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Ongemakkelijke confrontaties

Spiegels bij Visconti 
 

Egbert en ik delen al jarenlang een grote voorliefde voor de Italiaanse film. 
Allebei zijn we in het voetspoor van beroemde Italiaanse filmmakers 

als Luchino Visconti en Roberto Rossellini het land rond geweest. 
Daarnaast heeft Egbert mij genereus materiaal uit zijn collectie geleend voor 

mijn onderzoek en heeft hij juist weer uit mijn dvd-collectie geput. 
Ter herinnering een stuk uit mijn boek in wording 

over Visconti en visuele cultuur.

SPIEGELTJE, spiegeltje aan de wand... Al in de Oudheid hadden spiegels 
een connotatie van magie. De oude Joden en Grieken voorspelden de 

toekomst via spiegels. Na de introductie van het Christendom continueerde 
deze traditie desondanks in Europa via de zogenaamde ‘specularii’ die 
verleden, heden en toekomst in bij voorkeur donkere spiegels lazen. Het 
beroemdste voorbeeld is zonder twijfel de spiegel van de boze koningin van 
Sneeuwwitje, maar ook in andere sprookjes, Kabbala en regionale folklore 
komen donkere spiegels vaak terug en tot op de dag van vandaag worden ze 
over het internet aangeboden voor de zogenaamde ‘catoptromancie’ of het 
oproepen van bovennatuurlijke krachten via spiegels. Vroeger dacht men 
dat spiegels geesten en demonen konden oproepen, zoals we zien in 
prenten uit de vijftiende en zestiende eeuw, zoals die van Ritter Vom Turn, 
maar zelfs in de negentiende eeuw komen we beelden van diabolische 
verschijningen in spiegels tegen in de werken van Félicien Rops en James 
Ensor. In Harry Potters ‘Spiegel van Neregeb’ toont de spiegel het verlangen 
van degene die erin kijkt en test daarmee ook diens karakter.  
    Echo’s hiervan zien we terug in het filmisch oeuvre van de Italiaanse 
filmregisseur Luchino Visconti. Daar duiken personen plotseling op in een 
spiegel terwijl ze offscreen staan. In Visconti’s film Senso (1954) verschijnt 
de Oostenrijkse luitenant Franz Mahler bij de villa van zijn minnares, de 
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Venetiaanse gravin Livia Serpieri, alsof hij een geest is uit haar verleden 
(pahina 16). Visconti visualiseert dat erg mooi. Eerst zien we Franz links in 
beeld, achter een transparant gordijn terwijl we simultaan zijn reflectie in 
een donkere spiegel midden voor ons zien. Kort daarna, als Livia voor haar 
kaptafel zit, verschijnt Franz in de spiegel terwijl hij zelf offscreen staat. Net 
zoals hij speelt met een groene shawl van Livia, zo speelt hij met haar 
gevoelens. Zelfs al zit ze met haar rug naar hem toe, toch kan ze het gezicht 
van de verleider niet negeren vanwege zijn reflectie.1    
    Het gebruik van spiegels in film is inmiddels onderdeel van de filmtaal 
geworden. Denk aan flashbacks via spiegels, de vampier die geen spiegel-
beeld heeft, het spiegeldoolhof in Orson Welles’ The Lady from Shanghai 
(1947) of de spiegel als overgang naar een andere wereld bij Jean Cocteau, 
zoals in diens Le sang d’un poète (1930) en Orphée (1950), vergelijkbaar met 
Lewis Carroll’s Through the Looking-Glass (1871).2  Spiegels zijn inmiddels 
een vast onderdeel van interieurs geworden. Mensen trekken er hun kleren 
voor aan, kammen hun haar, maken zich op, enzovoorts. Spiegels geven 
ook een extra dimensie aan de ruimte. In film kunnen ze delen van de 
ruimte laten zien die anders verborgen zouden blijven: de zogenaamde 
vierde muur. Maar spiegels kunnen ook op een narratieve of een meta-
forische manier gebruikt worden, en dat zien we juist geregeld bij Visconti. 
Hij speelt op geraffineerde wijze met de ruimte en de acteurs, maar in 
sommige gevallen geven zijn spiegels een diepere betekenis aan de situatie. 
Laten we nu eens een paar voorbeelden uitdiepen en zo een mogelijk kader 
scheppen voor Visconti via schilderkunst, fotografie en film. Li teratuur over 
spiegels in de schilderkunst was er al een beetje met de studies van G.K. 
Hartlaub, Sabine Melchior-Bonnet e Mark Pendergrast, respectievelijk 
‘Zauber des Spiegels’ (1951),  ‘The Mirror. A History’ (2001), en ‘Mirror 
Mirror, A History of the Human Love Affair with Reflection’ (2003)3.   Maar 
voor wat spiegels in film betreft is dit een nog nauwelijks ontgonnen 
terrein, zoals internationale filmwetenschappers als David Bordwell, auteur 
van ‘Film Art’ en ‘Film History’, en Barry Salt, auteur van ‘Film Style & 
Technology’, hebben bevestigd.4  Dankzij dvd laat zich vandaag de dag zo’n 
pioniersonderzoek wat gemakkelijker ondernemen, onder meer door de 
mogelijkheid om stilstaande beelden, captures, uit de dvd’s te distilleren en Senso (pagina 20)
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zo beeld voor beeld de film te analyseren. We focussen hierna met name op 
twee aspecten: de confrontatie met jezelf en de confrontatie met de ander 
via spiegels. 
 
De spiegel en de ruimte bij  Visconti
Laten we nu eens kijken hoe Visconti met spiegels in zijn films omgaat. 
Allereerst iets over de spiegel en de ruimte. Visconti laat in zijn films 
emoties niet altijd direct zien maar ook indirect via spiegels, omdat de 
situatie maar ook zijn visie dat verlangt. In Senso (zie pagina 19) ziet Livia 
haar minnaar Franz onverwacht op haar balkon staan en ze schrikt hevig. 
We zien haar angst eerst via de spiegel rechts van haar; pas daarna zien we 
de emotie in haar eigen gezicht. Visconti had haar natuurlijk best van voren 
kunnen filmen maar op deze manier behield hij de eenheid van ruimte. 
Bijna de hele scène is gefilmd in de slaapkamer van Livia, wat het geheel 
een theatraal karakter geeft, alsof we naar een toneelopstelling kijken. 
Visconti houdt zo ook de aandacht gericht op het point-of-view, de blik, 
van Livia, ook al zien we geen echte point-of-view-shots (d.w.z. alsof we 
door haar ogen kijken). Als Visconti de angst van Livia recht van voor had 
gefilmd, dan had de camera buiten de kamer moeten staan en hadden we 
het point-of-view van Franz in beeld gekregen. Het was dan een heel ander 
soort scène geworden. Visconti gebruikt dus de spiegel als instrument om 
de eenheid van ruimte te behouden, omdat hij blijkbaar een groot bewon-
deraar was van de neoklassieke eenheid van tijd, ruimte en actie. Bovendien 
staat bij hem het personage centraal, in dit geval het hoofdpersonage Livia, 
en dat zie je.  
    Spiegels kunnen echter ook behoorlijk desoriënteren wanneer het niet 
duidelijk is of we te maken hebben met een  mirror shot (d.w.z. een shot dat 
alleen wordt gevormd door een spiegelbeeld) of met een echt beeld, of 
wanneer we niet weten waar de acteurs binnen de set staan. Aan het begin 
van Senso, in het Teatro La Fenice, zien we twee shots gefilmd in een 
spiegel van een theaterloge. In het eerste shot zien we op de achtergrond 
het toneeldoek dat omhoog gaat voor de volgende akte, terwijl Livia het 
commentaar geeft dat Italianen niet naar de opera gaan voor de muziek. In 
het tweede shot zien we Livia zittend, met op de achtergrond de opera-

