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De hoofdredacteur

Wachten op de lente
Ik schrijf dit op de dag dat de zomertijd is
ingegaan. Na een week van wind, hagel en
sneeuw schijnt de zon weer eens. Fijn. De
lente lijkt schoorvoetend te beginnen.
Bijna veertig jaar geleden was er de Praagse
Lente, waarin het Manifest van Tweeduizend
Woorden werd gepubliceerd dat openlijk
de communistische leiding van Tsjechoslowakije bekritiseerde. De Communistische
Partij was ‘een naar macht hunkerende
organisatie’. Even was er optimisme. Zal het
gaan dooien? Wordt het lente? Het antwoord
is bekend.
Het is misschien een wat gezochte metafoor,
maar toch moest ik eraan denken. Wanneer
gaan Nederlandse filmmakers een boos
manifest van tweeduizend woorden schrijven? Is het Nederlands Fonds voor de Film te
vergelijken met ‘een naar macht hunkerende
organisatie’? Het is al een tijdlang stil sinds
de Nederlandse Vereniging van Speelfilmproducenten (NVS) tijdens het Nederlands
Film Festival van alweer anderhalf jaar
geleden Filmfonds-directeur Toine Berbers
min of meer de wacht aanzegde. Berbers
zit er nog. NVS-directeur Carolien Croon
zit al een tijdje ziek thuis. Een veeg teken.
Maar het is vooral het autisme dat stoort.
Iedereen wacht af. Eerst maar even kijken
wat het nieuwe kabinet gaat doen. Liever in
de wandelgangen stilletjes overleggen. Nog
even dat rapport van de Raad voor Cultuur
afwachten. Hebben de omroepen misschien
weer geld over voor documentaires? Enzovoorts. En hoe gaat het met de stimuleringsmaatregelen voor de filmsector? Eens
zien wat Economische Zaken gaat doen.
Een ander ministerie, dat van Buitenlandse
Zaken, heeft intussen het Jan Vrijman Fonds
en wellicht ook het Hubert Bals Fonds de
nek omgedraaid, zie pagina 32. Het effect van
cultuur is slecht meetbaar, dus weg ermee!
Ondertussen worden er nauwelijks meer fatsoenlijke Nederlandse films gemaakt. Films
met ambitie. Films die uit het autisme van de
Nederlandse filmcultuur breken.
Waar blijft de Nederlandse Lente?

André Waardenburg
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Het ongecomprimeerde geluid van de digitale cinema

Ongezien gehoord, ongehoord gezien

Bij de kwaliteitsverbetering van digitale filmvertoningen gaat de meeste aandacht
naar het beeld. Professionals letten vooral op de resolutie, terwijl er wel meer
komt kijken bij beeldopbouw. Het bioscooppubliek laat zich intussen overtuigen
door een andere kant van deze revolutie: ongecomprimeerd digitaal geluid.
Door Frank de Neeve

gelijken: film heeft geen pixels en dus geen direct
meetbare resolutie. Daar komt bij dat films kopieën
zijn van een origineel negatief, waarbij iedere volgende generatie print minder van kwaliteit is. Een
directe visuele vergelijking is alleen mogelijk middels een split-screen, waarbij de ene helft van een
film op filmmateriaal wordt vertoond en de andere
helft digitaal. Wie dat ziet is overtuigd.

Spaceboxen op De Uithof in Utrecht, 31 januari 2007, 15.05 uur
In De muze arriveert de
introverte en achterdochtige John met overdreven
verwachtingen en ambities
ten aanzien van het kunstenaarschap in een grote,
onbekende stad, waar hij
probeert een groot schrijver en minnaar te worden.
Om te kunnen slapen
maakt de vierentwintigjarige jongeman lange, uitputtende wandelingen door de
stad en de periferie. Schijnbaar doelloos doorkruist hij
schemerige bedrijventerreinen, kantoorparken en
de rommelige infrastructuur van de grote stad.
Op de foto werken regisseur Ben van Lieshout
(buiten, met muts en brilletje) en cameraman Stef
Tijdink aan een rijer langs
de spaceboxen in De Uithof
in Utrecht, in het dagelijks
leven containerwoningen
voor studenten. Achter de
kleurige gevels vinden verschillende taferelen plaats:
een meisje speelt gitaar,
een ander meisje leest een
boek, een jongen is in de
weer met zijn bokshandschoenen. Er is echter een
probleem: Van Lieshout wil
de reling voor de ramen
graag verwijderen.
De muze is geïnspireerd
op Portret van een jongeman, de gefictionaliseerde memoires van J.M.
Coetzee. De belangrijkste
rollen worden gespeeld
door Matthias Schoenaerts
(Zwartboek, Nadine) en
Tara Elders (als Monica
Vitti). Tijdens zijn vele
bioscoopbezoeken wordt
John verliefd op Antonioni’s muze. De film gaat
vijfenzestig minuten duren
en kent geen dialogen.
De makers hopen op een
première op het Nederlands Film Festival of het
International Film Festival
Rotterdam.
Jan Pieter Ekker

Wip

Bioscoopexploitanten die nog op de wip zitten, zijn
bevreesd dat de nieuwe projectieapparatuur snel
zal verouderen. Natuurlijk zal er na de huidige
standaard van 2K (2048 bij 1080 pixels) een nieuwe
standaard ontstaan, sterker nog: die is er al. Sony’s
SXRD-projector is de enige 4K-projector ter wereld.
Met 4096 bij 2160 pixels heeft deze projector dus
een viermaal hogere resolutie dan de concurrentie.
Maar ondanks de duizelingwekkende resolutie
maakte deze projector bij de laatste demonstratie
in Nederland van de kleuren nog een potje. Rood
was echt knalrood en blauw schreeuwerig blauw.
Het concurrerende DLP Cinema is daarin op 2K
veel overtuigender. Dit systeem kan vijfendertig
biljoen kleuren in 1024 grijstinten weergeven, terwijl
het traject van filmmaker naar bioscoopscherm is
gekalibreerd. Oftewel: Shrek is in iedere digitale
bioscoop precies zo kikkergroen als de regisseur
hem heeft bedoeld.

Beperkingen
Bioscoopexploitanten maken zich momenteel erg
druk over de digitalisering van de branche. Maar
hun bezoekers blijken zich er desgevraagd helemaal niet van bewust te zijn dat ze geen celluloid
maar een digitaal geprojecteerde film hebben
gezien. En zo hoort het ook: filmliefhebbers komen
voor de film en niet voor de techniek.
Daarentegen beginnen geïnterviewden wel vaak
zelf over de hoge kwaliteit van het geluid. Digitale

cinema biedt dan ook voor het eerst in de geschiedenis ongecomprimeerd geluid, met kraakheldere
en goed verstaanbare spraak, en oorverdovend
echte explosies.
Ondertussen lijkt de branche zich enkel te bekommeren om het digitale beeld. Critici hebben lang
getwijfeld of digitale projectie wel zo goed kon
worden als film, maar inmiddels lijken ze daarvan
eindelijk overtuigd. Het is dan ook best lastig ver-

De twee meest courante digitale geluidssystemen
die in de jaren negentig voor film werden geïntroduceerd, hadden beide hun beperkingen. Dolby Digital, voor het eerst gebruikt bij Batman Returns (Tim
Burton, 1992, wordt tussen de perforatiegaatjes op
een film meegeprint. Voor die plek is indertijd gekozen, omdat die bij het transport door de projector
de minste kans op schade geeft, maar eigenlijk is
het oppervlak te klein om bij vierentwintig beeldjes
per seconde voldoende geluidsinformatie vast te
leggen.
Concurrent DTS werkt met een soort op de film
geprinte morsecode die aan een cd-speler aangeeft welk deel van het geluidsspoor moet worden
afgespeeld. Menig professional prefereert DTS
boven Dolby Digital, maar iedereen weet ook, dat
de geluidskwaliteit van de cd al langer ter discussie
staat.

Brother Bear (links de filmkopie, rechts de digitale versie)
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Digitale cinema heeft geen fysieke beperkingen
en de techniek is zodanig voortgeschreden, dat
ongecomprimeerd geluid kan worden gebruikt in de
digitale bestanden waaruit een digitale film bestaat.
Omdat het geluid niet meer op de film zelf hoeft
te worden geprint, wordt de bioscoop minstens zo
flexibel als het gebruik van een dvd tegenwoordig is.
Meerdere geluidssporen per film hoeven geen
probleem te zijn, waardoor een bioscoop net zo veel
verschillende voorstellingen zou kunnen programmeren, als er taalgroepen onder het publiek zijn.
Deze verschillende geluidssporen kunnen zelfs
tegelijk worden afgespeeld, zoals in 2006 op een
beurs met Cars (John Lasseter, 2006) werd gedemonstreerd. Via een koptelefoon hoorde het internationale gezelschap de dialogen in hun eigen taal,
terwijl het motorgeronk voor iedereen hoorbaar via
de boxen stonden te brullen.

FOTO BOB BRONSHOFF

Taalgroepen

De muze Nederland 2007 regie en
scenario Ben van Lieshout camera
Stef Tijdink montage Jan Ketelaars
geluid Ab Grooters producent Van
Lieshout Filmproducties, Ben van
Lieshout met Matthias Schoenaerts,
Tara Elders
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Een kaartje per minuut

Rotterdam
chronicles
Notities van programmeur Gertjan Zuilhof onderweg
van het vorige naar het volgende filmfestival van Rotterdam

Tsai Ming-liang was in Rotterdam. De dag ervoor
had hij in Taipei nog kaartjes voor zijn laatste film
I Don’t Want To Sleep Alone op straat staan verkopen. Gehuld in sarong, want de film was tenslotte
in Maleisië gedraaid, en samen met acteurs en
actrices had hij persoonlijk zijn mogelijke publiek
aangesproken om een deel van hun Chinees Nieuwjaarsgeld aan zijn film te besteden. Ik vond het een
opmerkelijke en innemend eenvoudige actie in
een tijd van online verkopen, maar Tsai verklaarde
dat het niet alleen maar een stunt was. Dat hij al
jarenlang op deze manier de bioscopen ervan kan
overtuigen dat ze zijn films moeten draaien. Door
zijn kaartjes vooraf op straat te verkopen kan hij
de exploitant een goede box-office garanderen. De
internationale roem van Tsai betekent niet automatisch dat in zijn thuisland veel bezoek op zijn films
afkomt. Oog in oog met de beroemdheid en door
de verlokking van een ansichtkaart met handtekening wil men kennelijk wel over de brug komen.
De meester verkoopt met deze methode bijna een
kaartje per minuut (honderd kaartjes binnen twee
uur tekende een lokale krant op) en dat klinkt toch
helemaal niet slecht voor het slijten van een sombere kunstfilm.

Wanhoopsdaad

Tsai begon in 2001 met straatventen. Het was het
jaar van What Time Is It There? Een rampjaar voor
de Taiwanese film. Het marktaandeel van Hollywood-films had het onvoorstelbare percentage
bereikt van 99 procent aldus het Government Information Office, geciteerd door de Taipei Times van 15
maart 2002. Tegen mijn gewoonte in geef ik de bron
er maar bij omdat het te overdreven lijkt om waar te
zijn. Tsai kon geen bioscoop vinden om What Time
Is It There? te vertonen en besloot, als wanhoopsdaad, er een uit te kopen en vervolgens al die kaartjes zelf op straat door te verkopen. En niet alleen op
straat. Een maand lang trok hij langs alle culturele
evenementen en collegezalen die zijn eiland rijk is
om publiek te vinden voor zijn film. Naar eigen zeggen gaf hij in die periode zeventig lezingen over zijn
werk. Zeker twee voordrachten per dag. Een kaartje
per minuut. Een ongeteld aantal handtekeningen.
Wie zei dat kunstfilmmakers zich niet om het
publiek bekommeren?
Tsai doet overigens meer dan films maken en vervolgens kaartjes verkopen. Hij komt uit het theater
en keert daar steeds weer naar terug.
I Don’t Want To Sleep Alone was de film waarvoor

Tsai Ming-liang fotografeert in Tent de installatie Light Spill van Recoder.
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hij naar zijn geboorteland Maleisië terugkeerde,
maar eerder keerde hij voor theaterproducties
terug naar Sarawak, het Maleisische Borneo dat
zijn echte geboortegrond is. En Tsai heeft de wereld
van de beeldende kunst ontdekt – of deze wereld
hem. Ik ben betrokken bij een tentoonstelling in het
National Palace Museum in Taipei waarvoor hij een
speciale installatie maakt. De korte film die hij voor
het Rotterdamse afscheid van Simon Field in 2004
maakte zal daarbij een opmerkelijke hercirculatie
krijgen. Het Parijse Louvre heeft hem een opdacht
gegeven en het laat zich aanzien dat hij ook op de
komende Biennale van Venetië present zal zijn. De
Taiwanese kunstenaar/curator Hongjohn Lin heeft
hem gevraagd een installatie voor het Taiwanese
paviljoen te maken. Al heeft Taiwan geen paviljoen
in de Giardini, het park met landenpaviljoens, maar
een Venetiaans herenhuis buiten het terrein dat wel
zo fraai is. In Rotterdam liet Tsai alvast weten dat
hij de versleten stoelen van een opgeheven bioscoop had overgenomen en naar Venetië zou laten
verschepen. Dus de kunst komt niet alleen naar de
filmmaker, de filmmaker brengt de bioscoop naar
de kunst.

Verboden

In Rotterdam heb ik Tsai de Exposing Cinema-tentoonstellingen laten zien in Museum Boijmans Van
Beuningen, Witte de With en Tent. Hij was duidelijk
enthousiast over de ruimtes en dat leek me een
goed moment om hem te vragen alvast eens na te
denken over een niet-filmische bijdrage aan het volgende Rotterdam. Dat wilde hij wel. Hij zou wel een
theatervoorstelling willen maken in die gesausde
ruimtes aan de Witte de Withstraat. Ik hou u op de
hoogte.

Nog even terug naar Maleisië, het vaderland van
Tsai Ming-liang. In Rotterdam vertelde hij het
publiek voor zijn tweede voorstelling dat hij net had
gehoord dat zijn film in Maleisië verboden is. Na
afloop wilde iemand weten wat hij van dat verbod
vond. Hij kon onmogelijk verbaasd zijn, vertelde hij,
want alle negen films die hij heeft gemaakt zijn in
zijn land van herkomst verboden. Hoef je dus ook
niet meer te vragen waarom hij ooit besloot om
na zijn studie in Taipei te blijven. Voor de kranten
van Maleisië was het geen nieuws dus de reden, of
beter redenen, voor het verbod ken ik alleen van
Tsai zelf. Eén daarvan is me vooral bijgebleven. Er
zouden te veel arme mensen in zijn film voorkomen.
Ja, ook de interraciale genegenheid van een gelovige voor een ongelovige van hetzelfde geslacht was
aanleiding tot censuur, maar liefde voor een arme
man was het toppunt. Waarin een vaderland zich
beledigd kan voelen.

Flash! Ahh-Ahhhh
Hoe teken je een affiche voor een verfilming van een stripverhaal? Renato Casaro ging voor Flash Gordon (1980) terug naar de
bron. Hij maakte van de legendarische stripfiguur van Alex Raymond een superheld voor de jaren tachtig.

