
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Film history in the making
Film historiography, digitised archives and digital research dispositifs
Olesen, C.G.

Publication date
2017
Document Version
Other version
License
Other

Link to publication

Citation for published version (APA):
Olesen, C. G. (2017). Film history in the making: Film historiography, digitised archives and
digital research dispositifs. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/film-history-in-the-making(ad68a275-e968-4fce-b91e-4783cd69686c).html


English Summary

Film History  in  the  Making:  Film  Historiography,  Digitised  Archives  and  Digital  Research

Dispositifs

C.G. Olesen

The  dissertation  Film  History  in  the  Making:  Film  Historiography,  Digitised  Archives  and

Digital Research  Dispositifs investigates the implications which digitisation bears upon scholarly

film historiography. It adresses a deficit in our critical understanding of knowledge production with

digital  methods  and  their  representational  practices  in  film  historical  research,  attending  in

particular  data  visualisations  and  their  uses  in  GIS  mapping,  scholarly  DVD  editions  and

audiovisual  essays.  The research project argues  that  if  we do not  shed light  on the underlying

assumptions,  procedures  and representations  of digital  scholarship we risk losing our ability  to

critically navigate in contemporary film historiography and evaluate its results. From this point of

departure, the project develops a meta-historical framework which accounts for such practices to

further the critical analysis and conceptualisation of digital archive-based scholarship. To this end

the dissertation contends that  it  is  necessary to  elucidate  how film archives,  scholarly research

traditions and scientific visual analytics condition emerging digital methods and stresses that film

historians need to develop strategies for reflecting the humanities’ critical, hermeneutical legacy in

digital scholarship. The dissertation answers the following research questions:

• How do film heritage institutions,  their  restoration and preservation deontologies and in

particular their digitisation work, condition film historical research with digital techniques and

methods?

• How have digital methods travelled from other disciplines into the film historian's toolkit

and which disciplinary negotiations do they undergo in this process?

• How may digital tools allow for expressing reflexivity, ambiguity and multiple viewpoints

in historical interpretation?

To  answer  these  questions,  the  dissertation’s  meta-historical  framework  draws  on  theory  of

history, media theory and visual studies to analyse how visualisations function as symbolisations of

historical  data  in  digital  research  formats. Using  the  dispositif  concept  to  combine  theoretical

insights  from these  fields,  the  dissertation  elucidates  how digital  research  formats  amalgamate

variegated  techniques  and  imply  procedural  human-machinery  interactions  to  produce  graphic
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representations of data, interfaces and inscription devices to think with, analyse and reason from.

The dissertation contains five chapters divided into three parts. Part One,  Sources, Repertories

and  Theories  of  Film  History  which  contains  the  first  two  chapters,  analyses  the  interrelation

between film archiving and film historiography in a historical perspective. Chapter One,  ”Film

Historiography and Film Archives”,  discusses  the interrelation between historiography and film

archiving,  its  shifting  material  basis,  and  the  discourses  which  have  underpinned  shifting

conceptualisations of film and related material as historical source material. It offers an account of

how a network of institutions, sites,  social  groups and techniques – in particular cinephile film

critics, historians, archivists, filmmakers, laboratories and projection technologies - emerged and

has inflected changing definitions of film historiography in scholarship. 

Chapter Two, ”Film Heritage Digitisation Between Europeanisation and Cinephile, Curatorial

Agendas” discusses digitisation of archival film and related materials in a contemporary European

context against the backdrop of especially the European Commission's Digital Agenda. First, the

chapter  investigates  how  cultural  policies  of  Europeanisation  have  shaped  cultural  heritage

digitisation and created fundamental  challenges,  as well  as opportunities,  which individual film

heritage institutions negotiate in relation to their respective curatorial agendas. Second, the chapter

goes beyond the framework of the European Commission to analyse which historical discourses

characterise the discussions around film heritage digitisation, restoration and access among film

archives. Combining institutional analysis and basic descriptive statistics it investigates in particular

how European film heritage institutions' DVD releases reflect historical discourses and condition

scholarly research through selection and restoration procedures.