zang eres, waardoor we een connotatie leggen. In die twee shots vraag jij je 
af: w aar staan de acteurs, waar staan wij? 
    Geraffineerd is de verwarring over wat echt is en wat niet. Livia geeft aan 
dat ze van opera houdt maar niet als die zich niet op het toneel afspeelt, 
waarmee ze doelt op een rel in de zaal, waarbij haar neef, de patriot Ussoni, 
Franz Mahler tot een duel heeft uitgedaagd. Livia kent Franz dan nog niet, 
maar nadat ze nadien een hele nacht met hem door Venetië heeft gewan-
deld zal ze smoorverliefd op hem worden en zal ze zich zelf gaan gedragen 
als een echte melodramatische operaheldin. Bovendien dragen zowel zij als 
Franz een masker in deze scène: wie liegt nu wie voor? Die dubbelheid 
wordt visueel onderstreept via de spiegel.  
    In ‘Cahiers du cinéma’ opent Willy Acher zijn artikel ‘Pour saluer Vis-
conti’, geschreven ter gelegenheid van de presentatie van Senso in Parijs in 
1956, met deze spiegelscène om zo de essentie van Visconti’s cinema aan te 

Senso (deze en vorige pagina)
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Boven: Die Buchse  der Pandora  (G.W. Pabst 1929)
Midden: Der blaue Engel  (Joseph von Sternberg 1930 )

Onder: M  - eine Stadt sucht einen Mörder ( Fritz Lang 1931)

geven. 5 Hij schrijft: “Vanwege de gezochte kadrering en het complexe beeld 
is dit shot een goed voorbeeld van die bestudeerde vorm die de Jansenis-
tische kritiek van links in Italië Visconti verwijt, en tegelijkertijd van het 
gebruik van spiegels voor de onthulling van de werkelijkheid en de verzwar-
ing van de dingen waarmee het hele Viscontiaanse oeuvre en Senso in het 
bijzonder  bezaaid is.” Het betreffende shot geeft synthetisch aan hoe de 
opera op het toneel en het melodrama in de film samen gaan lopen, melo-
drama in de Italiaanse betekenis van: opera, niet te verwarren met de nogal 
pejoratieve betekenis die het met name in Frankrijk in de jaren vijftig had 
voor de aanduiding van een bepaald soort films.6

 
Confrontatie met jezelf 
De personages bij Visconti spiegelen zich met trots en ijdelheid, of het nu 
vrouwen of mannen zijn. Denk aan Tancredi (gespeeld door Alain Delon) 
op het bal van Il Gattopardo (1963), aan de nazi Aschenbach (Helmut 
Griem) in The Damned (1969) en aan zijn naamgenoot (gespeeld door Dirk 
Bogarde) in Dood in Venetië (1971). We kunnen ook denken Livia in Senso, 
Angelica (Claudia Cardinale) in Il Gattopardo, Elisabeth (Charlotte Ram-
pling) in The Damned en haar naamgenoot, keizerin Elisabeth (Romy 
Schneider) in Ludwig (1972). De iconografie van de mens die zich spiegelt 
is al eeuwenoud en heeft gezorgd voor beroemde schilderkunstige werken 
als ‘Vrouw voor een spiegel’(ca.1650) van Gerard Terborch of de ‘Rokeby 
Venus’ (1643) van Velazquez. In beide gevallen zien we de vrouwen op de 
rug gezien. Hun gezichten zien we niet, alleen de reflecties van hun gezich-
ten in de spiegel. Zoals Yuri Lotman heeft opgemerkt: ‘It is essential to 
recognize, however, that duplication means of a mirror is almost never 
simple replication. Rather, the right-left axis is reversed, or, even more 
frequently, a perpendicular axis is superimposed on the canvas or screen, 
creating a dimension or viewpoint outside of the surface.’ Hij noemt in dat 
verband ook de Rokeby Venus en stelt: ‘Besides the viewpoint of the 
observer, who sees Venus from behind, ad additional perspective is added, 
directed on Venus’s face, visible in the depths of the mirror.’ 7 Ook in de 
negentiende-eeuwse schilderkunst komen veel schilderijen van zichzelf met 
genoegen spiegelende dames voor, zoals de kokette Parijse society-dames in 
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het werk van de Belg Alfred Stevens (bijvoorbeeld ‘La Parisienne Japonaise/
La robe japonaise’, ca. 1872), de trotse  Mme Jeantaud van Edgar Degas 
(‘Madame Jeantaud au miroir’, ca.1875) of de verliefde, zelfbewuste jonge 
vrouw in ‘Nello specchio’ (1886) van Noord-Italiaanse schilder Spartaco 
Vela.8  In ‘Vanité/Vanity’ (1889) van Auguste Toulmouche is de vrouw zo 
verrukt van haar spiegelbeeld dat ze het zelfs kust. 
    Spiegels kunnen echter ook ongemak oproepen door hun directe en 
onpersoonlijke confrontatie met jezelf. De Zweedse filmmaker Ingmar 
Bergman gebruikte deze connotatie vaak in zijn films, van Wilde Aardbeien 
(1957), waar de oude hoofdpersoon wordt geconfronteerd met zijn 
verleden en zijn karakter tot de metaforische spiegel van Als in een donkere 
spiegel (1961) ofwel de confrontatie van de twee vrouwen voor een spiegel 
in Persona (1966); het laatste voorbeeld weer opnieuw geciteerd, lijkt het, 
in Mulholland Drive (2001) van David Lynch. 9

    Spiegels die ongemak veroorzaken kennen een lange traditie in de filmge-
schiedenis, met name in de Duitse film van rond 1930. Voordat we op 
voorbeelden bij Visconti ingaan dus eerst een paar voorbeelden van an-
deren, met name van Georg Wilhelm Pabst, Josef Von Sternberg en Fritz 
Lang. Een sterk voorbeeld zien we in Lulù ofwel Die Buchse der Pandora 
(1929) een late zwijgende film van Pabst, waar  Lulù voor een spiegel 
zichzelf staat te bewonderen als ineens de reflectie van de massieve gestalte 
van haar man, Dr. Schön, verschijnt, die haar angst aanjaagt, en niet zonder 
reden (pagina 22). Na haar geflirt met zijn eigen zoon wil hij dat ze zelf-
moord pleegt. Terwijl ze zelf ontsnapt, zien we nog steeds die dreigende 
reflectie van hem in de spiegel. Deze scène is zowel beschreven als gevisu-
aliseerd in Mary Ann Doanes artikel, ‘The Erotic Barter: Pandora’s Box 
(1929)’, in Eric Rentschlers bundel The films of G.W. Pabst, An Extraterrito-
rial Cinema’ (1990).10  Daarin schrijft Doane: “Lulu, gazing admiringly at 
her own image in the mirror, begins to take off her wedding gown. In a 
closer shot, she removes her necklace and as she bends down to set it aside 
the ghostly image of Schön appears in the mirror to fill the space she leaves 
vacant. When she rises again, Lulu is startled by the image of Schön, his 
gaze fixed upon her. Schön’s presence here as a virtual image lends to his 
figure an even greater terror. Because the miror image, psychoanalytic mark 

