp je en bewonder je. Ik denk dat je
deze rol tot het einde moet uitspelen. Tot het niet meer interessant is, dan kun je er mee
stoppen. Net zoals je stukje bij beetje je andere rollen opgeeft.

De zwijgzaamheid van Elisabeth vormt een manier om zich te onttrekken aan de oppositionele rollen
waar haar artiestenleven zo vol van was. Die wereld waarin haar gezicht beschouwd werd als een
eenheid, als buitenkant van een onveranderlijk karakter. Leesbaar en eenduidig te begrijpen, als
indexicale betekenisgever van haar binnenste. Vaak foutief geïnterpreteerd, vaak voorbij gegaan aan de
dynamiek die zich in haar lichaam voltrok. Het is deze aanhoudende miskenning die Elisabeth naar mijn
idee heeft doen bezwijken.
Door niet meer te praten is ze niet langer meer de actrice met een masker in plaats van een oprechte
vrouw. De stilte maakt haar niet langer enkel een harde buitenkant zonder zachtaardig binnenste. Ze is
niet langer meer de volwassene in relatie tot haar kind, of de ratio waarmee ze haar eigen kinderlijkheid
heeft overschaduwd. Het is haar lichaam van vlees en bloed waar Elisabeth zich nu hermetisch in terug
lijkt te trekken. Om dichter bij die andere logica te komen. Die lichamelijke logica, waar op een
moleculair niveau een uitwisseling tussen binnenkant en buitenwereld plaatst vindt. Waar subject en
object onlosmakelijk verbonden zijn: ‘This a-subjective and non-objective medium depth is one of the
strata proper to the corporeal; it is a dimension of the flesh’. 133
Het is Elisbaeth’s zwijgen dat de aandacht verlegt van rationele betekenisgeving (zo sterk geassocieerd
met taal) naar de performatieve dimensie van het lichaam die er zoals Elena Del Rio zo mooi beschrijft,
een geheel eigen logica op nahoudt.

[…] performance [has to be considered] as an expression-event of inassimilable affect
(inassimilable to language, binary structures and ideological functions), and the performing/
performative body as site where affective events take place, either in its productive or receptive
modalities, or more likely, in both simultaneously. 134

De reductionistische logica van taal en betekenisgeving wordt, zoals duidelijk blijkt uit dit citaat, van
tegenkracht voorzien door de performatieve logica van haar lichaam. Elisabeth’s ‘zijn’ maakt zo plaats
voor een oneindig ‘worden’ en schikt zich in de lijn van Deleuze’s ‘univocity of being’. Elisabeth wordt als
het ware een continuüm. Een aanhoudende resonantie tussen haar lichaam en de buitenwereld. Haar
verpleegster Alma maakt in steeds grotere mate onderdeel uit van deze resonantie. Het is deze
‘versmeltende’ logica die, zoals de kijker van PERSONA ondervindt, ook bestaat op het materiële niveau
van de film in relatie tot het lichaam van de kijker.
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Film als representatie, maar ook als performatief ‘worden’.
Elisabeth stapt zoals hierboven besproken terug voor de representatieve opposities waar zij in het
theater zo sterk mee geconfronteerd werd. Zij distantieert zich daarmee al of niet bewust van een te
strenge potestas- benadering vanuit haar publiek en medemens. Zij geeft de kijker van PERSONA
hiermee tevens een aanleiding om de representatieve benadering van het medium film te overdenken.
Bergman geeft een aantal specifieke hints om deze link te leggen. PERSONA begint met beelden van de
binnenkant van een filmprojector opgevolgd door een mozaïek van korte veelal agressieve
beeldfragmenten. Halverwege de film komt de projector terug wanneer de film lijkt door te branden. Het
is bovenstaande dialoog die om die reden óók geïnterpreteerd kan worden op een metaniveau. De
monoloog van de arts is daarmee niet zozeer een persoonsgebonden analyse. Het is op het zelfde
moment een zelfreflexieve analyse van het medium film en een overpeinzing van de affectieve
intensiteit van cinema zodra zij niet (of niet volledig) als taal of representatieve logica wordt beschouwd.

It is not a question of considering the affection of the speaker [of juist de ‘zwijger’], but rather
‘the affectivity of language itself’ 135

