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De hoofdredacteur

Weet je nog?
Zaterdag 11 augustus werd voor het 

eerst de Home Movie Day in Nederland 
gehouden, een fenomeen dat wereldwijd 

al vijf jaar georganiseerd wordt in diverse 
steden. Doel is om aandacht te genereren 
voor de bijzondere kwaliteit van de smal-

beeldfilm, van 8 tot 16mm. De interesse 
in amateurfilms is groter dan ooit, vooral 

als bron voor mentaliteitsgeschiedenis. 
Beelden uit amateurfilms duiken ook 

steeds vaker op in televisieprogramma’s. 
Het verbaasde ook niet dat beeldresear-

cher Gerard Nijssen - die onder meer voor 
VPRO’s Andere Tijden werkt - gespot werd 
in het publiek. Als hij een mooi filmpje zag, 

wisselde hij meteen gegevens uit  
met de maker. 

Toen ik binnen kwam, waren er twee 
cameraploegen en een radiojournalist. 

Ook andere media hadden het evenement 
al gecoverd, van Het Parool tot De Tele-
graaf. ’s Avonds zond de NOS een item 

uit in het journaal van zes uur. Zoveel 
belangstelling roept om een verklaring. Is 
het simpelweg nostalgie? Of het resultaat 

van een gehaaide publiciteitscampagne 
van organisator Jean-Pierre Sens, die zo 

stiekem aandacht genereerde voor zijn 
bedrijfje dat onder meer home movies 

op dvd kan zetten. In de filmzaal waar de 
home movies werden vertoond die door 
bezoekers waren meegebracht heerste 
al snel een gezellige, communale sfeer. 
Sommige films werden door de makers 
becommentarieerd ‘dit is de verjaardag 

van mijn vader’. Anderen schroomden niet 
ongezouten hun mening te geven: ‘waar-

om heb je geen statief gebruikt?’
Ook werd het een sport met z’n allen zo 

snel mogelijk te raden waar en wanneer 
een film was gemaakt als onbekend was 

wat er precies is het filmblik zat: Floriade 
1972, Amsterdam Rivierenbuurt, of toch 

Amsterdam-Zuid? Even bestaat het ver-
loren verleden weer. De tijden zijn veran-

derd, maar deze beelden activeren koorts-
achtig onze herinnering. Weet je nog?

André Waardenburg
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Rederij Lovers, Waterlooplein, Amsterdam,  11 juli 2007, 08.30 uur
Regisseur en scenarist Mari-
on Bloem neemt de scène 
nog eens door, zo aandachtig 
dat ze niet in de gaten heeft 
dat een ambtenaar van bin-
nenwaterbeheer poolshoogte 
komt nemen bij de kapitein 
van rondvaartboot André 
van Duin van Rederij Lovers, 
waarop de opnamen plaats-
vinden.
Bloem, een kind van Indische 
ouders die in december 1950 
naar Nederland zijn geko-
men, geniet vooral bekend-
heid als schrijver, maar ze 
maakte al eerder een aantal 
korte films en documentai-
res, waaronder Het land van 
mijn ouders (1983), over haar 
ouders en de aanpassingsja-
ren in Nederland.
In juni zijn de opnamen 
begonnen van haar eerste 
lange speelfilm Ver van fami-
lie, over de Indische thema’s 
die ook in haar romans een 
steeds grotere rol zijn gaan 
spelen. De bewerking van 
haar gelijknamige roman uit 
1999, gesitueerd in 1986, gaat 
over een Indische familie in 
Nederland: hoe ze elkaar 
helpen gedurende de peri-
ode van aanpassing aan het 
nieuwe land, wat ze probe-
ren te behouden en hoe de 
familiegeschiedenis ook de 
leden van latere generaties 
achtervolgt. De hoofdrollen 
worden gespeeld door Anne-
ke Grönloh (de grootmoeder) 
en Terence Schreurs (haar 
kleindochter).
Ver van familie, geprodu-
ceerd door Rocketta Film, 
wordt in het voorjaar van 
2008 in de bioscoop verwacht.
Jan Pieter Ekker

Ver van familie  Nederland 2007 regie 
en scenario  Marion Bloem camera 
Danny Elsen geluid Simone Galavazi 
muziek Ernst Jansz, Alex Britti, Anneke 
Grönloh, Riem de Wolff, Maurice Rug-
ebregt, Patrick Drabe e.a. production 
design Dewi van den Heuvel producent 
Erik Schut (Rocketta Film) distributie 
nog niet bekend met Anneke Grönloh, 
Terence Schreurs, Riem de Wolff, 
Martin Schwab, Katja Schuurman, 
Camilla Siegertsz, Nada van Nie, Ricci 
Scheldwacht 

Hoewel de technologie al jaren beschikbaar is en de 
voordelen van digitaal boven film voor de branche 
evident zijn, komt de omslag naar digitale cinema 
maar moeizaam tot stand. Een van de belangrijkste 
problemen is het vinden van een financieringsmo-
del; er wordt op seminars al jaren over gepraat.
In Nederland is een aantal buitenlandse partijen 
actief uit de capital investment-hoek, die digitale 

projectieapparatuur door middel van leasecon-
structies aanbieden aan bioscopen. Maar zij richten 
zich voornamelijk op de mainstream bioscopen. 
Het Nederlandse CinemaNet richt zich meer op 
de arthouse-sector. Om de omslag naar digitaal te 
bewerkstelligen zoekt het bedrijf naar participatie 
van betrokken partijen in CinemaNet.
Pas onlangs is in de bioscoopbranche het besef 
doorgedrongen dat de omslag naar digitaal 
gezamenlijk gemaakt zou kunnen worden. Dat is 
financieel gunstig en zo kunnen vraag en aanbod 
op elkaar worden afgestemd. Een klein dozijn com-
merciële bioscopen heeft inmiddels een digitale 
projector, maar dat is te weinig voor een landelijke 
distributie van een digitale film. Het lijkt erop dat 
CinemaNet zich op een perfect moment heeft aan-
gediend. En omdat dit een bedrijf is met ervaring 
in de Nederlandse filmhuizen, zou je verwachten 
dat de arthouse-sector CinemaNet enthousiast zou 
verwelkomen. Helaas valt dat toch wat tegen.
CinemaNet is van ver gekomen. Het begon in 2002, 
gelieerd aan het Filmfonds, als DocuZone, dat 
documentaires op dvd in de filmtheaters bracht. 
Twee jaar later ging men met betere beamers en 
films vanaf een server verder als CinemaNet. Met 
wisselend succes werd, samen met Europese part-
ners, aan filmmakers een digitaal releaseplatform 
op Europese schaal aangeboden.
Inmiddels heeft CinemaNet zich, onder meer na 
druk van het ministerie van OCW, losgemaakt van 
het Filmfonds en is het nu een Naamloze Ven-
nootschap, die filmtheaters en later ook reguliere 
bioscopen wil helpen de kostbare omslag te maken 
naar de internationale digitale projectiestandaard 
van 2K. Kern van het plan is een financieringscon-
structie, waarbij de partners in de bioscoopketen 

– bioscopen en filmdistributeurs – aandelen kopen 
in CinemaNet. Samen met externe financiering 
zou men zo een kapitaaltje kunnen genereren, 
waarmee de kostbare digitale filmapparatuur kan 
worden aangeschaft. Het plan lijkt voordelig voor 
bioscopen, aangezien zij de helft goedkoper uit zijn 
dan bij vergelijkbare commerciële partijen.

Vertrouwen
Nadat CinemaNet-voorman Kees Ryninks dit voor-
jaar de filmtheaters had afgereisd voor individuele 
gesprekken en zelfs naar Hollywood was geweest 
om met de studio’s te praten, werd er door de 
betrokken partijen vergaderd om het onderlinge 
vertrouwen in het netwerk in aanbouw te ver-
sterken. Om de constructie leven in te blazen, is 
deelname van zo’n veertig filmtheaters nodig, plus 
het gros van de distributeurs, maar die aantallen 
worden nog niet gehaald.
Vooral de bereidheid tot deelname van de filmdis-
tributeurs is klein; vaak hebben zij zelf aandeel-
houders, die geen participatie in een ander bedrijf 
willen nemen en soms zelfs de mededingingsregels 
aanhalen. Toen alleen A-Film en een paar kleine 
distributeurs toezegden te willen participeren is 
dan ook besloten om alleen nog maar aandelen uit 
te geven aan filmtheaters. Eind augustus staat een 
volgende bijeenkomst gepland en Ryninks heeft 
goede hoop om dan voldoende filmtheaters over 
de streep te trekken en vertrouwen te kweken bij 
distributeurs.
Er wordt door theaters en filmverhuurders een 
aantal redenen aangevoerd om niet te participe-
ren. Sommigen vinden dat het door Ryninks cum 
suis in een prospectus gepresenteerde plan nog te 
veel vragen oproept. Daarnaast vinden sommigen 
het moment van overstappen te vroeg, omdat de 
technologie zich nog aan het uitkristalliseren is en 

omdat zij internationaal niet voor de troepen uit 
willen lopen. Anderen anticiperen op een beter bod 
dan dat van CinemaNet, terwijl er zelfs partijen zijn 
die vinden dat CinemaNet op non-profit basis zou 
moeten werken.
Het is jammer dat er zo lang wordt gedraald, want 
de financiële basis van CinemaNet is niet zo breed 
dat het bedrijf het zich kan veroorloven lang te 
wachten. Door allerlei overwegingen van bazen en 
baasjes uit het filmbedrijf, die niet allemaal even 
goed geïnformeerd zijn over digitalisering, laten zij 
hier mogelijk een goede kans liggen. Misschien had 
de vergadercultuur eerder moeten worden door-
broken door de brancheorganisaties van bioscopen 
en filmdistributeurs, NVF en NVB, die zelf te lang 
hebben gewacht met het ontwikkelen van een visie 
op de digitalisering. Wanneer zij de aandelen van 
CinemaNet hadden opgekocht, had men in één keer 
CinemaNet in het zadel geholpen en een nationaal 
netwerk helpen opzetten waarvan al hun leden had-
den kunnen profiteren.

De haperende financiering van CinemaNet

Een gebrek aan moed
 CinemaNet, een Nederlands bedrijf dat de 

digitalisering van de bioscoopbranche wil 
faciliteren, zorgt momenteel voor beroe-
ring bij filmtheaters en distributeurs. Om 
een technologische sprong voorwaarts te 

kunnen maken, heeft CinemaNet deel-
name vanuit de branche nodig en die komt 

er maar moeizaam.
Frank de Neeve

Het is jammer dat er zo lang wordt gedraald, 
want de financiële basis van CinemaNet is 

niet zo breed dat het bedrijf het zich kan ver-
oorloven lang te wachten

FO
TO

 B
O

B
 B

R
O

N
SH

O
FF



6 Skrien september 2007 september 2007 Skrien 7

‘Ik ben nog nooit in Taipei geweest’, gaf hij als reden 
toen hij ja zei op mijn voorstel. Je kunt vermoeden 
waarom Taipei een mythische klank heeft voor een 
Aziatische filmmaker, maar hij zei het er niet bij. 
Misschien wilde de veelbereisde, veelgevraagde en 
veelbesproken filmmaker gewoon een bestemming 
van zijn lijstje strepen. Waarschijnlijker is het dat hij 
de stad waar de moderne Aziatische cinema deels 
is uitgevonden nu eens met eigen ogen wilde zien. 
Hij kwam vervolgens twee keer naar Taipei. Eerst 
om eens rond te kijken in dat befaamde museum 
voor klassieke Chinese kunst. Te dwalen in het ont-
ruimde paviljoen voor speciale tentoonstellingen, 
waar de Steen van Rosette uit een presentatie van 
het British Museum (de granieten bladzijde die de 
Egyptische schrijfcultuur ontsloot) nog in de kel-
der stond. Het idee was om in dit eerbiedwaardige 
museum, waarin eeuwen nauwelijks tellen, een 
tentoonstelling te maken op het snijvlak van de 
voorhoede in de beeldende kunst en het experiment 
in de cinema. Filmmakers die uit de platte ruimte 
van het doek treden en beeldende kunstenaars die  

het filmische in bewegende beelden onderzoeken. 
‘Filminstallaties’ werden ze voor de gelegenheid 
genoemd, omdat videoinstallaties alweer te veel 
een genre op zich zijn geworden.

Onmogelijk
Apichatpong Weerasethakul, want hij is hier de 
nomadische kunstenaar, hoefde er niet lang over 
na te denken. Hij nam de meest onmogelijke ruimte 
voor zijn rekening. De presentatie van filminstal-
laties heeft zich in musea voor moderne kunst ont-
wikkeld tot een standaard. De zogenoemde ‘zwarte 
doos’ is aan de buitenkant meestal nog museumwit 
met een gordijn dat het licht buiten houdt dat nog 
steeds op schilderijensterkte staat. Weerasethakul 
liet de roodbruine klassieke museumzaal met 
rondom vitrines voor beelden en gebruiksvoorwer-
pen ogenschijnlijk intact. Hij koos ook de grootste 
zaal die hij kon krijgen en vertrok vervolgens op een 
reis die maar een enkele keer langs zijn thuishaven 
Bangkok voerde.
Toen hij met zijn schetsen terugkwam, was de 

zaal veranderd van een historische ruimte in een 
distopische sciencefictionlocatie. Het lege museum 
had inmiddels een lange reis door de tijd onderno-
men. Alleen spaarzaam brandde er nog wat rood 
veiligheidslicht. Een paar honden waakten over het 
erfgoed dat geen erfgoed meer bevatte. De honden, 
met hun kenmerkende silhouetten, doken als flauw 
oplichtende verschijnselen op in het ook al flauwe 
rode licht. Ze verschenen en verdwenen met tus-
senpozen in vitrines die al zo lang geen vitrines 
meer waren.
Enkele opnamen van de contouren van een hond. 
Animatie in een fundamentele vorm. Meer is er 
kennelijk niet nodig om een ruimte die is bedoeld 
voor archeologische potten om te vormen in een 
theater voor een filmische ervaring. Een ongrijpbaar 
elektronisch geluid versterkte de ontheemding in 
de tijd. De automatisch openende en sluitende deu-
ren aan weerszijden van de zaal verwezen in hun 
autistische eenvoud naar het museum als Starship 
Enterprise: volgepakt met zinloze kennis onderweg 
naar een vergeten melkwegstelsel. Maar de titel 
werd The Palace, naar het National Palace Museum 
waar deze anomalische tentoonstelling werd gere-
aliseerd. Naast Apichatpong Weerasethakul namen 
ook Yael Bartana, Edgar Honetschlaeger, Deborah 
Stratman, Ella Raidel en Hongjohn Lin, Merilyn 
Fairskye en Tsai Ming-liang eraan deel.

Peeskamertjes
Regisseur Tsai, zoals zelfs mensen die al jarenlang 
nauw met hem samenwerken eerbiedig blijven zeg-
gen, kende Taipei natuurlijk wel. Als geen ander, 
kun je zeggen, al schrijven de Taiwanese kranten 
er nog altijd bij dat Tsai in Maleisië is geboren. 
Ook met het National Palace Museum en zijn bijna 
keizerlijke status was Tsai goed bekend en wellicht 
juist daarom kwam hij met een wat provocerende 
presentatie. Zijn Erotic Space bestond uit een kleine 
serie kamertjes die hij in zijn toebedeelde zaal liet 
bouwen. Buiten de kamertjes, peeskamertjes zou-
den we hier zeggen, moest het aardedonker zijn, 
maar dat ging de veiligheidsdienst van het museum 
iets te ver. Tsai’s model was de gay sauna, maar 
op de televisieschermen in de hokjes vertoonde hij 
geen porno maar home-movies en travelogues. 
Voor het eerst overigens trad Tsai hier naar buiten 
als zelffilmer van dagboekachtig materiaal. De 
context van de sekskamertjes, inclusief afneem-
bare matrassen en rollen toiletpapier, maakte 
zogenaamd onschuldige beelden van bijvoorbeeld 
koorknaapjes in Wenen tot geestige perversiteiten. 
De kamertjes kregen een echte deur die je achter 
je in het slot kon trekken. Kennelijk wilde Tsai het 
mogelijk maken dat de kunstkamertjes niet alleen 
naar de sekspraktijk verwezen, maar ze ook echt in 
praktijk zouden worden gebracht.
Het was spannend, intrigerend en inspirerend om 
te zien hoe twee van de meest toonaangevende 
Aziatische filmmakers van het moment hun ideeën 
een ruimtelijke vorm gaven. Ook het zichtbare ple-
zier waarmee ze hun ingevingen concreet gestalte 
gaven werkte aanstekelijk. Op mij en op de andere 
filmmakers/kunstenaars, die tot diep in de nacht 
de weerbarstigheid van een voor een andere soort 
kunst ingericht museum bevochten. Ja, ook opmer-
kelijk: het bleven regisseurs. Met opmerkelijk 
gemak stuurden ze de opbouwers en technici aan. 
Als op een filmset.

Filmmakers bedwingen 
museum in Taipei

Rotterdam
chronicles 

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

Guardian Dog van Apichatpong Weerasethakul

The Killers (1946) is een film-noir vol 
ongetemde passie tussen twee van de 

mooiste sterren van Hollywood. Het affi-
che van deze Hemingway-verfilming is 

een lobbycard. Een veelgebruikt publici-
teitsmiddel in de tijd dat bioscopen nog 

paleizen waren.

Een stripverhaal voor de bioscooplobby 
Vanaf de jaren tien leverde Hollywood bij elke film een 
enorm publiciteitspakket. Dit bevatte posters in allerlei 
formaten: insert cards, half sheets, one sheets (135 x 
205 cm; tegenwoordig het standaardformaat), three 
sheets, six sheets, twelve sheets en soms zelfs gigan-
tische 24 sheets, bedoeld voor schuttingen. De film-
industrie richtte de publiciteit niet alleen op de straat. 
Mensen gingen zo vaak naar de film en de bioscopen 
waren zo groot dat er ook speciaal voor de theaterlob-
by’s publiciteitsmateriaal werd gemaakt. Elke bioscoop 
ontving een set met acht tot zestien kartonnen kaarten 
van 28 bij 36 cm. De eerste en mooiste van zo’n set was 
de title card. De andere lobbycards waren omkaderde 
foto’s die de belangrijkste momenten van een nieuwe 
film lieten zien. Zo kon je de film van de volgende week 
alvast lezen, als een soort stripverhaal.
De enorme bloedrode letters van The Killers vormen 
onweerlegbaar het bewijs: dit is een title card. De titel 
zelf is bedacht door auteur Ernest Hemingway en is 
lekker kort en krachtig. De twee huurmoordenaars zie 
je rechts onderaan in vogelperspectief. Zij richten hun 

wapens op hun eigen, gigantische schaduw. Daaruit rij-
zen een man en een vrouw op. Het zijn Ava Gardner en 
Burt Lancaster, de twee mooiste acteurs die in 1946 in 
Hollywood rondliepen. ‘The untamed Hemingway way’ 
paste perfect bij de nog onbekende Gardner. Zij is zijn 
ultieme femme fatale en zou in meerdere adaptaties 
van zijn werk terugkeren. Nog geen tien minuten komt 
zij in The Killers voor en toch draait alles om haar. Burt 
Lancaster debuteerde in The Killers. Hij speelt de typi-
sche film-noir held. Onherroepelijk gaat hij door Ava’s 
manipulaties zijn noodlot tegemoet. Ook Burt is een 
sensatie: tragisch, maar ook stoer en beeldschoon. 
Hun scènes samen hoor je gewoon knetteren. Op deze 
lobbycard zijn hun namen kleiner dan die van de pro-
ducer, de regisseur en de auteur. Het succes van The 
Killers maakte hier definitief een einde aan.
Paul van Yperen
Met dank aan Paulien Gort en Jan-Hein Bal.

The Killers Verenigde Staten 1946 regie Robert Siodmak  
ontwerp onbekend. Verenigde Staten 1946 afmetingen 28 x 36 cm  
uitgever Universal collectie Filmmuseum
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Het later grandioos ontsporende talent 
Xavier Beauvois maakte ooit een film met de 
veelzeggende titel N’oublie pas que tu vas 
mourir (1995). Zijn hoofdpersoon, hijzelf zeg 
maar, onderwierp zich aan alles waaraan je 
vroeg dood kunt gaan. Onbeschermde seks, 
drugs, drank, misdaad en uiteindelijk een 
oorlog waar hij niets te zoeken had. Kortom, 
een hysterische film, waarin Beauvois al zijn 
existentiële angst had geconcentreerd, want 
als er al een zekerheid op deze wereld is, dan 
is het dat je er vroeg of laat fysiek niet meer 
zult zijn. Van je geloofsovertuiging hangt het 
vervolgens af of je denkt dat er daarna een 
paar dozijn maagden, een fonkelend hierna-
maals, het hemelse gerecht, een brandende 
hel, een tweede leven als herdershond of 
helemaal niets op je wacht. Wie niet vergeten 
wil worden doet er goed aan om een vreselij-
ke dictator, een Nobelprijswinnaar in een 
populaire categorie (‘vrede’ bijvoorbeeld) of 
een succesvol kunstenaar te worden. Julian 
Schnabel is zo’n kunstenaar. Alles wat hij 
schildert, verkoopt hij. En met dat geld is hij 
in staat de films te maken die hij wil.
Drie zijn het er tot nu toe. Drie biografische 
films over drie jonge mannen, kunstenaars, 

die alledrie onnatuurlijk vroeg sterven. De 
Amerikaanse schilder Jean-Michel Basquiat 
(Basquiat, 1996) verwoestte zichzelf ver voor 
zijn dertigste levensjaar, de Cubaanse dichter 
Reinaldo Arenas (Before Night Falls, 2000) 
werd het slachtoffer van een vijandig, homo-
fobisch regime en in The Diving Bell and the 
Butterfly, Schnabels recente regietriomf (prijs 
Beste Regie in Cannes 2007), overlijdt jour-
nalist Jean-Dominique Bauby veertien maan-
den nadat hij in 1995, 43 jaar oud, getroffen 
wordt door een beroerte.

Opgesloten
Locked-in syndrome, zo heet de staat waarin 
de hoofdredacteur van de Franse Elle, Jean-
Dominique Bauby, verkeert als hij twintig 
dagen na zijn beroerte uit een coma ont-
waakt. Opgesloten in zijn eigen, volledig 
functionerende geest: hij hoort alles, hij ziet 
alles, maar hij is niet bij machte met de bui-
tenwereld te communiceren. Niets beweegt 
meer, op zijn linker ooglid na en dat ene 
spiertje wordt het contragewicht van zijn 
doodsverlangen. Eén keer knipperen is ‘ja’, 
twee keer knipperen is ‘nee’ en door te knip-
ogen bij de juiste letters in een hardop uitge-

sproken alfabet, die gerangschikt is op 
gebruiksfrequentie, leert Bauby op een alter-
natieve wijze te praten.
‘Je veux mourir’, is de eerste volledige zin 
die Bauby formuleert. En die wens is alleen 
maar begrijpelijk. Er is nauwelijks een groter 
contrast denkbaar dan tussen wonderboy 
Bauby op de hoofdredactionele burelen van 
het modetijdschrift Elle in Parijs, temidden 
van de mooiste vrouwen, de nieuwste mode, 
het hipste netwerk en met de volste agenda, 
en de chronisch kwijlende kasplant die in 
een noord-Frans ziekenhuis aan zijden draad-
jes in leven wordt gehouden. Ook nu wordt 
hij omringd door prachtig mooie vrouwen - 
zijn ex-vriendin Céline, fysiotherapeute Marie 
en spraaktherapeute Henriette – maar hij 
kan ze niet eens aanraken, laat staan liefko-
zen.

Linkeroog
Bauby’s wanhopige situatie, de intense 
beklemming van zijn vegetatieve staat, wordt 
ondersteund door een even eenvoudige als 
briljante oplossing: de camera (het werk van 
Janusz Kaminski) is gelijk aan Bauby’s lin-
keroog. Wat we zien is het schijnbare resul-

In 1995 wordt de hoofdredacteur van de Franse Elle getroffen door een beroerte. Twintig dagen 
later ontwaakt hij uit een coma. Volledig verlamd, op zijn linker ooglid na. En daarmee leert hij 

communiceren. Hij schrijft een boek, dat door Julian Schnabel is bewerkt tot een prachtige, 
weemoedige film over zelfoverwinning, verlies en afscheid. Kim van der Werff

Verlamde journalist vindt  vrijheid
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taat van een beperkt blikveld, van een oog 
dat zich steeds focust, het focus verliest, zich 
vult met tranen, vermoeid raakt of juist heel 
helder is. De kijker ziet wat het oog ziet. En 
daarbij hoort hij wat Bauby denkt maar niet 
uit kan spreken. Bauby’s voice-over klinkt 
als een letterlijke monologue intérieur. De 
eerste verbazing als hij zichzelf terugvindt in 
een ziekenhuisbed, zich niet meer herinnert 

wat hem overkomen is, ontdekt dat niemand 
hem hoort omdat hij eenvoudigweg niet kan 
spreken en kennismaakt met zijn arts wiens 
benadering hem tegenstaat en die hem de 
gruwelijke mededeling doet dat zijn toestand 
uitzichtloos is. Wat, is de strekking van Bau-
by’s gedachten, is dan nog de zin van mijn 
bestaan?
Voordat die wezenlijke vraag beantwoord 
wordt, wordt de oplossing eigenlijk al aange-
reikt. Zwalkend tussen wanhoop, verdriet en 
woede, is Bauby toch ook wie hij ooit was, 
kan hij smakelijk lachen als hij door een tele-
foonmecanicien voor potentiële hijger wordt 
uitgemaakt, baalt hij zwaar als iemand onge-
vraagd het televisiekanaal verandert en hij 
geen protest kan aantekenen, of wil hij dol-
graag zijn handen op al het passerend vrou-
welijk schoon leggen. Uiteindelijk kan hij 
zich niet neerleggen bij het nachtkaarsachti-
ge einde dat zijn leven dreigt te krijgen. Als 
hij van zijn spraaktherapeut de mogelijkheid 
aangereikt krijgt om via zijn nog functione-
rende linker ooglid te leren ‘praten’ kan hij 
eigenlijk niet anders dan die strohalm vast-
grijpen. De enige mogelijkheid om uit het 
verstikkende duikerspak te ontsnappen - de 

terugkerende metafoor voor zijn lamme 
lichaam – is door zijn herinnering en zijn 
verbeeldingsvermogen de vrije hand te 
geven.

