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An Art Criticism
without Words
Arguing in
(cinematic) images

KUNSTKRITIEK ZONDER WOORDEN
BEARGUMENTEREN IN (FILM)BEELD

Is it possible to practice art
criticism without using words?
Introducing a variety of examples,
Laurence Scherz explores how
text and images relate within
the structure of an argument.

Kunstkritiek beoefenen zonder
woorden te gebruiken, is dat
mogelijk? Laurence Scherz bespreekt
een brede waaier aan voorbeelden
en vraagt zich af hoe woord en
beeld zich in het opbouwen van
argumenten tot elkaar verhouden.
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AN ART CRITICISM WITHOUT WORDS

Can there be art criticism without text? The
question sounds absurd; the only possible
answer an unequivocal no. There’s no
adequate alternative rhetorical device,
especially not in art criticism. Or is there?
Can images make up for language’s undeniable
shortcomings, and contribute something
unique to argumentation, specifically in
art criticism? In 1974 art theorist Rudolf
Arnheim wrote that “[language] is praised
as the indispensable instrument for essential
refinements of the mind of which in fact
language is little more than a reflector.”1
Arnheim argues that we consider the
‘language’ of images to be part of our perception, and in doing so oppose it to abstract
reasoning, which implies a substantial value
judgment. Images are understood to be
part of the intuitive, sensory experience that
is believed to be confusing, a disorderly
assemblage. Language, on the other hand, is
abstract. It has rules and is didactic, it helps
us categorically process and analyse information. However, according to Arnheim language
cannot fully encompass our complex world,
it cannot be the site of thought itself.2 Drawing
on Arnheim’s writings, as well as on the work
of W.J.T. Mitchell and the latter’s appeal for
the (wordless) power of images, this article
considers the image as a rhetorical device.3
Can images function as more than illustrations
or footnotes to a verbal argument? Can they be
understood as utterances that autonomously
form an argument?
Turning to art criticism, we see how,
online, it is evolving in a multimedia form in
which less and less space is designated for
text. However, can you then still practice art
criticism, or is language an essential element
in the construction of an argument? This
article sets out to examine the wide variety of
contemporary critical utterances, ranging
from forms in which text takes centre stage,
to those in which it is hardly present. As yet,
the most noteworthy experiments have
surfaced within film criticism. The examples

Is kunstbeschouwing mogelijk zonder gebruik
van tekst? Het is een vraag die absurd klinkt,
en waarop het antwoord duidelijk ‘nee’ lijkt.
Een vervanging van taal als uitgelezen retorisch
instrument is niet mogelijk, en al helemaal niet
in de kunstkritiek. Of toch wel? Kunnen beelden
voorbij gaan aan de beperkingen die de taal
ongetwijfeld heeft, en op deze manier iets
unieks bijbrengen in de argumentatie, specifiek
in de kunstkritiek? In 1974 schreef kunsttheoreticus Rudolf Arnheim over ons gebruik van taal
dat “[language] is praised as the indispensable
instrument for essential refinements of the
mind of which in fact language is little more
than a reflector.”1 Volgens Arnheim wordt de
‘taal’ van het beeld tot onze perceptie gerekend
en tegenover het abstract denken gepositioneerd, en ligt daarin een groot waardeoordeel.
Beelden zouden deel zijn van de intuïtieve,
sensorische ervaring die als verwarrend wordt
gezien: een vermenging van elementen in een
onoverzichtelijk geheel. Dit in contrast met
de abstracte taal met haar regels en educatieve
karakter, een taal die ons helpt om informatie
gericht te verwerken en te analyseren. Maar
volgens Arnheim kan taal onze complexe
perceptie van de wereld nooit volledig vatten,
en kan taal nooit de plaats zijn waar het denken
zelf plaatsvindt.2 In dit licht wordt er hier, in
navolging van W.J.T. Mitchell en zijn pleidooi
voor de (woordeloze) kracht van het beeld,
aandacht gegeven aan de retorische kracht van
beelden.3 Kunnen beelden dienen als meer
dan een illustratie of toevoeging bij een verbaal
argument? Kunnen ze begrepen worden als
een communicatieve uiting die op directe wijze
een argument vormt?
Wanneer we kijken naar de kunstkritiek,
dan zien we die – online – evolueren naar een
multimediale vorm, waarin er steeds minder
ruimte is voor tekst. Kan je dan nog ten volle
aan kunstkritiek doen, of is daar taal onmisbaar
om een argument op te bouwen? Dit artikel
bespreekt een breed spectrum van verschillende
vormen van kritiek, waarin taal slechts op de
achtergrond of juist heel prominent aanwezig is.

let them pay for it. If it’s so important, pay for it yourself.” “Gewoon laten vernielen door
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put forward do not proclaim to be the new film
criticism; rather they show us alternative ways
images can be employed.
NO WORDS, NO SUBSTANCE?
Media theorist Kevin LaGrandeur states that
“it might be extremely difficult to have a
true argument, with the give and take that
‘argument’ implies, using only visual images.”4
Nonetheless, he continues to believe in the
ability of images to assert influence, since
images and words have always reinforced
each other (even in classical rhetoric, from
Gorgias and Aristotle to Quintilian), and both
possess the power of persuasion. One could
compare the emotional power of the image
to the persuasive power of the word.
LaGrandeur: “[Fluency] with images and
their use [on the internet] has become crucial
to controlling credibility and creating
emotional appeal, and even, to some extent,
logical appeal.”5 “To some extent” refers
to the fact that, like ‘regular language’, the
visual, too, inevitably has its limitations.
Whereas text, following Arnheim’s line of
thinking, cannot translate the emotional
power of our visual environments, the visual
in turn cannot really make statements on
an abstract level – it cannot say anything
definite about the meanings behind images.
In Words and Images in Argumentation
philosopher Axel Barceló argues that when
text and image are combined in an argument,
one can speak of “heterogeneous arguments”.6
This type of argument employs both verbal
and visual devices, whereby images directly
and substantially contribute to the communication and autonomously posit theses and
draw conclusions. Barceló gives the following
example. Carly and Daniel discuss their
friend John, who Daniel says “never dances at
parties”, a statement Carly disputes. Carly
shows Daniel a picture of John dancing and
says: “John, right?”7 Here, the visual rather
than the verbal takes centre stage, as it makes
a vital contribution to Carly’s argument,

