
Art Directions
Philippe Parreno, Charlotte Pryce, 

Sergej Paradzjanov, Jean-Luc Godard
tussen kunst en film



Schönberg 
 Verklärte Nacht

Mahler 
Adagietto 

o.l.v. Gordan Nikolić, viool
Karin Strobos, mezzosopraan 

vr 15 maart
Philharmonie Haarlem
vr 22 maart
Muziekgebouw aan ’t IJ

Kaarten en volledige programma orkest.nl

2534 NPO C - adv serie 2_2018/19_Groene Amsterdammer bijlage_1p_19C12K.indd   1 04-01-19   12:20



3

DE
 G

RO
EN

E 
AM

ST
ER

DA
M

M
ER

  1
7.

01
.2

01
9 

 

H
et licht gaat uit en anderhalf uur later, als de 
aftiteling over het beeld rolt, gaat het weer 
aan. In de bioscoop wordt de illusie gewekt 
dat film een vastomlijnd medium is, met 

een duidelijk begin en einde. Maar de grenzen van het 
medium reiken tot ver buiten de donkere bioscoopzaal. 
Film laat zich bekijken in museum of treinstation, en kan 
de vorm aannemen van kunstinstallatie, diavoorstelling 
of internetfenomeen. Wat film is, of zou kunnen zijn, 
wordt onderzocht tijdens Art Directions, het uitgebreide 
kunstprogramma van het International Film Festival 
Rotterdam. Voor deze speciale bijlage van De Groene 
Amsterdammer, voor de gelegenheid omgedoopt 
tot De Groene Rotterdammer, zette Basje Boer de 
bioscoopbeleving af tegen museumbezoek, verdiepte 
Christophe Van Gerrewey zich in het werk van kunstenaar 
Philippe Parreno en duidde Joke de Wolf het gebruik van 
de dia in de kunst. Raymond van den Boogaard blikte naar 
aanleiding van De kleur van granaatappels terug op de 
sovjetfilmcultuur, terwijl Jan Postma met zijn stuk over 
internetmemes juist in het heden geworteld staat. Gawie 
Keyser reisde af naar Lausanne, voor een voorproefje 
van de nieuwste film van Jean-Luc Godard, die ook in 
Rotterdam wordt vertoond. In huiskamersetting. Ver weg 
van de bioscoop. 

Internationaal Film Festival Rotterdam
23 januari - 3 februari 2019

4  Black box, white cube
 Kijken naar Insight en Walled Unwalled 

Basje Boer

6  De spektakelmaatschappij
 No More Reality van Philippe Parreno  

Christophe Van Gerrewey

10  Brekend glas
 Charlotte Pryce kan zonder  

digitale camera 
Joke de Wolf

12  Granaatappels
 Sergej Paradzjanov en de 

sovjetfilmcultuur 
Raymond van den Boogaard

14 Waanwerkelijkheid
 Echt versus nep in  

A Self-Induced Hallucination 
Jan Postma

16  Het einde van de film
 Le livre d’image van Jean-Luc Godard  

Gawie Keyser

Colofon
De Groene Rotterdammer is een uitgave  
van De Groene Amsterdammer (groene.nl)  
in samenwerking met  
International Film Festival Rotterdam (iffr.com) 
Omslag Jean-Luc Godard, Le livre d’image,  
Casa Azul Films

Hoofdredactie Xandra Schutte 
Redactie Basje Boer
Vormgeving Christine Rothuizen (ontwerp),  
Bas Schipper 
Beeldredactie Simone Berghuys 
Eindredactie Rob van Erkelens, Hugo Jetten,  
Jetske Brouwer

Medewerkers De Groene Amsterdammer Basje 
Boer, Raymond van den Boogaard, Christophe Van 
Gerrewey, Gawie Keyser, Jan Postma, Joke de Wolf
Medewerkers IFFR Bregje Benecke, Edwin Carels, 
Erwin van ’t Hart, Peter van Hoof, Inge de Leeuw, 
Julian Ross 

Partners Art Directions: : Kunsthal, PrintRoom, Arminiuskerk, Pauluskerk, Chabot 
Museum, Witte de With , Het Nieuwe Instituut, Art Rotterdam, NCCA, FIXAFILM, Kino 
Klassika, The Ministry of Culture of Armenia, Piet Zwart Institute, Stichting Stokroos,  
Droom en Daad, City of Rotterdam, Rotterdam Festivals, Rotterdam Partners
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Ik kan er niet aan wennen, aan treinreizigers die, 
op hun laptop of soms op hun telefoon, onder-
weg een film of serie kijken. Ik kijk altijd mee, ik 
kan het niet helpen. Het schijnt dat als een tele-
visie zwart beeld toont, je blik onbewust getrok-
ken wordt door de minieme trillingen op het 
scherm. Dus kijk ik mee, naar een film waarvan 
ik titel noch premisse ken. Ik kijk naar monden 
die, omdat ik wel meekijk maar niet meeluister, 
geen woorden spreken maar als vissen naar lucht 
happen. Ik kijk naar een verhaal dat zich, gevat 
in het kader van het beeldscherm, afspeelt in een 
groter verhaal: de realiteit, waarin reizigers rom-
melen in tassen, met de armen over elkaar gesla-
gen liggen weg te dommelen, swipend door hun 

telefoon gaan of een mandarijn pellen. Ik kijk. Ik 
kijk niet alleen naar de film op het scherm, ik kijk 
ook naar hoe de treinreiziger aan het kijken is. Ik 
kan het niet laten me af te vragen wie die persoon 
is die zich zo achteloos afsluit van de wereld, ken-
nelijk immuun voor de gêne die ik zelf zou voe-
len. Nu klinkt dat nog lief, en geïnteresseerd, dat 
ik me afvraag wie die persoon is, maar wat ik 
natuurlijk bedoel is dat ik me erger. Wie een film 
kijkt in de trein trekt zijn muren op. Hij bouwt 
een privé-eilandje midden in een sociale situa-
tie, waar een ongeschreven wet voorschrijft dat 
je je privéleven juist zo veel mogelijk opschort.

En dan is er nog die andere ongeschre-
ven regel, een die specif iek geldt voor 

cultuurliefhebbers: de wet die voorschrijft dat je 
een kunstwerk bekijkt zoals de kunstenaar het 
bedoeld heeft, die kortom voorschrijft dat je een 
film niet op je telefoon kijkt. Niet op je laptop. 
Niet eens op je televisie, maar in de bioscoop, 
met de lichten uit en op het grootste scherm, het 
geluid via de beste installatie en de projectie zo 
scherp mogelijk, zo warm mogelijk, zo authen-
tiek mogelijk, de wensen van de regisseur zo 
dicht mogelijk naderend. Maar ook in de bios-
coop is er die sociale factor, zitten andere men-
sen je in de weg. Ik, overgevoelig, kies mijn plek 
zorgvuldig. Zat ik ooit graag op de achterste 
rij, waar ik het overzicht hield; inmiddels zit ik 
steevast helemaal vooraan, waar mijn zicht niet 
wordt belemmerd door achterhoofden en waar 
ik de rij meestal voor mezelf heb. Ik neem zelfs 
geen vrienden mee; liever ga ik alleen. Ik beperk 
het sociale aspect van bioscoopbezoek tot het 
absolute minimum.

Maar hoe werkt dat met films die worden 
gemaakt en vertoond in de context van beel-
dende kunst? Zit het sociale aspect de film-
beleving in de weg als het gaat om videokunst, 
films verwerkt in installaties, vertoond in gale-
rie of kunst instelling, in een verlaten ruimte of 
juist in een bomvolle museumzaal? Of voegt het 
juist waarde toe?

Voor niet-Rotterdammers begint het iffr al op 
het station. In de hal, gesneden koek voor Rotter-
dammers of forensen maar nog altijd spectacu-
lair nieuw voor wie de stad niet dagelijks bezoekt, 
trakteert het filmfestival op een mini-bioscoop. 

Waarom bekijken we de ene film in een donkere bioscoop  
en de andere in een witte museumruimte? En in hoeverre 
bepaalt de locatie onze kijkervaring? Een onderzoek aan  
de hand van Sebastian Diaz Morales’ Insight en Lawrence  

Abu Hamdans Walled Unwalled. Basje Boer

Insight en Walled Unwalled 

Black box vs.  
white cube

Sebastian Diaz Morales, Insight, 2012. 1-channel video, HD format, 11’30’’
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Insight van Sebastian 
Diaz Morales is van 
24 januari t/m 10 
februari gratis te zien 
op Rotterdam Centraal 
Station (i.s.m. Art 
Rotterdam). Walled 
Unwalled van Lawrence 
Abu Hamdan is op 25 en 
26 januari in Kino te zien 
als onderdeel van het 
verzamelprogramma 
Inquiring Minds en van 
27 januari t/m 28 april 
als onderdeel van een 
installatie in Witte de 
With. Op 24 januari 
voert Abu Hamdan 
een live versie van 
Walled Unwalled op 
als performance, om 
21.45 uur in Worm. Hij is 
daarnaast jurylid voor 
de IFFR-competitie voor 
beste korte film.

Dit jaar is hier Insight (2012) te 
zien, een videowerk van de Argen-
tijnse, deels in Nederland woon-
achtige kunstenaar Sebastian Diaz 
Morales. De ruim tien minuten 
durende film gaat over perspectief, 
en over de laag, die dunne grens, 
tussen kunst en realiteit. Een film, 
kortom, die perfect aansluit bij de 
plek waar hij wordt vertoond: mid-
den in de realiteit van alledag.  

Diaz Morales opent Insight met 
een shot van de camera zelf, om 
vervolgens – langzaam, langzaam 
– de filmcrew te onthullen die om 
de camera heen staat geschaard. 
Wanneer het beeld ‘breekt’, wan-
neer het letterlijk in scherven valt, 
weet je dat de crew zichzelf via een 
spiegel filmde. Nu speelt de spie-
gel de hoofdrol: in slow motion 
breekt hij in talloze stukjes, als een 
discobal in overdrive. Niet eerder 
was het doorbreken van de vierde 
wand zo feestelijk, en tegelijker-
tijd zo gevaarlijk: de scherven die 
de studiolampen weerkaatsen als 
glitters, zijn zichtbaar vlijmscherp.

Wie zijn de bezoekers van deze film? Wie 
wandelen de mini-bioscoop binnen, of aarzelen 
op de drempel? Festivalbezoekers? Forensen? 
Dagjesmensen? Kijken ze uit nieuwsgierigheid 
of uit verveling? Wat verwachten ze? En wat zien 
ze precies? Blijven ze tot de film opnieuw begint 
of krijgen ze er slechts een glimp van te zien? Is 
er wel een juiste manier om de film te zien?

Wie tot het einde blijft kijken ziet dat Insight 
eindigt zoals hij begon: met een close-up van 
de cameralens zelf, een letterlijk zelfreflecte-
rend shot. Wie kijkt er? is de vraag die het beeld 
oproept. En wie wordt er eigenlijk bekeken?

Ik kijk naar iemand die naar een beeldscherm 
kijkt. Maar wie kijkt er naar mij? In het openbaar 

een film kijken betekent dat je zelf 
ook, in ieder geval in theorie, beke-
ken kunt worden. Dat je zelf het 
onderwerp van iemands blik kunt 
zijn. Zit dat bewustzijn, dat zélf-
bewustzijn, je kunstbeleving in de 
weg? In een donkere bioscoop, de 
black box, is het makkelijk om te 
doen alsof je alleen bent. Maar in 
een museum of galerie, de white 
cube, is het niet te ontkennen dat 
je sámen bent, in een sociale situ-
atie, met alle ongeschreven regels 
en alle ongewenste blikken die 
daarbij horen. Waar een bioscoop-
film volledige overgave van de kij-
ker eist, en die overgave ook faci-
liteert, daar laat de kunstfilm de 
kijker zelf bepalen in welke mate 
hij zich overgeeft.

