Filozófia a filmekben
Ingmar Bergman: A hetedik pecsét
Bergman:
- 1918-2007
- svéd
- luteránus családban nevelkedett, apja pap volt
- a téma a filmjeiben általában ugyanaz és egészen egyoldalról mutatja be (a vallás)
- a filmek által megismerhetjük Bergman istenhez fűződő viszonyát
- filmjeiben nincsenek olyan dolgok melyeket ő maga ne tapasztalt volna meg, valamilyen módon (pl egy halott
felkelése – kiskorában azt hitte valóban feltámadt, igazából csak megcsillant a szeme a sötétben)
- színházi rendező is
- Bergman a XX. század második felének filmnyelvi megújítója Fellini és Jancsó mellett
Filmjei:
- Suttogások és sikolyok
- Tükör által homályosan (család élete, a gyermekeit figyelő apa)
- Úrvacsora (hitében megrendült pap)
- Csend (később trilógiává alltak össze) (a trilógia végül vallástalanságba végződik. Csend: mi van ha nincs isten?
? akkor minden sokkal rosszabb)
- Jelenetek egy házasságból (sorozat)
- Fanni és Alexander
- Kígyótojás (az egyetlen amelyik valódi korabeli szituáció, talán a leggyengébb filmje)
A hetedik pecsét:
- jó néhány filmet csinált már ez előtt is, azonban ez az első igazán híres filmje
- A hetedik pecsét is egy színdarab adaptációja, a Falfestményé
- a filmben igen sok stúdiófelvétel szerepel (egy hónap alatt forgatták)
- művész vagy rendezői film
- a haláltánc jelenet állítólag véletlen (már mindenki hazament a színész stábból így a kelléskesek szerepelnek)
- két nagy jelenete a filmnek: a gyónás és a boszorkányégetés
- a főhősnél megjelenik a nembeli- és az embertársaktól való elidegenedés
- Block a sakkozással nyert időt próbálja értelemesen eltölteni, végül a saját és társai élete árán megmenti a
színészcsaládot
- a főszereplő dilemmája: van-e Isten vagy sem?
- felteszi, hogy van, hiszen ha nincsen az utána lévő semmi, magát az életet is
értelmetlenné teszi
- az egyik válasz a csatlós élete (szkeptikus?)
- a másik a színészcsalád élete: - párhuzam vonható a szent családdal
- naívak, reflektálatlan módon természetesnek veszik isten létét
- a férj maga is bene él a hitvilágban, melyeket mások képzelgésnek
vesznek, ő valódi látomásnak
- a rendező dönt, melyik válasz mellett szavaz
- a filmet jellemző szavak, hangulatok: félelem, semmi, vallás, pestis (még Camust is megihlette: Pestis)

Filozófiai elemek:
Sören Kierkegaard: Félelem és rettegés (Ábrahám-Izsák történet)
Hegel
- világszellem: a létezés és a nemlét (semmi) összefonódása
- semmi
Jean Paul Sartre - egzisztencializmus (egzisztálni - létezni)
- ahhoz, hogy az embernek lénye legyen, előbb léteznie kell
- az emberi létet a semmivel kell összevetni
- regény és színdarab író
- speciális egzisztencializmus - isten és ördög
- a lét azonos az önmagában való létezéssel
- a tárgyi világ dolgai léteznek önmagukban, az ember is része ennek a tárgyi világnak, azonban azzal, hogy
gondolkodunk, olyan dolgokról amik valójában nem léteznek csak bennünk, és azzal hogy lelkünk van
túllépünk önmagunkon
- a teljességre törekszünk, de ez nem sikerül. Az emberrel szemben a tárgyak megtestesítik a teljességet
- isten vagy a semmi
Schopenhauer
- vágyunk valamire, amit nem érhetünk el, azonban ha ez mégis beteljesül megmarad a csömör. Tehát az
ember sosem lehet boldog
- vizsgáljuk a másik embert. Ugyanolyannak tűnik a másik, mint én, azonban nem tudhatjuk, hogy ő mit
gondol rólunk. Lehet, hogy csupán egy tárgy vagyunk a szemében, ez pedig szégyent vált ki belőlünk
- személyek közti eligenedés (ez az ami megjelenik Bergman minden filmjében)
- az ember bele van vetve egy szituációba, de van döntési lehetősége (Sartre szerint mindig van alternatíva)
- a döntés szabad, általa pedig új szituációba kerülünk
- az ember szabadságra van ítéltetve  szorongunk a felelősségtől