Vier jaar geleden vroeg ik in deze rubriek wie
de ontwerper was van het affiche voor Per
un pugno di dollari (1964), Sergio Leone’s
eerste spaghettiwestern. Het blijkt een vroeg
ontwerp van Renato Casaro, die in de jaren
zestig en zeventig de key-art (de afbeelding)
maakte voor Italiaanse posters van westerns
met Clint Eastwood en Terence Hill. Dankzij
de legendarische producent Dino de Laurentiis brak Casaro daarna internationaal door
met dramatische fantasy-posters voor Conan
the Barbarian (1982) en Dune (1984). Zijn
mooiste affiche in deze reeks is Flash Gordon
(1980).
Dinosaurus De Laurentiis bond de strijd aan
met George Lucas toen Star Wars (1977)
alle bioscooprecords brak. Lucas aasde op
de filmrechten van Flash Gordon, maar die
waren in het bezit van Dino. Haastig zette
deze de Brit Mike Hodges aan het filmen,
zonder script en zonder een ervaren hoofdrolspeler. Hodges keek goed naar de serials
uit de jaren dertig en veertig, maar tevergeefs. Flash Gordon werd de grote kerstflop
van 1980.
Op dvd werd de film echter herontdekt en hij
geldt nu op internetsites als de grootste cultfilm van de jaren tachtig. En inderdaad, thuis
op de bank is de knipoog van Hodges naar
de bordkartonnen serials heerlijk vermaak.
Er zijn fraaie ruimteschepen in art deco-stijl,
ontworpen door Fellini’s vaste art-director
Danilo Donati, Max von Sydow is hilarisch als
de boosaardige keizer Ming en Ornella Muti
is mooier dan ooit als zijn sletterige dochter.
En dan nog die muziek van Queen: ‘Flash!
Ahh-Ahhhh.’
Net als Hodges liet Renato Casaro zich inspireren door de bron. Maar Casaro tekende
niet met een knipoog. Hij vertaalde de stijl
van Alex Raymonds strip uit de jaren dertig
naar 1980. Raymond tekende een sensueel,
haast sadomasochistisch universum vol
gespierde mannen, schaars geklede vrouwen
en exotisch kwaad. Zijn werk inspireerde het
veel explicietere werk van Frank Frazetta en
andere fantasy-tekenaars.
Op het affiche zien we geen sensuele vrouwen, maar een dreigende fantasiewereld.
Casaro tekende Mongo als een ruige, moerasachtige planeet, met een zwevende stad,
een zwerm havikmannen en bliksemflitsen.
Hij portretteerde Flash monumentaal van
onderaf, zoals hij later Arnold Schwarzenegger en Sylvester Stallone zou tekenen. Een
opgepompte, geblondeerde spierbundel
redt ons met zijn laserpistool van de boze
buitenwereld. Casaro maakte van Flash een
superheld voor het Reagan-tijdperk.
Paul van Yperen
Flash Gordon Verenigde Staten/Verenigd Koninkrijk 1980
regie Mike Hodges ontwerp Renato Casaro, Italië 1980
afmetingen 140x 100 cm uitgever Titanus
collectie Filmmuseum
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KoenMortier
overExdrummer

Een

lelijke
film
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FOTO BRAM BELLONI

Koen Mortiers Ex drummer, de
eerste verfilming van een boek van
Herman Brusselmans, splijt de
geesten. Mensen die vinden dat hij
racistisch is, immoreel of oppervlakkig, moeten volgens Mortier
naar zichzelf kijken. ‘Ieder mens
denkt toch wel eens dat hij een
ander kapot wil schieten? Daarom
heb ik deze film gemaakt.’
Gerlinda Heywegen
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Ex drummer

eerste keer, vertelt hij, dat er in een film met
zwaartekracht werd gespeeld zoals hij dat
doet in Ex drummer en in zijn reclames, moet
in Royal Wedding zijn geweest (Stanley
Donen, 1951, met Fred Astaire en Jane
Powell). Het was de lievelingsfilm van zijn
grootvader. In Royal Wedding kantelt het
decor, waardoor Astaire de suggestie wekt op
de zijkanten van de muren en het plafond te
dansen. ‘Dat moet erg moeilijk zijn geweest
om te maken’, denkt Mortier. Hij kan tot in
de eeuwigheid naar die film kijken. Meteen
erachteraan filosofeert hij dat het toch leuk
is te bedenken hoe het komt dat je door iets
van lang geleden bij je eigen hang-ups uit
komt. Zonder zijn opa’s fascinatie voor Royal
Wedding hadden er geen mannetjes aan paraplu’s in die RVS-reclame (van Mortier dus)
Een van gehangen en was de kale verkrachtende en
de mooi- slissende zanger Koen de Geijter van de band
ste en The Feminists niet op zijn kop in de film
ontroe- terechtgekomen.

rendste
scènes,
ook
volgens
Mortier, is
die waarin
Dikke Lul
een jongen anaal
verkracht

Muziek

Niet alleen De Geijter is een verkrachter. Ook
Dikke Lul, de zanger van de concurrerende
band Harry Mulisch, vergrijpt zich in de film
meermalen aan iemand. Een van de mooiste
en ontroerendste scènes, ook volgens Mortier, is die waarin Dikke Lul een jongen anaal
verkracht. De jongen zwerft daarna, vergaand van de pijn, onder een viaduct, door
vergeeld en verregend gras. De montagesequentie wordt aan elkaar geplakt door In
Fiction, een nummer van metalband Isis. Dat
zorgt volgens de Belg voor die ontroering.
Want de muziek is ‘lief en romantisch’. ‘De
combinatie maakt dat het beeld belangrijker
is dan de inhoud van het beeld.’ Een puur
esthetische keuze dus.
Muziek. Mortier is een liefhebber. Gekleed in
een trui van de band Mogwai vertelt hij dat

FOTO BRAM BELLONI

De

Want tussen al dat geweld door zie je Dries
met zijn vriendin Lio vrijen. En, zo vond de
regisseur ook al in Rotterdam: ’Dat is toch
goeie seks die ze er hebben, niet?’ Precies
omdat dat de bedoeling is, vindt hij die scène
vies. ‘Het is toch werkelijk afstotelijk dat
iemand zojuist gemoord heeft en weet dat
dat alleen maar een nog groter bloedbad tot
gevolg heeft en lekker gaat liggen neuken
met zijn vriendin? De scène moest vies zijn.
Ook door het gebruik van de muziek. Die jongen van Ghinzu heeft wel acht minuten,
zolang als het nummer duurt, stilgezeten
nadat ik hem die scène had laten zien. Met
die dingen in zijn kop had hij het nummer
natuurlijk niet gemaakt. Zo veel rotheid bij
zijn muziek was niet makkelijk voor hem.’
Iets dergelijks gold voor Lightning Bolt, van
wie het voortstampende nummer 2 Morro
Morro Land voor de openingsscène is
gebruikt. In die scène zie je de drie bandleden van The Feminists in hun achteruit,
teruggespoeld, de film openen. Aan het
einde rent Koen de Geijter als een dolleman
achter een vrouw aan om haar tot moes te
slaan. Ook Lightning Bolt was ‘shocked’. Ze
waren vereerd dat hun muziek gebruikt was,
maar kapot van het geweld. De band, weet
Mortier, is pacifistisch. Dat een ander hun
nummer perfect vond voor zo’n uitbarsting,
dat was confronterend. ‘Maar ze vonden de
scène ook mooi dus ondanks dat dubbele was
het oké.’

Stijlen
hij bijna alle muziek zelf heeft uitgekozen.
Ook tijdens de laatste gewelddadige montagesequentie van de film klinkt muziek. Die van
Ghinzu, een van Mortiers favorieten. Dat is
een moeilijke scène vindt ook de regisseur.
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Niet alleen door de muziek kon Ex drummer
een wilde film worden. Cameraman Glynn
Speeckaert is, zoals zo veel mensen die aan
de film meewerkten, goed bevriend met Mortier. Ze werken allang samen. ‘Glynn heeft
nog meer dan ik een gekwetste, onverklaarbare woede in zich. Ook voor zijn camera
heeft hij die.’ Speeckaerts camera is volgens
Mortier een nieuwsgierige camera, die vaak
van veraf de personages bespiedt. In het

beeld moet je zoeken naar waar de actie zich
bevindt. Vanaf een halletje en door een deuropening zie je ver weg dat gitarist Ivan zijn
vrouw in elkaar slaat. Langs een muur waardoor minstens de helft van het doek een grijs
vlak is, zie je achter in het beeld Dries op zijn
motor stappen. De muur is van een afgetrapt
huis in the middle of nowhere. Alles lijkt
lelijk in Ex drummer. Dat beangstigde Mortier
zelf nog het meest. Toen hij de film voor het
eerst zag, vond hij hem zo lelijk. En twijfelde
hij lang of het zo wel moest. Hij vond het
een enorm risico, die extreme cameravoering,
die vieze kleuren. ‘Ontgoocheling’ is het
woord dat hij zorgvuldig kiest. Toch liet hij
het zo, omdat dat lelijke een afstand schept
die hij noodzakelijk vond voor zijn verhaal.
Dat de camera soms in een bovenhoek van
een kamer hangt en als een sluipmoordenaar
toevallig een prooi ontdekt, zorgt voor het
juiste effect. Het moet de kijker wel een
voyeuristisch gevoel geven. Hij ziet iets wat
hij niet mag zien. ‘Als het echt gevaarlijk
wordt, gaat de camera trouwens altijd een
klein stukje achteruit,’ zegt Mortier. ‘Dan
creëer ik dus nog meer afstand, waardoor dat
voyeurisme nog groter wordt.’ Eén keer maar,
zegt hij, doet Speeckaert het sneller, nadrukkelijker. Dat is wanneer Dries in het huis van
Ivan ziet dat het met diens baby niet goed
gaat. ‘Alsof ook Dries, zo immoreel als hij is,
even echt schrikt. Maar toch gaat hij weg,
wetende dat het kind zal sterven. De toestand van het kindje zie je door Dries’ blik.
Het maakt je medeplichtig.’
Ex drummer draait om Dries, een naar figuur,
een ‘vieze gast’. Dat dat zo is, maakt Mortier
duidelijk door de camera alleen met hem mee
te laten gaan. Een eenvoudig middel. De
keuze voor veel shots is die van Mortier, niet
van zijn cameraman. Vervreemdende shots
zoals wanneer de camera kantelt als die van
bovenaf een straat in Oostende filmt of het
huis van Ma Verbeek, zijn Mortiers idee. Hetzelfde geldt voor de top-shots. Toch is het
niet zo dat Speeckaert enkel in dienst van
Mortier stond. ‘Dat kan ook niet’, zegt Mortier, ‘hij heeft zo zijn eigen stijl. Zo kijkt hij
nooit door de lens maar alleen van een
afstandje naar dat schermpje dat op zijn
camera zit.’ Alsof hij wat hij aan het filmen is
niet echt wil zien. Het woedende van de man
zie je in zijn stijl terug. ‘Soms geeft hij de
camera een enorme ruk of een zwiep, gewoon
omdat hij woedend is, kwaad op de camera.
Voor Ex drummer is dat perfect. Het legt de
vinger op de zere plek, het is precies zoals
het moest. Hij filmt grof en lelijk. Ik improviseer, maar hij ook. En dat moest soms want
als ik met de acteurs bezig was, had ik geen
tijd meer voor hem.’
‘Ik wilde graag veel stijlen in een film stoppen. Ex drummer is toch een vrij rustige film
behalve het begin? Ik gebruik niet zo heel
veel shots. Dat sluipende en spiedende dat

zorgt daar toch voor. Dat zie je vooral als ik
die drie bandleden volg. Het concertoptreden
heb ik dan weer puur registrerend gefilmd.
De camera springt op en neer zoals je dat zelf
ook zou doen bij zo’n optreden. Maar er zit
ook een shot van Lio in dat afstandelijk is,
van ver gefilmd. Daardoor vermeng ik
natuurlijk mijn stijlen een beetje. En ik wilde
per se eindigen met een soort van Apocalyps.
Daarom moest die laatste scène wel in westernstijl. Ik wilde zo’n Peckinpah-gevoel, een
shoot out-sensatie. Ik heb altijd een western
willen maken en nu heb ik het een beetje
gedaan. The Wild Bunch, ha ha. Dat het volledig ontspoort, komt omdat ik het einde met
een documentaire horrorgevoel heb gefilmd.
Dat deed ik bewust om te zeggen: “It’s a
joke!”’ Mortier kreeg veel kritiek zegt hij,
vanwege die kluts van stijlen. ‘Die gasten
zien dus niet dat ik een grap maak. Ze nemen
alles zo serieus. Horror is toch juist vaak
grappig? Nou, hier dus ook!’

Kapotschieten

‘Ieder mens denkt toch wel eens dat hij een
ander kapot wil schieten? Daarom heb ik
deze film gemaakt. Pas als je toegeeft dat je
zulke gedachten hebt, hoef je je geen zorgen
te maken. Die gasten die zeggen dat ze dat
vreemd is, zijn pas echt gevaarlijk. Die liegen
tegen zichzelf.’ De biechten in die laatste
scène, die vaak als amoreel worden betiteld,
zijn voor Mortier juist verzachtend. Het
maakt van de soms karikaturale figuren mensen. Je ziet het verhaal achter hun zwijnerij,
hun tragiek. Het is geen closure, geen
excuus. Het is een biecht, een menselijk verhaal. Natuurlijk is het cynisme ten top door
de combinatie met die seks. En meteen komt
Mortier bij George Bush uit. Die laat toch ook
duizenden mensen sneuvelen in Irak terwijl
hij ’s avonds lekker ligt te neuken, waarschijnlijk niet met zijn eigen ‘wijf’? Dries is
dus als George Bush. De alles corrumperende
macht.
‘Het komt niet goed, hè?’, stelt Mortier terwijl hij kort daarvoor hardop een plan probeert uit te denken waardoor misschien wel
de helft van alle arme stakkers in Afrika
gered kan worden. ‘Maar nee, het komt niet
goed. Er zijn geen plannen te bedenken. Daar
gaat Ex drummer over. Het is niet zoals al
vaak werd gezegd oppervlakkig gezeik of
bullshit.’ De mensen die dat stellen, vinden
dat omdat ze Mortier ervan verdenken dat hij
neerkijkt op die lage sociale klasse die zijn
film bevolkt. Verwart men hem met zijn personage Dries? Hij vindt juist dat als je hem
verdenkt je zelf schuldig bent. Want dat kan
toch alleen maar in je opkomen als je zelf
weinig goeds over mensen ‘onder je eigen
niveau’ denkt. Dat hij vaak wordt beschuldigd, komt, zegt hij, bijvoorbeeld omdat zijn
personages zulke grappige dingen zeggen,

zich te buiten gaan aan enorme scheldpartijen. ‘Alsof dat crapuul de hele dag zo praat,
zeggen mijn critici dan. En ja, dat doen ze
dus. Ik weet waarover ik spreek.’ Mortier vertelt minutenlang in dialect over allerlei voorvallen. ‘Weet je, zij bedoelen het niet grappig, hoor, al dat gevloek en die gore verhalen. Natuurlijk moeten wij erom lachen. Maar
dat ik het in mijn film stop, is niet alleen
omdat ik er ook humor in wilde. Het is ook
omdat het echt zo is. Ik kom zelf uit een
klein dorp en sprak vroeger hartstikke plat.
Als ik nu terugga zeggen ze dat ik een dikke
nek heb omdat ik anders praat dan zij.’
‘Nee, voorlopig wil ik nog niet opvoeden met
mijn films’, stelt Mortier als hij het over
andere filmmakers heeft. Maar hij vindt dat
Larry Clark dat met zijn foto’s en films wel
doet. Dat de man met zijn werk een boodschap heeft, eentje die niet intellectueel is,
door alle klassen heen gaat, dat vindt hij
goed. Iedereen snapt het. En dat gezeik over
die seks met kinderen? ‘Kinderen doen het
met kinderen, of wisten volwassenen dat nog
niet?’ Mortier vindt niet dat Clark hun jonge
lichamen misbruikt voor eigen gerief. Dat hij
laat zien hoe het leven is, zonder te moraliseren, doet hem wat. Ook Gaspar Noé vindt
hij een opvoeder. Maar Noé doet het tegen
het gevaarlijke aan. ‘Hij gebruikt shock als
opvoedkundige waarde. Shock is natuurlijk
meestal een publiciteitsstunt, maar bij Noé is
het een geneesmiddel.’ Even mijmert Mortier
wat. ‘Misschien ben ik dan toch al aan het
opvoeden met Ex drummer. Want ik gebruik
humor om mijn publiek te laten lachen. Maar
ik laat ze lachen om iets dat niet grappig is.
Dat Dries eigenlijk de bijbel van het leven
van die bandleden schrijft, is cynisch. Het is
misschien even grappig, maar ik trek het
alleen omdat ik het als fantasy ervaar.’