Wie is er helemaal op zijn 
gemak als hij door een museum 
loopt? Wie is zich niet bewust van 
hoe hij daar aan het lopen is, aan 
het kijken is, zich afvragend waar 
hij zijn handen moet laten, wat 
voor houding hij aan moet nemen, 
hoelang hij ieder werk zou moe-

ten bestuderen? Het videowerk duikt onver-
wacht op. Blijf je staan kijken? Ga je het zwar-
te gordijn door? Neem je plaats op het bankje/
de zitzakken/sofa/krukjes die er zijn  neergezet? 
Zet je de koptelefoon op? Hou je het casual, leu-
nend tegen de achtermuur waar je amper over de 
andere kijkers heen kunt blikken, of ga je ervoor, 
languit in de ligstoel, telefoon uit, met de cata-
logus erbij?

Dat het de kunstkijker lastig wordt gemaakt 
zich over te geven, heeft ook met iets anders te 
maken. Kijk je een film in een black box, dan 
gelden er bepaalde afspraken: de wetten van het 
genre, de min of meer vaststaande lengte van 
de film en vastomlijnde conventies wat betreft 
plot ontwikkeling, verteltechnieken en esthetiek. 

Kijk je een film in een white cube, dan zijn er 
nagenoeg geen afspraken, geen wetten, geen 
conventies en geen kaders. De kijker kan werke-
lijk álles verwachten: een extreem korte of juist 
uren durende film, een razendsnelle montage of 
een enkel shot, een film van lage beeldkwaliteit 
of juist slick gefilmd à la Hollywood. In een black 
box is de afspraak helder: de film doet zijn best 
om de kijker mee te slepen en de kijker belooft 
op zijn beurt om zich mee te láten slepen. In de 
white cube geldt een heel andere regel: de bezoe-
ker wordt juist geacht enige afstand te bewaren. 
Van een afstand kun je vragen stellen; beschou-
wen in plaats van je te laten gaan. De sociale set-
ting is daarbij onontbeerlijk: deze bewaakt, en 
benadrukt, de afstand tussen kijker en film.

In white cube Witte de With is tijdens het iffr 
Walled Unwalled (2018) te zien, een film van 
beeldend kunstenaar Lawrence Abu Hamdan, 
die in Jordanië werd geboren en momenteel 
in Beiroet woont. De film, die twintig minuten 
duurt, begint met een beat. In een geluids studio 
zien we een drummer een eenvoudig ritme spe-
len, achter hem loopt een man, de kunstenaar 
zelf, door het beeld. Abu Hamdan gaat een deur 
door, die leidt naar een volgende studio, waar 
een tweede deur hem naar een derde studio 
brengt. Hij neemt plaats achter een microfoon 
en begint te vertellen, een reeks verhalen, type 
waargebeurd, waarin een muur centraal staat. 
Een muur, en een misdrijf.

Walled Unwalled is eenvoudig van opzet. In 
deze drie aaneengesloten studio’s, een variant 
op het triptiek uit de schilderkunst, vertelt Abu 
Hamdan verhalen die, uiteindelijk, gaan over 
waarheidsvinding, en de onmogelijkheid ervan. 
In ieder verhaal getuigt iemand van een mis-
drijf dat plaatsvond achter een muur, dat niet 
was waar te nemen met het blote oog. Maar die 
muren getuigen zelf ook. Ze trillen. Ze gloeien 
rood op als je ze bekijkt met speciale apparatuur. 
Ze dempen de gil van een vrouw, vlak voordat 
zij wordt vermoord. Wat voor soort gil was het, 
horen we de rechter aan een oorgetuige van de 
moord vragen. Een harde gil of een zachte? En 
of de getuige de gil kan nadoen? We hopen, we 
gaan er zelfs vanuit, dat feiten zich van alle kan-
ten laten bekijken. Dat ze tastbaar zijn en con-
creet. Maar de waarheid laat zich niet zo mak-
kelijk vangen. Had de oorgetuige de gil van de 
vrouw wel door de muur heen kunnen horen? 
Klopt het wel dat ze eerst de gil en daarna de pis-
toolschoten hoorde?

De oorgetuige bootst de gil na. Abu Hamdan 
herhaalt de gil net zolang totdat ook dit diep ver-
ontrustende geluid niets meer is dan een beat. 
Hij trekt haar interpretatie van de gil niet in 
twijfel, maar laat wel zien (horen) dat dat is wat 
het is: een interpretatie. De waarheid, feiten, de 
realiteit – ze zijn niet meer dan een constructie, 
zoals ook Diaz Morales betoogt in Insight. In een 
bioscoopzaal, op de eerste rij, mag je dat verge-
ten. Maar deze kunstenaars herinneren je eraan 
dat de werkelijkheid bijeengehouden wordt door 
de afspraken die we met elkaar maken. 

Lawrence Abu Hamdan, Walled Unwalled, 2018, Duitsland. 21’
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Dat kunst niet spectaculair mag zijn, is even van-
zelfsprekend als onmogelijk. Het woord spekta-
kel is afgeleid van het Latijnse spectare, dat neu-
traal ‘bekijken, aanschouwen’ betekent. In die 
zin verwijst het naar alles ‘wat zich ontvouwt en 
reacties kan oproepen’. Gedurende de geschie-
denis – volgens etymologische woordenboeken 
vanaf het begin van de zestiende eeuw – is de 
term steeds pejoratiever geworden, zodat een 
spektakel achtereenvolgens is gaan staan voor 
‘een persoon gehangen aan een staak, te kijk 
voor iedereen’, ‘een opvallend belachelijk mens’, 
‘lawaai’ of een ‘luidruchtig optreden’. Vandaar 
de dominante betekenis vandaag: spektakel is 
oppervlakkig, leeg en leugenachtig volksver-
maak dat mensen reduceert tot passieve toe-
schouwers en de ondergeschikte rol waarin ze 
zich bevinden enkel bevestigt – en misschien bij 
uitstek veroorzaakt.

Een moeilijk te overtreffen afwijzing van het 
spektakel is terug te vinden in La société du spec-
tacle, het boek van Guy Debord uit 1967 dat op 

Naar de ideeën van schrijver Guy Debord stellen Franse 
kunstenaars als Philippe Parreno het besef in een 

‘spektakelmaatschappij’ te werken centraal in hun kunst. 
Anders dan Debord geloven zij niet dat hun kunst de 

gefragmenteerde realiteit zal veranderen.  
 

Christophe Van Gerrewey

Philippe Parreno 

Weg met de 
werkelijkheid

Philippe Parreno, Fleurs/Canal+, 1989. Tv-screenshot, video 52’, geluidloos
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haast magische wijze – gedeeltelijk – 
actueel blijft, en waarvan in 2015 bij 
uitgeverij IJzer nog een gereviseer-
de Nederlandse vertaling verscheen. 
Debords uitgangspunt is eenvoudig: 
alles in het leven bevindt zich steeds 
verder weg, omdat het zich ‘in een 
voorstelling heeft verwijderd’. We 
kunnen de wereld niet meer kennen 
– we kennen, ook door de toe genomen aanwe-
zigheid en diversiteit van media, enkel beelden 
van de wereld, in die mate dat deze voorstel-
lingen, inderdaad als spektakels, belangrijker 
zijn geworden dan waarnaar ze verwijzen. Het 
komt er niet langer op aan of iets of iemand 
goed, waarachtig of echt is – het is zaak integer, 
doortastend en rechtschapen te lijken, om ver-
volgens op die manier te scoren. Image is every-
thing, de werkelijkheid wordt door spindoctors 
bedacht en alleen wat spektakel veroorzaakt – 
en dus, vandaag de dag, clicks en likes genereert 
– is van belang. Dat is niet enkel een kwestie 

van economie of politiek: het is een 
logica die het gedrag van mensen 
bepaalt, door hen tot onbetrouwbare 
concurrenten te maken, of door hen 
van ’s morgens vroeg tot ’s avonds 
laat te verplichten aan een spekta-
kel deel te nemen of het te produce-
ren, al was het maar door een foto op 
Instagram te zetten.

Natuurlijk vormt in de even alomvatten-
de als pessimistische theorie van Debord kunst 
geen uitzondering. Kunstwerken kunnen hoog-
stens de wereld en de werkelijkheid nabootsen 
of imiteren, waardoor ze in het beste geval een 
schouwspel worden dat door de meeste mensen 
niet eens wordt bekeken, laat staan dat ze het 
zouden begrijpen. In De spektakelmaatschap-
pij stelde Debord een volgens hem revolutio-
nair alternatief voor, dat hij al sinds het eind van 
de jaren vijftig met de internationale beweging 
van de situationisten in de praktijk had probe-
ren te brengen. Poëtische beelden, schitterende 

objecten of geniale teksten bedenken: het was 
iets voor een vorige generatie van al te traditi-
onele kunstenaars. Echte verzetskunst moest 
een gedeelde activiteit worden die mensen kan 
aanleren hoe ze op een andere, betere en min-
der voorgeprogrammeerde manier met hun tijd 
kunnen omspringen.

De invloed van deze ideeën is groot geweest. 
Franse kunstenaars als Pierre Huyghe (1962), 
Philippe Parreno (1964) en Dominique Gon-
zalez-Foerster (1965) zetten de theorie van 
Debord natuurlijk niet zomaar om in de prak-
tijk en ze verwijzen zelden naar zijn geschrif-
ten. Toch hebben ze zijn inzichten verwerkt en 
zijn ze zich ervan bewust in en voor de spekta-
kelmaatschappij te werken. Het is dit bewust-
zijn dat ze met hun kunst centraal willen stel-
len. Ze nemen daarom, in meer of mindere mate, 
Debords oproep ernstig om te werken aan ‘een 
gemeenschap van de dialoog’ en aan ‘het spel 
met de tijd’. Het grote verschil is dat ze zonder 

Philippe Parreno, No More Reality, la manifestation, 1991. Betacam, 4’. Regie Bertrand Corre
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No More Reality 
(1988-2018) van 
Philippe Parreno 
is van 24 t/m 28 
januari te zien in 
Pathé 3, dagelijks 
om 14.00, 17.00 en 
21.00 uur.
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dramatiek of pathetiek afscheid hebben geno-
men van revolutionaire aspiraties: dat kunst de 
maatschappij niet kan veranderen is voor hen 
vanzelfsprekend, net zoals het vaststaat dat een 
maatschappij zonder kunst niet kan overleven. 
Ze zien zichzelf niet als producenten van dure 
en prachtige voorwerpen, maar ze willen situ-
aties tot stand brengen waarin de waarneming 
van de wereld ter discussie wordt gesteld, omdat 
de toeschouwer inderdaad geïnviteerd wordt op 
een andere manier met zijn of haar tijd om te 
springen, of om zich de vraag te stellen wie nu 
eigenlijk het kunstwerk heeft gemaakt – van één 
scheppend genie is geen sprake meer. Kunst is 
niet langer, zoals in de conceptuele traditie, een 
ascetisch onderzoek naar minimale en beheerste 
vormelijke ingrepen; wat deze kunstenaars doen 
is systematisch en gretig exploreren op welke, 
inderdaad vaak spectaculaire wijze, de werke-
lijkheid en de voorstelling van die werkelijkheid 
zich tot elkaar verhouden.

Eind 1998 – ze waren ongeveer een decen-
nium actief als kunstenaar – maakten Gonza-
lez-Foerster, Huyghe en Parreno samen een ten-
toonstelling in het Musée d’Art Moderne de la 
Ville de Paris, die niet als een zuivere co-creatie 
tot stand kwam, maar toch, zoals ook blijkt uit 
de catalogus, allesbehalve een klassieke groeps-
tentoonstelling was. In 1999 vertegenwoordig-
de het trio Frankrijk op de Biënnale van Venetië. 

Het is vooral Philippe Parreno die, bij uitstek 
in zijn films, de mogelijkheden van samenwer-
king verder heeft uitgediept, niet alleen omdat 
hij het auteurschap vaak heeft gedeeld met ande-
re kunstenaars of cultuurproducenten, maar ook 
omdat hij de macht over de oorsprong, de tot-
standkoming en de ervaring van zijn werk vanaf 
het begin deels uit handen heeft gegeven. Ook 
dat is het gevolg van een consequente maat-
schappijvisie: autonoom handelen en creëren 
is onmogelijk; we worden voortdurend beïn-
vloed door wat we rondom ons zien gebeuren; 

als we spreken dan lenen we onophoudelijk en 
vaak onbewust de woorden en ideeën van pop-
sterren, politici, nieuwspresentatoren en andere 
influencers. Waarom zouden kunstenaars daar-
op een uitzondering vormen?