of an illusory identity, is shared both by Lulu and Schön, it can be inter-
preted by a double perspective. The free and joyful sexuality represented by 
Lulu seems to call forth in response its weighty, cumbersome other, sig-
naled by the presence of Schön and his problematic of sexual guilt. On the 
other hand, Schön’s guilt requires Lulu’s image.”  Thomas Elsaesser gaat in 
‘Weimar Cinema and After’ (2000) juist in op de kort daaropvolgende scène 
van Schöns dood: “By far the most disturbing, because virtually unreadable 
(unreadable not in its narrative logic but in the logic of the glance-glance, 
facial expression,, space and gesture) is the death of Dr Schön. Schön tries 
to persuade Lulu to kill herself after he has surprised her in the conjugal 
bedroom with Alwa’s head cradled in her lap. Pabst stages the scene in a 
series of medium shots, with Lulu and Schön cut off at the waist. As Schön 
tries to force the gun into Lulu’s hand, both of them are reflected in the 
bedroom mirror. From then on it is almost impossible for the spectator to 
decide whether he is looking at Schön or his mirror image, whether Schön 
is looking at Lulu, at the camera or at himself.” 11 Juist die verwarring maakt 
het tegelijkertijd één van de spannendste momenten uit de film. 
    Daarnaast hebben we de spiegelmomenten in Der blaue Engel (1930), de 
eerste geluidsfilm van Joseph von Sternberg, een film die Visconti altijd erg 
heeft gewaardeerd, die hij mogelijk in Parijs in de jaren dertig zag toen hij 
daar veel was of hij zag hem  in de verbasterde, veritaliaanste versie die in 
Italië was te zien.12  Eerst zien we de student die zich achter een kamer-
scherm verstopt van Lola-Lola, zodat zij, koket als ze is, zich uitkleedt in 
het zicht van de professor (Emil Jannings) die zijn ondeugende studenten 
zoekt. Als de professor de student ontdekt, zien we zijn spiegelbeeld in de 
driedubbele spiegel achter hem (pagina 22). Nadat Lola hem plagend haar 
poeder in zijn gezicht heeft geblazen zien we het spiegelbeeld van de 
professor opnieuw. Maar het mooiste voorbeeld zit bijna aan het eind van 
de film, wanneer de troep van Lola teruggekeerd is in de bar ‘Der blaue 
Engel’ in het stadje van de professor  en de professor, nadat hij is getrouwd 
met Lola en is mee gaan reizen, is afgezakt tot clown (pagina 22). We zien 
alleen zijn gezicht in de spiegel en zien hem zich transformeren in de 
clown. Heel het verval van de man wordt duidelijk maar Lola en de 
 directeur vernederen hem extra door hem te laten optreden als clown in 
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zijn geboortestadje. Dat gebeurt in een nieuw shot zodat we weten waar 
iedereen staat en hoe de ruimte eruitziet. Sternberg herhaalt die techniek 
als we de professor in close up in spiegelbeeld zien die opgemaakt wordt 
door de zenuwachtige directeur. Pas daarna krijgen we een medium shot 
met de twee personen voor de spiegel te zien. Tenslotte moet het moment 
worden genoemd waarin geconverseerd wordt via de spiegel. De professor 
is helemaal aan het eind van zijn krachten, terwijl Lola en haar nieuwe 
minnaar in de spiegel voorbijkomen. We zien haar eerst binnenkomen via 
haar spiegelbeeld, links in beeld. Daarna geven de minnaar en zij in beeld 
kritiek op de arme man; niemand heeft medelijden met hem. Dan verlaat ze 
het beeld en gaat zoals dat het offscreen, maar we zien haar nog steeds via 
haar spiegelbeeld afkeurend naar de professor kijken.13

    Visconti heeft blijkbaar goed gekeken naar de films met Marlene Dietrich 
en geregisseerd door Von Sternberg, want Sternbergs spel met spiegels doet 
aan Visconti denken. We zien dat spel ook herhaaldelijk in latere films van 
Sternberg. In Morocco (1930), de eerste film die  Sternberg en Dietrich in 
Amerika maakten na Der blaue Engel, zien we bijvoorbeeld Gary Cooper 
die met lipstick op een spiegel een afscheid schrijft aan Marlene. Later laat 
Marlene dat eerst koel en glimlachend en vervolgens vol afkeer zien aan 
haar andere minnaar, gespeeld door Adolphe Menjou.14  We zien daarbij 
Menjou eerst offscreen naast Dietrich onscreen; daarna pas komt hij ook 
onscreen. 
    De derde regisseur die regelmatig speelt met spiegels is Fritz Lang, met 
name in zijn film M – eine Stadt sucht einen Mörder (1931), Langs eerste 
geluidsfilm. We zien eerst de kindermoordenaar Beckert (gespeeld door 
Peter Lorre) zichzelf bekijken in de spiegel, eerst spelend en uitdagend, 
maar terwijl hij een steeds grotere grijns maakt wordt hij een gevaarlijk 
type, precies zoals de politie over hem spreekt (pagina 22). Zijn dubbele 
natuur komt naar boven. Later als hij nonchalant tegenover de etalage van 
een messenwinkel staat en een appeltje eet, ziet hij in de reflectie van de 
ruit een meisje. Hij verstijft en zijn obsessie neemt bezit van hem; hij fluit 
het thema van Peer Gynt, Leitmotiv in M,  en loopt kordaat weg. We 
begrijpen dat dit kind zijn volgende slachtoffer wordt. Het derde moment is 
het meest klassieke moment van de film als het meisje hem laat zien hij een 