The dissertation's second part, Data-Driven Mediations of Film History: Traditions, Techniques

and  Dispositifs, which contains Chapters Three and Four, analyses a number of case studies to

elucidate the methodological steps which scholars take when conceptualising and conducting film

historical research with digital tools of analysis. It elucidates how scholarly traditions function as

hermeneutic antecedents in digital research projects and inform the choice and methodical uses of

digitised  source  material  and  techniques  to  create  new  research  dispositifs.  Chapter  Three,

“Microscopic Visions of the Film-Text: Stylometry,  Film  Philology and DVD editions”, analyses

how the DVD format has been developed into a philological research  dispositif at a juncture of

quantitative  style  analysis,  scientific  visualisation  and  film  philological  restoration  theory.  It

considers how video editing, hyperlinking and pattern recognition software in recent projects such

as  Hyperkino  and  Digital  Formalism,  enable  the  visualisation  and  comparative  study  of
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micropatterns  in  cutting  rates,  movements  and colours  in  archival  films.  These  techniques,  the

chapter concludes, lend scientificity to the philological study of archival film and play a vital role in

conceptualising the DVD as a scholarly research dispositif. 

Chapter Four “Writing Film History from Below and Seeing it from Above: GIS Mapping and

New Cinema History's Macroscopic Vision” analyses the use of data mining and GIS techniques in

New Cinema History research. Attentive to New Cinema History’s primarily contextual focus and

use of film related sources, it discusses how information on locations, dates and persons is extracted

from digitised collections of periodicals and business documents with data mining techniques to

visualise and historicise distribution and exhibition networks with GIS mapping.  Analysing New

Cinema  History’s  integration  of  methodologies  from  especially  Annales historiography  and

historical GIS, the chapter argues that its use of digital mapping creates a cartographic  dispositif

which carefully  balances  macro-  and  microperspectives  in  a  “multi-scopic”  approach,  while

reflecting a high degree of ambiguity in its use of data visualisations as evidentiary images.

The dissertation’s final part, Further Perspectives and Conclusions, contains a short fifth chapter

and conclusion. Chapter 5, “From Figures to Figurations – The Subjective Projections of Cinephilia

and  Data  Art” suggests  ways  for  combining  annotation  and  visualisation  techniques  at  an

intersection of scientific and artistic research to nurture idiosyncratic and less methodologically

rule-bound data  visualisations.  The chapter argues  that  such combinations may foster  reflexive

approaches which challenge scientistic conceptions of visual analytics and statistical figures and

give way to an understanding of histories as contingent figurations. The dissertation's conclusion

considers the prospects of integrating and developing digital research methods into film and media

studies  curricula  discussing  both  conceptual  and  institutional  challenges.  As  a  key  point,  the

conclusion stresses that film historians who engage with digital research dispositifs need to become

acutely  aware  that  they  are  not  primarily  writers  of  film  history  but  also  image  makers  and

observers.  As  a  consequence,  scholars  need  to  be  able  to  theorise  the  variety  of  visual

representations  they  produce  to  a  greater  degree  by  understanding  their  underlying  discourses,

traditions and procedures critically from a meta-historical perspective.
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Film History  in  the  Making:  Film  Historiography,  Digitised  Archives  and  Digital  Research

Dispositifs

C.G. Olesen

Het  proefschrift  Film  History  in  the  Making:  Film  Historiography,  Digitised  Archives  and

Digital  Research  Dispositifs  onderzoekt  de  gevolgen  van  de  digitalisering  op

geesteswetenschappelijk onderzoek naar de filmgeschiedenis. Het proefschrift bespreekt vanuit een

wetenschapstheoretische  invalshoek  het  tekort  aan  kritisch  inzicht  op  de  huidige

onderzoekspraktijken en methoden binnen digitaal filmhistorisch onderzoek. Hierbij beschouwt het

onderzoek voornamelijk het gebruik van datavisualisatie voor onderzoekers in GIS cartografie, bij

wetenschappelijke  DVD  edities  en  bij  audiovisuele  essays.  Het  onderzoek  stelt  dat  wij  ons

vermogen  om  huidige  praktijken  binnen  filmhistorisch  onderzoek  goed  te  positioneren  en  te

evalueren  zullen verliezen als  wij  de onderliggende onderstellingen,  procedures  en  visualisatie-

praktijken  niet  kritischer  benaderen.  Zodoende  ontwikkelt  het  onderzoeksproject  een  meta-

historisch  theoretisch  kader  om  digitaal  onderzoek  kritisch  te  kunnen  analyseren  en

conceptualiseren. Hiertoe suggereert het proefschrift dat het noodzakelijk is om helder in kaart te

brengen  hoe  en  op  welke  manieren  filmarchieven,  filmhistorische  onderzoekstradities  en

wetenschappelijke  visualisatiepraktijken  digitale  onderzoeksmethoden  beïnvloeden.  Verder

benadrukt  het  proefschrift  dat  filmhistorici  strategieën  moeten  ontwikkelen  om  kritische,

hermeneutische  perspectieven  van  de  geesteswetenschappen  beter  te  koppelen  aan  digitale

onderzoeksmethoden. Het proefschrift beantwoordt de volgende drie onderzoeksvragen:

• Op  welke  manier  beïnvloedt  de  conservatie-  en  restauratie-filosofie  van

filmerfgoedinstellingen,  en  in  het  bijzonder  hun  digitaliseringspraktijken,  filmhistorisch

onderzoek dat gebaseerd is op digitale technieken en methoden?

