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1. Inleiding 

 

Het valt op dat de films die men onder het genre Slow Cinema plaatst, meestal zijn 

gefilmd in een landschappelijke context. Wellicht is zo de theorie tot stand gekomen 

dat Slow Cinema een reactie is tegen de heersende Hollywoodfilm en de laat-

kapitalistische, verstedelijkte tijd. Het is echter zo dat veel van de Slow Cinema-films 

ook in steden zijn gesitueerd. Voorbeelden zijn legio: de Chinese regisseur Tsai 

Ming-Liang en zijn project Journey to the West of de langspeelfilm Still Life van Jia 

Zhangke, de werken van videokunstenaars Alexandra Cuesta, Ernie Gehr, Jem Cohen 

en zoveel meer. De genoemde cineasten en videokunstenaars worden bovendien niet 

altijd met Slow Cinema geassocieerd, maar ze werken wel allemaal rond een 

gelijkaardige thematiek. Wat daarvoor de reden kan zijn, wordt in deze masterproef 

onderzocht, eerst in de algemene inhoudelijke uiteenzetting over Slow Cinema en 

verder in het onderdeel Mobiele traagheid in hedendaagse videokunst. Vaak zijn deze 

trage films kritische reflecties over de bestaande maatschappelijke structuren die 

worden beschreven in wat ze betekenen voor de context van de moderne 

kapitalistische stad en van het traditionele platteland. Vandaar dat in deze masterproef 

zal worden gefocust zowel op stedelijke als op landschappelijke Slow Cinema. 

In deze scriptie zal een internationaal standpunt worden ingenomen met de bedoeling 

de exclusief Angelsaksische visie op het genre tegen te gaan. Reeds in de naam is 

Slow Cinema een stroming die werd bedacht en ontwikkeld door Engelstalige critici.1 

Uiteraard horen veel van de Slow Cineasten tot het Engelstalige domein, zoals 

bijvoorbeeld James Benning, Gus Van Sant, Ben Rivers, etc., en wordt de Engelse 

taal gehanteerd in besprekingen omtrent Slow Cinema. Maar als we verder kijken dan 

Europa en onze blik richten op de veelheid en de gehele productie in globaal 

perspectief, dan zien we dat de meeste regisseurs die met het slow genre worden 

geassocieerd zich in andere niet Engelstalige delen van de wereld bevinden. De 

gekozen casussen, die kort uiteengezet worden in hoofdstuk 3, zijn daarom gekozen 

uit minder evidente internationale filmproductielanden, met name de Filippijnen, 

Argentinië, China en Spanje. Bovendien is een van de bedoelingen van deze 

masterproef om een verzameling te maken (zonder daarom letterlijk alle mogelijke 

                                                        
1 Bijvoorbeeld Nick James in “Syndromes of a new century,” Sight & Sound, februari 2010 of Jonathan 

Romney in “Are you sitting comfortably?” The Guardian, Oktober 2000. 
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Slow Cinemafilms op te sommen), een soort van essentiële en tegelijk 

fragmentarische verzameling, een wandeling als het ware doorheen Slow Cinema-

werken. 

Wat karakteriseert een film binnen dit genre? We zien een minimalistische 

vormgeving, een langzaam tempo en een de-dramatisering van de plotontwikkeling. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat niet alle films dezelfde aspecten van Slow 

Cinema vertonen. Het is pas bij het maken van een verzamelwerk dat deze factoren 

gaan opvallen. Wat tevens opmerkelijk is, zowel in de bestudering van de vorm als 

van de inhoud van de films die vallen onder het genre, is de rol van de wandelaar. 

Uiteraard is dit de eerste reden voor de keuze van het perspectief in deze masterproef. 

Verder is dit ook de reden om in een bepaalde volgorde te werk te gaan. In het eerste 

hoofdstuk zal Slow Cinema worden besproken, om na de voorstelling en analyse van 

de casussen vervolgens over te gaan tot de bespreking van de wandelaar. In deze 

volgorde valt op hoe de wandelaar de typische eigenschappen van Slow Cinema met 

elkaar in verbinding brengt. De wandelaar is de rechtstreekse belichaming van tijd en 

ruimte. Lav Diaz besefte dit tijdens het maken van zijn films, en bouwde ze precies 

daarom op vanuit de wandelscènes: I am capturing real time. I am trying to 

experience what these people are experiencing. They walk. I must experience their 

walk. I must experience their boredom.2 

Het onderzoek van deze masterproef ligt in het verlengde van de bachelorproef, Het 

voortbestaan van het verleden: tijd en temporaliteit in de Yusuf-trilogie van Semih 

Kaplanoglu (ingediend 26 mei 2014). Semih Kaplanoglu’s Yusuf-trilogie fungeerde 

als casus om te onderzoeken hoe een reflectie over tijd en temporaliteit filmisch in 

beeld is gebracht. De analyse van Yumurta (2010), Süt (2008) en Bal (2007) werd 

gekoppeld aan filosofische reflecties over tijd en temporaliteit van onder andere Henri 

Bergson (Matière et Mémoire, 1896), Gilles Deleuze (Cinéma 2: L'Image-temps, 

1985), en Maurice Merleau-Ponty (Phénoménologie de la perception, 1945). In de 

Yusuf-trilogie komen alle Slow Cinema kenmerken systematisch aan bod, inclusief de 

aanwezigheid van de wandelaar-figuur. Deze studie heeft me enerzijds naar het thema 

van de tijdservaring, traagheid en vervolgens Slow cinema geleid. Anderzijds is het 

ook omdat tijdelijkheid in Slow Cinema op die manier reeds werd behandeld, dat nu 

                                                        
2 Brandon Wee, “The Decade of Living Dangerously: A Chronicle from Lav Diaz”, Senses of Cinema,  

(February 2005), laatst geraadpleegd op 13 mei 2015, http://sensesofcinema.com/2005/34/lav_diaz/. 

http://sensesofcinema.com/2005/34/lav_diaz/
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de rol van de wandelaar wordt besproken als de sleutelfiguur die de tijd en de ruimte 

met elkaar verbindt. 

 

Op de wandelaar bestaan een waaier aan variaties die in alle kunsten aan bod komen. 

Voor deze masterproef heeft de liederencyclus Winterreise (1827) van Franz Schubert 

als inspiratiebron gediend, aangezien hier een mooie veruiterlijking van het 

romantische dwalen wordt gepresenteerd. Het verhaal van de Winterreise, geschreven 

door Wilhelm Müller, gaat over een verloren ziel die op zoek is naar onbestaande 

liefde. De dwaler symboliseert naast de zoektocht naar eeuwige liefde ook de 

zoektocht naar zichzelf. Een verplaatsing naar de hedendaagse context van de teksten 

die Wilhelm Müller schreef voor Schuberts Winterreise is noodzakelijk om deze 

liederencyclus vandaag toepasbaar en verstaanbaar te maken. Friedrich Nietzsche’s 

Aldus sprak Zarathoestra (1885) was een tweede inspiratiebron voor het schrijven 

over de romantische wandelaar en bracht me in het hoofdstuk over de wandelaar in 

eerste instantie tot een bespreking van de Wanderer in de natuur. Vervolgens komt de 

flaneur in de stad ter sprake. Het symposium omtrent het filmgenre City Symphony 

(Symposium Beyond Ruttmann and Vertov: Minor City Symphonies, KASKcinema 

Gent, 5 – 6 december 2014) en de colleges van prof. dr. Steven Jacobs (2014) waren 

belangrijke inspiratiebronnen voor dit luik over de flaneur. 

Na de bespreking van de flaneur wordt overgegaan naar de Situationistische 

wandelaar of drifter. De Situationisten (1957) reageerden op een veranderende 

stedelijke omgeving die het gevolg was van het oprichten van suburbs. Er ontstond 

een diffuse omgeving van buitenwijken waarop de Situationisten inspeelden. Het is 

interessant om in deze context stil te staan bij de Situationistische wandelaar 

aangezien deze een brug vormde tussen de originele flaneur en de neo-flaneur. 

De cyberwandelaar wordt kort aangehaald omwille van de situering in de tijd en ten 

opzichte van de veranderende perceptie van het publiek. De Slow Cinema tendens 

startte reeds in een vroege vorm in de jaren 1990. Regisseurs als Bela Tarr of Sarunas 

Bartas vertegenwoordigen deze vroegere stroming. In de jaren 90 ontwikkelde 

cybertechnologie aan een hoge snelheid, met het gevolg dat de mensen zich afstelden 

op de nieuwe technologie in hun blik en belangstelling. 

En uiteindelijk wordt de neo-flaneur behandeld in de hedendaagse plaatsloosheid. 

Hier wordt ingegaan op de diffusie tussen stad en platteland enerzijds, en op de 

aanpassing van het begrip flanerie op de veranderingen in de omgeving. 
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De noemer Slow Cinema wordt in deze masterproef gebruikt met de bedoeling om 

een aantal films met dezelfde trage esthetiek samen te brengen, te benoemen en met 

elkaar te vergelijken. Concreet wordt de vergelijking gemaakt met betrekking tot de 

vier gekozen casussen. Het is echter ook van belang zich ervan bewust te zijn dat deze 

noemer een artificieel iets is en dat niet elke film die onder deze noemer valt of kan 

geplaatst worden bijgevolg exact hetzelfde stramien volgt. Genres zijn 

ontwikkelingen die bijna losstaan van de films zelf; het is pas na het maken van de 

film dat deze genres geconstrueerd worden. Maar ze zijn bedoeld om een bepaald 

estheticisme aan te duiden dat inherent is aan de contemporaine historiek en de 

sociale context. Vandaar dat deze term toch aangehaald wordt doorheen het overgrote 

deel van deze masterproef waarin wordt gezocht naar de mogelijke redenen waarom 

een vertraging op te merken is in de hedendaagse langspeelfilm en wat de rol is van 

de wandelaar in dit geheel. 

 

De wandelaar in deze trage films komt op verschillende manieren aan bod. Het is niet 

een letterlijk wandelen maar eerder een strolling of een dwalen dat het personage 

karakteriseert. Dit dwalen doet hij of zij met de auto, bus, trein, tram, etc., en wordt 

met een trage pas in (eventueel snelle of dynamische) beweging gebracht. In het 

onderdeel over Mobiele traagheid in hedendaagse videokunst wordt verder ingegaan 

op deze beweging in trage esthetiek. 

  

Wat is de rol van de stad in Slow Cinema? In zijn werk The new century of the 

metropolis (2012) heeft Tom Angotti het over de toekomst van de stadsbevolking.3 

Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in stedelijke regio’s. Angotti 

verwoordt vervolgens wat in feite vanzelf spreekt: als de evolutie zo doorgaat zullen 

in de volgende eeuw de rurale ruimtes volledig leeg lopen. Het is dus vreemd te 

noemen dat veel van de typische Slow Cinema films als setting opteert voor de rurale 

ruimte. In deze proef wordt het aantal besproken films in stedelijke en 

landschappelijke context gelijk verdeeld. Deze symmetrische (en artificiële) 

tweedeling wordt gemaakt met de bedoeling de specifieke eigenschappen van een 

bepaalde omgeving en de rol van de wandelaar opnieuw te bekijken. De vervaging 

                                                        
3 Tom Angotti, The New Century of the Metropolis: Urban enclaves and Oriantalism (New York: 

Routledge, 2013), Preface. 
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tussen de natuurlijke en stedelijke omgeving wordt besproken in Verandering in 

stedelijkheid: pluraliteit en neutraliteit van de ruimte. De vergelijking van de 

verschillende wandelaars in een steeds evoluerende, stedelijke en natuurlijke context 

wordt in relatie tot de gekozen casussen besproken en samengebracht in de 

uiteindelijke synthese van deze masterproef. 

 

De wandelaar heeft een centrale plaats in deze studie en bijgevolg wordt stilgestaan 

bij de geschiedenis van de wandelaar en hoe de mens zich door zijn omgeving 

beweegt. Het belangrijkste werk waarop het onderdeel over de wandelaar steunt, is 

Wanderlust (2001) van Rebecca Solnit dat een algemene geschiedenis geeft van de 

wandelaar van William Gilpin tot Walter Benjamin. In een essayistische stijl brengt 

zij het wandeltype met de omgeving en cultuurstijlen in verband. Zowel de 

modernisten als de romantici zijn van belang voor deze thesis. Zo kunnen Slow 

Cinema films in stedelijke context met betrekking tot de flaneur besproken worden, 

terwijl die in natuurlijke omgeving eerder in verband kunnen worden gebracht met de 

romanticus van de 18e een 19e eeuw. Rebecca Solnit zegt het als volgt in Wanderlust: 

This history of walking is an amateur history, just as walking is an amateur act. To 

use a walking metaphor, it trespasses through everybody else’s field—through 

anatomy, anthropology, architecture, gardening, geography, political and cultural 

history, literature, sexuality, religious studies—and doesn’t stop in any of them on its 

long route. For if a field of expertise can be imagined as a real field—a nice 

rectangular confine carefully tilled and yielding a specific crop—then the subject of 

walking resembles walking itself in its lack of confines.4 Bijgevolg worden in deze 

masterproef zowel filosofen, sociologen, als architectuur- en beeldende 

kunsttheoretici aangehaald, met andere woorden specialisten van verschillende 

disciplines, om de bespreking van het grensoverschreidende van het wandelen deels 

af te ronden.  

 

Uiteindelijk wordt in deze studie ook gefocust op de sociaal en historische context 

van het fenomeen Slow Cinema. De vragen die worden behandeld: Hoe is de trage 

film geëvolueerd tot wat we vandaag zien en wat doet dit met de blik van het publiek? 

                                                        
4 Rebecca Solnit, Wanderlust (Londen: Granta Books, 2014), 4. 
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Wordt de cinema een open museum of wordt het museum een nieuwe vorm van 

cinema? Wat is de rol van de wandelaar in dit alles?  

 

In 2012 vond het AV festival plaats waar een weekend lang Slow Cinema werd 

gedraaid. AV Film Festival As Slow As Possible in Newcastle (2012) werd omkaderd 

met verschillende activiteiten die de traagheid centraal stelden: de trage wandeling, 

trage filmkunst, langzame muziek, etc. Van dit festival zijn transcripties van de panels 

en interviews beschikbaar, die voor dit onderzoek van pas kwamen. Voor deze paper 

fungeert het panelgesprek of de Slow Cinema discussion (Tyneside Cinema in 

Newcastle, 9 maart 2012) met gasten als Jonathan Romney, Lav Diaz, Ben Rivers, 

Matthew Flanagan als bron. Zij discussieerden er over het genre van Slow Cinema, 

het ontstaan en de redenen voor de trage esthetiek. 

Andere belangrijke bronnen voor deze thesis waren de verschillende GUST (Ghent 

Urban Studies Team)-publicaties: The Urban Condition: Space, Community, and Self 

in the Contemporary Metropolis (010 Publishers, 1999) en Post Ex Sub Dis. Urban 

Fragmentations and Constructions (010 Publishers, January 2003). GUST werd in 

1995 opgericht aan de Universiteit van Gent door prof. Kristiaan Versluys en prof. 

Dirk De Meyer met de bedoeling de contemporaine stedelijke omgeving te bestuderen 

in West-Europa en de Verenigde Staten. The Arcades Project of Passagenwerk, een 

onafgewerkt verzamelwerk over het stadsleven in Parijs dat tussen 1927 en 1940 is 

samengesteld door Walter Benjamin, is uiteraard een hoofdwerk omtrent de flaneur 

en stedelijkheid. On slowness: Toward an Aesthetic of the Contemporary (2014) van 

Lutz Koepnick werkte als een belangrijke bron voor de traagheid. De site Photogénie 

(http://www.photogenie.be/photogenie_blog/) van de Vlaamse Dienst voor 

Filmcultuur (VDFC) werd meerdere malen aangehaald met betrekking tot de debatten 

gevoerd rond film. De twee gepubliceerde doctorale dissertaties van Matthew 

Flanagan ‘Slow Cinema’: Temporality and Style in Contemporary Art and 

Experimental Film (2012) en Orhan Emre Çağlayan Screening Boredom (2014) 

vormden de voornaamste bronnen bij de analyse van Slow Cinema.  

 

In deze masterproef wordt ook gepoogd om een soort verzameling te maken van slow 

films en theorieën daarover, vandaar het vele gebruik van citaten. Deze manier van 

werken is eveneens een uitdrukking van het wandelen in tijd en ruimte. Flaneren 

houdt vooral de actie in van het kijken. De perceptie is het belangrijkste middel van 

http://www.photogenie.be/photogenie_blog/
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de flaneur. Bijvoorbeeld Walter Benjamin kan een flaneur genoemd worden omwille 

van zijn zoektocht in de Bibliothèque Nationale naar en verzameling van citaten en 

werken voor zijn Passagenwerk. Net zoals de flaneur op visuele prikkels jaagt, is dit 

onderzoek een zoeken naar, observeren van en verzamelen van de gevonden theorieën 

en citaten. 
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2. Slow Cinema 

 

2.1. Inleiding 

 

Slow Cinema is een mondiaal gegeven, met onafhankelijke regisseurs die uit 

atypische filmproducerende landen komen. Een algemeen aanvaard synoniem voor dit 

nieuwe filmische fenomeen is contemplatieve cinema: Contemporary Contemplative 

Cinema of CCC. De gemeenschappelijke eigenschappen die de Slow Cinema-films 

met elkaar delen, zijn onder andere de verlengde duur, het minimalisme en een simpel 

plot. De specifieke eigenschappen worden in de onderstaande hoofdstukken in hun 

vormelijke en inhoudelijke aspecten verder uitgewerkt. De verlengde duur van de 

long take wordt gekarakteriseerd door lange, statische shots die een strakke framing 

kennen. De figuren staan door het gebruik van de long shot op een onherkenbare 

afstand, waardoor de personages een anonimiteit krijgen en daarom mettertijd ook 

opgaan in het landschap.  

Slow Cinema is eerder een kritisch concept dan een theoretisch bedachte term.5 De 

term duidt voor velen niet alleen op een bepaalde esthetiek en bovendien beschouwen 

sommigen het niet eens als een hogere culturele waarde. Harry Tuttle verwoordt het 

bijvoorbeeld als volgt: dat Contemporary Contemplative Cinema niet alleen een 

formalistische trend is, maar dat het vooral een alternatieve manier is om films te 

maken en een nieuw perspectief voor het cinemagaande publiek.6  

Het gebruik van de term en bijgevolg ook de stroming is vooral ontstaan door 

discussies in filmmagazines en online, en niet door een doordachte opsomming en 

bestudering van de gemeenschappelijke kenmerken. Nu ontstaan echter langzaamaan 

ook initiatieven tot een systematische en definiërende benadering van Slow Cinema. 

Zo zijn reeds drie doctorale dissertaties geschreven omtrent het onderwerp, met name 

door Matthew Flanagan, Orhan Emre Çağlayan, en Tiago de Luca, die elk het doel 

hadden de fundamenten van het genre te poneren. Tijdens het AV Film Festival As 

                                                        
5 Anette Kuhn, Guy Westwell, A dictionary of film studies (Oxford: Oxford Univserity press, 2012), 

381. 
6 Als reactie op Nick James’ artikel “Passive Agressive,” in Sight and Sound (2010) waar hij Slow 

Cinema ziet als een passieve agresieve reactie tegen Hollywood en hij vreest dat de stilistische 

kenmerken zullen vervallen in clichés. Harry Tuttle, “Slow films, easy life (Sight&Sound),” Unspoken 

Cinema (May 12, 2010), laatst geraadpleegd op 4 april 2015, 

http://unspokencinema.blogspot.co.uk/2010/05/slow-films-easy-lifesight. 

html 
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Slow As Possible in Newcastle (2012) werden verschillende discussies gevoerd: een 

debat met cineasten (Lav Diaz en Ben Rivers), met critici (Jonathan Romney, 

Matthew Flanagan) alsook met programmators (George Clark en Rebecca Shatwell).  

De term wordt vandaag in veel filmstudies als genre aanvaard. Een voorbeeld is het 

werk van Mark Cousins in zijn documentaire The Story of Film: An Odyssey (2011), 

die ook een klein deel wijdt aan Slow Cinema.7 In een verzamelwerk van dit kaliber is 

het opmerkelijk dat Slow Cinema reeds opgenomen wordt als een effectief genre, ook 

al bestaat het nog maar ruw weg een decennium. Bovendien verwijst Cousins naar het 

genre, alsof hij naar de toekomst van de filmkunst refereert: Slow Cinema is 

beloftevol voor een grootschalige verandering in toekomstige producties.  

 

2.2. Historische beschouwing 

 

Slow Cinema is zodoende een hedendaags concept, grotendeels als effect van het 

bewustzijn omtrent de tendens naar de steeds tragere cinema vandaag. Maar feit is dat 

trage cinema al een heel lange tijd meegaat. Ook Orhan Emre Çağlayan, die zijn 

dissertatie Screening Boredom over de fundamenten van Slow Cinema schreef, zegt 

dat deze tendens naar traagheid altijd al bestaat maar zich hoofdzakelijk manifesteert 

sinds de modernistische cinema van de jaren 50 en 60. In other words, the aesthetics 

of slow emerges from a specific film-historical genealogy that only recently has 

intensified due to external factors such as industrial changes (international film 

festivals), technological changes (demise of the analogue and rise of the digital) and 

cultural/artistic changes (response to dominant modes, etc.). 8  Caglayan wijst er 

terecht op dat het gevoel voor traagheid afhankelijk is van historische en sociale 

conventies, en dat hevige reacties op deze traagheid altijd al bestaan hebben.9  

Reeds aan het begin van de ontwikkeling van de filmkunst was er een evolutie naar 

steeds tragere film. Uiteraard bestond de primitieve film uit extreem korte 

fragmenten. De film was nog niet voldoende technisch ontwikkeld om uitgebreid te 

werk te gaan. Een long take van bijvoorbeeld tien minuten was toen simpelweg 

onmogelijk. De evolutie naar tragere film was bijgevolg vrij evident. Wat wel 

zichtbaar is geworden het laatste decennium is de snelheid waarmee de film nu 

                                                        
7 Episode 15: Cinema today and the future in The Story of Film: An Odyssey, DVD, geregisseerd door 

Mark Cousins (2011, The British Film Institute-Hopscotch Films).  
8 Orhan Emre Çağlayan, “Screening Boredom” (doct. Diss., Universiteit van Kent, 2014), 9. 
9 Ibid., 9. 
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vertraagt. Die tendens werd vooral in de jaren 80 en 90 ingezet met regisseurs als 

Alexander Sokurov, Andrei Tarkovski, Nikita Mikhalkov of Béla Tarr. Deze 

regisseurs vormen nog steeds enkele van de belangrijkste inspiratiebronnen voor 

hedendaagse Slow Cineasten.  

Een kenmerkende eigenschap van Andrei Tarkovski’s films is dat hij bepaalde shots 

volledig liet samenlopen met de reële tijd, en dus niets van montage aanbracht. De 

Slow Cineasten passen in het extreme toe wat Tarkovski deed in enkele scènes. Turks 

regisseur Semih Kaplanoglu en maker van de clichématige Slow Cinema films van de 

Yusuf-trilogie, bespreekt met veel lof hoe Andrei Tarkovski hem inspireert in zijn 

werk: I have an old friend, Selim Cebeci, who is an artist. One of his friends who lives 

in England had recorded Tarkovsky’s Mirror onto a Betamax cassette when it was 

shown on television there. It had English subtitles and was full of commercials, but it 

made a huge impact on me. All the seeds of my ideas and of what I do in cinema today 

were planted when I watched Mirror.10  

Andrei Tarkovski’s cinema krijgt ook de naam van pure cinema meegegeven omdat 

ze teruggebracht wordt tot de essentiële aspecten van cinema, zoals beeld en geluid. 

Volgens Tarkovski moet cinema onze feitelijke ervaring, de materiële uitwerking van 

de tijd, uitrekken. Ongeveer het merendeel van het Oosterse halfrond en de Turkse 

delegatie onder de Slow Cinema nemen de thema’s die door Tarkovski en Sokurov 

geponeerd werden zichtbaar over. Een veel voorkomend thema is dat van het 

verdwijnen van het spirituele in de moderniteit. Het gebruik van veel details en 

symbolen in hun minimalistische aanpak refereert bijvoorbeeld naar de vrijwaring van 

oosterse tradities en religie. Een specifiek voorbeeld is de beginscène van Süt (2008), 

de tweede langspeelfilm in de Yusuf-trilogie van Semih Kaplanoglu, die een oude 

mythe van de Turkse culturele traditie in beeld brengt. Volgens die mythe moet men, 

als een vrouw in haar buik een slang draagt, die eruit halen. 11  Zo wordt in de 

beginscène van Süt een slang geboren uit de mond van een vrouw. 

 

De vertraging in cinema versnelde door de opkomst van een zeer specifiek filmgenre, 

namelijk de documentaire. Dit genre heeft een aparte ontwikkeling die reeds in 

                                                        
10 Semih Kaplanoglu, “The Cinema Militans Lecture 2012: Semih Kaplanoglu,” vert. Nick Roddick, 

BFI 2012, laatst geraadpleegd op 13 mei 2014, http://www.bfi.org.uk/news/2012-cinema-militans-

lecture-semih-kaplanoglu. 
11 “’Süt’ director Semih Kaplanoglu: Turkey’s situation resembles Yusuf’s,” interview door Today’s 

Zaman, laatst geraadpleegd op 17 mei 2014, http://www.todayszaman.com/news-163381-sut-director-

semih-kaplanoglu-turkeys-situation-resembles-yusufs.html. 

http://explore.bfi.org.uk/4ce2b6bb90873
http://www.bfi.org.uk/news/2012-cinema-militans-lecture-semih-kaplanoglu
http://www.bfi.org.uk/news/2012-cinema-militans-lecture-semih-kaplanoglu
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bepaalde filmvormen sinds de jaren 20 en vroeger voorkwam, maar die hier niet 

volledig zal worden uiteengezet. Door de introductie van de televisie in de jaren 50 

ontwikkelde de documentaire zich ook op snellere basis na de Tweede Wereldoorlog. 

Als we vandaag kijken naar langspeelfilm en videokunst, kunnen we opmerken dat de 

scheiding tussen documentaire en avant-garde videokunst serieus vervaagd is. 

Vandaar de term Avant-Doc die Scott Macdonald geeft aan zijn studie betreffende dit 

onderwerp. 12  Filmmakers als Peter Hutton kunnen evenwel tot het genre 

documentaire gerekend worden door hun interesse in landschap. De link tussen 

videokunstenaars als Peter Hutton en Slow Cinema wordt later in deze thesis 

verduidelijkt. Een nadrukkelijk verband tussen Slow Cinema en documentaire is dat 

Slow Cine-regisseurs als Lav Diaz en Wang Bing zelf ook échte documentaires 

maken, naast hun fictioneel werk. Het genre sluipt via dit soort cross-overs zeker door 

tot de langspeelfilm. De wisselwerking met Hollywood maakt dat een interesse voor 

het alledaagse en tragere beeld prominent aanwezig is. 

 

De tendens naar traagheid in fictiefilm zien we vooral vanaf de Tweede Wereldoorlog 

ontstaan. Gilles Deleuze schreef zijn Cinema II: L’Image-temps (1985) over 

naoorlogse cinema en het ontstaan van een cinema der tijdelijkheid en ruimtelijkheid. 

Tijdens de Nouvelle Vague in de jaren 50 zien we reeds cineasten als Jacques Rivette 

die de speelfilm verlengen. De gemiddelde speelduur van zijn zeven films telt meer 

dan vier uur.13  In deze periode transformeerde de lineaire verhaallijn zich tot een 

reeks van losse vluchtpunten. De omgeving wordt letterlijk leger en verplaatst zich 

naar de stad waar anders dan op het platteland voortdurend onverwachtse zaken 

gebeuren. Deleuze legde de nadruk op het ontstaan van aleatory strolls waardoor het 

verhaal vooral uit toeval bestaat.14 Dit doet denken aan of is enigszins te vergelijken 

met de ontwikkelingen in de Situationistische kunst die met de Situationist 

International in 1957 tot stand kwam. Ook de Situationisten gingen op zoek naar het 

toeval en ontregeling op straat en in de stad.  

 

 

                                                        
12 Scott MacDonald, Avant-Doc: Intersections of Documentary and Avant-garde Cinema (Oxford: 

Oxford University Press, 2015). 
13 James Monaco, The New Wave: Truffaut, Godard, Chabrol, Rohmer, Rivette (Oxford: Oxford 

University Press, 2004), 317.  
14 David Rodowick, Reading the figural, or, philosophy after the new media (Duke University Press 

Books, 2001), 175.  
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Tijdens de Nouvelle Vague zijn er ook regisseurs zoals bijvoorbeeld Eric Rohmer, die 

de flaneur een plaats geven in hun films (Signe du lion, 1962). Het modernisme en de 

videokunst van de jaren 60 en 70 deden er nog een schep bovenop met films die het 

aspect tijd volkomen centraal stelden. Dit was het geval zowel in langspeelfilm als bij 

videokunst. De Italiaanse regisseur Michelangelo Antonioni is een treffend voorbeeld 

voor de vertraging in de cinema destijds. Zijn film L’Avventura (1960) kent veel dode 

momenten waarbij in de leegte enkel tijd ervaren kan worden.  

Met andere woorden, in de jaren 60 ging men terug naar de bouwstenen van cinema: 

tijd en ruimte. Door theoretici als Erwin Panofsky werden tijd en ruimte reeds in de 

jaren 30 als bouwstenen van cinema beschouwd. In zijn essay Style and Medium in 

Motion Pictures (1937) formuleert hij met betrekking tot film een optreden van 

vertijdelijking van de ruimte en een verruimtelijking van de tijd.15 In de jaren 60 

begon een nieuwe stroming vorm te krijgen, met name het grote materialistische 

experiment. Men vervormde zowel tijd als ruimte in het medium, met de bedoeling de 

materie aan te wijzen. De film werd versneld of vertraagd, of de tijdsduur werd 

voelbaar gemaakt. Dit laatste is merkbaar in het voorbeeld van Andy Warhol met 

Empire (1964), dat 8 uur en 5 minuten lang een statisch beeld toont van de Empire 

State Building, of het voorbeeld van de 45 minuten zoom in Michael Snows 

Wavelength (1967). Het belang van ontwikkelingen in hedendaagse videokunst voor 

de nieuwe perspectieven wordt later besproken in Mobiele en statische camera in 

langspeelfilm en videokunst. 

 

Er is onder de modernisten van de jaren 60 en 70 een constante neiging naar steeds 

meer dedramatisering waar te nemen. Dit is ook typisch voor Slow Cinema waarbij 

het narratieve verdwijnt en men de tijd doet stilstaan. Die dedramatisering was reeds 

zichtbaar bij regisseurs in de jaren 50, zoals Robert Bresson met zijn films Un 

condamné à mort s’est échappé (1956) of Pickpocket (1959). Ook in de jaren 50 

regisseerde Carl Theodor Dreyer reeds sobere meesterwerkjes die trager waren dan de 

gemiddelde film destijds. Dit zijn slechts enkele losstaande voorbeelden. Vanaf de 

jaren 60 is er sprake van een ware tendens.  

Een andere analogie tussen het werk van Bresson en de Slow Cineasten die tevens te 

maken heeft met dedramatisering, is dat ook Robert Bresson eerst schilder wilde 

                                                        
15 Henk Havens, (ed.), Theater & Technologie (Amsterdam: Theater Instituut Nederland, 2006), 24. 
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worden, met de invloed van dien op zijn filmkunst. De invloed van schilderkunst op 

Slow Cinema wordt verder besproken in het onderdeel over kadrering.  

Dedramatisering was echter een nieuwe esthetische tactiek na de Tweede 

Wereldoorlog. Matthew Flanagan verwijst in de volgende woorden naar Robert 

Bresson: Sontag suggests that Bresson's 'detached' method is designed to “induce a 

certain tranquility in the spectator, a state of spiritual balance that is itself the subject 

of the film,” and notes that his work resists the creation of empathy by mediating 

emotional power to provoke “disinterestedness” and reflection.16 Bresson gebruikte 

de methode zodanig dat een spirituele balans werd opgebouwd in de film. In zekere 

zin is deze vorm van dedramatiseren ook een voorbeeld voor Lav Diaz die de rust en 

het verlopen van de tijd tot onderwerp of zelfs tot een personage in zijn films maakt. 