Door taal los te koppelen van de persoon die spreekt is het dus mogelijk om een niveau abstracter te
denken. Om als het ware ‘subjectloos’ te denken en het affectieve krachtenveld van gesproken taal of
het medium film te verkennen. De vraag wie de hoofdpersoon is van PERSONA -Elisabeth of haar vaste
verpleegster Alma- doet er in dat geval steeds minder toe. Samen belichamen ze het spanningsveld
tussen representatie als betekenisgeving (top-down) en de performativiteit van het lichaam, affect
(bottum-up) als het ontsnappen aan betekenisgeving. Het is dit niveau van ‘metanalyse’ waarop ik van
mening ben dat ook THE ADVENTURE de meeste waarde heeft.
Het zwijgen en beperkt bewegen van Elisabeth op het niveau van de diëgese wordt door Bergman in
zijn esthetiek maximaal doorgevoerd. Hij gebruikt op het niveau van de film eigenlijk dezelfde techniek
als Elisabeth in relatie tot haar medemens (die in de diëgese voornamelijk Alma betreft). Bergman is op
alle fronten terughoudend met het geven van informatie, met het vertellen van een lineair verhaal. Er
zitten grote gaten in zijn vertelling maar ook in zijn montage. De oppositie tussen subjectiviteit (dromen,
hallucineren, perspectivisme) en objectiviteit (feiten, tijds-ruimtelijke co-ordinaten, causaliteit) is daarmee
in PERSONA totaal onhoudbaar. Bergman zet zich hiermee, net als Elisabeth, maar dan op meta-niveau
af tegen een top-down interpretatie van de cinema. Hij biedt weerstand aan het met film geassocieerde
idee dat het de kijker in staat zou stellen de werkelijkheid te kennen en modelmatig te determineren
zonder daar zelf een aandeel in te hebben. Bergman maakt hiermee onderdeel uit van een heersende
tendens in de experimentele cinema van de jaren ‘50/’60 wat hem, net als bij de première van
L’AVVENTURA door het publiek niet altijd in dank werd afgenomen.
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[O]ne of the salient features of new narratives is a deliberate, calculated frustration of the desire
to ‘know’. Did anything happen last year at Marienbad? What did become of the girl in
L’Avventura? Where is Alma going when she boards a bus alone in one of the final shots of
Persona? 136

PERSONA kan hiermee op beide niveaus als een ondermijnend protest tegen de dominantie van het
representatieve domein worden opgevat. Zowel de maskerade van Elisabeth als actrice, haar
discursieve rol als volwassen vrouw, en taal en cinema benaderd als körper, doordrenkt van arbitraire
opposities, komen ter discussie te staan. De performatieve dimensie van het lichaam geeft aan dat
oppositioneel denken niet de volledige potentie van de cinema kan beschrijven.
Voor cinema als puur materieel lichaam, als bewegende strip celluloid, geldt hetzelfde als voor het
lichaam van Elisabeth. De opposities zijn onhoudbaar wanneer gekeken wordt naar de performatieve
dimensie ervan. Ook de film bestaat uit een resonerende relatie tussen opposities. Donker en licht,
beweging en stilstand, referentie en interpretatie, reflectie en expressie. Film zelf is daarmee nooit in
staat de waarheid te dragen, om te ‘zijn’ in plaats van te ‘worden’. Hoewel taal en daarmee de op kennis
beluste representatieve systemen er veelal toe leiden om de wereld oppositioneel in te delen doet één
van de uitersten nooit recht aan de complexiteit van de realiteit. Te denken dat Elisabeth die zich
terugtrekt in haar lichaam daarmee tot één van de uitersten zal behoren is een denkfout die getuigt van
‘epistephillia’, het perspectief dat altijd maar wil weten en begrijpen. Het lichaam is juist de plek waar
sprake is van een aanhoudende uitwisseling tussen binnen en buiten: “Het leven druppelt door alles
naar binnen”.
Doordruppelen van het leven is een herinnering aan vitaliteit en krijgt vorm in een resonerende
samenhang tussen reflectie en expressie. Tussen dominantie van structuur en de sensitieve aspecten
van het lichaam. Resonantie op lichamelijk niveau: puur affect. Het is deze affectieve logica gebaseerd
op connecties en voortgang in plaats van een of/of logica van subject/object die Susan Sonntag in een
analyse van PERSONA uit 1967 als volgt beschrijft: ‘In PERSONA, muteness is first of all a fact with a
certain psychic and moral weight, a fact which initiates its own kind of causality upon an ‘other’.’ 137
Alma en de arts van de psychiatrische kliniek lijken deze lichaamslogica in eerste instantie niet volledig
te ‘(er)kennen’. Zij benaderen het lichaam dan nog als iets passiefs. Sprakeloosheid of de afwezigheid
van taal zien zij als een gebrek, als ‘geen logica en intelligentie’: ‘The body [as] a passive surface in
need of language and culture to remedy its own lack of intelligence and logic’. 138
Ik beschouw hun primaire benadering daarmee als een benadering die overeenkomst vertoont met de
filmkijker die gewend is aan het ‘actie-beeld’. Een opvatting die ik ook in hoofdstuk 3 al heb beschreven.
Alma komt er gedurende het verhaal achter hoe sterk de affectieve potentie van ‘het lichaam’ is. Ze
ondervindt het aan den lijve en het is voor haar geen prettige ervaring. Toch leert ze er veel van. Uit het
136
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vakantiehuis komt ze sterker terug dan dat ze er heen ging. PERSONA is naar mijn mening bedoeld om
hetzelfde te bereiken bij de kijker. De film laat de kijker ‘voelen’ dat een top-down benadering van de
cinema onvoldoende en onhoudbaar is om het medium en het lichaam (in de lijn van Spinoza’s potentie)
te benaderen.