• Op welke manieren zijn de digitale methoden van andere disciplines opgenomen binnen

filmhistorisch  onderzoek,  en  welke  disciplinaire  onderhandelingen  geven  vorm  aan  deze

ontwikkeling?
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• Op welke manier kunnen digitale tools kritische reflexiviteit, ambiguïteit en/of meervoudige

invalshoeken binnen een bepaalde historische interpretatie uitdrukken?

Om  deze  vragen  te  beantwoorden  combineert  het  theoretisch  kader  van  het  proefschrift

perspectieven  vanuit  de  historiografie,  mediatheorie  en  visual  studies  om  te  analyseren  hoe

visualisaties fungeren in termen van de symbolisatie van historische data in digitaal onderzoek.

Middels het gebruik van het theoretische concept dispositif tracht het proefschrift deze theoretische

perspectieven samen te brengen, om zo te analyseren hoe verschillende technieken en procedurele

mens-computer interacties samensmelten binnen digitaal onderzoek en leiden tot nieuwe grafische

datavisualisaties, interfaces en tools, die daaropvolgend weer kunnen dienen als basis voor verdere

reflectie, analyse en beredenering.

Het  proefschrift  bevat  drie  delen  met  daarbinnen  vijf  hoofdstukken.  Deel  één,  Sources,

Repertories and Theories of Film History, dat de eerste twee hoofdstukken omvat, analyseert het

verband  tussen  de  filmarchivering  en  de  filmhistoriografie  vanuit  een  historisch  perspectief.

Hoofdstuk één, ”Film Historiography and Film Archives”, bespreekt de verschillende relaties tussen

filmhistoriografie en archivering, diens veranderende materiële basis en de theoretische discoursen

die  verschuivende  conceptualiseringen  van  films  en  gerelateerde  documenten  als  historische

bronnen ondersteunen. Het hoofdstuk biedt een historisch overzicht van de opkomst van bepaalde

instellingen,  plaatsen,  sociale  groepen en  technieken – met  name cinefiele  filmcritici,  historici,

filmarchivarussen, regisseurs, laboratoria en projectietechnieken – en hun belang voor en invloed op

veranderende definities van filmerfgoed en filmhistoriografie.

Hoofdstuk twee, ”Film Heritage Digitisation Between Europeanisation and Cinephile, Curatorial

Agendas” kijkt naar de huidige Europese samenhang van de digitalisering van filmerfgoed, binnen

de context van de digitale agenda van de Europese Commissie. Het hoofdstuk bespreekt eerst hoe

het cultuurbeleid van de Commissie, met als doel de europeanisering, vorm heeft gegeven aan de

digitalisering van cultureel erfgoed, en hoe daarbij zowel grote uitdagingen als mogelijkheden zijn

gecreëerd voor filmerfgoedinstellingen gezien hun eigen curatele agenda’s. Vervolgens bespreekt

het  hoofdstuk  welke  verschillende  historische  discoursen  de  huidige  discussies  over  de
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digitalisering  van  filmerfgoed,  restauratie  en  toegankelijkheid  voor  de  verschillende  Europese

filmarchieven het beste kenmerken. Door institutionele analyse en basis beschrijvende statistiek te

combineren,  onderzoekt  het  hoofdstuk  voornamelijk  hoe  DVD-publicaties  van  Europese

filmerfgoedinstellingen  en  verwante  selectie-  en  restauratiepraktijken  verschillende  historische

discoursen reflecteren en hoe deze universitair onderzoek beïnvloeden.

Deel twee van het proefschrift, Data-Driven Mediations of Film History: Traditions, Techniques

and Dispositifs, dat hoofdstuk drie en vier omvat, analyseert een reeks case studies om te laten zien

welke  methodologische  stappen  historici  volgen  wanneer  ze  met  digitale  tools  filmhistorisch

onderzoek  doen.  Dit  deel  van  het  proefschift  bespreekt  hoe  deze  onderzoekstradities

‘hermeneutische  antecedenten’ vormen  voor  huidige  digitale  onderzoeksprojecten,  en  daarmee

vorm  geven  aan  een  bepaald  methodisch  gebruik  van  gedigitaliseerde  bronnen  en  digitale

technieken om zodoende nieuwe onderzoeks-dispositifs te creëren.