Anders dan Bresson past Lav Diaz de dedramatisering toe als een techniek om het 

minimalisme te vormen dat in zijn schilderkunst past, en Bresson gebruikt de techniek 

omwille van het spiritueel estheticisme. Door de dedramatisering en desinteresse 

ontstaat een afstand tegenover het afgebeelde onderwerp. De kijker is zich bewust van 

zijn rol. Hierdoor ontstaat een nieuwe positie waarin de kijker tot denken wordt 

aangezet. Het voorbijgaan van de tijd wordt voelbaar.  

Concepten als theatraliteit en absorptie van Michael Fried komen direct in gedachten 

wanneer het over dedramatisering gaat. Tegenovergesteld aan absorptie en de creatie 

van een self-sufficient system door het beeld, bestaat ook het concept van theatraliteit 

waarbij de kijker zich constant bewust is van zijn rol als toeschouwer.17 Slow Cinema 

bevindt zich op de grens tussen beide concepten. We worden geabsorbeerd in het 

verhaal en we willen meer weten over de immer zwijgende personages, maar we 

worden op onze plaats gezet door de sterk voelbare tijd. Christian Keathley omschreef 

een nieuwe vorm van perceptie ontstaan onder invloed van de flaneur, namelijk die 

van de panoramische perceptie. Net zoals Michael Fried impliceert zij bijgevolg een 

tot stand komen van afstandelijkheid tegenover de omgeving maar met tegelijk een 

gevangen toestand.18  

 

 

                                                        
16 Matthew Flanagan, “‘Slow Cinema’: Temporality and Style in Contemporary Art and Experimental 

Film” (doct. diss., Universiteit van Exeter, 2012), 11. 
17 Michael Fried, Absorption and theatricality (Chicago: University of Chicago Press, 1988), 7-71. 
18 Katja Geerts, “The Promised Land: Drift, Cinephilia and Photogénie,” Photogénie, laatst 

geraadpleegd op 14 mei 2015, http://www.photogenie.be/photogenie_blog/article/promised-land. 
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Het is de long take van regisseurs als Carl Dreyer of Andrei Tarkovski, en van 

videokunstenaars als Michael Snow die de geboorte van Slow Cinema in de hand 

hebben gewerkt. Flanagan maakt hier het verschil met de trage cinema van Robert 

Bresson die eerder voor een trage esthetiek ging dan focuste op de duur van een scène 

omwille van een formele strategie. 19  Wat eerder vermeld werd omtrent de 

desinteresse, wordt niet veroorzaakt door de lengte van de scènes op zich maar wel 

door de poëtische, reflectieve shots. Hedendaagse Slow Cinema draait enkel rond de 

ondramatische long take, en gaat minder over het reflectieve. Reflectieve filmkunst 

als die van Bresson zet door een afstandelijkheid tegenover de kijker minder in op 

emotionele reactie, maar vooral op het activeren van de gedachten. 

 

Het Italiaanse Neorealisme zette de toon voor de volgende films: het tempo 

vertraagde nog meer, het actiebeeld maakte plaats voor het tijdsbeeld en regisseurs 

maakten bijvoorbeeld tijd voor wandelscènes. Het minimalisme dat vandaag te zien is 

in Slow Cinema kan zijn oorsprong vinden in het Neorealisme. Hier werd zelfs de tijd 

genomen om dagelijkse, “nutteloze’ acties af te beelden. La simplicité tient peut-être 

à une forme sans détour, comme dans les oeuvres du néoréalisme italien de la fin des 

années 1940. Elles entretenaient un rapport très intime avec le peuple, qui les 

appréciait beacoup. 20  Het Neorealisme van Italië reikt tot in Azië, en dit tot op 

vandaag. De Slow Cinema-cineast Jia Zhangke wordt door het Neorealisme beïnvloed 

in zijn film Still Life, zoals blijkt uit het voorgaande citaat uit zijn autobiografische 

boek Dits et écrits d’un cinéaste chinois 1996-2011 (2012).  

 

2.3.Vormelijk 

 

De Slow Cineasten maken films die sterk visueel gestileerd zijn. Veel mensen haken 

af bij overstilering aangezien dit de kijker distantieert van het scherm. Slow Cinema 

heeft alle kenmerken die dit met opzet tot stand brengen. Door de combinatie van de 

long take en de long shot wordt de kijker zich bewust van de opbouwende 

componenten in de film. Men kan niet langer het hoofdpersonage onderscheiden van 

het landschap, en dit personage wordt zodoende door anonimiteit omhuld. Deze 

gewaarwording maakt dat de opbouwende componenten binnen de film aldus 

                                                        
19 Flanagan, “‘Slow Cinema’: Temporality and Style in Contemporary Art and Experimental Film,” 11. 
20 Jia Zhangke , Dits et écrits d’un cinéaste chinois 1996-2011 (Capricci Editions, 2012), 145. 
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afgebroken worden. De elementen inherent aan het beeld worden zichtbaar en 

verblijven niet langer achter het scherm van de illusie. Het is een beetje hetzelfde als 

wat gebeurt bij de evolutie naar abstractie in de schilderkunst: bij de schilders Manet 

en Cézanne wordt de aandacht getrokken op het feit dat het schilderij een doek is op 

een raamwerk, men gaat die geometrische aspecten benadrukken zodat de kijker niet 

langer de illusie kan hebben te kijken naar een echt landschap, doch bewust wordt van 

het doek als ding. Samen met de sobere mise-en-scène en de minimalistische 

acteerprestaties stapt de kijker uit het absorberende vlak.21  

Als onderdeel van het vormelijk minimalisme ontstaat het idee dat Slow Cinema 

enkel statische beelden vertoont. Dit komt door een grote afwezigheid van bewegende 

objecten en het gebruik van de statische camerapositie. Ook het ontbreken van muziek 

en de extreem minimalistische dialoog maken dat de stilstand nog meer wordt 

benadrukt. Aldus verdwijnt de filmische tijdelijkheid gedeeltelijk door het tekort aan 

audiovisuele beweging.  

 

2.3.1 Long take 

 

Een van de voornaamste kenmerken in Slow Cinema is de long take. Het personage 

verdwijnt uit het beeldvlak in combinatie met de extreme long shot, en vervolgens 

wordt achtergrond voorgrond. Voor het eerst wordt het landschap open getrokken en 

duidelijk zichtbaar. Dit is de reden waarom deze thesis de nadruk legt op de 

wandelaar in de stedelijke en landschappelijke context; bij beiden is deze omgeving 

van enorm belang. David Bordwell omschreef het belang van ruimtelijkheid in de 

long take in relatie tot The Confrontation van Miklos Jancso (1969). Caglayan 

verwijst naar Bordwells uitspraak waar hij de plan-séquence (de bijeenkomst van 

scène en shot) uiteenzet met een duidelijk verband tussen verhalend inzicht en 

ruimtelijke perceptie.22 Volgens Caglayan onderdrukt het gebruik van de long take de 

narratieve causaliteit door een verbreding van de ruimtelijke perceptie bij de kijker en 

in de film.23  

Matthew Flanagan verwijst naar Noël Burch om het gebruik van de long take te 

legitimeren. Burch had het over het nulpunt van cinematografische stijl waarbij 

                                                        
21 Ira Jaffe, Slow Movies: Countering the cinema of action (Columbia University Press, 2014), 113. 
22 Çağlayan, “Screening Boredom,” 89. 
23 Ibid., 89. 
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regisseurs onder invloed van het realisme de montage afwezen. Vervolgens haalt 

Flanagan films als Liverpool (Lisandro Alonso, 2008) aan om te wijzen op de 

toepassing, door vermelde regisseurs, van duur boven montage.24  

 

De Japanse regisseurs Kenji Mizoguchi en Yasujiro Ozu waren enkele van de 

gekende trendsetters op vlak van de vereenvoudiging van montage. Ozu werd 

voorstander van een sobere vormgeving die afgewisseld werd door een simpele cut. 

Het plot en actiebeeld verdwijnen bij Ozu en maken plaats voor een realistische 

weergave van de personages zelf. Gilles Deleuze besteedt een groot deel van zijn 

aandacht aan Ozu in zijn Cinema 2: L’image-temps. Hij zegt dat deze zuivering van 

het personage en het beeld ervoor zorgen dat er een banaliteit ontstaat, die de essentie 

kan weergeven van het script.25  

Ook lege ruimtes zijn belangrijk voor Ozu, want deze dragen een onafhankelijkheid 

die de wereld kan omvatten. Deze bestaan echter enkel door de pure contemplatie. 

Noël Burch noemt de cinematografische vorm van stilleven binnen Japanse cinema 

ook pillow-shots. Dit zijn shots van levenloze objecten of decors, die de aandacht van 

de verhaallijn en de mens even in een onzekerheid brengen door de focusverschuiving. 

De narratieve progressie wordt stil gezet. Op het eind van Liverpool en Los Muertos 

brengt Alonso een gelijkaardige pillow-shot naar voren door de laatste minuten van de 

film te focussen op een wezenloos object. De verhaallijn van de mens komt even tot 

stilstand. Stillevens, die alom tegenwoordig zijn in Slow Cinema, zijn rechtstreekse 

weergaven van de tijd.26 Niet allen in Japan, maar ook in China werd gewerkt met 

intercuts van lege beelden van objecten in plaats van gebeurtenissen met mensen. 

Traditioneel gezien werd dit een symbolisch gebruik dat de mens gelijk stelde met de 

natuur.27 Ozu had ook andere invloeden op Slow Cinema, bijvoorbeeld die van de 

focus op het alledaagse. Hij werd hierbij geïnspireerd door het genre gendai-geki dat 

het accent legt op het alledaagse. Een van de drie grote studio’s in Japan was 

Shochiku, met regisseurs als Ozu of Mizoguchi. De laatste werkte sterk met 

dedramatisering in long shots, en onderdrukte zo ook de afgebeelde emotie in de 

vertelling. In zijn film Sisters of Gion (1936) zijn gelijkaardige kenmerken als van 

                                                        
24 Flanagan, “‘Slow Cinema’: Temporality and Style in Contemporary Art and Experimental Film,” 14.  
25 Gilles Deleuze, Cinema 2: time-image, vert. Hugh Tomlinson en Robert Galeta (Minneapolis: 

University of Minnesota Press, 1995), 14. 
26 Ibid., 17. 
27 Linda C. Ehrlich en David Desser, Cinematic Landscapes: Observations on the Visual Arts and 

Cinema of China and Japan (Austin: University of Texas Press, 1994), 45-63. 
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Slow Cinema zichtbaar: overvloedig gebruik van long takes, deep focus, en ook long 

shots waarbij het gezicht van de acteur niet altijd zichtbaar blijft. Door de enorme 

afstandelijkheid in The life of Oharu (1952) zijn de tranen van het hoofdpersonage 

niet te onderscheiden. Er komen nauwelijks close-ups aan bod. Ozu werkte iets vrijer 

dan Mizoguchi, en volgens grafische overeenkomsten tussen de verschillende shots. 

Op die manier focuste hij op het detail in het beeld. 

Montage werd door Pier Paolo Pasolini vergeleken met de dood. Montage maakt dat 

het heden verleden wordt: Death performs a lightning-quick montage on our lives.28 

Net zoals André Bazin beweert Pasolini dus dat montage de realiteit vervormt, in de 

zin dat het heden erdoor wordt verdubbeld. And what do we get from this montage? A 

multiplication of “presents,” (…).29 Door Bazin wordt de montage als een schending 

van de realiteit gezien. Zo zegt hij in zijn The Ontology of the photographic Image 

(1960): (…) the cinema is objectivity in time, en de eigenheid van cinema is net die 

objectiviteit in de duur van het beeld.30 Gilles Deleuze duidt de montage als hetgeen 

dat het geheel constitueert en de kijker het beeld geeft van de tijd.31 Het beeld is op 

zichzelf een afbeelding van het heden. 32  Montage maakt, zoals Pasolini reeds 

aankondigde, het heden tot verleden. Wat de Slow Cineasten dus doen met hun long 

takes is het uitschakelen van het verleden en het verlengen van het heden. Maar ook 

binnen de shot zien we het afgebeelde object veranderen, dus bevat de shot op zich al 

een potentiële montage. 33  In elk geval zien we de tijd, gebonden aan beweging, 

voorbijgaan.  

 

Voor André Bazin is de stilistische eigenheid van moderne cinema de plan-séquence: 

een scène die volledig uiteengezet wordt in één long take.34  Cineasten als Orson 

Welles gebruikten deze techniek met de bedoeling een visuele continuïteit weer te 

geven. De plan-séquence is vaak aanwezig in Slow Cinema, alhoewel te bemerken 

valt dat de shots in het algemeen weinig diepte kennen. Diepte verdwijnt doordat er 

gewerkt wordt in vlakken, meer dan op de traditionele manier met voor- en 

achtergronden. Net als Sokurov gebruik maakte van vervormende lenzen om 

                                                        
28 Pier Paolo Pasolini, “Observations on the Long Take,” October (1967), 6. 
29 Ibid., 4. 
30 André Bazin, “The Ontology of the Photographic Image,” vert. Hugh Gray, 8. 
31 Deleuze, Cinema 2: time-image, 34. 
32 Ibid., 35. 
33 Ibid., 36. 
34 Flanagan, “‘Slow Cinema’: Temporality and Style in Contemporary Art and Experimental Film,” 76. 
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absorptie tegen te werken, zo werkt de sterke aanwezigheid van de tijd bij Slow 

Cinema eveneens als een vervlakkend element. Daarom ook dat Slow Cinema vaak 

met schilderkunst vergeleken wordt. 

 

2.3.2. Temps mort 

 

De steeds grotere voorkeur voor de vele wandelscènes in Slow Cinema stemt ook 

overeen met de ontwikkeling van de film in de Europese modernistische cinema van 

1950-1960. Zoals reeds vermeld is er een constante wending naar meer 

dedramatisering, wat ook typisch is voor Slow Cinema waar het narratieve verdwijnt 

en men de tijd doet stilstaan. 35 Dit kan op sommige momenten temps mort genoemd 

worden; de shot loopt verder ook al is de vertelling gestopt. Hierdoor zien we enkel 

nog het landschap of het object op het scherm, terwijl de mens er nutteloos bij staat of 

zelfs volkomen van het scherm verdwijnt.  

 

Soms wordt de actie stopgezet om de vertelling te vertragen of letterlijk te pauzeren. 

Ben Singers omschrijft dit aspect van temps mort als post-action lag.36 Een pauze van 

een aantal seconden voor de cut beëindigd wordt. Caglayan maakt in zijn dissertatie 

een onderscheid tussen verschillende soorten temps morts: monotone acties, de 

complete overname van het landschap, absurde dialogen of stilstaande personages. 

Hier zou eventueel de Japans georiënteerde pillow-shots kunnen aan toegevoegd 

worden, aangezien met de stillevens de tijd even stil komt te staan. Caglayan 

benadrukt dat temps mort de relatie vormt tussen de speeltijd en de narratieve tijd.37 

Dit in navolging van Bordwell die het gebruik van temps mort in functie stelt van 

momenten van contemplatie.38  

 

Het is ironisch dat net de tijd en ruimte tot leven komen in de temps mort. Anderzijds 

impliceert de temps mort de komende dood: These moments inflict fissures onto the 

diegesis (perhaps even terminally), severing narrative control, killing our desired 

                                                        
35 Matthew Flanagan, “16:9 in English: Towards an Aesthetic of Slow in Contemporary Cinema,” 

laatst geraadpeegd op 13 december 2014, http://www.16-9.dk/2008-11/side11_inenglish.htm. 
36 Çağlayan, “Screening Boredom,” 68. 
37 Ibid., 68. 
38 David Bordwell, Figures Traced in Light: On Cinematic Staging (University of California Press, 

2005), 153. 
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centering of human presence, destroying the subject’s ontological confidence in 

itself .39 

Doordat de shot verderloopt nadat het personage uit het beeld verdwenen is, komt de 

omgeving naar voren als personage in de film. Wanneer het personage uit het beeld 

verdwijnt, blijven we daarenboven achter met een negatieve ruimte waarbij de scène 

gedeactiveerd wordt. Doordat het personage off-screen verdwijnt, wordt de kijker 

verplicht om zijn verbeelding te gebruiken. Zo wordt de kijker volledig gelijk gesteld 

met de sfeer en leefwereld van de personages. Als in modernistische schilderkunst 

wordt het beeld een leeg vlak en komt de kijker in een confronterend standpunt te 

staan tegenover het vlak.   

 

Een ander aspect dat de kijker activeert tijdens de temps mort, is ten gevolge van het 

detail in het modernistische kader. De invloed van videokunstenaars als Andy Warhol 

wordt hier prominent, aangezien in het detail een zelfreflexiviteit tegenover het 

medium schuilt. De scène wordt gedeactiveerd, en de kijker wordt gewezen op het 

detail in het beeld. Net zoals in de beginjaren van cinema een enorm enthousiasme 

bestond over details als de beweging in de struiken op de achtergrond in Lumière’s Le 

repas de bébé (1895), zo schakelen Slow Cineasten bewust dit detail in om de kijker 

opnieuw te fascineren voor het filmische medium. En daarbij wordt de aandacht 

volledig op de natuur gevestigd. 

 

2.3.3. Minimalisme 

 

What can one say that is not given? It is not difficult to describe, but the description is 

as flat as a paraphrase: dit zegt Jean-François Lyotard in zijn essay Newman, The 

Instant (1992) waarin hij Barnett Newmans werk analyseert. In het volgende 

onderdeel wordt de vergelijking tussen Slow Cinema en Newmans werk vervolledigd. 

Het vormelijk minimalisme geeft namelijk de sterke stilistische gelijkenis weer met 

de modernistische schilderkunst zoals het abstracte expressionisme van de jaren 50.  

 

                                                        
39 Hamish Ford, “Antonioni’s L’avventura and Deleuze’s Time-image,” Senses of Cinema (2003): 

laatst geraadpleegd op 13 december 2014, http://sensesofcinema.com/2003/feature-

articles/l_avventura_deleuze/. 
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David Bordwell heeft het in Hong Sangsoo (2007) over de term Asian Minimalism, 

een verzameling van technieken eigen aan de Aziatische cinema in de jaren 90. 

Stilistisch omschrijft hij het als volgt: The style emphasizes the long take, so that a 

scene is executed in very few shots, perhaps only one. The long takes tend to be made 

with a fixed camera, so that tracking shots and even pan shots may be avoided. The 

camera position tends to be fairly distant - usually no closer than medium-shot, often 

in long shot.40 Opvallend is dat hij vervolgens toevoegt dat de vervlakking van het 

beeld tot gevolg heeft dat de kijker in het beeld op zoek gaat naar het detail. Zoals in 

vorig onderdeel besproken, is in Slow Cinema het belang van het detail prominent ten 

gevolge van de temps mort. 

Een grote overeenkomst met Aziatische film is de focus die gelegd wordt op het detail 

in het beeld. Zoals reeds gezegd waren de ‘groten’ onder de Japanse regisseurs 

Mizoguchi en vooral Ozu voorstanders van deze soort esthetiek. Doordat een 

afstandelijkheid tegenover de personages getoond wordt, alsook een leegte in het 

beeld en een dedramatisering van de emoties, gaat de kijker vanzelf op zoek naar 

details. 

 

2.3.4. Kadrering en schilderkunst 

 

Veel Slow Cineasten worden in hun minimalistisch discours beïnvloed door de 

romantische schilderkunst van de 19e eeuw. Bovendien is voor velen van hen hun 

grote inspirator Sokurov, een cineast die deze schilderkunst naar film vertaalde. Het 

sublieme dat de vergankelijke mens tegenover een indrukwekkend en eeuwig 

natuurlandschap stelt, visualiseerde Sokurov in zijn film Mother and Son (1997). De 

beelden tonen een Rückfigur in een wijds natuurlandschap. Het hoofdpersonage wordt 

er helemaal in opgezogen.  

 

Het minimalisme in Slow Cinema verwijst ook naar die romantische schilderkunst, 

maar dan op een meer modernistische wijze. Slow Cinema kan best vergeleken 

worden met de schilderijen van Mark Rothko of Barnett Newman omdat deze op hun 

manier ook een verwerking maken van de romantische schilderkunst. Zij stellen de 

                                                        
40 David Bordwell. Beyond Asian Minimalism: Hong Sangsoo's Geometry Lesson, in Hang Sangsoo 

(2007). In Harry Tuttle, “Asian MinimalismUnspoken Cinema (2012), laatst geraadpleegd op 14 mei 

2015, http://unspokencinema.blogspot.be/2012/08/asian-minimalism-bordwell.html. 
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kijker tegenover het reusachtig, geschilderde vlak en confronteren hem met de 

zichtbare leegte. Caspar David Friedrichs Monk by the sea (1809, afb. 1) en William 

Turners Evening Star (afb. 2) hebben Mark Rothko’s Light, Earth en Blue (1954, afb. 

3) beïnvloed. Ook Rothko plaatst de kijker tegenover een vormeloze oneindigheid.41  

 

 

 

 

Afb.  1: Caspar David Friedrich, Der Mönch am Meer (1808-1810), Alte Nationalgalerie Berlin, 

Copyright Google Art Project. 

Afb. 2:  Joseph Mallord William Turner, The Evening Star (c. 1830), The National Gallery Londen, 

Copyright The National Gallery. 

                                                        
41 Ellen G. Landau, Reading Abstract Expressionism: Context & critique (Yale University Press, 2005), 

242. 
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Afb. 3: Mark Rothko, Light, Earth and Blue (1954), private collectie, laatst geraadpleegd op 18 mei 

2015, http://theredlist.com/wiki-2-351-861-414-1293-1236-1287-view-color-field-profile-rothko-mark-

1.html 

 

Barnett Newman schreef over de moderne weergave van het sublieme in zijn essay 

The Sublime is Now (1948). Hier poneerde hij dat moderne kunst het doel had 

schoonheid te vernielen, omdat schoonheid de mens weerhoudt van zijn verlangen 

naar het sublieme.42 Mark Rothko en Barnett Newman zijn overigens vergelijkbaar 

met Slow Cinema in hun abstract expressionistische stijl, als stilistische voorganger 

van het minimalisme in de schilderkunst. Lyotard schrijft dat er niet veel te 

consumeren valt: Une toile de Newman oppose aux histoires sa nudité plastique. Tout 

est là, dimensions, couleurs, traits, sans allusion (…) Il n’y a donc presque rien à 

“consommer”, ou je ne sais quoi. On ne consomme pas l’occurence, mais seulement 

son sens. 43  Enerzijds kenmerkt de minimalistische leegte het beeldvlak in Slow 

                                                        
42 Philip Shaw, “Sublime Destruction: Barnett Newman’s Adam and Eve,” in Nigel Llewellyn and 

Christine Riding (eds.), The Art of the Sublime (Januari 2013), laatst geraadpleegd op 14 mei 2015, 

https://www.tate.org.uk/art/research-publications/the-sublime/philip-shaw-sublime-destruction-barnett-

newmans-adam-and-eve-r1140520. 
43 Jean-François Lyotard, L’inhumain: Causeries sur le temps (Parijs: éditions Galilée, 1988), 91. 
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Cinema, anderzijds toont het genre overeenkomsten met het abstract expressionisme 

in de modernistische weergave van het sublieme.  

 

Lav Diaz begon zijn carrière als schilder, en deze invloed is zichtbaar in zijn films. 

Hij is er zich zelf van bewust, aangezien hij met het stilstaan van de tijd tevens een 

beeld wil creëren dat permanent bereikbaar is. My films are just like paintings that are 

just there. Nothing changes. You can watch it for eight hours and you can have a 

more fulfilling experience. Or you can leave the house, go to work, and when you 

come home, it is still there.44 Ook Albert Serra verwijst naar zijn films als schilderijen. 

Het is niet zijn bedoeling om echt een verhaal te verfilmen, zegt hij, maar vooral om 

een simpele film te maken zoals de schilderijen in de Middeleeuwen. It’s not 

narrative. It’s one image… stop… another image. It’s like if you were in a church and 

saw Middle Age paintings side by side. Very simple.45 Beide regisseurs tonen hun 

veranderde positie tegenover het publiek en bijgevolg de wisseling in kijkersgedrag.  

 

Ook fotograaf Henri Cartier-Bresson schakelde op een bepaald moment, rond de jaren 

70, over van fotografie naar schilderkunst. Dit deed hij omdat hij het fotografische 

medium zag als onderdeel van de moderne ontwikkeling, met de doelstelling een 

snelle captatie van de werkelijkheid te maken. Van die ‘moderne’ snelheid wou hij af. 

De overschakeling naar schilderkunst wilde zeggen dat hij trager kon werken. Voor 

Cartier-Bresson was het fotografische medium een hulpmiddel om snel te zien.46 Hij 

zag echter niet in dat het medium ook in traagheid kan werken. Veel hedendaagse 

fotografen werken op een trage manier met het medium. Bijvoorbeeld fotograaf Geert 

Goiris werkt vooral met een lange sluiterstijd om traagheid te benadrukken.  

Schilderkunst wordt in het algemeen geassocieerd met traagheid door de 

ambachtelijkheid van het medium. Terwijl het fotografische medium de werkelijkheid 

snel en op mechanische wijze vastlegt, is het een geheel lichamelijk proces om een 

beeld te capteren met het medium schilderkunst. Fotografie en film werden 

aanvankelijk gezien als een beter medium dan schilderkunst om de directheid weer te 

geven. Met de uitvinding van fotografie stond men bijgevolg stil bij het medium 

                                                        
44 Tilman Baumgärtel, Southeast Asian Independent Cinema (Hong Kong: Hong Kong University 

Press, 2012) 176. 
45 Hughes, Darren, “Albert Serra Interviewed on El Cant dels ocells,” in Senses of Cinema 50 (2009), 

laatst geraadpleegd op 14 mei 2015, http://sensesofcinema.com/2009/50/albert-serra-interview. 
46 Lutz Koepnick, On slowness: Toward an Aesthetic of the Contemporary, (Columbia University Press, 

2014), 55. 



  27 

schilderkunst. Een wisselwerking ontstond, en stromingen als het impressionisme 

werkten met fotografische concepten zoals beweging om de schilderkunst te 

vernieuwen. Bovendien nam de fotografie ook uit de schilderkunst genres over zoals 

bijvoorbeeld de portretkunst.  

De snelheid van fotografie was de doorslag voor de populariteit van het medium, over 

boven dat van schilderkunst, rond de eeuwwisseling. Men had nog weinig tijd om een 

portret te laten schilderen, en met een studiofotograaf ging het allemaal sneller. 47 Ook 

vanuit de schilderkunst ontstaat vandaag de reactie om de snelheid te weren. De 

tentoonstelling in het MOMA The Forever Now (14 december 2014 – 5 april 2015), 

draaide ook effectief rondom de term a-temporality die William Gibson lanceerde om 

een kunstwerk aan te duiden dat de contemporaine tijd niet correct weergeeft. 

Verschillende tijdperken worden in het kunstwerk samengebonden. Een voorbeeld 

van hedendaagse schilderkunst die een commentaar vormt op de komst van fotografie 

is het hyperrealisme van kunstenaars zoals Gerhard Richter. David Campany 

bespreekt in zijn Art and Photography (2012) het gebruik van fotografie in kunst. De 

versnelling door de nieuwe mediacultuur maakt volgens hem dat fotografie vandaag 

gebruikt wordt als medium van traagheid en contemplativiteit. De appreciatie voor 

fotografie als een kunstvorm wordt vandaag vergroot, tot dezelfde status van 

schilderkunst.48 

 

Nadin Mai, stichtster van de website The Art(s) of Slow Cinema, verbindt de filmische 

werken van Lav Diaz met Chinese schilderkunst. Ze beschrijft hoe ten tijde van de 

Renaissance men in China het gegeven perspectief niet kende en dit verving door een 

indeling van het doek in vlakken. 49  Bovendien worden Chinese schilderijen 

gekenmerkt door een aanwezigheid van leegheid. 50  Deze bewering is echter vrij 

riskant, aangezien Lav Diaz zich in de Filippijnen in een intense dialoog met het 

Westen bevindt, wat te maken heeft met de specifieke historische context: de Spaanse 

kolonisatie en de Amerikaanse periode. Kunstvormen lopen bijgevolg door elkaar en 

maken syntheses die gezien kunnen worden in Lav Diaz’ films. Reeds in de 17e eeuw 

werd onder Spaans bewind de Europese christelijke schilderkunst geïntroduceerd in 

                                                        
47 Liz Wells, ed., Photography: A Critical Introduction (Routledge, 2004), 298. 
48 Virginia Adams, Illusion and Disillusionment in the Works of Jeff Wall and Gerhard Richter 

(Maryland: University of Maryland, 2007), 128. 
49 Nadin Mai, “Motion-painting: Lav Diaz and the Fine Art of Slow Cinema,” (Norwich: University 

East Anglia, 2013), 4. 
50 Ibid., 6. 
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de Filippijnen. Door de Amerikaanse periode werden popliederen overgenomen. 

Alsook is er een sterke aanwezigheid van het Engels, zoals opvalt in Diaz’ Norte, the 

End of History (2013). Net zoals Mai uiteindelijk de vergelijking vervolledigt met het 

zwart-wit beeld, zegt ze zelf dat de vergelijking met Chinese schilderkunst might 

sound obscure. 51  

Het gaat vrij ver om te beweren dat de Slow Cineasten met hun films het discours van 

schilderkunst willen nastreven. Lav Diaz zegt echter zelf in een interview dat zijn 

films statische gegevens zijn, als schilderijen, die men op elk moment kan 

waarnemen.52  

Enkele kenmerken die Slow Cinema en schilderkunst overtuigender verbinden met 

elkaar: de long shot die zowel landschap als personages weergeeft, de long take die 

het beeld constant beschikbaar maakt, het wisselen van het landschap als achtergrond 

naar voorgrond, etc.  

De kadrering binnen Slow Cinema kan uiteraard verschillen, maar vertoont in het 

algemeen gelijkenissen met schilderkunst. Ze bestaan uit stilstaande beelden, meestal 

statisch gefilmd, eventueel met een langzame pan shot (de camera volgt op 

horizontale roterende wijze het object) of een continu tracking shot (de camera volgt 

de beweging). Zoals in landschapsschilderkunst bestaat Slow Cinema in de afbeelding 

van de wandelaar meestal uit medium long-shots en long shots. Hierbij wordt de 

figuratie afgebeeld in het midden of de verre achtergrond van het beeldvlak, alsook in 

vergroting op de voorgrond. De long shot wordt normaal gezien in het monteren 

gebruikt in functie van localisering van personages. Zo wordt de omgeving meteen 

duidelijk in het verhaal. 

 

De opstelling van de statische camera doet sterk denken aan de primitieve cinema, 

wanneer cinematografische techniek nog niet ver genoeg ontwikkeld was voor 

camerabeweging. Dan concentreerden filmmakers zich vooral op de beweging in haar 

objectiviteit: life on the screen was life only if it manifested itself through external, or 

“objective” motion. 53  De Luca ziet de reden voor het overmaatse gebruik van 

statische camera in Slow Cinema in de representatie van de realiteit met als gevolg 

                                                        
51 Ibid., 7. 
52 Baumgärtel, Southeast Asian Independent Cinema, 176. 
53 Siegfried Kracauer, Theory of film (New York: Oxford University Press, 1971), 34. 
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dat de camera gereduceerd wordt tot een rechtstreeks opname instrument.54 Dit sluit 

erg dicht aan bij Bazins visie op ideale cinema die deze uitdrukt in zijn kritiek op het 

principe van montage.  

Gezien de invloed van verschillende genres doorheen de filmgeschiedenis, is ook 

opvallend dat Aziatische film (specifiek in China) de kadrering zeer gelijkend is aan 

de algemene Slow Cinema stijl. Er wordt veel meer gebruik gemaakt van medium 

shots, zodat de emoties minder zichtbaar zijn. Chinese regisseurs ontwijken snelle 

intercutting om ook het artificiële ritme kwijt te spelen. De vervlakking die als een 

algemene karakteristiek van CCC wordt aanzien, is kenmerkend voor de Chinese 

visuele traditie. Het perspectief van diepte werd reeds in traditionele Chinese 

schilderkunst vermeden en werd verlengd in het vlakke filmbeeld.55 In plaats van met 

diepte werken Chinese regisseurs met lijn. In het geval van de Chinese films is de 

vergelijking van Nadin Mai uiteraard wel toepasbaar.  

 

 
 

 
 

Afb. 4: John Constable, Cloud Study (1822), Yale Center for British Art, Paul Mellon Collection. 

Afb. 5: Peter Hutton, Landscape (for Manon), frame shot, laatst geraadpleegd op 15 mei 2015, 

http://www.offoff.be/programma/detail/nl/338. 