Vooralsnog komen de meest belangwekkende
experimenten voor in de filmkritiek. De voorbeelden die we hier zullen zien, presenteren
zichzelf niet als dé nieuwe filmkritiek, wel laten
ze ons zien dat beeld op verschillende manieren,
afhankelijk van taal of niet, gebruikt kan worden.
ZONDER TEKST, ZONDER DIEPGANG?
Mediatheoreticus Kevin LaGrandeur stelt:
“it might be extremely difficult to have a true
argument, with the give and take that ‘argument’
implies, using only visual images.”4 Toch gelooft
LaGrandeur in de zeggingskracht van beelden,
aangezien woord en beeld elkaar al sinds de
klassieke retorica (van Gorgias en Aristoteles tot
Quintilianus) versterken en beiden overtuigingskracht bezitten. Zo is de emotionele kracht
van het beeld vergelijkbaar met de overtuigingskracht van woorden, iets wat LaGrandeur ook
vandaag de dag ziet: “[Fluency] with images and
their use [on the internet] has become crucial
to controlling credibility and creating emotional
appeal, and even, to some extent, logical
appeal.”5 Waar LaGrandeur met “to some
extent” op doelt, is een beperking van de visuele
taal, die logischerwijze net als ‘gewone’ taal
haar grenzen kent. Zoals tekst (volgens Arnheim
tenminste) de emotionele kracht van het
beeldende rondom ons niet helemaal kan
vertalen, zo kan het beeld nooit écht conclusies
verwoorden op een abstract niveau – omdat
het nooit uitsluitsel kan geven over de betekenis
die er achter de beelden ligt.
Als we tekst en beeld in een betoog combineren, krijg je ‘heterogene argumenten’, stelt
filosoof Axel Barceló in Words and Images in
Argumentation.6 Dit zijn argumenten die gebruik
maken van zowel verbale als visuele middelen,
waarbij beelden op directe en substantiële wijze
bijdragen aan de communicatie en op zichzelf
conclusies en stellingen kunnen ontsluiten.
Barceló’s voorbeeld is het volgende: Carly en
Daniel discussiëren over hun vriend John, die
volgens Daniel ‘nooit op feesten danst’, iets
dat Carly weerlegt. Carly toont Daniel een foto
waarop John inderdaad danst, terwijl ze zegt:

hangjongeren en geen onderhoud verrichten.” “Nobody understands these vague blurry arty
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a contribution that language alone could never
have made as convincingly. In Barceló’s
discussions of hypotheses that can be proven
by images only, one must take notice of how
both thesis and conclusion are formulated in
language, at once disputing his claim that the
visual can function autonomously. And when
we compare how the visual functions in the
above example to the conventional way of
argumentation through language, the visual
seems to be very limited in what it can do: it
cannot offer detailed opinions or informative
facts, it does not allow for digression, and
furthermore it knows no delineated meaning.
However, in What Do Pictures Want?
Mitchell describes how we do not do images
justice by writing them off as less telling than
words. “What we have failed to give [images]
is an idea of visuality adequate to their
ontology.”8 Mitchell writes this in response to
what he describes as the attempt to fit images
into a narrow concept of visual culture, to
pin them down, to turn them into language.9
Already in 1995 Mitchell suggested a pictorial
turn had taken place, catapulting us into a
post-textual phase in which images are more
dominant than they had been since the
linguistic turn. LaGrandeur seems to share
this opinion. In ‘Digital Images and Classical
Persuasion’ (2003) he writes that in the
late 1990s images assumed the place of
words in the (digital) word, as the Internet
made it possible to widely distribute and
easily manipulate images, to use them as a
rhetorical device.10
Art criticism is taking note as well, realizing
it must make better use of its visual trumps.
A recurring utterance, however, is that great
dangers await whoever does: digital media
and the reader’s demand for seductive images,
instead of texts that require your full attention,
have rendered art criticism barren. But, if
we were to follow the reasoning of the before
pessimistic art critics, what is wrong with
‘just some images’? And in what way does film
criticism bypass these drawbacks of the image?