‘Ik denk dat het oké is’, zo zei Parreno in een 
interview, ‘om jezelf te laten beïnvloeden door 
anderen om iets tot stand te kunnen brengen. 
Ik bedoel: ik wil geen tennis spelen tegen een 
muur.’ Dat verklaart ook deels zijn fascinatie 
voor film, een kunstvorm die je niet zo makke-
lijk in je eentje kunt produceren, maar die ook 
is ontwikkeld om (op groot formaat) door zoveel 
mogelijk mensen tegelijkertijd bekeken te wor-
den. Film is, zoals Walter Benjamin al in de jaren 
dertig schreef, zowel een bedreiging als een nieu-
we kans voor de kunst. Een film, in tegenstel-
ling tot de Mona Lisa, heeft geen origineel: elke 
vertoning van pakweg Citizen Kane (maar ook 
van de hbo-serie De geniale vriendin) is echt en 
niemand zal het onbevredigende gevoel heb-
ben, overwegingen over beeldkwaliteit buiten 
beschouwing gelaten, slechts een kopie te heb-
ben bekeken. 

Bovendien is een film altijd, in meer of min-
dere mate, een evenement of een vertoning, iets 
waar je voor moet gaan zitten of liggen, met een 
begin of een einde – ook dat heeft het binge-
watchen niet veranderd. Het impliceert een tijd-
servaring die heel anders is dan bij traditionele 
kunst: sculpturen of schilderijen lopen immers 
niet weg, ze blijven onbeweeglijk staan, ze vertel-
len geen lineair verhaal en suppoosten kunnen 

vooralsnog niet op de pauze knop 
drukken om onze esthetische 
ervaring ervan even stop te zet-
ten. ‘Film’, aldus Parreno, ‘ver-
eist geduld, je moet wachten op de 
woorden “het einde” – in kunst ver-
schijnen die woorden nooit.’

Al deze overwegingen spelen al 
een rol wanneer Parreno in 1987, 
als student aan de École supérieu-
re d’art in Grenoble, zijn allereer-

ste videofilm maakt. Fleurs is een ononderbro-
ken shot van een bos bloemen, zonder geluid, en 
de enige beweging wordt veroorzaakt door het 
in- en uitzoomen en het scherpstellen van de 
lens. Wat Parreno vervolgens met de tape deed, 
is minstens even belangrijk: hij stuurde de video 
naar televisiezenders en ze mochten er naar 
goeddunken gebruik van maken. Enkel Canal+ 
ging in 1988 op de uitdaging in, waarschijnlijk 
eerder uit opportunisme dan vanuit zin in artis-
tiek avontuur: in de jaren tachtig stroomde het 
mondiale vat met filmmateriaal nog niet bepaald 
over. Canal+ voegde een logo en muziek toe, en 
gebruikte enkele seconden van de film als ach-
tergrond van een weerbericht gesponsord door 
Interflora, een bedrijf dat – grappig genoeg – de 
bloemen aan huis levert waarvan Fleurs slechts 
bewegende beelden toonde. Fleurs is een bewijs 
van Parreno’s verlangen om geen genoegen te 
nemen met de vanzelfsprekende eigenschappen 
van kunst, precies door de mechanismen – film 
en media – waarmee onze vrije tijd wordt geor-
ganiseerd niet zozeer te saboteren of te ontmas-
keren, als wel te vervormen maar uiteindelijk 
ook te versterken.

De film No More Reality, la manifestation 
uit 1991 documenteert een van Parreno’s meest 
situationistische experimenten, hoewel het ook 
in dit geval eerder gaat om het expliciteren van 
een toestand dan om het zoeken naar strategie-
en – zoals bij Debord – om die toestand omver te 
werpen. Parreno organiseerde een workshop op 
een lagere school in Nice. Het resultaat was een 
demonstratie met spandoeken en plakkaten met 
de slogan ‘No More Reality’. Deze betoging zou 
het resultaat zijn van een gesprek met de scho-
lieren over hun verlangens. Ze fantaseerden over 
het vieren van Kerstmis in de herfst of over het 
spelen met sneeuw in de zomer. Ze zouden zowel 
met het idee van een manifestatie als met de slo-
gan zijn komen aanzetten, geïnspireerd door de 
catchphrase ‘Just Do It’ van Nike, gelanceerd 

‘Bij film moet je wachten 
op de woorden “het 
einde”, in kunst komen 
die woorden nooit’
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in 1988. No More Reality toont de 
valkuilen van participatie en co- 
creatie: als Parreno dit werk (en 
alle details ervan) niet zelf heeft 
bedacht, dan was het een onwaar-
schijnlijk godsgeschenk. De video 
is zijn meest openlijk politieke 
werk en een kritisch manifest voor 
zijn oeuvre. Toen No More Reality 
in 1991 werd gemaakt, was de Golf-
oorlog in volle gang en publiceerde 
Jean Baudrillard zijn boek La guer-
re du Golfe n’a pas eu lieu. Ook oorlog is spek-
takel: het was onmogelijk om nog te weten wat 
er zich in en rond Irak afspeelde – niet ondanks 
maar juist omwille van de multimediale bericht-
geving. Met zijn video uit 1991 leek Parreno dat 
te bevestigen: de realiteit bestaat niet meer; 
zelfs een goedbedoelde betoging van onschul-
dige scholieren wordt tot een paar beelden her-
leid. Waar het werk lijkt op te roepen tot conti-
nue mediakritiek, heeft No More Reality echter 
ook iets fatalistisch of zelfs cynisch: als je denkt 
dat alles wat langs onze schermen op ons wordt 
afgevuurd niet meer dan een luchtspiegeling is – 
why bother? Waarom nog verontwaardigd zijn? 
Waarom nog manifesteren om de wereld te ver-
anderen als de werkelijkheid toch niet meer 
bestaat? Vanuit die interpretatie is deze video 
uit 1991 een postpolitieke parodie van het zin-
loze (en typisch Franse) verlangen om de straat 
op te gaan. 

De introductie van het internet heeft aan die pat-
stelling van de werkelijkheid weinig veranderd 
– integendeel. In 1999 begon Parreno, samen 
met Pierre Huyghe en vervolgens met een reeks 
andere kunstenaars, aan een van zijn meest 
ambitieuze projecten, getiteld No Ghost, Just a 
Shell. Ze besloten een fictioneel personage aan te 
kopen (voor om en nabij de vierhonderd dollar) 
uit de Japanse manga-tekenfilmindustrie. Ze 
noemden deze virtuele figuur AnnLee en brach-
ten haar tot leven in films, tekeningen, objecten, 
posters, een tijdschrift, een boek en een tentoon-
stelling, die in 2003 in het Van Abbemuseum te 
zien was. Het resultaat is een Gesamtkunstwerk 
dat niet meer naar een traditionele werkelijk-
heid verwijst en als centraal personage ‘iets’ heeft 
dat nauwelijks nog op een mens lijkt – AnnLee 
heeft bijvoorbeeld in de film Anywhere Out of the 
World van Parreno uit 2000 geen pupillen meer 
– laat staan dat dit figuurtje een ziel zou hebben. 

Het spektakel bekritiseren had geen zin meer 

en nu heeft het spektakel de mensheid zelfs niet 
meer nodig om tot stand te komen en voort te 
bestaan. Het is verleidelijk om Zidane: A 21st 
Century Portrait, een van de beste films van 
Parreno, daarom als een correctie te zien op de 
doorgeschoten leegte en onmenselijkheid van No 
Ghost, Just a Shell. Parreno besloot samen met 
Douglas Gordon (die in 1993 een versie maakte 
van Hitchcock’s Psycho, zo traag afgespeeld dat 
een vertoning precies 24 uur duurt) de voetbal-
wedstrijd te filmen tussen Real Madrid en Villar-
real op 23 april 2005. Ze gebruikten zeventien 
camera’s en twee ervan (met de grootst mogelij-
ke zoom) werden geleend van het Amerikaan-
se leger. Waar camera’s normaal gezien de bal 
volgen tijdens een voetbalwedstrijd, focussen 
ze in deze film op één speler: Zinédine Zidane, 
de knappe, coole voetbalster die niet alleen op 
zijn gezicht maar op zijn gehele schedel op elk 
moment van de dag over een five o’clock shadow 
lijkt te beschikken. 

Zidane: A 21st Century Portrait is veel dingen 
tegelijkertijd – een liefdevolle analyse van een 
sport, zoals Roland Barthes in Mythologies over 
worstelen schreef; een soms dreigend portret van 
razendsnelle efficiëntie en van tactische, onon-
derbroken, schijnbaar emotieloze concentratie 
(met een soundtrack van Mogwai); een actiefilm 
die op een ongekende manier spannend is (bij-
voorbeeld wanneer Zidane aan het eind van de 
wedstrijd een smerige fout maakt); een voorspel-
ling van de carrière van Zidane (die een jaar later, 
tijdens de finale van het wereldkampioenschap, 

de beroemdste kopstoot uit de voetbalgeschiede-
nis zou uitdelen); een voorspelling van de evolu-
tie van de soms belachelijk precieze cameraregi-
stratie van het voetbal (met de introductie van 
de videoscheidsrechter); maar ook (en vooral) 
een 21ste-eeuws portret van een mens, zoals de 
ondertitel enigszins grandioos aankondigt. 

Zidane toont, letterlijk en figuurlijk uitver-
groot, wat het doet met een mens om negentig 
minuten lang deel uit te maken van een nauw-
gezet geregistreerd en door miljoenen men-
sen gevolgd spektakel en zich daar maar al te 
goed bewust van te zijn. De vraag die de film – 
en bij uitbreiding alle films van Parreno – stelt 
is in welke mate dit nog een privilege kan wor-
den genoemd voor wereldsterren. Hebben we 
niet allemaal, steeds meer, al dan niet terecht, 
het gevoel bekeken te worden – niet alleen te zijn 
(wat overigens eenzaamheid helaas niet uitsluit), 
omdat er altijd wel ergens iets van commentaar 
op onze bezigheden doorsijpelt, terwijl we die 
bezigheden ook altijd zo transparant mogelijk 
met anderen moeten (of willen) delen? 

In een tekst uit 1995, getiteld Is een tentoon-
stelling een film zonder een camera?, vertelde 
Parreno hoe hij als tiener voetbal speelde en in 
zijn hoofd automatisch een stem hoorde die al 
zijn bewegingen becommentarieerde; in een 
interview naar aanleiding van zijn gefilmde por-
tret heeft Zidane toegegeven dat voor hem het-
zelfde gold. ‘Het reële, het beeld en het commen-
taar verschijnen tegelijkertijd’, aldus Parreno in 
de tekst uit 1995, ‘zonder hiërarchie, onderdeel 
van dezelfde tijdscurve’. Nu de Franse kunste-
naar in Rotterdam een ‘avondvullende’ compi-
latie toont van zijn films in een echte bioscoop-
zaal – alweer in samenwerking met vele anderen 
en ditmaal onder de titel No More Reality (1988-
2018) – blijft dat een invitatie om die veelzijdi-
ge, gefragmenteerde, moderne werkelijkheid 
te ervaren, tijdens een spektakel dat, voor heel 
even, alle andere spektakels overbodig maakt. 

Hebben we niet allemaal, 
steeds meer, het gevoel 
bekeken te worden – niet 
alleen te zijn?

Douglas Gordon en 
Philippe Parreno, Zidane: 
A 21st Century Portrait, 
2006. 2-channel video, 
90’
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Altijd zat er wel eentje op z’n kop of in 
spiegelbeeld. Ging het te snel. Of liep 
het apparaat vast, en moest je hand-
matig proberen de zaak weer in bewe-
ging te zetten. Dia-avondjes begon-
nen met het opstellen van een scherm 
en het dichtdoen van de gordijnen 
en eindigden als de toeschouwers 
genoeg kerkinterieurs, zonnebaden-
de familieleden en pittoreske loka-
le bevolking hadden gezien voor het 
hele jaar. Bij de studie kunstgeschie-
denis bleef de diavoorstelling nog lang 
in gebruik, zo eenvoudig was het om 
zo twee kunstwerken naast elkaar te 
tonen, er ééntje te laten staan en ver-
volgens ernaast meer details te tonen. 
Het gesjouw en de paniek wanneer 
een lade per ongeluk omviel en alle 
dia’s op de grond lagen namen ook de 
meest chaotische hoogleraren voor 
lief.

