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Summary

The Genre Mask
Rhetorical Style and Audience Activation in the Investigation Film

Die Hard, The Conversation and The Parallax View. Having pro

Hospital 

generator of  meaning. This position is ceded to genre and the associated familiar

for all 
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trator of  the crime) and Victim (victim of  the crime). In addition, I divide the 

vérité The Blue Lamp, The Naked City and Stray Dog 

Man With A Movie Camera 

M and The Last Testament of  Dr Mabuse, and Michael 
The White Ribbon, 

Mabuse 
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made manifest. 
The White Ribbon, 

of  his mise-en-scène 
that Haneke appropriates from Lang or from the generic principles the latter so 

present rather than represent a small German 

M 

 As the genre reaches 

High and Low, The Boston Strangler and Klute 

High and Low is that of  a gangster 

(Stray Dog M

The Boston Strangler 



246

The  Genre  Mask

Klute 

gised in the Western and reintegrated into the moral code of  the Investigation 

the narrative traditions of  that genre. 

Blue Velvet, Fargo and Zodiac. 

 

Films that offer neither the restoration of  order nor the moral redemption  

Fargo has as its genre mask an Investigation Film detail

Blue Velvet

Blue Velvet 

Blue Velvet
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genre mask.  
Zodiac

to the search itself. Zodiac 

echoes some of  the precepts of  the genre mask. 

 
 

conception of  genre.  
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Samenvatting

Het genremasker

met als hoofdmotief  het onderzoek naar een misdaad en het opsporen van de 
dader door een detective. Aan de hand van een close reading van verschillende 

herkenbare vorm aspecten, dan komen die aspecten hier aan bod zoals ze in 

Die 
Hard, The Conversation en The Parallax View

-
neric real’

Hospital

tigd op de . Ik geef  een grove beschrijving van de klassieke vorm 

herstellen door misdaad te bestraffen, heteronormativiteit te herbevestigen, en 
-
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tion Film’ 
retorische stijl van 

Investigation Film 
van trope

agency)  van 

het potentieel van alle

hoofdpersonages van de 
van  (de dader van het mis
drijf) en 

 ook op in  (de ordelievende, beschaafde, 

tot beide gemeenschappen en die over de vaardigheden moet beschikken om in 

vérité The Blue 
Lamp, The Naked City en Stray Dog zijn goede voorbeelden van hoe de oorsprong 
van het genre in de traditie van de stijl van  ligt die ook door de 

Man 
With A Movie Camera
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open (overt) en verborgen (covert

en vice versa.

sprong van het genre onder de loep neem en bekijk hoe het zichzelf  steeds 

 

 

en in plaats daarvan, bedoelde of  impliciete andere betekenissen te activeren. 

M en The Last Testament of  Dr Mabuse, 
The White Ribbon

Mabuse en in andere voor

access) en 
egress

, 
 en  

The 
White Ribbon
Ik stel dat Haneke van Lang of  van de algemene principes die deze hanteerde, 

met de groeiende mechanisering en vermeende morele ontsporing te presen
M

agency) 

,  en  in 
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High and Low, The Boston Strangler en Klute,  die 

-
tion Film’ High and Low is dat van een gangsterthriller 

als 

Ik betoog dat deze integratie een eerste stap is in de richting van de ac

Stray Dog
bespreek, zoals M

The Boston 
Strangler 

manier stil bij de toenmalige bezorgdheden ten aanzien van de maatschappeli

criminaliteit in . Hier is  niet zozeer een bedreiging voor 

Klute

.

code van de 

Deze voorstelling is een volgende stap in de mogelijkheid van het genre om toe 
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tradities van het genre respecteren.

Blue Velvet, Fargo en Zodiac klassiekers 

 die noch het herstel 

Fargo als genremasker een  heeft 

van het Amerika onder Reagan, namelijk een bittere, vijandige en ongelijke 

iets is dat zich in alle sociaaleconomische lagen van de bevolking en in alle mo
gelijke vormen voordoet. Het is alleen maar de omvang en de aard van het 

Blue 
Velvet

Blue Velvet,

en als een herziening van eerdere incarnaties van het genre. Dat heeft niet alleen 

Blue Velvet

suburban bliss

king tot het 
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Zodiac -
tor’ Zodiac biedt noch een ontknoping van de 

de  met  en 

te plaatsen in de aanname dat het masker en het beeld achter het masker geli

.
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