‘M’  van Mörder (moordenaar) op zijn schouders heeft. Tot dan toe dacht 
hij dat zijn alter ego niet zichtbaar was. Hij kijkt in een ruit, ziet het Kaïns-
teken van de ‘M’ en begrijpt dat hij in gevaar is. Tom Gunning schrijft in 
zijn monografie over Fritz Lang, ‘Allegories of Vision and Modernity’ 
(2001) dat Lang de seriemoordenaar Beckert als een dubbelganger voor-
stelt, tegelijkertijd slachtoffer en dader, een soort Peer Gynt, een in zichzelf 
gekeerd kind. Lang laat dat vooral via spiegels zien.15 Gunning noemt 
daarbij de drie voornoemde voorbeelden.   
    Lang was een van de cineasten die het meest met spiegels werkte, ook in 
zijn latere ‘film noir’-films in de jaren dertig en veertig in Amerika.16  Dat 
inspireerde weer regisseurs als Robert Siodmak, ook een Duitser die in de 
jaren dertig naar Amerika trok — denk aan films als The Spiral Staircase 
(1945) en vooral Dark Mirror (1946). Darrah O’Donaghue, die Dark Mirror 
van Siodmak analyseerde in ‘Senses of Cinema’ (2004), merkte op hoe 
elliptisch de structuur van de film is en welke rol spiegels daarbij spelen: 
“The Dark Mirror (1946) is almost Bach-like in its play with symmetry and 
counterpoint – the film opens with credits over Rorschach-test inkblots, 
and a room with a broken mirror; ends in a room with a broken mirror, and 
‘The End’ imprinted on an inkblot. The plot concerns identical twins, one of 
whom may be a murderess, and the two men who try to catch them out.” 17 
Volgens Donahue heeft de spiegel in Dark Mirror meer te maken met het 
vocabulaire van de Duitse  —expressionistische—film en cultuur in het 
algemeen dan met psychoanalytische interpretaties. De spiegel staat dan op 
gelijke hoogte met elementen als dubbelgangers en hypnose. Het is in-
derdaad niet moeilijk die twee ook in het verlengde van de spiegel te zien, 
zoals dan ook gebeurde in de Duits-expressionistische film Der Student von 
Prag (1913), waarin het spiegelbeeld de dubbelganger en de kwade twee-
lingbroer van de student wordt.  
 Meer in het algemeen over spiegels en film noir schrijft Scott Snyder in 
‘Personality Disorder and the Film Noir Femme Fatale’ (2001) dat het 
narcisme van de femmes fatales in film noir wordt aangetoond met hoe ze 
zichzelf in de spiegels bekijken, geheel geabsorbeerd in zichzelf, daarbij de 
mannen om hen heen negerend: “Scenes involving mirrors are quite 
common with these women. This may represent the devious, cunning 
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Boven: L’Innocente (Luchino Visconti 1976)
Midden en onder:  Il Gattopardo (Luchino Visconti1963)

nature of these women, where ‘nothing and no one is what it seems...
oftentimes, these tenebrous reflections are more powerful than the real 
women they mirror’. [...] The ‘mirror shots’ also indicate women’s duplicit-
ous nature: they are visually split, thus not to be trusted. The mirror motif 
also contributes to the murky confusion of film noir: nothing and no one is 
what it seems.”18  Het  ‘mirror shot’ bij uitstek is dat in Orson Welles’ The 
Lady from Shanghai, waar in de slotscène Elsa Bannister (Rita Hayworth) 
met haar tegenstanders wordt geconfronteerd in een spiegelpaleis op een 
kermisterrein (pagina 34). Snyder: “As the funhouse mirror shatters the 
frame, they reveal the many faces of this femme fatale, in some of the 
mirrored panels appearing strong and self-confident, in others weak and 
vulnerable. The spectator joins with the protagonists in viewing all of these 
aspects of her personality, so that the shot elicits both a literal (physical) 
point of view and a figurative (emotional) one as well.”19

 In film worden personen voor de spiegel nogal eens met hun slechte ego 
geconfronteerd, bijvoorbeeld na een moord zoals in Varieté (1925) van E.A. 
Dupont of in La bête humaine (1938) van Visconti’s leermeester Jean 
Renoir. Het spiegelbeeld roept dan op tot schaamte of berouw. Soms 
resulteren deze confrontaties in de vernietiging van de spiegel zoals in 
Bigger than Life (1956) van Nicholas Ray en The Red Shoes (1948) van 
Michael Powell en Emmerich Pressburger. In Anatole Litvaks Mayerling 
(1936) schiet een dronken kroonprins Rudolf (Charles Boyer) met zijn 
pistool een spiegel kapot, omdat hij zo walgt van zijn spiegelbeeld en van 
zichzelf. Het geeft te denken dat het vooral de mannen zijn die de spiegels 
stukslaan, zoals wordt benadrukt in de avant-gardistische compilatie 
Kristall (2006) van Matthias Müller. Yuri Lotman noemt ook Henri- 
Georges Clouzots Le corbeau (1943) en Marcel Carné’s Le jour se lève 
(1939).20 In de ene film wordt de ijskoude verpleegster Marie Corbin  
verdacht van moord en door de bevolking achtervolgd. Thuisgekomen ziet 
ze dat haar woning is gesloopt. Haar gebroken psyche ziet ze letterlijk terug 
in een gebroken spiegel. In de andere film wil de hoofdpersoon François de 
spiegel kapotslaan, die hem herinnert aan betere tijden met zijn geliefde 
Françoise.  
    De films van Visconti bevatten ook dergelijke situaties van ongemak, ook 
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al worden ze niet gevolgd door de vernietiging van de spiegel. Wanneer 
Giuliana Hermil (gespeeld door Laura Antonelli) in Visconti’s laatste film 
L’Innocente (1976) terugkeert van haar overspelige rendez-vous met haar 
amant  en de sluier van haar hoed optilt tegenover de spiegel, zien we haar 
gezicht in het spiegelbeeld (pagina 28). Ze bekijkt zichzelf met schaamte en 
schuld, maar ook verwarringen nieuwsgierigheid; een beetje als in ‘Nello 
specchio’ van Vela, al mist daar wel het schaamtegevoel. Op de achtergrond 
zien we als een omen een antiek schilderij van een kind: het toekomstige 
resultaat van het overspel. We zien haar emotie indirect via de spiegel, die 
zo werkt in actieve zin. Hij lijkt haar te waarschuwen, te berispen. Ook Il 
Gattopardo  bevat dergelijke ongemakkelijke en negatieve confrontaties. Er 
is bijvoorbeeld de ironische confrontatie van de huispriester Padre Pirrone 
(Romolo Valli) met zijn ongewassen en ongeschoren kop, in de badkamer 
van de prins, don Fabrizio di Salina. We zien eerst don Fabrizio (Burt 
Lancaster) gereflecteerd in een trumeau (een levensgrote spiegel) en van 
opzij in een kleinere spiegel. Nadat hij is alleen gelaten, gaat Padre Pirrone 
naar de kleinere spiegel toe en bekijkt zichzelf. Uiteindelijk zien we hem in 
een zg. mirror shot, dat het hele beeld vult. Het beeld is zo helder dat als we 
niet het vorige shot hadden gezien niet hadden kunnen opmaken of de 
Padre zelf offscreen of onscreen was, binnen of buiten beeld. Om in de 
termen van de Franse filosoof Gilles Deleuze te spreken: het virtuele beeld 
is een actueel beeld geworden. Gilles Deleuze geeft in zijn boek ‘Cinema 2. 
L’Image temps’ aan dat het gespiegelde beeld normaal gesproken een 
virtueel beeld is ten opzichte van het werkelijke personage dat de spiegel 
opvangt, d.w.z. dat het afhankelijk en ondergeschikt is aan het werkelijke 
personage, maar dat het actueel, zeg maar zelfstandig, wordt zodra we in 
beeld niets dan het  spiegelbeeld kunnen zien.21

