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Woody	  Allen	  
•  Geboren	  in	  New	  York,	  1935	  

Echte	  naam:	  Allen	  Stewart	  Konigsberg	  

•  Opgegroeid	  in	  de	  jaren	  vijIig	  
•  Succesvol	  in	  de	  jaren	  zesLg	  als	  schrijver,	  

columnist	  en	  cabareLer	  

•  Switch	  naar	  film	  in	  de	  jaren	  zevenLg	  
eerst	  als	  komiek,	  later	  meer	  volwassen,	  maar	  
alLjd	  onaNankelijk	  en	  naar	  eigen	  inzicht	  

•  Inmiddels	  ruim	  veerLg	  films	  gemaakt,	  en	  nog	  
steeds	  producLef:	  IrraLonal	  Man	  komt	  deze	  
zomer	  uit	  

•  Woody	  Allen	  heeI	  4	  oscars	  gewonnen,	  vooral	  
voor	  zijn	  scripts,	  maar…	  hij	  is	  ook	  een	  de	  
meest	  succesvolle	  acteurs-‐regisseurs	  met	  7	  
acteurs-‐oscars	  in	  zijn	  films	  





Manha%an	  
•  4	  hoofdthema's	  in	  Manha%an:	  

–  New	  York	  (the	  full	  monty:	  'the	  good,	  the	  bad	  and	  the	  ugly')	  

–  De	  70's	  /	  hedonisme	  vs	  authenLciteit	  
–  Mens-‐zijn	  /	  relaLes	  (man	  vs	  vrouw)	  

–  Film	  /	  creaLviteit&vakmanschap	  

•  Filosofie	  volgens	  Allen	  in	  twee	  quotes:	  
–  1.	  S.	  Kaufmann:	  "souvereiniteit	  van	  de	  verbeelding	  voor	  zelfs	  de	  

meest	  eenvoudige	  mens"	  

–  2.	  A.	  Konigsberg:	  "talent	  is	  geluk;	  wat	  werkelijk	  telt	  in	  het	  leven	  is	  
moed."	  

•  Manha%an	  is	  deels	  autobiografisch,	  maar	  Allen	  laat	  zich	  
niet	  beperken	  door	  de	  werkelijkheid	  en	  slaat	  zijn	  
verbeelding	  hoger	  aan.	  



Manha%an;	  casLng	  
•  Allen's	  regie	  drijI	  op	  de	  keuze	  van	  de	  acteurs:	  

–  Aangezien	  ze	  allemaal	  vergelijkbare	  al-‐te-‐slimme	  teksten	  
meekrijgen	  moeten	  hun	  beeld	  hen	  differenLeren	  

–  Allen	  versterkt	  dat	  in	  zijn	  regie	  door	  aankleding	  en	  belichLng	  

•  Mariel	  Hemingway	  is	  hier	  de	  verbeelding	  van	  jeugdige	  
levendigheid,	  standvasLgheid	  en	  breekbaarheid.	  	  
Zij	  wordt	  hemels	  uitgelicht	  in	  lichte	  kleuren	  

•  Diane	  Keaton	  is	  verstandelijk	  en	  arrogant,	  zelfs	  in	  haar	  
aNankelijkheid	  van	  anderen	  om	  zich	  gewaardeerd	  te	  voelen.	  
Zij	  wordt	  donker	  gekleed	  en	  uitgelicht	  

•  Woody	  Allen	  is	  de	  verbeelding	  van	  twijfel	  en	  uiteindelijk	  van	  de	  
goeierd	  die	  anderen	  het	  beste	  gunt	  ten	  koste	  van	  zichzelf	  

•  Mooiste	  acteurskeuze	  is	  echter	  Wallace	  Shawn	  in	  zijn	  eerste	  filmrol,	  
als	  de	  ex-‐man	  van	  Mary	  (Keaton)	  die	  door	  haar	  vantevoren	  wordt	  
opgehemeld	  als	  een	  genie	  en	  ideale	  man	  op	  alle	  fronten,	  maar	  in	  
realiteit	  nog	  minder	  aantrekkelijk	  blijkt	  dan	  Allen	  



Manha%an;	  cinematografie	  
•  Widescreen	  Panavision,	  in	  zwart-‐wit	  

–  Benadrukt	  het	  belang	  van	  de	  stad	  zelf	  als	  hoofdelement	  

–  AcLef	  gebruikt	  om	  intensiteit	  van	  relaLes	  uit	  te	  beelden	  
–  Eigen	  hoofdrol:	  ode	  aan	  vakmanschap	  van	  vroegere	  filmmakers	  

–  Zwart-‐wit	  benadrukt	  dat	  het	  fantasie	  is,	  niet	  het	  echte	  leven	  