Mantra
Nu Bauby zich geestelijk heeft ontsloten, 
verlaat de camera zijn claustrofobische point 
of view. Bauby komt zelf in beeld, zoals hij is 

(in zijn rolstoel of in zijn ziekenhuisbed), 
zoals hij was in zijn vorige leven en zoals hij 
zou willen zijn, oesters etend met een mooie 
vrouw tijdens een zinderend diner voor twee 
of plotseling in staat om uit zijn rolstoel op 
te staan en door de gangen te dansen. Hij 
besluit een boek te schrijven. De vrijheid die 
hij ervaart, is pas werkelijk zinvol als hij die 
vrijheid kan delen. Als een mantra klinkt het 
speciale alfabet: ESARINTULOMDPCFBVHGJQ-
ZYXKW. Letter voor letter ‘dicteert’ hij zijn 
verhalen aan zijn geduldige notulist Claude. 
Letter voor letter komt hij dichter bij een 
werk dat hem een beetje onsterfelijk zal 
maken.
The Diving Bell and the Butterfly wordt geken-
merkt door een onweerstaanbare, zelfbewus-
te combinatie van humor, weemoed en ont-
roering met een nadrukkelijke vormgeving 
die de film net uittilt boven het niveau van 
alledaags realisme. Met aangename tempo-
wisselingen, trage, verstilde scènes die afge-
wisseld worden met snel gesneden sequen-
ties. In mindere handen had dat kunnen lei-
den tot een vervelend, overesthetisch spier-
ballenvertoon. In deze film is het resultaat 
verrassend licht, waardoor wordt voorkomen 
dat de plot topzwaar wordt. Schnabel weet 
hoe beeld emotie opwekt en hoe muziek die 
emotie nog kan verdiepen. Hoe mooi een net 
wat overbelichte scène op het strand is, waar 

Bauby met zijn ex-vriendin en hun kinderen 
een middag doorbrengen. Simpel en ontroe-
rend: een man die beseft dat hij nooit tijd 
had voor zijn kinderen en nu hij dat wel 
heeft, nooit meer in staat zal zijn om ze aan 
te raken. Hollende kinderen, opwaaiende 
zomerjurkjes, wapperende haren, dat stille 
verdriet en een prachtig liedje van Tom 
Waits.

Vader
Die scène wordt later in de film gespiegeld: 
nu is Bauby zelf de zoon en wordt hij 
betreurd door zijn vader, Papinou. Papinou 
(een glansrol van de grote, verweerde Max 
von Sydow) belt zijn zoon om zich aan de 
telefoon te realiseren dat die geen antwoord 
meer kan geven, dat ze beiden opgesloten 
zitten. Hij, slecht ter been, is aan huis 
gekluisterd en Jean-Dominique is gevangen 
in zijn lichaam. Hier tekent zich het grote, 
menselijke verlies af waarover The Diving Bell 
and the Butterfly ook gaat. In de veertien 
maanden die Bauby nog heeft na zijn beroer-
te, om zijn leven weer zin te geven, moet hij 
er ook afscheid van nemen. Maar niet nadat 
hij een onwaarschijnlijke prestatie heeft 
geleverd. Een sterke geest kan alles weer-
staan. De schrale, wrede werkelijkheid en 
zelfs de grootst mogelijke fysieke beperking. 
Dat inzicht kan niet anders dan troost bie-
den. Tien dagen nadat zijn boek Le sca-
phandre et le papillon verschijnt, overlijdt 
Bauby. Tien jaar later, in 2007, komt hij weer 
tot leven. Acteur Mathieu Amalric geeft hem 
een lichaam en een stem, Julian Schnabel 
eert hem met een intiem, wonderlijk mooi 
monument.  n

Le scaphandre et le papillon Verenigde Staten/Frankrijk 2007 
regie Julian Schnabel scenario Ronald Harwood, gebaseerd 
op het gelijknamige boek van Jean-Dominique Bauby camera 
Janusz Kaminski montage Juliette Welfing geluid Jean-Paul 
Mugel, Francis Wargnier en Dominique Gaborieau muziek 
Paul Cantelon production design Michel Eric, Laurent Ott  
productie Kathleen Kennedy en John Kilik distributie A-Film 
duur 112’ met Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner

Hij wordt omringd door prachtig mooie vrouwen maar hij 
kan ze niet aanraken, laat staan liefkozen
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In 2000 won Lou Ye op het International Film 
Festival Rotterdam een Tiger Award voor 
Suzhou River, een film die de jonge generatie 
Chinezen portretteert aan de hand van de 
rivier Suzhou, die door Shanghai stroomt. 
Regisseur Lou (1965) kon hiervoor gebruik-
maken van zijn eigen ervaringen: hij bracht 
zijn jeugd door aan deze rivier.
Ook voor Summer Palace, een romantisch 
liefdesdrama dat zich afspeelt tegen de ach-
tergrond van veertien jaar recente Chinese 
geschiedenis, kon Lou Ye teren op persoonlij-
ke ervaringen. In de eerste helft van de film 
zien we de onverwachts vrije sfeer van het 
universiteitsleven voorafgaand aan de stu-
dentenopstand op het Plein van de Hemelse 
Vrede in 1989. Lou Ye studeerde op dat 
moment aan de filmacademie in Beijing. Zijn 

film kiest steeds voor de positie die Lou Ye 
zelf had: tussen zijn medestudenten, als 
onderdeel van deze groep, met de historische 
gebeurtenissen slechts als achtergrond. In de 
tweede helft van de film zien we hoe het 
deze studenten na het neerslaan van de 
opstand verder vergaan is.
Hij zou zijn film graag aan de nieuwe genera-
tie studenten laten zien. ‘Het zou ze iets ver-
tellen over de geschiedenis van 1989, waar ze 
maar weinig van weten. Jongeren denken dat 
1989 een donkere, moeizame periode was, 
terwijl er de hele jaren tachtig een sfeer 
bestond van toenemende vrijheid, met meer 
openheid voor buitenlandse invloeden. Dit is 
de eerste film die dit laat zien.’
Op vrolijke dansfeesten in de eerste helft van 
de film springen de jonge studenten enthou-

siast op en neer op Chinese liedjes, maar ook 
op Amerikaanse muziek. Voor een westers 
publiek is het gemakkelijk zich te identifice-
ren met deze jongeren, die we al in de eerste 
scène zien drinken, dansen en stiekem 
roken. ‘Het was verboden om te vrijen in de 
slaapzalen, zoals je in de film kunt zien. Maar 
als we vroeger feesten hadden, ging af en toe 
het licht uit en dan ging iedereen zoenen. Na 
een tijdje riep er dan iemand “Genoeg!” en 
ging het licht weer aan en deed iedereen of 
er niks gebeurd was.’ Ye glimlacht bij de her-
innering.

Drukte
De hoofdpersoon van het verhaal, het meisje 
Yu Hong, vertrekt van een dorpje aan de 
grens met Noord-Korea naar Beijing om te 

gaan studeren. Wanneer ze de universiteit 
binnenstapt, zwiert de camera met haar mee 
door een gezellige, chaotische drukte. Stu-
denten en studentes delen rommelige 
kamers; tijdens een bespreking van Vaclav 
Havels Brieven uit de gevangenis zitten ze 
gezellig op de tafels. Het is een onverwachts 
vrolijk en opgewekt beeld van relatief grote 
vrijheid.
‘Deze vrijheid speelde een rol bij de studen-
tenrevolte. Er wordt tegenwoordig alleen 
gesproken over de politiek achter de situatie. 
Ik zocht naar de persoonlijke redenen: de 
emoties, de liefde, het individuele gevoel van 
vrijheid.’ In zijn film komen politieke discus-
sies daarom alleen op de achtergrond voorbij, 
als een sfeertekening. Summer Palace blijft 
bovenal een liefdesverhaal. Ook de rellen zijn 

vooral een achtergrond voor dat liefdesver-
haal en meer een emotioneel dan een poli-
tiek breekpunt. Het enthousiasme, de hoop, 
het idealisme worden geknakt en ieder moet 
voor zichzelf een manier vinden om daarmee 
om te gaan. ‘De meeste mensen die toen stu-
dent waren hebben nu een baan en kinderen 
en zijn financieel beter af. Maar in hun hart 
missen ze iets, dat ze toen wel hadden en dat 
nooit meer is teruggekomen.’
Het camerawerk verandert mee met deze 
emoties. De vloeiende, lange bewegingen in 
de eerste helft van het verhaal spiegelen het 
enthousiasme en de energie. De camera stort 
zich tussen de studenten op de campus en 
golft door de gangen. Hoofdpersoon Yu 
Hong, een hoogromantische en zelfdestruc-
tieve jongedame, ontdekt in deze periode 
haar Grote Liefde. ‘De camera is hier als de 
wind, waarmee Yu Hong in haar dagboek de 
liefde vergelijkt. Hij verbeeldt de grote vrij-
heid door te bewegen en hij verbeeldt het 
belang van de innerlijke gebeurtenissen door 
dichtbij de mensen te komen. In de tweede 
helft van het verhaal, na Tiananmen, pro-
beert de camera nog wel vrij te zijn, hij 
beweegt een beetje, maar het lukt niet – elke 
keer stokt de beweging en staat hij weer stil. 
Net zoals de mensen nog proberen dat gevoel 
van vrijheid te herwinnen, zonder dat het 
helemaal lukt.’
Dat verschil in camerawerk, in hoe we de 
mensen zien en hoe dichtbij we komen, geldt 
ook voor de seksscènes – die voor Chinese 
begrippen zeer openhartig zijn. ‘In de eerste 
helft van de film zie je tijdens de seks vaak 
alleen het gezicht: dat benadrukt hoe per-
soonlijk het is en hoe sterk het gevoel als Yu 
Hong de liefde bedrijft. Als ze later, na het 
neerslaan van de studentenopstand, Beijing 
verlaten heeft en seks heeft met een 
getrouwde man zien we het van een afstand-
je, dan zien we vooral de lichamen. Er is iets 
verloren; de liefde zit er niet meer in.’ Niet 
alleen de nabijheid, ook de beweeglijkheid 
uit het begin is verdwenen. Streelt de camera 
in de eerste helft de lichamen zachtjes, bij de 
post-Tiananmen-seks wordt de seks met 
harde cuts in stukken gesneden.

Censuur
Die seks is volgens Lou Ye een van de rede-
nen waarom zijn film tegen een protest van 
de censuur aanliep – naast het tonen van de 
studentenopstand, dat nog altijd een groot 

taboe is in China. Lou Ye toonde als eerste 
een full frontal nudity (van zowel de man als 
de vrouw) in een korte scène waarin Yu Hong 
en haar geliefde postcoïtaal een sigaretje 
roken. ‘Voor een Chinese film is dit te veel 
seks. Maar voor een internationaal publiek is 
dit heel gewoon. Ik deed dit ook niet om de 
censuur te tarten, maar omdat ik het nor-
maal vind. Je moet je volgens mij helemaal 
niks van de censuur aantrekken, maar met zo 
veel mogelijk vrijheid werken. Je moet je 

niet aan de censuur conformeren, maar je 
moet er ook niet tegen strijden – dan ben je 
ook niet vrij. Als je seks nodig hebt voor je 
verhaal, goed, dan toon je seks. Heb je een 
politieke achtergrond nodig, dan toon je die. 
Als je liefdesverhaal speelt in 1989, kun je 
dat niet negeren. Voor mij is deze film 
bovenal een liefdesverhaal, maar soms maak 
je even contact met de achtergrond.’
Voorlopig kan hij zijn film in China echter 
niet vertonen. Wat vooral jammer is, omdat 
de film nu juist bij uitstek geschikt lijkt te 
zijn voor een publiek van Chinese studenten 
– ook door de seksuele openhartigheid. ‘Er 
zijn meer filmmakers die op een normalere 
manier met seks zouden willen omgaan, maar 
die worden nu weer afgeschrikt door wat er 
met mijn film is gebeurd.’ De vrijheid waar-
van de studenten in de jaren tachtig droom-
den, is nog altijd niet gearriveerd. n

Dit is een licht bewerkte versie van een artikel dat eerder 
verscheen in de Daily Tiger, de dagkrant van het International 
Film Festival Rotterdam.

Yihe yuan China/Frankrijk 2006 regie Lou Ye scenario Lou Ye, 
Mei Feng en Yingli Ma camera Hua Qing  montage Lou Ye en 
Zeng Jian geluid Fu Kang muziek Peyman Yazdanian  
production design Liu Weixin en Dorothee von Bodelschwingh 
productie Sylvain Bursztejn, Fang Li, Lou Ye en Nai An  
distributie Cinemien duur 140’ met Bai Xueyun, Cui Lin, Duan 
Long, Guo Xiaodong, Hao Lei, Hu Ling, Le Chi, Zhang Xianmin

‘Jongeren denken dat 1989 
een donkere, moeizame 
periode was, terwijl er 
de hele jaren tachtig 
een sfeer bestond van 
toenemende vrijheid’

‘Ik vind dit normaal’
Lou Ye over Summer Palace

Lou Ye toont het opvallend vrije uni-
versiteitsleven in Beijing aan de voor-
avond van de studentenopstand op het 
Tiananmen-plein. Hij laat beelden van 
de opstand zien en hij filmt seks: twee 
redenen waarom zijn film in China niet 
vertoond kan worden. Hij benadrukt ech-
ter dat deze dingen niet zijn hoofdonder-
werp zijn. Dat is de liefde.
Kees Driessen
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In het najaar van 2008, vijfentwintig jaar na 
Buñuels dood, verschijnt de Nederlandse ver-
taling van Buñuel por Buñuel. Tussen 1975 en 
1977 interviewden twee Mexicaanse schrij-
vers, Tomás Pérez Turrent en José de la Coli-
na, Buñuel over alle films uit zijn lange en 
rijke leven. Hij had de reputatie dat hij niet 
graag werd ondervraagd over zijn werk, maar 
in deze gesprekken komen zijn films stuk 
voor stuk aan bod. Buñuel reageert op helde-
re en geestige wijze op alle interpretaties 
waartoe zijn films aanleiding hebben gege-
ven en toont meer dan ooit zichzelf en zijn 
universum. Het boek is een welkome aanvul-
ling op Buñuels bekende memoires Mijn laat-
ste snik, waarin zijn filmoeuvre een onderge-
schikte rol speelt.

TPT: U heeft Belle de jour gemaakt voor de 
gebroeders Hakim. Zij staan bekend als las-
tige producenten.

‘Mijn agent in Parijs liet me weten dat hij 
was benaderd door de Hakims met de vraag 
of ik Belle de jour van Joseph Kessel wilde 
verfilmen. Van hem kreeg ik de roman. Het is 
een nogal melodramatisch verhaal en eigen-
lijk was ik niet van plan het te doen. Ik zei 
dat ik in elk geval volledige vrijheid wilde 
hebben. Ik ging met name niet akkoord met 
de clausule dat de producenten het recht 
hadden om in te grijpen in de montage als ze 
dat nodig vonden. Ze hamerden erop en uit-
eindelijk werden we het eens. De bewerking 
van het boek deed ik met Jean-Claude Carriè-
re en alles verliep vlekkeloos. Toen de film af 
was bestond het risico dat hij niet zomaar 

door de censuur zou komen. De Hakims zei-
den: “Als we de censuur nou in een enkele 
scène laten snijden, dan vermijd je dat er nog 
meer uit moet.” Er was één scène waar men 
over zou kunnen vallen, met een Christus, en 
die werd gecensureerd.’

TPT: Hoe was die scène dan? Naar het schijnt 
ging het om de Christus van Grünewald.

‘De scène zelf is er niet uitgesneden, het is 
het fragment in het kasteel van de necrofiele 
hertog, gespeeld door Georges Marchal. Met 
de Christus van Grünewald was de scène 
betekenisvoller geweest. Kennen jullie dat 
schilderij? Het is meedogenloos realistisch, 
de gruwelijkste afbeelding van Christus die er 
bestaat. Dat beeld was belangrijk omdat het 
de inleiding was op de daaropvolgende 
scène.’ 1)

JdlC: Catherine Deneuve lijkt op het eerste 
gezicht niet zo’n ‘Buñueliaanse’ actrice. Had u 
haar uitgekozen?

‘De producenten hadden haar al vastgelegd. 
Ik werd aan haar voorgesteld en toen hebben 
we samen geluncht. Ik vond haar wel het 
type voor de rol: heel mooi, gereserveerd en 
mysterieus. Ik ging akkoord. Tijdens de 
opnames bleek dat ze me niet altijd begreep. 
Ze klaagde bij anderen: ik snap niet waarom 
ik dat en dat moet doen. Hun reactie was: je 
moet doen wat Buñuel van je vraagt. Ze wilde 
niet dat je haar borsten zag en de kapster 
deed er altijd een doek omheen. Er is een 
moment in de film dat ze bloot is terwijl ze 
haar kousen aandoet. In die scène werden 
haar borsten met tape bij elkaar gehouden, 
zodat je die niet kon zien als ze zich 
omdraaide. In Tristana gedroeg ze zich beter 
en had ik geen problemen met haar. Een uit-
stekende actrice... Kortom, ze was voorgedra-
gen door de producenten, dat wel, maar ik 
had de vrijheid om te kiezen. Als ik die vrij-
heid niet heb, maak ik geen film.’

TPT: Volgens mij was ze uiteindelijk de juiste 
persoon voor de film. Ze is knap op een enigs-
zins aseksuele, abstracte manier. Dat geeft 
haar rol een interessant contrast.

‘Ja, helemaal mee eens. Daarom heb ik haar 
later ook gekozen voor Tristana.’

JdlC: Zit die dubbele gelaagdheid, werkelijk-
heid en fantasie, ook in de roman van Kessel?

‘Nee, die heb ik erin gebracht en dat was ook 
de reden voor mij om die film te willen maken. 
Tegen het eind vloeien werkelijkheid en fanta-
sie in elkaar over. Ikzelf zou jullie niet eens 
kunnen zeggen welke gebeurtenissen in de 
film echt zijn en welke gefantaseerd. Voor mij 
vormen ze een geheel. Alles wat ‘echt gebeurt’ 
zit ook in de roman: het bourgeois echtpaar, 
de gangsters, het bordeel. Maar ik heb ook wel 

wat veranderd: in het boek is het personage 
dat wordt gespeeld door Francisco Rabal een 
Syriër. Ik heb een Spanjaard van hem gemaakt 
zodat hij flamenco kon zingen. Er is een korte 
scène waarin hij dat doet.’

TPT: Waarom zingt hij flamenco?
‘Waarom niet? Waarom heeft u een overhemd 
in die kleur en niet in een andere kleur?’

JdlC: Volgens mij heeft de film drie lagen: 
Séverine’s fatsoenlijke leven met haar echtge-
noot, haar leven in het bordeel en haar fanta-
sieleven. Maar anderzijds zou het bordeel ook 
deel uit kunnen maken van haar fantasieleven.

‘Nee. Je ziet haar gewone leven met haar 
echtgenoot. In dat gewone leven heeft ze 
‘onfatsoenlijke’ fantasieën. Vervolgens gaat 

ze daadwerkelijk in het bordeel werken, dus 
dan heeft ze daadwerkelijk een ‘fatsoenlijk’ 
en een ‘onfatsoenlijk’ leven. Een duidelijk 
voorbeeld: zij stelt haar man een vraag over 
bordelen en hij verbaast zich daarover. De vol-
gende dag komt ze op de tennisbaan Piccoli 
tegen en ze vraagt hem waar die ‘huizen’ zijn; 
hij geeft haar een adres. Je ziet haar daar-
naartoe gaan maar ze durft niet naar binnen 
en gaat er snel vandoor… Dit alles is een logi-
sche, realistische opeenvolging van gebeurte-
nissen.’

JdlC: Maar omdat de film balanceert tussen 
werkelijkheid en fantasie kan het toch zijn dat 
wat erna gebeurt – haar leven in het bordeel, 
haar relatie met Marcel (Clémenti) – pure 
fantasie is?

‘Nee. Een vrouw die haar echtgenoot vraagt 
wat een bordeel is, kan de seksuele perver-
sies die ze daar ziet niet verzinnen. Neem de 
respectabele gynaecoloog die naar het bor-
deel gaat om zich te verkleden als een butler 
en zich te laten vernederen door een prosti-
tuee…’

TPT: Maar dat is toch helemaal niet zo’n 
vreemde perversie?

‘Ik weet dat het voorkomt, niet uit eigen 
ervaring maar door een vriendin van mij, een 
danseres in de Paramount in Parijs. In haar 
geval ging het om een beroemde verloskun-
dige uit Madrid. Hoe kan Séverine nou weten 
dat er zulke mensen bestaan? De gefanta-
seerde gebeurtenissen zijn heel divers. Zij is 
bijvoorbeeld aan het bidden op het uur van 

Luis Buñuel over Belle de jour
‘Ik weet zelf niet wat er in het   doosje zit’

In september brengt het Filmmuseum Belle 
toujours van Manoel de Oliveira uit, een 

vervolg op Belle de jour van Luis Buñuel uit 
1967. Bij die gelegenheid worden ook nieuwe 

kopieën van deze filmklassieker in roulatie 
gebracht. In een legendarische interview-

bundel, vertaald door Gijs Mulder, gaat 
Buñuel in op de film.
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het angelus-gebed en ‘ziet’ dan plotseling 
een kudde stieren waarover ze zegt dat ze 
Wroeging heten, behalve de laatste want die 
heet Boetedoening. Dat komt omdat zij 
behoefte heeft aan boetedoening. Maar het is 
toch mooi dat die stieren zulke namen heb-
ben, vinden jullie niet?’ 2)

TPT: Ik blijf erbij dat van sommige scènes niet 
duidelijk is of ze werkelijkheid of fantasie zijn. 
Neem nou dezelfde scène met de gynaeco-
loog. Omdat die man niet tevreden is over 
Séverine stuurt hij haar de kamer uit en roept 
een andere prostituee. Als ze de kamer uit-
gaat draagt ze geen bh. Maar als ze vanuit de 
kamer ernaast stiekem kijkt naar wat die man 
allemaal doet, draagt ze weer een bh. Zou dat 
een foutje in de continuïteit kunnen zijn?

‘Nee, dat kan geen continuïteitsfout zijn 
want bij filmopnames kijken zo veel mensen 
mee, daar zou iemand me op hebben gewe-
zen. De kijker ziet de man de deur dichtdoen; 
daarna zie je haar in de andere kamer. Tussen 
die twee shots is een moment dat je haar niet 
ziet. In die tijd kan zij haar bh aan hebben 
gedaan.’

TPT: Nog een continuïteitsfout, misschien: als 
Séverine naar het kasteel van de necrofiele 
aristocraat gaat. De jas die ze aanheeft als 
ze daar naar binnen gaat is een andere dan 
waarmee ze weggaat.

‘Dat geloof ik niet, ik zou het nog eens moe-
ten zien. Als dat zo is zou het een continuï-
teitsfout zijn en of het nou een fantasie is of 
niet, dat hoort niet. Als ik een fantasiescène 
film, doe ik niet zomaar wat. Fantasieën wor-
den niet door het toeval bepaald en in hun 
vorm zijn ze realistisch. Als Séverine in een 
jas van tijgervel binnenkomt en weggaat in 
een hermelijnen jas zou ze die toch cadeau 
kunnen hebben gekregen voor de bewezen 
diensten? 3) In mijn eerste films en in de 
films die ik in Mexico heb gemaakt kunnen 
continuïteitsfouten zitten, maar in mijn 
Franse films is dat niet erg waarschijnlijk.  
Die zijn technisch beter verzorgd, ze zijn met 
hogere budgetten gemaakt. Het ontbreken 
van een overgang tussen werkelijkheid en 
fantasie in Belle de jour kan inderdaad opge-
vat worden als continuïteitsfout, maar voor 
mij is het dat niet. En trouwens, het verhaal 
over de necrofiel gebeurt echt, het is geen 
droom of een dagdroom. Vinden jullie dat het 
op een rêverie lijkt? Mij maakt dat niet uit 

hoor, ik maak een film en laat hem daarna 
los. Ik vind het best als jullie de film anders 
zien dan ik hem gemaakt heb. Ik wil zelfs 
erkennen dat jullie visie beter is.’