Pijnlijk geweld en bevrijding voor de filmkijker.
Relativeren van taal, betekenis en representatieve continuïteit lijdt zowel voor de protagonisten in de film
PERSONA, als het medium film in algemene zin, tot een verhoogde aandacht voor het lichaam, de
materie en het object. De betekenisloze maar tevens intense leegtes die hierbij ontstaan wijzen op een
dimensie die buiten taal en kennis omgaan. Een dimensie met een andere logica, een verbindende in
plaats van onderscheidende logica. Bottum-up: affect!

One predictable result of a work constituted along these principles is that the action would
appear intermittent, porous shot through with intimations of absence, of what could not be
univocally said. 139

Affect is hiermee de taal van dat wat niet eenduidig gezegd kan worden. Van dat wat voorbij gaat aan
betekenis, wat er steeds en oneindig weer aan ontsnapt omdat het altijd in wording en beweging is.

I argue that the body’s expressions are not exhausted by the pressures to perform according to
cultural, linguistic, or ideological requirements. Rather, alongside the inevitability of conforming
to these pressures, there always lies the possibility that affective intensity may provide a line of
escape – in Deleuze’s words, a line of flight. 140

Het is de cinema die met haar bewegende beelden in staat is om deze dimensie voelbaar te maken in
de vorm van ‘betrokkenheid’. Filmkijkers worden op een lichamelijk niveau geprikkeld en een bewustzijn
daarvan attendeert hen aan de verbondenheid met de buitenwereld, met objecten, met de film.

[…] the point isn’t to tantalise but to involve the audience more directly in other matters, for
instance in the very processes of ‘knowing’ and ‘seeing’.[…] [W]hat contemporary film-makers
more and more often propose to show is the process of seeing itself - giving the viewer grounds
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or evidence for several different ways of seeing the same thing which he may entertain
concurrently or successively. 141

Het is een manier waarop de kijker zich bewust wordt van zijn openstaande poriën, van de potentiële
kracht om maskerende opposities te laten vervagen, maar tegelijkertijd van zijn kwetsbaarheid. De
affectieve kracht van het lichaam zorgt voor een afbraak van zekerheden, attendeert op voortgang,
ontwikkeling en ‘in wording zijn’. Deze herinnering aan oneindigheid kent twee kanten. Hij kan
bevrijdend werken maar ook een gewelddadige pijn veroorzaken.
Pijn
In PERSONA is Alma degene die de pijn ervan aan den lijve ondervindt. Op advies van de hoofdzuster
gaat zij met Elisabeth naar een strandhuis. Als enige ‘pratende’ en direct betrokkene bij Elizabeth is aan
haar de schone taak om betekenis te geven aan de stiltes die door haar zwijgende patiënt in stand
gehouden worden. Haar aanhoudende monoloog fungeert veelal als niets meer dan een vulmiddel in de
vorm van ‘gebrabbel’ om zo de narratieve continuïteit te waarborgen en Elisabeth wat stabiliteit te
gunnen. De continuïteit die zij creëert gaat echter gepaard met een bewustwording van de arbitraire
dimensie van die continuïteit. Ze probeert haar eigen leven op een rij te krijgen, zichzelf te kennen en te
beschrijven. Dit doet ze echter aan de hand van de lichamelijke feedback van Elisabeth. Het gevolg
hiervan is dat ze juist alle grip op zichzelf begint te verliezen.

What Persona demonstrates is the lack of an appropriate language, a language that’s genuinely
full. All that is left is a language of lacunae, befitting a narrative strung along a set of lacunae or
gaps in the ‘explanation’.

Ze raakt volkomen in paniek en krijgt het gevoel dat de zwijgende Elisabeth alles wat ze zegt absorbeert,
dat haar uitgesproken problemen de brandstof vormen voor Elisabeth’s genoegen. De leegte die
Elisabeth vormt met haar ijzige stilte is voor Alma een steeds groter wordend gat met een oneindige
diepte. Het zijn de heftige emoties van deze jonge zuster die steeds meer beginnen te lijken op een
graai (capture) naar houvast aan de rand van de put waarin ze valt.

Emotion is the most intense (most contracted) expression of that capture- and of the fact that
something has always and again escaped.
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Emoties wijzen, zoals Massumi hier stelt, op het ‘alsmaar ontglippende karakter’ van affectieve krachten.
Een ontglippen wat er in de vorm van vitaliteit voor zorgt dat het subject nooit een eenheid zal vormen
en zichzelf zo zal reduceren tot gemummificeerd object, tot körper. Subject en object bestaan dankzij
het affect als een resonerend spanningsveld in plaats van twee uitsluitende uitersten.