Met de komst van de digitale 
camera, beamers en de sociale media 
zijn de dia’s uit de huiskamer en de 

collegezaal verdwenen. In 2004 stop-
te Kodak met de productie van het 
belangrijkste hulpmiddel voor het 
tonen van de beelden, de dia-carrou-
sel. Toch weten kunstenaars en film-
makers de dia nog steeds te waarde-
ren, in Rotterdam zijn dit jaar zelfs 
twee programma’s gewijd aan de 
geprojecteerde statische afbeeldin-
gen. Over wat er precies te zien zal 
zijn, hóe het eruitziet, is het zo voor-
af lastig speculeren: de samenstellers 
benadrukken beiden, los van elkaar, 
dat het met alleen een laptop onmo-
gelijk is de kunstwerken ‘totaal’ te 
ervaren. Dat hoor je niet bij een bios-
coopfilm. Er is waarschijnlijk geen 
medium waarin het zo vaak zo inhou-
delijk over de gebruikte techniek gaat. 
En dat is misschien juist de charme 
van de dia.

De eerste dia-carrousel voor con-
sumenten bracht Kodak in 1939 op 
de markt, samen met de dia-kleuren-
film – voor het eerst was kleur vrij en 

makkelijk toegankelijk voor de fotoconsument. 
Toch waren er al veel eerder dia’s te zien. In Neder-
land had de eerste Nederlandse hoogleraar kunst-
geschiedenis, Wilhelm Martin, in 1907 al licht-
beelden opgenomen in zijn colleges in Leiden. 
Reproducties van kunstwerken uit musea en van 
monumenten uit de hele wereld kwamen zo onge-
kend dichtbij. Ze waren in positief en zwart-wit 
gedrukt op een glasplaatje, vaak op de rand voor-
zien van informatie. Beelden die je kon bestellen 
bij internationaal opererende uitgeverijen, gespe-
cialiseerd in dia’s en foto’s van schilderijen, beel-
den en architectuur, alles in zwart-wit.

Beeldend kunstenaars raakten zelf pas rond de 
jaren zestig enthousiast over de mogelijkheden 
van het medium, in Rotterdam ligt de nadruk bij 
het Blackout-programma zelfs helemaal op de 
kunst van na 2004, dus vanaf het moment dat de 
carrousel geschiedenis was. Ook het onderwerp 
in die kunstwerken is vaak historisch, een mid-
del om vergeten of verdraaide geschiedschrijving 
opnieuw te belichten. Het Blackout-programma 
richt zich bovendien ook nadrukkelijk – maar niet 
uitsluitend – op de niet-westerse, postkoloniale 
geschiedschrijving.

Een heel direct voorbeeld daarvan is het werk 
Non-chronological History van de Thaise Prapat 
Jiwarangsan uit 2013, waarbij namen van belang-
rijke personages uit de geschiedenis van het 
moderne Thailand in willekeurige volgorde gepro-
jecteerd worden. Was het een film geweest, dan lag 
die volgorde vast, maar omdat het dia’s zijn en je 
de projector hóórt schuiven, weet je dat de associ-
atie iedere keer anders kan zijn.

Op een andere manier historisch gelaagd is 
het werk van de in 1984 in toenmalig Joegosla-
vië geboren Kristina Benjocki. In haar Sedimen-
tation of Memory uit 2017 gebruikt ze brokken 
steen uit de Cannerberg bij Maastricht als onder-
grond voor een projectie van dia’s van fragmen-
ten uit de geschiedenis van die berg. In 1944 
werd er gebouwd aan de V1-raket, en van 1954 tot 
1992, dus tijdens de Koude Oorlog, zat er in de 
berg een Navo-post: het was het controlecentrum 

Hoewel de dia-carrousel al vijftien jaar is afgeschaft, wordt er 
nog steeds kunst mee gemaakt. Maar hoe maak je van die losse 
beelden een verhaal? Op het IFFR staat de dia centraal in het 
programma Blackout en in het Deep Focus Short-programma 

rond kunstenaar Charlotte Pryce. Joke de Wolf

Plato, Kodak, Pryce
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De tentoonstelling 
Blackout is van  
24 januari t/m  
3 februari te zien  
in Kunsthal  
Rotterdam (geslo-
ten op 28 januari). 
Gedurende het 
festival worden 
verschillende korte 
films van Charlotte 
Pryce vertoond als 
onderdeel van het 
themaprogramma 
Deep Focus Short. 
Daarnaast zullen de 
toverlantaarnvoor-
stellingen  
W.H. Hudson’s  
Remarkable Argen-
tine Ornithology 
en The Tears of a 
Mudlark live worden 
opgevoerd.

Charlotte Pryce, The Tears of a Mudlark, 2018
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van Noord-West-Europa bij nucleaire oorlogs-
dreiging. In 1992 zetten twaalf wereldleiders hun 
handtekening in dezelfde berg bij het Verdrag van 
Maastricht, een plek die nog steeds wordt onder-
houden door vrijwilligers. Benjocki brengt de his-
torische lagen naar de oppervlakte, pas bij de pre-
sentatie zal blijken of het geheel meer is dan de 
afzonderlijke onderdelen.

Want hoe maak je van de losse beelden een 
verhaal? Sommige kunstenaars vertrouwen op de 
associatievermogens van de toeschouwers, ande-
ren geven liever iets meer houvast. Zoals de Brit-
se Aura Satz (1974), die voor Her Luminous Dis-
tance uit 2014 ook de manier waarop de dia’s in 
elkaar overgaan regisseert en voorziet van geluid. 
Het werk gaat over de vrouwelijke wetenschap-
pers die belangrijk zijn geweest voor de astrono-
mie. Centraal staan de Human Computers, vrou-
wen die vanaf het eind van de negentiende eeuw 
rekenwerk deden voor de (mannelijke) weten-
schappers bij onder andere Harvard, maar tege-
lijkertijd ook zelf ontdekkingen deden en weten-
schapper waren. Een van de taken die ze hadden 
was het vaststellen van kleine verschillen tussen 
foto’s van een sterrenhemel. Daarvoor ontwikkel-
den ze de ‘Projector Blink Comparator’, een appa-
raat waarmee je snel tussen twee beelden kon wis-
selen. Precies dat apparaat gebruikt Satz nu ook 
om de door haar verzamelde beelden te tonen. 
In haar verzameling uiteraard foto’s van ster-
ren, maar ook van de vrouwen zelf, onder ande-
ren Henrietta Swan Leavitt (1868-1921), een dove 
astronoom die onder meer ontdekte hoe afstan-
den tussen hemellichamen te berekenen zijn en 
een standaard ontwikkelde voor het meten van de 
helderheid van sterren, waar ze nauwelijks erken-
ning voor kreeg. Satz combineert de beelden met 
foto’s van maankraters die postuum zijn genoemd 
naar die vrouwelijke astronomen. In 2015 maak-
te Satz een tweede werk over deze menselijke 
computers, Between the Bullet and the Hole, over 
vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
onderzoek deden naar ballistiek, waarbij het net 
als bij de sterren ook gaat over het analyseren en 
bepalen van snelheid en traject.

Het vertellen van een verhaal, zo essentieel in 
de filmwereld, is lastiger voor beeldend kunste-
naars met hun statische, maar toch opeenvol-
gende dia’s. Bepaalt de kijker bij een foto of schil-
derij zelf de kijkduur, bij een dia-vertoning is de 
regie daarvan in handen van de kunstenaar. Zet 
meerdere dia’s achter elkaar en je krijgt een ver-
haal, duidelijk of niet. Denk aan de dia-avond-
jes thuis, daar ontstond ook altijd een verhaal 
bij. Bovendien zijn de dia’s die de kunstenaars 
gebruiken vaak al bestaande beelden, waardoor 
het voor de kunstenaar ingewikkeld is een een-
heid te suggereren.

Een kunstenaar die nauwelijks bestaande beel-
den toont is Charlotte Pryce (Verenigd Konink-
rijk, 1961). Rondom haar werk is in Rotterdam een 
apart programma samengesteld, dat dicht tegen 
de diaseries van Blackout aanleunt. Sinds 1986 
maakt en ontwikkelt Pryce haar eigen 16-milli-
meter kleurenfilms: grofkorrelig, zoemend, bijna 
organisch gloeiend beeld. Als onderwerp neemt ze 
vaak de vage grens tussen fictie en werkelijkheid, 
tussen een afbeelding met tekst uit een boek die 
ze van dichtbij filmt, naast een bloem, een blad, 
een insect. Sommige films zijn geluidloos, andere 
hebben later toegevoegd geluid of soms ook tekst.

Bij Concerning Flight: Five Illuminations in 
Miniature uit 2004 focust ze bijvoorbeeld op de 
verschillende fases en manieren van het vliegen 
in het dierenrijk. Hoe vast te leggen hoe dat moge-
lijk is, hoe de vleugels van een vlieg, van een vogel, 
ervoor zorgen dat het beest blijft zweven? Pryce 
doet verwoede pogingen, probeert te focussen op 
een zwerm spreeuwen boven een grasveld, op een 
opstijgend insect op een blad, heel kort zelfs een 

fabriek, van microscopisch dichtbij tot in de wol-
ken, maar geen beweging blijft gefixeerd. Als een 
tegenpool van Muybridge, die de bewegingen van 
dieren juist kon analyseren dankzij de fotografie, 
blijft het vliegen voor Pryce een mysterie. Géén 
expliciet statement, wel een en al meeslepende 
verbazing.

De geschiedenis van het geprojecteerde stilstaan-
de beeld gaat verder terug dan de uitvinding van 
de fotografie. Puristen kunnen zeggen dat het alle-
maal begon bij Plato’s allegorie van de grot, waar-
bij een vuur de lichtbron was, en de schimmen op 
de muur waarnaar de gevangenen moesten kij-
ken, de enige werkelijkheid die ze kenden. Korter 
geleden lijkt Christiaan Huygens halverwege de 
zeventiende eeuw de eerste die een speciaal appa-
raat beschreef waarmee afbeeldingen tot leven 
konden worden gebracht: de toverlantaarn.

Het apparaat heette ook wel ‘laterne de peur’, 
een kermisattractie waarmee je duivels en skelet-
ten kon laten verschijnen en verdwijnen. De licht-
bron was in eerste instantie een kaars of olielamp, 
waarvan het licht met spiegels versterkt en verbo-
gen werd. De afbeelding werd getekend of geschil-
derd. En door te spelen met het licht, meerdere 
afbeeldingen langs elkaar te schuiven, en door er 
spannende muziek bij te spelen en commentaar te 
geven, kwam het geprojecteerde beeld tot leven. 
Later kwamen er fotobeelden op de glasplaat, nog 
later zelfs film, vanwege de brandbaarheid en de 
hete lamp een gevaarlijke combinatie. 

Charlotte Pryce heeft ook de toverlantaarn 
opgepakt. De twee projecties die ook in Rotterdam 
te zien zullen zijn, als onderdeel van een verzamel-
programma, zijn iedere keer anders en worden 
live in de filmzaal uitgevoerd, als bij een marionet-
tenspel, beide duren ongeveer twintig minuten.

In The Tears of a Mudlark uit 2018 vertelt 
Pryce het levensverhaal van een randfiguur, die 
beelden van zijn verleden deelt. Gebruik makend 
van oude toverlantaarnbeelden, langwerpige 
 plaatjes die langs de lens schuiven, waardoor je 
je het oog van de camera waant, kruipt Pryce met 
haar publiek in het hoofd van de hoofdpersoon, 
die op zijn beurt verdwaalt in de ogen van een 
insect. ‘Kan een beeld alleen latent blijven, onder-
ontwikkeld, in iemands ogen?’ vraagt de hoofd-
persoon zich af.

Bij de toverlantaarnvertoning van W.H. Hud-
son’s Remarkable Argentine Ornithology uit 2013 
dwaal je met Pryce door de Argentijnse vogel-
wereld. Het begint met beelden van het vogel-
boek waar de hoofdpersoon boven wegdroomt, 
langzaam komen we dieper in het oerwoud, groen 
oerwoud trekt voorbij, dierengeluiden en vogels, 
totdat opeens, pats, het glas breekt. De stem zegt: 
er was geluid van brekend glas, het lantaarn plaatje 
was gebarsten. De film, nu direct blootgesteld aan 
de hete lamp, smolt voor onze ogen. Als het moge-
lijk zou zijn een herinnering te stelen, dan was dit 
het verlies.