“John, right?”7 Taal is hier van haar centrale
plaats in de argumentatie gestoten, stelt Barceló,
en het beeld levert nu een essentiële contributie,
één die nooit zo overtuigend geleverd had kunnen
worden door louter taalgebruik. Wanneer Barceló
stellingen bespreekt die bewezen kunnen worden
door beelden alleen, moeten we echter opmerken
dat zijn redenering voorbij gaat aan het feit dat
vraagstellingen en conclusies hier nog in taal
geformuleerd moeten worden en dat het beeld
dus in wezen niet op zichzelf kan staan. En als
we de manier waarop het beeld in bovenstaand
voorbeeld werkt vergelijken met de conventionele
manier van beargumenteren met taal, lijkt het
beeld veel beperkingen te kennen: het ontbreekt
aan de mogelijkheid tot het overbrengen van een
gedetailleerde mening en informatieve weetjes,
tot het aanbrengen van zijsporen in het argument,
en kent bovendien geen afgebakende betekenis.
Echter, in What Do Pictures Want? beschrijft
Mitchell hoe we beelden geen recht doen door
ze af te schrijven als minder veelzeggend dan
woorden. “What we have failed to give them is
an idea of visuality adequate to their ontology.”8
Dit schreef Mitchell als reactie op de poging om
steeds maar weer beelden in te passen in een
strakke definitie van visual culture, ze vast te
pinnen, volgens hem ‘tot tekst te willen maken’.9
Mitchell stelde al in 1995 dat er een pictorial
turn had plaatsgevonden, één die ons in
een post-tekstuele fase bracht waar beelden
dominanter zijn dan ze ooit waren na de
linguistic turn. In ‘Digital Images and Classical
Persuasion’ (2003) lijkt LaGrandeur het
met Mitchell eens te zijn. Zo schrijft hij dat
eind jaren negentig het beeld het in de (digitale)
wereld overnam van het woord, aangezien
beelden via internet wijd verspreid en gemakkelijk moduleerbaar werden, door iedereen te
gebruiken als retorisch middel.10
Dit gegeven zien we terugkomen in de
kunstkritiek, die begint te beseffen dat ze haar
visuele kaart meer moet uitspelen. We horen
steeds dat dit gevaar met zich meebrengt: de
kunstkritiek wordt uitgehold door de digitalisering en door het verlangen van de lezer naar

drug-using types anyway!” “Schiet toch op man, Broddelwerk!” “You name that art? My
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FAULTY IMAGES
The video essay is one form art- and film
critics employ and in which they experiment
with the rhetorical power of images. The
video essay combines moving images with
theoretical reflections in such a way that they
contribute to each other. Critics use original
images – without first going through the
circumlocutory process of translating them
into words – in order to analyze a specific
movie or the oeuvre of a director, both in
terms of style and content. An argument is
formulated using montage, a voice over, and/
or textual annotations. Although the video
essay has a long tradition within cinematic
history, its employment within film criticism
is relatively new. 11
Often, video essays are not substantiated
in the conventional sense. In Women In The
Works Of Martin Scorsese (Nelson Carvajal,
2014), for instance, the title is the only textual
reference to the author’s objective.12 In ten
minutes Carvajal shows short fragments from
various Scorsese movies, all depicting women
(fig. 1 and 2). There is no voice over, which
means meaning is less likely to be conveyed
through a sharing of expertise, but by some
other, more subtle means. The viewer sees the
women portrayed by Scorsese – they scream

1 – Capture Women In The Works
of Martin Scorsese, Nelson
Carvajal, 2014.

prikkelende beelden, in plaats van teksten waar
je eens goed moet voor gaan zitten. Maar als we
de gedachtegang volgen van de eerder pessimistische kunstcritici, wat scheelt er dan juist aan
‘zomaar wat beeldjes’? En op wat voor manier
slaagt de filmkritiek erin deze nadelen van het
beeld te omzeilen?
GEBREKKIG BEELD
In de kunst- en filmkritiek wordt reeds geëxperimenteerd met de retorische kracht van het beeld,
zoals in het video-essay. Deze vorm probeert
het bewegende beeld te combineren met een
theoretisch beschouwing, waarbij beide elkaar
versterken. Originele beelden worden – zonder
een omslachtige vertaalslag met beschrijvende
woorden – gebruikt om specifieke film(s) of
het oeuvre van een regisseur te analyseren,
zowel stilistisch als inhoudelijk. Met montage,
een voice-over of tekstuele annotaties wordt
geprobeerd een punt te maken. Hoewel
het video-essay een lange traditie heeft in de
filmgeschiedenis, is het gebruik ervan in
filmkritiek relatief nieuw.11
Zo’n video-essay is vaak niet onderbouwd in
de conventionele zin. In Women In The Works
Of Martin Scorsese (Nelson Carvajal, 2014) is er

little sister can make that too!” “Eerst worden dit soort prutsers gesubsidieerd ipv. dat ze
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2 – Capture Women In The Works
of Martin Scorsese, Nelson
Carvajal, 2014.

hysterically and are only good at spending a
man’s money , but since Carvajal does not
posit any explicit argument, at least not in the
traditional sense, the viewer must draw his
or her own conclusions.
The title of Women In The Works Of Martin
Scorsese addresses the essay’s subject matter,
and the way in which Carvajal edits the clips
does reveal something of his intention, but
there is no room for additional information,
historical context, a delineated interpretation,
or an ending with a clear pointe. If any of these
things are truly necessary is beside the point;
the lack of them at least sets them apart from
more conventional forms of written art
criticism: a didactic analysis in which a critic
puts forward an interpretation or evaluation
making use of secondary sources.13 Here,
the critic’s expertise and contribution is
minimal, his point unclear; he leaves us to our
own devices instead of presenting us with a
savvy analysis. So how does this video acquire
meaning? The knowledge and visual literacy
of the viewer play a vital part.14 One could
say the images therefore only to an extent
speak for themselves. The premise ‘female
characters in Scorsese’ has been posited, but
the viewer must (or may) construct the

enkel de titel als tekstueel uitgangspunt.12
In deze tien minuten toont Carvajal ons korte
fragmenten uit verschillende films van Martin
Scorsese die allemaal rond vrouwen draaien
(afb. 1 en 2). Er is geen begeleidende voice-over
van de filmmaker, wat betekent dat er minder
gemakkelijk verdieping zal plaatsvinden via het
delen van expertise, maar eerder vanuit een
andere, subtielere hoek. De kijker zal zien welke
vrouwen Scorsese portretteert – ze schreeuwen
hysterisch en zijn enkel goed voor het uitgeven
van het geld van mannen – maar moet zijn
eigen conclusies trekken, omdat Carvajal geen
expliciete – of in elk geval geen conventionele
– argumentatie uiteenzet en enkel de beelden
laat zien.
In Women In The Works Of Martin Scorsese
wordt het onderwerp wel geduid, en de manier
waarop Carvajal de fragmenten combineert zegt
iets over zijn oordeel, maar hij heeft geen ruimte
voor randfeiten, historische contextualisering,
een afgebakende interpretatie of afsluiting met
duidelijke pointe. Of dit nodig is, is nog maar de
vraag, maar zo verschilt het wel van een klassiekere vorm van een geschreven kunstkritiek,
waarbij de kunstcriticus externe argumentatie
gebruikt in een analyse met een educatief
karakter en een eigen interpretatie of evaluatie.13
De expertise en inbreng van de kunstcriticus
lijken hier miniem, zijn betoog onduidelijk;
hij gooit ons in het diepe in plaats van een