De kijker
Het streven naar continuïteit aan de hand van taal en betekenisgeving -waar Alma in PERSONA mee
geassocieerd kan worden- zie ik terug in een oculaircentristische benadering van de cinema als körper
(zie hoofdstuk 2). Hier valt het kijken van een afstand samen met het verlangen om de wereld te kennen
en te beheersen. De kijker die PERSONA met een veilige afstand tussen hem en het scherm zal willen
zien én begrijpen zal al snel merken dat hij de draad meer dan kwijt raakt op het molaire niveau van
rationeel begrip. Werkelijkheid en dromen, chronologische gebeurtenissen en persoonsgebonden
eigenschappen lopen in PERSONA namelijk dwars door elkaar. Zoals gezegd is de narratieve continuïteit
die Alma probeert te construeren volledig zelfondermijnend. De kijker zal zijn hoop de film eenduidig te
kunnen begrijpen moeten laten varen. De stilte is hier sterker dan de ratio. De voortgang sterker dan de
remming.

This process leads to a painful reflexive awareness of bodies and their ties to a universe in
which time, allied to the materiality of the immanent world, reigns supreme in all its
unpredictability. 143

Op een meer moleculair niveau zorgt PERSONA er echter voor dat de kijker betrokken wordt bij een film
die niet in te delen is naar de logica van taal. De film weet, zonder te kloppen aan de poort zijn weg naar
het binnenste van het lichaam van de kijker te vinden waar het zorgt voor een misselijkmakend gevoel.
Dit gevoel, dat door PERSONA sterk wordt benadrukt, lijkt een educatieve boodschap lijkt te hebben. Het
attendeert de kijker erop onderdeel uit te maken van een affectieve uitwisseling tussen hem en de
buitenwereld.

It is a statement about the complexity of what can be seen and the way in which, in the end, the
deep, unflinching knowledge of anything is destructive. To know (perceive) something intensely
is eventually to consume what is known, to use it up, to be forced to move on to other things. 144

Het is hier waar duidelijk wordt dat een representatieve benadering van film een bodem heeft in de vorm
van het bereiken van een uiterste. Het onder dwang opgebruiken van de vitaliteit. Het is hier waar
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gezegd kan worden dat een vasthoudend geloof aan zekerheden en indelen op basis van verschil
eindig is. De benadering van het lichaam als te kennen object brengt daarmee een koude rilling van het
lijkenhuis met zich mee.

Bevrijding
De bevrijding schuilt hem in de energie, de vitale herinnering aan voortgang en verandering. ‘Wat niet is
dat kan nog komen’. Het lichaam lijkt er per definitie voor te zorgen om het binair indelen van de wereld
in

zekerheden

te

ondermijnen

en

vluchtroutes

te

bieden

aan

structuur,

ideologie

en

machtsverhoudingen.

If ideology constructs a repressed body, the affect repressed is bound to return in one form or
another. The body becomes the site where a transfer takes place between the abstract social or
ideological meanings and the individual ways of responding to and embodying those repressive
meanings. 145

De lichamelijke logica die PERSONA min of meer opdringt aan de kijkers zorgt ervoor dat zij niet meer in
staat zijn om te bepalen wie wie is in de film, laat staan wat het verschil is tussen werkelijkheid en fictie.
Het is deze verontrustende leegte (stilte) van begrip en continuïteit die hen aanstaart en bewust maakt
van de creatieve logica van hun eigen lichaam. Het is deze kracht van film die aldus Sonntag meer en
meer wordt ingezet in de experimentele cinema van de jaren ‘60.

What is commonly patronised as the over-exquisite self-consciousness in contemporary art,
leading to a species of auto-cannibalism, can be seen - less pejoratively - as the liberation of
new energies of thought and sensibility. 146

‘The aspect of the event that its accomplishment cannot realise 147 ’.
Zoals is gebleken kent PERSONA vele verschillende niveaus die op allerlei manieren aan elkaar
gerelateerd zijn. De hoofdpersonages zijn intens verweven met elkaar, droom en werkelijkheid zijn niet
te onderscheiden en de kijker en de filmtekst worden buiten de ratio om naar elkaar toe gezogen. Dit
alles balt zich samen in een voortdurend spanningsveld dat open blijft tot het einde en dat laat zien hoe
het representatieve domein van taal en kennis blijft resoneren met de affirmatieve krachten van het
lichaam in de vorm van ondermijning, vluchtroutes en vitaliteit. Deleuze beschrijft dit voortdurende
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spanningsveld als een vorm van expressie en stelt dat expressie het onderdeel is van een gebeurtenis
dat de volbrenging ervan niet kan realiseren. Het gevecht dat PERSONA soms lijkt te zijn waarbij één van
de uitersten uiteindelijk tot winnaar verkozen zou moeten worden sluit de inlossing van deze
verwachting op alle fronten uit. Het is juist het moment van op spanning staan waarin sprake is van
dynamiek en creatieve stromingen van gedachten en gevoelens. Wat daarna komt, dat doet er niet
meer toe. Vanuit deze gedachte is het goed om terug te kijken naar de scène uit THE ADVENTURE die ik
aan het begin van dit hoofdstuk heb beschreven.