Dit is film in de minst filmige vorm, een malig, 
niet of nauwelijks reproduceerbaar, gebaseerd op 
menselijke handelingen tijdens de voorstelling. 
Daar kan geen digitale camera tegenop. 

Met de ‘laterne de peur’ 
kon je skeletten en 
duivels laten verschijnen 
en verdwijnen

Charlotte Pryce, W.H. Hudson’s Remarkable Argentine Ornithology, 2013
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Naar de bioscoop gaan was in de Sovjet-Unie een 
bijzondere ervaring. Naast mijn flat in Moskou 
zat begin jaren tachtig Kino Pobjeda (Bioscoop 
de Overwinning). Kaartjes voor toneelvoorstel-
lingen waren moeilijk te krijgen, maar naar de 
film kon je altijd, voor enkele tientallen kopeken. 
Ik ben vaak in Kino Pobjeda geweest – Moskou 
was toen nog een saaie stad.

Buitenlandse films waren er nauwelijks te 
zien, en vooral niet de kapitalistische blockbus-
ters waar de rest van de wereld zich aan vergaap-
te. Gelukkig werden in de Sovjet-Unie zelf ieder 
jaar honderden speelfilms gemaakt. Elk van de 
vijftien sovjetrepublieken had tenminste één 
filmfabriek waar, volgens vijfjarenplan, aan de 

lopende band films werden geproduceerd waar-
over de buitenwereld zelden iets vernam.

Ze waren er in alle genres: liefdesdrama’s, 
komedies, avonturenfilms, detectives en mis-
daadfilms – al bestond ‘misdaad’ officieel niet, 
zodat dit genre meestal neerkwam op verheerlij-
king van de militie (politie) of de kgb. Veel films 
waren heel goed geacteerd, onderhoudend, gees-
tig en met een inventief scenario. De problemen 
in Kino Pobjeda waren meer technisch: de kleu-
ren van de filmkopieën waren abominabel en de 
films braken regelmatig in de projector. Terwijl 
de operateur de filmdelen dan weer aan elkaar 
plakte, gaf de zaal zich over aan een fluitconcert 
– een van de zeldzame gelegenheden waarbij 

sovjetburgers collectief ongestraft blijk konden 
geven van ontstemming.

Die honderden ‘gewone’ sovjetfilms lijken in 
het niets verdwenen. In het postsovjettijdperk 
gingen de meeste studio’s failliet en hun archief-
vorming droeg – net als lange tijd in het Wes-
ten – een toevallig karakter. Het iffr bracht een 
paar jaar geleden onder de noemer ‘easterns’ 
(als tegenhanger van westerns) een retrospec-
tief van sovjet-avonturenfilms. Maar de mees-
te ‘gewone’ sovjetfilms zijn in het Westen onbe-
kend. Dat was altijd al zo. De Moskouse centrale 
van het  sovjetfilmbedrijf, Goskino, zond naar 
inter nationale festivals bij voorkeur artistie-
ke films, ook als die om commerciële of ideo-
logische  redenen in eigen land nauwelijks in 
roulatie kwamen. Het resultaat was een merk-
waardige misvatting in het Westen: dat de 
sovjet filmproductie grotendeels bestond uit 
artistieke meesterwerken.

Dit jaar presenteert het IFFR, in de sacrale omge-
ving van de remonstrantse Arminiuskerk, een  
spectaculair project rond zo’n beroemde sovjet-
kunstfilm: De kleur van granaatappels van Ser-
gej Paradzjanov uit 1968. Voor veel liefhebbers 
is die film het mooiste en radicaalste wat ooit 
op het witte doek is gebracht. Het was dus een 
groots moment toen de Britse filmrestaurateur 
Daniel Bird onlangs maar liefst zeven uur aan 
outtakes van De kleur van granaatappels ont-
dekte – door Paradzjanov gemaakte opnamen 
die niet terecht zijn gekomen in een van de twee 
gemonteerde versies die er bestaan. Het bestaan 
van die outtakes is een klein wonder. Iemand 
heeft ze destijds achterovergedrukt en verstopt, 
want ongebruikte negatieven moesten van Gos-
kino worden vernietigd, opdat het zilver erin kon 
worden hergebruikt. In een installatie van video-
schermen zijn deze opnamen in Rotterdam nu 
voor het eerst te zien, als een monument voor 
de esthetische en vormrijkdom van De kleur van 
granaatappels en Paradzjanovs talent. Er zijn 
poëtische beelden van historische voorwerpen, 
textiel, details van iconen en badende vrouwen 
en rituelen – alles in de plechtige, symbolistische 
trant die de film kenmerkt.

De kleur van granaatappels is wel de ‘vreemd-
ste biopic ooit gemaakt’ genoemd. Ofschoon de 
kijker in eerste instantie wordt overweldigd door 
moeilijk te interpreteren beeldpracht, draait het 
eigenlijk om het leven van de achttiende-eeuwse 
Armeense dichter Sayat-Nova, die schreef in het 
Armeens, Georgisch en Ottomaans-Turks. Dat 
de film ooit door Goskino in opdracht is gege-
ven, hing samen met de meertaligheid van deze 
dichter. Hij gold als een symbool van de ‘vriend-
schap der volkeren’ die zo belangrijk was in de 
sovjet ideologie. De ontstaansgeschiedenis van 
De kleur van granaatappels en het leven van 
Paradzjanov werpen trouwens wel meer licht op 
de gang van zaken binnen de sovjetfilmindustrie 
– een soms banaal licht.

Sergej Paradzjanov (1924-1990) had, zoals alle 
sovjetburgers, in zijn binnenlandse paspoort 

Menig werk uit de sovjetfilmindustrie is verdwenen, de recente 
vondst van outtakes van Sergej Paradzjanovs De kleur van 

granaatappels is dan ook bijzonder. Tegelijk blijven sommige 
aspecten van de sovjetfilmcultuur akelig actueel.

Raymond van den Boogaard

Sergej Paradzjanov

Het genie in de 
filmfabriek

Outtakes van De kleur van granaatappels door Sergej Paradzjanov, ontdekt door de Britse filmrestaurateur Daniel Bird 
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staan tot welke etnische groep hij behoorde: de 
Armeense. Hij groeide echter niet op in de sov-
jetrepubliek Armenië, maar in Tbilisi, hoofdstad 
van de sovjetrepubliek Georgië – een romantisch 
eldorado van kleuren, geuren, symbolen en mul-
tinationale cultuur van de Kaukasus die in zijn 
bekendste film zo’n grote rol spelen. Het filmvak 
leerde Paradzjanov in Moskou, aan de legenda-
rische filmacademie vgik (Vsesojoezni Gosoed-
arstveni Institoet Kinomatografii). Daarna kreeg 
hij een baan bij de Dovzjenko-studio’s in Kiev, de 
filmfabriek van de sovjetrepubliek Oekraïne. Na 
wat onbeduidende genrefilms maakte hij in 1964 
een film die de rest van zijn leven sterk zou bepa-
len: Schaduwen van vergeten voorouders, in het 
Westen bekend als De vuurpaarden.

Schaduwen speelt onder Hoetsoelen, een 
etnische subgroep van de Oekraïners. De stijl 
van Paradzjanovs latere werk is hier al volop 
aanwezig: folklore, visioenen, rituelen en religie. 
De film is in Oekraïens dialect – en kon worden 
opgevat als een verheerlijking van de Oekraïen-
se natie. Dat trof slecht. In 1964 was de sovjet-
leiding in Moskou net bezig met een nieuwe 
crackdown tegen Oekraïense nationalistische 
neigingen. Daarvan verdachte partijfunctiona-
rissen werden vervangen, de Oekraïense taal in 
het openbare leven teruggedrongen ten faveure 
van het Russisch.

Wonder boven wonder kwam Schaduwen wel 
in bioscooproulatie. Maar Paradzjanov behoor-
de tot het soort creatieve genieën dat niet weet 
wanneer het opportunistisch de mond moet 
houden. Luidkeels en in het openbaar protes-
teerde deze Georgische Armeniër tegen de cul-
turele onderdrukking in Oekraïne. Opgewonden 
standjes komen overal ter wereld nogal eens in 
moeilijkheden, maar in de Sovjet-Unie had 
‘moeilijkheden’ een bijzondere dimensie: Para-
dzjanovs Amerikaanse biograaf James Steffen 
heeft in de archieven van de kgb gezien dat deze 

dienst in 1964 een grondig dossier is gaan aan-
leggen over de filmmaker. Zijn volgende scena-
rio, voor een film die Kiev Fresco’s had moeten 
heten, werd door Goskino prompt niet in pro-
ductie genomen.

Maar het kan verkeren. Ook de kleine sovjet-
republiek Armenië – een beetje een uithoek van 
de ussr – bezat zijn filmfabriek, Armenfilm. 
Daar was al jaren rommel geproduceerd waar 
niemand heen wilde – een probleem omdat 
ook filmtheaters hun economische plan moes-
ten vervullen. Het was hoog tijd voor een goede 
Armeense film en daarbij gingen de gedachten 
uit naar Paradzjanov. Die was weliswaar nog 
nooit in zijn leven in Armenië geweest, maar 
onmiskenbaar een groot talent.

Al meteen was er gedoe over het scenario van 
Paradzjanov. De Armeense communistische par-
tij verweet de filmmaker een veel te losse omgang 
met de levensloop van de dichter Sayat-Nova. 
Bepaald werd dat diens biografie zoveel moge-
lijk moest worden weggemoffeld – een beslissing 
die veel heeft gedaan voor het cryptische karak-
ter van de uiteindelijke film.

De productie was prijzig: Paradzjanov draai-
de in Armenië, Georgië, Azerbeidzjan en in Kiev, 
waar ook werd gemonteerd. Over het resul-
taat was Goskino bitter teleurgesteld: wie wil 
naar de bioscoop voor zo’n folkloristisch vorm-
experiment zonder historische of maatschap-
pelijke relevantie? Om er vanaf te zijn besloot 
Goskino de film, toen nog Sayat-Nova gehe-
ten, alleen vrij te geven voor beperkte roulatie in 
Armenië, met vijf kopieën.

Paradzjanov had echter fans in de hoog-
ste regionen van Goskino. De filmfunctionaris 
Sergej Joetkjevitsj vervaardigde zonder inmen-
ging van de regisseur een nieuwe montage, met 
tussentitels, om het geheel wat meer struc-
tuur te geven. Het is deze versie die in heel de  

Sovjet-Unie in roulatie kwam en het Westen 
bereikte als De kleur van granaatappels.

De problemen van de recalcitrante film maker 
waren hiermee geenszins voorbij. In 1971 hield 
Paradzjanov een toespraak in Minsk, waarin hij 
beweerde dat Sayat-Nova hem was ontstolen 
en hij allerlei hotemetoten van het sovjetfilm-
bedrijf beledigde. De toespraak was door de kgb 
opgenomen en is tot in het politbureau in het 
Kremlin besproken. Kennelijk achtte men de 
maat vol. In 1973 werd Paradzjanov veroordeeld 
wegens ‘sodomie’ oftewel homoseksualiteit, een 
strafbaar feit dat vaak dienst deed om politie-
ke rekeningen te vereffenen. Ondanks een open 
brief van filmmaker Andrej Tarkovski en schrij-
ver Viktor Sjklovski, die op vrijlating aandron-
gen, zat Paradzjanov vier jaar in werk kampen. 
In 1982 zat hij nog eens negen maanden in de 
gevangenis, na een veroordeling wegens omko-
ping. Films mocht hij pas weer maken na 1985, 
in de tijd van glasnost. In 1990 stierf hij. Bij leven 
verdacht van Oekraïens nationalisme wordt hij 
tegenwoordig in twee inmiddels onafhankelijke 
republieken in de Kaukasus als nationale held 
vereerd: in Tbilisi staat een standbeeld, in de 
Armeense hoofdstad Jerevan ligt hij begraven 
en is het Paradzjanov-museum.