 

                                                        
54 Çağlayan, “Screening Boredom,” 13. 
55 Ehrlich en Desser, Cinematic Landscapes: Observations on the Visual Arts and Cinema of China 

and Japan, 52. 
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Slow Cinema doet vaak denken aan landschapsschilderkunst, in al zijn vormen, en 

dus niet alleen in haar romantische en modernistische vorm. Peter Hutton, filmmaker 

en videokunstenaar, is gespecialiseerd in het maken van landschapsfilms. Een ouder 

voorbeeld is dat van Landscape (for Manon) (afb. 5) van 1987. We zien een reeks 

statische shots met landschapstaferelen: een passerende trein, de wind in de struiken 

en bomen, dikke wolken als in John Constable’s Cloud studies (afb. 4), etc. In zijn 

laatste 16mm-film, Three Landscapes (2013), zien we op een bepaald moment hoe 

twee mannen op een kabel lopen van de Ambassador Bridge in Detroit. De film dient 

vooral als studie van menselijke beweging in het landschap, en als weergave van 

arbeid. 

Tijdens de tentoonstelling Nature is a Discipline in maart 2015 (New York), werden 

onder curator Ed Halter drie basiswerken in de hedendaagse landschapsvideokunst 

gecombineerd met elkaar: Peter Huttons At Sea (2004-07), James Bennings Tulare 

Road (2010), en Huttons Three Landscapes (2013). Deze filmmakers delen beiden de 

vervaging tussen natuurlijk en industriëel landschap in hun werken. Voorgaande 

voorbeelden van videokunst kunnen allen eveneens onder Slow Cinema geplaatst 

worden, vanwege hun trage esthetiek en analoge thema’s. Net zoals er een 

wisselwerking bestaat tussen Slow Cinema en Hollywood, kan hetzelfde worden 

gezegd over voor Slow Cinema en hedendaagse videokunst. Niet toevallig zijn veel 

videokunstenaars ook Slow regisseurs. 

 

In de filmgeschiedenis is op te merken dat de weergave van landschap altijd al een 

geliefd en veel gekozen onderwerp is geweest. Zo was een van de allereerste 

filmgenres tot in 1906 heel populair onder filmmakers, namelijk de travel film of 

travelogue zoals primitieve films Everyday London (1904) van Charles Urban of de 

verticale shot door de gebroeders Lumière in de lift van de Eifeltoren in Parijs (1898). 

Ook de Mountain Film of Duitse Bergfilme van de jaren 20 toonde reeds vroeg het 

landschap in filmbeeld. Over langzame, in natuurlijke setting, cinema werd reeds in 

de jaren 30 van de 20e eeuw gediscussieerd. Kracauer zag in de Mountain film 

overigens een reactie tegen de moderniteit: The mountain films, offer this presumably 
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authentic, unmediated nature as a solution to modernity’s discontents.56 Hij zag deze 

tendens echter niet positief en beschouwde de films als een attempt to nationalize 

whatever liberatory, egalitarian effects this modernity might have had.57 Voorbeelden 

van de Mountain Film zijn Der Heilige Berg (1926) van Arnold Fanck of Die Geier-

Wally (1921) door Ewald André Dupont. 

Scott McDonald verbindt tevens landschap met vroege travel cinema: However, while 

titles of many of these early films identify landscapes as their subject, it must be said 

that many of the films are really about railway travel through landscapes and are 

more fully focused on the railroad tracks into the landscapes than on the landscapes 

themselves.58 

 

Reeds in de vroegste periode van de late 19e eeuw werd het landschap weergegeven 

door camerabeweging en de panoramische shot, een voorganger van de pan shot. Met 

de panoramische shot ontstond de illusie van beweging doorheen de ruimte. Walter 

Benjamin sprak lovend over deze uitvinding in zijn Passagenwerk. Het zou zelfs de 

schilderkunst vervangen.59 Men wou er de perfecte imitatie maken van de natuur en 

het landschap. Vooral belangrijk is de connectie die Benjamin maakt tussen de 

panorama’s en de stadswandelaar. De city dweller probeert landschappelijkheid te 

introduceren in de stad: In panoramas, the city opens out to landscape.60 Niet veel 

later in 1905 speelden Hale’s Tours hier op in met projecties van shots vooraan 

treinen, oftewel Phantom rides genoemd. Uiteindelijk werd het landschap opgenomen 

als onderscheidend element in de dramatisering, zoals in de vroege vormen van de 

Western of de documentaire (Nanook of the North, Robert Flaherty, 1921). Tijdens 

het Duits expressionisme, in bijvoorbeeld Robert Wiene’s Das cabinet des dr. 

Caligari (1920) of Der Golem (1920) door Paul Wegener en Carl Boese, nam het 

landschap zelfs de gevoelsingesteldheid over van de personages. De introductie van 

elementen als geluid en kleur en het widescreen formaat brachten het landschap 

nadrukkelijker in aanwezigheid. 

 

                                                        
56 Miriam Bratu Hansen, “America, Paris, the Alps: Kracauer (and Benjamin) on Cinema and 

Modernity,” 388. 
57 Ibid., 389. 
58 Graeme Harper en Jonathan R. Rayner, Cinema and Landscape (Intellect Ltd, 2010), 36.  
59 Walter Benjamin, Howard Eiland, Rolf Tiedemann, The Arcades Project (Cambridge: Belknap press 

of Harvard, 1999), 5. 
60 Ibid., 6. 
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Voorbij film, zien we in de schilderkunst de opkomst van het genre landschapskunst 

in de 16e eeuw. De expressieve Danubische school van de 16e eeuw met Albrecht 

Altdorfer was kenmerkend voor de vroege weergave van het verwilderde landschap, 

dat de tekenen van de tijd met zich mee draagt, zoals bijvoorbeeld te zien is in zijn 

werk Donaulandschap bij Regensburg (c. 1522 – 25): in de ruwgevormde rotsen, de 

voorbijgaande stormen en de eeuwige zee. Altdorfer was bovendien een van de eerste 

die landschappen voorstelde zonder menselijke figuren.61 Dit wil echter niet zeggen 

dat deze werken totaal zonder menselijke aanwezigheid waren, aangezien deze net in 

de natuur werd gesymboliseerd. Onder invloed van het pantheïsme, waarbij God 

vertegenwoordigd wordt in de natuur, gaf schilder Bellini in de 15e eeuw het 

landschap weer als een echo van de mens. In de 17e eeuw gaf Annibale Carracci 

beelden weer van Romeinse ruïnes met een nostalgische menselijke tijd in verweven. 

Ook kunstenaars van de latere Venetiaanse traditie zoals Tiziano en Giorgione namen 

de vorm van het menselijk lichaam over in de weergave van het landschap en de 

natuur. Als het gaat over de onafhankelijkheid van het landschap in schilderkunst is 

de 17e eeuw het hoogtepunt van de evolutie naar meer autonomie; schilders als Peter 

Paul Rubens en Jacob van Ruisdael maakten deze verwezenlijking van het autonoom 

landschap compleet.  

Voor regisseurs als Andrei Tarkovski en Sokurov waren deze beeldende kunstenaars 

zeer belangrijk. Tarkovski schreef in zijn Sculpting in time dat de tijd zijn stempel 

nalaat op de materiële wereld, net zoals landschapsschilderkunstenaars het patina van 

de tijd weergaven in de natuur.62 De invloed van schilderkunst op Sokurovs werk is 

overduidelijk. Zelf uitte hij zijn interesse voor de werken van Caspar David Friedrich. 

Bovendien maakte hij met Hubert Robert. A Fortunate Life (1999) een 

aanschouwelijke hommage aan het werk van de 18e eeuwse Franse schilder Hubert 

Robert. Robert was gespecialiseerd in het schilderen van landschappen, en vooral in 

het schilderen van ruïnes.63  

 

                                                        
61 Babette Bohn en James M. Saslow, A Companion to Renaissance and Baroque Art (Wiley-Blackwell, 

2013), 386. 
62 Andrei Tarkovsky, De verzegelde tijd (Groningen: Historische Uitgeverij, 2012), 54. 
63 Birgit Beumers, Russia on Reels: The Russian Idea in Post-Soviet Cinema (New York: I.B.Tauris & 

Co Ltd, 2006), 127. 
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In relatie tot Slow Cinema maakt Martin Lefebvre onderscheid tussen intentional 

landscape en spectator’s landscape. 64  Bij het doelbewuste landschap (intentional 

landscape) geeft hij het voorbeeld van Gerry (2001) door Gus van Sant. Deze film 

hoort tot zijn Death trilogy en draagt alle kenmerken van Slow Cinema: long takes, 

temps mort, en er is weinig tot geen verhaallijn. Zoals reeds gezegd treedt door de 

long take het landschap op de voorgrond. Lefebvre beschouwt het doelbewuste 

landschap als het landschap waarvan de kijker de onafhankelijkheid erkent.65 Het 

tweede soort landschap, dat van de kijker (spectator’s landscape), is vrijwel nooit van 

toepassing in Slow Cinema. Het landschap krijgt een autonoom karakter in Slow 

Cinema door de erkenning van de kijker. Het is niet zo dat het landschap zomaar 

opvalt, het bewijst een opzettelijke beeldstrategie vanwege de regisseur.  

 

Deze verregaande hybridisering of zelfs gelijkstelling van de filmkunst met 

schilderkunst heeft gevolgen voor de conceptvorming van het museum en de cinema. 

In het hoofdstuk over nieuwe manieren van screening worden deze gevolgen verder 

belicht. 

 

2.4. Slow Cinema: Inhoudelijk 

 

Slow Cinema wordt door veel critici verbonden met sociale onderwerpen. Ook de 

filmcriticus Jonathan Romney stelde dit vast in een Sight & Sound artikel: Apart from 

filling the gap left by philosophical-poetic auteurs such as Bergman and Tarkovsky, 

the current Slow Cinema might be seen as a response to a bruisingly pragmatic 

decade in which, post-9/11, the oppressive everyday awareness of life as 

overwhelmingly political, economics and ecological would seem to preclude (in the 

West, at least) any spiritual dimension in art.66  

 

Wat in het laatste deel van deze masterproef uitvoerig besproken wordt, is de werking 

van het genre Slow Cinema op de nieuwe ervaringen van de kijker in de bioscoop. 

Zoals bij iedere ander filmgenre dient de kijker te leren omgaan met de nieuwe 

vormgeving. Net zoals destijds de trein in Lumiere’s L'Arrivée d'un train en gare de 

                                                        
64 Martin Lefebvre, “On Landscape in Narrative Cinema,” in Revue Canadienne D’études 

cinématographiques volume 20 no. 1 (2011), 65.  
65 Lefebvre, “On Landscape in Narrative Cinema,” 66. 
66 Jonathan Romney, “In search of lost time,” Sight & Sound vol. 20 (2010), 43. 
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La Ciotat (1896) de mensen de stuipen op het lijf jaagde, zo valt men nu in slaap 

tijdens een Slow Cinema film. Voor gewenning van de long take dient een 

perceptuele training tot stand te komen. De theoreticus Scott MacDonald beweert 

zelfs dat deze perceptuele training en verandering van het kijken een invloed kan 

hebben op de politiek en de ecologische ingesteldheid van mensen. Zo zegt hij dat 

Hollywoodcinema door de snelle intercut bijdraagt aan de kapitalistische consumptie. 

Naar de bioscoop gaan, maakt dat onze mate van consumptie versneld wordt. 67 

MacDonald heeft het hier over de consumptie van beeld en geluid. In die zin kan de 

productie van Slow Cinema gezien worden als een vorm van protest tegen 

Hollywoodcinema. De films zijn met weinig middelen geproduceerd en internationaal 

verspreid. Ook in Photogénie poneert Maria Palacios Cruz een analoge stelling: This 

represents a clear break with Hollywood narrative filmmaking, where the dominant 

style is fragmentation and the average shot length (also known as ASL) in films such 

as The Bourne Supremacy (2004) has gone under 2 seconds.68 

Dit is geen nieuwe zaak, reeds in de jaren 20 ontstond een debat over 

massaconsumptie en massaspektakel. Cinema dient dan steeds als middel dat de 

gefragmenteerde blik vormt en de moderniteit kenmerkt. Slow Cinema wordt gezien 

als een reactie op de tijdsefficiëntie van de kapitalistische samenleving, door het 

verspillen van de tijd. Dit is analoog aan wat gebeurde in de jaren 20 toen kunstenaars 

films maakten die de gefragmenteerde blik tot onderwerp wilden maken.  

 

2.4.1 Realisme en het alledaagse 

 

Om op dit thema te kunnen ingaan, moet allereerst gerefereerd worden naar André 

Bazin. Hij had het over verschillende soorten van realisme: There is not one realism, 

but several realisms. Each period looks for its own, the technique and the aesthetics 

that will capture, retain, and render best what one wants from reality.69  

                                                        
67 Stephen Rust, Salma Monani en Sean Cubitt, Ecocinema theory and practice (Routledge: 2012), 45. 
68 Maria Palacios Cruz, “Slowness and the Everyday in Two Years at Sea and A Spell to Ward off the 

Darkness,” Photogénie, laatst geraadpleegd op 13 december 2014. 

http://www.photogenie.be/photogenie_blog/article/search-utopia 
69 André Bazin, Bert Cardullo (ed.), Bazin at Work: Major Essays and Reviews From the Forties and 

Fifties, vert. Alain Piette en Bert Cardullo (New York: Routledge, 2014), 6. 
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Semih Kaplanoglu kreeg van Andrei Tarkovski het realisme mee. Tarkovski 

benadrukte dat filmkunst aan haar natuur verplicht is om de realiteit aan het licht te 

brengen.70  

 

In het onderdeel over de long take werd reeds benadrukt hoe Baziniaans het genre 

Slow Cinema tegenover het medium staat. Montage wordt zoveel mogelijk ontweken 

voor een compleet ongeschonden weergave van de werkelijkheid.  

Ook regisseur Tarkovski werd reeds aangehaald als grote inspiratiebron voor de Slow 

Cineasten, door het pure gebruik van tijd in zijn films, waardoor zijn films soms ook 

beschreven worden als pure cinema. Tarkovski beweerde dat onze feitelijke ervaring 

de materiële uitwerking is van de tijd. Vandaar dat hij in zijn films steeds de directe 

observatie wou weergeven. 

 

Slow Cinema vertoont veel gelijkenissen met het Italiaanse Neorealisme waar Gilles 

Deleuze in zijn analyses vrij veel aandacht aan besteedt. De pure cinema van 

Tarkovski valt met het Neorealisme te vergelijken doordat ze beiden opgebouwd zijn 

uit puur visuele en auditieve situaties. 71 Het naoorlogse Neorealisme maakt vooral 

gebruik van long takes om stelling te nemen tegen het snelle montageritme van de 

destijdse Hollywoodfilm.72 Het gebruik van de long take staat tegenover de sensori-

motorische toestanden van het mannelijke actie-beeld in het merendeel van de 

commerciële cinema. Een andere vergelijking tussen het Italiaanse Neorealisme en 

Slow Cinema is dat beiden gebruik maken van figuranten of amateurs als 

hoofdacteurs. 

In het Neorealisme zweeft de actie in de situatie.73 Deleuze benadrukt het belang van 

het personage als kijker, zodat hij meer ziet dan dat hij reageert of handelt. Het kind is 

motorisch nog niet genoeg ontwikkeld om als handelaar op te treden en heeft hierdoor 

van alle personages het grootste visuele vermogen. Er zijn veel voorbeelden van 

kinderen als kijkers in het Italiaanse Neorealisme, bijvoorbeeld in Ladri di biciclette 

(1948) van Vittorio Di Sica. Ook in de hedendaagse Roemeense New Wave, die 

eveneens sterk steunt op de fundamenten van het Italiaanse Neorealisme, krijgt het 

                                                        
70 Andrei Tarkovsky, De verzegelde tijd, 64. 
71 Gilles Deleuze, Cinema 2: time-image, 2. 
72 “Italiaans Neo-realisme (1945 – 1954),” laatst geraadpleegd op 2 mei 2014, 

http://www.anatomievandefilm.be/geschiedenis/neorealisme/pdf/neorealisme_algemeen.pdf. 
73 Ibid., 3. 

http://www.anatomievandefilm.be/geschiedenis/neorealisme/pdf/neorealisme_algemeen.pdf
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kind een belangrijke maar passieve kijkersrol. Voorbeelden hiervan zijn de kinderen 

in The way I spent the end of the world (2006) van Cătălin Mitulescu of If I want to 

whistle, I whistle (2010) van Florin Șerban. Voorbeelden voor de Slow Cinema zijn 

legio. In Bal (2010), de laatste film van de Yusuf-trilogie door Semih Kaplanoglu, 

zien we het kind Yusuf als een observator in plaats van een reactor.  

De pure zieners die Deleuze beschrijft, zijn personages die in zekere zin vast zitten in 

optische en sonorische situaties, waardoor zij enkel nog ronddwalen. Deleuze zegt dat 

deze mensen niet langer bestaan, behalve in het interval van de beweging.74 

 

We vinden bevestiging voor deze karakteriseringen in de film in algemene filsofische 

reflecties over tijd. Bergson heeft het in zijn Matière et Mémoire (1896) over een 

onbeweeglijke vlakte die onze actuele representatie voorstelt, waarop een punt steeds 

in beweging is. 75  Dit punt maakt het beeld van de lichamen in onze omgeving. 

Daartegenover staat ons verleden, eveneens een statisch gegeven, dat ten alle tijde 

verbonden is met ons punt in beweging of met ons actuele heden. Dit heden wordt 

dan nog eens onderverdeeld in een gepasseerd heden en een heden dat voorbij gaat. 

Lorsque nous pensons ce présent comme devant être, il n'est pas encore; et quand 

nous le pensons comme existant, il est déjà passé. Que si, au contraire, vous 

considérez le présent concret et réellement vécu par la conscience, on peut dire que 

ce présent consiste en grande partie dans le passé immédiat. 76  Net als het 

onbeweeglijke vlak van herinnering dat grenst aan het vlak van ons heden, wordt in 

Slow Cinema de vertelling in een statische beeldvorm tot de kijker gepresenteerd. De 

afwezigheid van montage levert een hyperrealistisch beeld dat bijna onbeweeglijk in 

de herinnering van de kijker gegrift wordt.  

 

En dan is er nog een ander aspect verbonden aan het realisme. Het hyperrealistische 

beeld en het alledaagse zijn uiterst banaal wanneer aanschouwd door de kijker. 

Friedrich Nietzsche verklaarde de komst van het banale door zijn theorie van de 

eeuwige wederkeer (der ewige Wiederkehr), waar hij het indirect over had in zijn De 

vrolijke wetenschap (1882) maar uitdrukkelijk naar refereerde in Aldus sprak 

                                                        
74 Gilles Deleuze, Cinema 2: time-image, 41. 
75 Henri Bergson, Matière et Mémoire, laatst geraadpleegd op 14 mei 2015, 

http://www.costoso.net/images/matiere_et_memoire.pdf, 163-166. 
76 Ibid., 162-163. 
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Zarathoestra (1883/1885). 77  Nietzsche pleit voor het leven in een cirkelvorm, 

tegenover het leven in een lineaire vorm waarbij alles tot een bepaald moment leidt 

alsof de toekomst gericht is naar een soort verlossing. Zijn cirkelvormige leven houdt 

in dat men “ja” zegt tegen een leven dat men steeds opnieuw kan leven. Wat je zal 

doen is dus van minder belang dan wat je nu doet, omdat de toekomst volledig 

afhankelijk is van het heden. Het idee dat we een cirkelvormig leven leiden en onze 

acties steeds herhalen, is volgens Nietzsche de oorzaak voor de banaliteit der dingen. 

Alles wordt steeds herhaald en wordt bijgevolg totaal onbelangrijk. Hierdoor wordt 

het ‘nu’ verlost van de zwaarte dat het zo belangrijk is voor de toekomst. De 

herhaling van het alledaagse die zo vaak voorkomt in Slow Cinema heeft een 

duidelijk verband met de gedachte van de eeuwige wederkeer. Vandaar de sterke 

vervlakking in beeld en plot en om die reden zien velen Slow Cinema als “saai”. De 

regisseur Fred Kelemen ziet het echter anders; wanneer gevraagd naar de invloed van 

Nietzsche op zijn samenwerkingsfilm Turin Horse (2011) met Béla Tarr, merkt hij het 

volgende op: But no repetition is ever identical to one before or after (…) And that is 

why the repeated actions in “Turin Horse” like dressing, eating, looking out the 

window etc. are never exactly the same but variatons.78  

 

2.4.2. Minimalisme 

 

Er is weinig tot geen dialoog in de trage films wegens het minimalistische discours 

dat de cineasten volgen. Het minimalisme neigt naar een doodsheid die herhaald 

wordt in het wachten van de personages en het lege plotgebeuren. Het wachten houdt 

een doodsheid in en voorspelt onze komende dood.79 Slow Cinema wordt vaak als 

negatief gezien, precies door de non-narrativiteit van haar films.  

De minimale vertelstructuur van Slow Cinema wordt bereikt door een reductie of een 

leeg maken van dramatische elementen. 80  De reductie van het scenario brengt 

verveling op de voorgrond, en doet de traditionele drieledige of vierledige structuur 

                                                        
77 Bart Vandenabeele, “Nietzsche over kunst,” Esthetica II (herfst 2013), Universiteit Gent, 3. 
78 Aleksander O. Loesch, “Every vision is a mission,” Sheffield University, UK, laatst geraadpleegd op 

14 mei 2015, http://www.fredkelemen.com/html/interviews/text_loesch.html. 
79 Sylviane Agacinski, The time passing: modernity and nostalgia (New York: Columbia University 

Press, 2003). 
80 Flanagan, “16:9 in English: Towards an Aesthetic of Slow in Contemporary Cinema”. 
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van de dramatische premisse met de key incident, de overwinning van hindernissen, 

de point-of-no-return en de darkest moment teniet.  

 

Naast de verveling die ontstaat bij de kijker als gevolg van de reductie van het 

scenario, bestaat ook een verveling bij de afgebeelde personages. Caglayan maakt een 

verschil tussen twee soorten afgebeelde vervelingen: enerzijds de tijdelijke, simpele 

verveling die een gevolg is van externe factoren zoals de omgeving en anderzijds de 

verveling als een existentieel probleem gelijkaardig aan depressie.81 Slow cinema uses 

boredom as an aesthetic strategy.82 In veel films wordt de wandelaar of de dwaler een 

symbool voor verveling. Zij dwalen doelloos rond omdat ze vereenzaamd zijn van de 

samenleving. Dit is een voorbeeld voor de permanente staat van verveling, die nauw 

verbonden is met depressie. De verveling wordt symbool voor de positie waarin het 

personage zich bevindt, en het onvermogen om zich daaruit los te maken. Regisseurs 

passen bewust de verveling toe om een leegte te veroorzaken waardoor de kijker in 

een staat van ontvankelijkheid geraakt. 

Peter Toohey beschouwt verveling als een mogelijkheid voor de kijker om zichzelf te 

zijn: Boredom intesifies self-perception. In fact boredom offers an unusual and rare 

enforced opportunity to see yourself as another.83 Dit is een andere beweegreden voor 

de vele dwalingen in de Slow Cinema films: vrijwel alle protagonisten zijn op zoek 

naar een vorm van identiteit. Vooral door het hedendaagse optreden van een constante 

vervlakking van subjectiviteit.  

 

2.4.3. Leegte in causaal verband 

 

Met het gebruik van temps mort in de Slow Cinema-films lijken de Slow cineasten 

zich te verzetten tegen Hollywoodcinema. In de stereotype Hollywoodfilms wordt 

altijd gebruik gemaakt van het principe van oorzaak en gevolg. Normaal gezien wordt 

de causale relatie in de handelingen van de personages omgezet, maar zoals we eerder 

hebben gezien, handelen personages in Slow Cinema volgens het temps mort-principe 

van monotone, zinloze handelingen. Dit kwam reeds impliciet voor tijdens het 

Neorealisme, wanneer long takes besteed werden aan realistische handelingen. 

                                                        
81 Çağlayan, “Screening Boredom,” 207. 
82 Ibid., 208. 
83 Ibid., 215.  
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Volgens het Hollywoodprincipe is een oorzaak zonder gevolg een loose end dat wordt 

gezien als een fout in het script.84 

 

De vertelling in de casus El cant dels ocells lijkt nergens heen te gaan. De drie 

koningen lijken slechts een opeenvolging van loose ends te volgen. Zo maakt de 

regisseur Albert Serra de absurditeit van de situatie duidelijk. Normaal gezien worden 

filmplots door twee principes geleid: vertraging en redundantie.85 Vertraging houdt in 

dat bepaalde elementen in het plot worden achtergehouden, zodat de kijker actiever de 

film bestudeert op zoek naar aanwijzingen. De kijker wordt tijdens Le Chant des 

Oiseaux echter nooit goed geïnformeerd en lijkt mee te dwalen met de personages in 

de film.  

 

Met de beperkte vertelling in Slow Cinema is het moeilijk voor de kijker om het 

verhaal van in het begin te verstaan, dit wordt nog eens versterkt door de statische 

camera. Er is dus sprake van een compleet objectieve vertelling, alhoewel de 

combinatie van extreem lange duur van de shots, de statische camera en de 

natuurgeluiden zorgen voor een subjectief aspect in de verhaallijn. Hierdoor wordt de 

sfeer waarin de personages zich bevinden helemaal overgebracht op de kijker. De 

afwezigheid van causale vertelling en de beperkte vertelling zorgen ervoor dat de 

kijker actiever het beeld waarneemt, en zo makkelijker zich te situatie kan inbeelden. 

Maar aan de andere kant werkt de objectieve vertelling en de extreme lange duur van 

de shots op zo’n manier dat de kijker zich bewust wordt van zijn positie. De kijker 

beseft dat hij een film kijkt, en beseft dat elke vorm van vertelling fictioneel is. Bij 

volle concentratie kan de kijker echter door de subjectieve sfeerelementen zelf 

vervallen en meegaan in de dwaling van de personages. De kijker voelt de verveling 

en de wanhoop van de personages zelf ook aan. 

 

2.4.4. De wandelfiguur 

 

Zoals reeds is aangetoond heeft Slow Cinema een voorgeschiedenis aan trage films. 

Hiermee samenhangend moet worden opgemerkt dat de figuur van de wandelaar met 

die ganse ontwikkeling is meegegroeid. De aandacht die ontstond voor de 

                                                        
84 Paul Demets, “Cursus Narratieve strategiëen,” 2015, KASK Gent, 8. 
85 Demets, “Cursus Narratieve strategieën,” 18. 
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wandelfiguur ligt deels ook bij de groeiende aandacht voor de omgeving in film. De 

Certeau schreef in zijn L’invention du quotidien (1980) over Marches dans la ville. 

Hij creëert de term pas perdus voor de toevallige, onevenwichtige voetstappen van de 

wandelaar. Door de beweging wordt de stad toegeëigend.86 Marcher, c’est manquer 

de lieu. C’est le procès indéfini d’être absent et en quête d’un propre.87 De wandelaar 

bevindt zich dus tussen het hier en de afwezige plaats die de wandelaar richting geeft. 

 

De wandelfiguur kent een enorme ontwikkeling in de kunstgeschiedenis. Reeds in de 

schilderkunst en literatuurkunst van de 18e en 19e eeuw is de figuur op te merken. 

Begin 20e eeuw ontstaat met de verschillende avant-gardes een nieuwe belangstelling 

voor de wandelaar. Tijdens het surrealisme duikt de wandelaar af en toe op, mede 

door de interesse voor de ervaring van het alledaagse, en voor het toeval dat men gaat 

zoeken in de straat. André Breton bijvoorbeeld laat duidelijk zijn belangstelling voor 

het leven in de straat zien wanneer hij zegt: la rue, que je croyais capable de livrer à 

ma vie ses surprenants detours, la rue avec ses inquiétudes et ses regards, était mon 

véritable élément: j’y prenais comme nulle part ailleurs le vent de l’éventuel.88 Ook in 

Le Paysan de Paris (1926) van Aragon zien we een focus op de experimentele 

ervaring in de ruimte.89 In dezelfde periode waren fotografen bezig met het vastleggen 

van het toeval in het alledaagse. Eugène Atget (afb. 7), Henri Cartier-Bresson (afb. 6), 

Berenice Abbott of Helen Levitt zijn enkele voorbeelden van fotografen die de 

gewone mens fotografeerden, alsook de omgeving. Atget maakte topografische 

beelden van de Parijse stadsomgeving. Hij was een van de fotografen die de stad op 

street level view weergaf.90  

                                                        
86 Michael Sheringham, Everyday Life: Theories and Practices from Surrealism to the Present (Oxford 
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87 Sheringham, Everyday Life: Theories and Practices from Surrealism to the Present, 225. 
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90 Steven Jacobs, “Caleidoscopen met bewustzijn,” in De Witte Raaf  Editie 115 (mei-juni 2005), laatst 
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  41 

      

Afb. 6 (links): Henri Cartier-Bresson, Madrid (1933), MoMa New York, Copyright Henri Cartier-

Bresson/Magnum Photos, courtesy Fondation Henri Cartier-Bresson, Paris. 

Afb. 7 (rechts): Eugène Atget, Corner of rue Valette and the Panthéon, fifth arrondissement, March, 

morning (1925), MoMa New York, laatst geraadpleegd op 15 mei 2015, 

http://time.com/34381/eugene-atgets-documents-pour-artistes/. 

 

De naoorlogse langspeelfilm toont een groeiende belangstelling voor de wandelaar. 

Zoals reeds gezegd, ontstaat vanaf WOII een ander soort vertelstructuur met losse 

vluchtpunten. De wandelaar stimuleert het improviserend gevoel voor samenhang. 

Alleen al in het Neorealisme vallen ontzettend veel wandelaars op; denk aan Edmund 

Kohler in Germania anno zero (1948) van Roberto Rossellini, Antonio en Bruno in 

Ladri di Biciclette (1948) van Vittorio De Sica, Cabiria in Le notti di Cabiria (1957) 

van Roberto Fellini, etc. Binnen Italië vinden we verder in de filmgeschiedenis meer 

van deze wandelaars in het werk van Michelangelo Antonioni: L’Avventura (1960) is 

een tekenend voorbeeld met de ronddwalende personages Sandro en Claudia en een 

opvallende aanwezigheid van temps mort. Giuliana die op een existentiële wijze 

geconfronteerd wordt met moderniteit in Il Deserto Rosso (1964); L’Eclisse (1962). 

Ook in werken van Pier Paolo Pasolini worden hele stukken te voet afgelegd, in films 

als Medea (1969), Edipo Re (1967), Mamma Roma (1962). Maar met het Italiaanse 

Neorealisme stopt de wandelcinema nog niet. De meest directe invloed voor Slow 

Cinema is die van de modernistische wandelcinema zoals de genoemde film 

L’Avventura van Antonioni, Hiroshima mon amour (1959) van Alain Resnais, 

Shadows (1959) van John Cassavettes, enzovoort. Zoals gezegd spreekt Gilles 

Deleuze van een overgang in de jaren 50 en 60 van het actiebeeld naar het tijdsbeeld. 

De filmkunst wordt omgevormd in de zin van een cinema de voyant, non plus 
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d’actant.91 Bijgevolg kennen de nieuwe filmstromingen in de jaren 50 en 60 bijna 

zonder uitzondering de verschijning van de wandelaar. 

 

Volgens Siegfried Kracauer zijn er sterke overeenkomsten tussen het 

cinematografische medium en de flanerie omdat beiden kaleidoscopische sensaties 

veroorzaken.92 In de vluchtige flow of life die men ervaart in de stad, wordt men 

geconfronteerd met ongekende vormen en onbekende mensen. Het lijkt alsof deze 

mensen geen gezicht hebben, geen verhaal. Ze zijn zoals de figuren die hun 

persoonlijkheid verliezen in de long shot van Slow Cinema. Maar Kracauer benadrukt 

dat ze allemaal wel een verhaal hebben, doch dat dit niet gegeven wordt zodat een 

stroom aan mogelijkheden verschijnt.93 The flow casts its spell over the flaneur and 

even creates him.94  

 

Grote delen van de hedendaagse trage films zijn uitbesteed aan tracking shots of 

statische shots van wandelende personages. Béla Tarr filmt in zijn Satantango 

bijvoorbeeld een scène aan de opening van het tweede hoofdstuk van ongeveer 2 

minuten waarin we drie personages door wind en storm in volharding zien wandelen. 

Er lijkt aan hun wandeling geen einde te komen, en de eindbestemming blijft buiten 

zicht. Zijn allerlaatste film Turin horse (2011) geeft een variatie in statische long shot 

van wandelscènes afgewisseld met tracking shots van de wandelende personages.  