TPT: Laten we een ander geval nemen. In de 
openingsscène, met de titels in beeld, rijden 
Séverine en haar man in een open landauer, 
je hoort de belletjes van het paardentuig, 
enzovoort. De camera beweegt mee in een 
panoramashot. En dan plotseling verandert de 
rijrichting van de koets.

‘Dat is geen continuïteitsfout maar een 
ellips. Deze scène speelt zich trouwens af in 
Séverine’s fantasie. Ze verbeeldt zich dat ze 
samen in een landauer zitten en over liefde 
praten, en dat hij haar laat uitstappen en 
overdraagt aan de koetsiers. Die sleuren haar 
op zijn bevel mee en geven haar, vastgebon-
den aan een boom, een afranseling met hun 
zwepen. Daarna een shot van haar gezicht 
met zijn stem buiten beeld: “Waar denk je 
aan, Séverine?” en dan zijn ze in de echtelij-
ke slaapkamer – de werkelijkheid – en geeft 
zij antwoord: “Ik denk aan jou.”’

JdlC: Nu u zegt dat u de film loslaat: ik kan me 
ook voorstellen dat Belle de jour het verhaal 
is over een prostituee die ervan ‘droomt’ een 
fatsoenlijke bourgeois te zijn.

‘Prima, dat is dan jouw Belle de jour. Als je er 
een film van maakt, wil ik hem graag zien. 
En dan zal ik je daarna de hemd van het lijf 
vragen, net zoals jullie mij.’

JdlC: Het is uiteraard zinloos om u de vraag te 
stellen wat er in het doosje zit dat de Aziati-
sche klant aan Séverine laat zien.

‘(Lacht) Inderdaad vinden veel mensen dat 
doosje intrigerend, helemaal door dat 
gezoem dat ik eraan heb toegevoegd. Een 
andere prostituee wil niks van de Aziaat 
weten vanwege het doosje, maar Séverine 
kijkt wat erin zit en gaat op het voorstel in. 
Ik weet zelf niet eens wat er in het doosje 
zit. Het is waarschijnlijk iets bijzonders, iets 
dat wordt gebruikt bij een zonderlinge per-
versie. Dat het zo veel nieuwsgierigheid 
wekte had ik niet kunnen vermoeden. Ik 
werd een keer te eten uitgenodigd bij dokter 
Méndez, hoofd van de afdeling farmacologie 
van het Cardiologisch Instituut van Mexico. 
Hij had ook dokter Chávez uitgenodigd, de 
bekende cardioloog en directeur van het 
Instituut, omdat die mij wilde ontmoeten. 
Chávez was veel te laat, hij hing zijn zwarte 
cape aan de kapstok en verontschuldigde 
zich voor zijn late komst. Toen hij zat vroeg 
hij zomaar ineens: ‘Zeg, Buñuel, wat zit er 
nou toch in dat doosje?’ Dat verbaasde me, 
een prominente wetenschapper, een geleer-
de, die zich druk maakt over de inhoud van 
dat doosje.’

TPT: Het heeft iedereen gefascineerd, weten-
schappers en niet-wetenschappers.
JdlC: Een vriend van mij die reclamemaker 
is, vond de publiciteitscampagne nogal fan-
tasieloos. Hij zei, ik zou daar een prijsvraag 

over hebben georganiseerd: raad wat er in het 
doosje zit en win vijfduizend peso.
TPT: Ik heb het aan een paar vrienden 
gevraagd en we waren het er allemaal over 
eens dat er een insect in het doosje moet zit-
ten. Een hommel, bijvoorbeeld.

‘Dat zou kunnen, want je hoort gezoem. Maar 
dan stel ik jullie de vraag: wat moet je nou 
met een hommel?’

JdlC: Voor mij is dat zo duidelijk als wat. De 
Aziaat wil de hommel in Séverine’s vagina 
stoppen.

‘En die wordt door de hommel verslonden, 
bzzzzz! (Lacht.) Als perversiteit is het niet 
slecht.’

TPT: Als Séverine getuige is van de perversiteit 
van een bordeelbezoeker, is ze verbaasd dat 
zoiets bestaat.

‘Dat komt omdat ze niet beseft dat zij zich 
zelf in een ander soort perversiteit begeeft. 
Ze scheidt haar erotische fantasieën van wat 
ze in de werkelijkheid doet... Als vrouwen de 
liefde bedrijven houden ze volgens mij niet 
zo van fantasieën.’

TPT: In Mexico is Belle de jour een van uw 
meeste succesvolle films. Misschien wel de 
meest succesvolle. Er stonden lange rijen voor 
de bioscopen.

‘En in Italië en in Spanje...’

TPT: Dat is misschien wel veelzeggend, want 
het zijn allemaal landen waar traditioneel de 
vrouwelijke seksualiteit wordt onderdrukt en 
Belle de jour trok vooral vrouwelijke bezoe-
kers.

‘Inderdaad ja, het lijkt erop dat de film voor-
al vrouwen heeft getrokken. Hoe verklaren 
jullie dat?’

JdlC: Nou, juist door die onderdrukking. Belle 
de jour laat zien dat er fatsoenlijke vrouwen 
bestaan die af en toe een hoer willen zijn. Mis-
schien hebben ook wel veel prostituees de film 
gezien en voelden ze zich gerehabiliteerd.

‘De psychoanalyticus Fernando Cesarman 
heeft gezegd dat ik een vrouwenhater ben, 
dat in mijn films vrouwen altijd het onder-
spit delven. Tsja. Volgens mij ben ik geen 
vrouwenhater. Misschien begrijp ik vrouwen 

wel niet zo goed. Het is een feit dat ik me 
prettiger voel in het gezelschap van mannen 
dan van vrouwen.’

TPT: Daarin bent u dan typisch Spaans, denk 
maar aan het spreekwoord: La mujer hon-
rada, pata quebrada y en casa (‘De eerbare 
vrouw: opgesloten in huis met een gebroken 
been’).
JdlC: Aan de andere kant zou u ook beschouwd 
kunnen worden als een ‘vrouwencineast’. 
Alleen al door de titels: Susana, La joven, 
Viridiana, Tristana, Le journal d’une femme de 
chambre...

‘Maar ik kies zelden het standpunt van de 
vrouw. Toegegeven, een terugkerend thema 
in mijn filmwereld is de begeerte; en aange-
zien ik geen homoseksueel ben, heeft de 
begeerte automatisch betrekking op vrou-
wen. Ik lijk op Robinson als hij een vogelver-
schrikker van vrouwenkleren ziet.’ 4)

JdlC: Ik heb het idee dat uzelf in Belle de jour 
enigszins bent te herkennen in het personage 
dat gespeeld wordt door Michel Piccoli. Die 
voelt zich erg thuis in het bordeel.

‘Hij heeft wel iets van mij, ja. Ik had best 
graag een habitué willen zijn in een bordeel, 
waar ik werd behandeld als een vriend van 
het huis en speciale aandacht kreeg. Alstu-
blieft, Don Luis, uw lievelingswijn. Hier Don 
Luis..., alstublieft Don Luis...’

TPT: Piccoli is niettemin een negatief perso-
nage. Hij vertelt Séverine’s man over haar 
escapades.

‘Dat kan ook een daad van mededogen zijn. 
Misschien denkt hij: die man is verlamd, hij 
adoreert zijn vrouw en voelt zich minder-
waardig ten opzichte van haar – als ik nou 
vertel wat zijn vrouw doet zal hij haar gaan 
haten en dat is voor hem misschien een soort 
troost.’

TPT: Het idee van de landauer met de koet-
siers en de afranseling van Séverine lijkt te 
beantwoorden aan een obsessie van u.

‘Eigenlijk ben ik op dat idee gekomen door 
La femme et le pantin, in de tijd dat ik voor 
de eerste keer het plan had dat boek te ver-
filmen.5) Het beeld van twee fin de siècle-
lakeien met hoge hoeden, kokardes en gou-
den knopen op de jas die een naakte vrouw 
zweepslagen geven vind ik nou eenmaal fas-
cinerend.’

JdlC: Het gaat erom dat ze een vrouw verne-
deren en afranselen die een hogere sociale 
status heeft.

‘In haar fantasie is dat prikkelender. Zoals 
gezegd verschilt ze dus niet wezenlijk van de 
gynaecoloog die het leuk vindt om te worden 
vertrapt door een prostituee.’

TPT: De film heeft twee eindes. Na Piccoli’s 

onthulling is de echtgenoot bevrijd, hij staat 
op uit zijn rolstoel, alles lijkt goed gekomen... 
Maar je hoort toch weer de belletjes van de 
koets... waarvan we hebben gezien dat ze 
verband houden met de erotische fantasieën 
van Séverine.

‘De film heeft niet twee eindes maar een 
einde waar je twee kanten mee op kunt. Ik 
weet het ook niet zo goed. Blijkbaar twijfel 
ikzelf. Het is zo’n moment dat ik niet weet 

wat ik moet doen: ik heb verschillende oplos-
singen maar kan geen keuze maken. Dus dan 
laat ik aan het einde van de film mijn eigen 
twijfel zien. Het is me al vaker gebeurd. Ik 
kan alleen maar zeggen dat er situaties in 
het leven zijn die nooit ophouden en niet 
opgelost kunnen worden.’

TPT: Maar wat gaat Séverine nou doen? Terug 
naar het bordeel?

‘Wie weet. Dat is aan haar.’ n

Dit is een, licht ingekorte, voorpublicatie van een hoofdstuk uit 
de Nederlandse editie van Buñuel por Buñuel, die zal worden 
uitgegeven door Menken, Kasander & Wigman onder de titel 
Het oog van de vrijheid: Buñuel over zijn films.

Belle de jour Frankrijk/Italië 1967 regie Luis Buñuel scenario 
Luis Buñuel en Jean-Claude Carrière camera Sacha Vierny 
montage Louisette Hautecoeur geluid Pierre Davoust en René 
Longuet production design Robert Clavel productie Henri 
Baum en Raymond & Robert Hakim distributie Filmmuseum 
duur 101’ met Catherine Deneuve, Jean Sorel, Michel Piccoli, 
Pierre Clémenti 

Noten
  1) Matthias Grünewald (1480-1528) 
heeft verschillende kruisigingsscè-
nes geschilderd, maar de bekend-
ste en heftigste is die van het 
Isenheimer Altaar. De geschrapte 
scène was een rouwmis met een 
priester die werd gespeeld door 
scenarioschrijver Jean-Claude 
Carrière. Boven de doodskist hing 
het schilderij van Grünewald. Deze 
religieuze elementen vormden de 
inleiding tot de erotische scène 
met Deneuve die, slechts gekleed 
in een zwarte sluier, voor de 
necrofiele hertog in de doodskist 
moet gaan liggen.
  2) In de scène met de stieren is 
het niet Séverine maar Husson 
(Piccoli) die dit aan Pierre (Sorel) 
vertelt. Dit gebeurt met een voice-
over: Husson en Pierre zijn in 
beeld maar hun lippen bewegen 
niet. Op de achtergrond klinkt 
klokgelui en ze nemen vervolgens 
dezelfde pose aan als het biddende 
echtpaar op L’Angélus van Millet, 
het schilderij waar Salvador Dalí 
zo’n fascinatie voor had en dat 
Buñuel en Dalí al citeerden in hun 
Un chien andalou (1929).
  3) Inderdaad heeft Séverine een 
andere jas aan als ze weggaat. Een 
verklaring is dat ze aan het eind 
van de scène door de butler de 

regen wordt ingestuurd. Die gooit 
haar een regenjas achterna.
  4) In Buñuels verfilming van 
Defoe’s Robinson Crusoe (1952) zit 
een aantal subtiele verwijzingen 
naar Robinsons eenzaamheid 
en seksuele verlangens. Op het 
eiland waar hij terecht is gekomen 
maakt hij een vogelverschrikker 
van een jurk die hij heeft gevonden. 
Doordat de jurk opwaait in de 
wind lijkt de vogelverschrikker tot 
leven te komen. Robinson kijkt er 
gebiologeerd naar en raakt de jurk 
even aan. 
  5) Al in 1955 was Buñuel van plan 
om La femme et le pantin van 
Pierre Louÿs te verfilmen, maar 
het kwam er uiteindelijk pas van in 
1977 met Cet obscur objet du désir, 
Buñuels laatste film.

‘Tijdens de opnames 
bleek dat Deneuve me 
niet altijd begreep’

‘Ik had best graag een habitué 
willen zijn in een bordeel’
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omstandig heden dat in 2005 twee producen-
ten onafhankelijk van elkaar dezelfde perio-
de uit het leven van schrijver Truman Capote 
wilden verfilmen. Caroline Baron en Michal 
Ohoven van United Artists waren met hun 
Capote iets sneller klaar dan Jocelyn Haynes 
en Christine Vachon van het veel kleinere 
Long Fellow Pictures met hun Infamous. 
Toen na vertoningen in Telluride en Toronto 
Phillip Seymour Hoffman ook nog werd 
getipt voor een Oscar voor zijn rol als Truman 
Capote, werd besloten te wachten met een 
release van Infamous. Maar ook een jaar later 
ontkomt Infamous niet aan een vergelijking, 
waarbij we moeten constateren dat de films 
meer verschillen dan overeenkomen.
Die verschillen zijn in eerste instantie ont-
staan doordat ze uitgaan van twee verschil-
lende biografieën over Capote. En die biogra-
fieën verschillen nogal, zowel in visie als in 
vorm. Is voor de eerste film het boek van 
Gerald Clarke (zeer gedeeltelijk) gebruikt, 
Douglas McGrath heeft de ‘experimentele’ 
biografie van George Plimpton genomen.

Sympathie of meer
Millers film had als kern Capote’s research 
voor het schrijven van In Cold Blood en de 
uiteindelijke publicatie van deze eerste non-
fictieroman. Truman Capote vertrok in 1959 
naar Holcomb in Texas, waar een viervoudige 
moord op het boerengezin Clutter had plaats-
gevonden. Hij wilde een serie artikelen voor 
de krant schrijven en nadat de daders Perry 
Smith en Dick Hickock waren gepakt, sprak 
de schrijver vaak met hen in de gevangenis. 
Gaandeweg begon Capote een grote sympa-
thie voor Smith te koesteren.
Hij stond de moordenaars bij in hun jarenlan-
ge wachten op de executie en schreef onder-
tussen het boek In Cold Blood over de zaak. 
Het werd door z’n vernieuwende vorm van 
journalistiek een mijlpaal in de wereldlitera-
tuur. Voor Capote vormde de publicatie ech-
ter het begin van het einde. Uiteindelijk zou-
den het boek, het proces, de terechtstelling 
en zijn schrijverssucces zijn ondergang in 
drank en drugs veroorzaken. In de twintig 
jaar na dit boek schreef Capote alleen nog 
maar enkele losse fragmenten.
De film Capote van Bennett Miller belichtte 
dit proces zonder daarover al te expliciet te 
zijn. Zowel de relatie met Smith als het dra-
matische einde aan Capote’s vriendschap met 
Harper Lee zaten wel in de film, maar werden 
niet opgevoerd als reden voor Capote’s 
teloorgang. In tegenstelling tot het boek 
waarop de film was gebaseerd.
George Plimpton schreef een totaal andere 

biografie. Tenminste, als je zijn boek nog zo 
zou willen noemen.

De collage van Plimpton
Omdat hij tot de vriendenkring van Truman 
Capote behoorde was Plimpton redelijk 
bekend met diens wereld. Hij was als oprichter 
en medewerker van het tijdschrift The Paris 
Review (1953) een belangrijk figuur in de 
Amerikaanse literaire wereld. Behalve bokser, 
quarterback bij de Detroit Lions en trapeze-
artiest was hij romanschrijver en later zelfs 
acteur (Reds, Warren Beaty, 1981; Nixon, 
Oliver Stone, 1995; Good Will Hunting, Gus Van 
Sant, 1997), om in 2003 op 76-jarige leeftijd 
te overlijden.
Zijn oral biography verscheen in 1997 en de 

titel Truman Capote, In Which Various Friends, 
Enemies, Acquaintances and Detractors Recall 
His Turbulent Career gaf al aan wat men kon 
verwachten, al was de vorm afwijkend. Meer 
dan honderdvijftig personen die Capote heb-
ben gekend werden door Plimpton geïnter-
viewd of geciteerd uit kranten en tijdschrif-
ten, een bonte verzameling vrienden, vijan-
den, bekenden en beledigers. De samensteller 
put ook uit eigen ontmoetingen en observa-
ties en voegt daarnaast nog eens uitspraken 
van Capote over zichzelf toe.
Een streven naar objectiviteit valt niet te 
bespeuren: hij gebruikt uit de gesprekken 
vooral de saillante details. Een compleet beeld 
viel ook niet te geven, doordat Capote’s buur-
meisje uit zijn jeugd in Monroeville, Nelle Har-

per Lee, niet wilde meewerken. Zij was bijna 
veertig jaar zijn steun en toeverlaat geweest, 
maar maakte Capote zo jaloers door haar suc-
ces als schrijver van To Kill a Mockingbird dat 
de vriendschap ten einde kwam. Lee (die ove-
rigens nooit meer een boek zou schrijven) wil 
het al jaren niet meer over Truman hebben en 
dat is een belangrijk gemis voor Plimptons 
collage. Door de afwezigheid van een verant-
woording bij het boek valt niet goed op te 
maken of hij daar zelf erg mee zat, maar de 
stilte van ‘Capote’s geweten’ maakt de opper-
vlakkigheid van de grote hoeveelheid roddel-
informatie alleen maar schrijnender.
Wel heeft Plimpton nog een interview met 
Capote zelf opgenomen over In Cold Blood, 
waarbij de schrijver zichzelf krachtig verde-

digt als hem wordt gevraagd hoe hij zonder 
bandrecorder de dialogen zo nauwkeurig 
dacht te kunnen weergegeven. Zelfs die met 
de vermoorde Nancy Clutter. Capote wijst erop 
dat veel lezers kennelijk niet was opgevallen 
dat die dialogen altijd via een getuige achter-
haald zijn. Hij was weliswaar niet zelf aanwe-
zig geweest, maar had de dialoog via een 
ander vernomen. Dat daarmee de betrouw-
baarheid in het geding kwam, kon Capote niet 
veel schelen; hij had wel meerdere zaken in 
zijn verslag zeer persoonlijk weergegeven.
De discussies over In Cold Blood gingen vaak 
over die subjectieve objectiviteit, die de 
kracht van het boek was.
Plimpton was in deze biografie in feite ook 
subjectief. In de eerste plaats door de keuze 

van de ondervraagden, maar ook door het 
hard naast elkaar zetten van tegenstrijdige 
beweringen. Beroemde schrijvers als Norman 
Mailer, William Styron, Kurt Vonnegut en Gore 
Vidal geven hoog op van Capote’s talent en 
schrijfkunst, maar hebben tegelijkertijd hun 
bedenkingen over zijn persoonlijkheid: Capote 
wist zichzelf altijd tot middelpunt van een 
gezelschap te maken door overdreven en aan-
stellerig verhalen en anekdotes te vertellen 
die op den duur niet veel meer met de feiten 
te maken hadden.
Opvallend in die vele interviews is de relatie 
die Truman Capote met film had. Al direct na 
zijn debuut Other Voices Other Rooms werd 
hem gevraagd een script voor John Huston te 
schrijven.

Het was een ongelukkige samenloop van

Meerdere 
perspectieven 

op Capote

Boekverfilming Infamous

Tegelijk met Bennett Mil-
lers Capote werd nog een film 
gemaakt met hetzelfde onder-

werp, Truman Capote die In Cold 
Blood schrijft. Door het suc-

ces van die eerste film werd de 
release van Infamous uitgesteld, 

maar nu kan de film alsnog 
worden vergeleken met zijn 

bron en zijn voorganger.
Harry Peters
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Capote en de film
Capote’s bewerking van het boek Beat the 
Devil van James Helvick verliep nogal chao-
tisch. De opnamen in Italië verliepen chao-
tisch. Huston en Humphrey Bogart waren 
ongeveer één dag per week nuchter, maar 
bleven toch filmen, tenminste wanneer Capo-
te de op te nemen scène de vorige avond had 
kunnen schrijven. Het feit dat Bogart bij een 
auto-ongeluk enkele tanden verloor en nau-
welijks meer kon spreken viel met zijn stijl 
van acteren niet eens erg op. Er gebeurde zo 
veel op de set dat daarover zelf weer een 
roman werd geschreven, William Styrons Set 
This House on Fire. Wie de film terugziet, 
moet constateren dat scenario schrijven voor 
Capote terecht een eenmalige gebeurtenis 
werd, want de dialogen, waarvan de film het 
grotendeels moet hebben, zijn bijzonder 
matig. Ook het verhaal is inmiddels sterk 
gedateerd, maar ook bij de release werd de 
satirische komedie al niet gewaardeerd. Over 
die merkwaardige dialogen van Capote zegt 
Joe Hardy in Plimptons boek: ‘Hij was geen 
dramaturg. Ik geloof ook niet dat Truman 
veel naar anderen luisterde. Hoe moest hij 
dan weten hoe mensen met elkaar praatten?’ 
In zijn boeken bleek Capote echter wel dege-
lijk dialogen te kunnen schrijven.
Ook al was zijn bijdrage aan de film niet bij-
zonder, het bood Capote wel gelegenheid 
voor zijn geliefde bezigheid, name-dropping. 
Op de vele feesten en diners waarvoor hij 
werd uitgenodigd vertelde hij het ene na het 
andere verhaal. In beide films is dat gegeven 
rijkelijk aanwezig.
Toch was het mislukken van Beat the Devil 
niet Capote’s laatste contact met film. De 
verfilming van zijn Breakfast at Tiffany’s had 
een behoorlijk succes, al gingen de twee 
Oscars in 1962 slechts naar de filmscore en 
het lied, Moon River. Zijn laatste filmwerk 
werd echter kenmerkend voor de schrijver: 
een onvermeld rolletje in Woody Allens Annie 
Hall als een lookalike van zichzelf. Korter 
kan zijn leven niet worden samengevat.
Wat was echt en wat gemaakt in zijn gedrag 

en zijn boeken ? In McGraths film worden 
vele voorbeelden van dat dualisme gegeven.

Zicht op Capote
Het boek van Plimpton hanteert een collage-
techniek om een veelzijdig beeld van de 
schrijver te geven en McGrath heeft dat over-
genomen. Hij voert zijn personages ook op in 
interviews. Ze praten rechtstreeks tegen de 
camera, wat enigszins bevreemdt, om vervol-
gens weer het gebruikelijke speelfilmpatroon 
te hanteren. Pas aan het eind van de film 
gebruikt McGrath de interviewtechniek 
opnieuw, wanneer er standpunten moeten 
worden verkondigd over de ‘ondergang’ van 
Capote. Het is een opvallende verhalende 
techniek, maar het werkt.
De regisseur gaat vrij ver met het naast elkaar 
zetten van opvattingen en standpunten over 
de schrijver, hij monteert de nagespeelde 
gesprekken zo dat opeenvolgende uitspraken 
ofwel lijken door te lopen ofwel elkaar tegen-
spreken. Dat is wat clipmatig, maar bijzonder 
efficiënt. McGrath laat hiermee de conclusies 
aan de kijker. Hij neemt afstand van het boek 
van Plimpton wanneer Nelle Harper Lee ver-
schijnt. Lee, die zo belangrijk was in het leven 
van Capote, wordt in McGraths film wel ten 
tonele gevoerd en is daarna ook nadrukkelijk 
aanwezig in de gespeelde scènes. Zeer verhel-
derend is haar onenigheid met Capote over 
zijn idee een boek in een nieuwe stijl te 
schrijven. Ze krijgen daar flink woorden over, 
waarbij de frustraties van Capote naar voren 
komen en een verwijdering op handen lijkt. 
Hij gunde haar het schrijverssucces (de Pulit-
zerprijs) in feite niet, maar McGrath laat de 
latere breuk verder onbelicht.
Zoals er in het leven van Capote veel 
beroemdheden langskwamen, zo zit de film 
vol met bekende acteurs. Dat levert natuur-
lijk enige meerwaarde op, maar heeft ook tot 
gevolg dat de interviews nog kunstmatiger 
worden. Peter Bogdanovich heeft weliswaar 
niet zo’n gezichtsbekendheid, maar Isabella 
Rossellini en Sigourney Weaver zitten met 
hun bekende gezicht hun personage enigs-
zins in de weg. In het geval van Sandra Bull-
ock pakt het echter goed uit. Zij geeft over-
tuigend gestalte aan Harper Lee. Down to 
earth en daardoor zeer innemend.
Infamous heeft het een en ander losgemaakt 
met de portrettering van de moordenaars. 
Het gebrek aan gelijkenis (Craig zou te groot 
zijn en meer geschikt voor de rol van Hickock 
in plaats van Smith) maakt echter deel uit 
van de filmische vrijheden van een regisseur. 
McGrath gaat daarin, zoals gezegd, vrij ver en 
geeft ook vorm aan de geruchten dat Smith 
en Capote een intieme relatie hebben gehad. 
Wat door Miller in Capote nog subtiel werd 
aangeduid, wordt in Infamous als vaststaand 
opgevoerd. Juist door die interpretaties 
springt de film van waarheidsgetrouw via 
bronverwijzing naar suggestie.