Fout

‘Moet ik deugen zodat jij mijn film goed kunt
vinden? Ik weet het niet. Er zijn wel grenzen
aan wat ik van iemand accepteer. Ik vind
Céline prachtig, maar heb er altijd moeite
mee om hem te lezen. Hetzelfde geldt voor
Houellebecq. Daarom heb ik de band Thee
Plague of Gentlemen uit mijn film geflikkerd.
Ik hoorde dat de zanger vier kinderen heeft
aangerand. Ik had ze als een van de bands
tijdens de rockwedstrijd in Leffinge gewild.
In plaats daarvan zie je nu wat vage beelden
van een onherkenbare band en klinkt er
zomaar wat piano. Het is wat plompverloren.
Weet je, als ik hun muziek erin had gehouden had ik daar met mezelf last van gekregen. En die klootzak had elke keer dat de
film te zien is wat geld gekregen. Dat wilde
ik niet. Dan maar een minder goeie scène.’
‘Dat ik voor racist werd uitgescholden omdat
ik Dikke Lul ergens laat kankeren op ‘zwarte
Indiërs die fokken als de konijnen’ vond ik

Koen Mortier heeft verschillende versies. Maar het duurde of
acht, of tien of wel dertien jaar voordat hij eindelijk kon beginnen met de film Ex drummer, naar het gelijknamige boek
van Herman Brusselmans. Cynischer dan het boek, noemt
hij de film. Maar hij is ook grappig en zeker punk, rock ’n’ roll
en rauwe poëzie. Ex drummer vertelt over de schrijver Dries
die voor een volgend boek in een bandje gaat drummen, één
die bestaat uit handicaps. Dries zelf kan niet drummen. Zegt
hij. In een trailer van de film worden zeven redenen (zeven
is een ‘fantastisch’ getal volgens Mortier, ‘Zeven dwergen,
zeven jaren, zeven schapen!’) genoemd om niet naar de film
te gaan. In België werkt het, zegt de regisseur. Het bezoek
daar valt hem tegen. Vrouwonvriendelijk werd de film al vaak
genoemd. Maar van de mannen kun je ook niet zeggen dat die
er goed vanaf komen. Ex drummer is een helletocht door de
laagste sociale klasse in België met een aaneenschakeling
van muziek die dat benadrukt. Metal, hardrock, punk en Arno
Hintjens.

ook erg. Het is toch simpel om dan te schrijven dat ik zelf een racist ben? Misschien wil
ik iets laten zien? Ik vond dat verschrikkelijk. Blijkbaar hoort het erbij, maar ik word
geen vrolijker mens van.’
Nog even moet hij wat kwijt over het zogenaamde ontsporen van zijn film. Want mensen die dat zeggen, en hij heeft het al vaak
gehoord, die zijn zelf ontspoord, aldus de
Belg. Die snappen het leven niet. Als je een
verhaal als Ex drummer hoort, iets dat zo uit
balans is, dan snap je toch wel dat het niet
meer goed kan komen, dat het niet rustig
afgewikkeld kan worden, dat het weer bij
elkaar kan worden gebracht? Nee geen closure dus. Chaos. Punk! ‘Die chaos zit ook in
mijn kop. Ik denk wel vijftien richtingen
tegelijk op en er komt toch een film. Kennelijk betekent chaos dus iets voor mij, het zal
wel nodig zijn.’ n
België 2007 regie Koen Mortier scenario Koen Mortier, naar
het boek van Herman Brusselmans camera Glynn Speeckaert
montage Manu Van Hove geluid Senjan Jansen muziek
Arno, Flip Kowlier en Millionaire production design Geert
Paredis productie Eurydice Gysel en Koen Mortier distributie
A-Film duur 90’ met Norman Baert, François Beukelaers,
Dolores Bouckaert, Barbara Callewaert, Patrick Cronenberg,
Bernadette Damman, Sebastien Dewaele, Jan Hammenecker,
Gunter Lamoot, Sam Louwyck, Dries Van Hegen, Tristan
Versteven, Wim Willaert
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‘Het is
toch
werkelijk
afstotelijk dat
iemand
zojuist
gemoord
heeft en
lekker
gaat liggen neuken met
zijn vriendin?’

Geluid, of beter, het ontbreken van geluid speelt een grote rol in Tsai
Ming-liangs nieuwe film I Don’t Want To Sleep Alone. In de metropool
Kuala Lumpur kruisen de levenspaden van vijf mensen elkaar: twee
die verzorging behoeven en drie die dat willen geven. Het alomtegenwoordige stadsgeluid lijkt de verlangens van Tsai’s personages te
overstemmen. Als er rook over de stad neerdaalt, wordt het stil.
Gerlinda Heywegen

Een meisje masseert een wat oudere vrouw, Tsai
Ming-liangs camera staat achter hen. Toch
zien we hun gezichten omdat ze voor een
spiegel zitten. Bij Tsai is aanraking bijna per
definitie erotisch. Zonder dat hij expliciet
maakt op welke manier dat dan is, of het
wel echt zo is, geeft hij door de stilte van
het beeld extra betekenis aan de intimiteit
van deze massage. In de spiegel is nog een
ander mens te zien; een comateuze jongen,
die door de twee vrouwen wordt verzorgd.
Met een kaal gezicht en onbeweeglijk ligt hij
de hele film in bed. Acteur Lee Kang-sheng,
Tsai’s muze, speelt in I Don’t Want To Sleep
Alone een dubbelrol: naast de comateuze
jongen speelt hij ook de rol van Hsiao-kang,
een man die onweerstaanbaar blijkt voor een
andere man en de twee vrouwen, vooral voor
het meisje.
De dakloze Chinees Hsiao-kang sukkelt in het
begin van de film door de straten van Kuala
Lumpur (Tsai filmde voor de verandering niet
in Taiwan maar in zijn vaderland Maleisië) en
blijft met wat andere mannen staan kijken
bij een stel zwendelaars die met een gokspelletje gouden bergen beloven. Uiteindelijk
beproeft ook hij zijn geluk, wat hem duur
komt te staan.
Wat later zet Tsai zijn camera neer aan de
kant van een grote weg. Er gebeurt niets,
totdat van links een groepje mannen het
beeld binnen komt strompelen. Niet meteen

Toch zijn al Tsai’s personages
licht comateus, niemand is in
staat zich te uiten
is te zien dat ze met een matras lopen te zeulen. Nog moeilijker zichtbaar is dat Hsiaokang van de andere kant door de berm loopt,
valt en weer opstaat om uiteindelijk neer te
storten. De mannen lopen voorbij. Ook hier is
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niets expliciet, je ziet het niet eens goed.
Maar een van de mannen keert terug. Zelfs in
Kuala Lumpur is er iemand die zich het lot
van de gekwetste vreemdeling aantrekt:
Rawang, een andere vreemdeling.

Verzorging en liefde

Niemand wil alleen slapen: Hsiao-kang,
Rawang noch het meisje. Alleen de comateuze jongen kan er echt niets aan doen dat hij
alleen in bed ligt. Toch zijn al Tsai’s personages licht comateus, niemand is in staat zich
te uiten. I Don’t Want To Sleep Alone is eigenlijk een zwijgende film. Aan het einde van de
film valt het geluid dan ook helemaal weg.
Pas in een echte stilte, als al het omgevingsgeluid van de grote stad is verdwenen, pas
dan is er tijd om na te denken, is er überhaupt tijd. Die stilte, waarin stemmen geen
enkele rol meer spelen, geeft Tsai uiteindelijk
de ruimte om zijn twee mannen en het meisje bij elkaar te brengen. De stilte neemt de
onmacht weg, de twijfel en de angst.
In Tsai’s universum zijn liefde en seks rare
zaken. Als degene met wie je wilt slapen niet
beschikbaar is, kun je hem vermoorden. Het
is een oplossing. Maar ook al wordt Hsiaokang in het begin afgetuigd, en ook al verontrust Tsai als het amper levende lijf van de
comateuze jongen halverwege de film tijdens
een massage wordt betast – is het aanranding
of toch seks? – in I Don’t Want To Sleep Alone
blijft Tsai vooral vredelievend. De inmiddels
door Rawang opgekalefaterde Hsiao-kang
laat zich diens liefde en verzorging aanleunen. Keuzes hoeft hij niet te maken, meer
liefde is altijd beter dan minder. Hoewel Tsai
bijna wanhopig probeert zijn geliefde te
laten vermoorden door diens verzorger, lukt
het beiden niet. In een prachtig shot drukt
de treurige Rawang de scherpe rand van een
conservenblikje tegen Hsiao-kangs hals. Tsai
staat er bovenop. De afdruk in de hals blijft
even zichtbaar. Maar met een blik laat Hsiaokang zijn bijna-moordenaar, Tsai en het

De liefdevolle stilte
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publiek smelten. Nee, het is niet mogelijk
deze man te doden of te haten.

Rook en water
Dan daalt een dikke rook neer over Kuala
Lumpur, afkomstig van Indonesische bosbranden. Hoe kun je zoenen of verliefd zijn als je
misselijk wordt van het inademen van die verstikkende lucht? Domme vragen, zoenen en
verliefd worden kan altijd. Even later valt de
wereld stil. Zodat alles wat daarvoor gebeurd
is nog eens extra hard door het hoofd galmt:
hoe Rawang en Hsiao-kang samenkwamen,
hoe de oudere vrouw de comateuze jongen
verzorgt, en hoe zij door Hsiao-kang tot een
orgasme wordt gebracht. En hoe het meisje
vooral ís, wachtend op wat komt. Wachten in
plaats van actie; bij Tsai is hangen een kunst.
En zoals altijd is er water. In een poel zwart
water in een onaf flatgebouw probeert Hsiaokang te vissen. Maar er is enkel een vlinder.
Het weerhoudt hem er niet van met een hengel op de betonrand te zitten. In een van de
mooiste scènes strijkt een reusachtige nacht-

vlinder neer op zijn schouder. Hsiao-kang
draait licht zijn gezicht alsof een oude geliefde hem even streelt. In alle stilte, in alle rust
en met zijn rustige tempo verheft Tsai met
zijn stilstaande camera de kitsch van dit beeld
tot kunst. Het is de opmaat voor een stille
opera: de camera hangt boven de zwarte poel,
er is geen geluid hoorbaar. Heel langzaam
drijft het matras van boven naar het midden
van het kader. Er liggen drie mensen op. Het
lijkt stiller en stiller te worden. Tsai onderbreekt zijn film zo nu en dan met lampjes.
Kitscherige, rondraaiende lampjes met van

kleur verschietend glasfiber. Wanneer de drie
geliefden het beeld vullen, of zo lijkt het
althans, drijft hen zo’n lampje tegemoet. En
dan is er echt stilte. Vreemdelingen bestaan
niet, armoede en geweld ook niet. Niemand
wil alleen zijn. Nergens. Je hoeft je keel niet
op te zetten om dat van de daken te schreeuwen. n
Taiwan/Frankrijk/Oostenrijk 2006 regie, scenario en camera
Tsai Ming-liang montage Chen Sheng-chang geluid Tu Duuchi, Tang Shaing-chu productie Vincent Wang, Bruno Pésery
distributie Filmmuseum duur 115’ met Lee Kang-sheng, Chen
Shiang-chyi, Norman Bin Atun, Pearlly Chua

Interview met Tsai Ming-liang

De kwalificatie om te zwerven
Regisseur Tsai Ming-liang praat zoals hij filmt: in metaforen. Hij haalt
een wilde kat aan om duidelijk te maken dat het vrijwel onmogelijk is
om voor een zwerver te zorgen – altijd zal deze weer weglopen. Ook de
literatuur dient voortdurend als vergelijkingsmateriaal. Het is alsof de
Taiwanese regisseur van Vive l’amour (1994), What Time Is It There?
(2001) en The Wayward Cloud (2005) zich alleen maar kan uitdrukken
door het beeld van iets anders te gebruiken. Niels Bakker
Bepaalde elementen in de films van de
Taiwanese regisseur Tsia Ming-liang
hebben steevast een symbolische
betekenis. Water bijvoorbeeld. Daarvan
heeft Ming-liang eens gezegd dat het
tekort aan liefde van zijn personages
duidt: hoe meer water, hoe groter het
tekort. Aan het slot van zijn nieuwe film
I Don’t Want To Sleep Alone staat het
water in het onafgewerkte flatgebouw
de hoofdpersonen bijna tot aan de lippen. De liefde, zegt Tsai Ming-liang, is
in zekere zin onbereikbaar voor hen.
‘De zwerver die verzorgd wordt, zit op
een gegeven moment te vissen in een
zwarte poel water. Dan landt er een
vlinder op zijn schouder. Die vlinder is
een symbool voor iets wat hij heel mooi
vindt, de liefde. Maar het beestje vliegt
gewoon weer weg. Hij kan de liefde dus
niet echt hebben.’
Is dat ook wat u wilt uitdrukken in één
van de heftigste scènes van de film,
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waarin een man en een vrouw een
poging tot vrijen doen met mondkapjes
op tegen de binnendringende rook?
‘Ja. Tegelijkertijd is fysieke nabijheid
een behoefte die we allemaal hebben.
We putten er troost uit. Deze scène
heeft te maken met een verhaal van
de Chinese filosoof Zhuangzi, over
twee vissen die op land zijn geraakt. Ze
houden elkaar nog even in leven door
elkaars bek te bevochtigen met spuug.
Mijn personages hebben, behalve de
kapjes, liefde en lichamelijk contact
nodig om in leven te blijven.’
U heeft wel eens gezegd het belangrijk
te vinden dat de ruimte in uw films hermetisch is afgesloten. Toch smokkelt
u in uw nieuwe film de buitenwereld
geregeld binnen, in de vorm van de
radio, het stijgende water en de rook.
‘Die rook komt overwaaien van de
bosbranden in Indonesië, een land
dat bezig is zich op grote schaal te

ontwikkelen. Het wil een westerse
vooruitgang nastreven, zonder daarbij
rekening te houden met het milieu.
Dat is iets wat ik op deze manier aan
de orde kan stellen. Mijn films gaan
over de existentiële problemen waarin
mensen zich bevinden, en die hebben
te maken met zulke veranderingen in
de maatschappij.’
Uw film is een van de zes films die
zijn gemaakt ter gelegenheid van de
tweehonderdvijftigste geboortedag van
Mozart. Maar ik zie zo snel de relatie
niet tussen uw film en de beroemde
componist.
‘Die is er ook niet echt. De enige letterlijke verwijzing naar Mozart is een
stukje uit een van zijn opera’s, aan het
begin van de film. De band met Mozart
is meer spiritueel. Mijn hoofdpersonen
zijn rondzwervende gastarbeiders. Je
kunt hun manier van leven vergelijken
met die van Mozart, die vanaf zijn zesde
door Europa trok om op te treden. Aan
het eind van de film gebruik ik muziek
uit een film van Charlie Chaplin, hij
speelt in zijn films heel vaak een
zwerver. Dat thema zit dus heel sterk
in I Don’t Want To Sleep Alone. Pas
als je helemaal niets bezit, ben je echt
gekwalificeerd om te zwerven.’