En bij Gus Van Sant kunnen we verwijzen naar zijn Death Trilogy (Gerry, Elephant 

en Last Days) dat enkele van zijn meest experimentele films bevat. Zo zien we in 

Elephant (2003) voor het overgrote deel van de film de personages gefilmd van op de 

rug, terwijl ze ronddwalen door de school. Van Sant wist via deze tracking shots een 

soort onheilspellende spanning op te bouwen.  

                                                        
91 Deleuze, Cinema 2: time-image, 126. 
92 Ágnes Pethő, Cinema and Intermediality: The Passion for the In-Between (Newcastle upon Tyne: 

Cambridge Scholars Publishing, 2011), 101. 
93 Kracauer, Theory of film, 72. 
94 Ibid., 72. 
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3.  Voorstelling Casussen 

 

3.1 From what is before (Mula sa Kung Ano ang Noon) – Lav Diaz 

 

Alhoewel de film From what is before (2014) met zijn lange duur, overvloedige 

temps morts en long takes overduidelijk behoort tot het genre Slow Cinema, is het 

toch allesbehalve een klassieke CCC film. In de film zijn verschillende verhaallijnen 

te volgen die naarmate de film vordert bijna de status van een Griekse tragedie krijgen. 

Bovendien focust de film van vijf uur en half op de historische achtergrond van de 

Filippijnen, en de herinneringen van in Diaz’ kindertijd.  

Het verhaal speelt zich af in de setting van een afgelegen dorp, te midden de natuur. 

Het is het jaar 1972, wanneer president Ferdinand Marcos aan zijn tweede, 

dictatoriale regeerperiode begint. In de film is te zien hoe langzaam aan ook het 

afgelegen dorp onder invloed komt te staan van deze historische gebeurtenissen. De 

mens dringt letterlijk binnen in dit natuurlijke domein. De film volgt enkele inwoners 

van het dorp, een voor een geplaatst in een traditionele positie tegenover de natuur die 

hen omringt. De overheersing van de natuur wordt benadrukt doordat veel scènes 

beginnen met een leeg natuurlandschap waar na enige tijd de mens in opduikt. Ook 

omgekeerd verlaat een personage het beeld waarna de film doorgaat met het lege 

natuurlandschap. De actie verdwijnt van het beeld en een temps mort wordt gecreëerd.  

Diaz filmt bijna altijd in zwart-wit, en ook deze film wordt in het historische zwart-

wit beeld weergegeven. Niet alleen het zwart-wit beeld maar vooral de opbouw van 

de film rondom enkele figuren in een afgesloten samenleving doen denken aan de 

films van Béla Tarr en aan Satantango (1994) in het bijzonder.  

Lav Diaz bevindt zich door een bewuste keuze in een situatie van creatieve 

onafhankelijkheid tegenover de werking van productiehuizen. Hij werkt geheel 

onafhankelijk met goedkope digitale technologie, en dit omdat hij voordien slechte 

ervaringen had bij Good Harvest Productions, een tak van het Filipijnse productiehuis 

Regal. 95 Diaz is uiteindelijk afgestapt van de Regalproducties door de enorme druk 

om te presteren binnen een heel korte tijd. Zo ging alles volgens schema onder Regal 

                                                        
95 Michael Guarneri, “Everyday struggle, Struggle Every day,” Photogénie, laatst geraadpleegd op 4 
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Films: zeven dagen voor preproductie, zeven dagen voor de opnames en nog eens 

zeven dagen voor postproductie.96  

Zijn films zijn uiteraard bekend omwille van hun extreem lange speelduur. Dit is een 

reactie tegen de snelle productie van films, zoals onder het stramien van Regal, die de 

vorm aannemen van een massagoed om zoveel mogelijk te draaien.  

Diaz is de meester van de temps mort. Aangezien zijn films een extreem lange 

speelduur hebben, duurt de gemiddelde shot uiteraard ook veel langer (zijn film Death 

in the Land of Encantos van 2007 heeft bijvoorbeeld een gemiddelde shotlengte van 

196.1 seconden).97 Zo is de ideale “Lav Diaz shot” (afb. 8), zoals Michael Guarneri 

het noemt in Photogénie, die waar de personages van in de verte in en uit het beeld 

lopen om telkens het landschap dat voordien als achtergrond diende op de voorgrond 

te brengen.98  

 

 

Afb. 8: Lav Diaz, From what is before (2014), frame shot DVD. 

 

Lav Diaz vormt samen met Albert Serra het centrum van wandelcinema. Volgens hem 

kunnen wandelscènes de ware tijd vangen: I am capturing real time. I am trying to 

experience what these people are experiencing. They walk. I must experience their 

walk. I must experience their boredom.99 In Senses of Cinema zegt hij letterlijk, How I 

wish I could do a 15 hour film about walking characters.100 Het verbaast dus niet 

                                                        
96 Guarneri, "Exploitation is never cool to me": The Anti-Feudal Cinema. Interview with Lav Diaz” 

(2011), laatst geraadpleegd op 4 april 2015, http://www.lafuriaumana.it/index.php/2-uncategorised/38-

lfu-9. 
97 Flanagan, “‘Slow Cinema’: Temporality and Style in Contemporary Art and Experimental Film,” 92. 
98 Guarneri, “Everyday struggle, Struggle Every day”. 
99 Brandon Wee, “The Decade of Living Dangerously: A Chronicle from Lav Diaz,” in Senses of 

Cinema (2005), laatst geraadpleegd op 4 april 2015, http://sensesofcinema.com/2005/34/lav_diaz/ 
100 Wee, “The Decade of Living Dangerously: A Chronicle from Lav Diaz”. 

http://www.lafuriaumana.it/index.php/2-uncategorised/38-lfu-9
http://www.lafuriaumana.it/index.php/2-uncategorised/38-lfu-9
http://sensesofcinema.com/2005/34/lav_diaz/
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wanneer de openingsscène in zijn From what is before (2014) een wandelscène is. 

Voor zijn standaard speelduur is zijn enige gepubliceerde film Norte, the End of 

History (2013), met zijn 4 uren speelduur bijna te zien als een kortfilm. Zijn andere 

films duren veel langer: Melancholia (2008) telt welgeteld 8 uur, Death in the land of 

Encantos (2007) 9 uur, enzovoort. 

Nu hij niet langer films produceert onder het Regalhuis ervaart hij letterlijk een 

vrijheid. My cinema is not part of the industry conventions anymore. It is free. So I am 

applying the theory that we Malays, we Filipinos, are not governed by the concept of 

time. We are governed by the concept of space. 101 De Filipinos leven aldus geregeld 

op het ritme van hun natuurlijke omgeving.102  

Voor Diaz is de setting een centraal gegeven bij het maken van een film. De setting 

definieert het verhaal en de personages. In zijn interview met Baumgärtel zegt Diaz 

dat hij de bestaande cinema niet wil tegenwerken, maar dat het zijn cultuur is die 

vorm geeft aan zijn films.103 Wat veel critici dus doen met Slow Cinema door deze 

onder anti-cinema te plaatsen, past niet in zijn kader. Maar de interpretatie van Lav 

Diaz als anti-cineast is snel gemaakt bij het zien van zijn films. Alleen al het feit dat 

geen enkele van zijn films, behalve Cannes-ontdekking Norte, the End of History 

(2013) gepubliceerd zijn, maakt dat hij een bepaald imago toebedeeld krijgt.  

 

 

3.2. El cant dels ocells – Albert Serra 

 

El cant dels ocells (2008) vertelt het religieuze verhaal van de drie wijzen die op weg 

zijn om het kindje Jezus te bezoeken. De titel is gebaseerd op een gedicht van de 

Catalaanse componist Pau Casals, en stelt een dialoog voor tussen vogels die de 

geboorte van Jezus bespreken. De film volgt hen in hun wandelsessies, verdwalingen, 

en zeer menselijke en absurde situaties. El cant dels ocells is opgebouwd uit statische 

scènes waarbij de drie personages in het wijde en verlaten landschap opgaan. Af en 

toe rusten de drie wijzen even, om soms zeer kleinschalige gesprekken te voeren. In 

een van de scènes hebben de drie mannen een sullig gesprek over de wolken. Op een 

ander moment hebben ze een discussie over de weg. Het landschap verandert niet in 

                                                        
101 Baumgärtel, Southeast Asian Independent Cinema, 174. 
102 Ibid., 174. 
103 It is not just purposely done, to say I am versus this, or I am anti-that. It is my culture: Lav Diaz in 

Baumgärtel, Southeast Asian Independent Cinema, 175. 
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deze scène en al snel verliest de kijker zijn interesse in deze zinloze discussie. Dit 

komt deels door de herhalingen in het gesprek.  

Hun kleine voorstelling minimaliseert het legendarische verhaal tot dat van drie 

gewone, oude mannen. Doordat zij opgaan in het landschap, krijgen we de indruk dat 

hun bestaan van geen belang is. De natuur overwint. Bovendien worden de drie op 

een menselijke manier getoond, struikelend en verdwaald, wandelend in cirkels. 

Af en toe worden de beelden van de drie wijzen afgewisseld met beelden van Jozef en 

Maria in hun sobere stulpje. Dan zien we vooral Maria bezig met het pasgeboren lam, 

in plaats van met de baby. Wanneer de drie wijzen uiteindelijk arriveren, zien we 

Jezus voor het eerst. De ontmoeting blijft haperen op het absurde, de situatie is totaal 

gespeend van enige religiositeit. 

De film veroorzaakte gigantische reacties op filmfestivals, mede door één bepaalde 

scène die vrij controversieel werkt. In deze scène zien we de drie hoofdpersonages 

wandelen tot ze aan de horizon verdwijnen, om vervolgens hen langzaam te zien 

terugkeren. De shot/scène begint op 25’22’’ en start in een medium long shot (afb. 9). 

Het overgrote deel van de film is bovendien opgebouwd uit long shots. De drie wijzen 

lopen parallel met de camera en de camera volgt de scène statisch in een halve cirkel 

van ongeveer 90 graden. Na de halve draai blijft de camera voor de rest van de scène 

stil. De drie mannen stappen en wijzen verstrooid de weg voor elkaar. Soms struikelt 

iemand onhandig. De drie mannen lopen wijd verspreid en apart van elkaar in de lege 

vlakte (afb. 10). Langzaam worden ze stipjes in de verte. Op 29’33’’ verdwijnt de 

eerste van de drie aan de horizon (afb. 11), nadien volgen de anderen op 30’06’’. Heel 

even blijft iedereen onzichtbaar. Op 30’22’’ komt de eerste terug in beeld (afb. 12). 

Rond 31’45’’ circuleren de figuren wat rond aan de horizon. Hun acties en 

gesprekken zijn niet te onderscheiden. Aan 32’05’’ starten ze terug met stappen achter 

de horizon, alweer worden ze onzichtbaar. Maar al snel, op 33’17’’, komen ze 

terugstappen richting de camera. Halverwege hun weg terug stopt de scène op 33’50’’. 

De scène duurde dus ongeveer 8 minuten, waarin de kijker nauwelijks iets heeft 

opgenomen. De enige actie die men kan aanschouwen is die van de wandelende 

figuurtjes. De scène doet denken aan David Bordwells uitspraak omtrent de plan-

séquence: because the long take makes a stylistic unit (a shot) and a syuzhet unit (a 
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scene), there is an unusually tight connection between narrative comprehension and 

spatial perception.104 

 

     

    

Afb. 9-12: Albert Serra, El cant dels ocells (2008), frame shots DVD. 

 

De long take gaat voor Serra direct samen met de long shot. Hij ziet het gebruik van 

long shots, en het achterwege laten van close-ups, als een uitdaging om magie te 

behouden. The viewer is trying to discover, “What is this character thinking?” But 

put him further away and it’s much more difficult to keep that magic.105 

In El cant dels ocells stelt Albert Serra het profane tegenover het religieuze. Dit doet 

hij door te werken met de absurde situaties die eigen zijn aan het Oude Testament: de 

ietwat dwaze opzet van de zoektocht van de drie koningen, terwijl ze verloren en 

sukkelachtig ronddwalen door een verlaten landschap.  

Het geluid en de vertelling in de film hangen geheel samen met Serra’s visualisering 

van het verhaal, en hoe hij vooral een bepaalde sfeer wou scheppen met zijn film: Il 

ne s’agit pas de narrer le mythe constitutif mais plutôt de rendre compte de son 

atmosphère, de sa dimension poétique.106  Serra werkt in El cant dels ocells met 

objectieve narratie, maar door de extreem lange duur van de shots, de afstandelijkheid 

van de statische camera, en de natuurgeluiden belandt de kijker in dezelfde sfeer als 

                                                        
104 Çağlayan, “Screening Boredom,” 89. 
105 Hughes, Darren, “Albert Serra Interviewed on El Cant dels ocells.”  
106 Albert Serra, “Note d’intention du film,” Le Chant des Oiseaux DVD, 2012, Capricci. 
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de personages in de film. De kijker verliest echter nooit zijn bewustzijn omtrent zijn 

positie als kijker, aangezien de lange duur dit bewustzijn activeert. Het bewustzijn 

wordt gestimuleerd door een desinteresse die ontstaat door de lege acties. Een 

voorbeeld is een scène waarbij de drie mannen liggen te slapen.  

Serra werkt vooral met non-professionele acteurs, net zoals Alonso en Diaz. Alonso 

en Serra gaan in dialoog met elkaar. Zo maakte Albert Serra een film als brief naar 

Lisandro Alonso: Lord Worked Wonders in Me (2011).107 Het tekort aan close-ups 

werkt het spel van de non-professionele acteurs in de hand. Ze worden niet 

geprofileerd en in de extreme long shots is enkel hun contour te onderscheiden.  

 

 

3.3. Still Life (Sānxiá hǎorén) – Jia Zhangke  

 

Still Life (2006) is gebaseerd op een documentaire die Jia Zhangke eerder maakte, 

genaamd Dong. In Dong volgt Zhangke de schilder Liu Xiaodong tijdens zijn werk. 

Liu werd geïnspireerd tot deze film over de Drieklovendam door zijn ontmoeting met 

een groep arbeiders uit het gebied Sichuan, in de nabijheid van de dam, van wie hij 

een portret maakte. Dit wordt allemaal getoond in de documentaire. Een tweede 

invloed op zijn langspeelfilm was de documentaire Yan mo (2005) van Li Yifan en 

Yan Yü. Zhangke vertrok vanuit het landschap als personage.  

Het landschap heeft het traditionele natuurlijke uitzicht, en contrasteert met de 

moderne elementen in Fengjie. 108  De film gaat om de transformatie van deze 

tweeduizend jaar oude stad. Fengjie ligt in het gebied van de Drieklovendam. De stad 

werd volledig gesloopt voor de komst van deze nieuwe dam en het overstromen van 

de omgeving. Iedereen, dit wil zeggen 1.13 miljoen mensen, moest gedwongen 

verhuizen en werd dus uit de regio gezet. In de film volgen we twee mensen, Sanming 

en Shen Hong, op zoek naar hun partners die ze kwijtraakten in de leegloop van het 

gebied. 

De titel verwijst naar de schilderkunst: alweer een link tussen schilderkunst en Slow 

Cinema (zie ook Lav Diaz). Fengjie staat symbool voor het razend snelle tempo 

                                                        
107 Daniel Fairfax, “Everything is dead but the motor still turns”: An Interview with Albert Serra,” in 

Senses of Cinema (2013), laatst geraadpleegd op 14 mei 2015, http://sensesofcinema.com/2013/feature-

articles/everything-is-dead-but-the-motor-still-turns-an-interview-with-albert-serra/ 
108 Asher Boersma, “Moderne Apocalyps,” in de Filmkrant nr. 289 (juni 2007), laatst geraadpleegd op 

14 mei 2015, http://www.filmkrant.nl/av/org/filmkran/archief/fk289/jia.html 
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waarop China gemoderniseerd wordt. Tegelijk werkt Zhangke met het symbool van 

de rivier zoals die in de Chinese cultuur voorkomt: As Confucius said, “Time is going 

on like this river, flowing away endlessly day and night.”, aldus Jia Zhangke in een 

interview.109 Zo lijkt hij te wijzen op het feit dat de snelheid van de verandering de 

tijd niet doet stilstaan, integendeel.  

Zhangke ziet in de modernisering niet alleen vernietiging, maar ook een mogelijkheid 

tot vernieuwing op vlak van identiteit. Komende uit een samenleving van 

collectivisme, hoopt hij dat individuen zich meer bewust worden van hun 

individualiteit.110  

De film opent met een echte dwaalscène. In deze openingsscène bestaande uit een 

long take van 3 minuten, zien we reizigers op een ferry (ironischerwijze genaamd The 

World) in beweging tegenover een achtergrond van de Yangtze rivier. Donald zegt dat 

Still life een kritiek is op het verlies van schoonheid door het verlies van plaats. De 

plaats gaat verloren door de vernietiging van de natuurlijke en menselijke omgeving: 

the loss of local culture as a consequence of development.111  

Zhangke werkt doorheen de film met stilstaande objecten die werken als intertitels om 

nieuwe hoofdstukken aan te duiden (cigarettes, liquor, tea & toffee). De banale 

objecten duiden op sporen van een leven dat niet langer bestaat.112  Bovendien wordt 

een vergelijking met schilderkunst voor de hand liggend 

Jia Zhangke is een van de weinige voorbeelden in de Slow Cinema, naast de Thaise 

regisseur Apichatpong Weerasethakul, die elementen van surrealisme inschakelt. Hij 

maakt gebruik van mysterieuze elementen om de veranderingen in de realiteit 

zichtbaar te maken: for they prove that gigantic changes in reality many surreal 

elements become part of the real. 113  Een van deze surrealistische elementen is 

bijvoorbeeld het moment waarop een gebouw plots opstijgt als een raket. Op een 

ander moment zien we door een kader gebouwen inzakken, alsof een onzichtbare 

gigantische hand ze allemaal plat gooit. De magie in Still Life staat symbool voor een 

grotere manipulatie: namelijk die van de overgang van het communisme in China 

                                                        
109 Andrew Chan, “Jia Zhangke interview,” in Filmcomment (maart-april 2009), laatst geraadpleegd op 

14 mei 2015, http://www.filmcomment.com/article/jia-zhangke-interview 
110 Boersma, “Moderne Apocalyps”. 
111 Yingjin Zhang, Cinema, Space, and Polylocality in a Globalizing China (Honolulu: University of 

Hawaii Press, 2010), 97. 
112 Flanagan, “‘Slow Cinema’: Temporality and Style in Contemporary Art and Experimental Film” 

154. 
113 Zhang, Cinema, Space, and Polylocality in a Globalizing China, 98. 
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naar het kapitalisme.114  De korte duur van deze veranderingen heeft een surreëel 

effect op de kijker. Zo roept op een bepaald moment een van de figuranten: 

Problemen komen overal voor! ’N 2000 jaar oude stad vernietigd in 2 jaar! Alles 

heeft z’n tijd nodig! 

De titel Still Life staat in contrast met de vele beweging en verandering in de film, 

maar de originele titel Good people in The Three Gorges slaat meer op het 

nostalgische aspect van de film. Still Life zet vooral de pluraliteit van het lokale 

centraal. The aesthetics of fragmentation is best embodied in the half-demolisched 

buildings, which announce the end of traditional rooted lives and the arrival of a 

precarious new era of mobility and translocality.115  Still Life dient dus vooral als een 

sociaal protest tegen de snelle effecten die de globalisering heeft op ons dagelijks 

leven. Enkele symbolen voor globalisering die steeds terugkomen in de film zijn 

onder andere: verschillende geldsoorten (de dollar, euro, yuan), de gsm, de computer, 

de boot die de naam World draagt, de toeristen op de boot, de vrachtschepen, de 

televisie, de sigaretten, etc (afb. 13-14). Het duurt echter niet lang voor Jia deze 

verschillende elementen afbreekt. Zo wordt in een van de beginscènes van de film de 

transformatie van euro naar yuan getoond bij wijze van een magische truc. De 

computer werkt niet meer en met de gsm is niemand te bereiken. De afbouw van de 

symbolen voor globalisering maakt het trauma van de Chinese bevolking des te 

tastbaarder.  

 

    

Afb. 13-14: Jia Zhangke, Still Life (2006), frame shots DVD. 

 

Stilistisch valt ook het gebruik van temps mort op in deze film. Zo blijft de camera af 

en toe een paar seconden stilstaan op het landschap, eens het personage uit het beeld 

is verdwenen. Zo gaat ons oog sneller naar het landschap, en naar de verandering die 

                                                        
114  Emmanuel Burdeau, “Une ruine pour quoi faire,” in Cahiers du cinéma no 622, 30. 
115 Zhang, Cinema, Space, and Polylocality in a Globalizing China, 101. 
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er zichtbaar wordt. Een andere stilistisch element dat opvalt, is de aanwezigheid van 

camerabeweging. Anders dan de andere Slow Cineasten werkt Jia Zhangke met veel 

subtiele camerabeweging (groot gebruik van de pan shot), waarbij hij de personages 

volgt. Des te groter is het effect wanneer de camera stil staat bij het verdwijnen van de 

personages. 

 

 

3.4. Liverpool – Lisandro Alonso 

 

In Liverpool (2008) volgen we het hoofdpersonage Farrel als crewman op een 

handelschip. Wanneer de boot aanmeert in Ushuaia (Argentinië), dwaalt Farrel eerst 

wat besluiteloos rond in de mistroostige haven. Uiteindelijk vraagt hij de kapitein of 

hij zijn moeder mag bezoeken in zijn geboortedorp. Hij zwerft rond, drinkt zich in 

slaap, trekt weer verder. Vervolgens zien we Farrel in een auto richting zijn 

geboortedorp reizen, dan zien we hem in een eveneens mistroostig dorpje, bedekt 

onder de sneeuw. Farrel zwerft er allereerst wat rond, om ook hier uiteindelijk toch 

naar zijn moeders huis te gaan. Daar ontmoet hij een jonge vrouw, Analia, die voor 

zijn moeder zorgt. Op het eind van de film geeft hij Analia zijn sleutelhanger met de 

letters ‘Liverpool’, en wandelt hij weg tot we hem aan de horizon zien verdwijnen. 

Het laatste deel van de film volgen we Analia in het dorp. De allerlaatste shot toont de 

sleutelhanger in haar handen. Met nauwelijks aanwezigheid van dialoog, weet 

Lisandro Alonso alles te zeggen over zijn personages. De film neigt sterk naar het 

documentairische genre, vanwege de vele stiltes en de dagelijkse handelingen van de 

mensen. De film gaat vooral over de eenzame tocht van Farrel die helemaal in isolatie 

leeft door zijn job op de boot. De film gelijkt sterk op Alonso’s eerdere film Los 

Muertos (2004), waar eveneens een man die zich bevrijdt uit zijn isolatie op eenzame 

tocht vertrekt naar zijn familie. In beide gevallen zien we hoe iemand die helemaal 

afgesloten is van vormen van samenleving, in de wereld belandt en er terug deel van 

dient te worden.   

In zijn recentere film Jauja (2014) is ook een dwalende man te volgen, die proporties 

aanneemt van een echte Wandererfiguur. Net als in de schilderkunst van Friedrich 

zien we deze man steeds in de rug (Rückfigur) in een weids, verlaten natuurlandschap 

(afb. 15).  
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Afb. 15: Lisandro Alonso, Liverpool (2008), frame shot DVD. 

 

Deze film is echter compleet anders qua scenario, met fantastische elementen zoals 

we die ook zien in de films van Tarkovski of Sokurov. De ganse film lijkt eerst een 

relatief normale zaak te volgen, tot het hoofdpersonage lijkt te hallucineren en de 

kijker wordt verplaatst naar een hedendaagse context. Heel wat van het documentaire 

verdwijnt dus in zijn laatste film. Veel van de visuele kenmerken blijven echter sterk 

aanwezig: net zoals Lav Diaz werkt Lisandro Alonso veel met temps mort in de zin 

dat hij levenloze objecten of landschappen screen time geeft in de plaats van de 

personages. Dit doet hij net zoals Diaz door de cut iets langer te laten wachten zodat 

het personage uit beeld verdwijnt en de kijker achterblijft met een zicht op het 

decorische landschap. Een ander visueel kenmerk nog steeds sterk aanwezig is het 

verdwijnen van het hoofdpersonage door een toepassing van de long shot. Het 

personage wandelt tot aan de horizon, tot dat de kijker enkel een anoniem puntje kan 

waarnemen.  

Typisch Slow Cinema is de long shot, en zo ontwijkt ook Alonso terloops close-ups 

van gezichten. Om de afstandelijkheid door de long take en long shot nog te 

versterken, werkt Alonso met acteurs die hij nauwelijks nog laat acteren.116 

Op eenzelfde manier zien we in Pickpocket van Robert Bresson dat hij het verhaal 

verduidelijkt via mysterieuze bewegingen, gezichten zonder handelingen, etc. Ook hij 

doorbreekt het klassieke Hollywoodritme in de montage van een handeling waarbij 

meestal afgewisseld wordt tussen close-up en medium shot om de expressie van de 

handeling te verduidelijken. 

                                                        
116 Jaffe, Slow Movies: Countering the cinema of action, 110. 
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Alonso beslist altijd eerst waar hij de film wil opnemen, en dan pas beslist hij over het 

verhaal, de personages, etc. Alonso werkt vrijwel nooit met professionele acteurs. 

Alonso’s films volgen altijd een eenzame figuur die ronddwaalt. Het is de omgeving 

die de personages richting geven. Usually the environments I film are cruel. They are 

far away from the city, and so there we find some behaviours that are much closer to 

anmial instinct.117 

Lisandro’s weergave van de industriële haven doet denken aan Peter Huttons films, 

zoals de eerder vermelde At Sea (2007). Beide films tonen een verstild beeld van de 

handelsschepen. De machinerie is eindeloos in werking. De shots van Peter Hutton 

zijn telkens statisch. Er is geen camerabeweging. Alhoewel de shots van kortere duur 

zijn, krijgt men bij het zien van Huttons films een vertraagd gevoel. At Sea bestaat uit 

twee visuele schema’s: composities van verticale en horizontale lijnen, en grote 

vlakken zoals men ziet bij de abstract expressionisten. 118  Huttons At Sea is 

opgenomen op 16mm, en Alonso’s Liverpool op 35mm. De kleuren komen sterk 

overeen; felle en fletse kleuren worden tegenover elkaar geplaatst.   

                                                        
117 Violeta Kovacsics en Adam Nayman, “Interviews/ Shore Leave: Lisandro Alonso’s Liverpool,” in 

Cinema scope, laatst geraadpleegd op 14 mei 2015, http://cinema-scope.com/cinema-scope-

magazine/interviews-shore-leave-lisandro-alonsos-liverpool/ 
118 “Flashback #86,” (augustus 2011), laatst geraadpleegd op 14 mei 2015, 

http://theseventhart.info/tag/at-sea-film-review/ 



  54 

4.  De wandelaar 

 

4.1. Wanderer en natuur: een historische beschouwing 

 

In Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (1754) 

heeft Jean-Jacques Rousseau het over de natuurlijke staat van de mens wanneer hij in 

isolatie ronddwaalt.119 Tijdens het wandelen wordt de mens volledig zelfstandig, en 

kan hij zijn gedachten vormen in een literaire constructie. Zo ontstaat ook het idee dat 

tijdens het wandelen de gedachtestroom zich volledig kan ontplooien. Schrijvers als 

Virginia Woolf of de filosoof Kierkegaard pasten deze stijl toe tijdens het schrijven. 

Zo wordt onder invloed van de wandeling het schrijven een improviserend gebeuren, 

en niet een analytisch.120 Rousseau maakte zelf af en toe een wandeling, om na te 

denken. Hij maakte ook een bundeling van zijn gedachten gedurende die wandelingen, 

Les Rêveries du promeneur solitaire (1776/1778). De verzameling werd opgedeeld in 

hoofdstukken met de titels van de wandelingen, waarin hij telkens schreef over zijn 

observaties die hij tijdens die wandelingen had gemaakt. De wandelingen namen 

onverwachtse wendingen en verliepen zonder plan of au hasard. Ze werkten als 

observatiemomenten in de natuur. Rousseau was compleet gefascineerd door deze 

observaties. De details in de natuur brachten hem in een staat van rêverie, door de 

concentratie die ze van hem vergden.121  

Grote ruimtes daarentegen, zoals woestijnen, betekenen vrijheid voor de onbewuste 

activiteiten van het lichaam en de geest.122 Albert Serra speelt met deze vrijheid van 

de acteur wanneer hij hen loslaat in de woestijn voor een 8 minuten durende scène. 

Hij geeft hen een walkie-talkie om instructies te geven, en om te zien hoe ze reageren 

op zijn bevelen. Uiteindelijk worden ze overweldigd door het gigantische gevoel van 

vrijheid dat het lege landschap bij hen oproept. So, in this shot, I got the right 

percentage of real freedom – because they really don’t know what to do – but at the 

same time there is some kind of necessity because you feel that they are following 

                                                        
119 Solnit, Wanderlust, 20. 
120 Ibid., 20. 
121  John T. Scott (ed.), Jean-Jacques Rousseau: Politics, art, and autobiography (NY, Routledge, 2006), 

433. 
122 Solnit, Wanderlust, 30. 
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something. They are following my absurd instructions. They didn’t understand what I 

was saying, but there is something imperative in their walk.123 

 

In de late 18e eeuw ontstond in Engeland de pittoreske landschapsschilderkunst. Deze 

nieuwe esthetiek maakte de weg vrij voor tuinbouwers en, misschien belangrijker nog, 

de toerist. Dit wil zeggen dat men voor het eerst de natuur in trok om lange 

wandelingen te maken als doel op zich, omwille van het wandelen zelf. Eerder 

ontstond reeds de aandacht voor verwilderde landschappen, tegenover die van de 

formele Franse tuinen. Een aanmoediging voor het toerisme en de wandelaar was de 

Claude Glass, een instrument bestaande uit een spiegeltje dat de omgeving 

reduceerde tot een (meestal) ovale vorm, waarmee iedereen de natuur in eindeloze 

beelden kon vatten. Gilpin zei dat de kijkers het landschap in een enkel ogenblik 

konden opnemen als een schilderij. 

 

De figuur van de Wanderer werd in de romantische schilderkunst geïntroduceerd, 

zoals reeds in hoofdstuk 2.3.4. werd besproken. Het romanticisme ontstond aan het 

eind van de 18e eeuw maar kwam tot een hoogtepunt in de 19e eeuw. De figuur werd 

eerst in de literatuur gelanceerd en vervolgens overgenomen in schilderkunst, meer 

specifiek in de landschapsschilderkunst en de ontwikkeling die deze gelijktijdig 

onderging met de pittoreske variant. Het valt bijgevolg op te merken dat zowel de 

figuur van de Wanderer als die van de flaneur in de eerste plaats literaire concepten 

zijn. Voorbeelden van romantische schilders zijn onder andere John William 

Waterhouse, Théodore Géricault en Eugène Delacroix. In het maken van 

landschappen zijn vooral schilders als John Constable, Joseph Anton Koch, Frederic 

Edwin Church, etc. prominent. Zeer specifiek komt het thema van de eenzame 

wandelaar en zijn verlangen naar de wildernis van de natuur voort uit de Duitse 

Romantische literatuur, waarvan Ludwig Tieck een vroeg voorbeeld kan worden 

genoemd met zijn publicatie Almansur (1790). Tieck sloeg al snel over naar de 

Romantische stijl in zijn vroege verzamelwerk Volksmärchen von Peter 

Lebrecht (1797), waarin hij een van de eerste was om verschillende oude Germaanse 

verhalen zoals Der Blonde Eckbert bijeen te brengen. 
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Verder werd de Wanderer in Duitsland vereeuwigd door de geschriften van Wilhelm 

Müller, van Schelling en door Schuberts muziek. Het Duitse woord Waldeinsamkeit 

(eenzaamheid van het bos) is één van de begrippen die eigen zijn aan de Duitse 

Romantische literatuur, een moeilijk te vertalen woord, maar dat de eenzaamheid van 

de Wanderer linkt met de natuur.124  

 

Hand in hand met het romanticisme in de kunst ontstond ook in de filosofie een 

romantische stroming. Jean-Jacques Rousseau stelde het romantische sentiment 

tegenover de rede van de Verlichting. In zijn werk Discours sur l’origine et les 

fondements de l’inégalité parmi les hommes (1754) propageerde hij dat men 

ongelijkheid kon ontwijken door zich af te wenden van de samenleving en terug te 

keren naar de natuur.  

Bovendien wordt de overweldigende natuur waar de Duitse schrijvers het over hebben 

door de filosofen uitgebreid naar het concept van het sublieme of Das Erhabene. 

