
Philipp Schmerheim rondde de master Filo-
sofie, Mediasrudies en Oude geschiedenis af
aan de Georg-August-Universität Göttingen
in Duitsland en deed aansluitend een master
Filmstudies aan de UvA. Met een sterke
onderzoekspoot in film en filosofie is de FGw
voor Schmerheim de promotieomgeving bij
uitstek, 'In de werenschap is er een debat over
de relatie tussen film en filosofie. Is er een
verband tussen film en academische filosofie,
en zo ja, war is dar verband? In de bioscoop
kun je zien dat veel films filosofische kwesties
behandelen, en dan doel ik niet alleen op art-
housefilms. Blockbusters zoals The Matrix,
The Truman Show of Inception geven wel
degelijk Jood [or thought, zoals de Ameri-
kaanse filosoof Stanley Cavell dat heeft ver-
woord. Er is dus sprake van een correlatie
tussen theorie en de praktijk. Voor de weren-
schapp er is het dan een relevante vraag of de
filosofische gegevens in films slechts een
illustratie zijn, of dat er een boodschap in
films kan zitten, die wellicht interessant kan
zijn voor een wetenschappelijke filosoof. Ik
vermoed dat laatsre.'

Om die stelling aan re tonen, gebruikt
Schmerheim in zijn PhD het verschijnsel
'skepticism'. 'In enkele films die ik onder-
zoek komt her idee van skepticism terug,
zoals de filosoof Barry Stroud dat heeft
geformuleerd. Hij stelt dat we misschien niet
weten wat we denken te weten. Mijn proef-
schrift is tweeledig: aan de ene kant is het een
vervolg op de lopende discussie over populaire
cultuur, film en filosofie. Vanuit theoretisch
oogpunt kun je stellen dat film een filosofische
waarde heeft. Aan de andere kant ga ik in
op de gedachte dar een flink aantal films
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doordrenkt van de filosofische norie dat wat
we denken te weten slechts een illusie is, op
basis van film theorie en een analyse van een
filmcorpus. Zo visualiseer ik bijvoorbeeld
structuren en analyseer ik de scenario's. Tot
slot probeer ik aan de hand van een corpus
films die de idee van skepticism behandelen
een methodologie te onrwikkelen voor filo-
sofische filmanalyse.'

Film en filosofie

Naast zijn proefschrift is Schmerheim
docent Filmstudies en Duitse literatnur aan
de Heinrich Heine Universität in Düsseldorf
en aan de Universität Bremen. 'Met mijn
collega's in Düsseldorf verzorg ik onderwijs
over interrnedialiteitstheoricen en over de
manieren waarop kinderen media waarnemen.
In dat onderwijs simuleren wij het weten-
schappelijke bedrijf. In 2010 draaide een vak
om manier waarop het boek Pippi Langkous
van Astrid Lindgren tot een film was bewerkt,
Samen met studenten organiseerden wij een
conferentie in her filmmuseum in Düsseldorf.
Daarbij was Inger Nilsson aanwezig, de
actrice die Pippi Langkous speelde in de film

uit 1969. Verder plaatsen wij bijdragen op de
website Kinderundjugendmedien.de, waarop
ni eu ws, bibliografieen en een encyclopedie te
vinden zijn. Zo proberen wij het onderwijs
aansprekend te maken: het werkt niet erg
motiverend als een paper eindigt in een la.'

Zijn ervaringen in Düsseldorf kon Schmer-
heim goed gebruiken als lid van het organisa-
tiecomite van de jaarlijkse Film-Philosophy
conferentie, die van 10 tot 12 juli in Amster-
dam plaatsvindt, 'Dit jaar vindt de Film-
Philosophy Conference voor het eerst plaats
buiten Groot-Brittannie. Meer dan honderd
wetenschappers vanuit heel de wereId zullen
speciaal voor deze conferentie overkomen.
De samenkomst van al die kenners is een
stimulans voor her vakgebied. Het idee om de
conferentie na ar Amsterdam te haien en een
samenwerking aan te gaan met het Eye Film-
instiruut, is voortgekomen uit de seminars van
ASC!\s Film and Philosophy research group.
Deel uitmaken van de organisatie van die
conferentie is voor mij een uitgelezen kans.'

Meile van Loenen
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