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Eyes Wide Shut   – Jaloezie en overspel
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Eyes Wide Shut (1999) Stanley Kubrick (1928 - 1999)



2001: A Space Odyssey- 1968



A Clockwork Orange - 1971



The Shining - 1980



The making of Eyes Wide Shut – Tom Cruise, Nicole Kidman, Stanley Kubrick 



Traum Novelle (1926) Arthur Schnitzler (1862 - 1931)



Eerste Fragment





Tweede Fragment





Derde Fragment

- Neurotisch (gebrek aan) bevrediging (herhalingsdwang 

in het ritualistisch theater van het Onbewust)

- Straffende Uber Ich: angst 

- Code woorden / maskers, verborgen identiteit, pogingen

om de Wet van de Vader(s) te ontwijken

- De dreiging van ontmaskering (neurotische bestraffing: 

schaamte)





Vierde Fragment





?


