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WAYS OF LOOKING
Een Nederlandse ‘vertaling’ van het Tate origineel voor film.



Onze ontvangst van en reacties op een film worden bepaald door onze eigen en heel verschillende persoonlijke en sociale ervaringen. Deze kunnen we niet 
ontkennen en zouden het startpunt moeten zijn als we een film op ons laten inwerken.

Jijzelf
Wat zijn je eerste reacties bij de film? Waarom krijg je die gevoelens en gedachten erbij?

Er zijn fundamentele verschillen tussen ons die onze manier van hoe we dingen zien bepalen. Geslacht, ras, (sociale) klasse, leeftijd, etc bepalen hoe wij naar 
films kijken films begrijpen en ervaren. Dat geldt ook voor onze overtuigingen, houding en waarden. 

Jouw wereld
Waar doet de film je aan denken? En waarom?

De wereld waarin we leven en de dingen waarmee we ons omringen, ‘kaderen/bepalen’ hoe we tegen dingen aankijken. Bijvoorbeeld, ons land of regio, familie, 
thuis en omgeving beïnvloeden ons ‘oordeel/perceptie’

Jouw ervaring
Hoe ben jij met de film verbonden?

We brengen allemaal verschillende ervaringen en interesses mee als we naar de film kijken. Bijvoorbeeld: dingen die we online hebben gezien, in het museum, 
plekken die we bezocht hebben, dingen die we meegemaakt hebben. Deze verscheidenheid aan ervaringen maakt dat we allemaal anders reageren op dezelfde 

film.

WAYS OF LOOKING
Een Nederlandse ‘vertaling’ van het Tate origineel voor film.

Persoonlijke benadering. Wat breng jij mee?  



Elke film heeft zijn eigen intrinsieke kwaliteiten. Om deze op waarde te schatten moeten we ‘feitelijk/formeel’ naar de film kijken. Bijvoorbeeld naar de kleuren, het licht, de locaties, de 
acteurs, de editing, het geluid, de effecten. De afgelopen 100 jaar heeft film grote ontwikkelingen doorgemaakt, zoals 3D, drones, digitale technieken, 5.1 Surround, blue screen, 

motion capture.
Wat we in film zien kunnen wij niet meer van echt onderscheiden en debegruikte technieken bepalen hoe wij de film ervaren.

Om de  eigenschappen van de film goed te begrijpen kunnen hem we ontleden op basis van VORM 

Vorm 
gaat over ingrediënten als: 

• Verhaalstructuur: cirkelconstructie, flash back, flash forward, dagboek/lineair, mozaiek etc,  o.a. Citizen Kane, Memento, Amadeus, Love Actually
• Kleur:. Dario Argento de meester van kleur. Zijn bloed is echt rood. O.a. Sin City, Vertigo, Grand Budapest Hotel, In the Mood for Love (https://www.youtube.com/watch?

v=tILIeNjbH1E)
• Licht. Don’t breathe. O.a Barry Lyndon, Schindlers’ List, The Artist, 2001 Space Odyssey, The Neon Demon

• Effecten en stunts. Wilhelm’s scream en grote auto achtervolgingen 
• Muziek. Een scene zonder of andere muziek. The Shining. Come play with us, met get lucky Daft Punk Dario Argento. Ennio Morecone’s muziek stond aan op de filmset. Acteurs 

lopen op de muziek op de set. Babydriver. De eerste 10 minuten zijn gewoon 3 hele nummers
Miles Davis is L’Ascenseur pour l’echafaud

• Decor & Props (incl green screen & vfx/cgi computing): Mindhunter. Madmen. O.a. Interstellar, Ex Machina, Pirates of Carribean, The Matrix, Avatar
• Kostuums: The Great Gatsby, Moulin Rouge, Memoirs of a Geisha

• Inzet van acteurs/actrices. Gollem, King Kong, Reservoir Dogs, Singing in the Rain, Terminator-serie, Rainman, Loving Vincent
• Locaties Reservoir dogs, The Shining, New York zoals in Annie Hall en Manhattan. Nieuw-Zeeland in Lord of the Rings 

• Montage/editing. Babydriver (shootout). Victoria. Birdman. Rope. Apocalypse Now, Jaws en Raging Bulle (Thelma Schoonmaker), Battleship Potemkin (Sergei Eisenstein) 
• Cameravoering, o.a. Fanny and Alexander (Sven Nykvist), Paris Texas (Robbie Muller), Saving Private Ryan of JFK (Janusz Kaminsky), Hugo (Robert Richardson), The 

Revenant.

Kijkend naar de film. Wat kan ik zien?



Kijkend naar de film. Waar gaat de film over?

Elke film heeft een inhoud en vorm. De makers ervan proberen via inhoud en vorm wat te vertellen aan het publiek. 
Dat omvat vele verschillende ingrediënten, waarmee de maker(s) ons iets willen laten zien/begrijpen. Zo willen ze iets aan ons over brengen.

Om de  eigenschappen van de film goed te begrijpen kunnen hem we ontleden op basis van Inhoud 

Inhoud gaat over ingrediënten als:
• Titel  (inclusief duiding als sequel, remake, deel van trilogie etc.)

• Genre-aanduiding
• Thema of onderwerp

• Gebruikte symboliek en open of verborgen boodschappen/statements
• Tijdsbepaling (periodefilm, SciFi, actualiteit, tijdloos) 



Film kijken doe je altijd in een context. Een film maken trouwens ook. Ontdekken en weten wanneer een film gemaakt is en met welke motieven zal je kijk op de film 
beïnvloeden. Meer weten over de maker eveneens. De verhouding/plaats van een film ten opzichte van andere films binnen het oeuvre van de makers roept oordelen op. 

De maatschappelijke actualiteit waarin een film wordt vertoond kan de perceptie ervan sterk beïnvloeden. Zijn verbondenheid met maatschappelijke thema’s, die opvlammen en 
wegebben, geven stuwing aan je perceptie van een film.

De historische periodisering van een film maakt deze context heel expliciet. Juist dit soort films worden vaak (verschillend) beoordeeld in termen van “gedateerd” of “tijdloos”. 
Maar dit oordeel kan in verschillende tijdvakken weer wijzigen. 

Klassiekers zijn vooral films die hun (belevings)waarde en zeggingskracht behouden door alle contexten heen. Bijvoorbeeld: Citizen Kane, Otto e Mezzo, One Flew over the 
Cuckoo’s Nest, Manhattan, The Big Lebowski

Context gaat over: 

Wanneer is de film gemaakt? Kunnen we verbindingen maken met elementen uit de tijd waarin hij is gemaakt?

Waar is de film gemaakt? Vertelt de film iets over de plaats waar hij is gemaakt? 

Wie heeft hem gemaakt? Wat weten we over de maker? (David Fincher)

Voor wie is de film gemaakt? 

Is de film sociaal of politiek verbonden met de tijd?

Kun je de film linken aan andere kunstvormen uit die periode . Zoals literatuur, muziek of design?

Hoe is de film verbonden met andere kennisdomeinen zoals wetenschap, geografie, wiskunde, artificial intelligence, ecologie

Hoe ‘zien’ mensen de film nu? Is dat anders dan toen de film voor het eerst uitkwam?

Welke informatie is er die de film beinvloedt? Recensies, kritieken, interviews, blogposts…

Kijkend naar de Context. De plek van de film in de wereld. 
Hoe is de film verbonden met de rest van de wereld?


