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Nederlandsee samenvatting 

Inn dit proefschrift, bestudeer ik Finse visuele cultuur 
doorr te concentreren op kijkerschap in een sociale en 
intersubjectievee context. De eerste conclusie is duidelijk: 
omm kijkerschap te kunnen begrijpen is het van belang om 
subjectiviteitt te begrijpen, en voor het begrip hiervan, 
moett men de wederkerige verhouding met de ander in 
beschouwingg nemen, aangezien deze verhouding niet 
simpelwegg een externe is, maar bijdraagt aan het wezen 
vann subjectiviteit zelf. In mijn proefschrift wordt de 
menselijkee ervaring als intersubjectief beschreven, en het 
iss door de verhouding tussen de zelf en de Ander dat het 
subjectt in de sociale wereld kan bestaan. Het subject kan 
alleenn maar bestaan door de verhouding tot de ander, en 
zijnn of haar bestaan kan betekenis hebben als een 'being-
looked-at'' of als een 'being-looking-at' in een sociale 
context. . 

Ditt betekent dat er een voortdurende uitwisseling 
iss tussen het subject en de sociale wereld waardoor het 
externee van de collectieve ervaring het interne van het 
psychischee leven van het subject wordt. Het subject 
bestaatt in de sociale wereld in de belichaamde, actieve, 
enn dynamische vorm, en anticipeert op hoe anderen zijn 
off  haar daden zullen zien. Het is van belang voor de 
aanwezigheidd van het subject in de sociale wereld dat 
hett subject zich zowel bewust is van de wereld als van 
zijnn of haar aanwezigheid in de wereld; het subject is 
altijdd afhankelijk van anderen om zichzelf te kennen. Wij 
zien,, horen, voelen, en drukken onszelf uit via daden die 
tenn dele altijd buiten onszelf, buiten het bereik van het 
eigenn zelfbewustzijn, in de Ander blijven. We moeten 
kijkenn naar anderen om onszelf te zien, en onszelf te ken-
nen.. We kunnen zelf zien, maar slechts in de aanwezig-
heidd van anderen kunnen we ons bewust worden van 
onzee blik. Ons zelfbewustzijn ontstaat en wordt in stand 
gehoudenn door het innemen van een extern oogpunt op 
onszelf.. De identiteiten van anderen, zoals geanticipeerd 
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off  ontmoet, zijn van het begin gekoppeld aan de vorm-
ingg van de eigen kaders van handelen, en van de zelf die 
daarinn beschreven is. 

Dee tweede conclusie van dit proefschrift is dat 
doorr zich te richten op intersubjectiviteit, het mogelijk is 
afstandd te nemen van het model van kijkerschap dat is 
gebaseerdd op tegenovergestelde posities van subject en 
object,, intern en extern, actief en passief. Op verschil-
lendee manieren, kijken beelden terug naar de toeschou-
wer,, en geven daarbij vorm aan de sociale discoursen die 
dee verhouding bepalen met anderen binnen sociale 
gemeenschappenn en tussen sociale gemeenschappen 
onderling.. Beelden kijken terug naar de toeschouwers op 
zo'nn manier dat de filmervaring in wederkerige ver-
houdingg van het ene tot het andere wezen wordt. In de 
filmervaringg zijn het in het bijzonder emoties die de 
uitwisselingg tussen subject en object van de blik in de 
socialee context bevorderen. Beelden kijken terug naar de 
toeschouwers,, en confronteren hen daarbij met hun 
eigenn blik, en maken op die manier duidelijk dat zij 
bestaann voor de Ander zoals de Ander bestaat voor hen. 
Ikk laat zien dat dit schaamte kan oproepen bij de 
toeschouwers,, omdat het kan aangeven dat hun 
verlangenn om te kijken bestaat uit bekeken te worden 
doorr de Ander, en dat de waarden van de Ander hun 
komenn te bepalen. 