zelf bekend worden omdat ze goed zijn. Dan verdienen ze bakken met geld met beelden die
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hypothesis himself. Or, as Jing Liu states in
‘Visual Images Interpretive Strategies in
Multimodal Texts’, the viewer must always
complete the image.15 Visual literacy
implies the viewer has the visual know-how
to actively read images, and subsequently
formulate a response and complete the
communicative utterance.16 Whereas in a
written article Carvajal’s expertise could
have steered the reader toward a certain
conclusion, here the viewer’s visual literacy
is essential in order for the piece to work.
At the same time this approach allows
for more freedom on the side of the viewer,
as the critic leaves the contextualizing,
interpreting and judging to him.
It is not, however, that Carvajal provides us
with no guidance at all: besides the title,
his choice of images and montage is telling.
In Semiotics of Visual Language Fernande
Saint-Martin writes: “[topological] relations
are established in the visual field on the basis
of tensions animating the visual variables
themselves, activated and expanded by the

uitgekiende analyse te tonen. Hoe krijgt dit
filmpje dan zijn betekenis? De kennis en de
visuele geletterdheid van de kijker blijken voor
deze beelden belangrijk om betekenis te
genereren.14 In die zin spreken de beelden maar
tot op zekere hoogte voor zichzelf: de stelling
‘het vrouwbeeld bij Scorsese’ is uiteengezet,
maar wij moeten (of mogen) zelf het denkpatroon afmaken. Dit stelt ook taalkundige Jing
Liu in haar essay ‘Visual Images Interpretive
Strategies in Multimodal Texts’: de kijker moet
eigenlijk altijd het beeld afmaken.15 Visuele
geletterdheid gaat er vanuit dat de kijker actief
beelden leest en dat hij hiervoor het beeldende
kennisapparaat heeft, om zo de communicatieve
handeling te beantwoorden en te voltooien.16
Waar Carvajal ons in een geschreven artikel bij
de hand had kunnen nemen en zijn expertise
had kunnen verwoorden, zijn de visuele
geletterdheid en de achtergrondkennis van de
3 – Capture 1001 Movies you
Must See (Before You Die): The
Supercut, Jonathan Keogh,
2014

niet af en toe spuuglelijk zijn en dan nog klagen als hun eigen werk niet werkt en
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4 – Captures in digital collage
Look at My Shit: Jordan Belfort
vs. Alien, Sam Roggen, 2014.

perceptive activity of the observer.”17 Creating
visual analogies through the montage
of cinematic images, a practice called
neighbouring, is an excellent way of steering
the viewer toward certain (expected)
connotations,18 a technique Carvajal readily
uses when presenting his caricatural women.
(FILM)MONTAGE AS RHETORIC
In the examples that follow, invoking associations by juxtaposing images proves to be
one of the most powerful techniques to
substantiate an argument. Montage can steer
the viewer’s thoughts using just a few simple
images. The key experiment in montage is
the Kuleshov-effect, named after the Russian
director Lev Kuleshov. Like Sergei Eisenstein,
who was known for his innovative montage,
Kuleshov experimented with the correlation
of successive shots and the effects of their
assembly.19 A shot of an actor with next to no
facial expression is succeeded by a shot of
a full plate of food. The viewer concludes:
the man must be hungry. The same shot of
the actor is followed by the image of a naked
woman: the man is consumed by lust. The
workings of the visual language become clear;
the interaction between images can radically

kijker hier onmisbaar voor de werking. Tegelijk
zit er ook meer vrijheid in deze benadering, want
de kunstcriticus laat de contextualisering, de
interpretatie en het oordeel over aan de kijker.
Het is echter niet zo dat het filmpje van
Carvajal ons geen enkele sturing geeft: (behalve
de titel zijn ook de beeldkeuze en montage
vitaal). Het is een andere soort van kritiek, één
die steunt op het conceptuele denken van de
kijker en die deels de controle loslaat over het
gezegde. Een element dat ons wél helpt is de
combinatie van beelden en hun onderlinge
verhoudingen. In Semiotics of Visual Language
beschrijft Fernande Saint-Martin het als volgt:
“Topological relations are established in the
visual field on the basis of tensions animating
the visual variables themselves, activated
and expanded by the perceptive activity of the
observer.”17 Het veroorzaken van visuele
analogieën door de montage van filmbeelden
– ook wel neighbouring genoemd – is een
uitstekende techniek om bij de kijker (voorziene) connotaties uit te lokken,18 iets waar
Carvajal gretig gebruik van maakt wanneer hij
zijn karikaturale vrouwen opnoemt.
(FILM)MONTAGE ALS RETORIEK
Het oproepen van associaties door beelden
met elkaar te confronteren, is in de voorbeelden
die we hier bespreken een van de krachtigste
manieren om beeldend te argumenteren.

weggehaald moet worden.” “Go get a job!” Cor Rupteling: “Kunst is het pas, wanneer je
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alter a viewer’s analysis. We witness a similar
visual rhyme and like metaphors in
Eisenstein’s debut film Stachka (Strike, 1925)20,
when a shot of a battlefield is succeeded by
a shot showing a man butchering a cow.21
Montage as rhetorical device is exceptionally promising on the Internet, where an
immense collection of images is readily
available for use. This can take on grotesque
forms, such as the ‘video remix meme’22 in
which a large number of images from various
films are shown back to front at a high speed.
Remix memes are collected on sites such as
Supercut.org. 1001 Movies You Must See (Before
You Die): The Supercut (Jonathan Keogh,

5 – Capture in digital collage
True Detective Conversations
# 2, Bobby Finger, 2014.

