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Summary  

 

Today, Icarus: On the Persistence of André Bazin’s Myth of Total Cinema 

 

By means of an in-depth exegesis of André Bazin’s (1918-1958) film critical work, 

this study explains the significance of his notion of “myth” in relation to history, technology, 

and perspective, and examines several references to religious, scientific and poetic 

frameworks. Throughout his oeuvre, Bazin develops what he terms a “myth of total cinema” 

as a critical method that counters canonical film histories, which he crystallizes in the 

repeated comparison of cinema with a particular mythical figure, namely Icarus. From this 

perspective, Bazin’s understanding of myth offers an original reformulation of the 

historiography of cinema, via an affirmation of imagination as the driving force of its 

evolution.   

In the introductory part, “Myth as Method,” I closely examine Bazin’s institutional 

critique to prescriptive aesthetics from the perspective of myth: cinema, first of all, exists 

before any film theory can be composed. Already in his first film essays, Bazin invokes the 

notion of myth as the “social-aesthetic fact” of cinema, i.e. that cinema’s social foundations 

supersede its aesthetics. He later on develops this in his famed essay “Le Mythe du cinéma 

total” (1946) in stark opposition with exhaustive film histories. Bazin thereby lays the 

foundations of myth in an apology for the anti-elitist practice of film criticism as well as for 

realism: the “low-grade realism” of the talking film was not, in Bazin’s view, the decadence 

of an art form, but rather its vocation.  

But what does this mean, really, that a film exists? In the second part, “Cinema Is the 

Art of Reality,” I approach the socio-aesthetic foundations of Bazin’s myth from an 

ontological point of view. More specifically, I elaborate on Bazin’s critical concept of 

“integral realism,” which he develops as the inimitable association of cinema with the world: 

‘la recréation du monde à son image.’1, i By looking into a series of religious as well as 

scientific references in Bazin, I argue that he offers an original solution to the dichotomy 

                                                
1 Bazin, André (1946). “Le Mythe du cinéma total.” Qu’est-ce que le cinéma? Paris: Éditions du 

Cerf  (2008): p. 23 
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between image versus reality, or cinema and the world. I look specifically at his essays on 

exploration film, from which I further develop the analogy between Icarus and the invention, 

or rather, the imagination of cinema.  

In the third and final part of this dissertation, “Perspectives on the Centrifugal 

Screen,” I elaborate on Bazin’s notion of the “centrifugal screen” via a selection of allusions 

in his writing to both painting and poetry. First, following up on the Icarian analogy in the 

Myth-essay, I analyse a specific reference to Pieter Bruegel’s Landscape with the Fall of 

Icarus (1556) via which Bazin situates himself within a tradition of twentieth-century anti-

war social thought. This particular painting in fact directly informs Bazin’s views on the 

poetic interplay between reality and image, and will prove to be fundamental throughout his 

extensive critical work on the relation between cinema and painting. More specifically, in his 

essays on Van Gogh (Alain Resnais, 1948) Bazin further develops what he terms a “new 

cosmology of film,” alongside a critical reformulation of form versus content. From there on, 

I reread Bazin’s essay on stereoscopy, dating from 1952, from the perspective of the 

contemporary discourse on three-dimensional cinema. I intend to approach this discourse, 

which often centres on notions of spectacle and illusion, from a “more realist” perspective. I 

will maintain that, rather than turning its back to realism, recent 3-D films, Adieu au 

language (Jean-Luc Godard, 2014) and Every Thing Will Be Fine (Wim Wenders, 2015) in 

particular, put 3-D at use to attain the integration of image with reality.  

Bazin initially described the social impact of cinema as a ‘[…] gigantesque courant 

d’images et de mythes qui circulent à travers les peuples du monde […].’2, ii The myth of total 

cinema conceptualizes this both from a technological and an aesthetic point of view as a 

particular defence of sound cinema, via which Bazin, as I maintain, more universally 

reformulates the critical discourse of realism by affirming the poetic interplay between form 

and content. In his understanding of myth, then, Bazin sees the integration of cinema and 

reality: as much as he asserts the existence of the world, “integral realism” supports the 

reality of cinema. By analysing the endurance of the myth of Icarus in a variety of 

documentary, experimental, animation and feature length films, I will establish the 

                                                
2 Bazin, André and Jean-Pierre Chartier. “Peut-on s’intéresser au cinéma?” Maison des lettres 

(December 1942): p. 14 
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persistence of Bazin’s myth of total cinema and ultimately argue for the validity of his critical 

notion of “integral realism” for film studies today. 
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Samenvatting 

 

Thans, Icarus: Over de Persistentie van André Bazin’s Mythe van Totale Cinema  

 

Dit proefschrift is een exegetische studie van het werk van de Franse film criticus 

André Bazin (1918-1958), en beoogt aan de hand van een nauwkeurig onderzoek naar 

verschillende poëtische, religieuze en wetenschappelijke referenties binnen zijn denkkader, 

het belang van zijn notie van “mythe” uiteen te zetten met betrekking tot geschiedenis, 

technologie en perspectief. Doorheen zijn oeuvre ontwikkelt Bazin wat hij de “mythe van 

totale cinema” noemt als een kritische methode die de gevestigde historiografische 

benadering tegengaat, hetgeen zich kristalliseert in een herhaaldelijke vergelijking van 

cinema met een specifiek mythologisch figuur, met name Icarus. Vanuit deze invalshoek 

biedt Bazin’s begrip van mythe een originele herformulering van de historiografie van 

cinema, via een bevestiging van verbeelding als drijvende kracht achter de evolutie van film.  