Vermenging van rollen in THE ADVENTURE
De lichamelijke verbeelding van de mime lijdt er via de representatieve benadering van zijn publiek (het
echtpaar) toe dat betekenisgeving (op een molaire lijn) het primaire doel van deze confrontatie lijkt te
zijn. De kijker houdt zich op dit niveau bezig met het interpreteren van de rollen. Welke rol vervult het
echtpaar ten aanzien van de mime-speler en hoe verhouden de twee mime-spelers zich tot elkaar? Wie
is dominant en wie ondergeschikt? Door de rollen van elkaar te onderscheiden wordt er ingespeeld op
het top-down verlangen van de kijker de werkelijkheid te benaderen vanuit een oppositioneel kader:
potestas. Het domein van taal en betekenisgeving.
De affectieve logica van het lichaam, die eveneens benadrukt wordt door de stilte van de mime lijkt
echter iets heel anders duidelijk te maken. Meerdere rollen verenigen zich in het lichaam van de mimespeler. Hij is tegelijkertijd het bekeken object als het betekenisgevende subject. Zowel de gevaarlijke
buitenwereld als het kwetsbare lichaam. Zowel verleden, heden als toekomst. Hij is de belichaming van
een virtuele dimensie waarin zijn publiek participeert. De confrontatie die dat oplevert in relatie tot het
representatieve streven naar betekenisgeving krijgt vorm in een affectieve resonantie en zorgt voor de
intensiteit van deze scène. De toeschouwers in én van THE ADVENTURE worden aan de hand van deze
voelbare intensiteit geattendeerd op de performatieve dimensie van hun eigen lichaam en dat van de
cinema. ‘Performance involves a mobilization of affective circuits that supersedes the viewer’s
investment in the image through representational structures of belief and mimesis’ 148 .
Geen dader, geen geweer, geen waarheid. Woorden schieten te kort om hier betekenis aan te geven.
Nu staan ze daar met een kloppend hart, zweetdruppels op hun voorhoofd en een lichaam op de grond.
Bang waren ze, dat verraden hun emoties. Emoties die erop wijzen dat iets ze is ontglipt. Het lichaam is
betrokken, geactiveerd en gerelateerd geweest. De afstand die ze voelde tussen zichzelf en de wereld,
tussen hun lichaam en dat van de mime is verbroken. De deuren van de auto zijn geopend. Het
‘lichaam’ heeft hun er via de weg van een agressieve inbreuk op de ratio op gewezen mee te tellen en
vitaal te zijn.
Naar mijn idee is het de reactie van het publiek in deze scène van THE ADVENTURE die tot slot de
aandacht verdiend. Als de mime op de grond ligt en er een affectieve bewustwording heeft
plaatsgevonden is het de ratio die de overhand weer lijkt te nemen. De hartslag van de mime wordt door
148

Del Rio, 2008: 4.

48

de mannelijke helft van het echtpaar gevoeld. Mevrouw maakt een foto om de indexicale ‘waarheid’ van
hun ervaring vast te leggen. Een briefje van twintig dollar gaat onder de bretels van de mime. Drie
handelingen die duiden op een onafwendbare actualisatie van het affect en een re-terriorialisatie van het
lichaam tot een narratieve structuur. Het echtpaar draait echter wel de auto. Het definitieve einde van de
doodlopende weg zullen zij dus niet bereiken. Ook het bioscooppubliek bereikt geen definitief einde van
het avontuur. Het lichaam blijft liggen op de straat. Staat niet op. Dan komt de aftiteling en lijkt een
eenduidige betekenis ver te zoeken. Potentie en representatie blijven allebei in stand.