De sovjetfilmcultuur is na 1991 verdwenen, 
samen met het land ussr. Als ik nu op de  web site 
van Kino Pobjeda kijk, draaien daar voorname-
lijk doorsnee buitenlandse films. Maar sommi-
ge elementen uit het verhaal van Paradzjanov 
zijn in het Rusland van nu nog akelig actueel – 
en niet alleen omdat het Kremlin nog steeds het 
land heeft aan Oekraïens nationalisme.

Er is geen Goskino meer om  scenario’s op poli-
tiek-maatschappelijke  wenselijkheid te beoorde-
len, maar staatsfilmsubsidie is alleen weggelegd 
voor films die de  juiste  vaderlandsliefde uitstra-
len.  Antipropaganda in de  staatsmedia houdt 

 bioscoopexploitanten steeds vaker 
af van vertoning van  onwel gevallige 
films. Regisseur Aleksej Krasovski 
heeft zijn jongste film, Prazdnik, 
een kritische kijk op het beleg van 
Leningrad, laatst maar meteen op 
YouTube gezet.

Strafbepalingen tegen ‘sodomie’ 
zijn uit de wet verdwenen, maar 
nog altijd worden seksuele beschul-
digingen ingezet tegen recalcitran-
te burgers: twee mannen in Kare-
lië staan terecht voor ‘pedofilie’, 
vermoedelijk omdat zij volharden 
in het opsporen van massagraven 
uit de Stalin-tijd. 

En nog steeds kan het slecht 
 aflopen met film regisseurs die hun 
mond niet houden. Als u straks 
in de  Arminiuskerk die prachtige 
 outtakes van Sergej Paradzjanov 
 bewondert, denkt u dan ook even 
aan Oleg Sentsov, in het kamp, en 
Kirill  Serebrennikov, onder huis-
arrest. N
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De installatie 
Temple of Cinema 
#1: Sayat Nova  
Outtakes is van 24 
t/m 29 januari te 
zien in de Armini-
us-kerk (Museum-
park), dagelijks van 
10.00 tot 20.00 
uur (gratis). Op 
28 januari vindt 
in het Hilton een 
symposium plaats 
met o.a. Daniel Bird 
en James Steffen. 
Gedurende het 
festival wordt 
daarnaast een 
selectie van Sergej 
Paradzjanovs korte 
films vertoond.
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Begin januari verscheen in lokale media in de 
Amerikaanse staat Wisconsin een kort bericht-
je: Matthew Pinix, partner bij het in Milwaukee 
gevestigde advocatenkantoor Pinix & Soukup, 
had beroep aangetekend in de zaak tegen zijn 
cliënt Morgan Geyser. Bijna een jaar eerder was 
Geyser tot maar liefst veertig jaar veroordeeld, 
een straf die ze zou moeten uitzitten in een psy-
chiatrisch ziekenhuis. Morgan was twaalf jaar 
oud toen ze in 2014 samen met haar vriendin-
netje Anissa een derde vriendin, Bella (een bij-
naam), naar een bos lokte met geen ander doel 
dan haar te vermoorden. Aanvankelijk was het 
idee geweest om Bella op Morgans verjaardag 
tijdens het slaapfeestje om het leven te bren-
gen, maar toen ze die nacht op de grond in slaap 

was gevallen had Morgan gezegd dat ze haar beste 
vriendin ‘nog een ochtend wilde gunnen’. De vol-
gende dag vertrok het drietal naar een nabijgele-
gen bos. Morgan had een mes uit de keukenlade 
gepakt en in haar zak gestoken. 

In een lange reconstructie van de zaak die jour-
nalist Kathleen Hale schreef voor Hazlitt Maga-
zine is de scène die voorafgaat aan de daad ijzing-
wekkend. Hale beschrijft hoe de twee vriendinnen 
het niet eens kunnen worden over de vraag wie 
‘het’ moet doen. Ze duwden elkaar het mes in 
handen: ‘Morgan zei tegen Anissa dat ze “het niet 
wilde doen” – ze wilde dat Anissa “het deed”. Ze 
zei: “Jij weet waar alle zachte plekken zitten.” Anis-
sa gaf het mes terug aan Morgan, ze spoorde haar 
aan “helemaal door het lint te gaan, helemaal los 

te gaan”. Morgan aarzelde. “Ik doe het pas als jij 
zegt dat ik het moet doen”, zei ze. Anissa deed een 
paar stappen terug en zei: “Nu.” Morgan tackelde 
Bella, en fluisterde in het oor van haar beste vrien-
din: “Het spijt me zo.”’ Daarna stak ze negentien 
keer in op haar vriendinnetje.

Morgan en Anissa trokken samen het bos in, 
op zoek naar de angstaanjagende figuur die de 
twee twaalfjarigen tot deze daad had aangezet: 
Slender Man. Hij zou een paar honderd kilome-
ter verderop in een landhuis wonen en ze waren 
vastberaden bij hem in te trekken. Als door een 
wonder overleefde Bella de aanval en nadat ze 
door een motorrijder langs de kant van de weg 
was gevonden en de politie uitrukte werden 
Morgan en Anissa nog geen tien kilometer ver-
derop gevonden. De twee kinderen werden als 
volwassenen vervolgd. Anissa kreeg een straf van 
25 jaar opgelegd. 

Slender Man zag het levenslicht in de zomer van 
2009, toen de website Something Awful een 
photoshopwedstrijd organiseerde. Gebruikers 
werden uitgenodigd om zogenaamde paranor-
male verschijningen te creëren en die vervol-
gens te verspreiden via andere fora als waren ze 
daadwerkelijke registraties van onverklaarba-
re zaken. Ene Eric Knudsen plaatste onder het 
pseudoniem Victor Surge twee zwart-witfoto’s 
met een onmiskenbare jaren-tachtigvibe. Op de 
beelden waren niet alleen spelende kinderen te 
zien maar ook, op de achtergrond, een ondui-
delijke, mannelijke figuur met lange ledematen. 

De werkelijkheid bestaat deels uit dat waarin we geloven – 
bij uitstek in onze gedigitaliseerde wereld. Hoe eng dat kan 

zijn, toont A Self-Induced Hallucination. Jan Postma

A Self-Induced Hallucination

Het internet als 
konijnenhol

De Slender Man (achter) van Victor Surge, pseudoniem van Eric Knudsen. De twee foto’s verschenen in de zomer van 2009 op de website Something Awful
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Knudsen/Surge beweerde dat het ging om een 
wezen dat kinderen stalkte. In de dagen erna 
voegde Knudsen/Surge nieuwe lagen aan zijn 
verhaal toe, waarna ook andere gebruikers met 
de Slender Man aan de haal gingen. Hij kreeg 
vorm als een man zonder gezicht, doorgaans 
gekleed in een smoking. Behalve opvallend lange 
armen en benen werd hij ook steeds vaker afge-
beeld met een verzameling tentakels die uit zijn 
rug leek te groeien. Hij zou geheugenverlies, sla-
peloosheid en paranoia veroorzaken. Er zouden 
zelfs gevallen bekend zijn van ‘slender sickness’, 
zeer heftige hoestbuien. Hij begon aan een tocht 
over het internet. Mensen vertelden elkaar ver-
halen over Slender Man in foto’s en filmpjes. Hij 
kreeg een voorgeschiedenis: hij zou al te zien zijn 
geweest op zestiende-eeuwse Duitse houtgravu-
res en volgens sommigen waren er zelfs grot-
tekeningen uit 9000 voor Christus ergens in het 
noord-oosten van Brazilië gevonden waarop hij 
duidelijk herkenbaar was afgebeeld. 

Morgan en Anissa ontdekten Slender Man 
op de website creepypasta.wiki, een horrorfan-
fictiesite waarvan de gebruikers niet alleen 
elkaars verhalen lezen maar waar ze die ook aan-
vullen en doorvertellen. Dat laatste raakt aan de 
kern van het fenomeen van de meme – heel sim-
pel gezegd een idee dat op het internet een eigen 
leven leidt. Dikwijls gaat het om een grap in de 
vorm van plaatjes of filmpjes. Soms is zoiets nog 
wel tot een bepaalde maker te herleiden, maar 
die oorsprong doet er niet werkelijk toe. Het gaat 
om de wijze waarop de massa dat ene idee ver-
vormt en van nieuwe contexten voorziet. Ironi-
sche laag wordt op ironische laag gelegd, totdat 
er iets ontstaat wat door iemand die de wor-
dingsgeschiedenis heeft gemist nog onmogelijk 
volledig te doorgronden valt, iets wat op zoveel 
manieren zelf-referentieel is geworden dat het 
zinloos is om de kluwen nog te willen ontwar-
ren. Ook Slender Man is op die manier een soort 
open-source-legende, een kampvuurverhaal dat 
wordt doorverteld op een globale schaal. Tegelijk 
een democratisering en een virtualisering van 
de horror-ervaring. 

Hoeveel kinderfantasie is er nodig om zo nu 
en dan geen onderscheid te kunnen maken tus-
sen wat echt is en wat fictie? Het internet biedt 
een oneindige hoeveelheid konijnen holen waar 
je als Alice in kunt vallen om vervolgens terecht 
te komen in een wereld die tegelijk totaal 
levensecht en totaal ongeloofwaardig is. Een 
deel van de werkelijkheid dat je nog niet kende 
en waar je plots niet meer weet waarop je wel 
en niet kunt vertrouwen.

Met het nieuws van de twee meisjes die hun 
vriendinnetje wilden vermoorden, omdat ze 
ervan overtuigd waren dat het de enige manier 
was om Slender Man ervan te weerhouden hen 
ook te vermoorden, bereikte de meme de main-
stream. Naast alle amateurfilms en mocku-
mentary’s werden er plotseling documentaires 
over de zaak gemaakt, en vorig jaar zelfs een 
heuse Hollywood-productie. (Victor Surge 
kreeg een vermelding op de aftiteling.)

In A Self-Induced Hallucinati-
on (2018) probeert filmmaker Dan 
Schoenbrun op basis van niets 
anders dan beelden die vanaf 2009 
op YouTube zijn geplaatst het ver-
haal van Slender Man te vertellen 
en zo het fenomeen te doorgronden. 
Het resultaat is niet overal even sterk 
en voor wie niets van Slender Man 
afweet hier en daar verwarrend. Ook 
bepaalt de amateuristische aard van 
de oorspronkelijke beelden de toon 
van de documentaire. Toch weet het 
culturele fenomeen in het hart van 
de film moeiteloos te fascineren. Het 
voelt op de een of andere manier als 
een blik in de waanzin van onze tijd. 

A Self-Induced  Hallucination 
opent met een aantal  fragmenten 
uit amateurfilmpjes over Slender 
Man. Eerst een man die met een 
beate glimlach naar kinder foto’s op 
een computerscherm kijkt – hij ziet 
eruit als de derde of vierde keus van 
een regisseur die diep in zijn hart 
het liefst Keanu  Reeves had bena-
derd. De man ziet een vreemde 
figuur in de beelden opduiken die 
voor zijn vriendin onzichtbaar blijft. 
Het tweede fragment draait om 
een man die in een donkere kamer 
wordt ondervraagd. Hij is in paniek en vertelt 
dat zijn dochter is meegenomen en dat hij als 
volgende aan de beurt is. Het fragment stopt 
wanneer Slender Man vanuit de duisternis naar 
voren stapt en zijn ondervrager beetgrijpt. Het 
duurt niet lang voordat ook Morgan en Anissa 
voorbijkomen. Een nieuwslezeres kondigt een 
item over de twee meisjes aan waarna Schoen-
brun schakelt naar beelden van een tiener in 
een rommelige kamer. De langharige jongen 
draagt een T-shirt met daarop het woord ‘Can-
nibal’. Hij vertelt over Morgan en Anissa en hoe 

ze een offer aan Slender Man dach-
ten te moeten brengen. ‘Now tell me 
that ain’t some fucked up shit right 
there.’ Hoe kan iemand echt in Slen-
der Man geloven?

Op den duur krijg je het gevoel 
getuige te zijn van iets als het ont-
staan van een hedendaagse vari-
ant op het monster van Loch Ness. 
Iets wat tegelijk evidente onzin en 
vreemd aantrekkelijk is. Iets wat 
weet te appelleren aan onze diepste, 
meest onbestemde gevoelens – aan 
een fundamentele onzekerheid over 
de kenbaarheid van de werkelijk-
heid en het vage besef dat de wereld 
ook bestaat uit alles waarvan we ons 
niet bewust zijn en waarvan we ons 
onmogelijk een voorstelling kun-
nen maken: ‘There are more things 
in heaven and earth, Horatio,/ Than 
are dreamt of in your philosophy.’