Montage in de film is een techniek die de kijker
met slechts een paar beelden op een heel ander
denkspoor kan zetten. Het oer-experiment met
filmmontage is het Kuleshov-effect, naar de
gelijknamige Russische regisseur. Net als Sergei
Eisenstein, die bekend stond om zijn innovatieve
montage, onderzocht Lev Kuleshov de correlatie
tussen opeenvolgende shots en het gevolg van
hun assemblage.19 Zo toont hij een shot van een
acteur met een weinig uitgesproken expressie,
en direct daarna een cut naar een beeld van een
bord vol eten. Conclusie van de kijker: hij lijkt
honger te hebben. Komt er dan exact hetzelfde
beeld van de acteur met daarna een beeld van
een naakte vrouw: plots heeft hij een erotisch
verlangen. De woordeloze beeldtaal wordt
hierdoor scherp gesteld; de interactie tussen
beelden kan de uitkomst van de kijkers analyse
danig wijzigen. Ook in Eisensteins debuutfilm
Stachka (‘Staking’, 1925)20 zien we visuele
beeldrijm en metaforen in de montage wanneer
direct na een beeld van een oorlogsslagveld een
slager wordt getoond die een koe slacht.21
Montage als retorisch middel is bijzonder
geschikt voor het internet, met de grote hoeveelheid beelden beschikbaar voor recyclage.
Dit kan groteske vormen aannemen, zoals
het op snel tempo achter elkaar plakken van
verschillende filmbeelden in ‘video remix
memes’,22 die op sites als Supercut.org worden
verzameld. 1001 Movies You Must See (Before
You Die): The Supercut (Jonathan Keogh, 2014)
combineert bijvoorbeeld fragmenten van
meer dan duizend films (afb. 3).23 De waarde
daargelaten, is dit filmpje kenmerkend
voor montage als retoriek in een aftastende
filmkritiek. Zonder uitleg worden er films
(zowel historische als hedendaagse) gegroepeerd per thema: geweld, Hollywood-glamour,
enzovoort. Hier wordt ook de split screen
gebruikt, een techniek die nog verder gaat dan
fragmenten in een narratieve volgorde achter
elkaar zetten, door meerdere bewegende
beelden op één scherm te laten zien. Met het
naast elkaar leggen van deze duizenden flarden
films worden er analogieën getoond waardoor

een ander er zoveel geld voor kunt aftroggelen, dat je in je eigen levensonderhoud kunt
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2014), for instance, combines fragments from
over 1000 movies (fig. 3).23 Not considering
the value of such an enterprise, this video is
a good example of montage as rhetorical
device in the field of exploratory film criticism.
Without explanation, both historical and
contemporary movies are grouped together
according to a theme: violence, Hollywoodglamour, etcetera. 1001 Movies additionally
makes use of a split screen, a technique that
goes further than simply showing clips in a
certain order, namely that shows them side by
side on the same screen. Showing thousands
of fragments of movies side by side like this
reveals novel analogies that in turn invoke
new associations. Arnheim would argue that
this visual logic can only be constructed on
the more intuitive level of perception, through
images. Therefore, and for other reasons
as well, it is extremely valuable for (film)
criticism to be able to make use of images, to
make use of the material of the artwork itself.
STILL COLLAGE
Just like experiments with moving images
can be found in realms other than that of film
criticism, visual film criticism makes use of
more than just moving images. Like with
montage or split screens, one can make sharp
comparisons using still images. In Iconology
(1986) Mitchell suggests images acquire
6, 7 – Capture The
Representation of Women in
Martin Scorsese Films,
Dina Fiasconaro, 2014.

weer nieuwe associaties ontstaan. Arnheim
zou beargumenteren dat zo’n visuele logica,
waarvan de werking zich bevindt op het niveau
van de meer intuïtieve perceptie, enkel via
beelden kan plaatsvinden. Het is om deze
en andere redenen in de (film)kritiek een
grote verdienste om de beelden – en dus het
kunstwerk zelf – te kunnen tonen.
STILSTAANDE COLLAGE
Net zoals experimenten met bewegend beeld
niet beperkt zijn tot de filmkritiek, is visuele
filmkritiek niet beperkt tot bewegend beeld.
Ook met stilstaande beelden kan je, net als met
montage of split screens, scherpe vergelijkingen
maken. Mitchell stelde al in zijn Iconology (1986)
dat een afbeelding haar betekenis kan ontlenen
aan relaties met naburige beelden: “[W]e need
to ask of a [visual] medium, not what ‘message’
it dictates by virtue of its essential character, but
what sort of functional features it employs in a
particular context.”24 Dit geldt natuurlijk voor
het gebruik van filmmontage, maar hoe gebruikt
filmkritiek bevroren beelden? Filmtheoreticus
Sam Roggen pakt het op zijn blog zo aan: hij
brengt stills samen in collages en genereert zo
mogelijke interpretaties. In een vergelijking
tussen The Wolf of Wall Street (Martin Scorsese,
2013) en Spring Breakers (Harmony Korine, 2013)
vormen tien beelden vijf paren met telkens één
beeld van de ene, en één van de andere film
(afb. 4).25 De analogieën zijn betrekkelijk simpel
en vooral duidelijk: Jordan Belfort gooit talloze
dollars in het rond, Alien doet hetzelfde, beiden
snuiven coke van een vrouwenlichaam en