If there were no escape, no excess or remainder, no fade-out to infinity, the universe would be
without potential, pure entropy, death.
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Conclusie

Zoals ik in de inleiding van deze scriptie heb aangegeven was ‘affect’ tot ongeveer een jaar geleden
voor mij een volledig onbekend concept. Toch had onder andere het zien van THE ADVENTURE ertoe
bijgedragen dat ik ‘voelde’ dat er meer moest zijn dan een puur rationele benadering van film en de
werkelijkheid. Affect lijkt hierop het antwoord geweest te zijn en is dan ook de rode draad geweest in de
literatuurstudie die ik tijdens en voorafgaand aan het schrijven van deze scriptie heb doorlopen.
In hoofdstuk 1 heb ik aan de hand van een vrij abstracte benadering van ‘de tussenruimte’ uiteengezet
hoe de logica van het lichaam zich verhoudt tot de logica van de ratio. Daarbij werd duidelijk dat de
ratio gezien kan worden als een top-down benadering van de complexe werkelijkheid die door Elena Del
Rio duidelijk wordt beschreven als potestas. De wereld wordt vanuit dit uitgangspunt aan de hand van
een oppositioneel kader in kaart gebracht (geterritorialiseerd). De aloude oppositie tussen lichaam en
geest ligt daarbij ten grondslag aan een veelvoud aan opposities zoals zwart/wit, jong/oud, man/vrouw,
zelf/ander. Aan de hand van deze opposities wordt de wereld begrepen en beheerst.
Tussen de opposities blijkt echter alles behalve sprake van overzichtelijkheid te zijn. Hier is altijd
beweging, zijn processen onophoudelijk in wording en blijft de complexiteit van het leven in stand. Het
verlangen deze complexiteit te reduceren tot causale verbanden (als dit, dan dat) of uitersten van een
spectrum (óf wit, óf zwart) staat hier op gespannen voet met de werkelijk. Het is deze spanning die
omschreven kan worden door de intensiteit van het affect. Ratio en complexe vitaliteit resoneren met
elkaar. Affect is voelbaar in het lichaam omdat het lichaam beïnvloed wordt door zowel de ratio als de
complexe relaties waarmee het verbonden is met de rest van de wereld. Het lichaam getuigt zo van een
bottum-up kracht in de vorm van potentie. Dit wil zeggen dat het in staat is aan te tonen zich niet
volledig te laten reduceren tot de categorieën die het door de ratio wordt geboden. Affectieve intensiteit
vormt hier het bewijs voor.
Wat ook bleek uit hoofdstuk 1 was dat steeds meer wetenschappers zich wenden tot een verdieping in
deze affectieve dimensie vol potentie. Gezamenlijk sluiten zij zich aan bij een Spinozistisch vertrekpunt
waarbij ‘het verlangen’ benaderd wordt als een onuitputtelijke neiging van het lichaam om nieuwe wegen
in te slaan en zich zo te blijven ontwikkelen. Eén van de meest invloedrijke denkers die dit idee heeft
uitgebouwd tot een zeer breed uitgewerkt corpus is Gilles Deleuze. Met zijn univocity of being roept hij
het ‘zijn’ uit tot ‘worden’, een eigenschap die past binnen de vitale en creatieve logica van het lichaam.
Ook Brian Massumi en Elena del Rio maken onderdeel uit van deze herwaardering van het lichaam.
Tezamen vormen zij een tendens die door Patricia Claugh als een ‘affectieve wending’ wordt
beschreven. Aanhoudende nabijheid van geweld en verdeeldheid in de wereld wordt daarbij als
mogelijke oorzaak aangewezen voor een toenemende interesse voor het affect.
In hoofdstuk 2 heb ik, terug bij het filmische vertrekpunt van deze scriptie, onderzocht in hoeverre de, in
hoofdstuk 1 besproken, verschillende perspectieven op de werkelijkheid terug te vinden zijn in de
benadering van het lichaam. Het ging hier zowel om het lichaam in de film, van de film als dat van de
kijker. Een onderscheid tussen körper en leib gemaakt door Anne Rutherford toonde aan dat er ook in
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de filmtheorie uiteenlopende benaderingen hierop bestaan. Het körper- perspectief sluit daarbij het
meest aan bij ‘potestas’. Een ratio gedreven, anatomische benadering van het lichaam ligt daarbij ten
grondslag aan een representatieve opvatting van film en het kijken naar film. Vanuit een
oculaircentristisch uitgangspunt wordt er vanuit gegaan dat film verschillende kijkers een zelfde ervaring
kan bieden door de werkelijkheid als een exacte meting aan hen te presenteren. In de filmtheorie vindt
dit uitgangspunt zijn verlenging in een zoektocht naar modellen die de oppositionele relatie tussen kijker
en filmtekst willen vastleggen. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in de meest dominante
filmtheoretische stromingen zoals de linguïstisch en psychoanalytisch georiënteerde filmtheorie.
Een perspectief op film en kijker dat primair gebaseerd is op de potentie van het lichaam heb ik aan de
hand van Rutherford beschreven als het leib- perspectief. Onderbouwd met argumenten vanuit de
filosofie, kritische antropologie, kritische psychologie en fenomenologie wordt hier gekeken in hoeverre
het lichaam van vlees en bloed als tussenruimte fungeert tussen de ratio enerzijds en de vitaliteit van de
complexe wereld anderzijds. De denkers uit dit domein geven aan dat een vitale benadering van het
lichaam als het gevolg van de dominantie van de rationele totaaltheorieën veel te lang onderbelicht is
gebleven. Vanuit hun perspectief staat het lichaam altijd in een open en complexe verbinding met de
buitenwereld én moet vanuit die gedachte onderzocht worden wat film en het lichaam ons kunnen
bieden. Een uitgangspunt dat terug te herkennen is in een ‘kinaesthetische’ opvatting van het kijkproces
en een ‘synaesthetische’ kwalificering van de cinema.
In hoofdstuk drie heb ik vervolgens onderzocht op welke manier de uiteenlopende visies samen
resoneren in een affectieve beleving bij het filmkijken. Aan de hand van L’AVVENTURA (ITA: ANTONIONI,
1960) heb ik daarbij specifiek gelet op de manier waarop de leegte van de ruimte (als any-spacewhatever) bijdraagt aan de ervaring van een affectieve resonantie in het lichaam van de kijker. Dit ten
einde beter te begrijpen waarom de lege ruimte in de openingssequentie van THE ADVENTURE zo’n
intense dimensie kent. In de afronding van dit hoofdstuk heb ik geconcludeerd dat de affectieve
intensiteit van L’AVVENTURA en THE ADVENTURE vergelijkbaar zijn, maar de weg er naar toe verschillend
is. L’AVVENTURA lijkt vanuit een gestructureerd narratief toe te werken naar een afbouw van zekerheden
en narratieve causaliteit (de-terriorialisatie) eindigend in een any-space-whatever waarin tijdsruimtelijke
coördinaten ver te zoeken zijn. THE ADVENTURE begint juist in deze leegte en verleidt de kijker ertoe
blind te varen op de lineaire principes van voice-over, cameravoering en een rijdende auto om de leegte
zo snel mogelijk van betekenis te kunnen voorzien. Ik heb dit beschreven als een vorm van reterriorialisatie. Het ontkennen van de potentiële dimensie van het lichaam in THE ADVENTURE leidt tot
een onafwendbare actualisatie van deze potentie ‘belichaamd door’ de mime-speler die de weg op komt
en daar nooit meer weggaat. Het ontkennen van dezelfde potentiële dimensie van het lichaam in
L’AVVENTURA lijdt tot het plotseling verdwijnen van een lichaam dat nooit meer terugkomt.
Tenslotte heb ik in hoofdstuk vier de interactie tussen de mimespeler en zijn toeschouwers in THE
ADVENTURE op basis van het gebrek aan spraak in relatie tot de representatieve dimensie van het
lichaam vergeleken met PERSONA (ZWE: BERGMAN, 1966). In deze film is ook sprake van communicatie
tussen twee partijen waarbij de ene helft vastberaden zwijgt. Aan de hand van deze analyse is duidelijk
geworden dat het oppositionele uitgangspunt van representatie waarbij object en subject, kijker en beeld,
zelf en ander door een virtuele participatie van het lichaam in beide uitersten, wordt ondermijnd. Waar
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Alma in het begin van PERSONA nog een gesepareerde rol ten aanzien van Elisabeth heeft raken ze
gedurende het verhaal meer en meer vermengd tot ze uiteindelijk niet meer uit elkaar te halen zijn.
Hetzelfde gebeurt met het echtpaar in THE ADVENTURE. Zonder dat ze er controle over hebben raken ze
lichamelijk en onvrijblijvend betrokken in de virtuele dimensie die de mime-speler belichaamt. Deze
onvrijwillige participatie geldt overigens ook voor de kijker van deze twee films. Gezegd kan zelfs
worden dat de films er op gericht zijn de kijker dit te laten beseffen. De films lijken daarmee een
educatieve boodschap te hebben waaruit blijkt dat pijnlijk geweld in een virtuele dimensie rechtstreeks
toegang heeft tot het lichaam van de kijker. Precies deze bewustwording van een lichamelijke potentie
die zich buiten de ratio om voltrekt kan ook een bevrijdende rol hebben voor zij die zich onderdrukt
voelen door de ratio.