U draaide de film in statische, lang
uitgesponnen shots en in uitgebleekte
kleuren.
Lachend: ‘Dat geldt toch voor al mijn
films? Ik denk dat mijn stijl heel erg
bepaald wordt door mijn interesse.
Dat is het verstrijken van de tijd. Die
lange takes heb ik nodig om de tijd
vast te houden, en het duurt ook een
tijdje voordat de musicalachtige liedjes die ik gebruik zijn afgelopen. Ik wil
in mijn films, of het nu gaat om personen of om een gebouw, laten zien wat
de invloed is van de verstrijkende tijd
op een omgeving.’
Ik heb het idee dat de tijd in uw films
meer cyclisch is dan lineair, omdat
dezelfde handelingen steeds weer
terugkeren. In deze film hebben ze
vooral betrekking op het slapen, zoals
het opmaken en wassen van de bedden.
‘De aard van het leven is een cyclisch
verloop. Al is mijn tijdsbesef ook
lineair. In het Westen wil iedereen
altijd alleen maar vooruit. Maar in het
leven is dat niet het enige, soms moet
je ook achterom kijken. Als je dat
doet, zie je dat heel veel dingen die
eigenlijk heel mooi zijn, verloren zijn
gegaan.’
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Filmmuseum presenteert de erfenis van Mabel Normand

Een ondeugd met
straatschoffieachtige charme

Het Filmmuseum presenteert tijdens dit tweejaarlijkse filmfestival zwijgende films met nieuwe,
live uitgevoerde soundtracks en recente filmhistorische vondsten. Er zijn vijf avondvoorstellingen
met live muziek, de experimentele filmers Paul
en Menno de Nooijer zijn filmmaker in focus, en
er worden klassiekers vertoond van Ninotchka tot
The Good, the Bad and the Ugly. De comedy-ster
Mabel Normand, hoofdrolspeelster van de openingsfilm The Floor Below, is te zien in een aan
haar gewijd programma. In totaal zijn er van 11 t/m
15 april zo’n veertig voorstellingen te zien in het
Filmmuseum, Muziekgebouw aan ‘t IJ, Paradiso,
De Duif en Tuschinski.

Slapstickheldin Mabel Normand wordt vooral herinnerd om haar hedonistische levensstijl, vol
verhalen over drank, drugs, mannen en moord. Het Filmmuseum vindt dat ze een betere
erfenis verdient. Tijdens de Filmmuseum Biënnale 2007 wordt de actrice geëerd met een
speciaal aan haar gewijd programma. Floortje Smit

Noem het nuances, maar Mabel Normand
(1892-1930) kan door haar blik al grappig
zijn. Uit haar donkere ogen kan het ene
moment bijna een satanisch genoegen spreken als ze in The Floor Below een oude collega
pest. Totdat haar baas achter haar blijkt te
staan. Dan slaat ze haar wimpers neer en
gluurt ze half onschuldig, half flirterig. Alsof
ze niet zeker weet op welke manier ze er het
makkelijkst mee wegkomt.
Toch zijn het niet die ogen waarom ze voornamelijk herinnerd wordt. Ook niet omdat ze
de eerste vrouw was die in een komedie meer
deed dan alleen mooi zijn en haar eigen
stunts uitvoerde. En ook niet omdat het een
echte vakvrouw was, die zelf films regisseerde en produceerde. Zelfs niet omdat zij de
eerste taart in de geschiedenis van de slapstick in haar gezicht kreeg of gooide – een
leuk, doch niet helemaal te controleren
weetje.

Ze kocht– aldus de overlevering
– per maand voor honderden
dollars aan cocaïne
Cocaïne

Het zijn vooral de verhalen over haar hedonistische levensstijl waarin feesten, drank,
drugs, mannen en moord verweven raakten.
Toegegeven: het zijn smeuïge verhalen. Ze
kocht – aldus de overlevering – per maand
voor honderden dollars aan cocaïne. Regisseur William Desmond Taylor probeerde haar
te laten afkicken, maar hij werd in 1922 vermoord. Zij bleek de laatste die hem levend
gezien had. Al snel was duidelijk dat zij de
moord niet gepleegd kon hebben, maar in de
tijd dat de tabloid opkwam, waren dit soort
geruchten onuitroeibaar. Zeker omdat ze al
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bekend stond als feestbeest. En omdat Roscoe Arbuckle – een goede vriend en een van
haar vaste tegenspelers – in die periode voor
de rechter stond voor moord en verkrachting
van een actrice. En haar eigen chauffeur
bracht een paar jaar later met haar pistool
haar minnaar om. Ze maakte nog wel films,
maar de opeenstapeling van schandalen en
haar zwakker wordende gezondheid betekende uiteindelijk het definitieve einde van haar
carrière; ze stierf op achtendertigjarige leeftijd aan tuberculose.
Normand verdient een betere erfenis, vindt
het Filmmuseum. Tijdens de Biënnale is er een
speciaal programma voor haar ingericht. Niet
in de laatste plaats omdat recent het verloren
gewaande The Floor Below door het Filmmuseum is gerestaureerd. Het is de openingsfilm
van het tweejaarlijkse festival en Fay Lovsky
componeerde er muziek en een soundscape
bij.
Met het eveneens recent herontdekte en

Stinkende worst

gerestaureerde Head over Heels (1922) biedt
de Biënnale een interessante aanvulling op
het oeuvre van Normand. In totaal maakte ze
zo’n tweehonderd films. Daarvan is ongeveer
de helft overgebleven, maar dat zijn vooral
de korte films met fysieke slapstick, gemaakt
onder producent (en haar verloofde) Mack
Sennett. Na een breuk met Sennett maakte
ze tussen 1918 en 1922 onder producent
Samual Goldwyn zestien films, waarvan er
maar drie zijn overgebleven.

Overtuigend boos

The Floor Below (1918) en Head over Heels
(1922) verschillen van het eerdere werk
omdat ze langer zijn en veel minder drijven
op slapstick. Er zit een verhaal in, en Normand moet soms serieus acteren. Zo wordt in
The Floor Below haar karakter, een manusjevan-alles op een krantenredactie die voornamelijk grappen uithaalt, vals beschuldigd van
diefstal van een horloge. Eerst knippert ze
koket met haar wimpers als haar collega verhaal komt halen, maar als ze merkt dat hij
serieus denkt dat ze een dief is, wordt ze
boos. Niet slapstick-boos, maar overtuigend
boos: een mengeling van beledigd en verontwaardigd. Natuurlijk maakt dat haar nog
geen bijzondere actrice. Wel dat zij in een
zwijgende film met mimiek haar gedachten
kan laten zien en zo abrupt van stemming
kan wisselen zonder dat het ongeloofwaardig
of overdreven voelt.
Na de vermeende diefstal krijgt Normands
personage in The Floor Below een laatste kans
van haar hoofdredacteur bij de krant: ze
moet undercover bij een rijke familie om een
reeks inbraken op te lossen. Ze komt er binnen omdat de heer des huizes een weddenschap heeft afgesloten om van haar een net
meisje te maken.
Het is een rol waar Normand een natuurlijke

aanleg voor lijkt te hebben: een ondeugd met
een straatschoffieachtige charme. Met haar
kleine postuur, expressieve gezicht en grote
ogen voelen de geintjes die ze uithaalt eerder
aandoenlijk dan gemeen. Vaak is het ook
bijna kinderlijk schattig: als ze tijdens een
chique lunch het toetje opeet van de vrouw
naast haar en voor de kijker speels met grote
ogen haar hand voor haar mond slaat en giechelt. Of als ze onder tafel verstopt zit en het
niet kan laten aan de enkels te kriebelen van
de man die haar heeft verborgen, terwijl hij
een normaal gesprek probeert te voeren.
Head over Heels weet beter gebruik te maken
van deze charmes en het fysiek grappige van
Normand. Meer dan in The Floor Below duikelt, valt en springt ze zonder zich in te houden. Ze vecht met een groep vrouwen, perst

zichzelf door een klein raam en flikflakt vrolijk tijdens een sollicitatiegesprek. Het verhaal van Head over Heels heeft minder om
het lijf (Italiaanse acrobate krijgt metamorfose om in de Amerikaanse showbizz aan de
slag te kunnen, maar haar manager wordt
verliefd op haar), maar dat pretentieloze
heeft iets prettigs.
Het mag dan in haar persoonlijke leven niet
haar beste periode zijn geweest en haar
gefeest had een weerslag op haar werkethos,
maar ook in Head over Heels combineert ze
stemmingen haast schizofreen. Bijna dierlijk
is ze aan het begin van de film: ongemanierd,
ongeciviliseerd, maar vertederend grappig.
Langzaam laat zij steeds meer van haar charme zien en verdwijnt de ongemanierdheid
naar de achtergrond.

Het is niet alleen Normand die Head over
Heels grappig maakt. De film geeft een interessante blik op het societyleven in de roaring twenties. De film speelt met de vooroordelen tegenover Italianen, hier ongemanierde, slechtgeklede, lelijke liefhebbers van
stinkende worst. Een plastisch chirurg wordt
geïntroduceerd met de woorden: ‘Zijn werk
begint waar de natuur het laat afweten.’ Een
filmisch uitstapje – Normand droomt dat ze
al een gevierd actrice is – dient er eigenlijk
alleen toe om de drooglegging (het verbod op
alcohol in de Verenigde Staten sinds 1920) te
bespotten. ‘Hij wilde eigenlijk een voorvechter van de drooglegging op zijn fabriek laten
passen, maar hij kon er geen een vinden die
niet drinkt’, zegt iemand.
Het is eenzelfde soort dubbele moraal waar
Normand uiteindelijk het slachtoffer van
werd: mensen keurden haar hedonistische
levensstijl hoofdschuddend af, maar kochten
de tabloids met die verhalen al te graag. Uiteindelijk ruïneerde dat haar reputatie, die
maar moeilijk te herstellen bleek. Wie wil,
kan in deze scène zien hoe een vakvrouw
onbedoeld en postuum haar bekrompen criticasters belachelijk maakt. n
Ster van weleer: Mabel Normand
Reguliere vertoningen
The Floor Below (Clarence G. Badger)
11 april, 20.30 uur, Muziekgebouw aan ‘t IJ
Molly ‘O (F. Richard Jones)
12 april, 15.00 uur, Filmmuseum Vondelpark
Head over Heels (Paul Bern en Victor Schertzinger)
13 april, 15.00 uur, Filmmuseum Vondelpark
Mabel Normand-compilatie 1
15 april, 12.30 en 14.30 uur, Filmmuseum Vondelpark (gratis)
Mabel Normand-compilatie 2
15 april, 13.30 en 15.30 uur, Filmmuseum Vondelpark (gratis)
Mabel Normand-dag (The Floor Below, Head over Heels,
Molly ‘O, Mabel Normand-compilatie 1).
14 april, 10.00 tot 17.00 uur, Filmmuseum Vondelpark
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Oostenrijks gastarchief

Virtuoze vormen

Het Österreichisches Filmmuseum is dit jaar het gastarchief van de Filmmuseum Biënnale. Uit hun archief worden onder meer Der Mandarin en Dziga Vertovs The Eleventh
Year vertoond. André Waardenburg schrijft over de voorloper van het Duitse expressionisme, Colin van Heezik buigt zich over Vertovs revolutionaire cinema.

Vertov is de uitvinder van het
soort trucage en montage dat
voortleeft in videoclips

De Oostenrijkse Patiënt

Door de deal met de mandarijn wordt de baron onweerstaanbaar voor vrouwen
Het resultaat is te zien op de Biënnale in een
programmaonderdeel met zes klassiekers. De
huidige directeur, Alexander Horwath, toont
een aantal films van zijn voorganger in het
beperkt toegankelijke Amsterdam Film Seminar, waarin het belang van de conservering
van het experimentele filmerfgoed wordt
besproken.

Onverzadigbaar

Een aantal jaren geleden werd in het Amerikaanse filmarchief George Eastman House
een kopie teruggevonden van Fritz Freislers
Der Mandarin, al was het een ingekorte versie
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The Eleventh Year
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Het Oostenrijkse Filmmuseum werd in 1964
opgericht door Peter Konlechner en experimenteel filmmaker Peter Kubelka. Het team
leidde het museum tot 2001 en werd opgevolgd door journalist en curator Alexander
Horwath. Het archief behelst meer dan twintigduizend films en vier speciale collecties:
het internationale erfgoed aan onafhankelijke, avant-garde- en niet-industriële films;
avant-garde- en onafhankelijke films uit Oostenrijk vanaf 1950; het transnationale oeuvre
van Centraal- en Oost-Europese ‘exil’-regisseurs; en films uit de Sovjet-Unie, gemaakt
tussen 1918 en 1945.
De nadruk van het archief ligt, hoe kan het
ook anders met een experimenteel filmmaker
als eerste directeur, op de internationale en
nationale avant-gardefilms. Het Oostenrijkse
Filmmuseum heeft bijvoorbeeld de grootste
collectie Vertov-parafernalia buiten Rusland.
Kubelka’s restauratie van Vertovs Entoeziasm
(zie de dvd-rubriek in de vorige Skrien) –
waarbij hij het geluid weer synchroon legde
met de beelden – is binnen kringen van restauratoren zeer bekend, en zelfs omstreden.

Der Mandarin

met Italiaanse tussentitels. Freisler maakte
de film in 1918 voor de filmmaatschappij
Sascha Filmindustrie, die in de periode 19151920 zeer productief was in Oostenrijk. Het
betreft een getinte kopie, die in 2004 werd
gerestaureerd en nu op de Biënnale wordt
vertoond.
De film is vooral interessant door de relatie
met de Duitse expressionistische klassieker
Das Cabinet des Dr. Caligari (Robert Wiene,
1919/1920). Beide films vertellen in een
raamvertelling de casus van een gek in een
krankzinnigeninstituut.
In Der Mandarin komt een schrijver op
bezoek bij de directeur van het instituut, op
zoek naar materiaal voor zijn nieuwe boek.
De directeur leidt hem rond en vertelt het
verhaal van een van zijn patiënten, dat vervolgens in flashback wordt getoond. Aan het
eind van de film keren we weer terug naar de
raamvertelling. De krankzinnig geworden
patiënt in Der Mandarin is geen slaapwandelaar zoals in Caligari, maar een rijke, dandy-

achtige baron die een Faustiaans pact sluit
met een mandarijn – een door hem gekochte
Chinese talisman die plotseling tot leven
komt. Door de deal wordt de baron onweerstaanbaar voor vrouwen en kan hij eindelijk
de zangeres krijgen die hij al een jaar
begeert. Daarna wordt hij onverzadigbaar en
voor zijn lustbeleving (te) afhankelijk van de
mandarijn.
Los van de link met Wiene’s film is Der Mandarin het aanzien waard door de decors, die
de decadentie tonen van de aristocratische
klasse, die met het einde van het OostenrijkHongaarse rijk op het punt van verdwijnen
stond. Aan de dubbelmonarchie kwam na de
Eerste Wereldoorlog een eind, precies toen
deze film gemaakt werd. Uit de film spreekt
ook een fascinatie met de Faust-mythe en
het toen zeer in zwang zijnde gedachtegoed
van Freud, de Weense zenuwarts die graag
een relatie legde tussen repressieve verlangens en gekte. Nog zeer actueel is de fascinatie met China, hoe stereotiep misschien ook

verbeeld door de figuur van de mandarijn –
een in hoge aanzien staande Chinese ambtenaar – met magische krachten. Vervang
magische kracht door economische macht en
je hebt een actuele update van de film in
handen. In hetzelfde jaar als Der Mandarin
schreef Béla Bartók zijn ballet De miraculeuze
mandarijn (A csondálatos mandarin), dus
blijkbaar sprak de figuur van mandarijn met
zijn karakteristieke gewaden en hoofddracht
zeer tot de verbeelding.
Voor de film is echter een geheel nieuwe
score gemaakt door Biënnale-curator en Filmmuseum-muziekmedewerker Martin de Ruiter, die wordt uitgevoerd door het befaamde
Max Tak-orkest.