Slender Man is deze zomer een 
decennium oud – een eeuwigheid 
in internettermen – maar de actua-
liteit van het verhaal is er niet min-
der om. Schoenbrun heeft een reeks 
filmpjes opgenomen waarin mensen 
het nieuws over Morgan en  Anissa 
becommentariëren. Ze geloven er 

niets van. Het is zo nep als Slender Man zelf. 
‘This is just another BS story that they are fil-
ling up the news with’, zegt de eerste. Een twee-
de beweert dat de ouders van Bella ‘crisis actors’ 
zijn, ‘je kunt het zien aan hoe ze naar elkaar kij-
ken, aan hoe ze in de camera kijken’. Een derde 
beweert dat mensen erop uit zijn ons ‘moreel te 
corrumperen’. Twaalfjarige meisjes? ‘They don’t 
conspire for two or three fucking months to kill 
another child.’ En ergens snap je degene die het 
zegt wel: waarom zou je zoiets willen geloven? Is 
dat de wereld waarin je wilt leven?

Tegen het eind van de film komt een frag-
ment voorbij waarin een jongen met een glan-
zende puberhuid vertelt over zijn tulpa, een 
door inbeelding werkelijk geworden figuur. 
Zijn ouders zijn conservatieve christenen die 
weigeren zijn homoseksualiteit als iets anders 
dan een ongelukkige fase te beschouwen en zijn 
tulpa biedt hem de steun die hij nodig heeft. 
De jongen heeft verder niets met Slender Man 
te maken. Schoenbrun heeft hem in de film 
opgenomen omdat het mystieke idee van de 
tulpa, waarvan de wortels in het boeddhisme 
liggen, door sommige fans wordt gebruikt om 
de figuur te duiden. Hij zou door een verenig-
de mentale arbeid werkelijkheid zijn gewor-
den. Uiteindelijk lijkt dat waar het verhaal over 
gaat. Over hoe de werkelijkheid ook bestaat uit 
dat waarin we geloven. Over hoe ook wat we 
verzinnen ons leven vormgeeft. Zoals ook fake 
news en leugens reële gevolgen hebben. Over 
hoe de wereld wordt gecreëerd door onze fanta-
sie; en hoe het behalve fantastisch ook doodeng 
is dat onze ideeën zo hun eigen leven leiden. 
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In het thema-
programma Rabbit 
Hole staat de 
internet meme cen-
traal. In dit kader 
wordt onder andere 
de documentaire A 
Self-Induced Hallu-
cination vertoond, 
op 25 januari (Ci-
nerama, 19.30 uur) 
en 26 januari (Kino, 
20.00 uur). In Het 
Nieuwe Instituut 
is van 24 januari 
t/m 3 februari de 
tentoonstelling 
Meme Cafe te zien, 
met onder meer de 
video-installatie 
Slender Man Is Real 
// Slender Man 
Is Fake van Dan 
Schoenbrun (gra-
tis). Op 24 januari 
vindt hier tevens 
Meme Night plaats, 
tussen 19.30 en 
24.00 uur.
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Bij een boom in de woestijn streelt een oude Ara-
bische man de nek van een geit. De stem van een 
verteller klinkt. Grommend. Het is Jean-Luc 
Godard. Hij zegt: ‘Wat mij betreft: ik zal altijd 
de kant van de bommen kiezen.’ Op dit punt in 
het verhaal (maar er is geen verhaal) zijn we aan-
gekomen in een gefingeerd land waar een emir 
kampt met een volksopstand. De verteller somt 
de redenen hiervoor op. Die kennen we maar al te 
goed: kolonialisme, hebzucht, armoede, religieu-
ze dogma’s, onderdrukking. Maar de vraag is wat 
we hieraan gaan doen, aan welke kant wij staan.

In de nieuwe film van de inmiddels  88-jarige 
Godard brandt het vuur van opstand en verzet 
hoger dan ooit. Dat is het punt van de maestro: 
wie een mens wil zijn, moet geven om onrecht. 
Geëngageerd, radicaal zijn. De ‘kant van de bom-
men’ kiezen. Dat is de enige, mogelijke vorm van 
‘politiek correct’. Godard maakte Le livre d’ima-
ge na bezoeken aan Tunesië en ‘diverse andere 
Arabische landen’. Het is een visueel essay over 
de relatie tussen politiek, ideologie en de radica-
le potentie van de beeldcultuur. Die ene scène in 
de woestijn is ijzingwekkend; de hand die streelt 
is menselijk, bij implicatie die van de maker en 
kan ieder moment een daad van verzet plegen.

Om het werk te zien reis ik naar Lausanne waar 
Le livre d’image in het Théâtre de Vidy in pre-
mière gaat in de stijl van een Kammerspiel. Bij 
binnenkomst zie ik een groot wit doek op een 
podium, gespannen van muur tot muur. Tegen 
het ‘scherm’ aan staat een deur. Op de vloer lig-
gen Perzische tapijten. Een afgeleefde, bruine 
fauteuil zegt: woonkamer. Aan de wanden han-
gen allerlei schilderijen. In het midden staat een 
enorme flatscreen met ervoor een  gebedsmatje. 
De ruimte is half donker, maar leeslam-
pen scheppen een intieme sfeer. De bezoeker 
moet vooral ‘welkom’ zijn, zoals ook blijkt uit 
publiciteits materiaal: ‘De oude maestro nodigt 
de kijker uit in de intimiteit van een studio waar 
hij zijn meest recente audiovisuele gedachten 
ontvouwt.’

Maar de sfeer in het theater is allerminst wat 
je noemt intiem. Meer: unheimisch. Aan de 
andere kant, dit is werk van dezelfde man die 
eind jaren zestig zijn meest radicale film maakte, 
het apocalyptische Week-end, waarin een vrouw 
haar man opeet en waarmee de maker de kunst-
vorm waarin hij werkte opblies.

Godard was hárd. Maar wat voor spel speelt 
hij nu?

Het Vidy is gelegen in een bos bij het meer van 
Lausanne. Over een half uur begint de voorstel-
ling. Ik maak een wandeling. Het is donker. Tus-
sen de bomen door is er slechts hier en daar licht 
te zien bij restaurants waar het uitgestorven is. 
Ik wandel naar de oever van het meer. Opeens 
word ik me bewust van een komen en gaan van 
mensen. Stromen joggers. Mensen blijven ken-
nelijk graag fit in deze stad, maar het is onthut-
send om te zien. Zelfs lang na zonsondergang 
rennen ze nog rond in dit bos. Ik denk meteen 
aan Week-end, waarin revolutionaire kannibalen 
met mitrailleurs in bossen rondlopen. Waarin 
een man en zijn vrouw, de bourgeoisie natuurlijk, 
Emily Brontë gekleed als Alice in Wonderland in 
zo’n bos tegenkomen en haar prompt in brand 
steken, omdat ze filosofisch praat. Godard. Al 
de rennende schaduwen om mij heen verhogen 
alleen maar de sfeer van vervreemding.

Gauw terug naar het theater. Daar vertelt het 
meisje achter de kassa dat er ook nog een ten-
toonstelling van Godard te zien is. ‘Hoewel’, 
voegt ze eraan toe, ‘je er geen touw aan kunt vast-
knopen’. Zo erg kan het niet zijn, denk ik, maar 
vijf minuten later moet ik haar gelijk geven. De 
‘tentoonstelling’ bestaat uit op de muur geplak-
te, geprinte pagina’s uit een boek dat bij de film 
hoort. Daarop zijn foto’s en teksten te zien die op 
het oog geen betekenis hebben. ‘De beul voert 
een goddelijk lot uit’; ‘De hemel kan alleen met 
bloed worden gelaafd’; ‘Gedurende de nacht’ en 
‘De onschuldige mag betalen voor de schuldige’.

Slogans als deze kenmerken Le livre d’image. 
Godard gaat vér. Zijn statements zijn obscuur, 
schokkend. Terwijl zijn stem klinkt, treft het 
mij dat dit een persoonlijke confrontatie tussen 
maker en kijker is, een gesprek dat mij de hele tijd 
doet denken aan dat tussen Willard en Kurtz in 
Apocalypse Now. De scènes waarin Marlon Bran-
do als Kurtz een waanzinnige filosofie van one-
liners over de aard van de mens onthult terwijl 
Willard luistert, komen bij mij op terwijl Godard 
in Le livre d’image aan ons voorleest uit een door 
hem geschreven pamflet. ‘Terwijl er vrede heerst, 
verandert de wereld. Wat geven wij nou om die 

Jean-Luc Godard nodigt de kijker uit in zijn woonkamer. 
Zijn nieuwe film Le livre d’image gaat over politiek, 

ideologie en de moderne beeldcultuur. De gezelligheid is 
verraderlijk, de boodschap revolutionair. Gawie Keyser

Le livre d’image

Het spel van  
de maestro

Le livre d’image. Postkaarten uitgedeeld in Lausanne en Rotterdam
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veranderende wereld?’ Of: ‘De mensen hebben 
jou om niets gevraagd, die willen alleen maar in 
vrede leven.’ En het meest Kurtz-achtig: ‘Men-
sen die bommen gooien… dat komt normaal op 
mij over. Dat is de enige manier die ze hebben om 
uiting te geven aan hun opstand tegen de schrij-
nende methoden gebruikt door regeringen.’

Net als Willard die op zoek ging naar Kurtz zijn 
we eigenlijk al sinds eind jaren zestig op zoek 
naar Godard. Zijn beeldschone nouvelle vague-
films uit die tijd, À bout de souffle, Bande à part 
en Pierrot le fou, brachten hem een wereldwijd 
publiek. Maar daarna werkten zijn radicalise-
ring en constante woede over de ontwikkeling 
van mainstream cinema polariserend. Films als 
Week-end, maar ook La Chinoise, One Plus One 
en Tout va bien, vonden steeds minder vaak een 
massapubliek. Godard raakte gedesillusioneerd. 
Na Week-end ontsloeg hij zijn crew met het advies 
iets anders met hun leven te gaan doen.

Maar er is niet iets anders. Cinema, zei hij, 
is alles. Om te beginnen: persoonlijk. In zijn 
boek Everything is Cinema: The Working Life 
of Jean-Luc Godard uit 2008, duidt Richard 
Brody deze uitspraak door erop te wijzen dat film 
voor Godard niet te onderscheiden was van de 
eigen ervaring. Zie zijn relaties met zijn perfor-
mers, met name zijn twee echtgenoten, de actri-
ces Anna Karina en Anne Wiazemsky. Maar nog 
sterker was cinema voor Godard één met politiek 
en filosofie. Zijn werk fuseerde consequent met 
de tijdgeest: de nasleep van de oorlog in Europa; 
de invloed van het existentialisme gevolgd door 
de impact van de structuralistische revolutie; de 
neergang van het stalinisme en de opkomst van 
links; de groei van de consumptiemaatschappij 

en de repercussies hiervan, culminerend in de 
opstanden van mei 1968; de Koude Oorlog; en 
de opkomst van big media.

In de laatste jaren werd Godard nog afstan-
delijker. Hij raakte verder verwijderd van de 
mainstream, wat de reden was dat veel critici 
films zoals Film socialisme (2010) en Adieu au 
 langage (2014) niet zagen zitten. Toch is er iets 
meer aan de hand, zoals Le livre d’image illu-
streert. Hij past qua vorm en inhoud bij die laat-
ste twee films. Het lijkt of er, eindelijk, eenheid 
komt in Godards oeuvre, een fusie tussen de 
maker, zijn methodiek en cruciale, menselijke 
kwesties. Zoals Brody het stelt: ‘In werkelijkheid 
zien we in Godards latere werk een obsessie met 
de levende geschiedenis.’

Zo hard als we Godard na zijn nouvelle 
vague-tijdperk hebben verworpen, zo hard zijn 
we op zoek naar hem. Dan is het vertederend dat 
de maestro kijkers nu wil ‘verwelkomen’ in ‘zijn 
woonkamer’ om ons zijn nieuwste werk te laten 
zien, ook al ontaardt dit in een confrontatie.