Aan de hand van deze verkenning van de affectieve dimensie van de cinema kan ik een continuïteit
signaleren in zowel het werk van experimentele filmmakers als de affectieve intensiteit die uit hun werk
voortkomt. De vergelijking tussen L’AVVENTURA en THE ADVENTURE heeft daarbij voor mij een belangrijk
inzicht opgeleverd in dat het laat zien hoe een proces van de-terriorialisatie een vergelijkbare affectieve
intensiteit oplevert als een vertraagd proces van (re-) terriorialisatie. In andere woorden maken het topdown grip krijgen op de werkelijkheid en het bottum-up grip verliezen op diezelfde werkelijkheid
onderdeel uit van dezelfde resonantie in ‘de tussenruimte’. Grip hebben bestaat daarmee theoretisch
niet meer. Ik denk dat de affectieve wending in de filmtheorie samenvalt met dit besef dat volledig past
binnen de postmoderne tijd waarin de geloofwaardigheid van grote verhalen steeds vaker op het spel
komt te staan. Of aanhoudend geweld dé aanwijsbare oorzaak hiervan is, is een vraag die ik graag
open laat voor vervolgonderzoek.
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Bijlage 1
De 20 minuten durende fictiefilm die in deze scriptie centraal staat is gemaakt door een nog jonge
Amerikaanse filmmaker Mike Brune vanuit zijn eigen productiemaatschappij ‘Fake-wood-wallpaperfilms’ 150 . Het betreft THE ADVENTURE (VS: MIKE BRUNE, 2008). De film mag, zoals Brune zelf toelichtte
tijdens een Q&A na afloop van de vertoning op het IFFR 2008, gezien worden als ode aan het werk van
Ingmar Bergman en Michael Antonioni die beiden in het jaar 2007 kwamen te overlijden. De titel, ‘The
Adventure’, verwijst daarmee ook haast zonder twijfel naar Antonioni’s film L’AVVENTURA (ITA, 1960). Op
deze intertekstuele verbindingen wordt in deze scriptie uitgebreid ingegaan.