De Russische revolutionair

The Eleventh Year (Odinnadtsatii), een zwijgende film uit 1928 van de Russische cineast
Dziga Vertov, is een documentaire over de
industriële vooruitgang in de Sovjet-Unie,
waarin hamers en sikkels een hoop visueel
lawaai maken. De film heet zo omdat-ie,
bedoeld als jubileumfilm, een jaar te laat uitkwam, dus in het elfde jaar van de Revolutie.
Een grote prestatie is de film zeker, alleen al
omdat de nieuwe tijd er met indrukwekkende
virtuositeit in wordt geportretteerd. Vertov
werkte voor deze film samen met zijn broer
Michail Kaufman (die het camerawerk verzorgde) en zijn editor en echtgenote Elisaveta Svilova. Maar The Eleventh Year is ook een
‘vergeten’ film van Vertov.
In datzelfde jaar, 1928, maakte Vertov een
andere film, The Man With a Movie Camera
(Tsjelovek s kinoapparatom), die nog steeds
als zijn grote meesterwerk geldt. The Eleventh
Year was in 1929 even in Europese bioscopen

te zien, zodat ook Joris Ivens zich erdoor kon
laten inspireren. Daarna raakte de film echter
min of meer verloren, door een combinatie
van factoren: Vertovs conflict met de censoren van de Communistische Partij, de Duitse
inval in de Sovjet-Unie en het transport van
filmkopieën naar afgelegen gebieden in de
Unie. De kopie van het Österreichisches Filmmuseum is ongeveer vierhonderd meter
(twintig minuten) korter dan het origineel.
Onduidelijk blijft hoe er in de film is geknipt
in de jaren dat de kopie steeds van eigenaar
wisselde.
Volgens Michael Loebenstein van het Österreichisches Filmmuseum is de cineast er in
deze film in geslaagd ‘van filmbeelden van
grootschalige industriële productie een duizelingwekkende montage te maken over de
verhouding tussen mens en machine, een
“kino-document” van het moderne leven,
opgebouwd uit fraaie filmbeelden die geen
gesproken tekst of tussentitels nodig hadden’. Het Filmmuseum vindt dat de film
‘niets aan frisheid ingeboet’ heeft, althans
wat zijn ‘dynamische montages’ betreft. Als
je kijkt hoe lang de shots duren blijkt de film
qua vorm inderdaad niet gedateerd. Ook de
montagefiguren van Vertov blijven indrukwekkend. Maar het onderwerp, de werkende
mensen, de machines, de ploegpaarden... het
gaat toch vervelen.

Machine

Wat het wel spannend maakt, is de gedachte
dat de regisseur van The Eleventh Year de uitvinder is van het soort trucage en montage
dat nu in videoclips voortleeft. Vertov werd
bekend om zijn opvatting van de cinema als
een machine die beelden produceert, zonder

literaire of theatrale pretenties. Die beelden
moesten een directe impact op de kijker hebben en zijn bestaande, vastgeroeste ideeën
overhoop kunnen gooien. Discontinue montage was daarbij een belangrijk instrument:
wanneer je twee contrasterende beelden op
een verrassende manier naast elkaar zet kan
de kijker ontregeld worden en vervolgens
aan het denken slaan. Met alle revolutionaire
gevolgen van dien.
De nieuwe tijd, meende Vertov, kon het
beste, of eigenlijk alleen maar, in cinema
worden gevangen. Van die opvatting is The
Eleventh Year de illustratie: we zien fabrieken
waar de machines op volle toeren draaien,
zoals de filmrol gezwind door de projector
rolt. Vrouwen die aan de lopende band in een
kolenmijn werken worden in al hun onopgesmukte eenvoud geportretteerd, zonder dat
de camera een expliciet politiek statement
over hen maakt. Die documentairestijl was
ook typerend voor Vertov: de camera doet
alsof hij alleen maar registreert, maar ondertussen is de cinema al het apparaat dat alle
manipulatieve kracht van Riefenstahls
Triumph des Willens (1935) in zich droeg.
De oorspronkelijke versie moet beter zijn
geweest. Zelf citeerde Vertov in 1947 zijn
generatiegenoot Sergej Eisenstein, die in
1928 verklaarde dat de documentaire ‘begint
als een episch gedicht dat eerst nog uit een
reeks fragmenten bestaat, maar zich uiteindelijk ontwikkelt tot een visuele symfonie’.
Uit documenten in de Vertov-collectie van
het Österreichisches Filmmuseum blijkt dat
de filmmaker het industriële lawaai in zijn
films (kloppende hamers, denderende treinen, explosies, etc.) zichtbaar wilde maken
met de middelen die de zwijgende cinema
hem bood. Maar Vertovs weduwe Svilova
noemde de enige overgebleven versie ‘chaotisch’ en ‘versplinterd’, nadat ze deze in 1974
in Wenen had gezien. n
Der Mandarin wordt vertoond op 15 april in Pathé Tuschinski,
11.00 uur.
The Eleventh Year wordt vertoond op 12 april in Paradiso,
Amsterdam, met een begeleiding door de Finse band Cleaning
Women, 23.00 uur.
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Rainer Hensel maakte nieuwe muziek bij Such Men Are Dangerous

Spreekt hier de psychotherapeut?
Regisseur Kenneth Hawks werd tijdens het draaien van zijn film Such Men Are
Dangerous in 1930 door bizar toeval ingehaald. Het Filmmuseum vond de zwijgende film terug en vroeg Rainer Hensel om een moderne score. Kees Hogenbirk

Such Men Are Dangerous beleefde zijn première na de dood van de regisseur en zonder
diens naam op de titelrol. Kenneth Hawks
was namelijk vóór voltooiing met tien van
zijn crewleden in een noodlottig vliegtuigongeluk omgekomen. De versie zonder geluid
die in de derde Filmmuseum Biënnale wordt
vertoond, bevat gelukkig wel zijn naam op de
Nederlandse titelkaarten. In hoeverre de uiteindelijke film de opzet van Hawks weergeeft
is onduidelijk, maar feit is dat het een coherent psychodrama is geworden met opvallend
actuele inhoud. De film vertelt over een miljonair die merkt dat, ondanks zijn rijkdom,
liefde niet te koop is en die een vliegtuigongeluk simuleert om te verdwijnen naar een
kliniek voor een totale makeover. Na zijn
metamorfose wil hij wraak nemen op zijn
jonge vrouw, die was weggelopen zodra ze
getrouwd waren. Zij had zich niet louter voor
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geld en aanzien willen laten uithuwelijken,
maar dat blijkt pas later.
Voer voor psychologen, en dus is componist
Rainer Hensel de ideale vertolker van deze
zieleroerselen via de live-uitvoering van zijn
partituur. Hensel, geboren in Duitsland
(1957) maar vanaf zijn derde woonachtig in
Nederland, is namelijk opgeleid in de psychologie. Daarnaast was hij de vaste componist
van Theo van Gogh en heeft hij ervaring met
theatermuziek (zoals Calosso, een multimediaproject uit 1991 en Toti van Peer Mascini
uit 1997). Hensel wilde doelbewust hedendaagse filmmuziek schrijven bij zulke menselijke trauma’s. Zijn score vermijdt de tingeltangelbegeleiding die zwijgende films aankleeft, door zich te richten op thema’s als
onzekerheid over je uiterlijk, wrok, verlangen naar de ware liefde en een variant op het
Doppelgängermotief.

Over stijgende en dalende
strijkerstonen verwoordt een
klarinet de twijfel die wordt
gekoesterd door de bruid

Ostinato’s

De film ontwikkelt zich in een bedaard
tempo, zonder ouderwetse hektiek of gesticulering in beeld. Dat er ook een geluidsversie bestond kan worden afgeleid uit de tijd
die Hawks heeft genomen om dialogen vast
te leggen. Zonder al te veel explicatiekaarten
tussendoor schept dit in de zwijgende kopie
de kans rustig de lichaamshoudingen en
gezichtsuitdrukkingen in je op te nemen. Zo
ontstaat bij de kijker vanzelf inzicht in de
karakters. Na geregelde pauzes herneemt
Hensel dan ook een rustige onderstroom van
uitgerekte tonen, die de afzonderlijke
sequenties met elkaar verbinden in plaats
van te verspringen per scènewisseling. Binnen deze structuur zijn diverse muzikale lijnen te onderscheiden, die een duidelijke
inspiratiebron hebben in het métier van de
filmmuziek. Ze vormen een prachtige driehoek.
Aan de basis van de score ligt de stijl van
Bernard Herrmann, die als geen ander reeksen noten aan elkaar kon koppelen tot biologerende ‘achtervolgingen’ door steeds een
wisseling van een halve noot aan te brengen
in een lijn. Met deze telkens opstartende
notenreeksen tekende hij de onstuitbare
wraakzucht in Cape Fear (1961). Meer kwijnend van verlangen volgde hij in Vertigo
(1959) op de schreden van James Stewart,
met de aldus ontstane ostinato’s ‘de vrouw
die twee keer leefde’, zoals de Nederlandse
titel van de Hitchcock-film luidde. Such Men
Are Dangerous ging uit van het omgekeerde
principe: ‘De Man Met Het Dubbele Gelaat’
heette de film in 1930, gevolgd door de titelkaart ‘De Vrouw die verliefd werd op haar
doodgewaanden Echtgenoot!’. De gevoelens
zijn echter hetzelfde.
Van Hitchcock is het een kleine stap naar
Brian De Palma. De Palma werkte met Bernard Herrmann aan de dubbelgangersthrillers
Obsession (1976) en Sisters (1977). Voor De
Palma’s andere hommages aan de Master of
Suspense heeft Pino Donaggio de muziek

gemaakt, zoals Raising Cain (1992). Ook
Donaggio’s idioom is te horen in Rainer Hensels aanpak. Vooral de continue stroom strijkers die Angie Dickinson door het museum
drijft in Dressed to Kill (1980) is evident aanwezig in de zoektocht van Eleanor, hoofdpersoon van Such Men Are Dangerous, naar de
ideale man.
Hensel sluit de cirkel ideaal door Jerry Goldsmiths score voor Basic Instinct (1992) aan te
halen. In Paul Verhoevens thriller zijn de
motieven van de protagonisten immers evenmin eenduidig: begeerte, echte liefde, een
geheime agenda? En ook Goldsmith hanteert
als stijlvorm het ostinato. Eindeloos meandert zijn fraaie hoofdmelodie over de kustweg naar het lustoord, evenals door het
gemoed van personages en kijkers. Hensel
noemt zijn hoofdthema voor Such Men Are
Dangerous op de dvd ‘Basic Instinct Titels’.

Revanche

Kenneth Hawks’ film begint met het kerkelijk huwelijk dat door Eleanors zuster Muriel
(Hedda Hopper) is gearrangeerd. Over stijgende en dalende strijkerstonen verwoordt
een klarinet de twijfel die wordt gekoesterd
door de bruid (Catherine Dale Owen, die net
zo gekweld kan kijken als Laura Dern). De
muziek is niet in majeur gezet en er klinkt al
helemaal geen bruiloftsmars. Hensel koppelt
zich vaker knap los van het beeld, want als er
de orgelspeler is te zien, zwicht hij niet voor
de verleiding om orgel te laten horen (Bij

enkele orkestuitvoeringen later in de film
synchroniseert hij overigens wel zijn scoretempi fijntjes met de slag van de dirigent).
Vanaf het begin roepen de houtblazers, in die
langgerekte melodische beweging van Basic
Instinct, onzekerheid op over wat er gaat
gebeuren. Dit vormt een ondermijnend contrapunt tegen de beheerste cameravoering en
de diffuse belichting; bij de gang naar het
altaar reiken de strijkers trapsgewijs woelend
omhoog, à la Donaggio.
Want de rijke bruidegom is net zo onzeker:
Ludwig Kranz (Warner Baxter, opgemaakt
met brilletje, sik, haakneus als een gezette
jood uit de karikaturale financiële wereld)
wordt door omstanders met afschuw bekeken
vanwege zijn lelijkheid. Daardoor durft hij
zijn mooie jonge echtgenote alleen via zijn
secretaris te benaderen, terwijl zij juist minder behoefte heeft aan formele geschenken
dan aan persoonlijke liefde. De strijkerssoli
spiralen vasthoudend rond Eleanors verzet.
‘Je zult wel van hem leeren houden!’ had
Muriel haar zus voorgehouden, maar die pikt
dat anno 1930 niet meer en vertrekt.
Hier openen zich nieuwe thema’s in het
drama. Eleanor is niet uit op Kranz’ vermogen, want ze laat haar juwelen achter. Maar
ze is wel in zekere mate verblind door de
uiterlijke schoonheid die de society-kringen
voorschrijven. Ze wijst haar mans uiterlijk af;
ze draagt prachtige toiletten van een Parijs’
modehuis; ze zegt later dat ze niet houdt van
lelijke gezichten. Maar op hetzelfde tuinfeest

doorgrondt ze niet de moraalles van een
opvoering van Assepoester, dat er een prinses kan schuilen in een slonzig geklede werkster.
Kranz op zijn beurt voelt zich veroordeeld om
zijn gezicht. Hawks maakt dit subtiel duidelijk: de mismaakte miljonair ziet zichzelf in
de spiegel en denkt terug aan de reactie van
een vrouw voor de kerk – zelfde shot in een
flasback, zelfde titelkaart: “Voor geen goud
zou ik met zoo’n lelijken man trouwen!”.
Het is de muziek die Kranz’ gemoed definieert. Hensel introduceert een repetitief
motief van vier stijgende en vier dalende
noten: na Goldsmith en Donaggio doet Herrmann zijn intrede. Dat wordt nog duidelijker
als het gevoel van belediging overgaat in
woede: kort schokken twee tonen van de
contrabassen vooruit. Telkens als we dit
figuurtje uit de autorit van Herrmanns Psycho (1960) horen, weten we dat Kranz zijn
vergelding voorbereidt.
Enige lucht geeft een afstand- en tijdoverbruggend thema, dat als een galop van
Alexandre Desplat (Birth, The Queen) Kranz’
tocht naar een nieuw uiterlijk uitdrukt. Dr.
Goodman (de gedistingeerde Bela Lugosi),
een van de beste ‘chirurgen der plastiek’
bouwt de miljonair om tot een aantrekkelijke
man, onherkenbaar voor zijn secretaris en
echtgenote. Blijkbaar vormt een veranderd
gezicht een grotere afleiding dan ogen en
stem.
De muzikale sfeer in Parijs waar Kranz zijn
genoegdoening bereidt is iets losser van toon
(driekwartsmaten!). Hensel blijft echter de
wervelingen, cadenza’s en ostinato’s hanteren. Er volgt geen hupsakeevermaak, geen
romantisch thema. Spreekt hier de psychotherapeut? Het open einde in de partituur maakt
de film nog eigentijdser dan ie al was. n
Such Men Are Dangerous wordt op 13 april 2007 om 20.30 uur
vertoond, met begeleiding door het Viotta Jeugdorkest o.l.v. Dick
van Gasteren, in De Duif, Prinsengracht 754 te Amsterdam.
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De voorganger van The English Patient