voorzien.Al het andere is marginaal gepruts.” “No more soupsidy culture!” “Ik kan niet
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meaning through their relationships with
neighboring images: “[We] need to ask of a
[visual] medium, not what ‘message’ it dictates
by virtue of its essential character, but what
sort of functional features it employs in a
particular context.”24 This is of course relevant
when discussing montage, but how does film
criticism employ frozen images? Turning to
the blog of film theoretician Sam Roggen, we
encounter the following: stills are collected in
collages, generating as many interpretations
as possible. In a comparison between The Wolf
of Wall Street (Martin Scorsese, 2013) and
Spring Breakers (Harmony Korine, 2013), ten
images form five pairs, each pair consisting
of one image from the one film, and one from
the other (fig. 4).25 The analogies are clear and
simple: Jordan Belfort throws wads of cash
into the air; Alien does the same. Both snort
cocaine from a woman’s body and entertain
guests as if they rule the world. ‘Enough said’,
is the message these images seem to convey,
as the only textual reinforcement are titles
and the actors’ names under the images.
Text is used, but not as an argument. The still
becomes a word, set in a ‘sentence’ – the
collage – in which Roggen articulates exactly
what he wants to say. In this example, like
in Carvajal, the image frees itself from the
clutches of abstract language. Making use
of references from within its own field, the
visual presents a language that needs no text,
a language that has been liberated from the
necessity to mean ‘just that’.
TEXT AS BESTOWER OF MEANING
In contrast with these examples, which
generate meaning without textual accompaniment, I would like to turn to an example that
requires language to alternate its meaning.
Yet another blog shows stills from the TVseries True Detective (Cary Fukunaga, 2014),
changing the subtitles each time they are
posted.26 Criticism directed at pop culture
and other societal phenomena, but also at
the series itself, is voiced through the

entertainen een groep mensen alsof ze koning
van de wereld zijn. “Genoeg gezegd over deze
personages”, suggereren deze beelden, die
tekstueel enkel bijgevallen worden door titels
en namen van de acteurs onder de afbeeldingen.
Hier wordt tekst gebruikt, maar niet als argument. De still wordt hier zélf een woord, gezet in
een ‘zin’ – de collage – waarin Roggen alles zegt
wat hij vertellen wilt. In dit voorbeeld maakt
het beeld zich – net als bij Carvajal – los van de
abstracte taal en zet het met referenties binnen
haar eigen beeldenbank een visuele taal neer
die géén tekst nodig heeft, één die zich losmaakt
van de nood om precies ‘dat’ te betekenen.
TEKST ALS BETEKENISGEVER
In contrast met deze voorbeelden die zonder
tekstuele begeleiding betekenis genereren,
kunnen we kijken naar een voorbeeld dat juist
steunt op taal om haar betekenis te alterneren.
Zo hergebruikt een derde blog stills uit de
TV-serie True Detective (Cary Fukunaga, 2014)
en voegt er steeds andere ondertitels aan toe.26
Via het misantropische hoofdpersonage in deze
serie wordt er kritiek geleverd op popcultuur en
andere maatschappelijke fenomenen, maar
ook op de serie zelf (afb. 5). Er worden op deze
Tumblr steeds dezelfde drie shots getoond
uit een conversatie in de auto tussen de twee
hoofdpersonages, waarbij de wisselende
ondertiteling een nieuwe lading aan hun
gelaatsuitdrukkingen geeft. Het beeld dat we
zien, hoewel steeds hetzelfde, betekent niet
meer hetzelfde voor ons; onze ‘vrije’ beeldende
gedachtegang wordt meer geleid door taal.
Werken deze beelden met tekstuele aanvulling
beter dan de beelden alleen? In elk geval
functioneert dit anders. Taal is hier uitermate
geschikt om expliciet een andere connotatie
aan het beeld te voorzien – een kracht die
tegenover de souplesse van het beeld staat.
Beelden kunnen abstract beargumenteren
via metaforen, maar hun betekenis is nooit
écht duidelijk afgelijnd. Immers, ze kunnen
haast niet tegelijkertijd ook denotatief werken.
LaGrandeur stelt dat beelden een bijzondere

wachten tot de dag aanbreekt en de gemiddelde belastingbetaler gaat bepalen wat kunst is
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8 – Capture The Substance of
Style, Pt. 5: The prologue to
The Royal Tenenbaums, Matt
Zoller-Seitz, 2009.

misanthropic main character (fig. 5). Three
succeeding shots of the two leading men
having a conversation in the car are posted
again and again, each time with different
subtitles, which give the images a different
meaning. Although the images stay the same,
they no longer mean the same to us; our ‘free’
perceptual thought process is more heavily
influenced by language. Do these images
work better with the textual accompaniment?
At least they work differently. Language here
shows itself to be the foremost device with
which to explicitly alter an image’s meaning,
a force that stands in stark contrast to the
agility of the image.
Images can argue abstractly through
metaphors, but their meaning will never be
truly delineated; they have no denotative
power. LaGrandeur argues that images have a
peculiar persuasive ability: their “[persuasive]
power might add to an argument by using
ethical, emotional and logical appeals, but its
force and nonrational nature might also
distract from a message’s logical appeal.”27
Perhaps collaborations between images and
text are just incredibly fruitful, and we should
simply define and exhaust the specific qualities
of both. We have seen how montage is a
‘language’, yet more an experience on the side
of the viewer than an abstract system. And yet
a few altered subtitles can also completely