McGrath hanteert een veelvoudig perspectief. 
Zelfs een flashback van Perry Smith maakt 
daarvan deel uit. Terwijl hij aan Capote ver-
telt over zijn relatie met zijn vader, zien we 
uitgebreid hoe het er in zijn jeugd aan toe-
ging. Niet zomaar een opportuun intermezzo, 
maar vergelijkbaar met de manier waarop 
Capote zegt de dialogen in zijn vertelling te 
hebben gemaakt. De hele film door is die 
mogelijkheid van verantwoorden aanwezig. 
McGrath heeft met al die ‘uitstapjes’ een dui-
delijke bedoeling. Het is dan ook wat vreemd 
in de aftiteling te lezen: ‘Deze film is op his-
torische gebeurtenissen gebaseerd, maar 
bevat ook fictieve en dramatische scènes, 
karakters, dialogen en interviews. Elke over-
eenkomst tussen een fictief karakter en een 
bestaand personages is dan ook volledig toe-
vallig en niet bedoeld.’
Het is alsof je Capote een visie op de werke-
lijkheid hoort geven.

De voor- en nadelen van het  
multiperspectief
Infamous is een mooi voorbeeld hoe een 
veelvoudig perspectief in film kan werken. 
McGrath gebruikt er een opvallende techniek 
voor: door middel van een collage ontstaat 
zijn beeld van Capote. Die hoeveelheid per-
spectieven zat dus al in het boek en hij heeft 
daarvoor een effectief filmisch equivalent 
gevonden. Nu is in de filmtaal het perspectief 
al decennia onderwerp van theorievorming 
en Infamous lijkt materiaal aan te dragen om 
die theorie wat verder uit te breiden. In het 
recentelijk verschenen Handboek Filmnarra-
tologie van Peter Verstraten, waarin duidelijk 
wordt hoe in literatuur en film het perspec-
tief anders gebruikt moet worden om een 
vergelijkbaar effect te sorteren, ontbraken de 
twee aspecten die door Infamous zo efficiënt 
benut worden: het semi-documentaire filmen 
(zoals de interviews) en de vermenging van 
zo veel perspectieven. Ook deze twee zaken 
kunnen nu verder onderzocht worden en 
ongetwijfeld ingepast worden in de populaire 
samenvatting die over de theorie van het 
filmperspectief bestaat: A zei dat B zag wat C 
aan het doen was. Een zegswijze die naadloos 
op Infamous past. n

Infamous Verenigde Staten 2006 regie Douglas McGrath  
scenario  Douglas McGrath naar het boek van George Plimpton 
camera runo Delbonnel montage CamillaToniolo geluid  
Benjamin Cheah muziek Rachel Portman production design 
Judy Becker productie Jocelyn Hayes, Christine Vachon  
en Anne Walker-McBay distributie Benelux Film Distributors 
duur 110’ met Tobey Jones, Sigourney Weaver, Sandra  
Bullck, Gwyneth Paltrow, Isabella Rossellini, Daniel Craig 

George Plimpton, Truman Capote, In Which Various Friends, 
Enemies, Acquaintances and Detractors Recall His Turbulent 
Career. Doubleday, New York 1997.

Truman Capote, In koelen bloede (vertaling Thérèse Cornips). 
Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam 2005.

Gerald Clarke, Truman Capote, een biografie (vertaling Joop 
van Helmond). Uitgeverij L.J. Veen BV, Utrecht/Antwerpen 
1989.

Peter Verstraten, Handboek Filmnarratolgie. Uitgeverij Vantilt, 
Nijmegen 2006.

gevallenHet doek is

Rex, Hilversum, eind jaren dertig
Mensen hopen zich op voor de gevel van de Rex. Wie wil weten wat er te zien is, moet zich ertussen wringen 
– geen grote poster van een bioscoopschilder aan de witte gevel, geen marquee met inschuifletters aan de 
luifel. Of is die donkere balk bovenop de luifel daarvoor bedoeld? Misschien is de verbouwing nog niet hele-
maal rond.
Luxors zijn vernoemd naar de legendarische tempel aan de Nijl, Roxy’s zijn vernoemd naar het legendarische 
en gigantische filmpaleis van Samuel ‘Roxy’ Rothafel in New York. Rex is Latijn voor koning en is als naam 
al minstens even imposant. Niet voor niets dat er naast de tientallen City’s, Roxy’s, Luxen en Luxors dus ook 
behoorlijk wat Rex Theaters waren in Nederland en daarbuiten.
Die in Hilversum was eerst het ‘New York Bioscope Theater’, al sinds 1913. Maar in 1935, een tijd dat veel nieu-
we bioscopen ontstonden of werden verbouwd, besloot men ook de New York grondig te verbouwen. Dezelfde 
Hilversumse architect B. H. Bakker die het theater had ontworpen en in 1919 verbouwd, moderniseerde het 
interieur en de façade tot dit strakke art deco-pand. Binnen was er centrale verwarming, luchtverversing en, 
met een balkon, plaats voor ruim vijfhonderd bezoekers.
Kennelijk dekte ‘New York’ de lading nu niet meer. Om jezelf dan meteen koning van de bioscopen te noe-
men? Grootser dan de Flora in de Havenstraat? Machtiger dan de Centraal-bioscoop in de Herenstraat of het 
Casino-theater in de Naarderstraat (nu de Eurocinema)? Of zou de eigenaar de naam gewoon hebben gezien 
in het buitenland, zoals de net geopende enorme Ciné Rex in Antwerpen of de nog grotere Kino Rex in Zürich?
Het bijzondere bakstenen kantoor van De Gooi- en Eemlander links valt nu in het niet. De majestueuze titel is 
verdiend voor het prominente bouwwerk aan de Groest, waar ook de eerste bioscoop van Hilversum stond.
In 1985 sloot de Rex, waarna een speelautomatenhal het gebouw betrok. Het mooi onderhouden en ’s nachts 
oplichtende pand is nog steeds in het bezit van casino-, horeca- en vastgoedeigenaar Krijco, die het niet meer 
publiekelijk gebruikt. Hoewel Hilversum honderden monumenten kent, waaronder zelfs vele tuinschuurtjes, 
heeft de Rex geen bijzondere status.
Roloff de Jeu

Dit is de zevende aflevering van een reeks ansichtkaarten met oude bioscopen uit de collectie van de auteur.
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Op de eerste dvd in de onlangs verschenen 
box staan Thomas Jensens Oscar-winnende 
korte film Election Night (Valgaften, 1998) en 
zijn eerste lange film, Flickering Lights (Blin-
kende lygter, 2000). In beide films plaatst hij 
gewone mensen in een uitzonderlijke situatie, 
waardoor een enorme uitvergroting ontstaat 
van afwijkende persoonlijke eigenschappen 
en gevoeligheden binnen intermenselijke 
relaties. Zijn korte film handelt over een poli-
tiek correcte Deen die koste wat kost wil 
stemmen, maar wiens weg naar het stemhok 
een aaneenschakeling is van gebeurtenissen 
waarin alle vooroordelen worden bevestigd, 
waar hij zich als empathisch en betrokken 
burger juist van distantieert.

Outcasts
De eerste lange film, Flickering Lights (over 
enkele outcasts die door een speling van het 
lot een restaurant beginnen in het bos) werd 
door critici onthaald als een Deense Taranti-
no. Er zijn inderdaad overeenkomsten: de 
absurde dialogen en het terloopse maar tege-
lijk zeer expliciete en grove geweld. Maar Jen-
sens personages zijn veel normaler, grappiger 
en genuanceerder dan de Amerikaanse kari-
katuren van Tarantino. En het geweld is min-
der wreed en functioneler.
Flickering Lights heeft bijzonder grappige 
momenten, maar is nog wat onevenwichtig in 
opbouw en soms behoorlijk voorspelbaar. Dat 
geldt al iets minder voor Jensens tweede film, 
The Green Butchers (De grønne slagtere, 2003). 
Het thema roept associaties op met Delicates-
sen (Marc Caro en Jean-Pierre Jeunet, 1991) – 
een tot faillissement gedoemde slagerij leeft 
op dankzij de verkoop van mensenvlees. Jen-
sens favoriete acteurs Mads Nikkelsen en 
Nicolas Bro vormen het onwaarschijnlijke sla-
gersduo – de één een overdadig transpireren-
de, zelfhatende neuroot, de ander een onaf-
gebroken blowende luiaard, wiens ineens 
opduikende debiele tweelingbroer zijn relaxte 
leven overhoop gooit.
Net als in zijn andere films geeft Jensen zijn 
karakters veel meer mee dan alleen deze in 
het oog springende eigenschappen. Die men-
selijkheid, met de nadruk op de minder aan-
trekkelijke aspecten, doet denken aan de 
hoofdpersonen uit de films van Alex van War-
merdam. Net als zijn Nederlandse collega laat 
Jensen zijn verhalen spelen in kleine, geslo-
ten gemeenschappen, die evenzo typisch 
Deens als universeel zijn in hun bekrompen-
heid, xenofobie en achterdocht.

Beenderstructuur
In The Green Butchers zien we bekende 
gezichten: Thomas Jensen werkt graag met 
dezelfde groep acteurs en schrijft zijn karak-
ters zelfs op het lijf van zijn favoriete spelers. 
Zo heeft de markante Ole Thestrup, met zijn 
opvallende, afgeknepen dictie, in elke pro-
ductie van Thomas Jensen een bijzondere bij-
rol. De tonronde Nicolas Bro speelt in Election 
Night, The Green Butchers en Adam’s Apples. 
Ulrich Thomson (bekend als de zoon die een 
onthullende speech doet in Thomas Vinter-
bergs Dogma-drama Festen, 1998) speelt in 
Election Night, Flickering Lights en Adam’s 
Apples. Nikolaj Lie Kaas, het Deense antwoord 
op Brad Pitt, schittert in de drie lange films, 
net als Mads Mikkelsen – die opvalt door zijn 
meer dan uitgesproken beenderstructuur. De 
halfbroer van Nikolaj Lie Kaas, Jeppe Kaas, 
maakte voor alle films van Thomas Jensen de 
muziek. 
Het vertrouwen van de regisseur in zijn team 
lijkt vruchten af te werpen. De acteerpresta-
ties zijn in elke film van hoog niveau en er is 
een duidelijk merkbare stijgende lijn in Tho-
mas Jensens nog bescheiden oeuvre. Je ziet 
de eenheid in de films als het ware groeien. 
Op Flickering Lights en The Green Butchers was 
nog het een en ander af te dingen als het gaat 
om opbouw, originaliteit en dosering, maar 
met Adam’s Apples levert de Deen een punt-
gave, zwarte komedie af, die op alle fronten 
klopt.

Appeltaart
Het verhaal is zeker origineel. De wegens 
geweldpleging veroordeelde neonazi Adam 
mag een deel van zijn gevangenschap uitzit-
ten op het platteland. Hij verblijft op de pas-
torie van Ivan, een gedreven en op zijn minst 
eigenzinnige verkondiger van Gods boodschap. 
Het is de bedoeling dat Adam zichzelf een doel 
stelt en dat tijdens zijn verblijf probeert te 
verwezenlijken. Tijdens het intakegesprek 
worden de verhoudingen en de voornaamste 
karaktereigenschappen van Ivan en Adam 
direct getekend. Ivan is onverstoorbaar posi-
tief en optimistisch. Hij weigert het slechte in 
de mens te zien. Adam daarentegen hult zich 
in dreigend stilzwijgen en wijst elke uitgesto-
ken hand categorisch af. Zijn sarcastische ant-
woord op de vraag welk doel hij hoopt te 
bereiken (‘een appeltaart bakken’) wordt door 
Ivan met enthousiasme ontvangen en zelfs 
van een spirituele betekenis voorzien. Adam is 
dan ook niet Ivans enige veeleisende protegé. 

Het huis wordt gedeeld met de kleptomane, 
alcohol- en voedselverslaafde, seksuele delin-
quent Gunnar, de laconiek gewelddadige, Ara-
bische serieovervaller Khalid en de zwangere, 
maar zeer drankzuchtige journaliste Sarah (rol 
van Paprika Steen, ook al uit Festen).
Tijdens zijn verblijf wordt het Adam – en de 
kijker – langzaam duidelijk dat Ivans geloof in 
de goedheid van de mens buitenproportioneel 
is. Een tekenende scène is die waarin de pas-
toor de ongewenst zwangere Sarah ontvangt 
en haar schrijnende relaas bij voortduring 
onderbreekt voor gemierenneuk over koekjes. 
Om haar te helpen bij haar dilemma (ze heeft 
zestig procent kans op een gehandicapt kind 
en nog een week om over abortus te beslis-
sen) vertelt hij dat zijn eigen zoon, die een 
kans van vijfenzeventig procent had op een 
handicap, gezond werd geboren. Later in de 
film blijkt zijn zoon te vegeteren in een rol-
stoel. Het onbreekbare positivisme van Ivan 
drijft Adam tot extreme daden – maar zelfs 
het grofste geweld doet Ivans overtuiging niet 
wankelen.

Zwarte humor
Thomas Jensen brengt het verhaal mooi gedo-
seerd, met veel zwarte humor, geestige oneli-
ners, absurdisme en magisch realisme. De film 
is doortrokken van zich herhalende gebeurte-
nissen met een spirituele betekenis. De bijbel 
die steeds openvalt bij het boek van Job, het 
schilderij van Hitler (Ivan: ‘Ho ho. Wat een 
knappe man. Je vader?’) dat elke keer van de 
muur dondert als de kerkklokken voor de 
zondagsdienst luiden, de verdwijnende appels 
uit de appelboom (met de appels voor Adams 
appeltaart), het oor van Ivan dat gaat bloeden 
wanneer iemand door zijn mentale pantser 
breekt. In elke scène wordt het absurde en 
groteske vanzelfsprekend vervlochten met 
het alledaagse en futiele.
Het scenario, de bij vlagen briljante dialogen 
en het sublieme acteerspel worden onder-
steund door de onheilszwangere muziekscore 
van Jeppe Kaas en How Deep is Your Love van 
de Bee Gees, en gevangen in de uitgebalan-
ceerde, sfeervolle beelden van cameraman 
Sebastian Blenkov, die ook aan The Green But-
chers meewerkte. De hand van de chef maakte 
van al deze ingrediënten een rijkelijk gevuld 
maar toch licht verteerbaar meesterwerkje. n

Election Denemarken 1998 Flickering Lights Denemarken/
Zweden 2000 The Green Butchers Denemarken 2003
Adam’s Apples Denemarken/Duitsland 2005 
regie Anders Thomas Jensen distributie De Filmfreak

Even leek het erop dat ook de derde film van Anders Thomas 
Jensen voor het Nederlands publiek een goed bewaard geheim 
zou blijven. Maar in juni kwam Adam’s Apples (Adams æbler, 
2005) dan toch officieel uit – zij het in een beperkt aantal  
theaters. Een dvd-box biedt de gelegenheid zijn oeuvre  
alsnog te ontdekken. Nicole Santé

Adam’s Apples is   een meesterwerkje
Dvd-box Anders Thomas Jensen
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François Ozon is een stilist en zijn films zijn 
alleen al daarom een genot om naar te kijken. 
Om naar te luisteren ook, of het nou is vanwe-
ge kitscherige tophitjes in zijn korte film Une 
robe d’été (1996) of dankzij de zang van alle 
acht hoofdrolspeelsters in 8 Femmes (2001). 
In 1999 vroeg hij Philippe Rombi, toen net 31, 
om zijn eerste filmscore te componeren, voor 
Les amants criminels. Na nog drie producties 
met sfeerbepalende, modernistische muziek 
heeft hun samenwerking nu een reuzen-
sprong gemaakt – over het Kanaal (andere 
taal en cultuur) en terug in de tijd: een turn 
of the century-geschiedenis in de stijl van het 
Hollywood uit de Golden Age.
Rombi had al ervaring opgedaan met rijkelijk 
aangekleed kostuumdrama in Joyeux Noël 
(2005). Nu kreeg hij van Ozon de opdracht het 
levensverhaal van de Engelse schrijfster Angel 
Deverall over the top te tillen. Angels romans 
houden het midden tussen Daphne du Maurier 
en Barbara Cartland. Ozon ensceneerde een 
driedimensionale Boeketreeks, gestoffeerd 
met een temp track (een tijdelijke muziek-
band) van composities van Frank Skinner voor 
de melodrama’s van Douglas Sirk (Magnificent 
Obsession, 1954; Written on the Wind, 1956; 
Imitation of Life, 1958).
Gelukkig heeft Rombi dit voorbeeld niet let-
terlijk overgenomen. Skinner (1898-1968) 
klonk namelijk nogal ‘wollig’. Zulke lastig te 
identificeren orkestpartijen zouden te gemak-
kelijk als postmodernistische ridiculisering 
kunnen worden opgevat. Rombi’s eigen idi-
oom voorziet daarentegen in een heldere 

structuur, met meeslepende melodiepracht in 
wijds Engelse landschappelijkheid. Zo kennen 
we dat van die verzorgde BBC-series over de 
high society. Het thema voor Angel kent 
gelukkige momenten, al klinkt het dan net zo 
naïef romantisch als de titelfiguur zelf, die 
geen echte levenservaring heeft. Door de 
dalende notenreeksen in de aanhef is het ide-
aal om te zetten in mineur, en dat overkomt 
Angel dan ook steeds frequenter.

Landgoederen
De eerste droom van het fantasievolle meisje 
betrof het bezit van een heus mansion à la 
Paradise House in Bristol. In de traditie van 
Max Steiner, die een wereldberoemd leidmo-
tief componeerde voor het landgoed Tara in 
Gone with the Wind (1939), schreef Rombi 
een apart thema voor dit paradise. De eerste 
frase doet sterk denken aan Charles Chaplins 
melodietje This is My Song – een hit voor 
Petula Clark – uit Chaplins eigen A Countess 
from Hong Kong (1967). Toeval? Die film 
draait ook om Engelse romantiek verpakt in 
sociale hiërachie. Rombi sluit voorts fijntjes 
aan bij Alfred Newmans scherzo’s rond Huize 
‘Woeste Hoogten’ in Wuthering Hights (1939) 
en Franz Waxmans mysterieuze strijkersar-
rangementen op Manderley, in Rebecca 
(1940). De eenzaamheid van zo’n immens 
buitenpaleis achter een hoog hek komt ook 
terug in de naargeestige fagotten die Bernard 
Herrmann inzette om Xanadu, het kasteel 
van ‘Citizen’ Kane (1941) te karakteriseren. 
Rombi parafraseert het diepe gebrom heerlijk 

in zijn ouderwetse wall to wall score.
Nog één naam, omdat bij Ozon overdrijven 
een kunst is: Rombi citeert de vloeiende 
piano van Michel Legrand, wanneer Angel 
haar idool Esme in de regen ten huwelijk 
vraagt. Als een waterval van geklingel spran-
kelen de toetsen over de aanzwellende strij-
kerssectie. Ze kussen, gefilmd tegen een 
regenboog! Legrand (1931) is de Franse jazz-
muzikant die succesvol doorstootte naar de 
Amerikaanse romance op celluloid. Rombi 
solliciteert hiermee naar die positie.
Angel
Colosseum CST-8116.2, 69:14

Musje
De oorspronkelijke titel La Môme (‘Het klein-
tje’) slaat op Edith Piaf, die vanwege de 
krachtige stem die uit haar minuscule gestalte 
opklonk werd vergeleken met een mus. De 
titel voor de markt buiten Frankrijk had beter 
Non, je ne regrette rien kunnen luiden dan La 
vie en rose, want Piafs leven ging niet bepaald 
over rozen, terwijl zij bij haar vroegtijdige 
einde wel besefte dat ze het bestaan op ande-
re wijze evenmin had kunnen volbrengen. De 
film van Olivier Dahan sleept zich door alle 
ellende heen. Veel periodeliedjes op de sound-
track derhalve en veel chansons van Piaf zelf 
uiteraard, tot en met haar laatste: Non, je ne 
regrette rien (van Charles Dumont en Michel 
Vaucaire, die ook Mon Dieu schreven). 
De achtergrondscore is van de Engelse compo-
nist Christopher Gunning. Er blijft in dit 
muziekdrama weinig op te vullen ruimte voor 

hem over, maar wat hij krijgt benut hij net zo 
mooi als zijn televisieopdrachten Karaoke en 
Cold Lazarus (1996). Gunnings pianothema’s 
lijken ontleend aan de intro’s van oude Fran-
se levensliederen, maar waaieren dan net een 
onverwacht tintelende kant op, vaak de hoog-
te in. De accordeon ondersteunt, voor het 
aanzetten van de couleur locale en ons mede-
leven, in warme harmonieën de moeizame 

weg naar de top. Wanneer Edith is gestyled 
tot haar definitieve image – zwart jurkje, 
geëpileerde wenkbrauwen, ingestudeerde 
armbewegingen – maken de zware pianoregis-
ters plaats voor hoog pingelende toetsenaan-
slagen. Traag komt een prachtig ritme op 
gang: we zien haar zingen op het podium, 
maar horen alleen de score. Daar wordt zij 
Piaf. Gunning heeft hier schitterend de Franse 
nostalgie gevangen.
La Môme
EMI 0946-3861062-5, 72:42

Sater
Anders dan de vorige samenwerking tussen 
regisseur Guillermo Del Toro en componist 
Javier Navarrete, El espinazo del diablo uit 
2001, is de muziek voor El laberinto del fauno 
betrekkelijk eenvoudig te duiden. De eerdere 
Spaanse productie ging eveneens over de 

effecten van de Spaanse burgeroorlog op de 
fantasie van weeskinderen, maar resulteerde 
in een volledige vermenging van werkelijk-
heid en verbeelde angst. Voor dit totale surre-
alisme was een atmosferische score nodig (op 
Milan Records). Dit keer horen we echter een 
gestructureerde muziekbenadering, aangezien 
de harde werkelijkheid van het woud ener-
zijds en de sprookjeswereld van het doolhof 
anderzijds twee gescheiden werelden opleve-
ren. De Faun vormt als bosgod de trait d’union 
tussen beide locatie-elementen. Daarom heeft 
Navarrete als hoofdthema een slaapliedje 
gecomponeerd: het moment waarop de kleine 
Ofelia haar droomwereld (waarin de opper-
sater verschijnt) betreedt. Deze nana, die is 
vormgegeven naar zowel de Lullaby van 
Krzysztof Komeda uit Rosemary’s Baby (1968) 
als The Piper Dreams van Jerry Goldsmith 
(voor The Omen, 1976) moest al klaar zijn 
vóór de opnamen, omdat het door de lieve 
hulp in de huishouding geneuried wordt. Het 
themaatje loopt als een hechtdraad door de 
filmvertelling.
Del Toro verklaart in het cd-boekje zijn 
bewondering voor scores waarin naar harte-
lust variaties op één thema worden ontwik-
keld (zoals The Omen of Brazil, 1985). Navar-
rete weidt machtig orkestraal uit, met koor en 
dreunende ritmes. Daarbij past hij doordachte 
veranderingen in de tempi toe. De sympathie-
ke personages staan, net als het slaapliedje, in 
driekwartsmaat; de dramatische gebeurtenis-
sen in de werkelijkheid in vierkwarts. Behalve 
bij de eerste ontmoeting tussen Ofelia en haar 

nieuwe pleegvader. Die begint als een wals, 
maar dan weet Ofelia nog niet wat een vier-
kwartsmaatbruut de boze legerkapitein is.
Pan’s Labyrinth
Milan M2-36190, 73:58.

Onderdanen
In het begin van Florian Henckel von Don-
nersmarks Das Leben der Anderen lijkt de 
schoonheid van de muziek ongepast. Klassie-
ke strijkers, met harp en houtblazerritme, 
vallen als het ware uit de lucht wanneer zij 
het geluid overnemen in het theater waar 
het nieuwe stuk van een beroemde Oost-
Duitse toneelschrijver in première gaat. De 
score van Gabriel Yared en Stéphane Moucha 
is klassiek van opzet en instrumentatie – als 
enige restant van Duitse kunst dat de gecon-
troleerde burger nog is toegestaan.
De bladmuziek van de Sonate vom Guten Men-
schen die de schrijver cadeau krijgt, symboli-
seert de hoop op een vrije artistieke expres-
sie voor de permanent afgeluisterde kunsteli-
te. De partituur oogt achttiende-eeuws, maar 
is in werkelijkheid door Yared/Moucha 
gecomponeerd. Na de Wende vormt deze pia-
nosonate de titel van het eerste vrije boek 
van de theaterauteur. Muziek betekent dus 
een belangrijk houvast voor de onderdrukte 
DDR-onderdaan, zowel binnen de beklem-
mende geschiedenis als op de geluidsband. 
Navrant is echter dat de schoonheid van de 
muziek het grauwe uiterlijk van de socialisti-
sche republiek niets minder deprimerend kan 
maken. Het contrapunt werkt deerniswek-

Nieuwe filmmuziek  
hoeft niet modern te zijn

Halfjaarlijks soundtrackoverzicht

Films die op zichzelf al interessant zijn, leveren dubbel ple-
zier op wanneer ze verwijzen naar het oude Hollywood. De 

liefhebber zoekt in de enscenering naar sporen van de inspi-
ratiebronnen van de makers. Wie goed luistert, kan ook uit de 

score aanwijzingen halen. Kees Hogenbirk

Ze kussen, gefilmd 
tegen een regenboog!
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kend, soms zelfs te ostentatief. Hiertegen-
over benadrukken de componisten de een-
zaamheid van de partijbonzen door pijnlijk 
kale rietsoli of griezelig dreigende stilte (bij-
voorbeeld wanneer de Kulturminister in zijn 
dienstauto vlug wil vrijen met de toneelactri-
ce). De Stasi-afluisteraar die allenig zijn 
spaghetti eet of met een staatsprostituée-op-
bestelling neukt, geniet echter steeds meer 
van de lieve tonen die hij bij de vrije geesten 
hoort. Hun warme strijkers en harp gaan dan 
ook door onder de scènes waarin hij in z’n 
eentje is. Op het einde geeft een hoge piano 
over sympathie opwekkende cellosolo plotse-
ling een aangrijpende teneur aan het Stasi-
drama uit het verleden. 
Das Leben der Anderen
Colosseum CST-8106.2, 75:04.