Edmund Burke en Immanuel Kant maakten een onderscheid tussen het schone en het 

sublieme, de eerste in A Philosophy Enquiry into the Origin of Our Ideas of the 

Sublime and Beautiful (1757). Burke zag dit onderscheid in het feit dat schone 

objecten aantrekkelijk en plezierig zijn, maar het sublieme een dreiging inhoudt die de 

kijker kan overweldigen. De paradox van het sublieme bestaat erin dat we 

aangetrokken worden tot datgene dat ook bedreigend is, bijvoorbeeld de verwilderde 

natuur. The passions therefore which are conversant about the preservation of the 

individual, turn chiefly on pain and danger, and they are the most powerful of all the 

passions. 125  Zo komt het, zegt Burke, dat de sterkste lichamelijke en geestelijke 

emotie, namelijk die van angst en pijn, de voornaamste bron vormt voor de sublieme 

ervaring.  

Kant schreef over het sublieme in zijn Beobachtungen über das Gefühl des Schönen 

und Erhabenen (1764). Kant deelt de grote inhoudelijke lijnen met Burke, maar voegt 

enkele zaken toe. Zo zegt hij dat het schone object een beperkte vormelijkheid heeft 

en het sublieme vormeloos en oneindig is. Een interessant detail in de context van dit 

onderzoek, is zijn notie van de lange duur die hierin ook een rol speelt. Zo zegt Kant 
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dat de lange duur subliem is omdat ze een ongedetermineerde toekomst inhoudt.126 

Ook filosofen zoals Schopenhauer en Hegel vullen het concept van het sublieme 

verder aan, tot en met filosofen als Lyotard en Adorno vandaag. 

 

Samen met het Leitmotiv van de Wanderer ontstond een interesse voor een terugkeer 

naar de natuur. Zo startte men effectief in de 19e eeuw met het maken van grote 

wandeltochten en het beklimmen van bergen. Voor Goethe belichaamde de figuur van 

de Wanderer een eenheid van geest en lichaam, en werd het concept van de Wanderer 

symbolisch voor een actie gericht op het bereiken van vrijheid.127 

 

4.2. Flaneur en de stad: een historische beschouwing 

 

The notion of flânerie is essentially a literary gloss.128 Zo begint Rob Shields zijn stuk 

over flanerie in de publicatie Fancy Footwork. Een flaneur is bijgevolg in hoofdzaak 

een literaire constructie of een stadsmythe. De figuur wordt vaak vergeleken met het 

detectivepersonage uit een boek. Een andere vergelijking die gemaakt kan worden, is 

met de wilde of le sauvage.129 De flaneur gaat namelijk wandelen in de straat om 

uiterlijkheden van de stad te ontdekken. Op die manier ontstond de theorie dat de stad 

getransformeerd wordt tot het jaagterrein voor de flaneur: The flâneur as hunter, as 

physiognomist, transforms the modern metropolis into a landscape, a countenance, a 

text.130 

Shields legt in zijn hoofdstuk over flanerie de nadruk op de flaneur als individu die uit 

de massa ontsnapt.131 Charles Baudelaire heeft eveneens veel geschreven over de 

flaneur en hij ziet de activiteit als volgt: To be away from home and yet to feel oneself 

everywhere at home; to see the world, to be at the centre of the world, and yet to 

remain hidden from the world.132  
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De flaneur is te vergelijken met de schrijver, of met de flaneurschrijver bij uitstek, 

Walter Benjamin. Want flanerie kan ook vergeleken worden met de actie van het 

kijken. Flânerie, in other words, can be associated with a form of looking, observing 

(…), a form of reading the city and its population (…) and a form of reading written 

texts.133 Ook gedraagt Benjamin zich als een flaneur buiten het letterlijke flaneren, in 

de zin dat hij flarden van observaties opdoet in zijn onderzoek. Deze vergelijking van 

de historicus met de detectivefiguur werd verder gezet door andere kunsthistorici 

zoals Aby Warburg of Giovanni Morelli die elk op hun manier werken met visuele 

fragmenten.  

Flanerie is een wandelen in de openbare ruimtes van de stad. Het gebeurt, zoals reeds 

gezegd, individueel. Maar de flaneur begeeft zich wel in de massa. Hij wandelt op een 

ander tempo dan deze massa, om tegendraads zijn individualisme te etaleren. In 1839 

it was considered elegant to take a tortoise out walking. This gives us an idea of the 

tempo of flânerie in the arcades.134 Het doel van de flaneur is het optimaal opvangen 

van de visuele prikkels van de stad en letterlijk proberen de verstrooiing tot 

detecteerbaar materiaal te reduceren. The visual could be said to be the primum 

mobile of the flâneur’s being.135 Zijn primaire bron is die van de perceptie. 

 

The solitary walker in other cities has often been a marginal figure, shut out of the 

private life that takes place between intimates and inside buildings- but in nineteenth-

century Paris, real life was in public, on the street and among society.136 Dit schrijft 

Rebecca Solnit over de 19e eeuwse flanerie. Vandaag is de flaneur in werkelijkheid 

een marginaal figuur. Hij hoort tot geen enkele sociale groepering, en dwaalt letterlijk 

doorheen de verschillende klasses. In de hoogtijd van flanerie, tijdens de 19e eeuw, 

speelde alles zich af in het openbaar. De flaneur hoorde dan eerder tot de intellectuele 

klasse van de bourgeoisie ofwel tot die van de werklozen, bohémiens of zwervers. 

Maar de flaneur is in eerste plaats een fictief personage: zijn oorsprong is te vinden in 

romans als die van Baudelaire, Aragon, Balzac, etc. Vandaag typeren we de flaneur 

vooral, volgens Walter Benjamins omschrijvingen in zijn Passagenwerk, als een 

detective van de stad. Benjamin schreef zijn boek over de Parijse passages, de 

architecturale constructies die aangelegd werden in de eerste helft van de 19e eeuw, en 
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typeerde deze als de biotoop van de flaneur. Het Passagenwerk is in de eerste plaats 

een verzameling van schriften die Benjamin gevonden had in de Bibliothèque 

Nationale. De Arcades brachten een wereld van vernieuwing: de eerste pogingen tot 

gasbelichting werden er gelanceerd, er ontstond een commerciële leefwereld rondom 

luxegoederen, ze stonden symbool voor de opkomst van ijzerconstructies, etc. 137 

Construction plays the role of the subconscious, schrijft Benjamin. 138  Zodoende 

maken de Arcades de wandeling mogelijk, en ondersteunen ze de reflecties van de 

flaneur. Alweer komt de omgeving op de voorgrond via het optreden van de 

wandelaar.  

 

Volgens Louis Wirth zorgt de heterogeniteit van de urbane sociale structuur vandaag 

voor een competitie tussen individuen en een vervreemding van hun identiteiten.139 

Jean-Jacques Rousseau benadrukte reeds dat de wandelaar zich bij het wandelen 

distantieert van zichzelf en van zijn situatie. Er is een volkomen opheffing van diens 

situatie zonder dat de visie losgemaakt wordt van het lichaam. Hierdoor wordt het 

lichaam een puur perceptiemiddel.140  De wandelaar kiest er tijdens de wandeling 

bewust voor om zich voor even te vervreemden van zichzelf en een neutrale entiteit te 

vormen. 

 

Vandaag is de vervreemding een constante geworden in relatie tot de urbane structuur. 

Bij de wandelaar kunnen we spreken van een bewuste vervreemding. Dit biedt 

geruststelling en controle over de ontvreemdende situatie die vandaag aan de mensen 

wordt opgedrongen. Maar ook de wandeling is een moeizaam iets geworden vandaag; 

de ontbinding van de situatie en lichamelijkheid zoals Rousseau het verwoordde, 

wordt nu verplaatst door een doelbewuste ingesteldheid. De situatie wordt overal 

meegedragen, beweert Lutz Koepnick. 141  In feite wordt zo steeds de identiteit 

meegedragen, in de plaats van dat er een losmaking van het lichaam ontstaat. In 

tegenstelling tot de ontbinding die Rousseau propageerde, kan de wandeling nu 

bijgevolg dienen als identificerend proces en als oplossing voor de vervreemding in 

de stedelijke context. Hierbij valt op te merken dat de situatie die tijdens de wandeling 
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niet losgekoppeld kan worden van de identiteit, niet altijd kan worden gelijkgesteld 

met de identiteit. De situatie die Lutz Koepnick bedoelt, is hoogstwaarschijnlijk die 

van het passieve subject in een kapitalistische context. De identiteit die hij bedoelt, 

komt overeen met die van de arbeider.  

 

Het individu in de stad wint aan vrijheid maar verliest zijn zelfexpressie: dit zorgt 

voor anomie of sociale leegte, een concept dat Durkheim reeds introduceerde.142 Een 

wandeling kan bijgevolg vandaag dienen als een soort van zelfreflectie. Het fenomeen 

freerunning of parkouren maakt er zelfs een sport van. Anderzijds gebruiken 

kunstenaars de wandeling als een nieuw soort kunstvorm om zichzelf uit te drukken. 

Een voorbeeld is de Britse kunstenaar Hamish Fulton die grote groepswandelingen 

orkestreert, zoals de Slow Walk tijdens het festival As Slow As Possible op 31 maart 

2012. Op eenzelfde manier organiseerde het Concertgebouw Brugge een Course de 

Lenteur tijdens het SLOW-festival van 2014. Deze wedstrijd om ter traagst lopen werd 

georganiseerd door kunstenares Fanny de Chaillé. 

 

Claude Fischer duidt op de relatie tussen anomie en de urbane leefwijze.143 De stad 

wordt zodus doorheen de geschiedenis steeds gerepresenteerd als een oerwoud of een 

doolhof. In het geval van de flaneur wordt dit zijn terrein om te jagen op de 

verschillende stimuli. De metafoor van chaos en drukte kan vooral gelden als een 

symbolische expressie van vereenzaming. Een vereenzaming die tot onderwerp wordt 

gemaakt in Hollywoodfilms zoals bijvoorbeeld Lonesome (1928) van Paul Fejos of 

The Crowd (1928) van King Vidor. De metafoor van chaos wordt volledig zichtbaar 

bij het ontstaan van het genre city symphony in de vroege jaren 20. Slow Cinema 

gebruikt de tegenovergestelde metafoor van traagheid om hetzelfde thema van 

vereenzaming te kaderen. Het is de wandelaar die de verbinding vormt tussen de twee 

concepten van anomie en urbanisme. 

Naast het concept van anomie benadrukken recentere theoretici eerder de duidelijke 

vorming van (reducerende) identiteiten, juist door de stimuli van de urbane omgeving, 

als reden voor de sociale condities waarin het individu zich bevindt. Hierdoor 

ontstaan echter wel vormen van segregatie in de stadsplanning, en wordt de wandelaar 
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benadeeld.144 Vaak wordt dit als reden beschouwd voor de marginale status van de 

hedendaagse flaneur, aangezien deze door zijn plaatsloosheid tot geen sociale 

groepering behoort. 

 

De nieuwe stedelijke conditie wordt aldus steeds meer vormgegeven door het 

individualiseringsproces, zegt ook Ulrich Beck.145 Want stedelijke ruimte bevat niet 

enkel symptomen van vereenzaming, maar toont ook sporen van een selectief 

escapisme dat reeds meegaat sinds het ontstaan van de flaneurfiguur.  

Er ontstaat een hedendaags flaneur-type dat enerzijds in het teken staat van dit 

individualiseringsproces en anderzijds als selectief escapisme: These are “the young 

‘de-centred subjects’ who enjoy the experimentation and play with fashion and the 

stylization of life as they stroll through the ‘no place’ postmodern urban spaces” 

(featherstone 1991:65). And since these groups of postmodern aesthetes appear to be 

urban-based, we may call their perception somehow characteristic of a new urban 

experience.146  

Het fenomeen van urban exploring of Urbex (foto’s nemen in krakerspanden of 

leegstaande panden), kan hier als aanvulling van het concept worden gezien. Jongeren 

zoeken het oorspronkelijke op, het ouderwetse ‘retro’-gehalte, gaan op zoek naar een 

andere (virtuele) wereld binnen de bestaande. Zij drijven het experimenteren met 

identiteiten door, tot de creatie van nieuwe identiteiten. In een later hoofdstuk zal ook 

besproken worden hoe de aanwezigheid van een virtuele werkelijkheid deze creatie 

van identiteiten aanspoort. De wandeling past in de vorming van die nieuwe 

identiteiten. 

 

Een neo-flaneur kunnen we vandaag aldus zeker ontwaren. Maar wat gebeurt er met 

het bekende flaneurtype in de pluraliteit van de neutrale ruimtes? Walter Benjamin 

maakte een onderscheid tussen twee soorten flaneurs: de bourgois flaneur en de 

voddenraper. Bart Keunen en Bart Eeckhout verwijzen op dezelfde manier naar twee 

hedendaagse types van flaneurs: de populaire en de artistieke flaneur. Dit is 

gelijkaardig aan de bewering van Anne Friedberg dat Benjamins twee soorten 

flaneurs in feite de 19e eeuws Baudelaireaanse flaneur en de 20e eeuwse professionele 
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flaneur waren.147 De populaire flaneur ervaart de omgeving zonder er afstand van te 

nemen terwijl de artistieke flaneur de afstand als een soort verdedigingsmechanisme 

inschakelt.148 Vandaag wordt de beschouwelijke consument als erfgenaam van de 

populaire middenklasse-flaneur van Benjamin gezien. Hedendaagse audiovisuele 

media worden gekenmerkt door een enorme snelheid en een afwezigheid van afstand, 

waardoor ook de artistieke flaneur zijn afstandelijkheid verliest. Vandaag staan de 

artistieke en populaire flaneur bijgevolg steeds dichter bij mekaar.149 Middle-class 

phantasmagorias and spectacles have themselves become an important motivating 

element in the activity of artistic flânerie, which has generally partaken of the 

postmodern erasure of boundaries between “high” and “low” culture.150  

Bovendien is de flaneur door zijn omgeving omgevormd, en verplaatst naar de 

binnenkant van de gebouwen. En daarenboven wordt het wandeltype zoals de 

Benjamin-flaneur voor een groot deel vervangen door de autobestuurder.151 What the 

car does manage, at least imaginiarily, is to serve as a hiding place in which the 

individual finds protection from the dangers of the urban jungle.152 Autobestuurders 

kunnen de karakteristieken van de artistieke flaneur opvangen in een niet-artistieke, 

populaire vorm. 153  Zoals ook Steven Jacobs poneert, is van het begrip flanerie 

vandaag niet veel sprake meer. Hij wijst net als Keunen en Eeckhout op de flaneur als 

een universeel type dat niet langer exclusief de artistieke activiteit beoefent.154 De 

esthetische flaneur die Walter Benjamin op de wereld zette, bestaat niet meer en 

maakt plaats voor een mengvorm tussen de artistieke en populaire flaneur. Jacobs 

verwijst in zijn beschrijving van de hedendaagse stedelijke context naar Mike Davis’ 

pseudo-publieke ruimte of Steven Flusty’s postpublieke ruimte. 155  Aangezien de 

publieke, stedelijke ruimte niet meer bestaat, is er ook geen plaats meer voor de 

oorspronkelijke flaneur. 
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Het typische flaneurtype werd reeds in de loop van de 20e eeuw vervangen door een 

ander soort wandelaar. In de jaren 60 begint het toppunt van die nieuwe soort 

wandelaar. Het gaat over de Drifter of de Situationist. De Situationisten probeerden 

de sociale achtergrond van de stad bloot te leggen door de straat op te gaan. 156 

Wandering around the city, drifting without destination, neither going to work nor 

properly consuming, was a waste of time in the temporal economy, in a society where 

“time is money.”157 Ivan Chtcheglov verlangde naar een samenleving, of beter gezegd 

naar een stadsplanning, waar de hoofdactiviteit een continue drift is en waar constante 

gebeurtenissen of situaties de norm zijn. 158  Drift had to alert people to their 

imprisonment by routine, zo schrijft Simon Sadler in zijn Situationist City. 159  

De Situationisten reageerden ook op de veranderende omgeving. De 

stadsgeschiedenis gaat doorheen de 20e eeuw op weg naar fragmentatie. De 

ontwikkeling van middenklasse suburbs is een duidelijke veruiterlijking van die 

fragmentatie. Reeds in de 19e eeuw is er sprake van het ontstaan van suburbs, door de 

ontwikkeling van treinsporen. Het is echter pas in de naoorlogse suburbane 

uitbreiding in Noord-Amerika dat de term middle-class suburb tot zijn recht komt. In 

de jaren 50 in Noord-Amerika leefde meer dan de helft van de bevolking in een 

suburbane ruimte. Buitenwijken verpulverden de landschappelijke context en 

creëerden de diffuse urbane ruimte.160 

Moderne buitenwijken worden ingepland met een infrastructuur gericht op auto’s en 

niet op wandelaars. (…) Suburban sprawls generally make dull places to walk (…)161 

Wandelen wordt een teken van machteloosheid en lage status, en de nieuwe urbane of 

suburban design sluit wandelaars uit.162 The decline of walking is about the lack of 

space in which to walk, but it is also about the lack of time - the disappearance of that 

musing, unstructured space in which so much thinking, courting, daydreaming and 

seeing has transpired.163  

Mensen als Guy Debord trekken in de jaren 60 de aandacht op de posturbane ruimte. 

Debord deed dit vooral met zijn basiswerk La société du spectacle in 1967. De term 
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dérive slaat op een ongeplande verkenning van de urbane ruimte met de bedoeling 

nieuwe ervaringen op te doen. Door rond te dwalen maakt het individu zich los van 

zijn werkomstandigheden, zoals wat Rousseau reeds in gedachten had, en gaat 

volledig op in de ruimte rondom hem. De dérive maakt het individu los uit de routine 

door zich open te stellen voor het onverwachtse in de omgeving. 

 

Een factor die zeker meespeelt in de karakterisering van de stedelijke wandelaar is het 

verband tussen het type en de stad. Louis Wirth verduidelijkt dit aan de hand van de 

theorie dat stadsmensen de omgevingskenmerken overnemen. De discussie omtrent 

het bestaan van een urbane identiteit neigt naar beide extremen. Herbert Gans is 

voorstander van het idee dat men in om het even welke context zijn cultuur en 

persoonlijkheid behoudt.164 Wirth zegt dat de grote getallen van mensen in de stad 

zorgen voor een grotere variatie in persoonlijke en culturele kenmerken. Veel 

extremer dan op het platteland is segregatie in de stad een gevolg. Dit verzwakt de 

gemeenschap en men dient de emoties die men normaal had bij het delen van een 

traditie te vervangen door competitie en controledrang.165 Bovendien zegt Wirth dat 

contacten in de stad steeds van secundaire aard zijn, en dat een ontmoeting steeds op 

een oppervlakkige wijze verloopt.166 Ontmoetingen staan vaak in het teken van een 

behoefte. The superficiality, the anonymity, and the transitory character of urban 

social relations make intelligible, also, the sophistication and the rationality 

generally ascribed to city-dwellers.167  

 

4.3. Verandering in stedelijkheid: pluraliteit en neutraliteit van ruimte 

 

Er bestaan twee soorten steden: de moderne en de modernistische. Het verschil is dat 

de moderne stad caleidoscopisch is opgebouwd en de mensen met stimuli 

bombardeert, terwijl de modernistische stad de vernieling van de eerste zich tot doel 

stelt. Zo ontstaat bij de modernistische stad een soort utopische urban planning, met 
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165 Wirth, “Urbanism as a Way of Life,” in The City Reader 2d edition, T. LeGates en Stout, 99. 
166 Ibid., 100. 
167 Ibid., 100. 
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bijvoorbeeld het garden city-model van Ebenezer Howard, dat zich tegen de stad 

richt.168 

Het is de klassieke moderne stad waarover sprake is bij onderwerpen in de fotografie 

en videokunst. Deze transformeerde zich namelijk na de Tweede Wereldoorlog tot 

een uitgebreid territorium met een gebied dat men de suburbs noemt, zoals in het 

vorige hoofdstuk reeds werd besproken.169 De stad verliest zijn identiteit en wordt 

bepaald door non-lieux of niet-plaatsen.170 Marc Agué lanceerde deze term om te 

duiden op plekken waar een hoge mobiliteit te vinden is en die een plaatsloosheid 

vertonen door hun universele karakteristieken. Kunstenares Cindy Bernard maakte 

een fotografische reeks Ask the Dust (1988 – 1992), met telkens foto’s van 

landschappen uit bekende Amerikaanse films.171 Naast natuurlijke landschappen zijn 

er heel veel niet-plaatsen te zien. Zo wordt de autoweg van North by Northwest 

(Hitchcock, 1959) in de vorm van een foto een niet-plaats (afb. 16). De stedelijke 

ruimte werd, na WOII, met andere woorden veralgemeend. Er ontstaat een nieuw 

concept van centraliteit. 

 

 

Afb. 16: Cindy Bernard, Ask the Dust: North by Northwest (1959/1990), Museum of Contemporary Art, 

Los Angeles, laatst geraadpleegd op 15 mei 2015, http://www.sound2cb.com/atdtrilogy/atd/. 

 

Het maken van ondertitels in dit onderdeel is vrij dubbelzinnig, aangezien in het 

postmodernisme grenzen tussen de concepten stad en buitenwijken niet makkelijk te 

onderscheiden zijn. Een soort homogeen landschap is ontstaan waarbij het 

                                                        
168 GUST, The Urban Condition: Space, Community, and Self in the Contemporary Metropolis, 17. 
169 Ibid., 19. 
170 GUST, Post Ex Sub Dis. Urban Fragmentations and Constructions (Amsterdam: 010 Publishers, 

2003), 55. 
171 Lefebvre, “On Landscape in Narrative Cinema,” 66. 
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onderscheid tussen stad, buitenwijk en platteland niet langer duidelijk is. 

Buitenwijken en stadskernen zijn samengesmolten in een vormloos landschap dat ook 

wel de posturbane ruimte kan worden genoemd.172 De weinige variatie die toch aan te 

treffen is in dit grijze landschap, is verbrokkeld over het territorium. De verbrokkeling 

van sociale ruimtelijkheid is deels ook te wijten aan de globalisering als parallel 

proces.173 William Mitchell heeft het over een city of bits waar subjecten evenzeer 

verstrooid huizen.174   

 

Een benadering in het hedendaagse landschap is die van een plaats die niet langer 

betekenis draagt. Een plaats is universeel geworden in zijn plaatsloosheid. De 

specificiteit van plaatsen is dus vermeerderd in een pluraliteit, waardoor het wandelen 

de ruimte niet kan vatten.175 We hebben reeds gezien hoe de wandeling een uiting is 

geworden van identiteit in een samenleving waar men steeds meer vervreemd wordt 

van diens eigenheid. Nu staat ook vast dat de neo-flaneur de wandeling, 

tegenovergesteld aan hoe het was in de context van de 20e eeuwse flaneur, de ruimte 

niet langer kan vatten. 

Dit past in het bredere kader van de posturbane ruimte en de stedelijke verandering 

eind 20e eeuw naar een suburbanisatie van de binnensteden.176 Volgens Michel de 

Certeau worden plaatsen fragmentair en veranderen ze in verborgen verhalen.177 Ook 

de scheiding tussen subject en object vervaagt zoals wordt gesteld in de analyses van 

het apparatus door Giorgio Agamben.178 Bijgevolg worden subject en ruimte één en 

vormen samen een horizontale en verstrooide vervlakking. In stadsfotografie wordt 

deze evolutie eind 20e eeuw vastgelegd, van ontruimde plaatsen tot suburbs. De 

fotografen nemen de taak op zich om de afstandelijkheid van de ruimtes om te zetten 

in hun werken. De straat verdwijnt.  

 

De verstrooiing die Agamben voorstelt, vormt het nieuwe karakter van de neo-flaneur. 

Susan Buck-Morss duidt op de overgang van de private, idealistische flaneur naar die 

                                                        
172 GUST, Post Ex Sub Dis. Urban Fragmentations and Constructions, 19. 
173 Ibid., 19. 
174 Ibid., 20. 
175 Koepnick, On slowness: Toward an Aesthetic of the Contemporary, 246. 
176 Jacobs, “Caleidoscopen met bewustzijn”. 
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California Press, 2011), 108. 
178 Uiteenzetting apparatus in zijn essay What is an apparatus? (2006).  
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van het individu dat de sociale ruimte terug wil privatiseren. Bovendien wordt de 

flaneur een passieve waarnemer van de sociale realiteit.179 Maar bovenal is de neo-

flaneur op zoek naar zichzelf, zoals in het vorig deel reeds werd uiteengezet. Volgens 

Anke Gleber kan de flaneur gezien worden als een voorganger van een figuur die uit 

de publieke ruimte een geschiedenis en cultuur afleest.180 In zijn wandeling keert de 

flaneur terug in de tijd en maakt een historische herinnering. De verstrooiing van 

Agamben voegt hier aan toe dat de identiteit van het individu samen met de ruimte 

vervlakken. De ruimte dient steeds minder als historische herinnering. 

 

Velen, zoals Caglayan en Flanagan, zien dat de neo-flaneur in Slow Cinema 

moderniteit wil ervaren om er een begrip van en greep op te krijgen. Het oplettende 

waarnemen verwacht een vertraging van de snelheid van het moderne leven. 

Benjamin schreef het gekende fragment over deze traagheid: Rond 1840 getuigde het 

van goede smaak om met schildpadden in de winkelpassages te gaan wandelen. De 

flaneur liet zijn tempo graag door hen voorschrijven. En als hij veel navolging had 

gehad, dan had de vooruitgang zich aan dit tempo moeten aanpassen.181 

De weergave van de stad, in deze films, met de flaneur als symbolisch figuur voor 

globalisatie, bewijst een wederkerend onderwerp te zijn in Slow Cinema. De discussie 

omtrent het verdwijnen van de stad in een toenemende globale Überstadt is van 

belang, aangezien ook de stad in deze films tegenover globalisatie geplaatst wordt. 

Ondanks de vele geschriften omtrent het einde van de stad, proberen mensen als 

Saskia Sassen aan te tonen dat de evolutie net omgekeerd is en de steden meer 

geconcentreerd en rijker worden.182  

 

 

 

                                                        
179 Susan Buck-Morss, “The flaneur, the Sandwichman and the Whore: The policits of Loitering,” in 

New German Critique 39 (1986), 103. 
180 Zhang Zhen (ed.), The urban generation: Chinese cinema at the turn of the twenty-first century 
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181 Walter Benjamin, “Das Paris des Second Empire bei Baudelaire” (1938) en “Über einige Motive bei 

Baudelaire,” (1940) in Charles Baudelaire. Ein Lyriker im Zeitalter des Hochkapitalismus, 
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4.4. Mobiele traagheid in hedendaagse videokunst 

 

Alhoewel Slow Cinema vaak de statische camera van de primitieve cinema over lijkt 

te nemen, zien we dikwijls beweging. Dit ligt echter nooit aan vormen van 

camerabeweging, maar eerder aan het feit dat de statische camera geplaatst is op een 

bewegend object zoals een auto, trein, etc. Een voorbeeld voor deze vaste positie op 

een bewegend object is de lange autoscènes in Alonso’s Liverpool (afb. 17). 

Anderzijds zien we ook beweging door bijvoorbeeld een pan shot of een tracking shot. 

Het is interessant om te zien hoe de stad in verschillende vormen van esthetische 

traagheid weergegeven kan worden, en wat de statische camera met zijn weergave 

specificeert. 

 

 

Afb. 17: Lisandro Alonso, Liverpool (2008), frame shot DVD. 

 

A taste of cherry (1997) van Abbas Kiarostami is een voorbeeld van deze mobiele 

cinematografische stijl (afb. 19). Shooting from a car, the camera’s movement 

delineates the movement of the journey to create a fusion between the cinema’s 

movement, a narrative’s movement towards its end and the inevitable end of life.183 

Laura Mulvey besteedt een gans hoofdstuk aan Abbas Kiarostami’s cinema. Ze 

situeert deze tegenover haar principe van death drive, aangezien het hoofdpersonage 

zelfmoord wil plegen. Kiarostami visualiseert zijn zelfmoord met een evenredig 

sterven van de plot en het beeld door het gebruik van een zwart scherm. Na dit 

duidelijk einde, gaat Kiarostami echter verder met de film om aan te tonen dat ook het 

leven verderloopt. Net zoals Alonso in Liverpool eindigt zonder het hoofdpersonage 
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waarmee zijn isolatie nog wordt benadrukt. A Taste of cherry toont eigenlijk een 

vertraging van de death drive, doordat het hoofdpersonage in herhaling vervalt.184 

Once upon a time in Anatolia (2011) door Nuri Bilge Ceylan bevat exact dezelfde 

trage esthetiek in beweging als A taste of cherry (afb. 18). Deze twee regisseurs 

neigen eerder naar een cineast als Robert Bresson als inspirator, vooral door de 

hypnotische, reflectieve traagheid die beiden verwerken. Deze regisseurs passen niet 

bewust het vertragen van de tijd toe als een vervlakking, zoals slow cineasten dat 

doen, maar ‘negeren’ het veeleer in hun plotconstructies. 

 

      

Afb. 18 (links): Nuri Bilge Ceylan, Once upon a time in Anatolia (2011), laatst geraadpleegd op 16 mei 

2015, http://www.reorientmag.com/2012/08/once-upon-a-time-in-anatolia/. 

Afb. 19 (rechts): Abbas Kiarostami, Taste of Cherry (1997), laatst geraadpleegd op 20 mei 2015, 

http://www.jonathanrosenbaum.net/2015/05/watching-kiarostami-films-at-home/. 

 

Videokunstenaar James Benning is gespecialiseerd in het maken van autofilms. Zijn 

video-installatie Tulare road (2010) toont drie projecties naast elkaar, en elke 

projectie geeft een statisch beeld weer van een autoweg in een woestijnomgeving. In 

zijn langspeelfilm Small roads (2011) krijgt men een film van 102 minuten te zien, 

opgebouwd uit autoscènes. In Small roads filmt Benning namelijk 47 shots in vaste 

positie en analoog toont hij 47 wegen in Amerika (afb. 21). Als in de 

landschapsschilderkunst lijkt Benning de wegen te filmen omwille van hun 

schoonheid. Hij filmde Small roads digitaal, maar een gelijkaardige film RR (2008) 

filmde hij volledig op 16mm. Ook zijn films kunnen beschouwd worden als een 

oefening in de nieuwe, tragere manier van kijken. Auds will notice the sounds of 

vehicles approaching and arriving from outside the frame, and shot duration is 
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usually determined by the point when the last automobile vanishes from view.185 Op 

deze manier wordt de auto net zoals de mens in Slow Cinema weergegeven in temps 

mort, waarbij de vaste shot start voor de mens in beeld komt en afloopt wanneer die 

terug verdwijnt. Bovendien maakt Benning net zoals de Slow Cineasten in Small 

roads enkel gebruik van de natuurlijke geluiden, en wordt de soundtrack achterwege 

gelaten. 

 

Doorheen deze masterproef is videokunst nauwelijks aan bod gekomen. Voor de 

ontwikkeling van de nieuwe zienswijzen zijn videokunstenaars nochtans van groot 

belang. Enkele videokunstenaars- en stromingen zijn belangrijk om de context van 

Slow Cinema en de stedelijke omgeving te bespreken. Naast het modernistische 

discours van de jaren 60 met kunstenaars als Andy Warhol en Michael Snow, startten 

vanaf de jaren 80 en 90 enkele videokunstenaars die hun invloed in hedendaagse 

langspeelfilm zeker laten gelden. Tot deze oudere beweging horen kunstenaars zoals 

Jem Cohen, Patrick Keiller, John Smith, Thom Andersen, Ernie Gehr, Francis Alÿs, 

Christopher Petit, enzovoort. Vandaag gaat dit verder met kunstenaars als 

Apichatpong Weerasethakul en Tsai Ming-Liang (beiden ook cineast), Alexandra 

Cuesta, Oliver Boberg, etc. Sinds de jaren 20 is er de stroming van City Symphonies 

zoals die van Von Maydell en Von Barsy (Rotterdam, the city that never rests), 

Ruttmann (Düsseldorf city symphony) of Floris Paalman en Paul Schuitema’s 

Maasbruggen, de bekendere Vertov en zijn Man met de camera, Jean Vigo’s À 

propos de Nice. 