In het Vidy durft niemand bij binnenkomst 
in de ‘woonkamer’ te gaan rondlopen,  hoewel 
het duidelijk mag. We gaan maar meteen  zitten. 
Even later flakkert de flatscreen aan. De meer-
kanaalsversterker zoemt; muziek klinkt uit 
zeven of meer krachtige boxen. Tijd staat stil 

terwijl iedereen zijn adem inhoudt. De film 
begint, met een waarschuwing uit  onverwachte 
hoek. De tekst: ‘Wereldleiders zouden moeten 
oppassen voor Bécassine. Ze zwijgt.’ Het grap-
je is zoals altijd bij Godard vilein. Je lacht. Maar 
de humor snijdt. De klassieke  Franse  stripfiguur 
Bécassine is een vrouwelijke Bretonse arbeider. 
Dat ze geen mond heeft maakt haar luguber.

Oude handen verschijnen in beeld. De  vingers 
zijn verwrongen, maar ze werken secuur. Het zijn 
Godards handen, bezig een film te  monteren. Hij 
spreekt: ‘De ware menselijke  conditie: denken 
met handen.’ Meer vingers: die van een hand uit 
Un chien andalou (1929) die een oog opentrekt, 
terwijl de andere hand een scheermes nader 
brengt. Een tussentitel: Archief en moraal.

Wat volgt illustreert eens temeer dat Godard 
klaar is met cinema. In Le livre d’image zet hij 
zijn deconstructie, zeg gerust destructie, van film 
voort: scènes worden niet afgemaakt; de kleu-
ren zijn abnormaal; muziek stopt zonder enige 
reden; jump cuts zijn geen montagefouten, maar 
een methode. Het geheel is een impressionisti-
sche nachtmerrie, een aanslag op de ogen. Maar 
later – ik speel vals, maar dat vraagt hij juist van 
ons – ging ik de film close  readen. Thuis met de 
pauze- en terugspeelknoppen. Ondanks de chaos 
blijkt er structuur aanwezig. Deel een: archief-
materiaal bestaande uit  beelden uit de film-
geschiedenis en de echte wereld. Deel twee: scè-
nes uit films waarin treinen een rol spelen. Deel 
drie: scènes opgenomen in Tunesië als beschou-
wing op het heden en verleden van de Arabische 
wereld. Zo legt Godard herhalende patronen in 
de menselijke geschiedenis bloot. De verteller: 
‘Terwijl er vrede heerst, verandert de wereld. Wat 
geven wij om deze veranderende wereld?’  >

Zo hard als we Godard  
na zijn nouvelle vague-
tijdperk verwierpen, zo 
hard zoeken we hem nu

Jean-Luc Godard,  Le livre d’image
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Antwoorden zoekt hij in eerste instantie in de 
cinematografische geschiedenis, de ‘romanti-
sche cinema’. Zo kun je het noemen, want dat is 
hoe Godard ‘Hollywood’ ziet. Die is tegelijk ver-
leidelijk en gevaarlijk, manipulerend, maar ook 
veelzeggend. Bijvoorbeeld: beelden uit Robert 
 Aldrich’s film noir Kiss Me Deadly (1955), waar-
in een nucleaire explosie plaatsvindt, bege-
leid met de tekst: ‘Morele fouten fuseerden met 
staatsmisdaden.’ Dan komt een van zijn favorie-
te films langs, opvallend lang. De scène druipt 
van nostalgie. Sterling Hayden zegt tegen Joan 
 Crawford: ‘Vertel me iets fijns, lieg tegen me.’ 
Hayden, in de rol van Johnny Guitar in Nicholas 
Ray’s feministische western uit 1954, is onmo-
gelijk mooi en mannelijk. De muziek van Victor 
Young, gezongen door Peggy Lee, is vol weemoed 
en verdriet. Heel even zwelg je. Heel even, want 
dit is Godard. Plotseling zijn we in Salò (1975), 
Pier Paolo Pasolini’s walgelijke pastiche over het 
fascisme gedrenkt in perverse seks en mense-

lijke uitwerpselen (een terugkerend motief bij 
Godard). Even later klinkt de verteller: ‘Wie had 
kunnen geloven dat de slachtoffers hun bloed 
voor niets hebben laten vloeien?’

Deel twee. Beelden van treinen nemen ons 
meedogenloos mee de geschiedenis in. Tekst 
op het scherm: Under Western Eyes, een verwij-
zing naar Joseph Conrads roman uit 1911, over 
revolutionaire bewegingen en volksonderdruk-
king. Echte treinen tijdens de oorlog, treinen uit 
films, vooral Jacques Tourneurs klassieker Ber-
lin Express (1944), opgenomen in Duitsland 
vlak na de oorlog. Deze film bevat een beroemd 
 tracking shot dat Godard integraal laat zien 
(deze stijlvorm gebruikte hij later veelvuldig in 
zijn eigen werk): vanaf het perron beweegt de 
camera langzaam naar rechts, zodat we bij iede-
re coupé naar binnen kijken om te zien hoe de 
personages zich klaarmaken voor de reis. Wij zijn 
onderweg en Godard spreekt tegen ons. ‘Het is 
voor een regering noch een individu toegestaan 

een sluipmoordenaar te zijn… Alles 
wat in Europa wordt gedaan, wordt 
gedaan door Europa… Hier vinden 
massaslachtingen plaats, mensen 
stichten branden, snijden de keel 
door van moeders en vaders, verko-
pen jonge meisjes… ’ En: ‘De mens is 
ertoe in staat zijn eigen aard te ken-
nen. En die te verliezen wanneer die 
van hem gestolen wordt.’ Door gromt 
de maestro, soms even pauzerend 
wanneer een hoestbui hem overvalt. 
Je krijgt het gevoel dat hij álles wil 
uitspugen. Al zijn woede. Al zijn pas-
sie. Al zijn liefde.

We arriveren in het laatste deel, 
in een land in de Arabische wereld 
dat Godard ‘Dofa’ noemt. Waar we de oude man 
en de geit in de woestijn tegenkomen. De beel-
den zijn echt, ruw. Soms lijken ze opgenomen 
met een telefoon. Godard: constant worstelend 

met de politieke  consequenties van de kunst-
vorm waarin hij werkt. Misschien is hij eindelijk 
bevrijd. En is hij nu de radicale verteller-filosoof 
die zich zoals Kurtz met geweld heeft losgemaakt 
van onze wereld. 

In het theater vormt zijn galmende stem een 
mitrailleurvuur van ideeën. ‘Terwijl de islam de 
aandacht politiek gezien opeist, is de Arabische 
wereld voornamelijk decor en landschap… ook 
al bestaat de Arabische wereld, ze wordt nooit 
als zodanig gezien… Kan de Arabier spreken?’ 
Beelden uit een onbekende Arabische stad. Ver-
mengd met zwart-witscènes uit een onbeken-
de Arabische film. Beelden van gewone mensen. 
Vissers op zee, kinderen op straat. Er is onrecht. 
Een vorst en een revolutionair bevechten elkaar. 
Explosies. Godard: ‘Hier in Dofa komen mensen 
die bommen gooien normaal op mij over. Dat is 
de enige manier waarmee ze hun verzet tegen 
de harde methoden van de regeringen kunnen 
demonstreren.’

Mei 1968. In Cannes waren ze alle-
maal, de helden van de Europe-
se cinema: Alain Resnais. Clau-
de Lelouch. Roman Polanski. Milos 
 Forman. Monica Vitti. Francois 
 Truffaut. Jean-Luc Godard. Godard: 
wild van woede. Een paar dagen eer-
der gingen mensen in Parijs massaal 
de straat op om het aftreden van de 
regering te eisen. Aan film hadden de 
actievoerders niets. Een slagspreuk 
luidde: ‘Kunst komt nooit meer terug 
en er is niets dat Godard eraan kan 
doen.’

Op het festival toonde Godard 
zich hiermee eens. Tijdens een 
publiek debat met Truffaut en ande-

ren pleitte hij voor het annuleren van het festi-
val. ‘Ik sta hier te praten over solidariteit met de 
studenten en de arbeiders’, schreeuwde hij tegen 
iemand, ‘en jij begint over tracking shots en clo-
se-ups!’ Tijdens een screening van een Franse 
film ging hij samen met anderen uit protest voor 
het scherm staan. Ze klampten zich aan het gor-
dijn vast. Het licht uit de projector spoelde over 
Godards lichaam heen. De film stopte. De vol-
gende dag werd het festival stopgezet.

In de weken daarna werden er in Frank-
rijk meer films gemaakt dan ooit tevoren – ter-
wijl de filmindustrie stillag. Iedereen die een 
 camera kon vinden, ging ermee de straat op. 
Godard ook. Samen met makers als Chris  Marker 
 draaide hij ‘cinétracts’, korte films bedoeld als 
provocatie of ‘educatie’ tijdens politieke bijeen-
komsten. Godard hekelde collega’s die minder 
of helemaal niet betrokken waren. In een scène 
uit een korte film liet hij een artikel zien met de 
kop:  ‘Holly wood-aan-de-Seine’. Vervolgens pro-
jecteerde hij tekst over het beeld van Truffaut: 
‘Evidente waarheden behoren tot de bourgeois 
filosofie.’

Dít laat Le livre d’image zien. Zoals de Ara-
bische man de geit streelt, zo nodigt de mae-
stro ons uit in de comfortabele setting van een 
‘woon kamer’ om naar zijn nieuwste film te kij-
ken, geïndoctrineerd als we zijn door ‘evidente 
waar heden’ in de vorm van de huidige, geruststel-
lende arthouse cinema of de vermakelijke main-
stream films. Maar in het Vidy, waar de zaal leeg-
loopt, is zojuist iets héél anders gebeurd: Godard 
illustreerde dat radicaal nadenken over de wereld 
en kunst en de geschiedenis van beide essentieel 
zijn om te kunnen bestaan als mens.

Ik betreed het podium, denkend aan Godard. 
Aan cinema. Aan het gesprek dat beelden met 
ons voeren. Aan Kurtz en Willard. Aan deze o 
zo beschaafde stad. (Willard: ‘Shit, I’m still only 
in Saigon.’) Terwijl ik naar de schilderijen kijk, 
is mijn vraag: wat moeten we met Godard? We 
maken hem af zoals Willard de kolonel afslacht 
(‘They were gonna make me a major for this…’ ). 
Maar zoals de killer sympathie voor Kurtz krijgt, 
raken we in de ban van de wilde vergezichten 
van Godard (‘...and I wasn’t even in their fucking 
army anymore’). Godard. Een oude man. Een 
scherp mes. 

Le livre d’image 
is van 26 t/m 
30 januari als 
Kammerspiel te zien 
in de Merwedezaal 
van NH Atlanta, 
dagelijks om 12.00, 
15.00 en 19.00 
uur. Daarna wordt 
de film nog twee 
keer vertoond in 
bioscoopsetting, 
op 1 februari (Kino, 
18.00) en 2 februari 
(Pathé, 13.30 uur).

De handen van Jean-Luc Godard, bezig een film te monteren, in Le livre d’image

Ca
sa

 A
zu

l F
ilm

s



ERWIN  OLAF

VANAF 16.02.2019



SAFARI IN AFRIKA?

Op jambo.nl en in onze
brochure vindt u ruim

100 uitgekiende reizen of
bel met onze Afrika specialisten

op 020-2012740 voor een
reis op maat. 

De mogelijkheden zijn eindeloos, 
privé reizen geheel conform

uw wensen!

Al sinds 1979 dé Afrika specialist

RUSLAND
MONGOLIË

CHINA
GEORGIË

ARMENIË
OEKRAÏNE

BALTISCHE LANDEN
FINLAND

020 – 2012777

INFO@BOLSJOJ.NL

WWW.BOLSJOJ.NL

Vraag nu de gratis brochure aan RUSLAND
MONGOLIË

CHINA
GEORGIË

ARMENIË
OEKRAÏNE

BALTISCHE 
LANDEN

FINLAND

2019

Al 33 jaar
dé specialist

Al 33 jaar
dé specialist

GEORGIË

INDIVIDUELE- EN GROEPSREIZEN  •  MAATWERK
CITYTRIPS  •  RIVIERCRUISES  •  FLY & DRIVES

TRANS SIBERIË EXPRESS EN ANDERE TREINREIZEN


