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Samenvatting

Dit proefschrift poogt een esthetische theorie te herleiden en reconstrueren in navolging van de 

filosofie van Gilles Deleuze. We beargumenteren dat een hoofdzakelijke voorwaarde voor een dergelijke 

esthetica de formule ‘zonder oordeel’ moet zijn, welke ingezet wordt als een distantiering van een 

grondleggende tekst in Europese esthetica: Immanuel Kants Kritiek van het Oordeelsvermogen. Een centraal 

filosofisch probleem in Kants systeem is de ambiguïteit van de term ‘esthetica,’ die enerzijds verwijst 

naar de wetenschap van a priori waarneming en anderzijds naar het oordeel van schoonheid en creatie 

van kunst middels genie. Volgens onze stelling verwijst ‘zonder oordeel’ naar een theorie van esthetica 

die losgezet is van de notie van schoonheid en, in meer algemene zin, van de macht van een oordeel dat 

uiteindelijk ondergeschikt blijft aan een transcendentale Wet. Als we deze formule toepassen op het 

schema van Kant, wordt esthetica onmiddellijk afhankelijk gemaakt van de wetenschappen van 

zintuiglijkheid en creatie, welke algemene overeenkomstigheden hebben met de Oudgriekse concepten 

van aisthesis en poiesis. En als we de vaak buiten ogenschouw gelaten tweede helft van Kants derde 

Kritiek — over de teleologie van natuur — serieus nemen voor de studie naar esthetica, kunnen we 

tevens een derde concept toevoegen: phusis. Phusis, aisthesis, poiesis: dit is het raamwerk dat wij aannemen 

in het construeren van een post-Deleuziaanse esthetica. Elk van deze concepten stuurt, in sequentiële 

volgorde, een van de drie hoofdstukken uit dit proefschrift.

 De term ‘cine-esthetica’ verwijst naar twee bijkomende voorwaarden van de hier uitgesponnen 

esthetische theorie. In de eerste plaats is er het argument dat Deleuzes publicaties over de filosofie van 

film in wezen de belangrijkste aspecten van zijn gehele esthetica thematiseren en toepassen. Dit gebeurt 

in deze publicaties nadrukkelijker dan in zijn andere overwegingen van de verschillende kunsten — 

literatuur, theater, muziek, schilderkunst — zodanig dat het een coherent systeem nadert. Het is om 

deze reden dat wij de taal van het ‘cinematische’ aannemen voor onze bevindingen, terwijl we ieder van 

Deleuzes werken over kunst en esthetica betrekken in onze analyses. In meer algemene zin 

beargumenteren we, in de tweede plaats, dat hedendaagse esthetica gedacht moet worden binnen het 

kader van het epistemische regime van de kunsten, die in ruwe zin het karakter van ons huidige 

historische moment duidt.

 Overeenkomstig met het oorspronkelijk Griekse kinesis, noemen wij dit regime ‘cinematisch’ 

omdat ze het best begrepen kan worden volgens de manier waarop het concept van beweging — 

evenals de verwante concepten van tijd en snelheid — zich heeft ontwikkeld gedurende de laatste 

honderd jaar. We laten zien hoe het cinematische, begrepen op deze manier, een kader biedt waardoor 

we de afgelopen eeuw van kunstgeschiedenis in nieuw licht kunnen zien en ons kunnen ontdoen van 

sporen van Romanticisme, evenals een te gemakzuchtige anti-esthetica van het postmodernisme. 

262



Gezien vanuit onze huidige ‘post-mediumconditie’ — om een belangrijke term van Rosalind Krauss te 

nemen — moet de vraag echter niet simpelweg zijn ‘Wat is het cinematische na film?’ maar eerder ‘Wat 

is het cinematische zonder film?’ Het is de opgave van het eerste hoofdstuk om deze tweede vraag te 

overwegen.

