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Het Witte Doek 

Film-plateau schenkt dit seizoen aandacht aan representaties van etnisch-
culturele minderheden op het ‘witte’ doek. ‘Wit’ wordt hier zowel in de 
letterlijke als figuurlijke zin van het woord begrepen. Etnisch-culturele 
minderheden worden namelijk vaak op een stereotiepe, eenzijdige manier 
in beeld gebracht, en dit vaak door ‘blanke middenklasse’ regisseurs. Als 
we weten dat vooroordelen, etnocentrisme en racisme ontstaan via directe 
ervaringen met een bepaalde groep, maar nog meer via socialisatie waarbij 
media een belangrijke rol spelen, wordt het belang en de noodzaak van 
diverse beeldvorming in films overduidelijk. 

Etnisch-culturele minderheden en (scherm)diversiteit staan in onze mul-
ticulturele samenlevingen van vandaag volop in de schijnwerpers, zowel 
in het publieke, gemediatiseerde als het academische debat. Maar reeds 
in heel wat klassiekers uit de filmgeschiedenis krijgt de representatie 
van etnisch-culturele minderheden een prominente plaats toebedeeld. 
Daarom biedt Film-Plateau u een bloemlezing van films die bijdragen aan 
dit nog steeds brandend actuele thema. Zo staat The Jazz singer (1927, 
Alan Crosland) niet enkel bekend als een mijlpaal in de geschiedenis van 
de klankfilm, maar ook omwille van het opmerkelijke en bedenkelijke ge-
bruik van de blackface-techniek. Hierbij worden het gezicht en de handen 
zwart gekurkt om vervolgens een stereotiep zwart personage op te voeren. 
Bij het ontstaan van het filmmedium was de stereotypering van etnisch-
culturele minderheden echter nog een stuk sterker, zoals mag blijken uit 
de compilatie vroege films. Bij een film als West side story (1961, Robert 
Wise en Jerome Robbins) wordt de etnisch-culturele thematiek echter 
veel minder eenduidig opgevoerd. Terwijl deze musical volgens sommige 
critici het racisme binnen de Amerikaanse samenleving bekritiseert, zien 
anderen er een verheerlijking van de VSA in. Eenzelfde ambiguïteit valt 
te ontwaren in John Fords fort Apache (1948). Aan de ene kant had Ford 
kritiek op de weergave van de indianen in het boek dat aan de film ten 
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grondslag ligt, maar aan de andere kant blijft fort Apache een heroïserende 
en mythevormende film, waarin het gedachtegoed van racisme, haat en 
discriminatie geïndividualiseerd wordt in één personage. Net zoals in 
West side story en fort Apache wordt het thema van raciale spanningen 
expliciet behandeld in Mississippi Burning (1988, Alan Parker). Het gebeurt 
echter veel vaker dat het etnisch-culturele aspect eerder de (dankbare, 
want ideale voedingsbodem voor drama) achtergrond vormt waartegen 
het verhaal zich kan ontwikkelen, zoals het geval is in otello (1986, Franco 
Zeffirelli), de openingsfilm van dit Film-Plateauseizoen. 
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Filmauteurs

Het vakgebied Theaterwetenschappen vertoont dit najaar een reeks films 
van echte ‘filmauteurs’. Daarmee verwijzen we niet alleen naar het tra-
ditionele begrip van een cineast die zijn hoogst persoonlijke visie op film 
uitdrukt in zijn filmstijl, maar ook naar cineasten die zelf mee de reflectie 
omtrent film bepaald hebben door er uitvoerig over te schrijven. Deze 
filmmakers hebben hun plaats veroverd binnen de filmtheorie en oefenen 
via hun essays nog steeds een grote invloed uit op het denken over onder 
meer montage en mise-en-scène. Sergei Eisenstein maakte met Bronenosets 
Potemkin (1925) niet alleen één van de beroemdste Russische films ooit, 
maar hier demonstreerde hij bovendien verschillende montagemodellen 
waarbij dynamiek, ritme, contrast en emotie sturende factoren zijn. De 
Russische avant-gardecineast Dziga Vertov staat bekend om zijn boulever-
serende theorieën (‘Kino-Glaz’) over hoe de technologische ontwikkeling 
van cinema de mens zou transformeren. Ook op het vlak van klankmontage 
was hij een ware pionier. Met enthuziazm (1930), zijn eerste geluidsfilm, 
illustreerde Vertov zijn ideeën omtrent de synesthetische vermenging van 
beeld en geluid. Pier Paolo Pasolini was, net als Vertov overigens, ook een 
dichter en een auteur met een indrukwekkende schriftelijke nalatenschap. 
In een dense, lyrische stijl begaf hij zich op het terrein van de filmsemiotiek. 
Uit zijn veelzijdige oeuvre plukken we wat wellicht zijn meest besproken 