overtuigingskracht hebben: hun “[persuasive]
power might add to an argument by using
ethical, emotional and logical appeals, but its
force and nonrational nature might also distract
from a message’s logical appeal.”27 Misschien
is een samenwerking tussen beeld en tekst
gewoon erg vruchtbaar, en moeten we de
specifieke kwaliteiten van beide inzien en
uitbuiten. We zagen dat montage een ‘taal’ op
zich is, alhoewel minder een abstract systeem
dan wel een ervaring bij de kijker. Toch kunnen
ook een paar gewijzigde ondertitels je hele
denken over één beeld veranderen. Laten we
de werking van tekst als begeleiding eens
bekijken aan de hand van ons Scorsese-voorbeeld,
Women In The Works Of Martin Scorsese. Er is een
bijna gelijktijdig gepubliceerd video-essay dat
eenzelfde uitgangspunt heeft: het vrouwbeeld
in het oeuvre van Scorsese. Ditmaal, echter,
heeft de auteur besloten om wel tekst toe te
voegen (afb. 6). In The Representation of Women
in Martin Scorsese Films (Dina Fiasconaro, 2014)28
wordt er gebruik gemaakt van kernachtige
tussentitels zoals “The Male Gaze” of
“Hysterical Women”. Gelijkend op de tekstuele
intermezzo’s in stille film worden hier de
thema’s die Fiasconaro bij elkaar groepeert
benoemd (afb. 7). Een andere aanpak: plots is
er een duidelijke structuur in een filmpje
van acht minuten, en, hoe summier ook, een
stem van de auteur via tekstuele intermezzo’s.

en wat niet.” “Because of this sort of ridiculous “art” hard working normal artists have to
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change one’s opinion of an image. Let’s look at
accompanying text in our Scorsese-example,
the video essay by Carvajal. Around the same
time another video essay with the same
subject matter, women in Scorsese’s oeuvre,
was published. However, the author of this
essay included a bit of text (fig. 6). In The
Representation of Women in Martin Scorsese
Films (2014)28 Dina Fiasconaro makes use
of concise titles such as “The Male Gaze”
and “Hysterical Women” that, not unlike
the textual intermezzos in silent movies,
indicate the themes she has identified (fig. 7).
A different approach: suddenly the eightminute long movie has a clear structure
and, albeit faintly, an authorial voice.
Whereas Carvajal let the viewer collect his
own thoughts, Fiasconaro lends the viewer
a – textual – helping hand.
Another example in which text elevates
the visual by supplying a concrete framework,
is in Matt Zoller-Seitz’s annotations for the
opening scene of The Royal Tenenbaums (Wes
Anderson, 2001). By placing textual notations
on top of the images he has transformed the
original visuals into a video essay, without even
altering the montage (fig. 8).29 It is striking that
Zoller-Seitz does not feel the urge to elucidate
by means of a voice-over: the soundscape
of the opening scene is left intact, as well as the
diegetic voice-over by Alec Baldwin. He also
adds small film clips that, in a mise en abyme,
show similar scenes from other movies. For
instance, he compares the opening shot with
that of Orson Welles’ The Magnificent
Ambersons (1942).30 The voice over draws our
attention to the house, which looks like the
one from Welles’ film, and we hear how the
shot is in a Welles-style (like Anderson, Welles
is a very stylistic director). Zoller-Seitz has
a unique way of using images: he shows us
Anderson’s shot with a combination of the
original sound and and his own annotations in
which he teases out the references to Welles’
movie, but he also makes use of the possibility
to simply show us the shots from Welles’ work.

Waar de kijker bij Carvajal zijn eigen gedachten
moest groeperen, wordt er hier een tekstuele
houvast gegeven (naast de structurering die
Carvajal ons gaf via zijn montage).
Een ander voorbeeld waarin tekst beeld op
een hoger niveau tilt door een concreet kader te
voorzien zijn Matt Zoller-Seitz’ annotaties bij
de openingsscène van The Royal Tenenbaums
(Wes Anderson, 2001). Hij heeft de originele
beelden, zonder de montage te manipuleren,
omgevormd tot een filmessay door tekstuele
notities op het beeld te plaatsen (afb. 8).29
Opvallend is dat Zoller-Seitz niet de behoefte
voelt om ook nog het een en het ander te duiden
via een voice-over: hij laat de soundscape van de
openingsscène intact, en houdt de diëgetische
voice-over van Alec Baldwin aan. Ook voegt
hij kleine filmbeelden toe die als mise en abyme
gelijkende scènes van andere films tonen.
Zo vergelijkt Zoller-Seitz het beginshot met dat
van Orson Welles’ The Magnificent Ambersons
(1942).30 Ook via voice-over vernemen we dat de
gebouwen van beide films erg op elkaar lijken,
en dat het een ‘Wellesiaans’ shot is (Anderson is,
net als Welles, een zeer stilistische regisseur).
Zoller-Seitz gebruikt beelden op hun eigen,
unieke manier: hij toont Andersons shot met
zijn oorspronkelijke geluid én eigen bijschriften
waarin hij de Wellesiaanse verwijzing expliceert,
maar kan ons tegelijkertijd ook gewoon het
originele shot uit Welles’ film laten zien. Volgens
Liu, die schrijft dat multimediale teksten vooral
draaien rondom verscheidene communicatievormen “no matter whether they are visual
or auditory, words or image [...]”31, zou ZollerSeitz’ filmessay een perfecte combinatie zijn.
De grenzen tussen taal en beeld kunnen hier
inderdaad opgeheven worden – waardoor zo’n
heterogene vorm sterke (film)kritiek wordt.
HET BEELD AAN HET WOORD LATEN
We zagen dat beelden een kracht hebben die
taal nooit kan bezitten, zeker bij het bestuderen
van film, maar ook dat een argumentatie zonder
woorden altijd minder secuur zal zijn en meer
van de kijker zal vragen. In onze voorbeelden