Kortom, de tendens in de weergave van de stad en het landschap is reeds lang ingezet 

met de city symphony. Het zijn die beelstrategiëen van vroeger die omgezet zijn naar 

een trage esthetiek in de hedendaagse stadsportretten. De city symphony wordt ook 

wel onder de noemer van documentaire of experimentele film geplaatst. De films 

nemen het moderne leven tot onderwerp en visualiseren de stad als centrum van 

moderniteit. Opvallend is de afwezigheid van menselijke protagonisten, waardoor de 

stad naar voor treedt als hoofdpersonage. Een typisch kenmerk van de city symphony 

is de focus op montage. De technieken van montage tonen manieren om het ritme van 

de stad te internaliseren. Bovendien geeft de montage de kijker een idee van het echte 
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leven, door de indruk te wekken dat alles toeval is. City symphonies worden ook als 

poetisch omschreven, vandaar de alternatieve benaming City poems.  

Wat ze allen, doorheen de filmgeschiedenis, steeds gemeenschappelijk hebben is 

beweging. Dit kan beweging zijn van het gefilmde object met een statische camera, of 

net omgekeerd, beweging door camerabeweging. In ieder geval blijft die beweging 

aanwezig in de visualisering van de stad. Zelfs in Tsai Ming Liang’s Walker (2012) is 

beweging aanwezig, alhoewel dit nog nauwelijks zichtbaar is door de traagheid. 

Bovendien krijgt die beweging in de meeste gevallen vorm door de figuur van de 

wandelaar. Hij kan zelfs afwezig zijn en weg uit het beeld, maar toch voelen we zijn 

aanwezigheid. In dit geval is de cameraman de wandelaar in kwestie, en krijgen we 

een beeld van de stad door de ogen van de wandelaar. De city symphony Man met de 

camera door Vertov (1929) is een voorbeeld van dit soort aanwezigheid van de 

wandelaar. Naast de bewegende massa in de stad zien we ook de dwalende 

cameraman in beeld. Vertov toont aan dat we met zijn ogen kijken door de shot van 

het oog in de cameralens. Baudelaire maakte reeds een cinematografische 

beschrijving van de flaneur: a kaleidoscope gifted with consciousness, responding to 

each one of its movements and reproducing the multiplicity of life (…) he is an ‘I’ 

with an insatiable appetite for the ‘non-I’.186 Alexandra Cuesta’s Piensa en mi (2009) 

is een hedendaags voorbeeld van de camerawandelaar. De kortfilm is statisch 

gekaderd, maar toont het zicht vanuit een bus die heen en weer rijdt doorheen Los 

Angeles. Piensa en mi is een voorbeeld van traagheid in beweging. Doordat de 

camera statisch is opgesteld en de kijker een constant beeld van de stad (LA) in 

beweging waarneemt, belandt de kijker in een staat van meditatie. De film geeft een 

idee van routine en het alledaagse, door de weergave van herhaling in het landschap. 

Een ouder voorbeeld van deze tragere weergave van vormen van beweging in het 

pseudo-stedelijk landschap is Jem Cohens handgefilmde kortfilm van 9 min. Blessed 

are the dreams of men (2006). Hier zien we eenzame figuren slapend op een trein die 

doorheen een industrieel landschap rijdt. Het landschap van niet-plaatsen is 

onherkenbaar en geeft het idee weer van de globaliteit in zijn plaatsloosheid.  

Misschien een beter voorbeeld is dat van de opening voor Cohens langspeelfilm 

Chain (2004) waarin hij een beeld schept van het posturbane Amerika met zijn 

gehomogeniseerde landschap (afb. 20). Tijdens de opening van deze fictieve film 
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wordt gefilmd vanuit een wagen, en geeft hij het posturbane landschap weer. 

Alhoewel we veel shots na mekaar krijgen te zien en hoewel alles in beweging wordt 

gezet, krijgen we een gevoel van traagheid. Christopher Petit deed exact hetzelfde 

voor een scène uit zijn langspeelfilm Radio On (1979), wanneer hij een 2 minuten 

lange, statische shot filmde vanuit de achterbank van een auto (afb. 23).  

 

   

Afb. 20 (links): Jem Cohen, Chain (2004), laatst geraadpleegd op 20 mei 2015, 

http://www.bmwguggenheimlab.org/where-is-the-lab/new-york-lab/new-york-lab-events/event/film-

screening-chain-?instance_id=145. 

Afb. 21 (rechts): James Benning, Small roads (2011), laatst geraadpleegd op 20 mei 2015, 

http://www.filmlinc.com/nyff2012/films/james-benning. 

 

Urban space is objective and physical (London’s boroughs and bridges, its river and 

subterranean sewage system) and it is also subjective and psychological (the stresses, 

fears, private jokes or flights of fancy felt during a daily commute).187  De auteur van 

dit citaat, Michael Pattison, beweert dat om deze reden het cinematografische, tegelijk 

objectieve en subjectieve medium het best geschikt is om de stad vast te leggen. De 

opzet van het artikel is de beschrijving van essayfilm en zijn toegankelijkheid om de 

stad weer te geven. Voorbeelden van de essayfilm zijn onder andere Helsinki, Forever 

van Peter Von Bagh (2008), Los Angeles plays itself van Thom Andersen (2003/2014), 

London van Patrick Keiller (1994), etc. Net zoals in de Slow Cinema is de essayfilm 

met relatief weinig en goedkope middelen gemaakt. Pattison benadrukt dat de 

onafhankelijkheid van het genre een mogelijkheid biedt aan marginale figuren in de 

stad, die bijgevolg makkelijker een bepaald aspect in de samenleving op een kritische 

manier uitlichten. 

                                                        
187 Michael Pattison, “Strife and the city: urban space and the essay film,” in Sight&Sound web 

exclusive (maart 2015), laatst geraadpleegd op 15 mei 2015, http://www.bfi.org.uk/news-opinion/sight-

sound-magazine/features/strife-city-urban-space-essay-
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Keiller, Jem Cohen en Peter Hutton bieden een moderne visie op de city symphony 

met hun essayfilms. De term city symphony wordt met alles behalve traagheid 

geassocieerd. City symphonies vormen een genre dat van in het begin in de jaren 20 

reeds een kruising was tussen documentaire en avant-garde filmkunst. Het genre 

wordt gekenmerkd door vloeiende en poëtische beelden, als experimentele 

documentaires. Om het ritme van de grootstad te evoceren, werkten de regisseurs met 

associatieve en ritmische montage. Maar Keiller toont aan met zijn film London dat 

het genre city symphony ook veranderd is in de hedendaagse context. Steve Pile 

suggereert dat Keiller de stad in zijn tijd en ruimtelijkheid wil weergeven. Hierdoor 

wordt volgens Pile de stad vertraagd, en wordt de snelheid van het surrealisme 

achterwege gelaten.188 In city symphonies van de jaren 20 was de interesse voor het 

dagelijkse leven reeds aanwezig. De interesse voor toeval werd er onder invloed van 

het surrealisme overgenomen.  

De werken van Peter Hutton en James Benning werden reeds besproken in het 

onderdeel Kadrering en schilderkunst, waarin werd ingegaan op de invloed van 

landschapsschilderkunst. Nu passen deze twee filmmakers bovendien in het stramien 

van Slow Cinema, door hun traag estheticisme. Scott MacDonald famously wrote that 

their use of long duration and clinically precise framings seeks to “retrain perception” 

of space, time, and the environment.189 Het realisme dat reeds aanwezig was in de city 

symphonies van de jaren 20 wordt verstevigd met een vertraging.  

 

Anderzijds maken ook veel Slow Cine regisseurs zelf videokunstwerken. De Thaise 

regisseur Apichatpong Weerasethakul werkt, in tegenstelling tot zijn langspeelfilms, 

met beweging in zijn kortfilms. In Weerasethakuls werken speelt ook de flaneur een 

rol. Zo beschouwt Weerasethakul de eigen perceptie als ultiem criterium van 

betrouwbaarheid. De media kunnen de mens beïnvloeden waardoor het objectieve 

onduidelijk wordt en niet langer als criterium kan gelden. Daarom moet men 

rondlopen, en de eigen perceptie blijven beoefenen. In zijn kortfilm Thirdworld 

(1998) is de protagonist, net zoals de flaneur, anoniem. In de film zien en horen we  

                                                        
188 Steve Pile, “The Problem of London, or , how to explore the moods of the city,” in “Dynamics of 
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Afb. 22: Jia Zhangke, Black Breakfast 

(2008), laatst geraadpleegd op 20 mei 

2015, 

http://www.artfortheworld.net/wwd/2008

/collectiveFilmProject/trailer/ZHANGK

E_JIA.htm. 

 

 

 

 

Afb. 23: Chris Petit, Radio On (1979), 

laatst geraadpleegd op 20 mei 2015, 

http://www.apieceofmonologue.com/20

08_04_01_archive.html. 

 

 

 

Afb. 24: Apichatpong Weerasethakul, 

Thirdworld (1998), laatst geraadpleegd 

op 20 mei 2015, http://brand-upon-the-

brain.tumblr.com/post/13530952234/th

irdworld-apichatpong-weerasethakul-

1997. 
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fragmenten die hij filmde verspreid over zeven dagen. Hij vertelt dat de titel 

Thirdworld een parodie is op hoe het Westen Thailand omschrijft.190 De beelden zijn 

op een ruwe manier samengesteld en moeten zo een ongeciviliseerd product 

presenteren (afb. 24).  

Ook Jia Zhangke werkt in videokunst bijvoorbeeld met zijn kortfilm Black Breakfast 

(2008, afb. 22). Net zoals het geval is in zijn langspeelfilms werkt hij in zijn kortfilms 

met sociale onderwerpen die historisch contemporain zijn in China. In Black 

Breakfast stelt hij de gigantische koolproductie voor in China, die zorgt voor serieuze 

luchtvervuiling en bijgevolg milieu- en gezondheidsproblemen. Alweer verwijst Jia 

hier naar de snelheid waarop deze veranderingen plaats vinden: (…) the rapid 

economic growth in many areas is accompanied with the sacrificing of the 

environment. The faster the economic developed, the worse the environmental 

damaged.191  

 

 

4.5. Cyberwandelaar 

 

Een onderdeel van Friedbergs literatuur gaat over de cybertechnologie, en hoe de 

kijker onder invloed van de nieuwe technologie getransformeerd wordt tot een 

participant.192 Televisie en cinema eisen een immobiliteit van de kijker, omdat deze 

via de televisie en cinema door een kader naar de wereld kijkt. Virtuele realiteit 

transformeert de kijker in een interactieve positie.193 Reeds in de jaren 90, wanneer de 

cybertechnologie ten volle ontwikkeld en verspreid werd, bestonden er vormen van 

Slow Cinema zoals bijvoorbeeld in Sarunas Bartas’ Trys Dienos (1992). Deze film 

toont drie jongeren die ronddwalen in de industriële periferie of deadzone van de stad. 

Ze dwalen rond als zwervers en komen terecht in de donkerste steegjes. Slow Cinema 

kan gezien worden als een reactie op de verandering in de cinematografische 

subjectiviteit die in de jaren 90 met de postmoderne theorie centraal komt te staan. De 

drie dwalers in Trys Dienos zijn misschien op zoek naar hun lichaam, om het terug 

                                                        
190 Ekkehard Knörer, “Weerasethakul: Thirdworld,” laatst geraadpleegd op 14 mei 2015, 
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eigen te maken in een wereld waar het lichamelijke constant verloren gaat in een 

virtuele realiteit.  

 

De bespreking van de cyberwandelaar in deze masterproef hoort samen met de sociale 

en culturele funderingen van Slow Cinema. Het zit namelijk zo dat in de hedendaagse 

digitale tijd men de wereld ervaart volgens de snelheid van de heersende technologie. 

Alleen al het consumeren van informatie via sociale media brengt ons in versnelde 

staat van opname. Om die reden moet Slow Cinema ook in dit kader bekeken worden. 

De efficiëntie van de hedendaagse technologie maakt dat lange films als een 

tijdverspilling overkomen.  

 

Vandaag ervaart men de echte werkelijkheid als iets virtueels door het 

virtualiseringsproces. Zo krijgt ieder zijn virtuele dubbelganger die eventueel de 

‘cyberflaneur’ kan genoemd worden. Deze figuur bestond hoofdzakelijk vanaf de 

tweede helft van de jaren 90. De plaats van deze soort flaneur is niet langer de straat 

en de stad, maar het internet. Er ontstaat echter een probleem bij het transformeren 

van kenmerken van de originele flaneur naar die van de cyberflaneur. Zo heeft deze 

cyberflaneur net zoals de originele flaneur geen bestaan zonder de menigte, maar 

anders dan de originele kan de cyberflaneur ook geen deel uitmaken van de menigte. 

Zo is de hedendaagse cyberflaneur eerder een cultfiguur dan een cultureel figuur.194  

Ondanks zijn opgaan in de virtuele ruimte, behoudt hij zijn afstand en kritische kijk 

op de nieuwe media. 

De opmerking die men hierbij kan maken, is dat er voor elke cyberwandelaar een 

vervlakking optreedt van het virtuele landschap en bovendien een leeglopen van de 

subjectiviteit. Dit brengt met zich mee dat het individu bij het leeglopen van zijn 

subjectiviteit een substituut gaat opzoeken, en een nieuwe identiteit creëert, namelijk 

die van zijn virtuele dubbelganger. Net zoals de subjectiviteit een substituut opzoekt 

in de virtuele wereld, worden substituut landschappen aangemaakt die het karakter 

overnemen van de werkelijkheid. In het hedendaagse, werkelijke landschap treedt hoe 

dan ook een vervlakking op van identiteit, en dit wordt nog eens versterkt door de 

vervlakking in de virtuele wereld.  

 

                                                        
194 Maren Hartmann, Technologies and Utopias: The Cyberflaneur and the Experience of ‘being 

Online’ (München, Verlag Reinhard Fischer, 2004), 122. 
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William Mitchell omschreef zichzelf met behulp van het concept van de cyberflaneur: 

My name is wjm@mit.edu (though I have many aliases) and I am an electronic 

flâneur. I hang out on the network.195  Mitchell heeft het bovendien ook over de 

vermelde vervlakking van het landschap, en hoe het virtuele landschap een substituut 

zal aanmaken dat merkwaardig dicht bij de realiteit ligt. Het internet zal zo steeds 

meer de vorm krijgen van stedelijkheid (niet van het platteland). Het online landschap 

zal de variatie aan ruimtes overnemen alsook de verschillende straatnetwerken en 

transportatiesystemen.196 

 

 

4.6. Nieuwe Blik 

 

Jonathan Romney vermelde de term Slow Cinema voor het eerst in een artikel voor 

Sight and Sound, en omschreef er een minimalistische cinema die de laatste 10 jaar in 

opgang was.197  Volgens Romney is het belangrijkste doel van Slow Cinema dat van a 

certain rarefied intensity in the artistic gaze (…).198 

Anne Friedberg schreef haar Window shopping in 1993, de tijd van de doorbraak van 

de postmoderne theorie. Ze besteedt vooral aandacht aan de ervaring van het subject 

in de veranderende manieren van kijken. Zo projecteert ze haar postmoderne theorie 

terug op Walter Benjamins flaneur en de blik in beweging. De bewegende blik, die de 

blik is van de wandelaar, verandert vandaag. Het is aan de architect en kunstenaar om 

de mens terug te leiden door de stad. In het hoofdstuk Temporality and Cinema 

Spectatorship heeft Friedberg het over de psychische effecten van het film-gaan en de 

invloed ervan op onze concepten van tijd, verleden en heden.199  

De temporele flanerie van het cinematografische kijken wordt vergroot in nieuwe 

technologische vormen zoals de videocassette, televisie, internet, etc.200 In plaats van 

de vertragende blik vooraf aan de ontwikkeling van Slow Cinema, stelde Friedberg 

televisie centraal als een veranderingskatalysator voor het klassieke 

                                                        
195 William J. Mitchell, City of Bits: Space, place, and the Infobahn (MIT Press, 1995), 7. 
196 Hartmann, Technologies and Utopias: The Cyberflaneur and the Experience of ‘being Online,’ 125. 
197 Jonathan Romney, “Are you sitting comfortably?” in The Guardian (Oktober 2000), laatst 

geraadpleegd op 14 mei 2015, http://www.theguardian.com/film/2000/oct/07/books.guardianreview  
198 Jonathan Romney, “In search of lost time,” Sight and Sound 20.2 (2010): 43-44. 
199 Friedberg, “Temporality and Cinema Spectatorship” in Window shopping: cinema and the 

postmodern. 
200 Ibid., 125. 

mailto:wjm@mit.edu
http://www.theguardian.com/film/2000/oct/07/books.guardianreview
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cinematografische kijken. Anders dan Erwin Panofsky die het heeft over het kijken 

gedurende de film, is Anne Friedberg geïnteresseerd in de ervaring van tijdelijkheid 

na het bekijken van de film.201  

De media rondom ons vullen het dagelijkse leven met beelden; dit beïnvloedt het 

cinematografisch kijken en maakt de subjectiviteit mobiel en fluïde. Zoals reeds 

vermeld in het onderdeel over de Cyperwandelaar maakt het individu een substituut 

identiteit aan, die de snelle kenmerken van het internet overneemt. En bovendien 

wordt het lichaam meegesleurd in de veranderingssfeer: One’s actual body remains in 

the real world while one’s phenomenal body moves about in a ‘virtual environment.’ 

For the postmodern observer the body is a fiction, a site for departure and return.202  

Op dezelfde manier verhoudt het geregistreerde lichaam van de Slow Cinema zich 

activerend tot het lichaam van de kijker. Alhoewel de kijker zich in passieve modus 

lijkt te bevinden, activeert het passieve beeldlichaam het kijken van het off-screen 

lichaam.203 

 

De Slow Movement vandaag wordt vanuit allerlei streken en landen bewust ingezet 

om de vertraging als actie in te voeren. In die zin is vooral het laatste decennium 

alweer een verandering op te merken in het klassieke cinematografische kijken. De 

versnelling die gepaard gaat met de moderne technologie wordt bewust geremd. 

Bewegingen als de Slow Food Movement, Slow TV, Slow Art Day, de Slow Cities 

movement (CittaSlow gesticht door burgemeester van Greve-in-Chianti Paolo 

Saturnini) zijn slechts enkele voorbeelden. 204  CittaSlow wil de urbane planning 

aanpassen om zo ook onze gewoontes te vertragen. Bewegingen als CittaSlow moeten 

gezien worden in de context van globalisering. CittaSlow moet ook de niet-plaatsen 

weg bannen en de uniformisering in het stedelijk landschap tegengaan: Cities are 

becoming all uniform; they are losing their identity, their soul, zegt Saturnini.205 Zo 

ontstaan steeds meer organisaties die pleiten voor het behoud van lokale cultuur, 

gaande van stedelijke structuur tot Archipatchong Weerasethakul die lokale mythes 

                                                        
201 Friedberg, Window shopping: cinema and the postmodern, 126. 
202 Ibid., 143. 
203 Çağlayan, “Screening Boredom,” 14. 
204 “Cittaslow,” laatst geraadpleegd op 14 mei 2015, www.cittaslow.org 
205 Songül Öztürk, “Small towns reshaping their urban planning policies joining in the cittaslow 

international network: the case of seferihisar in Turkey,” thesis (Middle East Technical University, 

2012), 25. 
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weergeeft in zijn films (Tropical Malady, 2004, Uncle Boonmee who recalls his past 

lives, 2010, etc.). 

  

In een artikel in The Guardian bedenkt men hoe het komt dat de meeste filmmakers 

die behoren tot de Slow Cinema allesbehalve uit het Westen komen. Ook The 

Guardian verbindt dit met het feit dat the technology-and-testosterone-driven culture 

of western money markets is incredibly destructive.206 De moderne mens beschouwt 

de tijd als een middel om het collectieve welzijn van de beschaving te vergroten en te 

bevorderen. 207  Met Slow cinema willen vele van de regisseurs een terugkeer 

(installeren) naar het spirituele. Werken van Weerasethakul, Semih Kaplanoglu of 

Lav Diaz krijgen daarom de naam ‘spiritueel realisme’ opgeplakt, aangezien de grens 

tussen realiteit en droom soms vervaagt. In het geval van Weersethakul en Lav Diaz 

gaat het eerder om volkstradities en –verhalen, terwijl Kaplanoglu met zijn films 

daarnaast ook het Islamitische geloof wil weergeven in het alledaagse Turkse leven. 

Zowel Bergson als Merleau-Ponty stellen dat men via het dromen zich kan 

herinneren.208 In de representatie van dromen in film worden bijgevolg herinneringen 

in onrechtstreekse vorm gevisualiseerd. 

Bovendien keren regisseurs als Lav Diaz of Weerasethakul terug naar de natuur als 

setting van wat in het algemeen als een tragere omgeving wordt gezien. In 

Representing the Rural: Space, Place, and Identity in Film about the Land (2006) van 

Fowler en Helfield wordt verwoord hoe de natuurlijke scène een trager ritme 

vertoont.209 Agrarian Utopia van Uruphong Raksasad toont een landelijk Thailand 

voor de introductie van de moderne technieken (afb. 25). De docufictie film past in de 

agrarische beweging of de filosofie die de onafhankelijkheid van de boer tegenover 

het stadsleven propageert. Ook James Benning filmde het Westerse landschap in 

bijvoorbeeld Deseret (1995) om zijn zorgen voor de natuurlijke omgeving aan te 

kaarten (afb. 26). In Los Muertos toont ook Alonso de relatie van de mens met de 

indrukwekkende natuur. 

 

                                                        
206 Sukdhev Sandhu, “’Slow Cinema’ fights back against Bourne’s supremacy,” laatst geraadpleegd op 

13 mei 2014, http://www.theguardian.com/film/2012/mar/09/slow-cinema-fights-bournes-supremacy 
207 Jeremy Rifkin, De grenzen van de tijd (Leuven: Uitgeverij Kritak, 1988), 10. 
208 Bijvoorbeeld in Henri Bergson, Matière et mémoire: Essai sur la relation du corps à l’esprit (1939), 

http://www.costoso.net/images/matiere_et_memoire.pdf, 94. 
209 Kinik, “Dynamics of the metropolis: The City film and the spaces of modernity,” 10. 

http://www.costoso.net/images/matiere_et_memoire.pdf
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Afb. 25 (links): Uruphong Raksasad, Agrarian Utopia (2009), laatst geraadpleegd op 20 mei 2015, 

http://artforum.com/film/id=28332. 

Afb. 26 (rechts): James Benning, Deseret (1995), laatst geraadpleegd op 20 mei 2015, 

http://www.jonathanrosenbaum.net/1996/03/deseret/. 

 

Het ervaren van de tijd in Slow Cinema is daarnaast ook verbonden met de 

marxistische inspiratie. Just as work is emptied of ‘all creative content’, so time is 

emptied of any significant markers that would differentiate one moment from the 

next. 210 . In Das Kapital (1867/1885/1894) analyseert Karl Marx de politieke 

economie gebaseerd op accumulatie van meerwaarde. Hij introduceerde het concept 

van commodities, waarbij alles product is van het kapitalisme. Ook het verkopen van 

arbeid is dus een commodity, wat gevisualiseerd wordt in Still Life van Jia Zhangke. 

De essentie van alle commodities is de productietijd. Deze notie van tijd is de lineaire, 

lege versie van de algemene tijd. Het kapitalisme introduceerde dus een nieuwe tijd, 

waardoor het onderzoek naar tijd tevens een nieuw onderwerp werd voor filosofen en 

historici. Tijd werd de maatstaf van alles, en kwaliteit werd vervangen door kwantiteit. 

De tijd van de ambacht verdween, met luttele contra reacties zoals William Morris’ 

Arts & Crafts beweging in de laatste helft van de 19e eeuw.  

Met de voelbare tijd in Slow Cinema, kan de idee worden verbreid dat men de tijd 

terug eigen wil maken. De standaardisering van tijd en de routine holt de tijd uit en 

keert deze zelfs tegen de mens. De Certeau bespreekt ruimtelijke gewoontes in de stad 

volgens cognitieve ruimtelijkheid. Sinds de moderniteit is er een verlangen ontstaan 

om de ruimte te beheersen.211 Aangezien de ruimte een veruiterlijking is van de macht, 

kan het publiek via cinema nieuwe ervaringen opdoen die eventueel ingaan tegen de 

betekenissen die de staat aan de ruimte geeft.212  

                                                        
210 Ben Highmore, Everyday Life and cultural theory: An introduction (NY: Routledge, 2002), 7. 
211 Zhang, Cinema, Space, and Polylocality in a Globalizing China, 4.  
212 Ibid., 4. 

http://artforum.com/search/search=%22Uruphong%20Raksasad%22


  81 

In het basiswerk voor de Slow Movement In praise of Slow bespreekt Carl Honoré 

allereerst hoe de Slow-beweging zich kant tegen de steeds sneller draaiende 

maatschappij. Als gevolg daarvan, zegt de psycholoog Guy Claxton, is de versnelling 

als een tweede natuur geworden van de mens: We have developed an inner 

psychology of speed.213 Vandaar dat het voor Slow Cineasten des te moeilijker is om 

het publiek gewoon te maken aan de tragere blik.  

Lisandro Alonso vermeldde in Cineaste: The viewer is freed to read calmly and with 

distantiation and with time to ponder ... There are times that I will see films I’m very 

interested in, and I can ‘leave’ them and escape into my own world… But it’s 

something that comes from the film itself, otherwise I would not have arrived at the 

place I did.214 De rust waarmee de kijker kan lezen is van invloed op de kijkervaring 

in het algemeen. De afstandelijkheid die vanuit de film geïnstalleerd wordt bij de 

kijker heeft als gevolg dat men reflecteert over wat men ziet en ervaart. Men ervaart 

de tijd op een kritische wijze. In plaats van verveling wordt de leegte van actie gevuld 

met tijd om te reflecteren.  

Het is vaak de vrijheid van tijd en ruimte die bij de kijker tot frustratie leidt. In plaats 

van een ervaring van vrijheid wordt de kijker geconfronteerd met een leegte van tijd 

en ruimte, die men categoriseert onder verveling. Men is in die mate aangepast aan de 

snelheid van het dagelijkse leven dat men niet in staat is om een leegte of vertraging 

van het moment op te vullen of zelfs maar te verdragen.  

 

Onze geest vergelijkt Bergson met een cinematografisch mechanisme: het ontbindt de 

beweging in een beperkt aantal onbeweeglijke beelden op een film en reconstrueert ze 

nadien.215 Bergson begon zijn analyse van Matière et mémoire met de deconstructie 

van de paradox van Zeno. Deze paradox houdt in dat Achilles en de schildpad een 

wedstrijd lopen, maar dat Achilles de schildpad nooit kan voorbij steken omdat de 

schildpad telkens op een iets verder punt komt dan Achilles. De kritiek van Bergson 

volgt op het feit dat de schildpad op een bepaald punt stond en dat Zeno er vanuit ging 

dat de schildpad op een moment dus onbeweeglijk was. Dit is echter onjuist volgens 

Bergson, aangezien de schildpad en Achilles voortdurend voortbewegen. Dit is de 

illusie van de beweging; men is altijd in beweging, terwijl bij wetenschappelijke 

                                                        
213 Carl Honore, In Praise of Slow: Challenging the cult of speed (HarperOne, 2005), Introduction.  
214 Denis West en Joan M. West, “Cinema beyond words: an inverview with Lisandro Alonso,” 

Cineaste vol. 36, no. 2 (2011), 37. 
215 Leszek Kolakowski, Bergson: een inleiding in zijn werk (Kampen: Uitgeverij Klement, 2003). 
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analyse de figuren op elk moment in stilstand zijn. In film is deze paradox geheel 

aanwezig; de beelden zijn stilstaande beelden, maar door optische illusie lijkt het alsof 

ze eeuwig in beweging zijn. Op eenzelfde manier gaat in Ming-Liangs Walker de 

wandelaar zo traag vooruit dat het lijkt alsof hij niet beweegt. Bergson beweerde dat 

de tijd niet vanuit stilstaande momenten gezien moet worden, maar vanuit een eeuwig 

durende, bewegende tijd. Slow Cinema wordt vaak vanuit de negatieve tijdsruimte 

bekeken, als een ‘reactie tegen’ of een ‘anti-cinema’, een cinema die stilstaat in de 

strijd tegen mainstream cinema. Bovendien lijkt voor velen de trage beweging als in 

Tsai Ming-Liangs Walker of Fultons georkestreerde Slow Walks niet vooruit te gaan 

(afb. 27, 28). Maar ook zij gaan vooruit, alleen is het minder zichtbaar.  

 

   

Afb. 27 (links): Hamish Fulton, Slowalk (2012), laatst geraadpleegd op 20 mei 2015, 

http://www.mikecollier.eu/walk/slow-av-festival. 

Afb. 28 (rechts): Tsai Ming-Liang, Walker (2012), laatst geraadpleegd op 20 mei 2015, 

http://www.emptykingdom.com/featured/walker/. 

 

In de projectie van de reële tijd die Slow Cinema neerzet, behoort alles dat gebeurt 

automatisch tot het verleden. En toch krijgt de kijker een gevoel van wording doordat 

de toekomst gelegen is in het voorbijgaande in de durée van de film. Zoals Bergson 

zegt: Nous ne percevons, pratiquement, que le passé, le present pur étant 

l'insaisissable progrès du passé rongeant l'avenir.216 Het is het bewustzijn, volgens 

Bergson, dat maakt dat wij opmerkzaam worden voor dit passerende heden. Het 

bewustzijn werpt een licht op ons verleden heden. De kijker krijgt een zekere vorm 

van bewustzijn tegenover het voorbijgaan van de tijd. Maar daarenboven krijgt men 

door dit besef het gevoel dat de toekomst gelegen is in het verleden. De ervaring van 

de tijd krijgt hier een dubbele bodem, zoals beschreven door Merleau-Ponty.217 Door 

                                                        
216 Henri Bergson, Matière et Mémoire, 163. 
217 Merleau-ponty, Fenomenologie van de waarheid, 473. 
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het trage voorbijgaan van de tijd in de film worden we ons bewust van dé tijd. Door 

die bewustwording ontsnapt dé tijd aan ons want van zodra wij dé tijd opmerken, 

breken we de tijd in zijn eeuwigheid af tot beperkte categorieën van verleden, heden 

en toekomst. 

 

Ook de invloed op Slow Cinema van de romantische schilderkunst van de 19e eeuw 

via de abstract expressionistische kunst werd reeds duidelijk gemaakt, op zijn beurt 

onder invloed van de romantische kunst van de 19e eeuw, op Slow Cinema werd reeds 

duidelijk gemaakt. Vervolgens werd ook Michael Fried en zijn theorie over 

theatraliteit en absorptie kort aangehaald. De invloed van het minimalisme op Slow 

Cinema toont zijn werking daarenboven in de relatie van de kijker tot het werk. In 

minimalistische kunst was reeds een rollenwisseling zichtbaar. Enerzijds volgt Slow 

Cinema de esthetiek van het abstract expressionisme zoals van Newman en Rothko, 

maar in relatie tot de kijker is er een wisseling van kijkersrol. Observers of Minimal 

art are, on the other hand, made superconscious, almost self-conscious. They 

compare their place and existence with that of the object, on equal footing wit hit. The 

opposite is true of much earlier art, specifically that of Newman and Rothko, “to the 

extent that the spectator, far from eventually maintaining his identity as separate from 

the painting, gets sucked into it.” 218  Anderzijds toont Slow Cinema sterke 

gelijkenissen met het minimalisme door de weergave van leegte. Deze forceert de 

kijker om de betekenis niet in het object te zoeken, maar in zichzelf. Gelijkaardig is 

de focus die Fried legt op het concept van temporaliteit. Fried zegt dat 

minimalistische kunst zich in tijd uiteenzet.219  

Eveneens eigen aan de invloed vanuit het minimalisme is de saaiheid of verveling. 

Het minimalisme van de jaren 60 werd ervaren als saai, omdat het publiek werd getest 

in zijn toewijding. Het gevoel van verveling leidt tot een onoplettendheid bij de kijker. 

Leegte en verveling worden bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden. Susan Sontag 

verklaarde de verveling van het publiek als volgt: Boredom is only another name for a 

certain species of frustration. And the new languages which the interesting art of our 

time speaks are frustrating to the sensibilities of educated people. 220  Met andere 

woorden, de verveling ligt geheel bij de kijker, en deze moet bijgevolg geoefend 

                                                        
218 Frances Colpitt, Minimal Art: the Critical perspective (University of Washington Press, 1993), 88. 
219 Colpitt, Minimal Art: the Critical perspective, 91. 
220 Susan Sontag, Against Interpretation and Other Essays (New York: Noonday Press, 1966), p 303. 
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worden in het waarderen en bekijken van nieuwe kunst. De verveling tijdens een 

langzame film toont hoe sterk de cultuur van snelheid in ons is doorgedrongen. 