 Een vergelijkbaar beeld zien we aan het eind van het bal in Il Gattopar-
do, wanneer don Fabrizio beseft dat hem alleen ouderdom en dood resten. 
We zien hem in een geïmproviseerde badkamer, waar hij in de spiegel kijkt 
pagina 28). We zien hem eerst in een plan américain of knee shot (d.w.z. 
gefilmd tot aan zijn knieën) voor de spiegel. We zien zijn gezicht alleen in 
spiegelbeeld, hemzelf zien we op de rug. Visconti snijdt dan naar een 
mirror shot van de  prins, een extreme close up van zijn gezicht die het 

drama van dat emotionele moment benadrukt, want de altijd zo stoere en 
kordate prins laat tranen vloeien. Opnieuw weten we alleen dat dit een 
mirror shot is door het voorafgaande shot.Visconti snijdt vervolgens naar 
een camerahoek links van de prins, wat nodig is voor het vervolg van het 
parcours wat de man aflegt. We zien hem opnieuw in plan américain en 
een beetje vanuit een high angle (hoge camerahoek). We zien niet zijn 
reflectie in de spiegel voor hem, maar wel in een spiegel voor ons, opzij van 
hem. Visconti anticipeerde zo visueel op de twee laatste hoofdstukken van 
de roman van Giuseppe Tomasi di Lampedusa die hij niet opnam in zijn 
film, die dood en Nachleben van de prins aangeven. Een langzame wals die 
dan begint onderstreept auditief de melancholie en de vanitas van de scène, 
net zoals dat visueel gebeurt door het beeld van de pispotten in de aangren-
zende kamer. Vol walging bekijkt de prins het resultaat van een nacht 
feesten. 
 Worden bij Visconti de spiegels weliswaar niet kapotgeslagen, wel zien 
we herhaaldelijk dat de mannelijke agressie en zelfhaat wordt afgereageerd 
door spiegelende objecten zoals glazen kapot te slaan, zoals Gino doet bij 
de zangwedstrijd in Ossessione (1943), Simone in de bar in Rocco e i suoi 
fratelli (1960) en Franz in de confrontatie met Livia aan het eind van 
Senso.22 Die verwarring over wat nu spiegelbeeld en wat nu werkelijke 
persoon is, kennen we niet in de klassieke schilderkunst. In de negentiende-
eeuwse fotografie is het echter al lastiger te onderscheiden. In de collectie 
van het George Eastman House zien we Daguerreotypieën van naakte en 
geklede dames voor spiegels of spiegelkasten. De spiegelbeelden beginnen 
zo scherp te worden dat ze beginnen te concurreren met de personen 
ervoor. Ook in de negentiende-eeuwse naturalistische schilderkunst van 
bijvoorbeeld Alfred Stevens, zien we dames voor de spiegel, van wie de 
spiegelbeelden dicht in de buurt blijven van de werkelijke personen; mo-
gelijk heeft de ontwikkeling van de fotografie hierin een rol gespeeld.23 
Tenslotte zien we ook in negentiende-eeuwse karikaturen zoals Honoré 
Daumiers L’acteur, dat de persoon in de spiegel niet alleen van dezelfde 
hoogte maar ook even scherp is als de persoon ervoor. 
 Indirect kennen we overigens een rijke traditie in het fenomeen van de 
mirror shots in de film, via het met spiegels geschilderde of gefotografeerde 
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zelfportret.  Rembrandt bijvoorbeeld schilderde tientallen zelfportretten 
met behulp van een spiegel. Die laten dus niet zijn echte gezicht zien maar 
zijn spiegelbeeld.   
 
Confrontatie met de ander
Visconti gebruikte spiegels niet alleen om personen met zichzelf te con-
fronteren maar ook met elkaar. Een persoon staat binnen beeld, onscreen, 
een tweede persoon staat buiten beeld, offscreen, maar praat met de ander 
via de reflectie in de spiegel. U kent het fenomeen vast zelf van de kapper. 
De personages praten zo met elkaar zonder dat er in de montage gesneden 
wordt, zonder de zg. analytische montage waarin de camera alterneert 
tussen de personen en ze gescheiden in beeld brengt. Je zou kunnen zeggen 
dat we hier juist een soort innerlijke montage zien. De eenheid van de 
scène wordt hiermee vastgehouden. In plaats van een analytische structuur 
zien we eerder een synthetische structuur, net als in het theater. Misschien 
ook niet zo vreemd met een man als Visconti die naast filmer ook theater- 
en operaregisseur was. Zo’n confrontatie of dialoog via de spiegel is niet 
exclusief een filmisch middel. We kennen dergelijke confrontaties met 
elkaar ook in de schilderkunst zoals het beroemde Arnolfini-portret (1434) 
van Jan van Eyck maar ook het ongewone schilderij van Diego Velazquez: 
‘‘Las Meniñas’ (1656). Hier heeft de schilder de mise-en-scène omgedraaid: 
we zien de opdrachtgevers in een spiegel op de achtergrond terwijl ze zelf 
afwezig zijn. In plaats daarvan zien we de schilder, de Infante en het hof die 
kijken naar het Spaanse koningspaar dat poseert voor het schilderij. 
 Dit soort verbeelding van dialoog waarbij offscreen en onscreen wordt 
gecombineerd, gebruikte Visconti geregeld in zijn films, zoals in Senso, La 
Terra Trema (1948), en Il Gattopardo. Via deze visuele dialogen verbindt 
Visconti metaforisch die in werkelijkheid elkaars tegenpolen zijn. Ik wees al 
op de diabolische verschijning van Franz in Senso, maar ook in het vissers-
drama La Terra Trema zien we een fascinerend voorbeeld. Wanneer Cola 
Valastro stiekem wil ontsnappen van Sicilië, wil zijn oudere broer Ntoni 
hem tegenhouden. Ze staan voor een spiegel, die schaars wordt verlicht 
met kaarslicht, van onderaf, bijna Caravaggesk of zo men wil Latouriaans 
(pagina 34). Visconti wisselt de aandacht van hen twee zelf naar hun 

spiegelbeelden en daarna weer terug naar henzelf. Eerst zien we Cola voor 
de spiegel staan zonder zijn spiegelbeeld te zien. Hij pakt de foto van Ntoni 
en verwijst naar de tijd dat die nog reisde en idealen had. In het spiegel-
beeld zien we Ntoni op de achtergrond op een bed. Ntoni komt dan het 
beeld in en we zien ook zijn spiegelbeeld in de spiegel. Ntoni wijst zijn 
broer erop dat ze familie zijn en dat ze elkaar moeten helpen in moeilijke 
tijden. Visconti snijdt dan naar een zg. reverse shot, waarbij we de ten 
opzichte van het vorige shot een gespiegelde situatie zien. Het spiegelbeeld 
van Ntoni is uit beeld ver dwenen, maar in plaats daarvan zien we de 
reflectie van Cola naast diens gezicht. Het accent ligt nu sterk op hem.  
 Hij kijkt recht voor zich uit in de spiegel en speculeert vastbesloten op 
zijn toekomstmogelijkheden.  Die blik recht vooruit in de spiegel, alsof daar 
het antwoord ligt op Cola’s dilemma, alsof daar de toekomst is te zien, is 
niet moeilijk te verbinden met  de magische connotaties van de spiegels. In 
een zg. two-shot zien we de twee broers samen in de spiegel. Ook al is hij 
de oudere, toch kijkt Ntoni angstig op naar zijn jongere broer. Een moment 
lang zijn ze nog bij elkaar, verenigd. Vervolgens pant de camera naar een 
two-shot met de twee broers zelf. Ntoni huilt omdat hij er niet is in 
geslaagd om zijn broer te overtuigen. Verslagen zegt hij: ‘La nostra battaglia 
sta qui.’ Onze strijd moet hier gestreden worden. Uiteindelijk verlaat hij de 
kamer, op de rug gezien. Filmcritica Lisa Rosen interpreteerde dat als: 
“Ntoni beweegt zich naar het verleden terwijl Cola naar de toekomst gaat, 
naar het vasteland, zijn geschiedenis zal thematisch worden gecontinueerd 
in Rocco e i suoi fratelli.”24  Voor alle duidelijkheid: dat is Visconti’s film uit 
1960 over een Zuid-Italiaanse familie die emigreert naar het Noorden, naar 
Milaan, metaforisch voor het zg. Mezzogiorno-probleem van die binnen-
landse emigratie. 
 Via de combinatie van offscreen en onscreen kunnen spiegels ook 
verlangens uitdrukken. Aan het begin van Il Gattopardo, wanneer don 
Fabrizio zich staat te scheren, komt zijn neef  Tancredi binnen om aan te 
kondigen dat hij zich voegt bij het leger van Garibaldi. Terwijl de prins voor 
de spiegel staat, verschijnt als een geest in de spiegel het lachende gezicht 
van Tancredi. Filmcriticus Vito Zagarrio kenschetste dat als: “Het gezicht 
van Tancredi lijkt dat van don Fabrizio te vervangen.”25  Visconti toonde zo 
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Boven: Ossessione (Luchino Visconti 1943)
Daarnder: Der letzte Mann (F.W. Murnau 1924)