RFK
Weet u nog waar u was toen Robert F. Kenne-
dy werd doodgeschoten? Ik zat in de vijfde 
klas lagere school. We hingen zijn foto op het 
prikbord en moesten allemaal huilen. De 
gemiste kansen voor de hele wereld en voor 
de Verenigde Staten in het bijzonder door-
trekken Bobby, de film waarop Emilio Estevez 
tien jaar heeft gebroed. Met weifelende klan-
ken op gitaar en piano, maar vooral door lang 
aangehouden strijkerstonen roept componist 
Mark Isham vanaf Bobby’s eerste toespraken 
het onpeilbare verdriet op dat de aanwezigen 
in het Ambassador Hotel, het land en de kij-
ker op het onafwendbare einde zal treffen. 
Kennedy’s uitspraken over armoede en bezui-

nigingen krijgen door een gedragen trompet-
melodie – Ishams lijfinstrument – een droevi-
ge actualiteit. Die trage kopersolo in de lagere 
registers verschaft tevens verscheidene perso-
neelsleden waardigheid, zoals de hoofdpor-
tier: die is eenzaam, maar trots op zijn werk.
De solotrompet vertolkt dan ook de ontzet-
ting van allen in de knappe mixage van de 
aanslag op de presidentskandidaat met frag-
menten uit Kennedy’s redevoeringen. Een 
richtingloze bevolking blijft achter, tot op de 
dag van vandaag. Maar deze indrukwekkende 
muzikale begeleiding geeft RFK’s visie op 
geweld tegelijkertijd, post mortem, presiden-
tiële allure. Ishams filosofische score maakt 
dit verlies nog groter. Het is jammer dat hij 
voor de sciencefictionthriller Next terugviel 
op standaardactiemuziek, in plaats van 
gebruik te maken van zijn melodieuze gaven 
of jazzervaring.
Bobby
Island 602517142569, 45:28 (waarvan 7:01 score)
Next
Lakeshore 33939, 46:43

Bloeddiamanten
Als geen ander kan James Newton Howard 
grootschalige melodie incorporeren in ritmi-
sche begeleiding van snelle handelingen. Hij 
is daarmee geknipt voor Edward Zwicks dra-
matische avontuur in Sierra Leone, Blood Dia-
mond. Howard gooit veel (westers) slagwerk 
in de strijd: de rebellen van de MTV-generatie 
gebruiken tenslotte ook moderne hiphop om 
hun rekruutjes te hersenspoelen. Het leed 

wordt in de score vertolkt door Afrikaanse 
klaagzang – in de gruwelijke burgeroorlog-
scènes maakt de film de meeste indruk.
Een vader zoekt zijn zoon, kindsoldaat; tegen 
zijn wil groeit hij toe naar een Rhodesische 
diamantsmokkelaar. Het wederzijdse respect 
wordt meeslepend onderbouwd door traveling 
music bij de tijdsmontages van hun gezamen-
lijke tocht door het wijde landschap. Howard 
levert een voortgangstempo op marimba. 
Vocalen van Youssou N’Dour drukken de 
hoop uit dat de toekomstige generatie een 
paradijselijk land kan erven. Daarvoor zal wel 
de politieke situatie moeten veranderen. De 
inkeer van de cynische diamanthandelaar 
komt heel langzaam, mede dankzij een idea-
listische journaliste. Voor hen schreef 
Howard een weemoedige pianomelodie als 
een reflectiepunt in alle vlot gemonteerde 
scènes, met wervelende strijkers en dreigen-
de basklanken.
Blood Diamond
Varèse 302-066-780-2, 61:39

Marvel-helden
Componist Christopher Young weet net als 
voor The Core (2003) uit de clichébenadering 
voor een genrefilm te breken. De comics-
‘held’ Johnny Blades, die in Ghost Rider zijn 
ziel verkoopt aan Mefistofeles, wordt zonder 
de drumcomputer voortgedreven op zijn 
vlammende motor. Young incorporeert inven-
tief het motorgeronk met scheurende elektri-
sche basgitaren en volledig symfonische 
krachtpatserij. Er is weinig kans voor identifi-

catie met onze premiejager van de duivel, 
omdat de scheidslijn tussen goed en kwaad 
dun is. Maar een Carmina Burana-achtige  
cantate met staccato paukenwerk doet ver-
moeden dat de gevallen engelen door de  
titelfiguur succesvol te bestrijden zijn. En een 
rockgitaarritme met westerntrompetsolo geeft 
de Ghost Riders waardigheid.
Young is plotsklaps weer toe aan het grote 
werk. Na de rampenfilm Hard Rain (1998), die 
hij opvallend melodieus ondersteunde, sluit 
hij nu aan op de hoofdthema’s van Danny Elf-
man voor het vervolg van Peter Parker als 
gewone jongen in een spinnenpak. In Spider-
Man 3 komen onder leiding van Young de 
motieven van Elfman, die nogal eens de nei-
ging heeft zijn melodieën in een grabbelton 
van instrumentaties te verstoppen, beter tot 
hun recht dan in de eerste twee delen. Maar 
Young voegt een veelheid aan eigen materiaal 
toe, van imposant orkestwerk tot atonaal 
mannenkoor. Zijn score doet voortdurend 
denken aan de primitieve sciencefiction- en 
B-monsterfilms uit de jaren vijftig, bijvoor-
beeld waar schetterend koper in herhaalde 
stoten het eerste oprijzen van de Sandman uit 
het zand een zinderende impuls geeft. Aan 
deze droefgeestige misdadiger-tegen-wil-en-
dank wordt het col legno slaan van de strijk-
stokken op de snaren gekoppeld. De jaren 
zestig zijn te horen in het citaat van de oor-
spronkelijke televisieherkenningstune (van 
Robert J. Harris en Paul Francis Webster) als 
Spiderman de sleutels van de stad ontvangt. 
Young borduurt voort op deze jazzy stijl om 

Peters dilemma’s weer te geven (egocentris-
me, jaloezie, wraak). Dit leidt tot de twee-
strijd met zijn beste vriend op een jazzritme 
dat daarna ook Peters zwarte versierderkant 
triomfantelijk benadrukt. 
Het valt Young niet te verwijten dat deel drie 
te weinig ontroert; regisseur Sam Raimi’s 
protserige slotscène in de avondzon kan dit 
gemis niet verhelpen, noch Youngs grote coda 
van orkest met koorzang. Een componist is 
afhankelijk van het materiaal dan hem wordt 
voorgelegd. Hetzelfde euvel treft Harry Greg-
son-Williams bij The Number 23 (New Line 
Records). Hij begint zijn score fraai geheim-
zinnig, met onderhuidse Thomas Newman-
achtige warmte en een ongemakkelijke galm 
zoals Alexandre Desplat wel inzet. Wanneer 
filmmaker Joel Schumacher de klinkklare 
nonsens rond een mystiek cijfer echter een 
ruk geeft naar een ordinaire whodunnit, kan 
Gregson-Williams (die voor hem al kundig 
Phone Booth en Veronca Guerin in  2002-2003 
ondersteunde) moeilijk anders dan met luide 
ritmiek volgen.
Ghost Rider 
Varèse 302-066-789-2, 58:38
Spider-Man 3
Record Collection (alleen pop, geen score)

Bejaardensport
De laatste blik op het verleden levert de 
grootste teleurstelling van de verslagperiode 
op. Het is niet eens zozeer het onvermogen 
van Bill Conti – nou mag de componist van 
alle Rocky-films en het sublieme The Right 

Stuff (1984) eindelijk weer wat originelers 
doen dan de Oscar-show dirigeren, krijgt hij 
van Sylvester Stallone de opdracht zijn suc-
cesthema’s voor Rocky Balboa simpelweg te 
recyclen! De schuld ligt vooral bij de regis-
seur-scenarist zelf: zo’n film kan echt niet 
meer. In Sly’s roestige regie verwerkt hij 
oubollige levenslessen aan de jeugd waar de 
componist dan ook nog zoetgevooisde violen 
en piano onder moet leggen. Een dergelijk 

ouderwetse scorebenadering stuurt vibraties 
door de vullingen in je gebit, helemaal wan-
neer hoofdrolspeler Stallone hierbij met zijn 
onderlip begint te trillen.
De boksercomeback veert pas op als Conti 
met zijn weergaloze fanfare los mag: Rocky’s 
trainingsmontage. In de aftiteling blijkt de 
onsterfelijkheid van deze sporticoon: gewone 
burgers imiteren hem bovenaan de trappen 
van Philadelphia’s stadhuis. Dan is ook te 
horen hoe rijk Conti’s oorspronkelijke parti-
tuur was, met de klaroenstoten, fuga’s en het 
Gonna Fly Now-thema. Jammer dat hij daar 
geen geriatrische variant op heeft bedacht. n
Rocky Balboa. The Best of Rocky  
Capitol 09463-76267-2-6, 65:59
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niet alleen bij de kritiek, ook bij de kassa. 
Voor de avonturen van rouwdouw-detectives 
was Wayne, zijn toupet ten spijt, simpelweg 
te oud. Zoals zijn biografen Roberts en Olson 
opmerkten: politiemannen van zestig-plus 
deden voornamelijk bureauwerk en anders 
waren ze gepensioneerd en maaiden thuis 
het gras. Een nieuwe generatie actiehelden – 
McQueen, Eastwood en Bronson – bepaalde 
wat succesvol was in Hollywood. Het einde 
van een tijdperk diende zich aan.

Leerschool
Dat tijdperk had minder lang geduurd dan 
Wayne’s speellijst – van zijn eerste bijrolletje 
in 1926 tot zijn laatste hoofdrol in 1976 – 
suggereert. Zijn status als superstar dateert 
pas van eind jaren veertig, met name door 
zijn optreden in Howard Hawks’ Red River 
(1948) en John Fords zogeheten cavalerietri-
logie (Fort Apache, 1948; She Wore a Yellow 
Ribbon, 1949; Rio Grande, 1950). Vanaf die 
tijd tot 1974 behoorde Wayne vrijwel onafge-
broken tot de tien meest succesvolle acteurs. 
‘Succesvol’ wil in dit verband zeggen dat 
jaarlijks één of meer films waarin hij gedu-
rende die vijfentwintig jaar speelde tot de 
meest bezochte en winstgevende behoorden. 
Pas daarna brokkelde zijn reputatie als 
onfeilbare publiekstrekker af.
Wayne’s carrière is een typisch Amerikaans 
verhaal van ‘een tweede kans’. De term, 
geassocieerd met de laat negentiende-eeuwse 

trek naar het Amerikaanse westen, duidt op 
de ondernemende avonturiers die na een 
mislukking hun spullen pakten om elders 
opnieuw hun geluk te beproeven. Wayne 
overkwam iets vergelijkbaars. Zijn carrière 
vertoonde een opwaartse beweging: van 
prop-man via bijrollen tot zijn eerste hoofd-
rol in The Big Trail (Raoul Walsh, 1930). Maar 
niet lang na de euforie van die eerste grote 
rol werd een mogelijke droomcarrière door-
kruist door de gevolgen van de beurskrach 

van 1929, en met name de ineenstorting van 
de Fox-studio, Wayne's broodheer. Na nog 
een paar contractueel verplichte rollen werd 
Wayne in 1931 ontslagen. Vanwege het dra-
matisch teruglopende bioscoopbezoek was hij 
bepaald niet de enige; grotere namen zagen 
hun contracten evenmin verlengd. Daar 
stond je dan, een acteur zonder sterstatus 
tijdens de Grote Depressie.
Wayne begon weer onderaan en vond 
opnieuw emplooi, nu bij kleinere (Columbia, 
Warner) en vooral regelrechte poverty row-
studio’s (Mascot en Monogram, later Repu-
blic), waar hij voornamelijk optrad in B-wes-
terns en western-serials. Deze studio’s profi-
teerden van de Depressie. Zij maakten hun 
films snel, in één tot drie weken, en goed-
koop: intriges werden gegapt van zwijgende 
westerns, opnamen werden in principe niet 
overgedaan en voor ingewikkelde scènes 
(achtervolgingen, rampen) namen zij hun 
toevlucht tot bestaande opnamen. De rollen 
deden geen appèl op expressie en emotie, 
maar vroegen om actie, timing en accuratesse 
– en dat week in week uit. Deze films vormen 
ruim een derde van de ongeveer honderdze-
ventig films op Wayne’s speellijst (met in 
sommige jaren meer dan tien films of zesen-
dertig serieafleveringen). Deze films, om niet 
te zeggen de Depressie, vormden Wayne’s 
leerschool. Acteren was simpelweg werk.

Zwier
Werk betekende voor Wayne in deze omstan-
digheden dat hij zich alles wat de films van 
hem eisten eigen maakte; het zou hem later 
goed van pas komen. Door zijn innige samen-

Honderd jaar geleden werd Marion Morrison geboren. Zijn overlijden, 
in 1979, was wereldnieuws. Inmiddels heette hij dan ook John Wayne. 
Deze meer mannelijke naam bedacht regisseur Raoul Walsh in 1930, 
voor The Big Trail. Maar het duurde nog zeker dertig jaar voordat 
hij ‘John Wayne’ werd, een nationaal instituut en wereldwijd icoon.   
Nico de Klerk

Honderd jaar John Wayne (deel 1)

Superster van  de    -film

Door zijn innige 
samenwerking 

met stuntmannen 
leerde hij goed 

paardrijden

‘Hoe

True Grit

Sands of Iwo Jima28 Skrien september 2007

      heb ik die rol ooit kunnen laten lopen?’, 
verzuchtte John Wayne begin jaren zeventig. 
‘Die rol’ was Dirty Harry, in de gelijknamige 
film. Het personage leek hem op het lijf 
geschreven. Maar de verschillen met andere 
rollen – voor het eerst in zijn carrière werd 
hij gecast als detective, in een grootstedelij-
ke setting – vormden een risico; hij sloeg het 
aanbod af. Wayne, altijd ongerust over zijn 
financiën, hoopte juist te profiteren van de 
Oscar die hem in 1969 eindelijk ten deel was 
gevallen, voor zijn vertolking van de verlo-
pen, bezopen, maar desondanks niet te 
onderschatten premiejager Rooster Cogburn 
in True Grit (Henry Hathaway) – een western, 
uiteraard. Wayne speelde op zeker en draaide 
daarom tussen 1970 en 1973 maar liefst vier 
westerns achter elkaar.
Wat hem ontging was dat Dirty Harry (1971) 
onderdeel was van een nieuwe trend: een 
contemporaine vorm van de western, waarin 
urban cowboys, net als veel van Wayne’s eer-
dere personages, de regels aan hun laars lap-
pen en het eigenhandig opnemen tegen cri-
minele ‘wilden’, vaak met dezelfde middelen 
als hun tegenstanders. Deze moderne fictie-
helden waren een eigentijdse variant op de 
klassieke man who knows Indians. Clint East-
wood, de uiteindelijke vertolker van ‘Dirty’ 
Harry Callahan, had de overgang van the west 
naar de stad al expliciet verbeeld als Coogan 
in Coogan’s Bluff (Don Siegel, 1968); andere 
voorbeelden waren Steve McQueens Frank 
Bullitt (Bullitt, Peter Yates, 1968), Gene 
Hackmans ‘Popeye’ Doyle (The French Connec-
tion, William Friedkin, 1971), Charles Bron-
sons Paul Kersey (Death Wish, Michael Win-
ner, 1974), Rober De Niro’s Travis Bickle (Taxi 
Driver, Martin Scorsese, 1976) en George C. 
Scotts ‘Pilgrim’ VanDorn (Hardcore, Paul 
Schrader, 1979). Deze trend leverde een aan-
tal megahits op. Dirty Harry had zowaar een 
eind kunnen maken aan Wayne’s geldzorgen.
Maar misschien toch ook niet. Met McQ (John 
Sturges, 1974) en Brannigan (Douglas Hick-
ox, 1975) probeerde Wayne alsnog op deze 
trend in te haken. Maar beide films faalden, 

B
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van sergeant Stryker in Republics prestigieu-
ze Sands of Iwo Jima (1949), een ode aan de 
duizenden mariniers die waren gesneuveld in 
deze slag op Japanse bodem, werd een van 
Wayne’s meest legendarische vertolkingen. 
Generaal Douglas MacArthurs absurde uit-
spraak dat de acteur ‘een model voor Ameri-
kaanse soldaten’ was markeerde dat Wayne 
inmiddels meer dan een filmster was.

Omgangstaal
‘Het jaar waarin Wayne een superster werd, 
1948, was ook het jaar waarin hij een politiek 
actief werd’, schrijft historicus Garry Wills in 
een kritische studie over Wayne. Nu Wayne 
de top bereikt had, werd hij interessant voor 
investeerders, belangengroepen en clubs; de 
man van eenvoudige komaf had het gemaakt. 
Zo trad hij in 1948 toe tot het bestuur van de 
Motion Picture Alliance for the Preservation 
of American Ideals, een nog tijdens de oorlog 
opgerichte conservatieve, anticommunisti-
sche pressiegroep van de filmgemeenschap in 
Hollywood. Hun belangrijkste wapenfeit was 
om in 1947 het House of Un-American Activi-
ties (HUAC) aan te zetten een onderzoek in 
te stellen naar de communistische sympa-
thieën van Hollywood-medewerkers – wat 
resulteerde in de roemruchte veroordelingen 
van de Hollywood Ten. Wayne, president van 
de alliantie van 1949 tot 1953, had met de 
HUAC overigens weinig van doen; verder dan 
het spelen van een HUAC-opsporingsambte-
naar (Big Jim McLain, Edward Ludwig, 1952) 
kwam hij niet.
Anticommunistische zuiveringen waren in 
het begin van de Koude Oorlog in meer secto-
ren van de Amerikaanse maatschappij aan de 
orde van de dag. En hoewel hij instemde met 
de verwijten aan liberals, socialisten en com-
munisten, was Wayne’s politieke activisme in 
eerste instantie een financiële aangelegen-
heid. Zijn bezorgdheid over zijn centen – de 
nieuwe belastingwet van 1944 sloeg de hoog-
ste inkomens, waaronder de zijne, zwaar aan 
– maakten hem een uitgesproken tegenstan-
der van zogeheten big government. Het in 
vele maatschappelijke sectoren ingrijpende 

bewind van de Democratische president Roo-
sevelt was daarvan het meest duidelijke voor-
beeld. Hoe minder government, hoe minder 
belasting: dat vat Wayne’s politieke overtui-
gingen aardig samen.
Zijn meer conservatieve standpunten tastten 
in zeker opzicht echter zijn spel aan, zeker 
nu hij in de positie was om te bepalen welke 
rollen hij aannam. Politieke voorkeuren 
speelden daarin een prominente rol. Niet dat 
er geen hoogtepunten waren – zie zijn ver-
tolkingen van Ethan Edwards (The Searchers, 
John Ford, 1956) of sheriff John T. Chance 
(Rio Bravo, Howard Hawks, 1959). Maar die 
rollen, evenals die voor Ford en Hawks in de 
jaren veertig, hebben een vaak metaforische 
of mythische betekenis zonder dat daarvoor 

de verhaallijn werd verdraaid (waar dat wel 
zo was, zoals het flagrant propagandistische 
slot van She Wore a Yellow Ribbon, houdt de 
film onmiddellijk op te boeien). De indirect-
heid maakt die films zo rijk, gedrenkt als ze 
zijn in tradities en geschiedenis. Maar in deze 
periode worden veel van Wayne’s rollen min-
der genietbaar, omdat de boodschap de toe-
schouwer in het gezicht wordt geslingerd. 
Zoals de films die hij maakte voor de fel anti-
communistische Howard Hughes, met stoere 
titels als Flying Leathernecks (1951) en Jet 
Pilot (1957). Ook de door hemzelf geprodu-
ceerde en geregisseerde films The Alamo 
(1960) en The Green Berets (1968) zijn meer 
boodschap dan filmverhaal.
Het was door deze verbondenheid met ‘fun-
damentele Amerikaanse waarden’, die hij 
bovendien bij tijd en wijle publiekelijk uit-
droeg, alsmede zijn wereldwijde bekendheid 
dat Wayne gaandeweg uitgroeide tot iets dat 
boven zijn rollen uitsteeg: een nationaal 
instituut. Zeker in het kielzog van zijn Oscar 
werd hij overladen met medailles en ander 
eerbetoon. John Wayne, kortom, was ‘John 
Wayne’ geworden, een merknaam, opgeno-
men in de omgangstaal als synoniem voor 
moed, onverzettelijkheid, onkwetsbaarheid, 
mannelijkheid. Zo bestaat er het gezegde 
doing a John Wayne: een schier kansloze, 
maar toch geslaagde daad van heldenmoed. 
Zingt Johnny Cash in zijn Vietnam-song Drive 
On (op het album American Recordings, 
1994), ‘And nobody tried to be John Wayne’, 
dan snap je dat het over heel gewone solda-
ten gaat.

Uiteraard was dat imago gebaseerd op rollen 
met een beperkte reikwijdte, voornamelijk in 
westerns en oorlogsfilms. Maar dat waren 
juist de genres waarin de geschiedenis, de 
politiek en de mythen van Amerika het 
meest expliciet werden behandeld: als het 
land van onbegrensde mogelijkheden, groot 
gemaakt door onafhankelijke, ondernemings-
gezinde mannen en wee degene die daar kri-
tiek op had. In die beperking, en de door 
Wayne zelf gepropageerde vereenzelviging 
met die historische en politieke opvattingen 
lag ook zijn kwetsbaarheid. Want – over Viet-
nam gesproken – er bestaat ook het door 
Vietnam-veteranen en hun artsen gemunte 
‘John Wayne-syndroom’, een stressgerela-
teerde aandoening door gevoelens van falen 
en schuld ten gevolg van bovenmenselijke 
eisen. Het Wayne-idioom onthult de twee 
zienswijzen die in de jaren zestig en zeventig 
breder dan ooit werden uitgemeten. De uit-
eenlopende reacties op zijn imago weerspie-
gelden de politieke polarisatie van die jaren, 
met name inzake de Vietnam-oorlog.
Meer nog dan een nieuwe generatie filmster-
ren werd het einde van John Wayne’s tijd-
perk, begin jaren zeventig, dan ook ingeluid 
door een nieuwe generatie toeschouwers. 
Met andere waarden, andere opvattingen, 
andere typen helden brachten zij Wayne’s 
onaantastbaar lijkende positie aan het wan-
kelen. ‘You plain plumb outlived your time’, 
wordt Wayne, in zijn allerlaatste rol in The 
Shootist (1976), dan ook toegevoegd. n

Dit is het eerste deel van een tweedelig artikel over John 
Wayne. Volgende maand: het acteren van John Wayne.
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werking met stuntmannen leerde hij goed 
paardrijden (hoewel hij zijn leven lang een 
hekel aan paarden hield), namaakvuistge-
vechten, het omgaan met pistool en geweer, 
en andere ingrediënten van de western- en 
actiefilm. Lang bleef hij sommige stunts zelf 
uitvoeren. Ook verfijnde hij een aantal fysie-
ke kwaliteiten tot kenmerken van zijn ver-
schijning. Zijn pose bijvoorbeeld, met de 
scheve heuplijn door één been recht en één 
gebogen te houden, wat zowel ontspanning 
als alertheid suggereerde. Kunsthistorici noe-
men dat contrapposto – denk aan Michelange-
lo’s David. Of zijn loop: door de punt van zijn 
schoenen in de grond te duwen kreeg hij die 
karakteristieke heupwiegende zwier. Voor 
iemand van zijn kracht en lengte – bijna 1,90 
meter, met grote handen, maar kleine voeten 
– ontwikkelde Wayne zich tot een wonder 
van gratie. De vergelijking met de oudere 
Wayne deed filmhistorica Jane Tompkins ooit 
uitroepen: ‘Waar is ze gebleven, dat jonge 
meisje dat vroeger in John Wayne’s lichaam 
woonde?’ Karakteristiek werd ook zijn indrin-
gende blik en de cadans van zijn dialogen. 
Door zinnen op te breken met stiltes bereikte 
hij een scala aan nuances (ontroering, ouder-
dom, twijfel, boosheid) en door op gezette 
tijden grote verschillen in toonhoogte aan te 
brengen een expressieve zinsmelodie.
Zijn biografen leggen een verband tussen 
Wayne’s latere roem en zijn veelvuldige 
optreden in deze B-films. Vele onafhankelij-
ke, niet aan de grote studio’s gelieerde thea-
ters konden zich slechts de huur van dit 
goedkope product veroorloven, dus zonder de 
duurdere A-films waarmee deze westerns 
elders vaak een dubbelprogramma vormden. 
Het maakte Wayne populair bij een publiek 
van kinderen en jong-volwassenen op het 
platteland en in small-town America. Dit, zo 
stellen zij, was het publiek dat hem decen-
nialang trouw zou blijven. Het was de gene-
ratie die in de Tweede Wereldoorlog vocht en 
Wayne nadien terugzag in de films over ‘hun’ 
oorlog; een publiek dat aan het werk ging tij-
dens de Koude Oorlog en Wayne de Ameri-
kaanse waarden hoorde verdedigen; een 
publiek wier zonen in Vietnam streden en 
sneuvelden en voor wie Wayne het opnam. 