Honoré schrijft ook in zijn introduction van In praise of Slow over onze relatie met 

verveling. In this media-drenched, data-rich, channel-surfing, computer-gaming age, 

we have lost the art of doing nothing, (…) of slowing down and simply being alone 

with our thoughts. Boredom-the word itself hardly existed 150 yeas ago-is a modern 

invention.221 De Eeuwige wederkeer-idee van Nietzsche wordt verkeerdelijk in ons 

concept van dagelijkse tijdelijkheid gebruikt. Nietzsche’s idee van het ‘leven in het 

moment’ wordt uit zijn context getrokken (men vergeet de eeuwige herhaling) en 

krijgt een enorme zwaarte. Van ieder moment moet gebruik gemaakt worden. In het 

verlengde van het versnelde productieproces worden lege momenten aanzien als 

nutteloos. De negatieve beschouwing van traagheid heeft echter reeds een lange 

bestaansgeschiedenis. Zelfs één van de zeven hoofdzonden ontstond rondom 

traagheid (accidia). In de schilderkunst is de iconografie van de zeven hoofdzonden 

een terugkerend verschijnsel. Jheronimus Bosch’s Zeven Hoofdzonden toont de 

personificatie van accidia (afb. 29) door een ingedommelde priester die door een non 

erop gewezen wordt te moeten bidden. De traagheid van de zonde slaat echter vooral 

op luiheid, en niet op de traagheid van doen. 

 

 

Afb. 29: Jheronimus Bosch, Zeven Hoofdzonden (Accidia), Museo Nacional del Prado Madrid, laatst 

geraadpleegd op 20 mei 2015, www.museodelprado.es, detail. 

                                                        
221 Honore, In Praise of Slow: Challenging the cult of speed, Introduction. 
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Net zoals bij minimalistische kunst dient ook bij het kijken van Slow Cinema eerst 

een mentale voorbereiding voor te gaan, om op die manier te leren omgaan met de 

nieuwe kunst. Lucy Lippard verwoordde op een analoge manier dat de kijkers’ 

ervaring met een monotoon schilderij ten eerste gezien wordt als saai, vervolgens is er 

de beschouwing en dan pas komt de ervaring van belangstelling.222 

In het abstract expressionisme wordt de kijker volledig geabsorbeerd. Mark Rothko’s 

werk Light, Earth and Blue (1954) is gebaseerd op Friedrichs Monk (c. 1809). De 

kijker wordt zelf de Monk bij het aanschouwen van dit schilderij. Net zoals in deze 

schilderkunst wordt de kijker geabsorbeerd in het immense vlakkenspel in Slow 

Cinema. Maar hij bevindt er zich eveneens in theatrale positie door het bewustzijn 

van het verstrijken van de tijd.  

Slow Cinema kan met andere woorden verschillende soorten reacties teweeg brengen 

bij de toeschouwer, zoals desinteresse en verveling, absorptie en theatraliteit, 

meditatie en rust. Deze verschillende kijkwijzen zijn afhankelijk van de attitude die de 

kijker aanneemt tegenover het kijkproces.  

Christian Keathley verwijst in Cinephilia and History, or The Wind in the Trees naar 

een nieuw soort kijken van panoramische perceptie, geïnstalleerd door de flaneur. 

Bijgevolg wil de kijker net zoals de flaneur opgenomen worden in de film, en tegelijk 

zijn vrijheid behouden tegenover de analyse van het beeld.223 

 

 

4.7. Nieuwe manieren van screening 

 

Lav Diaz verwijst naar zijn kijkers als echte warriors. Zo verwoordde hij het tijdens 

het panelgesprek omtrent Slow Cinema tijdens het AV Festival in 2012. De kijkers 

komen voorbereid naar de films kijken, wetende dat ze wellicht 11 uur zullen moeten 

doorstaan. Deze mensen zijn de puristen die hij vernoemt in het interview met 

Baumgärtel. Hij heeft er echter geen probleem mee als mensen weglopen tijdens zijn 

films. Of course, if you are a purist, you want to see the whole thing. But you can also 

choose the scenes that you would like to see or when you want to enter the cinema. If 

                                                        
222 Lucy Lippard, “The silent art,” Art in America, vol.55, no. 1 (Januari-februari 1967), 63 in Minimal 

Art: the Critical perspective, Colpitt, 120. 
223 Geerts, “The Promised Land: Drift, Cinephilia and Photogénie”. 
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you just want to stay for fifteen minutes, that’s fine. When Abbas Kiarostami watches 

a film and sees a good scene, he is out of the cinema. Or take Godard – he only 

watches the beginning and the end.224 

Lav Diaz is slechts een voorbeeld van hoe Slow Cinema de gewoonten van de mensen 

binnen de cinema verandert. De enige film die hij publiceerde was Norte, the End of 

History (2013). Zijn films worden in het algemeen beschouwd als festivalfilms, 

waardoor ze een bepaalde status krijgen. Ze zijn dus slechts eenmalig te zien, 

waardoor meer volk richting het lokaal festival trekt. Buiten de festivalscreenings zijn 

Diaz’ films niet te zien.  

 

De hedendaagse videokunst van cineasten als Tsai Ming-Liang of Jem Cohen maakt 

de grens tussen het museum en de cinema steeds vager. Institutioneel horen sommige 

figuren meer thuis in de museumwereld, zoals bijvoorbeeld de Belgische filmmaker 

David Claerbout of Sharon Lockhart. Een verschil tussen het bekijken van een 

beeldend kunstwerk en een videowerk is opnieuw dat van de tijd. In een museum kan 

men enkele kunstwerken uitkiezen en de tijd selecteren om elk werk aandachtig te 

bestuderen. In de cinema moet men echter de tijd respecteren waarin het werk afspeelt. 

De cinema wordt ook via Slow Cinema gemusealiseerd: The aural silentio of the 

museum’s ambient galleries, conveyed in measured pace and the stillness of the 

image, would return us to an inner-space that is both womb and refuge, both protest 

against and a retreat from a world, increasingly experienced as spinning out of 

control.225  

Ondertussen is dit onderwerp van museumalisering van filmwerken reeds onder de 

aandacht gekomen van verschillende critici. Zo zegt Volker Pantenburg in zijn paper 

Temporal Economy: Distraction and Attention in Experimental Cinema and 

Installation Art dat de problemen omtrent kijkgedrag ontstaan door de vertoning van 

experimentele cinema in het museum. Ze zorgen voor een distracted mode of 

reception that unsettles a proper reception of films, which were originally created to 

be viewed in different conditions.226 Dit ‘forceert’ regisseurs in het maken van films 
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die afgestemd zijn als een kunstobject op deze specifieke sfeer.227 In deze context 

bespreekt Pantenburg het voorbeeld van Michael Snow, die in 2003 zijn 45 minuten 

film Wavelength reduceerde tot een digitale versie WVLNT (Wavelength for Those 

Who Don’t Have the Time) van 15 minuten. Pantenburg ziet dit voorbeeld als een 

gevolg van de economische tijd in de museumruimte. 228  Ian White staat rotsvast 

positief tegenover de screening van film in het museum. In zijn publicatie 

Kinomuseum pleit hij hiervoor op basis van het argument: de activering van de blik in 

het museum. Het anders passieve participeren aan een film transformeert bij de 

passage naar het museum in een positieve, actieve bijdrage.  

 

De stereotype van de eenzame, slapende figuur in de donkere cinemazaal kan in ieder 

geval al snel vergeten worden, aangezien het kijken van film weldegelijk een actief 

gebeuren is. Volgens Henri Bergsons analyses in Matière et mémoire (1896) gaat men 

in de huidige perceptie op zoek naar herinneringen die gelijkaardig zijn aan de actuele 

waarneming. De afbeelding die men herkent, kan men zich niet meteen herinneren 

aangezien het beeld geen directe weergave is van ieders herinnering. Het beeld 

stimuleert de kijker wel om in het verleden te gaan zoeken naar dit herkenningsbeeld. 

Het beeld is namelijk een projectie van de herinnering par excellence. Dit is de 

herinnering zoals Henri Bergson ze beschrijft in zijn Matière et mémoire als een 

herinnering in beeldvorm en belichaming van de dagelijkse gebeurtenissen in de 

gepasseerde tijd. De tijd kan deze herinnering enkel vervormen, maar kan er niets aan 

toevoegen. Het is de pure herinnering. Op een ander niveau zegt ook Andrei 

Tarkovski hetzelfde wanneer hij beweert dat we met filmkunst onze herinneringen 

kunnen reanimeren.229 Bergson zegt echter wel dat de mémoire par excellence nooit 

rechtstreeks opgeroepen kan worden; er wordt slechts een afdruk van gemaakt, net 

zoals bij Plato’s allegorie van de grot. Dit is deels een verklaring waarom men als 

kijker wel actief een film bekijkt. Met de verlenging van de speelduur en het gebruik 

van extreme long takes en temps mort wordt dit actieve zoeken alleen maar sterker. 

Naast deze zeer persoonlijke activering tijdens het kijken wordt de kijker eveneens 

actiever tijdens het kijken van Slow Cinema door de intense observatie van de details 
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op het scherm. Men houdt zich meer bezig met de cinematografische elementen, zoals 

licht en geluid. De fascinatie voor het filmische medium wordt parallel sterker aan de 

actieve kijkwijze.  

 

Critici zoals Pantenburg focussen vooral op de verschillen tussen het museum en de 

cinema om te duiden op de andersoortige ervaringen die men er opdoet. Laura Marks 

maakt in Millennium Film Journal het verschil tussen enerzijds de absorberende 

werking van cinema en anderzijds de cognitieve reactie in de omstandigheden van een 

galerij of museum. In een galerij blijft men kijken tot men er een begrip van krijgt. De 

idee staat in het teken van een soort cognitief consumeren.230 Wanneer het publiek 

actief op zoek gaat naar herinneringen of details in het beeld doet het ook aan 

cognitief consumeren. Vervolgens wijst Marks op de oorzaak voor dit probleem in de 

fiction of virtual time, waarbij men volgens het informerende en consumerende 

dagelijkse leven het kijken van film verplaatst naar een later moment.231 In een galerij 

of museum wordt men direct met het werk geconfronteerd. 

Op die manier past Lav Diaz op een ambivalente manier zijn werk in het 

consumerende patroon van vandaag in wanneer hij zegt dat je binnen en buiten kan 

lopen in de cinema tijdens het spelen van zijn film. Het is vanzelfsprekend dat hij dit 

bedoelde als een manier waarop men de film traag kan opnemen, maar geplaatst in 

relatie tot de werking tussen museum en cinema krijgt zijn standpunt een negatieve 

connotatie. Slow Cinema verkoopt slecht in vaste cinemahuizen, net door deze 

verwarring tussen museum en cinema. Het feit dat men door de lange speelduur van 

de film kan de cinemazaal kan in- en uitlopen, maakt dat de instituten museum en 

cinema vervagen. Het is namelijk eigen aan het museum dat de film in een constant 

verloop wordt vertoond, terwijl in een cinema de vertoning eenmalig of een 

‘gebeurtenis’ is. Om die reden beginnen steeds meer Slow Cineasten met het maken 

van videowerken voor het museum, waar de kijker  aangemoedigd wordt om selectief 

met tijd om te gaan.  

Zowel Tsai Ming-Liang als Lav Diaz zien de film in het museum en in film festivals 

als een bevrijding. Het is een manier om aan de strikte regels binnen de filmproductie 

te ontsnappen. I think cinema needs freedom. For example, the film rating system only 
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restricts it. It’s hard for cinema to avoid marketing issues. Zo zegt Ming-Liang in een 

interview.232 Even later vermeldt hij de bevrijding van het film via het museum: The 

movie theater has all kinds of limits, and I think the museum can liberate film, though 

there are still some limits.233 Bovendien ziet Min-Liang deze manier van screening als 

een manier om het museum te ontsluiten voor een breder publiek.  

 

Een schakering en een soort midden tussen het museum en de cinema zijn de 

filmfestivals. Net zoals het geval is bij een tentoonstelling is er slechts één kans om de 

film te zien tijdens het festival. In een museum speelt de film doorgaans continue wat 

een gigantisch verschil maakt met de eenmalige vertoning tijdens filmfestivals. 

Bovendien hoort men met een programma rekening te houden, en bijgevolg alweer 

selectief om te gaan met de tijd.  

De festivalfilm wordt in het algemeen gelijkgesteld met de kunstfilm. Naast 

gemeenschappelijke elementen zoals bijvoorbeeld de kritische appreciatie, heersen er 

ook grote verschillen tussen de twee. Een daarvan is het verschil in draaiduur en 

perceptie bij de toeschouwer. Het probleem met Slow Cinema is dat het zich bevindt 

tussen de kunstfilm en festivalfilm in, en hierdoor een bijkomstige verwarring 

veroorzaakt bij de perceptie van de kijker.  

De verwarring omtrent de vertoning ligt deels ook aan de vormelijkheid van Slow 

Cinema. In die zin vertonen de slow films gelijkenissen met de schilderkunst. Lav 

Diaz en Albert Serra verwoordden beiden hoe hun films de status van schilderijen 

nabootsen, en hun lange duur een constante aanwezigheid inhoudt voor het publiek. 

De invloed van modernistische videokunst van de jaren 60 en 70 enerzijds, en van de 

abstracte expresionisten anderzijds maakt de aanwezigheid van Slow Cineasten in een 

museum minder onwaarschijnlijk. Zoals in schilderkunst bekijkt de toeschouwer Slow 

Cinema op een intensere manier. Het detail en het landschap treden op de voorgrond. 

Dit wordt aangevuld met de kadrering van de personages in de long shot, waardoor 

het beeld in zijn geheel van belang wordt. 

 

Een bespreking van het filmpubliek zou op zich het thema kunnen zijn van uitgebreid 

onderzoek en een masterproef. Om de verandering in kijkgedrag in de cinema te 
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herkennen, moet eerst een korte analyse van de bezoeker worden gemaakt. Het 

Arthousepubliek wordt in het algemeen ietwat negatief omschreven als elitevormend 

en zeer exclusief. De Arthouse gaander is een bewuste kijker en probeert zoveel 

mogelijk films op te nemen. Lav Diaz speelt hier op in met zijn perspectief op kunst 

als een vrije vorm, zelfs zonder een publiek. Volgens hem bestaat er enkel een 

dynamiek van interactie. Met de tijd zal die dynamiek groeien, maar het vereist een 

publiek dat bewust is en dat zijn bewustzijn interpelleert in films met de bedoeling 

nieuwe perspectieven te vinden.234 
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5.  De wandelaar in Slow Cinema: symbool voor verandering  

 

Er zijn duidelijke verschillen in de redenen voor de aanwezigheid en het verstaan van 

de symboliek van de wandelfiguur in Slow Cinema. Zo hanteert een overgroot deel 

van het oosters halfrond de wandelfiguur als een belichaming van spiritualiteit en 

traditie. Men kan hier bij opmerken dat spiritualiteit niet kan worden vereenzelvigd 

met primitivisme of een pre-moderne kijk. Wat met het anti-Hollywood paradigma 

vaak wordt geïdentificeerd, is een anti-Westerse visie binnen de Slow Cinema. 

Modernisering is echter niet langer een uitsluitend Westers begrip. Dit veranderde 

reeds halverwege de 19e eeuw wanneer men ook in het Oosten een “westerse” 

modernisering toepaste. Multiple modernities, een term gelanceerd door Shmuel 

Eisenstadt, wijst op de wisselende betekenis van moderniteit per streek of regio.235 Zo 

ziet moderniteit er anders uit in het Oosten dan in het Westen.  

Een belangrijk figuur in de oosterse Slow Cinema en Art House in het algemeen is die 

van Tsai Ming-Liang. Hij maakte reeds langspeelfilms als Goodbye, Dragon Inn 

(2003) of Stray Dogs (2013), maar de films waar hij het traagst werkt zijn 

paradoxalerwijze zijn kortfilms. Het belangrijkste werk in relatie tot deze masterproef 

is zijn Walker kortfilm die later deel uitmaakt van zijn langspeelfilm Journey to the 

West (begonnen in 2012). Deze serie kortfilms bestaat uit beelden van een monnik die 

bij onzichtbare traagheid de stad doorkruist. Zijn traagheid maakt hem bijna 

transparant in de omgeving waardoor landschap en passanten op de voorgrond komen. 

Volgens Ming-Liang moet onze hedendaagse levensstijl veranderd worden: My health 

is getting worse. You have to change your life tempo, and that’s why I moved to live in 

the mountains. In the mountains, you feel time. Time is slowly fleeting. Wind blows 

and cloud moves.236 Tsai Ming-Liang wijst met zijn stelling op de noodzaak van de 

tweedeling natuur en stad, als het op de wandelaar aankomt.  

Georg Simmel vult aan met een vergelijking tussen het rurale en stedelijke leven: The 

metropolis exacts from man as a discriminating creature a different amount of 

consciousness than does rural life. Here the rhythm of life and sensory mental 

imagery flows more slowly, more habitually, and more evenly. (…) over againt small 
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town life which rests more upon deeply felt and emotional relationships.237 Dit wordt 

bevestigd door Wirth die zegt dat contacten in de stad steeds van secundaire, 

oppervlakkige aard zijn en steeds in het teken van een behoefte staan. Een 

onderscheid tussen stad en natuur blijkt echter al snel artificieel wanneer hedendaagse 

sociologische studies beschouwd worden omtrent stadsplanning. David W. Drakakis-

Smith schreef in Third World Cities ook over de diffusie, meerbepaald in de 

zogenaamde ‘Derde Wereld’ landen. Hij verwijst naar EMRs of Extended 

Metropolitan Regions, zoals Dehli, wat niet overeenkomt met wereldsteden als New 

York of Londen die de globale economie centraliseren. Deze contemporaine vorm 

van urbanisatie heeft namelijk een ander uiterlijk dan voorgaande. De EMRs, waar 

Drakakis-Smith over spreekt, representeren een fusie tussen stad en landschap en de 

creatie van een verstrooide omgeving. De EMRs getuigen van twee specifieke 

eigenschappen die de diffusie stimuleren:   (…) the lack of co-ordinated urban 

management of such rapidly growing agglomerations. (…) en daarnaast dat ze (…) 

multiple nuclei rather than one central Business District. (…) voorleggen.238 Naast de 

ontwikkeling van EMRs, groeien ook de wereldsteden aan, onder invloed van de 

stijgende wereldbevolking. Een andere factor die de groei van de steden stimuleert is 

de migratie van de rurale bevolking naar de stad. De diffusie tussen stad en platteland 

ontstaat dus in de eerste plaats door de flux tussen beide. Zo is de nieuwe rurale-

stedelijke dynamiek waarbij mensen, kapitaal of koopwaar (commodity) losser 

bewegen tussen beide, één van de grootste oorzaken voor de landelijke vervaging. 

Space-time collapse has resulted from transactional space change.239  Globalisering 

is een overkoepelend concept voor de versnelde urbanisatie. In deze context van 

globalisering wordt de stedelijke omgeving superieur aan de natie en bijgevolg 

etnische identiteit.  

Met Journey to the West wijst Tsai Ming-Liang op de toekomst van de stedelijke 

ruimte, die niet langer overeenstemt met deze zoals ze wordt omschreven door de 

modernisten. Journey to the West verwijst naar de gelijknamige 16e eeuwse roman 

over de monnik Xuanzang, die naar het Westen reisde om er sacrale teksten te vinden. 

Na een reis van moeilijkheden en lijden keert hij terug. Met de traagheid van de 

monnik wordt een breekbaarheid gepropageerd, die deels wijst op de onzekerheid van 
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de toekomst in de stad. Ming-Liang lijkt met deze film te zeggen dat in de stad wel 

etniciteit voorkomt, en dat de innerlijke traagheid of spiritualiteit zich ook daar kan 

manifesteren. In zijn film is echter zichtbaar hoe mensen voorbij gaan aan de monnik, 

hem nauwelijks waarnemen. In de stad blijft het individualisme de overheersende 

tendens. For the monk, who is walking at a snail’s pace, time means one thing. For 

the rest of the world, it means something else, zegt Tsai Ming-Liang in een 

interview.240 Net zoals Lav Diaz wijst op de westerse tijdsvisie, bekritiseert Ming-

Liang hiermee de lineaire, kapitalistische tijd die verinnerlijkt is. De monnik 

belichaamt de natuurlijke tijd, terwijl de passanten verstedelijkte tijd en de 

versmelting van culturele met natuurlijke tijd symboliseren. De klok verbindt de stad 

met het dorp. De systematisch geordende tijd is overal aanwezig. Henry David 

Thoreau beschreef het effect van de klok en z’n verspreiding naar het dorp via de 

treinsporen. Mobility became a new mode of existence with traffic and trade both 

grounded on the new instrument of the time table.241 Ook tijd is bijgevolg een oorzaak 

voor de diffusie tussen de stedelijke en landschappelijke ruimte.  

 

 

5.1. In de stad 

 

Een centraal concept dat bij elk van de stedelijke wandelaars terugkeert, is dat van 

isolatie. Denk aan Farrel in Liverpool, de drie jongeren in Trys Dienos, Shen Hong in 

Still Life. Om de isolatie en irrelevantie van het personage Farrel aan te duiden in 

Liverpool, laat Lisandro Alonso de film doorlopen na het vertrek van Farrel. Aan het 

eind van de film volgt de kijker enkele van de inwoners uit zijn geboortedorp. Zijn 

bezoek en vertrek lijken daardoor nietige gebeurtenissen, die we tegen het einde van 

de film reeds zijn vergeten. Overigens wordt zijn isolatie benadrukt in het toepassen 

van een afstandelijkheid tegenover de kijker.  

Na enkele scènes wordt in Liverpool duidelijk hoe Farrel onzichtbaar ronddwaalt als 

een geest. Wanneer Farrel zijn moeder opzoekt in zijn geboortestad, herkent zij hem 

                                                        
240 Premankur Biswas, “Taiwanese filmmaker Tsai Ming-liang on making movies about being alone 

and the luxury of hearing yourself,” The Indian Express (November 2014), laatst geraadpleegd op 16 

mei 2015, http://indianexpress.com/article/entertainment/entertainment-others/taiwanese-filmmaker-

tsai-ming-liang-on-making-movies-about-being-alone-and-the-luxury-of-hearing-yourself/. 
241 Aleida Assmann, “Shapes of time. Transformations of the Modern Time Regime,” in How to buil da 

manifesto for the future of a festival door Santarcangelo Festival Internazionale del teatro in piazza, 

Quaranti, 2015. 



  94 

niet en zegt hem dat zijn handen koud zijn. In meerdere scènes is te zien hoe hij alleen 

zit in een kamer met andere mensen. Zij lijken hem nauwelijks op te merken (afb. 30). 

Om die reden benadrukt het einde in Liverpool slechts dat Farrel zich gedraagt als een 

passant. 

 

 

Afb. 30: Lisandro Alonso, Liverpool (2008), frame shot DVD. 

 

De afstandelijkheid wordt zowel in Still Life als in Liverpool gevisualiseerd door een 

gebruik van sterke lijnen en kaders. Vaak wordt het personage vanuit een raam 

gefilmd, om de positie van de kijker vanuit een andere ruimte te benadrukken (fig. 31 

– 34). Alweer wordt zowel de afstandelijkheid tegenover de kijker als tussen de 

verschillende personages gerealiseerd. Caglayan bespreekt Tsai Ming-Liangs 

personages in relatie tot die afstandelijkheid. De personages worden terwijl ze 

handelen bijna steeds in de private sfeer voorgesteld, en minder in de sociale 

context.242 Vervolgens verwijst Caglayan naar Kent Jones’ theorie dat Tsai de camera 

op die manier bedient dat daardoor een afstand ontstaat, die bovendien voyeuristisch 

werkt.  
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Afb. 31: Lisandro Alonso, Liverpool (2008), frame shot DVD. 

Afb. 32-34: Jia Zhangke, Still Life (2006), frame shots DVD. 

 

Een andere manier waarop de isolatie van de personages wordt weergegeven is door 

het gebruik van temps mort. Hun relevantie vervalt wanneer de camera blijft draaien 

eens ze uit het beeld verdwenen zijn. In Liverpool is te zien hoe Farrel letterlijk uit het 

beeld verdwijnt, en de camera hem niet volgt, wanneer in de laatste scène, tegenover 

een statische camera, uit het beeld wandelt (afb. 35-37). 
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Afb. 35-37: Lisandro Alonso, 

Liverpool (2008), frame shots DVD. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook inhoudelijk wordt de afstandelijkheid gesymboliseerd in Still Life, met een 

wederkerend element van onbereikbaarheid. 

In verschillende shots zien we in Jia’s documentaire Dong de schilder slapen. Dit doet 

hij op diverse plaatsen, zoals in de bus. De beelden van hem slapend op een bus doen 

denken aan Jem Cohens studie van mensen slapend op een trein in Blessed are the 

dreams of men (2006). Jem Cohen maakt langspeelfilms en kortfilms over de 

hedendaagse posturbane ruimte. In het nieuwe landschap is het moeilijk om te 

onderscheiden waar men zich bevindt (afb. 38-39).  
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Afb. 38: Jia Zhangke, Dong (2006), frame shot DVD. 

Afb. 39: Jem Cohen, Blessed are the dreams of men (2006), laatst geraadpleegd op 20 mei 2015, 

http://www.vdb.org/category/tags/experimental-film. 

 

Uitgaand van wat in de voorgaande hoofdstukken werd besproken, kunnen we tot een 

synthese komen van de stedelijke wandelfiguur in Slow Cinema. Zo is er zeker sprake 

van invloeden van figuren als de neo-flaneur en de cyberwandelaar. Beiden 

suggereren het bestaan van een figuur die in anonimiteit opgaat in de massa, en er 

bijgevolg niet echt deel van uit maakt. Allebei de figuren gaan op zoek naar een 

identiteit die ze hebben verloren door de sociale en historische context. De 

anonimiteit wordt in Slow Cinema gevisualiseerd door de long take, die de 

personages door de enorme afstand onzichtbaar maakt in het landschap. Wetende dat 

het landschap door regisseurs als Alonso behandeld wordt als een personage of een 

figurant, kan worden geponeerd dat de neo-flaneur in Slow Cinema getoond wordt in 

relatie tot zijn omgeving, plus dat nu eens het hoofdpersonage, dan de omgeving op 

de voorgrond komen. De aanwezigheid van de stedelijke wandelaar wordt in al deze 

gevallen het symbool voor een verlies van de subjectiviteit en het herprofileren van 

een – hoogstwaarschijnlijk artificiële en nieuwe – identiteit. 
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Walter Benjamin omschreef de originele flaneur als degene die buiten het kader 

valt.243 Marginale figuren zijn duidelijk aanwezig in Slow Cinema. Het overgrote deel 

van de personages zijn slachtoffers van globalisering, bijgevolg zijn de meeste Slow 

Cineasten gesitueerd in landen die op een negatieve manier en zwaar door 

globalisering getroffen zijn. Het betrekken van macrogeschiedenis in de voorstelling 

van micro-verhalen, toont een verweving van historische en persoonlijke herinnering. 

Over het historische geheugen haalt Walter Benjamin het volgende aan in zijn 

verzamelingen over de flaneur in het Passagenwerk: The street conducts the flâneur 

into a vanished time. For him, every street is precipitous. It leads downward-if not to 

the mythical Mothers, then into a past that can be all the more spellbinding because it 

is not his own, not private. Nevertheless, it always remains the time of a childhood. 

But why that of the life he has lived? In the asphalt over which he passes, his steps 

awaken a suprising resonance. The gaslight that streams down on the paving stones 

throw an equivocal light on this double ground. 244  De wandelaar in films als 

Hiroshima mon amour of La jêtée zijn totaal vervreemd van hun omgeving. Jia 

portretteert in zijn Still Life dwalende personages die telkens verward zijn, verloren in 

een omgeving die hen steeds vreemder lijkt. To walk is to lack a place, zegt De 

Certeau: Memory is a sort of anti-museum; it is not localizable.245 De twee uitspraken 

samen genomen tonen aan hoe de personages op zoek gaan naar hun herinnering 

tijdens de wandeling. Net zoals in Hiroshima zien we in Still Life het dwalen van twee 

mensen in een omgeving en doorheen een geschiedenis die zowel persoonlijk als 

onpersoonlijk is. De aanwezigheid van de toeristen en de ferry’s toont de 

onpersoonlijke kant, waarbij de herinnering met moeite wordt aangemaakt (afb. 40). 

Zo ziet het hoofdpersonage in Hiroshima, mon amour de toeristische visie op 

Hiroshima, waarop de mannelijke protagonist erop wijst dat zij niets weet: No, you 

don’t have a memory.246 Vervolgens gaat de film terug in de herinnering van het 

vrouwelijke hoofdpersonage in Hiroshima, door de geschiedenis van de stad. Jia 

plaatst zijn personages in Still Life echter in een nog bredere context: Aiming to 

restore the concrete memory of place and to evoke individual history in a rapidly 

modernizing society, the filmmaker recovers the immediate past in order to imagine 

                                                        
243 Gutmair, “De snelheid van geluid”. 
244 Benjamin, Eiland, Tiedemann, The Arcades Project, 416. 
245 Patricia Mellencamp, Indiscretions: Avant-garde film, video & feminism (Library of Congress, 

1990), 147. 
246 Ibid., 147. 
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the future.247 Op het eerste gezicht lijkt het dus alsof Jia in documentairestijl vooral 

het heden wil weergeven, en via de wandelaar alle aspecten van het dagelijkse leven 

wil visualiseren. De essentie van zijn films bestaat echter in de weergave van 

herinnering en geschiedenis. In Still Life wordt een gelaagdheid zichtbaar in het heden 

die Jia weergeeft enerzijds via de ruïnes van huizen als archeologische sites en 

anderzijds via futuristische, surrealistische elementen (afb. 41) zoals het 

overvliegende ruimteschip. Het is de herinnering van de wandelaar die dient als 

wapen tegen de transformerende wereld. De trage esthetiek en het realisme refereren 

naar het Chinese volk dat moet leren omgaan met China’s Grote sprong voorwaarts. 

We are called the generation of drifters. This film tells the problems, stress, confusion, 

distress and hope of the youngsters, the generation of drifters in the process of 

accelerated economic changes.248 

 

Afb. 40-41: Jia Zhangke, Still Life 

(2006), frame shots DVD. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
247 Jiwei Xiao, “The quest for memory: documentary and fiction in Jia Zhangke’s films,” Senses of 

Cinema 59 (2011), laatst geraadpleegd op 14 mei 2015, http://sensesofcinema.com/2011/feature-

articles/the-quest-for-memory-documentary-and-fiction-in-jia-zhangke%E2%80%99s-films/ 
248 “Movie director Jia Zhangke,” laatst geraadpleegd op 14 mei 2015, 

http://english.cri.cn/3166/2006/10/18/44@152158.htm 
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Hij geeft een achterstand in tijd weer tussen de snelle economische veranderingen en 

de tragere transformatie van de mentaliteit. 249  In die zin wordt het individu een 

historisch gegeven dat zich tussen het heden en verleden bevindt.250 De flaneur in Still 

Life is een contradictorische figuur, omdat hij aan de ene kant een figuur is van de 

moderniteit die één is met de flux, zich gedraagt als een commodity en handelt als een 

consument. Daarnaast echter verwijst de figuur naar een verleden en naar de 

hedendaagse geschiedenis van China. Zhang Zhen schrijft in zijn werk The Urban 

Generation: Chinese Cinema and Society at the Turn of the Twenty-first Century 

(2007) hoe hedendaagse filmmakers als Jia Zhangke deel uitmaken van een urbane 

generatie, die een gedeeld visueel register heeft met daarin de aanwezigheid van de 

bouwkraan en het puin van de stedelijke ruïne (afb. 42).251 

 

Afb. 42-43: Jia Zhangke, 

Still Life (2006), frame 

shots DVD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
249 Xiao, “The quest for memory: documentary and fiction in Jia Zhangke’s films.” 
250 Ibid. 
251 Edwin Mak, “Postsocialist Grit: Contending Realisms in Jia Zhangke’s Platform and Unknown 

Pleasures,” volume 12, 7 (juli, 2008), laatst geraadpleegd op 14 mei 2015, 

http://offscreen.com/view/postsocialist_grit 
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Daarnaast wordt de wandelaar in de stad het symbool van sociaal protest. Still Life 

van Zhangke vormt hiervan een duidelijk voorbeeld. De originele flaneur maakte deel 

uit van de moderniteit maar ging er evenzeer tegenin: the flâneur, who defines and 

distinguishes himself by his leisurely pace, contradicts the speed of modern life at the 

same time as he constitutes its focal point through his attentive watching.252  Het 

sociaal, historisch geaard protest van de wandelaar in Still Life wordt voornamelijk 

door gebruik van symbolen gevisualiseerd. In een van de scènes kijkt de vriend Mark 

van het hoofdpersonage televisie en ziet hij hoe iemand een dollarbriefje gebruikt om 

zijn sigaret aan te steken (afb. 43). Vervolgens volgt hij de actie door het gebruik van 

een krantenpapiertje. De magische elementen in de film, zoals de overvliegende UFO, 

het kind dat een popliedje zingt, de koordlopers aan het eind van de film, zijn allen 

symbolen van het verzet tegen de reële situatie van afbouw. De titel Still Life kan in 

dit verband van protest vergeleken worden met het stilstaan. Het sociaal protest is niet 

expliciet en wordt door Jia vooral gerealiseerd met de weergave van het intieme: It is 

on the molecular, imaginal level that we must ultimately look for Still Life’s stopping 

power, and the singularity of Jia’s filmic gesture.253 

 

Caglayan benadert in zijn doctorale scriptie de flaneur op een aparte manier; hij stelt 

de figuur gelijk met de camera. Met de blik van de flaneur lijkt ook de camera te 

wandelen in een continue beweging terwijl hij zijn narratieve onafhankelijkheid en 

autonomiteit behoudt.254 De kans dat het publiek zich bijgevolg eerder identificeert 

met de onafhankelijkheid van de camera dan met die van de personages is vrij groot. 