Hoofdstuk drie, “Microscopic Visions of the Film-Text: Stylometry, Film Philology and DVD

editions”,  analyseert  hoe  het  DVD formaat  zich  tot  een  filologisch  onderzoeks-dispositif heeft

ontwikkeld, omdat het zich op een belangrijk kruispunt bevindt tussen de kwantitatieve stijlanalyse,

de wetenschappelijke visualisatie en de filologische restauratietheorie. Het hoofdstuk bespreekt hoe

de combinatie van videomontage, hyperlinking en software voor patroonherkenning binnen recente

projecten  zoals  Hyperkino  en  Digital  Formalism  de  visualisatie  en  vergelijkende  analyse  van

kleinschalige  patronen  in  filmmontage,  beweging  en  kleuren  in  gedigitaliseerde  archieffilms

bevordert.  Deze  technieken,  beargumenteert  het  hoofdstuk,  lenen  wetenschappelijkheid  aan  de

filologische studie van archief-film en spelen een centrale rol in de conceptualisering van de DVD

als een onderzoeksdispositif voor universitaire onderzoekers.

Hoofdstuk vier, “Writing Film History from Below and Seeing it from Above: GIS Mapping and

New  Cinema  History's  Macroscopic  Vision”,  analyseert  het  gebruik  van  data  mining  en  GIS

technieken  binnen  onderzoek  naar  socio-economische  bioscoopgeschiedenis.  Het  hoofdstuk

bespreekt,  vanuit  de  onderzoekstraditie  van  New  Cinema  History  en  diens  gebruik  van

filmgerelateerde  collecties,  hoe  gegevens  over  plaatsen,  data  en  personen  met  data  mining
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technieken  en  GIS  kartografie  worden  verkregen  en  gevisualiseerd  om  bepaalde  historische

patronen in distributienetwerken te bestuderen. Het hoofdstuk beargumenteert dat de integratie van

de  methodologieën  uit  met  name  Annales historiografie  en  historische  GIS,  een  kartografisch

dispositif heeft gecreëerd dat analytische macro- en microperspectieven samenbrengt binnen een

”multi-scopische”  benadering  die  daarbij  tevens  de  ambiguïteit  van  wetenschappelijke

datavisualisaties als bewijskrachtige beelden benadrukt.

Het  laatste  deel  van  het  proefschrift,  Further  Perspectives  and  Conclusions,  bevat  een  kort

afsluitend  hoofdstuk  en  de  conclusie.  Hoofdstuk  vijf,  “From  Figures  to  Figurations  –  The

Subjective  Projections  of  Cinephilia  and  Data  Art”  biedt  suggesties  en  aanwijzingen  voor

toekomstige  combinaties  van  annotatie  en  visualisatietechnieken  op  het  snijvlak  van

wetenschappelijk en artistiek onderzoek, om zo minder methodologisch gebonden en wellicht meer

idiosyncratische  datavisualisaties  te  bevorderen.  Het  hoofdstuk  beargumenteert  dat  dergelijke

combinaties  de  kritische  wetenschappelijke  reflectie  zullen  bevorderen,  en  daarmee  de

sciëntistische  opvattingen  van  datavisualisatie  en  statistische  analyse  uit  kunnen  dagen  en  zo

kunnen leiden tot een genuanceerder begrip van de historiografie.

De conclusie van het proefschrift kijkt tot slot naar de mogelijkheden om het gebruik van digitale

onderzoeksmethoden verder te ontwikkelen en te integreren binnen film- en mediastudies, en wat de

eventuele institutionele en conceptuele uitdagingen daarvan kunnen zijn. Als kernpunt benadrukt de

conclusie dat filmhistorici die zich bezighouden met digitale onderzoeks-dispositifs een bewustzijn

dienen te ontwikkelen van het feit dat ze niet uitsluitend schrijvers van de filmgeschiedenis zijn,

maar  ook  beeldmakers  en  waarnemers.  Daarbij  is  het  belangrijk  dat  filmhistorici  hun

visualisatiepraktijken  beter  theoretiseren,  aan  de  hand  van  een  verdiepend  en  kritisch  meta-

historisch inzicht  dat  de ondersteunende veronderstellingen,  tradities en procedures  van digitale

tools zelf aan de kaak stelt.
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