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NEDERLANDSE SAMENVATTING  

 

 In deze dissertatie worden drie films gebruikt als lenzen, met als doel het behandelen 

van de complexiteit inherent aan hedendaagse ‘complexe’ films en het herzien van drie 

bekende ‘anti-narratieve’ begrippen: zelf-reflexiviteit, losse causaliteit en beschrijving. Binnen 

een kader van complexe systeemtheorie en filosofie wordt aangetoond dat deze begrippen 

fungeren als tekstuele organisatieprincipes, corresponderend met complexe systeemprocessen 

en hun organisatie en evolutie: zelfobservatie/zelforganisatie, de aggregatie van eenheden, en 

emergente patroonformatie. Tijd, causaliteit, en ruimte (de traditionele organisatiebeginselen 

van narrativiteit) zijn in dit perspectief niet de beginpunten maar juist de resultaten van zelf-

organiserende functies. 

 Deel 1 adresseert de groeiende tendens van zelf-reflexieve narratie die breeduit wordt 

waargenomen in complexe narratieven en ‘post-klassieke’ films. Ik behandel zelf-reflexieve 

narratie volgens het perspectief van (post)-klassieke cinema, met de film The Final Cut (Omar 

Naim, 2004) als vertrekpunt. The Final Cut is een ‘experimentele’ Hollywoodfilm, die 

samenviel met pogingen om digitale filmdistributie aan populariteit te doen winnen. Door 

deze ‘top-down’ vorm van zelfreferentie te combineren met een plot-georienteerde ‘bottom-

up’ analyse van de zelf-referentiële momenten in deze film en andere voorbeelden (zoals door 

andere onderzoekers behandeld), toon ik aan hoe het spel met temporaliteit in deze en andere 

complexe films door middel van flashbacks, flashforwards en mise-en-abyme structuren kan 

worden beschouwd als momenten van diëgetische zelfobservatie en zelforganisatie via de 

dimensie van tijd. Hoewel momenten van zelf-reflexiviteit traditioneel beschouwd zijn als 

verstorende elementen in de vloeiende totstandkoming van een verhaal (en in die zin een ‘anti-

narratieve’ reputatie hebben verworven), stel ik dat zulke zelf-reflexieve gebaren een 

herwaardering verdienen: in de verschuiving van een narratologisch naar een complex-

systemisch denkkader fungeren ze niet als verstorende, maar juist als organiserende 

elementen.  

 In Deel 2 richt ik mij verder op de nonlineaire, emergente dynamiek van complexe 

films. Het centrale aspect in dit deel van de dissertatie is het soort causaliteit dat zich 

manifesteert in de diëgese van complexe films, wanneer die als een complex system 

beschouwd worden. Om deze causale functie te belichten onderscheid ik die van de 

representationele causaliteit waardoor filmische gebeurtenissen aan elkaar worden verbonden 

(welke in complexe, en vooral ‘netwerk-gestructureerde’ films, vaak nogal losjes schijnt). Aan 

de hand van de film Burn After Reading (Joel en Ethan Coen, 2008) als centraal referentiepunt 

toon ik aan dat de toepassing van het complexe systemen-denkkader op complexe films het 
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mogelijk maakt om—via het concept ‘emergence’—de representationele niveaus van 

diegetische organisatie causaal te verbinden met de niet-representationele. Tussen deze twee 

niveaus in formereren veelvoudige en gedistribueerde elementen (zoals de vele personages in 

een ‘ensemble-’ of ‘netwerkfilm’) zich tot aggregaten via nonlineaire connecties, en genereren 

zo causale dynamieken die de plotstructuur vormgeven. Deze dynamische beweging vormt het 

syuzhet tot een organisatietype dat verschil van narratief, zolang het proces zich niet 

conformeert aan causaal-logische interpretatiemogelijkheden en zich opent of vertakt, in plaats 

van zich naar een begin-midden-einde schema te voegen.  

 Zoals ik beargumenteer in Deel 3 baant het analyseren van individuele films door 

middel van een complex-systemische benadering een pad naar het beschouwen van cinema 

zelf als een complex systeem, waarin de huidige tendens van complexe films (die 

karakteristieken van eerdere tradities en stromingen combineren) hedendaagse en toekomstige 

filmpraktijken transformeert in termen van productie, distributie, en receptie. Als specifiek 

voorbeeld van deze overgang neem ik de film Gomorrah (Matteo Garrone, 2008), welke 

‘behoort’ tot de hedendaagse wereldcinema en karakteristieken deelt met verscheidene soort 

complexe narratieven. Opvallend aan Gomorrah is de ‘bottom-up’ en ‘obscure’ manier 

waarop de film zijn diegetische wereld vormgeeft als een ruimte die een senso-motorische en 

cognitieve investering vereist van de kijker om deze compleet te maken. Met Gomorrah als 

referentiepunt, maar met inbegrip van andere films uit deze categorie, suggereer ik dat 

beschrijving (een discours-modus die vooralsnog als ondergeschikt aan narratief werd 

beschouwd) meer pertinent aanwezig is in complexe films, die worden gekenmerkt door een 

discontinue (en daarmee samenhangend, een ruimtelijke) distributie van diegetische en 

filmische elementen—elementen die door beschrijving op een ‘bottom-up’ wijze worden 

samengevoegd. 

 In het concluderende hoofdstuk stel ik dat, vanuit een complexe systemen-benadering, 

zulke aggregaten emergente patronen zijn; instanties en agenten van een samenspel tussen 

orde en toevalligheid, contingentie en structuur, waardoor elk system, zoals cinema, zijn 

wereld vormt.  

 
Vertaling Laura Schuster 
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