Woestijnscènes op muziek

Het doek is

gevallen

De vertoning van L’Atlantide van Jacques Feyder uit 1921 is een van de hoogtepunten van de Biënnale. Grote delen van dit bijna drie uur durende epos werden
opgenomen op locatie in de Sahara: een heroïsche expeditie, ongekend in die
tijd, en bekroond met wereldwijd succes. Het prachtige avonturenverhaal, visueel verteld, staat ook nu nog recht overeind. Colin van Heezik
Gevangen zitten is geen pretje. Hoewel.... er
zijn plekken waar je gevangen komt te zitten
op een verre reis of expeditie die eigenlijk
best aangenaam zijn. De ondergrondse paleizen waar James Bond terechtkomt, bijvoorbeeld. Of het Labyrint van Kreta, in de Griekse mythologie. Je wordt er in principe verslonden door de Minotaurus, maar de mythe
werd door André Gide (1869-1951) herzien,
in zijn Thésée (1947): bij de hedonist Gide
was het labyrint een plek waar men gevangen zat zonder verslonden te worden, en
waar het eigenlijk nog best goed toeven was.
Je wilde weg, maar ook weer niet. Het paleis
van Antinea in L’Atlantide, een zwijgende
film van Jacques Feyder (Frankrijk, 1921) is
ook zo’n plek.
Hoge Franse militairen in hagelwitte kostuums belanden hier uitgehongerd na een
lange dwaaltocht door de woestijn. Ze hebben geen idee waar ze terecht zijn gekomen,
maar hun zucht naar avontuur, die ze zo ver
van huis had gedreven, wordt er in elk geval
gestild. Masseurs en baders maken er het

leven aangenaam, net als gezelschapdames
en de volledige werken van Plato inclusief
een kopie van de Critias, een dialoog waarvan
nergens anders ter wereld nog een kopie
bestaat. Een mysterieuze plek, in elk geval,
al was het maar omdat je er nog nooit iets
over had gelezen voordat je er kwam.
Twee officieren zijn op zoek naar hun collega, de sinds enige tijd spoorloos verdwenen
kapitein Morrhange. Ze vinden hem terug in
het paleis van Antinea, in gemummificeerde
vorm. Net als alle andere militairen die zich
ooit de echtgenoot van Antinea mochten
noemen. Wat staat hen nu te wachten? Antinea (een wulps de camera inkijkende Stacia
Napierkowska) verleidt één van de twee en
haalt hem over zijn kameraad voor haar te
doden. Zo sterk is de ban van Antinea en
L’Atlantide is daarmee een prachtig avonturenverhaal. Dat vond ook het publiek van
toen, dat natuurlijk nog nooit een kameel
had gezien en massaal in de ban raakte van
de spectaculaire woestijnfantasie, gebaseerd
op de roman van Pierre Benoît.

Na zijn leerschool bij filmmaatschappij Gaumont brak regisseur Jacques Feyder (18851948) door met L’Atlantide. Grote delen van
dit bijna drie uur durende epos werden opgenomen op locatie in de Sahara: een heroïsche
expeditie, ongekend in die tijd, en bekroond
met wereldwijd succes. De film verrast ook
nu nog met prachtige shots en ijzersterke
belichting. Je ziet alle films voor je die op
het genre zouden voortborduren, van Indiana Jones en James Bond tot The English
Patient (1996). De woestijn blijft een plek vol
geheimen en een prachtlocatie voor cinema:
er is niks, en toch lijkt de wijsheid van de
zandkorrels er overweldigend.
Nu wordt L’Atlantide door het Filmmuseum
vertoond in de Biënnale, een terechte keuze.
L’Atlantide is zo’n zwijgende film die je doet
vergeten dat er sprekende films bestaan.
Deze spannende avonturenfilm (maar uiteindelijk een liefdesverhaal) is zonder meer een
van de hoogtepunten van de Biënnale. Zo’n
film herinnert je eraan dat film helemaal
geen complete audiovisuele illusie hoeft te
zijn. Als het maar een sterk verhaal is en tot
de verbeelding spreekt, dan doet de verbeelding soms de rest. Met visuele middelen verteld staat het verhaal van L’Atlantide recht
overeind. Leve de zwijgende film!
Het wordt alleen even afwachten wat de
eigentijdse muzikale begeleiding gaat opleveren. Het voorbeeld van Beyond the Rocks
met muziek van Henny Vrienten leerde dat
dat niet altijd een succes is. Componist en
muzikant Corrie van Binsbergen moet Feyders woestijnscènes een nieuwe dimensie
geven, met een mix van jazz, grooves en etnische muziek. Die wordt live uitgevoerd door
het ensemble van Van Binsbergen, met daarin onder meer de Marokkaanse zangeres Touriya Hadraoui en als gastsolist de hoboïst
Werner Herbers. Speciaal voor deze gelegenheid wordt de kerk De Duif in Marokkaanse
sferen gebracht. n

De Witte, Heerenveen, 1912-1973
Is dat de slager die even kijkt wat er draait in de Witte? Het is tenslotte de Vleesmarkt. Hij trekt ook de aandacht van de passant aan de overkant van de straat. Het
zal de dienstdoende operateur zijn, die hadden vroeger ook lange witte jassen aan,
en niet alleen in ‘Witte’ bioscopen. De man heeft zijn hand bij de deur, wellicht gaat
deze niet open. Hij zal er toch niet bij gevloekt hebben?
Op veel plaatsen in Nederland werden na 1911 Christelijke comités opgericht (met
dominees en docenten in het bestuur) om ‘zedelooze films’ te bestrijden en verantwoorde familiefilms te programmeren in hun eigen Witte Bioscopen. Zo waren er
door de jaren heen ruim twintig. De meeste gingen echter al snel weer dicht.
Deze Witte bestaat al langer dan zijn karakteristieke gevel. Er is een oudere ansicht
met ‘Gezicht op “De Witte Bioscoop”’ met een gevel zoals de andere panden in de
straat. De naam van de straat is ook veranderd, van Vleesmarkt naar Oude Koemarkt. De bioscoop opende in 1912 als een van de eerste in Friesland. Het sloot in
1973 en was daarmee de langstlopende ‘Witte’ van Nederland. Na de introductie
van de Filmkeuring is er waarschijnlijk wel het nodige onmoralistische en onveilig
werke vol lastering, hartstocht, (zelf)moord en overspel vertoond. In de jaren tachtig
en negentig heeft er nog een MovieSkoop-bioscoop in gezeten. Tegenwoordig zit in
het pand Café de Hoeksteen. Roloff de Jeu
Dit is de derde aflevering van een serie waarin ansichtkaarten met oude bioscopen uit de collectie van de auteur
worden afgedrukt.
Op 20 en 24 april om 21:00 uur vertoont Filmhuis Griffioen in Amstelveen de documentaire Preserve Me a Seat
(Jim Fiels, 2006) over de recente verwoesting van vier Amerikaanse Picture Palaces. Tevens is er een kleine
tentoonstelling ingericht met ansichtkaarten uit de collectie van de auteur. Zie www.filmhuisgriffioen.com.

De vertoning van L’Atlantide met muziek van
Corrie van Binsbergen vindt plaats op 14 april om 20.30 uur
in De Duif in Amsterdam.
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schitterend
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schitterend misverstand
Swinging London in the Sixties

‘De wezenlijke toon en sfeer van Tonite Let’s
All Make Love in London is niet alleen dat het
ontmaskert, dat het alles op de korrel neemt
wat er aan de hand was, het is een poging tot
onderzoek naar de mythe van een swingende
tijd waarin iedereen plezier maakte.’ Aan het
woord is de Britse ex-filmmaker Peter Whitehead, die in het documentaireportret In the
Beginning Was the Image (Paul Cronin, 2006)
terugblikt op het fenomeen waar hij met zijn
films zowel op reflecteerde als deel van uitmaakte: de Swinging Sixties.
‘Sommige mensen hadden toen lol. Sommigen hebben nu lol. Ze hadden lol in de
negentiger jaren van de negentiende eeuw,
ze hadden lol tussen de oorlogen, ze hadden
lol tijdens de oorlog. Er zullen altijd mensen
zijn die heel veel lol hebben, godzijdank.
Maar wat er in de jaren zestig gebeurde, was
niet erg lollig. Niemand vond dat Swinging
Londen swingde’, aldus Whitehead. Wat was
er dan wel aan de hand? Een meedogenloze
strijd, die hij kenschetst als ‘de roof van de
Britse cultuur door het Amerikaanse culture-

Tonite Let's All Make
Love in London

le en kapitalistische imperialisme’. Toen
Whitehead begin jaren zeventig constateerde
dat hij een vergeefse beeldenstrijd voerde,
gaf hij het filmen eraan en ging hij bij een
Arabische sjeik valken fokken.

Britseinvasie
invasie
Britse

Whiteheads pessimistische visie is opmerkelijk, omdat de opkomst van Swinging London
24 Skrien april 2007

Onder de noemer Swinging
London organiseert
Filmhuis Den Haag een
landelijk programma met
films die grofweg veertig
jaar geleden in de Britse
hoofdstad werden gemaakt.
Deze direct al legendarisch
verklaarde verbinding van
plaats en tijd speelt een
nadrukkelijke rol in alle films.
In hoeverre was Swinging
London een mythe en wat
rest er van de Swinging
Cinema?
Paul van de Graaf

in de Verenigde Staten juist werd omschreven als The British Invasion, met de Beatles
als fronttroepen. Het Amerikaanse tijdschrift
Time lanceerde in 1966 het begrip Swinging
London, dat sindsdien het etiket is gebleven
voor de jeugdcultuur in de Britse hoofdstad
van 1963 tot 1971.
Afgaand op het door de Amerikaan Richard
Lester geregisseerde Beatles-vehikel A Hard
Day’s Night (1964), een van de eerste uitingen van het veranderende culturele klimaat,
was Londen inderdaad een opwindende
plaats en een opwindende tijd. Tenminste,
voor die vier olijke jongens uit Liverpool. De
door Lester virtuoos verfilmde denkbeeldige
dag uit het leven van de Beatles zit vol anarchistische grappen, chaotische grollen en
aanstekelijke liedjes. Maar de stad en haar
bewoners zijn niet meer dan het decor van
hun capriolen. Om erbij te horen moesten de
talloze fans hun platen luisteren, hun films
kijken, hun kapsels nabootsen, hun laarzen
kopen – kortom, hun idolen volgen. De Beatles werden neergezet als rolmodellen voor de
arbeidersjeugd, die door de opkomende amusementsindustrie was ontdekt als melkkoe.
En zo was Swinging London in feite een Amerikaanse uitvinding en The British Invasion

geen invasie van Britse popmuzikanten in de
Verenigde Staten maar een invasie van de
Amerikaanse amusementsindustrie in Engeland.
In Tonite Let’s All Make Love in London
(1967) komt Londen uit de verf als een gezapige stad, waar de pubs om elf uur ’s avonds
sluiten zodat de eenvoudige werklieden ’s
morgens gezond weer op kunnen. Terwijl het
pompende gitaargeweld van Pink Floyd en
The Animals weinig blijmoedig klinkt, laten
Michael Caine, Julie Christie, David Hockney
en Vanessa Redgrave zien dat het beeld van
de frisse en vrolijke metropool op een misverstand berust, of beter: op een marketingconcept. Het bruisende beat-mekka is een
geconstrueerde droom; voor iedereen toegankelijk door ongebreidelde consumptie.
Dat cynische idee zit ook in John Boormans
debuut Catch Us If You Can (1965, aka Having
A Wild Weekend), waarin de groep Dave Clark
Five wordt gevolgd tijdens een fictief weekend. Ze bezoeken hun favoriete plekjes in
Londen en maken een uitstapje naar het
platteland, waar ze neerstrijken bij een alternatieve commune die vervolgens wordt platgegooid door het leger. Op een verkleedpartij
lopen beroemde filmtypetjes rond, onder
anderen de Marx Brothers en het Monster
van Frankenstein. Een van de leden van de
band – bekend van het hitje Glad All Over –
probeert met een spijbelend fotomodel haar
opdrachtgevers uit het reclamewezen af te
schudden, om erachter komen dat ze tijdens
hun rebelse ontsnapping feitelijk speelbal
waren van die commercie. Of zoals een reclamemogol het uitdrukt: ‘Reclame is totale
oorlog. En wij moeten die voeren met alle
wapens die ons ter beschikking staan.’

Amorele genotzucht

De door Swinging London uitgescheiden
films maken in een oogopslag duidelijk dat
men zich onmiddellijk realiseerde in een
grandioos commercieel circus mee te draaien.
Het barst van de modefotografen en fotomodellen – vleesgeworden symbolen van de
oppervlakkige popcultuur, gericht op stimulatie van de koopimpuls. Supermarkten zijn
tempels en soepmerken iconen.
Het centrale personage van Blow-Up (Miche-

The Knack... and How to Get It

langelo Antonioni, 1966) is een egocentrische fotograaf (David Hemmings), die ontdekt dat hij in een parkje toevallig getuige is
geweest van een moord die hij blijkt te hebben vastgelegd met zijn camera, wat zijn
wereldbeeld op z’n kop zet. In Darling (John
Schlesinger, 1965) ontboezemt een behaagzieke Julie Christie aan een glossy magazine
haar belevenissen als fotomodel en actrice,
op reclameposters en in B-films. Ze behandelt haar verloofdes als speeltjes, maar als ze
na een reeks onbevredigende relaties met
nietszeggende figuren in het huwelijk treedt
met een oudere Italiaanse graaf en getroffen
wordt door verveling, verwacht ze met open

armen te worden ontvangen door de geletterde man (Dirk Bogarde) van wie ze echt
hield maar die ze achteloos vernederde. Als
hij weigert haar terug te nemen, komt ze verbijsterd zichzelf tegen.
Het boegbeeld van amorele genotzucht is de
door Michael Caine vertolkte Alfie (Lewis Gilbert, 1966), die tijdens zijn amoureuze avonturen in zwaar cockney-accent de camera
toespreekt. Hij bezwangert meisjes zonder
voor de gevolgen te willen instaan en kan
zich niet binden omdat zijn liefde voor zichzelf te sterk is. In dat opzicht is Alfie het
broertje van Darling. In een vragenspelletje
op een feestje van de Parijse kunstscene ant-

woordt Christie op de vraag of ze ooit wel
eens verliefd is geweest: ‘Ja, al zolang als ik
me kan herinneren: op mezelf.’ Niet Carnaby
Street is het centrum van het universum,
maar het ego van jonge mensen.