Synopsis
Deel 1- Een recreatief autoritje wordt abrupt onderbroken
THE ADVENTURE is een film die laat zien hoe een echtpaar (van rond de pensioengerechtigde leeftijd)
een recreatief ritje maakt door een wijds groen heuvellandschap, op zoek naar een plekje om te
picknicken. Hoewel het gebied prachtig oogt lijkt het er volledig te ontbreken aan enige menselijke
activiteit. Zelfs een tent met daarin bankjes aan de kant van de weg lijkt volkomen verlaten te zijn.
Terwijl het echtpaar al rijdend speculeert over de eventuele mogelijkheden het landschap op te kopen
wordt de serene (lichtelijk unheimische) verlaten indruk abrupt onderbroken door een tegemoet rennend
gestalte in zart-wit gestreepte kleding. Het tevens witgeschminkte personage brengt de auto een halt toe
door voor de auto te gaan staan en probeert, wild gebaren makende, het chauffeursportier van de auto
open te trekken. De man en de vrouw blijven in shock in de auto zitten. Ramen en deuren blijven
gesloten.

Deel 2 – Het zonderlinge figuur blijkt een mime-speler te zijn.
De nieuwkomer stelt zich vervolgens voor de auto op en gaat in typische mime gebaren iets uitleggen
aan het echtpaar in de auto. Het echtpaar probeert op haar beurt om de gebaren te duiden en er een
coherent verhaal van te construeren. Uitgebeeld door de mime-speler voor de auto en vertolkt door het
echtpaar in de auto ontstaat er langzaam een narratief.

Deel 3- Het mini-narratief van de mime-speler
“Ik was door het bos aan het lopen en aan het genieten van de natuur. Ik observeerde met een
verrekijker de vogels. Ik spotte er een aantal. Toen werd er naar mij geroepen. Ik keek om en zwaaide.
Degene die mij aanriep beantwoorde mijn groet echter met een schot uit een jachtgeweer. De
afgeschoten kogel raakte mij in mijn schouder. Ik zette het op een lopen en kwam bij de weg. Daar
kwamen jullie op mij afgereden en ik probeerde jullie staande te houden en tevergeefs in te stappen.”

150

http://www.fakewoodwallpaper.com/
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Deel 4- Nog meer onverwacht bezoek
Vanuit de achtergrond komt er een tweede mime-speler het beeld van het echtpaar ingelopen. Hij maakt
een beweging alsof hij de trekker van een geweer overhaalt en richt. Dan lijkt het alsof hij vuurt. Snel
daarna vliegt de eerste mime-speler achteruit de lucht in en beland met een harde klap op de motorkap
van de auto van het echtpaar. Daar blijft hij roerloos liggen terwijl de ‘schutter’ weer in de bossen
verdwijnt.

Deel 5- Dealen met de situatie
Het echtpaar blijft geshockeerd in de auto zitten. Na een tijdje stapt de man uit en checkt de bossen of
de kust veilig is. Dan loopt hij naar het roerloze hoopje mens op zijn motorkap en spreekt hem aan.
‘Come on, show is over’. Geen ademhaling, geen respons. Zijn vrouw komt uit de auto en maakt een
foto van de situatie (eventueel voor later, als bewijsvoering). Dan rijden ze de auto een stukje achteruit
en trekken de man op de grond. Ze stappen weer in. Even later stapt de man weer uit en schuift de
mime-speler een briefje van 20$ onder de bretels waarna hij de auto keert en uit het zicht verdwijnt
terwijl de camera bij het roerloze lichaam van de mime-speler blijft. Die blijft daar liggen totdat de
aftiteling het beeld overneemt.
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Bijlage 2
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