Jean-Paull  Sartre heeft ons geleerd dat de 
fundamentelee structuur van schaamte een voorbeeld is 
vann de manier waarop we allemaal aan elkaar 
gerelateerdd zijn, van de manier waarop elk van ons 
gedwongenn wordt om zichzelf te zien door de ogen van 
dee anderen, zonder te kunnen ontsnappen aan de 
identiteitt die hem of haar van buiten wordt opgelegd. 
Maarr schaamte is meer dan slechts een ontologisch 
verbandd tussen de zelf en de Ander, aangezien het een 
emotiee is die diep is ingebed in de sociale context. 
Schaamtee is een manier van bewustzijn die gereflecteerd 
wordtt op de maatschappij en die het subject gevoelig 
maaktt voor de sociale wereld. In dit proefschrift laat ik 
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zienn hoe de Finse nationale identiteit is gevormd rondom 
schaamte.. Daarnaast, toon ik aan hoe schaamte gebruikt 
kann worden als een analysemiddel dat de sociale dyna-
miekk en affectieve verbanden binnen een kunstwerk en 
tussenn het kunstwerk en de toeschouwer zichtbaar kan 
maken.. De derde conclusie van dit proefschrift is dat de 
nationalee specificiteit van Finse visuele cultuur niet per 
see ligt op het vlak van nationale saamhorigheid, maar 
veeleerr op de manier waarop de films, documentaires, 
foto'ss en video-installaties uit dat land een weergave zijn 
vann de intersubjectieve manieren van sociale betrokken-
heid,, die men terug kan vinden binnen schaamte. 
Maarr aangezien schaamte een ambigue verhouding kent 
tott het sociale (schaamte ontstaat als het sociale netwerk 
vann het subject is verdwenen, terwijl op hetzelfde 
momentt schaamte de verbinding vormt naar het sociale) 
geeftt het de mogelijkheid weer voor het subject om zijn 
off  haar sociale bestaan te begrijpen en zijn of haar 
symbolischee netwerk opnieuw te bepalen. De ver-
houdingg tussen het subject en de Ander kan productief 
zijnn in plaats van beperkend, aangezien wij niet af-
zonderlijkk verbonden zijn, maar wezens die elkaar 
wederzijdss ondersteunen. In hoofdstuk I introduceer ik 
hett concept van de 'look-as-exchange' als een mogelijk-
heidd om op een positieve manier de Ander te begrijpen 
enn te ontmoeten buiten de subject/object dichotomie op 
basiss van een diepgaande analyse van Susanna Helke 
andd Virpi Suutari's documentaire Sin —A Documentary on 
DailyDaily Offences (Finland, 1996). Zoals Sartre heeft 
aangetoondd is de 'look-as-exchange' een wederkerige 
activiteitt die de invloed van de Ander op de Zelf erkent 
bijj  deelname in hetzelfde intersubjectieve veld, maar die 
ookk de uitwendigheid van de Ander erkent. 

Subjectiviteitt bestaat uit het krijgen van betekenis 
doorr anderen, maar om te voorzien in een sociale context 
enn perspectief voor de verhouding met anderen is er een 
derdee partij nodig. Volgens Sartre is het de blik van een 
derdee Ander, die de reciprociteit tussen het subject en de 
Anderr zichtbaar maakt. Via een derde Ander kan het 
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subjectt de sociale omstandigheden van zijn of haar 
wereldd begrijpen en ontstaat een basis voor gemeen-
schappelijkheidd als het subject en de Ander gezamenlijk 
inn dezelfde richting kijken. In dit type intersubjectieve 
verhouding,, zorgt de Ander voor een bevestiging van 
hett bestaan van het subject, zonder een bedreigende, tot 
eenn object reducerende Ander te worden, zoals ik heb 
latenn zien in hoofdstuk twee in mijn analyse van Aki 
Kaurismaki'ss speelfilm Drifting Clouds (Finland, 1996). 
Eenn kunstwerk als Pekka Turunen's fotoserie Against the 
WallWall (1995) kan de toeschouwer ook uitnodigen om de 
rijkheidd van verschillende subjectiviteiten te ervaren die 
naastt elkaar en niet tegenover elkaar bestaan. In 
hoofdstukk drie, introduceer ik het concept van abjectie 
datt kan fungeren als een kritische bron voor de toe-
schouwerr om de zelfbezeten subjectposities te her-
benoemenn buiten de zelf/Ander tegenstelling. Ik betoog 
datt op een manier vergelijkbaar met abjectie, schaamte 
dee toeschouwer kan uitdagen om zijn positie van iden-
tificatiee met normatieve idealen en maatschappelijke 
waardenn te verlaten en de Ander binnen zichzelf te 
vinden. . 