VisueleVisuele
foefjesfoefjes

De gevatte camera-terzijdes van Alfie zijn een
voorbeeld van de talloze vormexperimenten
in de Swinging Cinema. Het echte Londen
was misschien niet zo vitaal als zijn reputatie; de Londense film van de jaren zestig is
dat des te meer. De luchtige toon en de speelse stijl doen na veertig jaar nog altijd verkwikkend aan. Tussen de Beatles-films A Hard
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Day’s Night en Help! maakte Richard Lester
het onweerstaanbaar kolderieke The Knack...
and How to Get It (1965). Daarin trekt een
plattelandsmeisje met grote ogen (Rita
Tushingham) naar de grote stad, waar ze het
aanlegt met twee mannen die een huis delen:
een rokkenjager die een sukkel de fijne
kneepjes van het versierdersvak tracht bij te
brengen. De visuele foefjes (jumpcuts, freezeframes, versneld en vertraagd effect) tuimelen
over elkaar, met als hoogtepunt de sequentie
waarin het drietal met een ijzeren ledikant
over straat zeult. Lesters beeldtaal flirt openlijk met de filmgrammatica die de Franse
Nouvelle Vague kort ervoor had ontworpen,
en die geknipt blijkt voor vlotte pretentieloze komedies.
Het in felle kleuren badende Smashing Time
(Desmond Davis, 1967) grijpt verder terug.
Rita Tushingham en Lynn Redgrave vormen
een komisch duo dat qua onderlinge verhouding sterke gelijkenis vertoont met Laurel &
Hardy. De slapstick is niet van de lucht, een

Schoonheidsideaal
Schoonheidsideaal

Een serieuzere rol speelt Lynn Redgrave in
het door de Canadees Silvio Narizzano geregisseerde Georgy Girl (1966), waarin losse
humor en sociale en psychologische diepgang
perfect in balans zijn. De titelheldin voelt
zich een lelijk eendje, voor wie alleen een
welgestelde getrouwde oude man (James
Mason) enige belangstelling toont. Ze deelt
een appartement met een vrijgevochten
vriendin (Charlotte Rampling) die zich
ondanks haar vaste vriend (Alan Bates) ongeremd uitleeft in het nachtleven. Waar die
vriend overigens allerminst mee zit. Dan
wordt Rampling zwanger, ze trouwt en krijgt
het kind, dat ze vervolgens botweg verstoot.
Waarop Georgy, die inmiddels iets heeft met
de veronderstelde vader, zich liefdevol over
de baby ontfermt.
Georgy Girl wordt uiterst efficiënt verteld.
Alle vondsten staan in dienst van de intrige,
zoals de snelle en harde close-ups van de
gezichten van Redgrave en Bates – om en om

Georgy Girl

lang en druk taartengevecht ontbreekt niet.
Wederom is de leegheid van het massavermaak mikpunt. Redgrave mag met haar iele
wankele stem een singletje maken, dat door
de moderne opnametechnieken nog een
behoorlijk vol geluid krijgt en het zangeresje
kapsones bezorgt. Ondertussen bombardeert
een hippe fotograaf (Michael York) Tushingham tot ‘het gezicht van deze tijd’. Aan het
eind keren de vriendinnen met lege handen
huiswaarts, wat de Laurel & Hardy-kenners al
van verre zagen aankomen.
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– als ze beseffen dat ze van elkaar houden.
Of de in uitgestreken shots gevangen gang
van James Mason naar de sterfkamer van zijn
vrouw, die hem minder doet rouwen dan
betamelijk is. Temidden van alle zedenverwildering, ongewenste zwangerschappen en
gehannes met relaties – niets meer dan een
gevolg van of excuus voor plat hedonisme –
staat de onbaatzuchtige Georgy, die niet aan
het schoonheidsideaal voldoet maar wel om
anderen kan geven en ten slotte eieren voor
haar geld kiest.

Vanessa Redgrave, de oudere zus van Lynn,
maakte haar filmdebuut in Morgan, a Suitable
Case for Treatment (Karel Reisz, 1966). Ze
verlaat haar man David Warner, een excentrieke kunstenaar die dan helemaal los gaat.
Het najagen van genot ten koste van alles en
iedereen is ook een motief in Joanna
(Michael Sarne, 1968), met een jonge Donald
Sutherland die zich onderdompelt in het
volle Londense leven.

Geld stinkt niet

Het door Terry Southern geschreven The
Magic Christian (Joseph McGrath, 1969)
hekelt op milde wijze het materialisme dat in
brede lagen van de bevolking was onthaald.
Peter Sellers speelt een aardige rol als de
schatrijke industrieel Grand, die de menselijke hebzucht op de proef stelt. Geassisteerd
door zijn aangenomen hippiezoon, een cool
ogende Ringo Starr, bewijst Grand dat alles te
koop is: van de ontaarding van de traditionele roeirace op de Thames tussen de universiteiten van Oxford en Cambridge tot de vernieling van een Rembrandt. Onkreukbare
Engelse zakenlieden, met bolhoed en paraplu, nemen een duik in een bad vol gier
waarin Grand & Son bankbiljetten hebben
laten storten. In het oog springen de vele
gastrolletjes, onder wie Raquel Welch, John
Cleese, Christopher Lee en Roman Polanski.
In een flits komen John Lennon en Yoko Ono
voorbij, als zichzelf. Paul McCartney verhoogde het Beatle-gehalte door te tekenen voor
de titelsong Come and Get It, uitgevoerd door
Badfinger. Maar dat nummer haalt het niet
bij Memo from Turner, dat Rolling Stone Mick
Jagger ten gehore brengt in Performance
(Donald Cammell & Nicolas Roeg, 1970).
Performance is een verwarrende en prikkelende thriller, die de overgang markeert van
opgepookt optimisme naar naargeestige psychedelica. Een harde gangster (James Fox)
duikt onder bij een androgyne popster, die
in een groot duister huis in Notting Hill
samenwoont met twee geile meiden. Tripmiddelen zaaien twijfel onder het schedeldak
van de gangster; de vervreemdende tijdsprongen doen de kijker aan zijn waarneming
twijfelen.
In dit retrospectief zullen de namen van de
popsterren bij een hedendaags publiek de
luidste belletjes doen rinkelen. De muziek is
minder in de vergetelheid geraakt dan de
films, wellicht omdat een abstract idee beter
zijn weerklank vindt in pakkende deuntjes.
Toch wortelt het idee-fixe van Swinging London in een werkelijkheid die het licht heeft
gezien in een aantal films die tientallen jaren
later nog steeds de moeite waard zijn. n

Swinging London: van 12 april t/m 9 mei in Filmhuis Den Haag,
Filmmuseum Amsterdam, Lantaren/Venster Rotterdam,
’t Hoogt Utrecht en Plaza Futura Eindhoven.

Jafar Panahi over Offside

Meisjes die dolgraag ergens in willen
In zijn kritische, in Venetië
met de Gouden Leeuw onderscheiden The Circle (Dayereh, 2000) volgt de Iraanse
filmmaker Jafar Panahi
enkele uit de gevangenis
vrijgelaten vrouwen op hun
dooltocht door Teheran. De
boodschap was duidelijk:
voor vrouwen is eigenlijk heel
Iran een gevangenis. Panahi’s nieuwste film Offside
(2006) is het spiegelbeeld van
The Circle. Leo Bankersen
The Circle was een grimmig drama, Offside is
een komedie. Nu niet over vrijgelaten vrouwen, maar over meisjes die juist dolgraag
ergens in willen. Iran niet als gevangenis,
maar als voetbalstation. Wat op het eerste
gezicht een hele verbetering is, blijkt in werkelijkheid nauwelijks verschil te maken.
Vrouwen mogen sinds de Islamitische revolutie van 1979 geen voetbalwedstrijden bijwonen, althans niet in het stadion (televisie kijken is niet verboden). Het is voor hun eigen
bestwil. Zo worden ze beschermd tegen ruw
taalgebruik en blote mannenbenen. Dus zijn
er meiden die het niet pikken en die op alle
mogelijke manieren proberen het stadion
binnen te komen – desnoods verkleed als
jongen, zoals in Offside is te zien.
Jafar Panahi, ter gelegenheid van de vertoning van Offside aanwezig op het Rotterdams
filmfestival, antwoordt op de vraag of hij
deze keer bewust voor een lichte toets heeft
gekozen: ‘Het was nu eenmaal een hilarische
situatie, surrealistisch zelfs.’ Daarbij doelend

op het feit dat in de film de gearresteerde
voetballiefhebsters worden vastgehouden op
een plaats waar ze de wedstrijd wel kunnen
horen maar niet kunnen zien. Om nog maar
te zwijgen van bizarre avonturen in de toiletten. ‘Ook de argumenten die de soldaten in
de discussie met de meisjes aanvoeren zijn
gewoonweg hilarisch. Daar kon ik geen serieuze film van maken.’
Panahi bekent dat hij een gokje heeft genomen. Offside is fictief, maar blijft dicht bij de
realiteit. De wedstrijd zelf tegen Bahrein –
om de kwalificatie voor het wereldkampioenschap – is echt, evenals de uitzinnige feestvreugde op straat na de overwinning. Daardoor eindigt Offside in een optimistische
stemming. ‘Maar als Iran had verloren had ik
een ander, vermoedelijk bitterder slot moeten bedenken.’

Seksediscriminatie
Hoe belangrijk is voetbal voor Iraanse vrouwen? ‘In Iran mag een vrouw na een scheiding eigenlijk geen kind meer hebben. Een
getuigenis van twee vrouwen staat gelijk aan
die van één man en een vrouw heeft toestemming van haar man nodig om het land te
mogen verlaten. Vergeleken met dergelijke
beperkingen is die voetbalkwestie eigenlijk
maar een piepklein probleempje. Maar het
heeft wel een symbolische waarde. Ik denk
niet eens dat al die meisjes die het stadion
proberen binnen te komen zo dol op voetbal
zijn. Ze willen laten zien: hier zijn we, we
bestaan! Het is een protest tegen de seksediscriminatie. Je kan niet aan ons voorbijgaan, dat is de boodschap.’
Panahi kreeg het idee voor de film toen zijn
dochter hem een paar jaar geleden op twaalfjarige leeftijd vroeg of ze mee mocht naar
een voetbalwedstrijd. Dat vond hij prima,
maar zoals hij al vreesde, werd ze bij de
ingang tegengehouden. ‘Maak je geen zorgen
papa’, zei ze toen. ‘Meisjes hebben zo hun
eigen manier om binnen te komen.’ En inder-

daad kwam ze tien minuten later op de tribune naast hem zitten.
Er bestaat in Iran ook een soort actiegroep
van vrouwen die kiezen voor openlijk protest. Ze vermommen zich niet als jongens,
maar komen gehuld in witte chadors naar het
stadion om daar te demonstreren. De meegevoerde teksten schilderen ze op hun sluiers,
zodat de politie hun spandoeken niet kan
verscheuren, zoals eerder gebeurde. ‘We willen niet buitenspel staan’, was een van de
leuzen. De film ontleent er zijn titel aan.

Censor
Nadat The Circle en Crimson Gold (Talaye
sorkh, 2003) al verboden waren in Iran, heeft
Panahi zich met Offside opnieuw niet populair gemaakt bij de autoriteiten. Om de censor om te tuin te leiden diende hij een fakescenario in met iemand anders als regisseur.
Toen de opnamen bijna rond waren lekte
toch uit dat Panahi aan de slag was. De politie kwam in actie, maar het lukte om voor de
laatste scènes naar een plaatsje buiten Teheran uit te wijken.
Ook Offside mag in Iran niet in de bioscoop
draaien, maar is wel in het illegale dvd-circuit opgedoken. ‘In Berlijn had de film de
Grote Juryprijs [in 2006] gewonnen, het was
vlak voor het wereldkampioenschap, er was
veel over gesproken en de verwachting was
dat het in Iran een hit zou kunnen worden.
Mensen die geld roken moeten een kopie
hebben bemachtigd en die op dvd verspreid.
Ik weet eerlijk gezegd niet of ik daar blij mee
moet zijn of niet. Ik had graag in de bioscoop
de reacties van het publiek meegemaakt en
ook de productiekosten terug willen verdienen. Maar de mensen hebben Offside nu wel
kunnen zien.’ n
Offside Iran 2006 regie, productie en montage Jafar Panahi
scenario Jafar Panahi en Shadmehr Rastin camera Rami
Agami en Mahmoud Kalari production design Iraj Raminfar
muziek Yuval Barazani en Korosh Bozorgpour distributie
A-Film duur 93’ met Sima Mobarak-Shahi, Shayesteh Irani,
Ayda Sadeqi, Golnaz Farmani
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Jaaroverzicht filmmuziek deel 2

Goldsmith regeert over graf heen

In onzekere tijden wordt ook de filmmuziek beheerst door een hang naar
oude vertrouwde waarden. Het filmmuziekjaar 2006 bevestigde de waarde
van het orkest in vol ornaat en zag de
reanimatie van beproefde genres en
stijlen. Kees Hogenbirk
Een overmaat aan nostalgie zit vernieuwing
vaak in de weg, maar het heeft ook een voordeel: de financieel riskante en dus behoudende filmindustrie heeft veel goeds om op terug
te grijpen. Nu de maatschappij zich langzamerhand richt op meer duurzaamheid, wint
het ouderwetse kwaliteitshandwerk ook in de
muziek terrein terug op de synthetische massaconsumptie. Het komt minder snel tot
stand en het kost wat extra, maar zelfs elektronicatovenaars zien de verhoogde waarde
van orkestrale zintuiglijke prikkeling in.
Qua instrumentatie liet het afgelopen jaar
een rijk aangeklede hektiek horen, waarbij
de symfonische benadering opvallend vaak
werd versterkt door gebruik van de menselijke stem. In onderwerpkeuze zag 2006 een
revival van gekostumeerd avontuur en hoofse romantiek. Daar past natuurlijk gauw koor
en orkest bij, maar ook waar je het niet zou
verwachten brachten gezongen teksten of
slechts een ‘aaah’-klank een emotionele
meerwaarde. Zo lichtte de muziek van Bruno
Coulais (Les rois maudits, La planète blanche), Dario Marianelli (V for Vendetta), Angelo Badalamenti (The Wicker Man) en Alan Parker (Alex Rider Stormbreaker) warm op.
Mychael Danna gebruikte authentieke instrumenten voor The Nativity Story en schreef
lieve speelsigheid voor Little Miss Sunshine
(en zijn magische score voor Tideland is toch
uitgebracht, op Ryko Filmworks). Patrick
Doyle’s Eragon is landschappelijk breed opgezet, melodieus en veelzijdig. Philippe Sarde’s
Le parfum de la dame en noir klinkt geserreerd mysterieus-oosters.
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Oude bekenden

De oudgedienden kunnen tevreden zijn: zij
zijn nog een stap verder teruggegaan in de
tijd. Met hoorbaar genoegen wijdde Lalo
Schifrin zich vorig jaar aan de Argentijnse
tango (Letters from Argentina), en scoorde de
thriller Abominable van zijn zoon Ryan
(beide cd’s verschenen op zijn eigen label
Aleph Records); Michel Legrand schreef eindelijk weer een welhaast barokke filmpartituur (Fuga dal Paradiso, cd op RAI Trade);
John Barry liet zijn overbekende filmthema’s
op tekst zetten door Don Black en zingen
door The Ten Tenors (Here’s to the Heroes,
WB Records/Rhino), waarmee overigens
wordt bewezen dat muziek die als instrumentaal stuk is gecomponeerd soms banaal gaat
klinken als het unisono wordt meegezongen.
Andere oude bekenden bliezen in 2006 hun
laatste adem uit. De serieuze componisten
Akira Ifukube, van de Japanse Godzilla-films,
overleed op 8 februari (91) en Malcolm
Arnold (Oscar-winnaar voor The Bridge on the
River Kwai uit 1957) op 23 september (84).
November was de slachtmaand: Conan-componist Basil Poledouris op de achtste (61),
Betty Comden, tekstschrijfster van Singin’ in
the Rain (1952), op de drieëntwintigste (89)
en Shirley Walker, die veel synthesizerprobeersels van regisseur John Carpenter heeft
bewerkt tot orkestrale muziek, op de dertigste (61). Fassbinder-componist Peer Raben
kreeg afgelopen herfst in Gent nog een Life
Achievement Award, en bezweek op zijn zesenzestigste, 21 januari jongstleden. Als je
leven je lief is, accepteer dan nooit een oeuvreprijs. Robert Altman kan er vanuit zijn
graf van meepraten. Ennio Morricone (78)
mag wel oppassen met zijn oeuvre-Oscar.
De dood van Poledouris zorgt voor een bizarre herhaling in de loopbaan van Paul Verhoeven. In korte tijd verloor hij twee van zijn
vaste componisten voortijdig aan kanker.
Poledouris was Jerry Goldsmiths voorganger
bij Verhoeven, te beginnen met Flesh+Blood
(1985). Hij was zo loyaal aan zijn regisseurs,
dat hij de opdracht voor Dances with Wolves
teruggaf omdat zijn oude vriend John Milius
een beroep op hem deed voor Farewell to the
King (1989). Poledouris’ carrière had beslist
een andere wending genomen als hij voor
Kevin Costners western een Oscar had gewonnen. Nu moeten we maar hopen dat zijn
rondborstige stijl zal blijven doorklinken in
werk van navolgers. De stem van Jerry Goldsmith werd in 2006 in ieder geval nog luid
gehoord. Uit John Murphy’s gebruik van

Goldsmiths thema’s, in Basic Instinct 2 (La-La
Land Records), blijkt bijvoorbeeld hoe verleidelijk die oorspronkelijke muziek nog steeds
kan werken. Wanneer een musicus tot referentiepunt is uitgegroeid, heeft hij zijn
plaats in de geschiedenis verdiend. Zo wordt
Morricone in The Holiday door de filmcomponist (Jack Black) als een genie aangehaald.