Een publiek, kortom, dat de ruggengraat van 
het naoorlogse Amerika vormde en in grote 
mate de waarden deelde die Wayne en de 
films waarin hij speelde uitdroegen.
De herkenbaarheid van Wayne was, behalve 
zijn regelmatige verschijning in deze films, 
tevens een effect van het feit dat de B-stu-
dio’s een vereenzelviging nastreefden tussen 
acteur en personage – tot uitdrukking 
komend in de naamgeving van de persona-
ges: John Wayne heette in die films veelal 
‘John’ of ‘Tom Wayne’. Niet onbelangrijk is 
bovendien dat hij zich onderscheidde van 
andere B-westernhelden, in het bijzonder 
van een van de moneymakers in dit genre, de 
zingende cowboy Gene Autrey. In een enkele 
rol als zingende cowboy overtuigde Wayne 
niet. Voor hem geen liedjes en showbizzkle-
ding met zilver en parelmoer en toestanden. 
Wayne, met al zijn opgedane ervaring, ont-
wikkelde een présence die aardser was, 
soberder en alledaags. Toen zijn tweede kans 
kwam was hij er klaar voor.

Vrijgesteld
Traditioneel wordt die tweede kans toege-
schreven aan John Ford, die hem castte in 
Stagecoach (1939). Dit was opmerkelijk, 
omdat Ford tien jaar wachtte na Wayne voor 
het laatst in een bijrolletje te hebben gecast. 
Weliswaar brachten ze sinds mid-jaren dertig 
hun vrije tijd vaak samen door, maar Ford 

heeft in al die tijd geen poot uitgestoken om 
Wayne’s carrière uit het slop te halen. De 
meest waarschijnlijke verklaring, passend bij 
Fords reputatie van boosaardig, rancuneus 
mannetje, is Wayne’s hoofdrol in The Big 
Trail, een film van een andere regisseur. Ford 
zag zichzelf graag als een pater familias die 
hoedde over een troupe van door hem gese-
lecteerde acteurs; wie zich daar, opzettelijk 
of niet, aan onttrok kon rekenen op zijn 
wraak. Hoe dan ook, Stagecoach bleek slechts 
de aanzet tot Wayne’s terugkeer in de schijn-
werpers en de belangstelling van grotere stu-
dio’s. Zijn werk in B-westerns was nog niet 
ten einde; Republic, niet onder de indruk van 
Fords Depression western, hield Wayne aan 
zijn contract van 460 dollar per week. En in 
de jaren tussen Stagecoach en Amerika’s 
deelname aan de Tweede Wereldoorlog, na de 
aanval op Pearl Harbor in december 1941, 
maakte Ford slechts éénmaal gebruik van 

Wayne’s diensten, waarna de regisseur in 
dienst trad van het Amerikaanse leger voor 
het maken van propagandafilms.
Nee, Wayne’s tweede kans kwam pas echt tij-
dens de oorlog. De omstandigheden konden 
niet gunstiger zijn. Met de Depressie goed-
deels achter de rug en de economische 
impuls van de oorlogsindustrie was de markt 
voor B-films slinkende; Republic ging zich 
meer op de markt van A-films richten. Van-
wege Wayne’s gegroeide naamsbekendheid 
werd het voor Republic bovendien lucratief 
hem uit te lenen aan grotere studio’s, waar 
hij werkte met grotere namen als Cecil B. 
DeMille en Marlene Dietrich. Bovendien was 
er minder competitie: maar liefst twaalf pro-
cent van Hollywoods personeel – ruim 2700 
personen – had, al dan niet vrijwillig, dienst 
genomen (onder wie acteurs als Gene 
Autrey, Henry Fonda, Clark Gable, Robert 
Montgomery, Tyrone Power en James Ste-
wart). Desondanks had Hollywood zelf, zo 
verkondigde president Roosevelt, een 
belangrijke taak in de oorlogsinspanningen: 
film was immers een van de meest effectieve 
media voor het informeren en vermaken van 
het thuisfront. Dankzij rantsoeneringen en 
beperkingen die golden in andere delen van 
de entertainment- en vrijetijdsindustrie 
steeg het bioscoopbezoek naar nimmer over-
troffen recordhoogten. In ruil voor deze 
ruimhartige behandeling, zo was de implicie-
te boodschap, diende Hollywood het Ameri-
kaanse publiek wel patriottische, oncontro-
versiële films voor te zetten. Voorts kreeg 
Hollywood, tot slot, de vrijheid om personeel 
voor uitstel van dienstplicht voor te dragen, 
met name leading men. Wayne was een van 
die vrijgestelden.
Wayne had zich, nu hij net een beetje lekker 
begon te verdienen, ook niet uitgesloofd om 
in het leger te gaan. Met de sterstatus binnen 
handbereik ging zijn carrière voor. Ironisch, 
om niet te zeggen pijnlijk, was dat Wayne’s 
roem sindsdien, naast zijn westerns, sterk 
werd bepaald door de oorlogshelden die hij 
tijdens en na de oorlog – tot in de jaren zes-
tig – portretteerde. Sterker nog, na de oorlog 
werd zijn reputatie als vertolker van oorlogs-
helden alleen maar groter. Met name de rol 

volgende John Wayne-dvd's weggeven:
8The Searchers Special Edition
8McQ
8The Sea Chase
8Blood Alley
8The Train Robbers
Met dank aan Warner Home Video

ingrid@skrien.nl of een kaartje naar 
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De enige kunstacademie in Nederland met 
een opleiding Beeld en Geluid/Artscience – 
waar kunst en wetenschap elkaar ontmoeten 
– had dit academisch jaar voor het eerst een 
AR+RFID-lab, dat de toepassing in kunst en 
design onderzoekt van augmented reality en 
RFID-tags (radio frequency identification-
tags, van afstand scanbare labels zoals in de 
aanstaande OV-chipkaart). Maar de Koninklij-
ke Academie van Beeldende Kunsten Den 
Haag is ook de enige kunstacademie zonder 
audiovisuele afdeling. Toch worden ook hier 
films gemaakt, wat onderstreept dat film 
door het goedkoper worden van camera’s en 
montagepakketten binnen bereik van vrijwel 
iedere kunstenaar is gekomen. Op de afdelin-
gen fotografie, beeldende kunst en grafische 
vormgeving: overal kwam je films en filmpjes 
tegen. Niet dat er ook overal iets te genieten 
viel. Maar al te vaak wordt film ingezet als 
een eenvoudige illustratie van het onder-
werp, zonder dat de maker een idee heeft 
wat hij met film als medium wil zeggen.

Eten
Het afstudeerwerk van Dwi Tirtadji, student 
grafisch ontwerpen, draaide om voedsel. 
Juist omdat wij eten als zoiets gewoons 
beschouwen, wilde zij er iets bijzonders van 

maken. Onderdeel van haar afstudeerproject 
vormde een aantal speelse animatiefilmpjes, 
gemaakt met etenswaren. ‘Zonneschijn met 
kans op een frisse salade’, luidt de tekst in 
een van haar vrolijke filmpjes, waarbij ze 
bonen, snoep en hagelslag inzet. Beans Out 
West is een melige western met een banaan, 
spliterwten en een paprika in de hoofdrol, 

terwijl in een ander filmpje het bestek in de 
la een traantje laat omdat het niet gebruikt 
wordt voor de maaltijd. Tirtadji’s zonnige 
filmpjes zijn een vrolijke noot in de vaak al 
te serieuze kunstwereld.
King Tide is onderdeel van het afstudeerpro-
ject van Juriaan Booij over Tuvalu. Dit eilan-
denrijkje tussen Australië en Hawaï – hoog-
ste punt vier meter boven zeeniveau – dreigt 
door de klimaatverandering onder de golven 
te verdwijnen. Grafisch vormgever Booij ver-
telt dat verhaal in King Tide met echt filmi-
sche middelen. Na een openingsscène waarin 
hij slechts zijn wadende voeten filmt, neemt 
Booij de tijd om het kleine leed van de inwo-
ners voelbaar te maken door middel van per-
soonlijke verhalen. Uiteindelijk wil Booij te 
veel en verzandt hij in Wikipedia-achtige 
details over het kleine landje, terwijl de ont-
moetingen met de bewoners juist zo veelzeg-
gend waren.
Fotograaf Sanna van Renesse stond al met 
haar werk in Volkskrant Magazine. Begrijpe-
lijk, als je haar indringende foto’s ziet, dicht 

op de huid van haar personages. Haar film 
Miss Kabula is niet zo intens als haar foto-
grafie, maar schetst een mooi en ontluiste-
rend portret van de leefwereld van een multi-
cultureel stel meiden, die in het weekend 
opleven in de uitgaansscene van Den Haag. 
De subcultuur van het reggaeton en schuren 
(droogneuken op de dansvloer) leent zich 
natuurlijk voor mooie plaatjes. Van Renesse 
weet de jonge vrouwen ontspannen te laten 
vertellen over hun passie en hun rol als lust-
object, waarbij ze louter registreert en niet 
intervenieert. ‘Als hij me muntjes geeft of 
wat te drinken, dan maakt het me verder 
niet uit hoe hij eruitziet’, zegt er een, waar-
na blijkt dat de meiden er heel verschillende 
grenzen op na houden. n
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Tirtadji’s zonnige filmpjes 
zijn een vrolijke noot in 
de vaak al te serieuze 
kunstwereld

Lichting 2007 Willem de Kooning 
Academie Rotterdam

afstudeerrichting audiovisueel. De mooiste film is 
echter een melancholieke documentaire.
Frank de Neeve
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meisjes die van schuren houden en 
het bedreigde eilandenrijk Tuvalu.

Frank de Neeve

Een man en een konijn zitten onderuitgezakt 
voor de buis. Er broeit iets kwaadaardigs tus-
sen die twee en de televisie heeft daarop een 
katalyserende effect. Al snel laait de agressie 
op, waarna eerst het konijn en dan ook de 
televisie het raam uit vliegt. Het mooie aan 
animatiefilm is dat je er een eigen wereld 
mee kan creëren en Siebe Hartstra’s Infekt 
me toont dat mooi aan. De animatiestijl is 
een beetje schonkig en de rafelrandjes waar-
mee de film is gemaakt, geven hem flair.
De echte animatietoppers van de WDKA val-
len vooral in de categorie ‘mooi gemaakt’. 
Mark Vankans Undo is een stop-motion ani-
matie over een tasjesdief die spijt krijgt. Van-
kan geeft het verhaal een sterk sferische 
lading, vooral in de middensequentie waarin 
de getergde hoofdpersoon worstelt met zijn 
daad. Rain van Jonathan Kuijs over een man 
die buiten op straat zijn hoogstpersoonlijke 
regenbui met zich meevoert is een mooi 
gemaakte animatiefilm die zo op televisie 
zou kunnen. Maar ‘mooi gemaakt’ betekent 
ook dat het allemaal wel erg lekker wegslikt; 

niet zoals bij Hartstra, waar de draadjes tus-
sen je kiezen blijven zitten.
Eigenzinniger is Relativiteit van Ewout Zim-
mermann (naar een kort verhaal van J.M.A. 
Biesheuvel), afgestudeerd bij de richting 
Audiovisueel. Blijkbaar is de scheiding tussen 
de afdelingen aan de WDKA niet zo scherp, 
want de film zit vol animatie-elementen. In 
de studeerkamer van Einstein loopt over de 

opengeslagen boeken een kakkerlak. Het 
geanimeerde beestje passeert bladzijden vol 
ingewikkelde formules en gaat zijn eigen weg 
als eenvoudig insect. Op het moment dat de 
geleerde zijn Eureka-moment heeft, beleeft 
de kakkerlak zijn Waterloo. Zimmermann 
trekt met de film zijn eigen plan en creëert 
een wereld ver van de onze.

Trombone
Fraaiste film van de lichting 2007 is Trombón 
van Jasper Masthoff, de enige echte documen-
taire bij de lichting Audiovisueel. De film gaat 
over Marian Masik, een trombonespeler uit 
Slowakije die al acht jaar in ons land woont. 
De jongeman heeft het hier niet breed, zoals 
je ziet in shots van zijn woning in Den Haag, 
maar hij blijft hier toch wonen omdat hij in 
verschillende bands kan spelen. We zien  
Marian in een treurig Hollands partycentrum 
meespelen in een feestband, mooi gefilmd in 
een combinatie van wides en close-ups.

Als Masthoff de jonge Slovaak volgt bij een 
kort bezoek aan zijn geboortedorp, druipt de 
melancholie van het leven in de diaspora 
eraf. Hij laat dit echter niet ontsporen maar 
houdt de film, die maar twintig minuten 
duurt, afgemeten in zijn vertelstructuur, met 
een mooi ritme en oog voor detail. Het zijn 
de kleine dingen die het verhaal van Marian 

Masik vertellen: de ijshockeymatch waarnaar 
hij kijkt in het café van het landerige dorp, 
de oude werkplaats van zijn opa waar hij lief-
devol zijn trombone oppoetst.
Als Marian de volgende ochtend met de 
dorpsband in de kerk optreedt, met de oude 
mannen van het dorp, voel je dat hij hier in 
zijn element is. In de voice-over verwoordt 
hij het simpel, door te vertellen dat hij zijn 
dorp mist als hij in Nederland is, maar dat hij 
altijd weer terug wil naar Nederland als hij in 
zijn dorp is; het gedoemde lot van de emi-
grant. Maar, zegt een oude vriend van zijn 
overleden opa als hij die opzoekt: ‘Ook al 
bloedt je hart, zorg dat er een lach op je 
gezicht staat.’ n
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Een ouderwetse typemachine, wat gedroedel-
de gezichtjes en een vel papier met aanteke-
ningen die locaties symboliseren. Met Boy, 
een film die inclusief art-direction in tien 
minuten gemaakt zou kunnen zijn, tart 
Jaime Ibanez, afgestudeerd aan Academie 
Minerva in Groningen, de wetten van het 
filmmaken. Aan de letterarmpjes van een 
typemachine plakte hij de getekende hoofd-
jes en terwijl hij onder het filmen een grap-
pig verhaaltje vertelt, komen de papieren 
acteurs in beeld doordat hij simpelweg op de 
lettertoetsen drukt. Je moet het maar beden-
ken, maar op de Filmacademie kom je hier-
mee als afstudeerwerk niet weg.
Het is altijd leuk als de krenten al voor je uit 
de pap zijn gevist en je een reeds gemaakte 
selectie lekker kunt ondergaan. De jaarlijkse 

eindexamenexposities zijn geen toonbeeld 
van constante kwaliteit. Er zit vaak nog wat 
hakken-over-de-sloot-werk tussen, wat het 
humeur van de bezoeker niet ten goede 
komt. Het Rotterdamse TENT., de afdeling 
tentoonstellingen van het Centrum Beelden-
de Kunst, heeft zich dat aangetrokken. Onder 
de wat koddige titel ‘TENT. academy awards’ 

wordt de jaaroogst van de AV-opleidingen 
van de Nederlandse kunstacademies – en dus 
niet de Filmacademie – onder de loep geno-
men, dit jaar al voor de achtste maal. Voor 
het eerst was er dit jaar ook een tentoonstel-
ling van de selecties van voorgaande jaren.
TENT. koos voor de selectieprocedure voorna-
melijk deskundigen uit de museumwereld en 
stelde een zware vierkoppige jury aan, met 
onder meer de directeuren van Impakt en 
Kurzfilmtage Oberhausen. De vijftien geselec-
teerde films, die eind juli tijdens een voor-
stelling in het Rotterdamse filmtheater Cine-
rama werden vertoond, vormden een dwars-
doorsnede van het werk van de tien Neder-
landse kunstacademies. Alleen de KABK Den 
Haag was niet vertegenwoordigd, maar die 
academie heeft dan ook geen echte audiovi-
suele afdeling.

Superlullig
Natuurlijk is het een illusie te denken dat de 
selectie geen mindere broeders zou kunnen 
bevatten; de expres superlullig gefilmde The 
Making Of: The Making Of: Een Chinese Bookie 
van Max Maas (WDKA Rotterdam) wordt niet 
leuk door zijn studentikoze meligheid, maar 
blijft gewoon een irritant misbaksel, ondanks 
één uitstekende acteur.
De verdere selectie was van een behoorlijk 
niveau en bevatte een palet aan stijlen: van 
de sferische stop-motion animatie met een 

moralistisch tintje Undo van Mark Vankan 
van de Rotterdamse Willem de Kooning Aca-
demie, tot aan het bespiegelende Waarom 
Peter Kunnen lopen kan, een documentaire 
van Ruben Broekhuis (AKV/St. Joost Breda) 
over een man die zijn rug gebroken heeft, 
hoewel het groteske einde deze film geen 
goed doet.
De jury vond de selectie competentie uitstra-
len, maar miste films die de hedendaagse 
werkelijkheid aan de kaak stellen. Zij 
bekroonde daarom de film die de meeste vra-
gen opriep, Dorien de Wits The Limits of Our 
Universe (AKV/St. Joost Den Bosch), die aan 
haar eigen opleiding ook al de Lucasprijs 
voor meest veelbelovende afgestudeerde 
won. De Wit, die zegt geïnteresseerd te zijn 
in grenzen, speelt in haar film met gesproken 
tekst over het universum, terwijl de onderti-
tels ook naar het menselijk lichaam verwij-
zen: ons eigen universum.
De enige echte fictiefilm in het programma, 
en misschien ook de meest toegankelijke 
productie, won de publieksprijs. Dageraad 
van Mostafa Heravi van de Gerrit Rietveld 
Academie Amsterdam handelt in een lekker 
loom tempo over een buitenlandse man die 
ongewild verzeild raakt achter de toonbank 
van een Hollands eethuisje en daar zijn plek 
lijkt te vinden. De mooi gedraaide film 
bewijst dat er ook op de kunstacademies wel 
degelijk vakmanschap wordt onderwezen. n

Afstudeerfilms: TENT. academy awards 2007

Voor de achtste keer organiseerde het Rotterdamse TENT. een 
wedstrijd voor afgestudeerden van de audiovisuele afdelingen van de 

een film die het lichaam laat wedijveren met het heelal.
Frank de Neeve

Fin

‘De liefde die doorgaat’ staat als eenvou-

Zorgvlied. De tegendraadse filmmaker 
leverde meer dan twintig jaar teksten 
aan Skrien.

Een van zijn bekendste foto’s siert de zerk: 
Bergen Buiten/Bergen Binnen, gemaakt 
in 1975. Dezelfde foto sierde de cover van 

Zienema Oktopus Amsterdam, 

Bewogen Beelden Films Foto’s Teksten 

teksten en foto’s voor Skrien kort na zijn 

schreef de architect Herman Hertzberger in 

hoe je ervaring van de buitenwereld binnen 
in je hoofd eigen afdrukken tekent tot de 

door deze rechthoekige lens van de donkere 
kamer in je hoofd de buitenruimte naar binnen 

 
je eigen ruimte.’
Tekst en beeld: Egbert Barten

Binnen in jezelf
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Afstudeerfilms Kunstacademies (1)

De jury bekroonde de film die de 
meeste vragen opriep

De krenten uit de pap

Afstudeerfilms Kunstacademies (1)

Afstudeerfilms Kunstacademies (1)
Afstudeerfilms Kunstacademies (1)

Afstudeerfilms Kunstacademies (1)

The Limits of Our Universe

Dageraad
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theatermaker Kees Roorda, op wiens toneel-
stuk de film is geïnspireerd. Begrijpelijk wel, 
vindt hij. Een script beperkt altijd de kracht 
van een film die met name de visuele taal 
gebruikt om zich uit te drukken.’ Als voor-
beeld noemt hij de scène waarin het paar 
afscheid neemt: ‘Ze staan samen in de scha-
duw van een boom, dan loopt zij heel moei-
zaam een pad de diepte in, terwijl hij wacht. 
Die scène duurt vier minuten en is heel bete-
kenisvol. Maar op papier is die sfeer niet vast 
te leggen.’
Vanaf het begin had hij de steun van produc-
tiemaatschappij De Productie. Via director of 
photography Tarek, met wie hij sinds zijn eer-
ste film samenwerkt, kwam Moskito Film 
erbij: zij hielpen met licht en productie en 
leverden de apparatuur. Cast en crew werk-
ten gratis, althans, voor een aandeel in de 
film. Het oudere echtpaar bestaat uit Nicola 
en Carmela Lanci , Odoardi’s schoenmaker en 
diens vrouw. ‘Een bijzonder stel, allebei tach-
tig en al zestig jaar getrouwd.’ Zij werden in 
hun eigen huis gefilmd. Verder wist hij enke-
le grote namen uit de Italiaanse cinema te 
strikken. De prachtige Italiaanse voice-overs 
van dit tweetal zijn ingesproken door Sergio 
Fiorentini (ook de voice-over in Nostalgia van 
Andrej Tarkovski, 1983) en Gordana Miletic. 
De actrice Simona Senzacqua speelt de jonge 
vrouw. Bijzonder is de soundtrack van de 
beroemde componist Carlo Crivelli, bekend 

van zijn werk met onder anderen de gebroe-
ders Taviani en Zhang Yuang. ‘Ik liet hem 
een ruwe versie zien en hij stemde in. Toen 
ze Morricone bij de uitreiking van de Acade-
my Award vroegen wie zijn opvolger zou wor-
den, noemde hij Crivelli.’

ONGEWOON
Later peuterde Odoardi nog twintigduizend 
euro los in Italië, waarvan hij film van Fuji 
kocht die voorbij de houdbaarheidsdatum 
was. Daarmee nam hij een risico, maar geluk-

kig ging het goed. ‘Ik wilde een ongewoon 
beeld creëren, iets waaraan onze ogen niet 
gewend zijn.’ Daarvoor koos hij de groenach-
tige sfeer van de eerste kleurenfoto’s. ‘We 
hebben lang geëxperimenteerd met een lab 
om die nauwelijks verzadigde kleuren te 
maken, het lukte uiteindelijk door kleuren-
film op zwart-witfilm te printen. Het was 
ingewikkeld en risicovol, maar het lukte op 
de ouderwetse manier, chemisch, terwijl het 
niet lukte met de computer. Het effect is dat 
het werkelijk en onwerkelijk tegelijk is. Het 
brengt je meteen naar een ander niveau.’ 
Ook de uiteindelijke montage is gedaan met 
origineel filmmateriaal, op basis van een lijst 
met cuts uit een digitale montage.
De film eindigt in een atmosfeer van accepta-
tie en vredigheid. Voor Odoardi drukt dit de 
oneindigheid van het leven uit, hoewel dit 
niet van tevoren gepand was. ‘Tijdens de 
opnamen stuurde de film zichzelf deze kant 
op, misschien omdat het oudere stel de dood 
dagelijks in de ogen kijkt en mij en het 
publiek deze eeuwige dimensie introkken.’ n

regie scenario 
camera Tarek montage Tarek en 

geluid Willem Cramer en Jan Willem van den 
muziek Carlo Crivelli productie 

distributie 
Filmmuseum duur met 

‘DISTRIBUTEURS DENKEN DAT 
HET PUBLIEK ENTERTAIND WIL 
WORDEN,  MAAR ZE VERGIS-
SEN ZICH: MENSEN WILLEN HET 
LEVEN ERVAREN’

Una ballata bianca is ondanks het minieme budget een muzikaal, visueel 

geraken en nog tijdens het kijken over dit thema gaan nadenken.’
Wendy Koops

observeren zonder manipulatie of filtering. 
Dit is een film zonder compromissen. Sober, 
het is wat het is: breekbaar en authentiek.’
De andere metaforen die hij gebruikt (zonne-
bloemen, een ooievaar, de plekken waar de 
jonge vrouw is) wil hij niet uitleggen, dat 
gaat in zijn ogen tegen hun natuur in. ‘Meta-
forische taal is een expressievorm die feitelijk 
is gebaseerd op twijfels over het leven en de 
werkelijkheid. De film roept veel vragen op, 
zonder ze te beantwoorden. Hierdoor is het 
publiek vrij zijn eigen antwoorden te zoeken, 
of misschien gaat het juist meer twijfelen. In 
die zin staat de film volledig open voor een 
directe communicatie met het publiek. Hij 
bestaat zelfs door de innerlijke en persoonlij-
ke ervaring van het publiek.’
Uit reacties op festivals in Azië, Amerika en 
in Rotterdam blijken toeschouwers het ook zo 
te ondergaan. ‘Iemand zei dat hij op een 
bepaald punt niet meer echt keek of luister-
de, het werd een persoonlijke ervaring. Gedu-
rende de film beginnen mensen zichzelf vra-
gen over het leven te stellen. Dat vind ik 
mooi, want daarover gaat de film. Je raakt in 
een soort meditatieve stemming, een andere 
dimensie.’
Sindsdien is hij ervan overtuigd dat zijn film 
niet alleen voor een klein publiek bestemd is. 
‘Mensen vertellen dat ze meer van dit soort 
films willen zien. Distributeurs zouden moe-
diger moeten zijn. Pasolini’s films trokken 

vroeger ook weinig bezoekers, toch werden ze 
uitgebracht door mensen die echt in cinema 
geloofden. Nu denken distributeurs dat men 
entertaind wil worden, maar ze vergissen 
zich: mensen willen het leven ervaren. Film is 
een prachtig medium om emoties op te wek-
ken, het maakt de werkelijkheid mooier en 
voegt er dimensies aan toe.’ Helaas krijgt de 
film in Nederland slechts een zeer beperkte 
release.