Onder: Terra Trema (Luchino Visconti 1948), The lady from Shanghai (Orson Welles, 1947)

de genegenheid van de prins voor zijn neef. Tancredi functioneert dus als 
de jongere versie van de prins maar ook als zijn – twijfelachtige – vooruit-
zicht op de toekomst. Via de reflecties lijken de mannen meer op elkaar dan 
ze in eerste instantie lijken. Nogmaals, dit soort visuele dialogen komen we 
vaak tegen in de films van Visconti, van zijn eerste film Ossessione en Le 
notti bianche (1957) tot Vaghe stelle dell’Orsa (1965) en Ludwig. 
 
Herkomst: spiegels in de jaren tien, twintig en dertig
Laten we nu eens proberen te achterhalen waar die Viscontiaanse visuele 
dialogen via spiegels vandaan komen. We hebben hierboven al gesproken 
over confrontaties met jezelf via de spiegel in de voorbeelden van Pabst, 
Lang en Von Sternberg, maar de confrontaties met de ander via de spiegel 
zien we al in de zwijgende Europese film van de jaren tien, met name in de 
Deense, Duitse, Italiaanse en Russische films. In de Deense film Ved 
faengslets port (1911) van August Blom zien we via het spiegelbeeld hoe een 
moeder ziet dat haar eigen zoon haar probeert te beroven maar dan toch 
berouw krijgt en het niet doet. Wij zien het, zij ziet het, wij zien dat zij het 
ziet, maar hij heeft niets in de gaten. Er zijn diverse andere voorbeelden aan 
te dragen, zoals de spiegelscènes in de vroege Duitse misdaadfilm Die 
schwarze Natter (1913). Daarin ontmaskert een detective de ware aard van 
de slechte Ladya – de adder van de titel – via een spiegeltje in zijn muts. 
Aan het eind ziet Ladya, gekleed als ‘onschuldig’ bruidje, de door haar 
toedoen gearresteerde Blanche, haar rivale, in haar eigen kapspiegel opdui-
ken, nog voordat ze haar tête à tête ziet. De schrik is er des te groter om; 
alsof Ladya niet Blanche maar haar geest ziet opdoemen.26 Een variant 
hierop zien we in Die Augen der Mummie Ma (1918) van Ernst Lubitsch. 
Daar toont de camera een gezelschap dat voor een spiegel zit: tempeldan-
seres Ma (Pola Negri), haar minnaar Wendland (Harry Liedtke) en Fürst 
Hohenfels (Max Laurence). In het spiegelbeeld zien we op de achtergrond, 
offscreen, een deur die opengaat. De Arabier Radu (Emil Jannings) komt 
binnen, die woest is dat Wendland hem Ma heeft ontnomen. Wij zien 
meteen zijn blik vol haat, maar Ma ziet hem pas later. Ze schrikt, staat op 
en zakt in elkaar. Lubitsch speelt hier duidelijk met suspense: wij weten 
aanvankelijk meer dan het personage. 
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 In de Italiaanse divafilm Ma l’amor mio non muore (1913) van Mario 
Caserini zien we de actrice Lyda Borelli die een opdringerige vrijer afwijst. 
Hij verdwijnt uit beeld maar in de deuropening die zichtbaar is via de grote 
spiegel zien we hem zijn hand opheffen van: wacht maar. Zij ziet het en 
haalt haar schouders op.27  Een bijzonder voorbeeld is de dubbele spiegel 
aan het slot van een andere Borelli-film: Rapsodia satanica (Nino Oxilia 
1915). Daar is het moeilijk vast te stellen wat nu mirror shot is en wat niet. 
Angela Dalle Vacche schrijft hierover: “When she returns to face the 
camera, the image of her back suggests the mental, and therefore insub-
stantial, nature of the barrier of an invisible fourth wall. By using the mirror 
to turn the body into a reflection, Oxilia underlines its illusionistic and 
constructed nature, hence its potential for collapse. Here the mirror is no 
instrument for narcissistic self-deception, but rather a means of visualizing 
a space that leads to a kind of magic realm beyond which it might be 
possible to be yourself and nothing but yourself.”28  Het is niet moeilijk deze 
zinnen ook op Visconti’s spiegelscènes te projecteren.  
 Maar de grootste huzarenstukjes worden uitgehaald in de spiegelmo-
menten in de tsaristische cinema van Yevgeni Bauer, zoals de verwarrende 
shots in Korol Parizha (1917).29  De Letse filmhistoricus Yuri Tsivian 
spreekt zelfs van een manie in het gebruik van spiegels in de film van de 
jaren tien.30  Hij ziet het als het bewijs dat de Europese cinema van de jaren 
tien zich minder op het theater en meer op de schilderkunst inspireerde. 
De Europese cinema van de jaren tien worstelde met de identiteit van het 
medium. Eén aspect in die strijd was te laten zien dat het filmscherm 
dichter bij het schildersdoek stond dan bij het toneel. Je kon dat doen door 
bijvoorbeeld spiegels te gebruiken die naar de kijker toe gericht waren. 
Waar filmpioniers als Georges Méliès nog gebruik maakte van op de 
wanden geschilderde, ‘blinde’ spiegels, zien we dat van 1910 af steeds vaker 
gebruik gemaakt werd van echte spiegels die naar de toeschouwer toe 
gericht waren. Dit viel samen met het moment dat Europese decorontwer-
pers steeds vaker besloten om de theatrale conventies in decors te verlaten 
en te kiezen voor een behandeling van interieurs gebaseerd op realistische 
schilderkunst. Die verandering bracht ook een nieuw concept van back-
space met zich mee (d.w.z. de denkbeeldige ruimte achter de toeschouwer 