hand in their subsidies.” “Sorry kunst, daar gaan nu al die kunst soepsidie miljoenen naar
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According to Liu, who writes that multimedia
texts combine multiple communicatory tools,
“no matter whether they are visual or auditory,
words or image […]”31, Zoller-Seitz’ video essay
would be a perfect combination of media. The
boundaries between image and language are
indeed no longer an issue – the heterogeneous
form becomes a strong piece of (film) criticism.
LETTING IMAGES SPEAK
We have seen that images possess a power
language will never have, especially when
reflecting on film, but also that argumentation
without words will always be tougher on the
viewer. In the examples put forward, we have
seen that language’s ultimate trump is the
power of explicit denotation, which leaves less
to the imagination. It is, to say the least, still
difficult to pin down the rhetorical power of
images alone. Where relationships between
images release an exponential, free flowing
stream of connotations (a good thing!),
language speaks of clarity and delineation.
The fact that we still do not consider visual
art criticism to be real criticism, shows
how we continue to associate the discipline
with abstract, pedantic language alien to
the generous playing field images welcome
us on. But it is not unthinkable that the two
close ranks, especially not in art criticism
where the image is the conditio sine qua non.
Furthermore, the Internet has made the
visual an ordinary means of expression: we
think in images, we read in images. It is no
surprise then that, like Mitchell, Liu suggests
we have to extend our methods to understand
visual language, in order to become better
adjusted to the ‘post typographic era’ dominated by images and multimedia texts.32
In these multimedia texts or forms, content
is more important than which medium you
happen to use (as long as it is expressed
well) – perhaps in art criticism we should
refrain from (unproductively) opposing
images and language.
Adjusting to these new ways is not easy.

zagen we dat de overtroevende kracht van taal
kan zijn dat er een explicietere betekenis
afgeleverd wordt, die minder aan de verbeelding
overlaat. Het is, op zijn zachtst gezegd, nog
steeds moeilijk om de retorische kracht van
beelden alleen hard te maken. Waar onderlinge
relaties tussen beelden een exponentiële,
vrij lopende stroom aan connotaties losmaken
(iets positiefs!), is taal in haar betoog duidelijker
en meer afgelijnd. Het feit dat beelden als basis
van een kunstkritiek haast nooit gezien worden
als echte ‘kritiek’, wijst erop dat we die discipline
nog steeds associëren met een abstract,
belerend taalgebruik dat haaks staat op de vrije
speelruimte die beelden ons geven. Maar een
overbrugging is verre van onmogelijk, zeker
in de kunstkritiek met het beeld als conditio sine
qua non. Het beeld is op en door het internet
bovendien een vanzelfsprekende uitdrukkingsvorm: we denken in beelden, we lezen in
beelden. Liu stelt niet voor niets net als Mitchell
dat we onze methoden om visuele taal te
begrijpen moeten uitbreiden om ons beter aan
te passen aan het ‘post typographic era’,
gedomineerd door beelden en multimediale
teksten.32 Aangezien bij zo’n multimediale tekst
of vorm de inhoud belangrijker is dan welk
medium je gebruikt (als het maar goed gezegd
is) moeten we misschien ook taal en beeld niet
zo (onproductief ) tegenover elkaar plaatsen
in de kunstkritiek.
Dit aanpassen gaat met vallen en opstaan.
In de kunstkritiek wordt het beeld met wisselend succes aan het woord gelaten; steeds vaker
galmt het door de gangen van experimentele
labo’s “Is het nog wel kunstkritiek?” Meestal is
het antwoord nee. Veel van de voorbeelden die
we zagen dienen amper als kunstkritiek, maar
dat hoeft misschien ook niet. Ze incorporeren
beelden op een manier die de visuele ontologie
van film erkent. Hun waarde moeten we wellicht
niet beoordelen op basis van hun educatief
of beschouwend karakter, maar op basis van de
manier waarop ze ons het kunstwerk – de film
– tonen en een (creatief ) denkproces in gang
zetten. Zoals Mitchell het verwoordde: “Pictures

toe naar dit soort idioten. als dit geen argument is om het af te schaffen dan weet ik het ook
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Art criticism is letting images speak, but with
varying success; and increasingly one hears
the question ‘Is it still criticism?’ echoing
through the halls of laboratories. Mostly the
answer is ‘no’. Many of the examples shown
here hardly function as art criticism, but
maybe they do not have to. They incorporate
images in a way that acknowledges the visual
ontology. Perhaps we should not judge their
value based on their didactic or contemplative
character, but based on how they reveal to us
the artwork – the film – and trigger a thought
process. As Mitchell puts it: “Pictures want
equal rights with language, not to be turned
into language.”33
This is an excellent point of departure.
If an Internet-user thinks in images, then
perhaps he does not at all mind having to
piece together the wordless, recycled images.
And who says substantial art criticism means
an analysis has to be served to us on a silver
platter? Perhaps we do the media film and film
criticism more justice by approaching them in
a more playful manner. Film criticism, with
its video essays and other visualisations,
sets the right example, one that cannot fail to
influence the rest of the art critical field.

want equal rights with language, not to be
turned into language.”33
In die lijn kunnen we verder denken: als de
internetgebruiker toch in beelden denkt, dan
vindt hij het misschien helemaal niet erg om
woordeloze, gerecycleerde beelden bij elkaar
te puzzelen? En is het wel zo dat diepgaande
kunstkritiek inhoudt dat de analyse ons
voorgehouden moet worden, doen we het
medium film niet meer eer aan door het op een
speelse manier te benaderen? De filmkritiek
geeft met haar filmessays en andere visualisaties
het goede voorbeeld, iets wat alleen maar kan
overwaaien naar de rest van de kunstkritiek.
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