RUIMTE
De Italiaan kwam na het afronden van de 
Romeinse kunstacademie naar Nederland om 
te studeren aan de Amsterdamse kunstoplei-
ding DasArts. Daar raakte hij betrokken bij 
performancekunst en installaties. ‘Mijn schil-
derijen waren ook al een soort installaties, ze 
waren altijd enorm groot zodat ze een ruimte 
creëerden. Bij DasArts kon ik dat element 
ontwikkelen, maar ik ben er ook korte films 
gaan maken.’ Zijn neiging om te experimen-
teren, zeker op visueel gebied, heeft zeker 
met deze achtergrond te maken, net als zijn 
afkeer van verhalende films. ‘Het vertellen 
van een verhaal, zeker als het lineair is, vind 
ik beperkend. Voor mij is een vertelling die 
van de ene situatie naar de andere springt, 
veel sterker.’
Met subsidieverstrekkers in Nederland noch 
Italië had Odoardi veel geluk. Het Filmfonds 
zag niets in het script, dat hij schreef met 

‘DIT IS EEN FILM ZONDER   COMPROMISSEN’

al niet de bedoeling dat alles begrijpelijk is. 
De jonge vrouw is volgens regisseur Stefano 
Odoardi juist een expressie van alle onbe-
noembare dimensies van leven en dood.

STILLEVEN
De consequente keuze voor statische came-
rastandpunten is ingegeven door de vorm-
keuze voor een schilderachtig stilleven als 
metafoor voor leven en dood. ‘Ik wilde dit 
thema, en met name de dood, met een objec-
tieve afstand benaderen. Daarvoor zocht ik 
een point of view waarin ik de handelingen 
van het oudere echtpaar in real-time kon 

STEFANO ODOARDI OVER UNA BALLATA BIANCA

stantie die de wat kortademige man in een 
bord kiepert, lijken een poging van de vrouw 
om niet vergeten te worden. ‘Dat is de groot-
ste angst’, zegt een klassiek gebeeldhouwde, 
voortdurend terugkerende jonge vrouw in 
het eerstvolgende shot.
Op allerlei raadselachtige plekken – een 
weidse bergtop, ruïnes, een door een groot 
gat onderbroken brug, een verdord zonne-
bloemenveld en straten en trappen van een 
klein dorpje – doemt zij op. Soms spreekt ze 
de camera direct toe, soms verricht ze hande-
lingen. Niet altijd is er een duidelijk verband 
met de omliggende scènes, maar af en toe 
wel. Bijvoorbeeld als de oudere vrouw een 
glas laat vallen en er net voordat het de 
grond raakt een schnitt is naar aardewerk dat 
uit de hand van de jongere vrouw te pletter 
valt. Of ze staat voor een prachtig fresco van 

een Madonna met kind en staart naar het 
kind, net na een shot waarin de man mijmert 
of zijn echtgenote het hem nog steeds ver-
wijt dat hij haar geen nakomelingen kon 
schenken. Zo zijn er, hoewel lang niet alle 
zinsneden en situaties even tastbaar zijn, 
voldoende aangrijpingspunten om door de 
film te worden meegezogen. Het is ook voor-

Kleine, glazen potjes met daarin oude zwart-
witfoto’s: het verleden van een ouder echt-
paar dat zwijgzaam om elkaar heen draait in 
een ouderwets appartement met prachtige 
tegelpatronen. Ingesleten gewoonten dicte-
ren een losse choreografie. Hun in voice-over 
hoorbare gedachten verraden dat er onder de 
schijnbare harmonie onrust en verdriet 
schuilt. De vrouw zal spoedig sterven en ze 
proberen zich daar ieder voor zich mee te 
verzoenen. Traag voeren ze alledaagse han-
delingen uit, beseffend dat het voor het 
laatst is. De foto’s in de potjes, die later 
gevuld blijken met een rode, eetbare sub-

‘DE FILM BESTAAT DOOR DE INNERLIJKE EN 
PERSOONLIJKE ERVARING VAN HET PUBLIEK’
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De eerste Antonioni-film die ik zag, was Pro-
fessione: Reporter (1975). De VARA zond hem 
’s avonds laat uit. Ik moet een jaar of zes-
tien, zeventien zijn geweest. Ondanks het 
late tijdstip heb ik de film helemaal uitgeke-
ken. Gebiologeerd door het gegeven van een 
journalist in Afrika, gespeeld door Jack 
Nicholson, die de identiteit van een dode 
aanneemt, zonder precies te weten wie hij is.
Ik groeide op in een dorp zonder bioscoop en 
met een dieet van films à la ‘Veronica Mei-
maand Filmmaand’. En dan plotseling dit. 
Een film met een uiterst traag tempo, met 
wonderschone beelden die ik nog nooit 
gezien had. Een man doolt door de woestijn, 
op zoek naar rebellen. Hij vindt ze niet en 
keert terug naar zijn hotel, waar hij de dode 
aantreft in de aangrenzende kamer. Daarna 
gaat de film naar München, Londen, Barcelo-
na – de eerste keer dat ik de gebouwen van 
Gaudí zag, over wie The Alan Parsons Project 
net een van zijn befaamde conceptalbums 
(1987) had gemaakt – en nog wat exotische 
locaties. Een meisje gaat zomaar met de 
hoofdpersoon mee. Wat was dit? Dit kon film 
dus ook zijn. Vreemd, maar intrigerend, cere-
braal en sexy tegelijk.
Het was het begin van mijn liefde voor de 
cinema. Het was midden jaren tachtig, de tijd 
dat omroepen nog gewoon filmcycli program-
meerden, ik herinner me dat de VPRO vlak 
erna een cyclus uitzond van de Taviani-
broers. Tegelijk met het ontdekken dat er 
films zoals die van Antonioni bestonden, 
begreep ik dat er een grotere wereld bestond 
dan het benauwde dorpje waar ik opgroeide. 
En ik wist: de middelbare school afmaken en 
dan wegwezen. Antonioni en consorten staan 
voor die grotere wereld, een type cinema dat 
meer doet dan simpelweg verhalen vertellen. 
Emoties worden vertaald in beelden, niet in 
woorden. De psychologie van de personages 
is nooit eenduidig of zelfs kenbaar. En film-
beelden kunnen zijn zoals schilderijen, per-

fect gekadreerd, met boeiende composities. 
Een willekeurig Antonioni-shot kun je zo 
inlijsten en tentoonstellen.

Zwijgen
Ik probeerde meer films van de Italiaan te 
zien, over wie ik toen niets wist. Zond de 
Duitse televisie Il grido (1957) nagesynchro-
niseerd uit? Het deerde niet, ik ging kijken. 
Eenmaal in Amsterdam wonend, kwam er al 
snel een retrospectief waar ik voor het eerst 
L’avventura (1960) zag. Dat maakte ontzag-
lijk veel indruk. Ik vind het nog steeds zijn 
beste film. Daarna La notte (1961) en 
L’eclisse (1962), samen zijn trilogie over ‘de 
ziekte van Eros’. Het zou jaren duren voordat 
ik Il deserto rosso (1964) zag. Blow-Up (1966) 
en Zabriskie Point (1970) waren al op de BBC 
geweest, Identificazione di una donna (1982) 
had ik in Engeland in een ‘repertory theater’ 
gezien en Beyond the Clouds (1995) draaide 
in de bioscoop, maar geen spoor van de film 
die soms wordt gerekend tot zijn befaamde 
trilogie – waardoor het dus een tetralogie 
wordt.
Antonioni had inmiddels een beroerte gehad, 
kon niet meer praten, en ik leerde meer over 
hem via onder andere Seymour Chatmans 
boek Antonioni, or the Surface of the World 
(1985). Toen kwam hij met zijn vrouw Enrica 
naar Amsterdam, om de nieuwe kopie van Il 
deserto rosso – die werd vertoond als opmaat 
van het New Italian Cinema Events-festival – 
luister bij te zetten. Hij zat in een rolstoel en 
stond bij een receptie in het Filmmuseum. 
VPRO’s Stardust interviewde hem via zijn 
vrouw die zo ongeveer begreep wat hij 
bedoelde met zijn onverstaanbare gemompel. 
Ik durfde de maestro niet te benaderen. Wat 
moet je tegen zo iemand zeggen? Uw films 
hebben me geleerd wat cinema is? Soms is 
het beter te zwijgen, zoals in zijn werk. Ik 
ging de filmzaal in, laat Il deserto rosso maar 
snel beginnen. Antonioni, bedankt. n

In Memoriam Michelangelo Antonioni (1912-2007)

‘U heeft me geleerd 
                 wat cinema is’

Professione: Reporter

 
 

Professione: Reporter

‘Filmen is een enorm erotische bezigheid’, 
schreef Bergman in zijn autobiografie Later-
na magica (1987). ‘De nabijheid tot de 
acteurs is zonder voorbehouden, het weder-
zijds aan elkaar overgeleverd zijn is totaal.’ 
Dat kostte hem na zijn film Zomer met Moni-
ka (1953) wel zijn huwelijk. Hij had op de set 
een relatie met Harriet Andersson, terwijl 
zijn vrouw Gun met pasgeboren kind thuis 
zat. Maar het kon ook haast niet anders: de 
film is een overspel tussen cineast en actrice, 
waarin, tijdens het verblijf van Monika en 
haar vriend Harry op een eiland, Bergman 
zijn hoofdrolspeelster filmt als zijn eigen 
vakantieliefde. Wanneer ze ’s ochtends vroeg 
opstaat om buiten koffie te zetten is Berg-
man alleen met haar en huppelt ze over het 
eiland in haar ondergoed.
Zijn films waren niet licht, maar wel verlich-
tend. Zoals wanneer Andersson in Monika in 
de lens kijkt – een onvergetelijk shot. Moni-
ka’s ethiek is die van Bergman, de esthetiek 
is daar de uitdrukking van: de blik die elk 
oordeel onmogelijk maakt. Monika zit in een 
café met haar nieuwe minnaar, terwijl Harry 
hard aan het werk is om voor zijn gezinnetje 
de kost te verdienen. We zouden haar gedrag 
willen afkeuren, maar wanneer ze ons aan-
kijkt dringt de onvermijdelijkheid door: zo 
gaat het nu eenmaal. Op het moment dat 
Harry thuiskomt en Monika met haar min-
naar in hun slaapkamer ziet, projecteert 
Bergman een licht vierkantje op zijn onbewo-
gen gezicht. Dit is het beeld dat bij hem bin-
nendringt en hem even later doet overgeven, 
verder zien we niets.
Ook Cries and Whispers (1972) bevat zo’n 
moment van overspel. Alleen een schijnbaar 
saaie conversatie tussen man en vrouw en 
even later de man die zich in de borst schiet. 
Het drama speelt zich af in de harten van de 
personages en juist door niet alles te laten 
zien, hooguit een gezicht dat als een masker 
is en toch de waarheid verraadt, maakt Berg-
man dat drama voelbaar. Bergman besefte 
dat je in film zo’n gevoel van intimiteit kunt 
bereiken, als je de camera maar ziet als een 
instrument om langzaam door te dringen tot 
de personages. De leerling van Victor 

Sjöström filmde vooral vrouwen als geen 
ander, bedreef de liefde met hen middels zijn 
camera, maar nooit op een agressieve of voy-
euristische manier. Eerder strelend, verken-
nend, verwonderend.

Dood
Wie in Het zevende zegel (1957) een zwarte 
film ziet omdat het over de dood gaat, is 
waarschijnlijk erg bang voor de dood. Terwijl 
de kijker die doodsangst juist even kan over-
winnen, omdat Bergman de dood als persona-
ge een gezicht geeft. ‘Zijn er speciale regels 
voor artiesten?’, vraagt Max von Sydow aan 
de dood. Die zijn er niet, antwoordt de Dood – 
het zou een dialoog van Woody Allen kunnen 
zijn. Bergmans thema’s zijn niet zwaar, maar 
die van het leven zelf, en zijn manier van fil-
men is lichtzoekend. Licht was een obsessie 
voor zijn cameraman Sven Nykvist; Bergman 
zocht en vond licht in een donker universum. 
Zoals in De maagdenbron (1960), wanneer de 
zon doorbreekt en een beek ontstaat op de 

plek waar een jong meisje verkracht en ver-
moord werd. Het is een filmisch godsbewijs, 
het bewijs dat cinema troost kan bieden.
Van persoonlijke relaties verwachtte Berg-
man minder. Een zoon was voor hem niet 
meer dan iemand die hij verwekt had en van 
wie hij niet om die reden hoefde te houden. 
In Laterna magica vertelt hij hoe hij als jon-
getje ‘ziekelijke’ pogingen deed om de liefde 
en aandacht van zijn moeder te winnen, 
maar er al snel achter kwam dat hij haar met 
haar eigen wapen moest bestrijden: onver-
schilligheid. In zijn films was hij nooit onver-
schillig, maar in elk shot intens betrokken. 
Zoals in Persona (1966), ook zo’n ‘sombere 
en oeverloze’ film, maar wel één waarin Berg-
man een uitweg vindt uit de ontreddering: 
het is de mens zelf, de echte mens, die zijn 
masker afwerpt. Aan het eind rolt de film van 
de spoel en voel je je een stukje lichter. n

In Memoriam Ingmar Bergman (1918-2007)

Een filmisch godsbewijs

van die ‘sombere en oeverloze’ films met ‘zwaar 
Skrien-redacteur 

Colin van Heezik schetst een ander beeld.

Bergman bedreef de liefde 
met vrouwen middels zijn 

camera

Zomer met Monika
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Michelangelo 
Antonioni

94, ROME, 30 JULI, 
VREEDZAAM INGESLAPEN IN ZIJN FAUTEUIL

Italiaans regisseur en scenario-

geen ander een cinematografische 
vorm ontwikkelde voor de vertol-
king van het moderne levensgevoel 
van de tweede helft van de twintig-

weinig anders dan het omarmen 

trilogie L’avventura 

La notte 
L’eclisse 

wekte aanvankelijk veel weerstand 
door het nihilisme van de welgestel-

landerig om elkaar heen draaien en 
berusten in het besef dat hun leven 

-
-

baar ondramatische momenten te 
blijven kijken naar mensen in een 
vacuüm veel navolging krijgen, bij-
voorbeeld in het werk van Tsai Ming-

-
Il de-

serto rosso 

als vrouw van een directeur van een 
chemische fabriek onder ogen zag.

was hij de auteur van enkele min of 
meer neorealistische scenario’s, 
voor Un pilota ritorna -

Caccia tragica -
Lo sceic-

co bianco 
-

taires, waaronder Gente del Po 
Nettezza urbana 

Cronaca di un amore 

werden goed ontvangen: La signora 
senza camelie I vinti 
Le amiche Il grido 
Toch kwam de vernieuwende kracht 
van de vier films die de harde kern 

-

verrassing. Nadien wendde hij zijn 
internationale faam aan om in de 
Engelstalige wereld de ‘culturele 
bevrijding’ van de sixties kritisch te 

-
-

den Palm bekroonde en voor regie- 

Blow-Up 
van swinging London om in thriller-
vorm de betekenis van beelden – fo-

-
Zabriskie 

Point 
-
-

taire Chung Kuo – Cina 
maakte hij met Jack Nicholson en 

Pro-
fessione: reporter/The Passenger 

-
tuumfilm met het ‘nieuwe medium’ 
video Il mistero di Oberwald 

een grote belangstelling van de re-
gisseur voor het schilderen met 
kleur, ook letterlijk met kwast, verf 
en linnen. Identificazione di una 
donna 

-
ste grote eigen film blijken, omdat 

-
-

tisch elke handeling afhankelijk van 
zijn vrouw Enrica, maar voltooide 

wel met Wim Wenders als voorna-
melijk nominaal coregisseur Al di là 
delle nuvole/Beyond the Clouds 

-
de Nicholson in Hollywood aan zijn 

Ingmar Bergman
89, FÅRÖ, 30 JULI, 

DOODSOORZAAK ONBEKEND

Zweeds regisseur en schrijver. Het 

als regisseur in het theater, voor 
film en televisie, als scenarist en 
auteur van memoires, is zo om-
vangrijk dat alleen al een lijst van 

-
-

sterdam University Press versche-
nen Ingmar Bergman: A Reference 
Guide 

neemt – het theaterwerk driehon-
Kris/Crisis

-
levisiefilm Saraband
en -

en –series, korte films en documen-
taires. Daarnaast schreef hij scena-
rio’s voor anderen, zoals zijn natio-
nale doorbraak Hets/Frenzy 

Den goda viljan/Best 
Intentions -

-
gisseerde Söndagsbarn/Sunday 
Children 
Trolösa/Faithless 

invloedrijk theaterregisseur, die bij-
-
-

holm leidde, en schreef hij – voorna-
melijk autobiografische – boeken.

-
gen is de Palm der Palmen, in 1997 

toegekend door alle regisseurs die 

hadden gewonnen, wellicht de be-
-
-
-

cent en scenarioschrijver van Vis-
kningar och rop/Cries and Whispers 

Ansikte mot 
ansikte/Face to Face -
seur en scenarist van Fanny och 
Alexander/Fanny en Alexander 

Smultron-
stället/Wild Strawberries/Wilde 
aardbeien 

Såsom i en spegel/Through a 
Glass Darkly/Als in een spiegel 

Höstsonaten/Autumn So-
nata/Herfstsonate 
ontving in Hollywood alleen de Ir-

-
-

landse film: Jungfrukällan/The Vir-
gin Spring/De maagdenbron 
Through a Glass Darkly 

Fanny and Alexander 
Toen de wereld midden jaren vijftig 

-

universum van schuld, existentialis-
me en menselijk onvermogen, door 
films als Gycklarnas afton/Sawdust 
and Tinsel/De spullebaas 
Sommarnattens leende/Smiles of a 
Summer Night/Glimlach van een 
zomernacht 
filmografie al ruim een dozijn titels, 
waaronder inheemse commerciële 

Sommaren med 
Monika -

-

Det sjunde 
inseglet/The Seventh Seal/Het ze-
vende zegel -

heeft met de Dood en een kunsten-

meest toegankelijke film, direct ge-
volgd door de mondiale arthouse-
hit Wilde aardbeien 

over vergankelijkheid en liefde.

soms nostalgisch verlangen valt te 
-

kerheden van weleer: Nattvards-
gästerna/Winter Light/De avond-
maalsgasten Tystnaden/Si-
lence/De grote stilte -

-
Persona -

kend waren ook de hechte samen-
-

1960, daarna de vorig jaar overleden 

officiële huwelijken. Het lijdt dan 
ook geen twijfel dat de relatiedra-
ma’s als Skener ur ett äktenskap/
Scenes from a Marriage/Scènes uit 
een huwelijk En passion/A 
Passion Efter repetitio-
nen/After the Rehearsal/Na de re-
petitie 

leven gingen.

-
levisieserie bedoelde Fanny och 
Alexander is een nauwelijks ver-
bloemde autobiografie, met name 

-
mans zwakste werk waren de bui-

The Touch 
twee eind jaren zeventig in Duits-

-

-
-

en literatuurcritica en romancière 

Richard Franklin
58, MELBOURNE, 11 JULI, 

PROSTAATKANKER

-

Psycho en assisteerde de mees-
Topaz -

buteerde in eigen land met The True 
Story of Eskimo Nell 
maakte er gewaardeerde genre-

films als Fantasm -
Patrick 

Road Games -
lywood de verrassend geslaagde 

Psycho II F/X 2 

Hotel Sorrento 
Visitors 

László Kovács
74, BEVERLY HILLS, 22 JULI, 
DOODSOORZAAK ONBEKEND

-
meraman. Verzamelde met mede-
filmstudent en latere Hollywood-
collega Vilmos Zsigmond in 1966 
documentair 35mm-materiaal van 

-
den erin met de beelden naar het 
buitenland te ontkomen. In Holly-

director of 
photography
het no-budget debuut Targets -

-
menale succes van Easy Rider -

über biker 
movie, -

-
sche fotografie, dus werd hij de ko-
ning van de cameralieden van de te-
gencultuur. Zijn filmografie ver-
meldt onder meer That Cold Day in 
the Park Get-
ting Straight 
Five Easy Pieces 

Alex in Wonderland -
The Last Movie -

What’s Up, Doc? -
King of Marvin Gar-

dens Paper Moon 
Shampoo 

New York, New York 
F.I.S.T. 

Paradise 
Alley 
Heartbeat 
Frances 
Ghostbusters 
Mask Legal 

Eagles The Next 
Karate Kid 
Free Willy 2: The Adventure Home 

My Best 
Friend’s Wedding 

Miss Congeniality 
Two Weeks Notice 

Ulrich Mühe
54, WALBECK (SAKSEN-ANHALT), 22 JULI,

 MAAGKANKER

Duits acteur, voluit Friedrich Hans 
Ulrich Mühe. Won voor zijn rol als 

Das Leben der 
Anderen -

-

-
liner Volksbühne onder leiding van 

in Das Spinnennetz -
Schtonk! 

Benny’s 
Video 
Funny Games 

de dubbeltitelrol van Goebbels und 
Geduldig 
Amen. -
trouwd geweest met actrice Jenny 

Michel Serrault
79, HONFLEUR, 29 JULI, 
NA EEN LANGE ZIEKTE

komedies en kluchten, als helft van 
een duo met Jean Poiret. Deze zou 

-
ven over de uitzinnige travestiet 

Zaza. De verfilming van La cage aux 
folles 
werd een internationale hiten be-

De volgende twee waren voor seri-
euzere rollen in de thriller Garde à 
vue Nelly 
& Monsieur Arnaud 

genomineerd als beste acteur: La 
cage aux folles II 
Mortelle randonnée 
On ne meurt que 2 fois 

Docteur Petiot 

voor de beste mannelijke bijrol in 
L’argent des autres 

-

Ah! Les 
belles bacchantes 

zouden volgen, waaronder Les dia-
boliques 

La belle Américaine 
Préparez vos mouchoirs 

Les fantô-
mes du chapelier 

La vieille qui marchait dans la mer 
Le 

bonheur est dans le pré 
Artemisia 

Rien ne va plus -
Une hirondelle a fait le 

printemps 
en Pars vite et reviens tard 

Jean Ummels
51, AMSTERDAM?, 25 JULI, 

KANKER

-
-

rard Reve’s debuutroman De avon-
den -

-
-

bare roman tot een geslaagde film 

de kinderboeken van H. de Roos tot 
De schippers van de Kameleon -

De Kameleon 
2 
voor televisieseries als Vrouwen-
vleugel, Medisch Centrum West, 
Goede tijden slechte tijden, Baas 
Boppe Baas, De garage en Dankert 

& Dankert.

Het In Memoriam van de internationale  
filmwereld, bijgehouden en geselecteerd door 

 

Ulrich Mühe in Das Leben der Anderen

Garde à vue
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Film over sleur
Curriculum Vitae
Elizabeth Rocha 

-
-

-
municatie met 

radio en televisie. 
In Nederland 

eindexamen aan 
de Nederlandse 
Film en Televisie 

richting regie 
met Zo is dat, een 

Zo is dat
meerdere festi-
vals vertoond en 
ontving de RVM 

-
volle vermelding 
tijdens het Full 
Frame Festival. 

-
sistent van Frank 

regieassistent van 

dit moment doet 

Documentaire 

maakt deel uit 

Love me baby, 

die geregisseerd 
wordt door acht 
beginnende regis-
seurs.

Dagboek Elizabeth Rocha Salgado

Voor een korte documentaire over alledaagse routine 

gevangenis. Eerst moet het Ministerie van Justitie 
toestemming geven en het antwoord is een hardnekkig 

lijkt makkelijker. ‘Na twee telefoontjes mag ik er draaien. 
Maar de mensen willen niet meewerken.’

20 december 2006
Ik moet een idee bedenken voor de competitie Every Picture Tells a 
Story van het Filmfonds. Een idee bedenken... De voorkeur gaat uit 
naar ideeën met een sterk visuele aanpak en zo weinig mogelijk verba-
le uitleg. Het is wel iets voor mij. Een tien minuten lange documentai-
re. Er is weinig tijd om ergens diep op in te gaan. Geen groot of com-
plex onderwerp dus. Het moet creatief, simpel, visueel en rijk van 
vorm worden. Een conceptfilm zoals Nijnok van Leo Wentink werkt 
goed in tien minuten. Zoiets als Glas van Bert Haanstra, een symfonie 
van handelingen, prachtig gefilmd en gemonteerd. Een lopende band? 
Een glijbaan? Een rivier? Een film maken over een tijdstip of over een 
bepaald soort werk? Mensen observeren op straat rond een thema. 
Even een film van Johan van der Keuken kijken als inspiratie.

23 december 2006
Mijn plan is klaar. Een film over sleur. Het leven is nu eenmaal wer-
ken, eten en slapen. De sleur laten zien via drie personages: een gede-
tineerde, zijn bewaker en de kokkin van de gevangenis. Alle drie zijn 
gevangene in hun sleur. De film zal een andere wereld ontdekken van 
mooie details om hen heen die het leven betekenisvol maken. Het 
gevangenisgebouw is een belangrijke metafoor en verbindt de perso-
nages. Ik weet al welke gevangenis ik wil. Het nieuwe gevangenisge-
bouw in Roermond, dat past bijna in 2001: A Space Odyssey (Stanley 
Kubrick, 1968). Ik weet niet of ik ooit toestemming zal krijgen. Maar 
deze zorgen komen straks wel. Het idee is al geboren en op papier uit-
gewerkt. Nu een producent zoeken.