maar wel onderdeel van de diëgetische ruimte, zeg maar de afgesloten 
ruimte van het filmverhaal). In plaats van die ruimte te ontkennen zoals in 
het theater gebeurde, waren filmmakers vastbesloten die ruimte juist in te 
voegen, zichtbaar te maken, net als in de figuratieve schilderkunst. Vanwege 
de verschillende gezichtspunten die een toeschouwer in een theatervoor-
stelling had, was het bijna onmogelijk om met spiegels te spelen op het 
toneel, maar film laat maar één gezichtspunt zien, net als in de schil-
derkunst: dat van de camera ofwel dat van de schilder. Via spiegels konden 
filmmakers boodschappen afgeven: dit is geen theater maar film, aldus 
Tsivian. De aanwezigheid van het spiegelbeeld in de ruimte bracht de 
toeschouwer binnen de diëgetische ruimte en binnen de actie, waardoor je 
de sensatie had zelf er echt bij te zijn, net zoals schilders dat deden. Om de 
ruimte dramatischer te maken, konden deuren buitenbeeld geopend 
worden maar via spiegels toch zichtbaar gemaakt worden. Zo konden 
acteurs het beeld in en uitlopen langs de camera en in het spiegelbeeld 
deuren openen. Iets wat op het toneel onmogelijk was. Tsivian: “To us, 
raised on dynamic conceptions of cinematic space whereby heightened dra-
matic effects are associated with the increase in scene dissections, such 
shots may appear rather uncinematic, even theatrical. However, from the 
point of view of the teens, shooting into mirrors must have looked perfectly 
film-specific, if only for the reason that none of these mirror effects could 
be produced on stage.”31

 Voor de jaren twintig moet naast Lang, Pabst en Von Sternberg ook 
Friedrich Wilhelm Murnau genoemd worden. In Der letzte Mann (1924) 
van Murnau zien we de hotelportier (Emil Jannings) via een over-the-
shoulder-shot thuis voor de spiegel staan (pagina  34). Hij fatsoeneert zijn 
kapsel. Zodra hij echter zijn armen van zijn hoofd weghaalt, zien we in de 
spiegel hoe zijn dochter (Maly Delschaft) twee bakblikken met het bruiloft-
gebak uit de oven haalt. Ze zal die dag gaan trouwen. Der letzte Mann bevat 
nog andere bijzondere spiegelmomenten, in het toilet waar de man 
werkzaam is en waar een enorme spiegelwand boven de wastafels is aange-
bracht. Het verhaal wordt hier regelmatig verteld via de spiegelbeelden van 
de personages, terwijl we van de werkelijke personen dan soms alleen een 
schouder of een hand zien, als een over-the-shoulder shot, maar soms ook 
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niets. Wel worden die shots afgewisseld met shots waarin we de werkelijke 
personen zien, zodat we niet hoeven te zoeken wat virtueel en wat actueel 
is, in Deleuziaanse termen. We zien de toiletman staand slapen tot hilariteit 
van een klant. Hij maakt daarna schoon, bekijkt zichzelf in de spiegel en 
kijkt dan omhoog naar de straat. Het tweede moment is net nadat hij 
‘ontmaskerd’ is door de schoonmoeder van zijn dochter. Hij is totaal 
ontredderd maar een arrogante en verwaande hotelgast verwacht service 
van hem. Omdat daar niet veel van terechtkomt, beklaagt de man zich bij 
de directeur. Het derde moment is wanneer de ex-portier miljonair is 
geworden en zelf na het eten naar het toilet gaat. Net als zijn vroegere 
klanten legt hij zelf zijn sigaar weg en doet zijn ringen af. Zonder zijn 
handen af te spoelen omhelst hij zijn opvolger en smeert zijn hoofd vol 
zeep. Daarna overlaadt hij hem met geld en een sigaar. De miljonair biedt 
op ironische wijze een klant een handdoekje aan, maar houdt wel het 
geldbordje ook omhoog. De onderklasse wordt in het zonnetje gezet, de 
bovenklasse wordt teruggefloten. 
 Kort daarvoor gaat de nieuwbakken miljonair zich te buiten aan tafel. 
Diens maat, de nachtportier komt binnen zetten, in chique kleding en hoge 
zijde, en afgeladen met pakjes. We zien op de achtergrond opnieuw zo’n 
overhellende spiegel, waarin we de hotelgasten aan tafel zien. We zien ook 
Jannings op de achtergrond opstaan en op zijn vriend aflopen. Hij komt 
daarna echt onscreen en omhelst de man. Het voorbeeld is goed vergelijk-
baar met dat in Ma l’amor mio non muore. Niet alleen krijgen we zo meer 
dieptewerking door de diagonaal in de opstelling, maar ook onderscheidt 
Jannings zich steeds meer van de andere mensen op de achtergrond door 
op te staan en naar voren te lopen, alsof hij door een deur in het spiegel-
beeld de film is ingestapt. 
 Daarentegen zien we het gebruik van spiegels weinig in de Amerikaanse 
zwijgende film. Blijkbaar stond dit haaks op de zo gekoesterde analytische 
montage van de klassieke Hollywood-filmstijl. Een zeldzaam voorbeeld zien 
we in Foolish Wives (1922) van Erich von Stroheim, waar de doortrapte 
graaf Karamzin (Stroheim) via een zakspiegeltje een rijke Amerikaanse 
(Miss DuPont) bespiedt, die zich na een hoosbui uitkleedt. Via pulling en 
racking focus verandert de focus van bespieder naar bespiede. Spiegels 

nodigen uit tot voyeurisme, is de boodschap.     
Als we kijken naar de jaren dertig, dan relateert Kristin Thompson in 
‘Breaking the Glass Armor’ (1988) de spiegelscènes in Jean Renoirs La règle 
du jeu (1939) aan de conversatiescènes, waar, in tegenstelling tot de deep 
staging-scènes, de offscreenruimte wordt gereduceerd. Eigenlijk zijn die 
dialoogscènes via spiegels een soort alternatieve two-shots, stelt Thomp-
son. Renoir verbeeldt zijn hoofdpersonages in dialoogscènes vaak via 
two-shots. Door alle personages tegelijk te laten zien, verminder je de 
nadruk op offscreen ruimte, aldus Thompson. Zou je de shot-reverse 
shot-techniek gebruiken, dan concentreer je maar op een van de twee 
omdat de andere minstens deels offscreen staat. Door dat niet te toe te 
passen, bevestigt Renoir dat de personages gelijkwaardig zijn. “This is not to 
say that Renoir does not guide our attention within such scenes by means 
of movement, sound, and figure placement, but there are definitely many 
moments when such cues emphasize more than one character at the 
time.”32 Op andere momenten, wanneer Renoir juist een scheiding wil 
aangeven tussen twee karakters omdat ze in twee verschillende wereld 
leven, gebruikt hij juist wel een shot-reverse shot-montage. Het komt 
echter veel minder voor dan two-shots. Die laatsten zouden meer pleiten 
voor Renoirs realistische benadering, namelijk minder sturing ten behoeve 
van narratieve helderheid. Zoals Thompson zelf schrijft: “The simultaneous 
presentation of speech and reaction appeals to the notion of the simul-
taneity of events occurring in the array of the unbounded world.”33