 In hoofdstuk twee analyseren we Deleuzes paradoxaal klinkende formulering ‘transcendentaal 

empiricisme,’ een alternatief voor Kants transcendentaal idealisme. Een aanzienlijk deel van dit 

transcendentaal empiricisme betrekt een nieuwe conceptie van aisthesis gebaseerd op een specifieke 

lezing van Bergsoniaanse en Leibniziaanse intuïtie, alsmede Gustav Fechners ‘experimentele esthetica.’ 

Hoewel Deleuze zijn aisthesis niet op systematische wijze uitwerkte, pogen we het te reconstrueren 

vanuit verschillende punten in zijn werk. Wat zich aandient is een non-Romantische theorie van intuïtie 

— ontdaan van ieder spoor van Aanwezigheid — die nuttig kan zijn in het analyseren van cinematische 

kunst. Om voorbij ideeën te gaan over schoonheid, genie, en de ‘faculteit’ van het oordeelsvermogen 

— geen van welk aannemelijk is in het kielzog van filosofie en esthetica uit de laat 19e eeuw — 

ontwikkelen we een theorie van aisthesis na Deleuzes transcendentaal empiricisme. We overwegen dit 

transcendentaal empiricisme als een specifieke manifestatie van ‘radicaal empiricisme’ vanaf William 

James, een traditie die ideeën van Hume en Leibniz combineert op een compleet andere wijze dan 

Kant.

 Waar het tweede hoofdstuk een alternatief biedt voor Kantiaanse aisthesis, probeert hoofdstuk 

drie een post-Heideggeriaanse poeisis  te denken. Hoewel Heidegger een inzichtvolle lezer van Nietzsche 

was en een invloedrijke stroming inluidde in Nietzsche studies, is er een belangrijke manier waarop hij 

bewust de Nietzscheaanse interventie in de wijsbegeerte afwees. Deze afwijzing is gemotiveerd door 

Heideggers naleving van een notie van waarheid, ofschoon zijn werk haar betekenis radicaal herziet. In 

dit proefschrift betekent ‘zonder oordeel’ niet alleen een esthetica losgezongen van ieder concept van 

schoonheid, maar ook van de Kantiaanse Wet — de categorische imperatief — die Kant, ondanks 

zichzelf, aanzette om nieuw leven te blazen in transcendentale waarheden of ‘ideeën’ van Wereld, Ziel 

en God als postulaten van de praktische rede. Poiesis betekent voor Heidegger ‘voortbrengen.’ Het is het 

onthullen van een wereld en als zodanig sterk verwant met zijn conceptie van Ereignis; een gebeurtenis 

die uiteindelijk eveneens alle tekens van een transcendentale waarheid vertoont. Tegen Heideggers 

behoud van een categorie van waarheid voor kunstwerken, bieden wij een meer Nietzschiaanse 

conceptie van poiesis als ‘fabulatie.’ Hier wordt de ontwikkeling van kunst begrepen als een ‘macht van 

het valse’ die noodzakelijkerwijs de clichés en gebruiken van de status quo uitwist. Deze macht van het 

valse vervangt Kants macht van oordeel (Urteilskraft) en staat een totaal verschillende ethiek en politiek 

toe dan wat Kants filosofie voor mogelijk achtte.

 Elk hoofdstuk sluit af met een reflectie op de cinematische kunst van Henri Michaux. Hoewel 

hij slechts een enkele film produceerde, beschrijft Michaux zijn werk — ongeacht of het gaat om 

poëzie, proza, inkttekeningen of tachiste schilderijen — doorgaans als ‘cinematische pogingen om de 

stroom des tijds te tekenen.’ We bouwen voort op dit sentiment en laten zien dat Michauxs 
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geëxperimenteer met verschillende media in feite gemotiveerd wordt door een veel groter project om 

een cinematische kunst te ontwikkelen die adequaat omgaat met het de uitdrukking van tijd, snelheid en 

beweging. Tot slot beargumenteren we dat Michauxs werk de kwaliteiten vertoont van wat wij cine-

esthetica noemen.
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