Prijzenregen

De Emmy Award voor de beste televisiemuziek
ging eindelijk naar Sean Callery, voor de slotaflevering van seizoen vijf van 24 (Seasons
Four and Five op Varèse Sarabande). Vulde hij
de vorige ‘dagen’ van Jack Bauer met synthesizerritmes, nu werkt hij orkestraler: lekker
zwaar, maar kortafgebonden. Zijn coda-elegie
om de corruptie in de Verenigde Staten te
laken, met paukenslagen onder de verzoenen-

Zelfs elektronicatovenaars
zien de verhoogde waarde
van orkestrale zintuiglijke
prikkeling in
de blazerstoon (6:00 a.m.–7:00 a.m.), legt de
naar een happy end snakkende kijker knap in
de luren. Callery heeft goed geluisterd naar
de akoestische aanpak van Michael Giacchino
voor Lost, die al eerder een Emmy won (Season Two verscheen op Varèse). Giacchino nam
op zijn beurt voor The Family Stone (Varèse)
gas terug, met klassiek aandoende tempi en
romantische strijkers die je bij een komedie
niet zo gauw zou verwachten.
Alberto Iglesias won de Europese Filmprijs
voor Volver (zie de vorige Skrien, op plaats 8
in de toptien). Gustavo Santaolalla kreeg zijn
tweede BAFTA, voor Babel (in ons jaaroverzicht op 6), en won, na Brokeback Mountain,
voor het tweede opeenvolgende jaar een
Oscar.
Alexandre Desplat verdiende de Golden
Globe, voor The Painted Veil (Deutsche Grammophon), terwijl hij voor The Queen (in
Skrien op de derde plaats) een Oscar-nominatie kreeg. Daarnaast mocht hij aan Casanova
(Hollywood Records) nog enkele minuten aan
barokke originele score tussen de periodemuziek toevoegen. In Firewall (Varèse) geeft hij
meer een standaard actiescore af – om te
bewijzen dat hij dat ook kan? – met slechts
drie maatjes vertwijfelde melodie tussen

dreunende elektrische basgitaren.
Animatiefilms betekenen altijd veel voor de
filmmuziek, en daarvan was een ruim aanbod: Over the Hedge (Rupert GregsonWilliams), Flushed Away (Harry GregsonWilliams), Wallace and Gromit (Julian Nott),
Barnyard en The Ant Bully (John Debney),
Monster House (Douglas Pipes), Open Season
(Ramin Djawadi), Curious George (Jack Johnson) en Charlotte’s Web (Danny Elfman). Er is
in deze computerdrukte niet altijd ruimte
over voor een doorgecomponeerde partituur.
Alleen Randy Newman en John Powell hebben onze toptwintig gehaald. Newmans Our
Town (uit Cars) won een World Soundtrack
Award en een Grammy voor beste liedje;
Powell arrangeerde en produceerde voor
Happy Feet alle soul- en funk-evergreens die
worden gezongen door de pinguïns. Het is
moeilijk er stil bij te blijven zitten (songalbum op Warner Sunset; score op Atlantic).
Prince won de Golden Globe voor zijn The
Song of the Heart.
Muziek die prettig thuis luistert is niet per se
de effectiefste muziek in de film, en daar
gaat het in dit jaaroverzicht om. Bij een
rascomponist als Ennio Morricone is het net
andersom: in de cd-speler klinkt hij me te
vaak obligaat, met lijmerig herhaalde stijlkenmerken. In 2006 is op dual disc de liveregistratie van zijn bekendste filmmuziek
uitgebracht (Here’s to You…, Sony/BMG,
inclusief interview-dvd My Life My Music door
Giovanni Morricone). Ennio Morricone maakt
concerten van helaas immer hetzelfde materiaal uit zijn oeuvre-doos. Het is ergerniswekkend wanneer niet in deze materie ingevoerde filmjournalisten het resultaat van een
score zomaar ‘bombastisch’ noemen, maar
deze arrangementen zijn, bij tijd en wijlen,
zeer bombastisch. Voor zijn werk bij de beelden kreeg Morricone op 25 februari van dit
jaar, na vijf vergeefse nominaties, echter
terecht een ere-Oscar: in de films zelf plaatst
hij zijn dissonante klanken precies goed.
Overigens is dat helaas net niet het geval in
zijn opvallendste score van 2006, voor Fateless (EMI). Want waar is de harde noot in dit
concentratiekampdrama van Lajos Koltai?
Panfluit en repeterende melodie op strijkers
klinken allemaal veel te landelijk, ongepast
lyrisch. Maar goed, voor zijn beste werk is
Morricone de unieke erkenning waardig. De
Academy verleende slechts één keer eerder
een Life Achievement-Oscar aan een componist: in 1985, Alex North (overleden 1991).

De Tipparade

11 The Black Dahlia

Brian De Palma verfilmde als een glossy uit
de jaren veertig James Ellroys moderne film
noir over de moord op de seksactrice Zwarte
Dahlia. In hun gelikte, te modieus gekunstelde
‘Chinatown meets L.A. Confidential’-mysterie viel componist Mark Isham de taak toe
medeleven bij de kijker op te roepen. Beide
eerdergenoemde films (uit 1974 en 1997) hadden een score van Jerry Goldsmith. Als eervolle
referentie aan de in 2004 overleden componist
speelt trompettist Isham zelf het thema voor de
jonge rechercheur in. De trompetsolo’s roepen
dezelfde weemoed op als privé-detective J.J.
Gittes meekreeg in Polanski’s meesterwerk.
Ook ritmische rasp en dissonante strijkers
vormen een hommage aan Chinatown. Uit L.A.
Confidential leent Isham Goldsmiths paukenritmes voor achtervolgingen en gevechten. De
(haperende) romance in deze geschiedenis
wordt op zinnelijke piano en jazzy strijkers
vertolkt. Dit thema, voor femme fatale Kay, dat
doet denken aan Michel Legrands melodie voor
Summer of ’42 (1971), wordt pas in de aftiteling overgenomen door de trompet. Een mooie
vondst van Isham om de twee hoofdpersonages
te laten samenvallen.
Silva Screen SILCD-1221, 48:11

12 Inside Man

Totdat eindelijk duidelijk wordt voor wie van de
vele klasseacteurs we sympathie moeten koesteren, vult Terence Blanchard de geluidsband
met taai vloeiende strijkers en opstartende
tempi. Alras blijkt weer eens wat een topmusicus Spike Lee’s vaste componist is. De perfect
doordachte heist geeft subtiele clues over wie
‘goed’ en ‘slecht’ is; als de bankrover triomfantelijk zijn armen spreidt voor de kluisjes, pakt
het hele orkest koninklijk uit. Als de bankdirecteur zijn opwachting maakt, stokken de jazzy
blazersuithalen juist. Diens geheime kluisje

wordt geaccentueerd door een herhalend basmotief. Blanchard licht glorieus soloinstrumenten uit zijn symfonische aanpak en voegt een
warm jazzinstrumentarium toe. De eindcredits
vermelden trots alle orkestleden.
Varèse 302-066-722-2, 56:29

13 Kiss Kiss Bang Bang

Voor de portrettering van Los Angeles als het
afvoerputje van talentloze gelukzoekers laat
John Ottman zijn score zalig aansluiten bij de
retrostijl die regisseur Shane Black vanaf de
grafische titelrol hanteert. We horen sleazy jazz
à la Henry Mancini zowel spanningverhogend
als ironisch de plot voortdrijven. Omdat het
moordraadsel met opzet volstrekt ondoorgrondelijk is gemaakt, verwijst ook Ottman naar
Goldsmiths Chinatown – het voorbeeld van Los
Angeles als poel des verderfs: een desolate
trompetlijn voor de privédetective, en met vibrato hard aangeslagen basregisters van de vleugel
die de strakgespannen pianosnaren repetitief
martelen. Omdat alle personages louter poseren, is het hippe resultaat erg vermakelijk.
Voor Superman Returns (Warner/Rhino, 55:10)
grijpt Ottman terug op John Williams. Diens
machtige fanfare uit 1978 is onvermijdelijk.
Ottmans koorthema om Kal-Els afdaling uit de
hemel een testamentische teneur te bezorgen,
lijkt gebaseerd op de eerste gezongen noten van
Williams Cadillac in the Sky uit Empire of the
Sun (1987). Door al deze verwijzingen krijgt Ottmans score een postmodernistische ondertoon,
maar ontbeert hij het eigen concept dat Williams
wel leverde.
La-LaLand LLLCD-1039, 54:46

14 Cars

In de drive-inbioscoop kijken de autootjes naar
gemotoriseerde versies van alle Pixar-successen: Toy Story, A Bug’s Life, Monsters Inc.
Voor al die computeranimaties maakte Randy
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wat in combinatie met de geluidstechniek kippenvel oplevert. Het blijft echter een gemis dat
zijn orkestrale score zich niet zo onderscheidt
als zijn Oscar-winnende voorganger.
Varèse 302-066-736-2, 54:08

18 The Departed

Newman in 1995, 1998, 2001 – en nog vaker – de
opwekkende muziek. Dit keer creëert hij een
cocktail van The Dukes of Hazzard, Beverly
Hillbillies, Road Runner en Rawhide. Voor de
stereotiepe personages-met-cilinders vormen
country & western, bluegrass en galops een
vrolijke aandrijving. Onvervalste ‘americana’ in
de stijl van Aaron Copland en Ferde Grofé drukt
het ontzag uit voor het Frontier-landschap
langs Route 66. In de stedelijke racearena klonken scheurende rockgitaren en dance-bassen.
In Radiator Springs daarentegen, waar de rode
racewagen komt vast te zitten, zorgen mondharmonica, up-tempo fiddle en Mexicaanse
gitaren voor een rodeosfeertje. Wanneer de
liefde voor de imposante natuur en voor de
gestroomlijnde Porsche zich aandient, worden
we vergast op brede gebaren op de strijkers
met hoorns en trompetsoli als in klassieke cowboyfilms. Newmans plezier werkt aanstekelijk.
Walt Disney 61349-2, 52:29

Een complex verhaal met een cynische uitkomst wordt door componist Howard Shore
nog ingewikkelder gemaakt – ongetwijfeld
in opdracht van cineast Martin Scorsese, die
goed en kwaad steeds verder dooreen laat
lopen. Voor de ‘mol‘ (de spion van de boeven
bij de politie) schreef Shore een harmonieus
leidmotief op de volle akkoorden van de akoestische gitaar. Hier begint de verwarring al: de
bad guy krijgt warme klanken. Voor de ‘rat‘ (de
spion van de politie bij de Ierse mafia) klinkt
ook gitaargetokkel, maar snaar voor snaar, kil
aangetrokken. Wanneer mol en rat met elkaar
verbonden raken, gaat hun lijfinstrumentatie
overlopen naar de ander. Dat maakt de score,
en de geluidsband met veel non-diëgetische
popmuziek, troebel. Dan liever Shore’s box
(3 cd’s+1 dvd) van The Two Towers (2002, op
Reprise).
thema’s bewaren voor het postscriptum over de
hoeveelheden doden, waarna de aftiteling mag
gelden als een requiem.

score Varèse 302-066-784-2, 48:25; songs New Line 39078,
45:27

Sony Classical 82876880572, 57:38

19 The Promise

16 The Holiday

Hans Zimmer kan het heel goed, heerlijk
opwekkend, gevarieerd, romantisch, speels. Hij
parafraseert Burt Bacharach, laat Herb Alpert
een Jobim-achtige song meeblazen waarop
hij zelf neuriet en verwijst naar Gershwin,
‘Maestro’ Morricone en zichzelf, door zich een
veer in de reet te laten steken in Nancy Myers’
scenario, nota bene voor de niets-aan-de-handscore Driving Miss Daisy (1989). Die overtreft
hij hedentendage verre – zij het dan weer niet
in het volgepropte deel twee van Pirates of the
Caribbean of The Da Vinci Code.
Varèse 302-066-784-2, 48:25

15 World Trade Center

Oliver Stone laat zien hoe Bush jr. zijn Make
no mistake-speech ferm tracht uit te spreken. Componist Craig Armstrong legt er, in
tegenstelling tot John Williams’ presidentiële
underscore voor Kennedy in Born on the Fourth
of July (1989), alleen zacht koor en hoge tonen
onder: Bush klinkt eerder wanhopig. Armstrong
vertaalt Stone’s opzet – benadrukken hoeveel
mensen het níet gered hebben – in beheerste
legati zonder melodie. Alleen bij het visioen van
Christus is de vrouwelijke neuriestem overdone (Stone houdt van adagio’s!) en onder het
slotapplaus voor de reddingswerkers had geen
Hans Zimmer-stijl drumslag en strijkerritme
gehoeven. Tekenend is evenwel dat Armstrong
en Stone de mooiste, doorgecomponeerde
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17 The Omen 666

Als deze remake iets bewijst, dan is het hoe
meesterlijk Jerry Goldsmiths oorspronkelijke
score uit 1976 is. Die satanische mis, geïnspireerd door Gregoriaanse kerkzang en Carl Orffs
Carmina Burana, legde een totaalconcept aan
de basis van de occulte thriller dat sindsdien tot
de canon van de horrormuziek is gaan behoren.
Het valt diens leerling Marco Beltrami, inmiddels gelouterd schrikmuzikant (de Scream-trilogie, 1996-2003), te prijzen dat hij niet zonder
meer de geëffende brede weg van de hellestemmen kiest. Hij citeert Goldsmiths dissonanten en bewerkt vrijelijk diens duivelsaubade
Ave Satani – helaas pas in de End Title – maar
gebruikt het koor vooral als fluistermachine,

Klaus Badelt, de Duitser met voet aan de grond
in Amerika, bewaart het lekkerste voor het
laatst, en dat is erg jammer. Het meeslepende
gezang Freedom of the Wa, met solovocalen
van Hang Yue, is pas te horen onder de aftiteling
– als het te laat is. Deze melodie komt namelijk
niet herkenbaar terug in zijn lange sprookjesscore bij de Chinese moraalvertelling. Badelt
bemoeilijkt onze identificatiemogelijkheid met
de offers voor de liefde doordat hij voor alle
amoureuze combinaties hetzelfde thema inzet:
een mooie melodie, maar door de overdaad neigend naar temerigheid.
Badelts muziek voor Poseidon (A&M, 41:51) lijdt
onder hetzelfde euvel. Hij schreef voor het schip
een statige hoofdmelodie die het waard is om te
worden opgenomen op een ‘Big Disaster Movie
Themes’-verzamelalbum. Het nobele thema
gunt de gekapseisde oceaanstomer een waardige ondergang; contrabassen, trommels en
hoorns staan voor de heldendaden aan boord.
Maar de te geringe thematische afwisseling
heeft fatale gevolgen voor de spanning.
Superb SPB-2641, 72:51

20 Jarhead

Thomas Newman doet hier hors concours mee.
Zijn grote klappers komen nog. The Good German is groots en Little Children meeslepend.
Hij mag nu eindelijk de Oscar winnen, maar
deed dit (weer) niet.
Zie halfjaarlijks overzicht in Skrien 6, 2006

april 2007 Skrien 31