 
De spiegel als personage
Ik wil hier echter afsluiten met twee voorbeelden die volgens mij de com-
plexiteit en de subtiliteit van Visconti’s cinema aangeven, doordat de spiegel 
een personage lijkt te worden naast de hoofdpersonen. In Visconti’s debuut 
Ossessione zien we een gedenkwaardige sequentie voor een spiegel, bijna als 
een choreografie. Visconti begint de scène met de ongemakkelijke confron-
tatie van Giovanna met zichzelf voor de spiegel (pagina 34 boven). Ze is 
bang oud te worden, haar leven lang bij haar dikke oude echtgenoot te 
moeten blijven; ze bedenkt wat. Dan ontwikkelt zich een dialoog met haar 
minnaar Gino voor de spiegel, terwijl we hun gezichten beide samen in het 
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spiegelbeeld zien - en niet de een offscreen en de ander onscreen zoals we 
eerder zagen. Gino kijkt verliefd naar haar maar Giovanna kijkt bijna 
bevroren recht vooruit in de spiegel, net als Cola in La terra trema. IJzer-
sterk geeft Visconti hier de verhoudingen aan. Terwijl hij alleen maar aan 
hier en nu denkt, aan de liefde bedrijven, denkt zij aan de toekomst: hoe 
kom ik van mijn echt genoot af? Hij verleidt, maar zij leidt. Het lijkt wel wat 
op wat Snyder over femmes fatales en spiegels in de film noir films schreef. 
Gilles Deleuze beschrijft Giovanna’s karakter als een slaapwandelaar: “What 
first strikes the viewer is the way in which the black-clad heroine is pos-
sessed by an almost hallucinatory sensuality. She is closer to a visionary, a 
sleepwalker, than to a seductress or a lover (similarly, later, the Countess in 
Senso).”34 Deze redering volgend zou je kunnen stellen dat de dichter uit Le 
sang d’un poète van Jean Cocteau hier in nieuwe gedaantes terugkomt. Ook 
Giovanna probeert via de spiegel naar een andere wereld door te dringen, 
maar in tegenstelling tot de dichter lukt het haar niet. 
 Er is echter in de bewuste scène een derde personage in de scène aan-
wezig. Zonder dat Giovanna en Gino het merken, gaat de deur van de 
spiegelkast waar ze eerst de hele tijd voor stonden als vanzelf open, als een 
soort deus ex machina. We zien kleren hangen die zonder twijfel van de 
echtgenoot zijn. Visconti blokkeert zo onze aandacht op de twee aanwezige 
mensen en verlegt het accent naar de grote afwezige, de echtgenoot, die 
aanwezig is via zijn kleren. Voor wie het dan nog niet begrepen heeft, 
maakt Visconti een overvloeier naar een shot van de echtgenoot die vanuit 
de verte over de dijk naar huis komt fietsen, niets vermoedend.  
 Ook in de laatste film van Visconti, L’Innocente , schiep een dergelijke 
schitterende confrontatie met een spiegelkast. Tullio Hermil (Giancarlo 
Giannini) wil met Kerstavond zijn bastaardkind vermoorden. Hij stuurt de 
baker ook naar de nachtmis en belooft op te passen, maar hij heeft moeite 
zijn haat en jaloezie niet uit te schreeuwen. Wanneer de baker haar shawl 
uit de kast haalt, laat ze de deur openstaan en wel zo dat Tullio, geheel 
verlamd, zichzelf ziet in de spiegelruit van de kast, met rechts van zich de 
wieg met het kind en tussen hen in een Christusportret. Symbolischer kun 
je het niet bedenken: Tullio naast het onschuldige maar door hem gehate 
kind, gescheiden van elkaar door het schilderij dat staat voor het geloof 

waardoor zijn vrouw zich niet heeft laten aborteren. Net als in het eerder 
genoemde voorbeeld uit L’Innocente, lijkt de spiegel hier in morele zin te 
oordelen. Maar zouden we het misschien ook kunnen omdraaien? Is de 
spiegel dan de kwade genius die Tullio inspireert om zijn misdaad uit te 
voeren?    
 
Conclusie
Net als in sommige schilderkunst zoals de Hollandse zeventiende-eeuwse 
of de negentiende-eeuwse van schilders als Degas, geeft Visconti aan dat de 
buitenbeeldse wereld bestaat, dat de wereld niet ophoudt aan de rand van 
het kader. Anne Hollander heeft in haar studie ‘Moving Pictures’ aange-
geven dat vooral de Noord-Europese schilderkunst de film prefigureert, als 
een soort film voor de film. Ondanks de duidelijke teleologie van haar werk 
geeft zo’n studie ons een bredere en meer intermediale blik op de film, 
zeker wat betreft het onderzoek naar licht en ruimte, bijvoorbeeld in de 
gedecentreerde positie van het personage, de suggestie van het offscreen en 
het maken van een diëgese. In zekere zin is Visconti’s cinema het tegendeel 
van het Europese negentiende-eeuwse panorama zoals we dat van Mesdag 
kennen en zoals de Franse filmtheoreticus Jacques Aumont het analyseerde: 
inderdaad een zicht van 360 graden in de rondte, maar ook een ruimte 
waarin je bent opgesloten. Je moet wel kijken omdat je geen andere kant 
kan opkijken. Aumont vergelijkt dat met de bioscoopzaal waar als het licht 
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uit is, het scherm ook het enige waar je naar kunt kijken. De vergelijking 
gaat echter niet op als we goed kijken naar de film op dat scherm, want 
vaak zien we daar een wereld die niet aan de rand ophoudt. Door tracking 
shots door de ruimtes, door blikken door open deuren en ramen heen, over 
trappen en door zalen, door het licht in achterliggende ruimtes à la de 
zeventiende-eeuwse doorkijkjes, en niet te vergeten door spiegels, ver-
moeden we dat er iedere keer opnieuw nieuwe ruimtes, nieuwe vergezich-
ten, nieuwe details verborgen liggen buiten beeld. Net als Angelica en 
Tancredi wanneer die over de zolders van het paleis in Donnafugata 
zwerven, ontdekken we steeds nieuwe ruimtes, geheimen en emoties. Of 
zoals Gilles Deleuze het verwoordt: “The character has become a kind of 
viewer. He shifts, runs and becomes animated in vain, the situation he is in 
outstrips his motor capacities on all sides, and makes him see and hear 
what is no longer subject to the rules of a response or an action. He records 
rather than he reacts. he is prey to a vision, pursued by it or pursuing it, 
rather than engaged in an action.”35

 Meer to the point kunnen we concluderen dat Visconti de spiegel 
scenisch gebruikt: om ruimte te creëren en om de eenheid van ruimte in 
zijn scènes te behouden. Maar hij gebruikt spiegels ook om visuele dialogen 
te scheppen en, op een metaforisch niveau, om ongemak en morele ‘reflec-
tie’ te creëren. Door het gebruik van spiegels begrijpen we niet alleen de 
inhoud beter van Visconti’s films maar ook de vorm. Volgens Mario Garbu-
glia, Visconti’s vaste decorontwerper, en Caterina D’Amico, hoedster van de 
Visconti-nalatenschap en samensteller van diverse expositie over hem, was 
het gebruik van spiegels bij Visconti louter esthetisch.36   We hebben 
inmiddels kunnen vaststellen dat er meer aan de hand is. De reflectie van 
de spiegel  is in dat opzicht minder transparant dan die op het eerste 
gezicht wel zou mogen lijken. Of zoals Jean Cocteau ooit zei: “Mirrors 
should start to reflect before they reflect.” 
                            —Ivo Blom
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