Het hoofdpersonage wordt in Slow Cinema vaak gereduceerd tot secundaire verteller. 

De camera beweegt gelijk met de acteurs, maar blijft tegelijk op een afstand. 

 

Zowel Liverpool als Still Life tonen de verandering in het stedelijk landschap en de 

effecten van de globalisering op het hoofdpersonage. Zij zijn zeker geen flaneurs in 

de originele zin van het woord, maar ze zijn wel te zien als neo-flaneurs. Farrel, en 

l’occurrence, n’est qu’un fantôme (en espagnol, fantôme et fantasme ne sont qu’un 

seul et même mot: fantasma) qui vient hanter, sans succès, sa région natale et que 

personne ne reconnaît (…) Filmé de face, il ne vient de nulle part. Filmé de dos, il ne 

                                                        
252 Naar Mark Betz in Çağlayan, “Screening Boredom,” 82.  
253 Erik Bordeleau, “Jia Zhangke’s Still Life: Destruction as Intercession,” laatst geraadpleegd op 14 

mei 2015, http://www.scapegoatjournal.org/docs/03/03_Bordeleau_DestructionAsIntercession.pdf 
254 Çağlayan, “Screening Boredom,” 86. 



  102 

va nulle part.255 Farrel zwerft rond als een geest door het landschap. Ook in Cahiers 

du cinéma schrijft Nicolas Azalbert hoe de opheffing van Farrels aanwezigheid tot 

gevolg heeft dat zijn transparantie het landschap op de voorgrond brengt, en bijgevolg 

het genre omvormt tot die van een documentaire.256 De grootsheid van Alonso bestaat 

erin dat hij de afwezigheid van een aanwezigheid weet te tonen.  

Liverpool vertoont sterke gelijkenissen met het videowerk At Sea (2007) van Peter 

Hutton (afb. 44-45). Dit scenario speelt zich eveneens af aan de haven en halverwege 

het één-uur-lange werk op een vrachtschip in zee. Farrels spookachtig bestaan kan 

worden geillustreerd met de openingszin van de schrijver Joseph Conrad in At Sea: A 

man who is born falls into a dream like a man who falls in the sea… Zijn bestaan op 

zee heeft hem getransformeerd tot droomfiguur, tot een vormloos bestaansobject.  

 

    

Afb. 44 (links): Peter Hutton, At Sea (2007), laatst geraadpleegd op 20 mei 2015, 

http://www.pem.org/exhibitions/133-freeport_no_004_peter_hutton. 

Afb. 45 (rechts): Lisandro Alonso, Liverpool (2008), frame shot DVD. 

 

Het gevolg is dat Farrel pogingen onderneemt om zijn vorm terug te vinden, zowel 

fysiek als mentaal, in zijn wandelingen. Lisandro Alonso legt de betekenis van de 

filmtitel Liverpool als volgt uit: dit heeft te maken met de havenstad Ushuaia in 

Argentinië waar veel Engelse immigranten zijn aangekomen, en een Beatles-

coverbandje dat ik ooit in Chili zag optreden. En dat liverpool ook een havenstad 

is.257 Iedereen staat in verbinding. In Chain (2004) toont Jem Cohen deze wereld in 

een kettingrelatie. Cultuur wordt gehomogeniseerd, en plaatsen worden niet-plaatsen. 

In de opening van deze film wordt in voice-over met beelden van onherkenbare 

wolkenkrabbers gezegd: In order to maintain a maximum exposure, and the maximum 

                                                        
255 Nicolas Azalbert, “So Long, Farrel,” Cahiers du cinéma nr. 647, 39. 
256 Ibid., 39. 
257 Joost Broeren, “Lisandro Alonso over Liverpool,” de Filmkrant nr 311 (juni 2009), 

http://www.filmkrant.nl/av/org/filmkran/archief/fk311/alonso.html 
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exposure you can have is a) worldwide and b) 24 hours, the banks have what’s called 

a 24 hour global rotating book.258 

 

Ook Matthew Flanagan wijst op de overeenkomsten tussen de protagonisten in Still 

Life en Liverpool. Beide bevinden zich volgens hem in een omgeving die hen vreemd 

is. Voor Farrel is dat zijn geboortestad waar hij in geen jaren meer geweest is en voor 

de twee hoofdpersonages in Still Life zijn het de steden waar zij terechtkomen in hun 

zoektocht naar hun partners. Bovendien handelen ze alsof ze niet zichzelf zijn en niet 

weten hoe om te gaan met het dagelijkse leven. 259  De personages worden een 

belichaming van Deleuze’s pure audiovisuele benadering waarbij de mens ziet maar 

niet kan reageren op de omstandigheden.  

 

We hebben het tevens gehad over het thema van anomie in de stad en hoe dit in de 

jaren 20 van de 20e eeuw voorgesteld werd door de chaos. In de 21e eeuw valt op dat 

anomie wordt voorgesteld in de traagheid, met de figuur van de wandelaar als 

representatie van de eenzaamheid. De wandelaar maakt de verbinding tussen de twee 

concepten van anomie en urbanisme. Naast een vervlakking van de identiteit valt op 

hoe vandaag sociale groepen ontstaan door de creatie van vlakke identiteiten, die elk 

een bepaald segment van de stad tot eigen omgeving maken. Zo ontstaan vormen van 

segregatie in de stadsplanning en kan de flaneur zijn wandeling niet meer beoefenen. 

We zagen ook hoe de neo-flaneur één wordt met de vervlakte en verstrooide 

omgeving die door zijn pluraliteit een plaatsloosheid creëert. De wandelaar krijgt de 

marginale status van zwerver of dakloze door zijn lege identiteit en uitsluiting van 

sociale groeperingen. Farrel in Liverpool is een voorbeeld voor de neo-flaneur. Als 

onpersoonlijke figuur neemt hij de vorm aan van de andere commodities in de film, 

gerepresenteerd in de vorm van containers. Bovendien werkt hij op een vrachtschip, 

wat op zich tekenend is voor een wereld in globalisering. Op eenzelfde manier als in 

Still Life verschillende objecten of figuren werken als symbolen in het geheel van de 

film en verschillende typische commodity-objecten terugkomen zoals de sigaret of 

toffee, komen ook in Liverpool enkele objecten steeds weer terug. Deze 

oppervlakkige objecten, zoals de containers, maken deel uit van de kwantitatieve 

                                                        
258 Jem Cohen, Chain (2004). 
259 Flanagan, “‘Slow Cinema’: Temporality and Style in Contemporary Art and Experimental Film,” 

140. 
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wereld zoals we die nu kennen waarin alles koopwaar is geworden, en zoals die door 

Marx in Das Kapital werd geanalyseerd. Wat verschilt met Still Life, is dat in 

Liverpool het hoofdpersonage deze commodities slechts passeert en uiteindelijk 

verlaat. Hoewel in beide films de hoofdpersonages op een bepaald moment zelf 

koopwaar alsook consument worden. 

De long takes van de maaltijden van Farrel wijzen op zijn vasthouden aan de 

traditionele werkelijkheid. Deze momenten van eenvoud en vertraging maken op zich 

deel uit van micro-protesten tegen een versnelde wereld. Ook Semih Kaplanoglu 

beelde vele maaltijden af in zijn Yusuf-trilogie, om te wijzen op de vrijwaring van het 

traditionele van dit gebeuren. 

De wereld voorgesteld in Liverpool en Still Life toont op gegeven momenten 

invloeden van de virtuele wereld. In Still Life wordt die invloed onderbroken wanneer 

de personages met hun gsm onbereikbaar zijn. De surrealistische momenten zoals het 

opstijgen van een gebouw wijzen anderzijds op het fictieve element, of op het virtuele 

aspect in het bekende. Liverpool begint met een scène waarbij twee mannen een 

videospelletje spelen, terwijl Farrel toekijkt op de achtergrond. De camera staat vast 

opgesteld, en de kijker ervaart de reëele tijd. De afstand die gecreëerd wordt in deze 

scène tegenover de kijker contrasteert met de manier waarop de twee mannen opgaan 

in het videospel. In een andere gelijkaardige scène zien we hoe Farrel op de 

achtergrond de kamer binnenkomt waar twee mannen televisie kijken (afb. 46-47). 

Deze scènes werden gecreëerd om te contrasteren met Farrels handelingen die sterk 

fysisch geaard zijn: drinken, eten, wandelen, etc. Hier lijkt Farrel op de flaneur. Net 

zoals de flaneur en de nieuwe kijker, die Christian Keathley met haar concept van 

‘panoramische perceptie’ versterkt, gaat Farrel op zoek naar autonome ervaringen die 

los staan van de verstrooiing en sensoriele chaos van de moderniteit. 

Farrels contacten zijn steeds van secundaire en oppervlakkige aard en zijn 

ontmoetingen staan bijna altijd in het teken van de behoefte. De geringe momenten 

waarin hij met anderen communiceert is om naar eten of vervoer te vragen. Het 

meisje dat zijn zus zou zijn, vraagt hem constant om geld. 
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Afb. 46-47: Lisandro Alonso, 

Liverpool (2008), frame shots 

DVD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. In de natuur 

 

Eerder dan met de flaneur associëren de regisseurs van de natuur-trage film hun 

wandelfiguren met de romantische Wanderer. De eenzame, dwalende figuren in Lav 

Diaz’ films noemt hij zelf ook Wanderers:  lost souls and wanderers, sleepwalkers, 

unsuccessful searchers condemned to endlessly walk the Earth.260 Diaz’ Wanderers 

staan symbool voor de Filippijnse ziel.261 Hij beschrijft zijn films als a lot of walking, 

traveling, wandering, searching. Getting into the life and truths of my characters 

(…).262 De vele wandelscènes horen de werkelijkheid weer te geven. Dat is de reden 

waarom zijn films ook zo lang zijn. Hij geeft het leven weer zoals hij het kent van de 

werkelijkheid.  

                                                        
260 Guarneri, “Everyday struggle, Struggle Every day”. 
261 “Dialogue in progress,” laatst geraadpleegd op 21 maart 2015, http://www.e-kino.si/2007/no-

1/preboji/dialogue-in-progress 
262 Ibid. 
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Zoals uiteengezet in het onderdeel over de Wanderer, werd de Wandererfiguur voor 

mensen als Goethe geconceptualiseerd als een actie gericht op het bereiken van 

vrijheid.263 In de simpele actie van het wandelen schuilt de conceptvorming van de 

Wanderer en dus een sociale en filosofische context. Lav Diaz werkt met wandelaars 

in zijn films om ook een sociale context aan te kaarten die eigen is aan zijn 

landsgeschiedenis.  

Lav Diaz is een van de regisseurs die werkt in een kader van spiritueel realisme: met 

het bewerkstelligen van de trage esthetiek en het überrealisme brengt hij de 

verdwenen Maleisische tradities terug tot leven op het grote scherm. In het algemeen 

kan de Wandererfiguur worden geassocieerd met een traditionalistische visie en de 

flaneur kan worden verbonden met een modernistische zienswijze. De terugkeer naar 

de natuur houdt in se een terugkeer in naar het verleden in tegenstelling tot de flaneur 

die de moderniteit omarmt en mee gaat met de veranderingen in de maatschappij. In 

From what is before zien we enkele van de traditionele Maleisische figuren die 

verbannen zijn met de Sharia Law. De film opent met een reeks rituelen, die zijn 

gekaderd in een reeks wandelingen. Langzaamaan beginnen de mensen weg te 

trekken uit het dorp, waardoor ook alle traditie verdwijnt. Voor Lav Diaz zijn dit 

persoonlijke weergaven van ervaringen die hij met de Maleisische cultuur had toen hij 

nog een kind was. You know, the players who perform the gongs in From What Is 

Before are artists from my place, and they are really trying to reclaim all these Malay 

practices. We are going back. We are trying to go back to our Malay roots, zegt hij in 

een interview.264 Net als de schilder Caspar Friedrich werkt Lav Diaz volgens het 

principe van de Erlebniskunst, waarbij herinneringen aan ervaringen in de natuur 

worden omgezet in kunstvorm, en hier dus worden weergegeven door de wandelingen 

van de Wanderer.265 In dit geval dient de weergave van het landschap als een projectie 

van de buitenwereld alsook als een weerspiegeling van de binnenwereld. 

In het geval van Lav Diaz wordt de binnenwereld voorgesteld door middel van het 

historisch geheugen. Regisseurs als Alain Resnais en de Rive Gauche werkten met het 

gegeven van de verweving tussen historisch en persoonlijk geheugen. Lav Diaz keert 

bovendien keer op keer terug in de tijd met zijn films, naar een tijd wanneer hij nog 

kind was.  

                                                        
263 Nietzsche-Studien, ed. Günter Abel en Werner Stegmaier (Universität Greifswald, 2012), 81.  
264 Michael Guarneri, “Michael Guarneri/ The Burden of History. A Conversation with Lav Diaz,” 

(augustus 2014), laatst geraadpleegd op 14 mei 2015, http://www.lafuriaumana.it/?id=243 
265 Nietzsche-Studien, ed. Günter Abel en Werner Stegmaier (Universität Greifswald, 2012), 84. 
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Afb. 48: Lav Diaz, From what is before (2014), frame shot MUBI. 

 

Albert Serra toont op zijn manier de Wanderer in zijn El cant dels Ocells. Het gaat 

hier eerder om de stilistische weergave van de Wanderer zoals in de schilderijen van 

Friedrich. Naast de afgebeelde personages wordt ook het publiek getransformeerd tot 

Wanderer. Tijdens de extreme long takes krijgt de kijker de vrijheid om rond te kijken 

in de geprojecteerde wereld. Met die vrijheid geraakt de kijker echter snel 

gefrustreerd. Deze frustratie ontstaat door een onvermogen om de leegte en vrijheid 

op te vullen en of te doorstaan. Dit onvermogen van de verveling maar ook tot 

verveling is te wijten aan de verinnerlijking van de snelheidscultuur zoals die in het 

onderdeel Nieuwe blik besproken werd.  

Het moment wanneer de vrijheid het grootst wordt en zijn summum bereikt, is in de 

temps mort. Zowel Albert Serra als Lav Diaz maken van de temps mort gebruik om 

de natuurlijke achtergrond te benadrukken. Een terugkerende techniek van Lav Diaz 

in combinatie met de temps mort is dat hij zijn figuren doet opduiken in het midden 

van het kader, in plaats van aan de zijkanten (afb. 49-51). Over zijn film Evolution of 

a Filipino Family (2004) zei hij in een interview het volgende: It is all about memory, 

time and space that is now gone.266 De temps mort materialiseert een ruimte die nu 

verdwenen is. Diaz’ temps mort centraliseert een nostalgie en tegelijk het historische 

trauma.  

                                                        
266 Filipe Furtado, “An interview with Lav Diaz,” laatst geraadpleegd op 14 mei 2015, 

http://revistacinetica.com.br/english/interview-with-lav-diaz/. 
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Net zoals Lisandro Alonso gaat Lav Diaz altijd eerst op zoek naar de locaties voor 

zijn film. Filmen op locatie en het werken met non-professionele acteurs heeft zijn 

oorsprong in het Italiaanse Neorealisme. Zoals gezien in het onderdeel Slow Cinema: 

een historische beschouwing, komen in CCC verschillende genres samen. De ruimte 

staat centraal in Diaz’ vertelproces. Part of it also is dissecting our culture, our 

perspective, nature, and space, which is close to us, instead of time, which is very 

Western to us.267  Lav Diaz werkt aldus met een trage esthetiek omdat dit een gevolg 

is van verruimtelijking in zijn film. Maar ook tijd staat centraal, onder de vorm van 

historisch trauma. Met de kolonisatie, zo zegt Diaz, werd de Westerse tijd aan de 

Filippijnen opgedrongen.268 

 

Zoals gezegd verwijst André Bazin naar de stilistische eigenheid van moderne cinema, 

namelijk de plan-séquence. Het duidelijke gebruik van deze beeldstrategie in Diaz’ 

films heeft veel te maken met zijn fascinatie voor Bazin. Bazin is always right. André 

Bazin, for me, is the greatest filmmaker, even if he didn’t direct any films.269  

Zijn vertraging is ook een reactie op de verstrooiing die optreedt door 

cybertechnologie: With the advent of digital and the Internet, everything is fast, 

information is really fast, and you only get bits and pieces only of history.270 Het is de 

taak van cinema om te herinneren en om de geschiedenis en oude tradities door te 

vertellen aan volgende generaties. De reden waarom hij steeds in een natuurlijke 

context filmt is puur vanuit een nostalgisch sentiment. I am a son of farmer and a 

teacher, and when I grew up in Cotabato on Mindanao, in the boondocks, I had to 

walk to school, ten kilometers every day, go back home another ten kilometers. Same 

thing in high school. I had to walk five kilometers every day. So this type of slow 

aesthetics is very much part of my culture.271 

 

 

 

 

                                                        
267 Furtado, “An interview with Lav Diaz.” 
268 Ibid. 
269 Ibid. 
270 Pepe Diokno, “A conversation with the great Lav Diaz,” laatst geraadpleegd op 14 mei 2015, 

http://www.philstar.com/supreme/2014/09/06/1365702/conversation-great-lav-diaz. 
271 Tilman Baumgärtel, “Lav Diaz: ‘Digital is liberation theology.’,” laatst geraadpleegd op 14 mei 

2015, https://www.greencine.com/central/lavdiaz. 
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Afb. 49-51: Lav Diaz, From 

what is before (2014), frame 

shots MUBI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar Serra’s cinema wordt vaak verwezen met het woord ‘primitief’, op zich een 

synoniem voor het traditionalisme van de Wandererfiguur. De reden voor deze 

gelijkstelling met het primitivisme is de plaatsing van de Wanderer in een natuurlijke 

context. Landschappelijkheid wordt ook in cijfers gelijkgesteld aan een anti-moderne 

leefwereld. Dit kan gelden voor aspecten als religie: nader onderzoek naar de 
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ontkerkelijking leert ons dat het doopsel voor 81,6 procent voorkomt in landelijke 

gemeenten in België en voor 41,8 procent in centrumsteden.272  Zoals we hebben 

gezien brengt Slow Cinema het landschap op de voorgrond. Het primitivisme dat men 

associeert met romantische ideeën zoals die van de Wanderer zijn deels het gevolg 

van de opkomst van het moderne denken bij filosofen, critici of literaire auteurs. 

Geschriften over flanerie zetten het onderscheid van stad en platteland in de verf. 

Bovendien werd het romantische sentiment beschouwd als ouderwets: (…) the old 

Romantic sentiment for landscape dissolves and a new Romantic conception of 

landscape emerges-of landscape that seems, rather, to be a cityscape, if it is true that 

the city is the properly sacred ground of flânerie.273 

 

De natuur wordt een prominent personage in de ontwikkeling van het verhaal. Albert 

Serra’s El cant dels ocells toont het verhaal van drie mannen die worstelen met hun 

omgeving. Van groot belang hier is het onderscheid tussen de oosterse en westerse 

kijk op de natuur. In het westen wordt de natuur gezien als iets dat men moet 

bevechten, als iets dat tegenover cultuur staat. Der Heilige Berg (1926) van Fanck is 

een voorbeeld van de Mountain film, een genre dat populair was in de jaren 20 en dat 

vooral gefocust was op de strijd van de mens met de natuur. Ook Georg Simmel 

schrijft in zijn The Metropolis and Mental Life (1950) over het gevecht van de mens 

met de natuur: The fight with nature which primitive man has to wage for his bodily 

existence attains in this modern form its latest transformation.274 In films als die van 

Diaz en Jia Zhangke is het net omgekeerd: de natuur is er deel van de mens, de natuur 

zit in ons. Zij stellen de natuur volledig gelijk met de ziel van de mens. Om die reden 

voegt Zhangke het magische element toe in zijn Still Life en stelt op die manier de 

breuk met de natuur op een wonderlijke wijze voor.  

 

In Serra’s El cant dels ocells zijn stilistische gelijkenissen te vinden met de 

symbolistische stroming in de schilderkunst. In een scène zien we de drie mannen 

lopen door de mist (afb. 53). We zien ze praten maar ze zijn niet hoorbaar. Langzaam 

verdwijnt de mist en worden de drie en het landschap zichtbaar. De engel (afb. 54) is 

bovendien een figuur die gelijkaardig werd voorgesteld in Pier Paolo Pasolini’s films, 

                                                        
272 Christophe Verbruggen, les Religie- en cultuurgeschiedenis van West-Europa, Universiteit Gent, 6 

mei 2015. Hooghe en Botterman, 2008. 
273 Benjamin, Eiland, Tiedemann, The Arcades Project, 420.  
274 Georg Simmel, “The Metropolis and Mental Life,” 409. 
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bijvoorbeeld door de sobere vertolking van Rossana Di Rocco in Il Vangelo secondo 

Matteo (1964). Het landschap staat helemaal op zich in El cant dels ocells, zoals 

direct zichtbaar is in de openingsshot waarbij gedurende 20 seconden een leeg 

berglandschap het beeld vult.  

 

Afb. 52: Jia Zhangke, 

Still Life (2006), frame 

shot DVD. 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 53-54: Albert Serra, 

El cant dels ocells 

(2008), frame shots 

DVD.
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6.  Conclusie 

 

In deze studie en de bespreking van de gekozen casussen is gebleken hoe Slow 

Cinema een kruising is tussen verschillende filmgenres waarvan de drie belangrijkste 

fictie, documentaire en experimentele film zijn. De nieuwe bewoordingen gelanceerd 

door theoretici om deze combinatie te duiden, zijn avant-doc van Scott MacDonald of 

docufictie. Slow Cinema kan bijgevolg worden beschouwd als een verzameling van 

verschillende filmgenres van de naoorlogse tijd, zoals het Italiaanse Neorealisme en 

de Nouvelle Vague om de twee belangrijkste te noemen. Slow Cinema is zelf een 

wandelen of flaneren door film. De oorzaak of reden voor de tragere esthetiek moet 

dus worden gezocht in zowel de voorbije 20e eeuw als de 21e eeuw. En de vertraging 

kan de postmoderne reactie op moderniteit worden genoemd.  

 

Zoals we zagen in de inhoudelijke analyse in het onderdeel 2.4.4. is de figuur van de 

wandelaar in Slow Cinema een verschijnsel dat filmhistorisch geëvolueerd is tot op 

vandaag. De opvallende aandacht voor de wandelfiguur ligt deels bij de groeiende 

aandacht voor de omgeving van de personages in de films vanaf de naoorlogse 

cinema. De fluide vluchtpunten in de narratieve draad doorheen deze films verschilt 

sterk met de klassieke opbouw van voor de oorlog. Gelijkaardig hieraan is de 

vluchtige flow of life die men ervaart in de stad en die de bestaansreden vormt voor de 

flaneur. In deze flow wordt de wandelaar geconfronteerd met mensen die geen gezicht 

lijken te hebben. In de stad valt een tendens op waarbij het individu een vervlakking 

vormt van zichzelf. Deze vervlakking kan zich op meerdere niveau’s manifesteren. 

Ook in Tsai Ming-Liangs besproken Journey to the West valt op hoe men in de stad 

leeft volgens een geïndividualiseerde, rationalisering van de tijd.  

 

In de Nieuwe blik (4.6.) en Nieuwe manieren van screening (4.5.) werden de gevolgen 

van Slow Cinema op het cinemapubliek duidelijk. Vooreerst werd in de analyse van 

de Nieuwe blik ingegaan op de invloeden in de jaren 1990 van de ontwikkeling van 

cybertechnologie. Zo valt op dat het individu een substituutidentiteit aanmaakt die 

gelijkaardig is aan zijn virtuele dubbelganger. Er werd besproken hoe de kijker zich in 

een passieve modus lijkt te bevinden, maar in feite geactiveerd wordt door het 

passieve (virtuele) beeldlichaam.  
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Slow Cinema is een van de vele Slow bewegingen die deze activeringstechnieken 

bewust inzetten tegen de versnelling van het dagelijkse leven. In sommige gevallen is 

deze reactie georienteerd vanuit het Oosten tegen de (reeds geïnstalleerde) 

modernisering die men situeert in het Westen, en streven – in dit geval de kunstenaars 

– naar een spiritualiteit die verloren is gegaan met de historische introductie van deze 

moderniteit. In de oosterse landen keert men bewust terug naar de natuur om de 

vertraging in te zetten. Slow Cinema eist de tijd terug op, en probeert de eigenheid 

van tijd die letterlijk vernietigd wordt door het kapitalisme terug te herstellen.  

Via Slow Cinema kan ook een alternatieve ervaring van de ruimte worden gegeven, 

die ingaat tegen het staatsapparatus. De felle reactie van het publiek op verveling is 

een gevolg van een verinnerlijking van de snelheidscultuur. Er ontstaat een leegte, een 

surplus van tijd dat men onmogelijk kan opvullen of verdragen. Ook Lav Diaz 

reageert op onze snelheidsconditie: The so-called audiences’ struggle with my praxis, 

the long shots and the long scenes, is a direct result of being conditioned to the 

montage, the fast cuts to cuts, which are regular fare in the movies. The process of 

changing habits is going to take a while. I have no complaints. My cinema can 

wait.275 

Slow Cineasten ontwikkelen een leegte van actie in relatie tot een visuele en 

narratieve afstandelijkheid. Het publiek ervaart een perceptie die ligt tussenin die van 

de twee beeldende stromingen van het minimalisme enerzijds en het abstract 

expressionisme anderzijds, net zoals het zich tussen een theatrale en absorberende 

positie bevindt. Keathley introduceerde hiervoor het concept van ‘panoramische 

perceptie’, wat impliceert dat de kijker net zoals de flaneur opgenomen wordt in de 

film en tegelijkertijd zijn vrijheid behoudt voor een analyse van het beeld. 

Onder invloed van Slow Cinema vervagen de instituten cinema en museum en 

vormen een diffuus fenomeen. Zo valt op dat videokunst en langspeelfilm kenmerken 

van elkaar overnemen om in beide instituten toegankelijk te blijven. Het gevolg is een 

activering en cognitivering van de blik. Het is voornamelijk door de vormelijke 

invloed van schilderkunst, en meer bepaald van de genoemde stromingen in 

schilderkunst, dat deze verwarring en vervaging van de grenzen sterker worden. 

 

                                                        
275 Giulio Bursi, “Manila in the claws of darkness,” laatst geraadpleegd op 14 mei 2015, 

http://moussemagazine.it/articolo.mm?id=1137. 
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In de tweedeling van natuur en stad zijn zeker mengvormen terug te vinden. 

Opvallende elementen eigen aan de Wanderer of de flaneur kunnen telkens ook in 

omgekeerde contexten voorkomen. Still Life wordt bijvoorbeeld stilistisch opgebouwd 

uit beelden die gelijkenissen vertonen met de landschapsschilderkunst als van Patinir 

of Caspar David Friedrich. Het landschap is bijna altijd opgedeeld in drie delen: 

figuratie, rivier en de heuvels op de achtergrond (afb. 55). Zelfs de kleuren lijken 

steeds te schakeren in het genre van Patinirs landschappen, van warme kleuren op de 

voorgrond naar koude kleuren in de achtergrond. Bovendien is ook de Rückfigur 

aanwezig in Zhangke’s composities. Zhangke incorporeert elementen die typisch zijn 

voor de klassieke Chinese schilderkunst, zoals de rivier, de bergen en de mist (afb. 

52). In de Chinese traditie heeft de mist zoals ze wordt weergegeven in de 

Drieklovenvallei, de betekenis van vlotte communicatie.276 Jia bestudeerde voor het 

maken van zijn films de beeldende kunst, en hij past bewust elementen van de 

klassieke schilderkunst toe. 

De stedelijke elementen treden in het geval van Jia Zhangke’s Still Life op in de vorm 

van een verbrokkeling van het landschap. Daarom wordt deze film vaak vergeleken 

met de films van de Italiaanse Neorealisten. Jia Zhangke uitte zijn bewondering voor 

deze filmstroming die haar invloed duidelijk laat zien in zijn werk. De wandelaar in 

Germania anno zero (1948) door Roberto Rosselllini dwaalt eveneens rond door de 

brokstukken van de stad. Op die manier wordt er een associatie gemaakt met een 

naoorlogs gebied, alsof ook in Fengjie een oorlog heeft gewoed. Op een bepaald 

moment wordt in een van de magische scènes een visioen geïnstalleerd waarbij 

mannen in wit pak de brokstukken desinfecteren. De camera wijst naar een vlag met 

de tekst Geef je lichaam en ziel.  

 

 

Afb. 55: Jia Zhangke, Still Life (2006), frame shot DVD. 

 

                                                        
276 Bordeleau, “Jia Zhangke’s Still Life: Destruction as Intercession.” 
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De rol van de wandelaar in Slow Cinema gaat vrij breed en bepaalt zowel stilistische 

als inhoudelijke kenmerken. Deze kenmerken dienen echter steeds samengenomen te 

worden in de analyse. Pas zo kan worden duidelijk gemaakt dat via de long take of de 

temps mort de cineast de aandacht wil vestigen op een ruimtelijke context waarop de 

film een commentaar wil vormen. Dit commentaar is eveneens niet eenduidig en kan 

gaan van een kritiek op globalisering tot het bewerkstelligen van een terugkeer naar 

de natuurlijke, lichamelijke tijd.  

 

In alle gevallen heeft de wandelaar aldus één gemeenschappelijke rol, namelijk die 

van de transparantie bewerkstelligen waardoor het landschap centraal komt te staan. 

Het landschap kan bijgevolg een kritiek vormen of een vormenspel alluderen op de 

kunstgeschiedenis. In beide gevallen blijkt zowel de stad als de natuurlijke context of 

de diffuse ruimte gepast om op deze thematiek te focussen.  

De wandelaar draagt in alle films een tweede gemeenschappelijke kenmerk, namelijk 

het individualisme. Ook hier kunnen verschillende thema’s naar voren komen als 

oorzaak voor het individualisme: de vereenzaming, het sociaal en of historisch protest, 

de isolatie of zelfs het slachtoffer zijn van de ruimtelijke omgeving.  

 

In de inleiding werd vermeld dat aan deze masterproef een onderzoek voorafging over 

temporaliteit in Slow Cinema. Ditmaal werd dieper ingegaan op de ruimtelijkheid in 

cinema. Gilles Deleuze’s Cinema 1: l’image-mouvement (1983) en Cinema 2: 

l’image-temps (1989) vormen een onderzoek naar de essentie van cinema. De 

wandelaar in deze films bleek een belichaming en menswording van de essentie van 

cinema. Volgens Deleuze is de essentie van cinema niet iets dat is, maar wel iets dat 

zou kunnen zijn: de essentie van filmkunst ligt in zijn potentieel. Siegfried Kracauer 

beweerde dat er sterke overeenkomsten zijn tussen het cinematografische medium en 

de flanerie omdat beiden kaleidoscopische sensaties teweeg brengen. Om dit 

onderzoek samen te vatten en bij wijze van conclusie, verwijs ik naar Jean Epsteins 

eerste definiering van het concept Photogénie, waarbij hij de moderniteit van cinema 

aanduidt als een samenkomen van tijd en ruimte. De mogelijkheid van cinema om te 

veranderen in tijd, verwoordt hij als de essentie van deze kunstvorm. Met de 

besproken casussen als vertegenwoordigers van een nieuwe tendens, kunnen we deze 

verandering en variatie binnen en door het filmmedium bevestigen.
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