In het inleidende deel, “Myth as Method,” onderzoek ik Bazin’s institutionele kritiek 

op prescriptieve esthetische theorieën vanuit het perspectief van mythe: cinema bestaat 

vooraleer eender welke film theorie kan worden opgezet. In zijn allereerste filmessay, roept 

Bazin de notie van mythe reeds aan als “socio-esthetisch feit” van cinema, waarmee hij 

bedoelt dat het fundamentele sociale karakter van cinema haar esthetiek bepaalt. Hij 

ontwikkelt dit idee vervolgens in zijn welbekende essay “Le Mythe du cinéma total” (1946) 

in schril contrast met alomvattende film geschiedenissen. Op die manier legt hij de grondslag 

voor mythe in een apologie voor de anti-elitaire praktijk van filmkritiek in samenhang met 

een verdediging van het realisme: het zogenaamde “minderwaardige” realisme van de 

geluidsfilm was in Bazin’s beschouwing geen teken van de decadentie van een kunstvorm, 

maar juist haar roeping.  

Maar wat betekent dit precies, dat cinema bestaat? In het tweede deel, “Cinema Is 

the Art of Reality,” benader ik de socio-esthetische grondslag van Bazin’s mythe vanuit een 

ontologisch standpunt. Hiervoor verdiep ik me in Bazin’s kritische notie van het “integraal 

realisme,” hetgeen hij uiteenzet als de unieke associatie van cinema met de wereld: “de 

recreatie van de wereld naar haar beeld” (1946). Ik analyseer in het bijzonder een reeks 
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religieuze en wetenschappelijk referenties in Bazin’s teksten, en betoog dat hij een origineel 

antwoord biedt op de dichotomie tussen beeld en realiteit, of cinema en de wereld. Ik richt me 

hiervoor voornamelijk tot zijn essays over ontdekkingsfilms, waarna ik de analogie verder 

uitwerk tussen Icarus en de uitvinding, of beter gezegd de verbeelding van cinema.  

In het derde en laatste deel van dit proefschrift, “Perspectives on the Centrifugal 

Screen,” verdiep ik me in wat Bazin het “centrifugale scherm” van cinema noemt aan de 

hand van een reeks verwijzingen naar poëzie en schilderkunst doorheen zijn werk. Allereerst 

volg ik de analogie met Icarus in het Mythe-essay op, via een analyse van een specifieke 

referentie naar Pieter Bruegels De Val van Icarus (1556) waarmee Bazin zich situeert binnen 

een twintigste-eeuwse traditie van anti-oorlogse sociale kritiek. Met name in zijn essays over 

de kunstdocumentaire Van Gogh (Alain Resnais, 1948), ontwikkelt Bazin wat hij de “nieuwe 

kosmologie van film” noemt in samenhang met een herformulering van de kritische 

categorieën van “vorm” en “inhoud.” Vervolgens bied ik een nieuwe lezing van zijn tekst 

over stereoscopie uit 1952 vanuit het hedendaagse discours omtrent driedimensionale cinema. 

Ik beoog dit discours, dat zich vaak toespitst op spektakel en illusie, te benaderen vanuit een 

“meer realistisch” standpunt. Ik beargumenteer tenslotte dat recente 3-D films, Adieu au 

language (Jean-Luc Godard, 2014) en Every Thing Will Be Fine (Wim Wenders, 2015) in het 

bijzonder, zich, verre van het realisme de rug toe te keren, de 3-D technologie eigen maken 

om een integratie van beeld en realiteit te bereiken.  

Aan het begin van zijn carrière omschreef Bazin de sociale impact van cinema als een 

‘gigantische stroom van beelden en mythes die alle populaties wereldwijd doorkruist’ (1942). 

De mythe van totale cinema conceptualiseert dit zowel vanuit een technologisch en een 

esthetisch standpunt als een specifiek pleidooi voor de geluidsfilm, waarmee Bazin meer 

algemeen het kritische discours omtrent het realisme herformuleert aan de hand van een 

bekrachtiging van het poëtische samenspel tussen vorm en inhoud. Op die manier behelst 

Bazin in zijn begrip van mythe de integratie van cinema en realiteit: voor zover hij het 

bestaan van de wereld beaamt, zo ook ondersteunt zijn “integraal realisme” de realiteit van 

cinema. Door de persistentie van de Icarus mythe uiteen te zetten in een diverse selectie van 

documentaires, experimentele-, animatie- en langspeelfilms, bevestig ik met dit onderzoek de 

bestendigheid van Bazin’s mythe van totale cinema en toon ik uiteindelijk de gegrondheid 

aan van zijn kritische begrip van het “integraal realisme” voor hedendaagse film studies. 

 