Bijj  schaamte is er de mogelijkheid om de eigen 
relatiee met de sociale wereld te onderhandelen en de 
intersubjectievee beperkingen, die de cultuur probeert te 
verbergenn uit te dagen. Schaamte kan zelfs leiden tot een 
process van reflectie, waarbij het subject van schaamte 
zijnn of haar aandacht verplaatst naar zijn of haar 
schaamte,, zijn of haar bewustzijn van wat hij of zij is 
gewordenn voor de Ander (een object van waarden 
binnenn een sociale context). In hoofdstuk vier beschrijf ik 
hoee een fil m als Eija-Liisa Ahtila's If 6 Was 9 (Finland, 
1996)) de toeschouwer kan uitnodigen tot reflectie, tot het 
verplaatsenn van de aandacht naar de emotionele respons 
doorr de toeschouwers de kans te geven de fil m tege-
lijkertij dd van binnen (via schaamte) en van buiten (door 
dee betrokkenheid van de toeschouwers bij de fil m te 
onderbreken)) te ervaren. Door deze structuur, lijken de 
inwendigee en uitwendige dimensie van menselijke 
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subjectiviteitt van elkaar gescheiden, wat de toe-
schouwerss in staat stelt zich op te stellen op een positie 
tussenn de zelf en de Ander en deze intersubjectieve 
verhoudingg voorbij de dialectische tegenpolen van 
subjectt en object, actief en passief, te herbeschouwen. 

Dee 'case studies' in dit proefschrift kunnen dan 
niett alleen worden gezien als pogingen om de inter-
subjectievee aard van de filmervaring te begrijpen en 
'anderszijn'' als het nationale karakter van de heden-
daagsee Finse cinema. Door gebruik te maken van 
schaamtee als een analysemethode, hoopt dit proefschrift 
dee aandacht te hebben gevestigd op de paradoxen, 
tegenstellingenn en pijn in de Finse subjectiviteit en de 
manierr waarop theorieën van Sartre nieuwe richting 
kunnenn geven aan de studie van nationale cinema, maar 
ookk op de manieren waarop de beschreven kunstwerken 
hebbenn gepoogd het gefixeerde identiteitsgevoel van de 
Finnenn te veranderen naar meer open en permissief. 
Daarnaastt kan schaamte als analysemethode worden 
gebruiktt bij om het een welke andere nationale cinema 
enn zijn psycho-historische verbanden. Ook al is de 'ik' in 
ditt proefschrift gepositioneerd in een specifieke natio-
nalee context met specifieke 'reasons of the heart' en ook 
all  ligt de nadruk in de dit proefschrift op Finse schaamte 
enn op Finse nationale cinema, ik hoop in het bijzonder bij 
tee dragen aan een beter begrip van de manier waarop 
onss intersubjectieve bestaan kan worden teruggevonden 
inn schaamte en hoe op een meer algemeen niveau fil m 
intersubjectievee verhoudingen in de context van het 
socialee laat zien. 
Schaamtee bestaat niet alleen tussen de zelf en de Ander, 
hett individu en het sociale, maar eveneens tussen het 
nationalee en het internationale, aangezien de ontologische 
structuurr van schaamte hetzelfde is in elke cultuur. Wat 
'dee sprekende ik' in dit proefschrift vertelt kan dus van 
cruciaall  belang zijn voor het begrip van transnationale 
enn transculturele posities zowel in theoretische als in 
politiekee termen. Sartre schrijft dat begrip niet een 
vaardigheidd is die van buiten naar de menselijke 
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werkelijkheidd komt, maar verbonden is met het geheel 
vann emoties, en dat van binnen naar buiten beweegt. 
Doorr de aandacht te richten op de deconstructie van 
beeldenn dichter bij huis kan men van persoonlijke 
emotiess en privé-ervaring naar het publieke, collectieve 
domeinn bewegen. Dit proefschrift hoopt te laten zien, dat 
wanneerr persoonlijk en emotioneel begrip in beweging 
wordtt gezet, het begrip een intersubjectief standpunt 
wordtt tussen 'thuis' en 'de wereld', dat gedeeld kan 
wordenn door menselijke subjecten in verschillende cul-
turen,, dat de grenzen van nationale culturen kan op-
rekkenn en dat men terug kan brengen naar de eigen 
geschiedeniss als onderdeel van het gezamenlijke cul-
turelee geheugen. Door mij te richten op mijn eigen 
ervaring,, verschaf ik de lezer inzicht in de configuratie 
vann de zelf en de Ander binnen het nieuwe Europa en 
zijnn nieuwe cinema, die voortkomt uit de ervaring van 
transculturalisme.. Daarnaast draag ik bij aan een meer 
algemeenn begrip van de verschillende manieren, waarop 
wi jj  betrokken kunnen zijn bij hedendaagse visuele 
cultuurr als historische, sociale en lichamelijke subjecten 
voorbijj  de tegenovergestelde posities van de zelf en de 
Ander,, publiek en privé, lokaal en globaal. 