15 februari 2007 
Het gesprek bij het Filmfonds liep goed. Een soort kennismaking met 
de mensen die mijn project hebben gekozen. Voornamelijk hebben we 
gesproken over de vorm. Ze vonden het gevangenisgebouw een goede 
metafoor voor de film. Het weergeven van de sleur van mijn persona-
ges plus mooie details een uitdaging. ‘Hoe ga jij laten zien dat om 
jouw personages heen een wereld vol mooie details bestaat? Pas op! Je 
loopt het gevaar te verdrinken in je eigen visie. Dat de hand van de 
filmmaker te sterk in de film komt.’ Die zinnen zijn in mijn hoofd 
gebleven. Juist, hoe ga ik een wereld buiten de wereld van mijn perso-
nages laten zien? Dat is een goede vraag. Maar eerst moet ik mijn per-
sonages en de locatie vinden. Mijn producent André Bos heeft vandaag 
al een brief gestuurd naar het Ministerie van Justitie. Nu wordt het 
wachten en hopen dat alles goed komt.

19 februari 2007
Mijn producent belde om te zeggen dat het antwoord van het Ministe-
rie van Justitie nee was. Dat het onmogelijk is toestemming te krijgen 
en dat ik alvast een plan B moet bedenken. Ik vroeg meteen: ‘En als 
we een directeur van een gevangenis aan onze kant krijgen?’ We kun-
nen het proberen maar toch, de directeur moet dan toestemming vra-
gen aan dezelfde persoon bij het ministerie. Het blijft moeilijk. Ik 
moet toch een plan B bedenken. Ai, ai, ai, paloma! Op dit soort 
momenten moet ik denken aan Brazilië. Daar is er altijd een manier 
om het systeem te doorbreken. Ik ga niet zo makkelijk opgeven. Ik ga 
proberen een persoonlijke afspraak te maken met de directeur van de 
gevangenis in Roermond.

2 maart 2007
Ik ben met mijn cameraman Coen Stroeve op bezoek geweest in het 
gevangenisgebouw in Roermond. Het was spannend en directeur 
Jacques Thijssen was op zijn Limburgs gezellig. Hij had mijn filmplan 
Sleur gelezen en vond het goed. Nadat we veel gesproken hadden en 
een wandeling door de moderne gevangenis hadden gemaakt, vertelt 
meneer Thijssen dat hij wil meewerken en zelf een aanvraag gaat 
indienen bij het Ministerie van Justitie.
Coen en ik stappen in de auto, trillend en met een goed gevoel. We 
moeten de film hier maken. Het is een aparte look: clean en strak. 
Anders dan onze laatste film Zo is dat. Het enige probleem is dat het 
eten ergens anders in een productiekeuken wordt gemaakt. Hoe doen 
we dat met de kokkin? Maar het is film! Illusie! We zorgen dat de keu-
ken in het gevangenisgebouw komt te staan.
Op onze terugreis proberen we de grote vraag te beantwoorden: welke 
details om de personages heen, die door hen niet gezien worden, kun-
nen we tonen in deze strakke en cleane omgeving? We zijn enthousi-
ast en blij dat we ervoor gekozen hebben filmmakers te worden.

13 maart 2007
De spanning blijft. Ik hoor niks van Thijssen, want hij heeft niks van 
het ministerie gehoord. Tussendoor heb ik al plan B, C en D bedacht. 
Na een paar crewmeetings en brainstormen hebben we een oplossing 
voor onze grote vraag. Simpel: we kiezen voor een vast kader waarin 
de personages bezig zijn met werk of eten. Ze kijken geconcentreerd 
naar waarmee ze bezig zijn. Als ze in hun haast uit het kader lopen om 
iets anders te doen, blijft het kader lang genoeg staan om een detail 
op te merken dat door hen niet gezien werd. En we krijgen ook een 
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omgeving vol details bij de scènes wanneer ze onderweg naar hun 
werk zijn. Wat ik nog mis zijn mijn personages, om hun dagelijkse 
routine en omgeving te bestuderen.
De keuken was makkelijker dan ik dacht, met twee telefoontjes mag ik 
daar draaien. Maar er is nog een probleem. De mensen die daar werken 
willen niet meewerken aan de film.

20 maart 2007
Ik vlieg naar Thessaloniki, Griekenland, met mijn producent. We gaan 
een week een pitch-workshop doen. Daarna gaan we ons project pit-
chen. We wachten af met Sleur. We hebben allebei het gevoel dat we 
de toestemming zullen krijgen. Waarom dat is, weet ik niet. In onze 
gesprekken gaat onze zorg meer over de personages. Zullen mensen 
ons hun sleur willen laten zien?

16 april 2007
Meneer Thijssen heeft gebeld. Het ministerie deed er heel moeilijk 
over. Toch wilde Thijssen met ons werken en ze konden geen nee 
tegen hem zeggen. Ik bel meteen mijn producent op en ik zing een 
stukje Singin’ in the Rain voor hem. De film gaat door! Nu nog de per-
sonages.

25 april 2007
Mijn tweede bezoek aan de gevangenis. Ik had mijn lijst vragen bij me 
met de hoop dat ik mijn twee personages ging ontmoeten. Nu heb ik 
een afspraak met unitdirecteur Hans Bertelink en Marc Ververs, hoofd 
van de afdeling PIW’ers (penitentiaire inrichtingswerker). We hebben 
gesproken over de gedetineerden die ze geschikt vonden voor de film. 
Er was niet veel te kiezen. Ik kies voor die ene persoon die het goed 
vond om niet anoniem in de film te komen. Daarna probleem nummer 
twee: geen enkele PIW’er wil meewerken. Marc zegt erbij: ‘Ik ben ook 
PIW’er geweest en ik zou niet erg vinden als jullie bij mij thuis kwa-
men filmen, maar ja ik ben geen PIW’er meer.’ Het was voor mij met-
een het moment voor de beslissende vraag: ‘Wil jij meewerken aan de 
documentaire?’ Ik had mijn bewaker als een cadeau gekregen. Hij is 
zeker een interessant type voor de film.

26 april 2007
Ai, ai, ai, de tijd vliegt en 6 juni moet ik de eerste versie van de film 
laten zien aan het Filmfonds. Het voelt vreemd. We hebben al een 
afspraak gemaakt om op 10, 14, 15 en 16 mei te gaan filmen. Het 
enige personage van wie ik zeker ben is Jacoline, die de kokkin gaat 

‘spelen’. Vandaag hebben we een documentaire bij haar thuis gekeken 
en gesproken over haar dagelijkse routine. Ze moet gewoon zichzelf 
zijn en niet gaan acteren. En ik moet alles stoppen als ik zie dat ze 
acteert.

2 mei 2007
Coen en ik krijgen een uur een gesprek met de gedetineerde. We heb-
ben een beschrijving van zijn dagelijkse routine gehoord en tijd gehad 
voor een gezellig gesprek. We mogen niet in zijn cel komen, hij moest 
ook meteen weg. Daarna hebben we bij Marc thuis koffie gedronken 
en over zijn rituelen gesproken. We mogen twee dagen in de gevange-
nis draaien, van 8 uur ’s ochtends tot 16:30 uur ’s middags. Een dag 
met Rob en een dag met Marc. Alles is afgesproken en georganiseerd. 
Ik heb mijn vragenlijsten allemaal klaar. Ook hebben we gesproken 
over de film en wat ik van hen verwacht. Mijn gevoel is dat God tot nu 
toe de regisseur is geweest. Tot nu toe doet hij het ook heel goed. 
Thanks Lord.

15 mei 2007
Vandaag hebben we de gedetineerde Rob Cox gedraaid. Rob is een 
grappige man en toevallig is zijn beste vriend zijn vogel Rocky Balboa. 
Hij is veel interessanter dan ik had bedacht. Na een paar uurtjes waren 
we alle vier (de crew en Rob) goede vrienden. Gek is dat met docu-
mentaire, tijdens het draaien is het alsof we elkaar al lang kennen. 
Rob voelde zich thuis met ons en andersom. Het was een lekkere sfeer. 
We hebben alle vier hard gewerkt en een leuke tijd gehad.

17 mei 2007
De documentaire is gedraaid. Het idee om mooie details te laten zien 
buiten de wereld van de personages heb ik al de eerste draaidag losge-
laten. Het werkte niet. De personages zijn deel van hun omgeving en 
dat laten zien werkt beter. De locaties waren perfect. Spannend en fil-
misch. Het was alsof we in een geautomatiseerde koude wereld 
belandden. Nu heb ik zin in monteren in het toverhokje van Axel Roe-
lofs, goede vriend en editor.

27 juni 2007
Vandaag was de tweede en laatste viewing bij het Filmfonds. Axel ging 
mee. Ze waren de eerste keer enthousiaster. Ze waren niet tevreden 
over het rustige eind waar ze te veel de hand van de maker in voelden 
en dat niks toevoegde. Net na het gesprek kreeg ik een idee. Met mijn 
editor heb ik het meteen uitgevoerd. Het gaf een goed resultaat.

20 juli 2007
De cake is gebakken, de nabewerking is gedaan en ik kan niet meer 
terug. Nu heb ik het gevoel dat ik toch iets van mijn rustige einde had 
moeten houden. Dat gebeurt altijd met mij. Met mijn laatste film ook. 
Als de cake uit het oven komt en ik alleen in de bioscoopzaal zit te 
kijken, mis ik altijd wat suiker! Film blijft een apart vak. Ik krijg 
steeds meer zin om door te gaan tot ik helemaal tevreden ben. Maar ik 
moet nu naar fase twee: het publiek. Een soort geest die door het hele 
proces rondwaart, waar we het de hele tijd over hebben en voor wie 
deze film wordt gemaakt. Afwachten wat zij ervan vinden. Het wordt 
weer een leerzame ervaring. Nu een concept voor een poster bedenken 
en naar bed. n

regisseurs die niet eerder een theaterdocumentaire hebben gemaakt de kans een korte  
 

Sleur regie en scenario camera montage 
geluid Hein Verhoeven muziek productie  

duur 

Onze zorg betreft de personages.  
Zullen mensen ons hun sleur willen laten zien?
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Hoewel het pas voor de vierde 
keer op de agenda staat, heeft 
het Golden Apricot-festival in de 
Armeense hoofdstad Jerevan een 
eigen plek verworven in de interna-
tionale festivalkalender. Gezien de 
omstandigheden een wonder. Om 
verder te groeien moet aan enkele 
van die omstandigheden nodig wat 
verbeterd worden. Het festival kan 
het natuurlijk niet helpen dat een 
deel van de politieke beslissers 

die rare filmkunst uit vreemde 
streken niet lust. De krant van de 
nationalistische partij kraakte in 
anonieme stukken elke dag alles, 
ondanks de lovende kritieken in 
andere kranten. Moet daar geld 
van het volk aan worden uitgege-
ven, bleef die krant zich afvragen. 
Dat is gevaarlijk, want een anti-

lobby van een invloedrijke politieke 
partij kan gevolgen hebben voor 
de sponsoring. En dit jaar was er 
geen tegenwicht van de minister 
van buitenlandse zaken, een vurige 
supporter van het festival, die ver-
plichtingen elders had.
Het festival kan er ook weinig aan 
doen dat er maar twee bioscopen 
in Jerevan zijn en dat de projec-
tieapparatuur in minstens één 
zaal van een bijna ontoelaatbare 
kwaliteit is. Maar dat laatste kan 
vrij gemakkelijk worden opgelost. 
Plannen voor de bouw van een 
betere bioscoop of de renovatie 
van de oude zijn er ook. En ja, 
een deel van het publiek vindt 
elektronische ondertiteling veel te 
modern, gewend als het is aan een 
microfoonstem die alle dialogen 
luidkeels door de zaal toetert. Heel 
gewoon in de sovjettijd, maar niet 
aanvaardbaar op een hedendaags 
filmfestival – waar wel gevraagd 
wordt storende mobiele telefoons 
uit te zetten. Buitenlandse regis-
seurs zouden afgeschrikt kunnen 
worden als ze merken hoe hun 
films in Jerevan vertoond worden. 
Daar moet snel wat aan gedaan 
worden.

Abrikozen
Zo wordt het festival van verschil-
lende kanten belemmerd bij zijn 
pogingen een fris programma te 
presenteren met een uitstekende 
selectie, die de hedendaagse 
cinema naar een plek brengt waar 
aansluiting met alles wat meer 

is dan Hollywood ontbreekt. De 
eerste edities leden ook nog aan 
een nadruk op Armeense tradities, 
alsof film het best kan dienen om 
buitenlandse bezoekers nationale 
trots en propaganda onder de neus 
te wrijven. Die, door de eerder 
genoemde nationalistische krant 
juist zeer geprezen, neiging is al 
bijna weg. Te hopen is wel dat de 
mooiste traditie blijft bestaan: de 
plechtige zegening van een stapel 
abrikozen tijdens de openingsce-
remonie, dit keer op het plein voor 
het prachtige operagebouw. Dat is 
uniek in de wereld en moet altijd 
zo blijven.
Inhoudelijk is er weinig aan te 
merken op het gouden-abriko-
zenfestijn. Elk klein festival kan er 
trots op zijn als in competitie films 
zijn opgenomen als Aleksandra 
van Aleksandr Sokoerov, Yella 
van Christian Petzold, Iklimler/
Climates van Nuri Bilge Ceylan, 
Import/Export van Ulrich Seidl, 
Nuovomondo van Emanuele Cri-
alese, Love Conquers All van Tan 
Chui Mui en Flandres van Bruno 
Dumont. Plus nog eens een vol-
ledig retrospectief van Lee Chang-
dong, inclusief Secret Sunshine die 
recent in Cannes de actriceprijs 
won, en een retrospectief van 
Leos Carax, plus een hommage 
aan Jafar Panahi, die een master-
class gaf voor filmstudenten. Als 
je zoiets bij elkaar kunt harken 
mag er best nog een begelei-
dende bonte stoet aan Armeense 
films bijgeplakt worden in aparte 

programma’s. Daaronder was 
tenminste één uitstekende docu-
mentaire, A Story of People in War 
and Peace van Vardan Hovhanni-
syan, eind vorig jaar genomineerd 
voor de Joris Ivens Award op het 
IDFA en in Tribeca zelfs winnaar 
van de prijs voor de beste nieuwe 
documentairemaker. Hij kreeg in 
Jerevan ook flink wat prijzen, waar 
in de speelfilmcompetitie Ulrich 
Seidl bekroond werd met Ema-
nuele Crialese en Bruno Dumont 
daarachter.

Sleutel
Dit Golden Apricot Festival is op 
weg de centrale verzamelplaats 
voor de filmkunst te worden in de 
regio, die zich uitstrekt van Turkije 
in het westen en Georgië en de 
hele Kaukasus in het noorden tot 
Iran en eventueel zelfs Afghanistan 
in het oosten. Niet alleen door het 
programma, maar ook door het 
‘Directors Across Borders’-pro-
ject, dat gesteund wordt door de 
grote zusterfestivals Rotterdam 
en Pusan, en erkend door het 
Europese parlement als belangrijk 
politiek-cultureel initiatief. Na een 
wat rommelig begin vorig jaar zag 
de tweede editie er al heel behoor-
lijk uit, met twaalf projecten uit zes 
landen, waarvan er waarschijnlijk 
twee worden overgenomen door 
de Rotterdamse CineMart en een 
ander project een Duitse copro-
ducent vond. Hier zou wel eens de 
sleutel kunnen liggen voor de toe-
komst van Golden Apricot. 

Saitama ligt dertig kilometer buiten 
Tokio, maar het is onmogelijk een 
verschil te zien tussen het centrum 
van de Japanse hoofdstad (8,5 

miljoen inwoners) en het agglome-
raat aan stadjes eromheen (samen 
35 miljoen), want er zit geen milli-
meter vrij land tussen de onafzien-

bare stroom huizenblokken. Even 
verderop ligt Kawaguchi en aan de 
rand daarvan is Skip City, een schit-
terend gebouwencomplex dat alle 
faciliteiten herbergt die behoren bij 
de audiovisuele industrie. Het is 
een onderneming van Saitama en 
Sony. Ter promotie van Skip City 
wordt er sinds 2004 het internatio-

nale Skip City D-Cinema festival 
gehouden, met een internationaal 
programma van uitsluitend digitaal 
geproduceerde films.
Voorzitter van het festival is de 
gouverneur van Saitama, vice-voor-
zitter de burgemeester van Kawa-
guchi. Politiek en industrie hebben 
ook in de rest van de organisatie 

4de Golden Apricot Jerevan International Film Festival

4de Skip City International D-Cinema Festival

Sony stopt veel geld in de promotie van het Japanse Skip City. De 
winnaar van het bijbehorende festival voor digitale cinema krijgt maar 

liefst honderdduizend dollar.
Peter van Bueren

Veel geld, 
      nu nog een goede selectie

Dan is Karlovy Vary ongeveer je 
enige kans om meer te zien dan wat 
er, zoals overal in de wereld, in de 
plaatselijke bioscoop draait: tachtig 
procent Hollywood en af en toe wat 
anders. Maar wanneer je voor je 
krant een festival verslaat, moet je 
om te beginnen de competitie vol-
gen (daar gaan de prijzen heen) en 
je hoofdredacteur stelt het ook zeer 
op prijs dat je naast recensies over 
de competitiefilms en films uit je 
eigen land (een documentaire, een 
korte film) wat reportages maakt 
en interviews levert, liefst met de 
bekende Amerikanen (dit keer 
Renée Zellweger, Cybill Shepherd, 
Danny DeVito en Monte Hellman, 
hoewel het niet erg is als je die 
laatste mist) en regisseurs die je 
eigen land vertegenwoordigen. Dat 
is hard werken en er is geen ruimte 
om meer te zien.
Lezers van je krant krijgen dus 
vooral informatie over bekende 
sterren en niet over de allerbelang-
rijkste films, want het valt nu een-
maal niet te ontkennen dat er wei-
nig meesterwerken voorradig zijn 
vlak na Cannes, en ja, als A-festival 
moet Karlovy Vary wereldpremiè-
res vertonen, of in elk geval films 
die buiten het eigen land nog ner-
gens te zien waren. Lezers van de 
krant van Otokar S. weten dus niet 

dat er in Karlovy Vary een aantal 
uitstekende films te zien zijn. Dit 
jaar draaiden er bijvoorbeeld alle 
prijswinnende films uit de competi-
tie van Cannes, in bijprogramma’s 
als Open Eyes, Horizons en Another 
View. Ben je filmliefhebber in het 
land van Otokar S., dan krijg je van 
die films niets te horen.

Oost-Europa
Otokar S. staat voor heel wat Oost-
Europese filmjournalisten. En je 
kunt ze niet veel verwijten, want ze 
werken zich kapot en meer kun je 
niet van hen verlangen. Maar hoe 
kan ooit het grote gat gedicht wor-
den tussen wat er in de frontlinie 
van de cinema gebeurt en waarover 
je in je plaatselijke krant leest? 
Waarschijnlijk nooit, en erger: de 
kloof wordt alleen maar groter. Dat 
is een van de nevengevolgen van 
die prestigieuze A-status, waarmee 
nooit iemand rekening houdt.
Het geldt natuurlijk voor heel wat 
festivals, maar Karlovy Vary is het 
grootste in Oost-Europa – en trek 
daar de Baltische Staten en alle 
landen die niet lang geleden samen 
het sovjetrijk vormden maar bij – en 
daarom weegt het hier zwaarder 
dan bij kleinere festivals, waar 
bovendien de eisen van een A-
status niet tellen. Het is jammer, 

maar het is aan de andere kant 
ondoenlijk te eisen dat Karlovy Vary 
zijn A-status opgeeft. Wel zouden 
de reglementen misschien kunnen 
worden aangepast om de keuze 
voor de competitiefilms wat ruimer 
te maken en daarmee het peil van 
de competitie te verhogen. Buiten 
de competitie blijft het een uitste-
kend en inspirerend festival. Door 
de documentairecompetitie (waar 
die strikte regels van wereldpre-
mières niet gelden en er dus ook 
films geselecteerd kunnen worden 
die elders huns sporen al verdiend 
hebben, zoals dit keer 4 Elements 
van Jiska Rickels), de genoemde 
bijprogramma’s, de sfeer en alles 
wat een festival kan bieden en in dit 
geval ook biedt.

Azië
Het heeft weinig zin in te gaan op de 
competitiefilms, waar de middel-
maat koning was en waarvan waar-
schijnlijk niets in Nederland terecht 
zal komen, ook niet in Rotterdam of 
op andere festivals. Zelfs niet de 
winnaar, de IJslandse thriller Jar 
City van Baltasar Kormákur, of de 
Tsjechische komedie Empties van 
Jan Svĕrák (tien jaar geleden zo 
mooi debuterend met Kolya), die 
weliswaar de publieksprijs won, 
maar ook typisch gericht is op een 

lokaal publiek. Ik heb ook geen 
enkele echte ontdekking gedaan, 
maar toch mooie films gezien, 
vooral films die in Cannes gemist 
werden, en bij de prijsuitreiking een 
hoogst merkwaardige ontdekking 
gedaan. De jury van de Netpac, de 
organisatie ter promotie van de 
Aziatische films die op diverse 
festivals prijzen geeft aan de beste 
Aziatische film, veranderde de 
wereldkaart, want zij koos voor de 
Israëlisch-Franse coproductie 
Bikur Hatizmoret van Evan Kolivin, 
over een Egyptische band die door 
omstandigheden terechtkomt in 
een afgelegen Israëlisch dorp in de 
woestijn. Interessant genoeg trou-
wens, in Cannes nog door de inter-
nationale filmkritiek bekroond als 
beste film van het bijprogramma 
Un Certain Regard. Maar bij Azië 
denk je toch eerder aan een film 
van Lee Chang-dong, Kim Ki-duk, 
Naomi Kawase of een van die ande-
re Aziatische kwaliteitsregisseurs 
die er ook allemaal waren. 

42ste Karlovy Vary International Film Festival

De kloof tussen cinema en 
de plaatselijke krant

Stel je heet Otokar S. en je werkt voor een Sloveense of Bosnische krant. Die heeft geen geld om je naar Cannes te sturen, 
één keer per drie jaar mag je naar Berlijn, verder kom je de deur niet uit.

Peter van Bueren

een flinke hoop vingers in de pap. 
De gouverneur reikt de prijzen uit 
en de gelukkige winnaar krijgt de 
Sony D-Cinema Grand Prize van 
liefst honderdduizend dollar, opge-
hoest door Sony, die ook de salaris-
sen van de festivalmedewerkers 
betaalt. Daarnaast zijn er nog prij-
zen voor de beste nieuwe regisseur 
(twintigduizend), het beste scena-
rio, de beste techniek en een speci-
ale juryprijs (alledrie tienduizend). 
De geldprijzen gaan vergezeld van 
twee loodzware trofeeën. Gelukkig 
wordt de beoordeling overgelaten 
aan een onafhankelijke jury, die 
overmatig in de watten wordt 
gelegd maar op geen enkele 

manier beïnvloed.

Poen
Moet kunnen dus, deze constructie. 
Iedere Nederlandse filmer die een 
digitaal opgenomen film heeft 
gemaakt kan dan ook worden aan-
geraden een poging te wagen gese-
lecteerd te worden. Aangezien er 
maar twaalf films meedoen, is de 
kans op een niet te versmaden 
hoop poen groot. Omdat er zo veel 
te verdienen valt, zou het een uniek 
treffen van het allerbeste talent ter 
wereld kunnen zijn en dus uiteinde-
lijk een prachtige promotie voor 
Skip City en Sony, mits de selectie-
commissie de durf heeft voor de 

beste cinema te kiezen. Als je wilt 
bewijzen dat met digitale technie-
ken ook de filmkunst beter wordt, 
kun je dat alleen maar aantonen 
door het allerbeste te vertonen. 
Maar dan zou die commissie moe-
ten bestaan uit cinemakenners en 
niet uit mensen die geroerd worden 
door een gevoelig verhaaltje en 
vooral oog hebben voor kinder-
films, zoals nu het geval is.
Elke jury zou tot de conclusie geko-
men zijn dat er dit jaar één film was 
die gewoon tot een andere catego-
rie behoorde: de al een jaar lang 
her en der gelauwerde Iklimler/
Climates van Nuri Bilge Ceylan, die 
de honderdduizend dollar dan ook 

zonder enige discussie en unaniem 
werd toegekend. Voor de rest 
waren er maar een stuk of drie 
films van een behoorlijk niveau en 
daaronder werd de rest van het 
geld verdeeld.
Wil het festival groeien en interna-
tionale allure krijgen, dan moet het 
verhuizen naar een grotere bios-
coop, want de zaal van Skip City 
heeft maar 325 stoelen, dus zelfs 
als alle voorstellingen bezet zijn, 
kan het totale festivalbezoek hoog-
stens verdubbelen tot ongeveer 
tienduizend man en dat blijft 
gering. Ook wel een beetje zonde 
van het geld dan. 

Centraal festival voor de regio
Jerevan pretendeert geen A-festival 
te zijn, maar begint uit te groeien tot 

het interessantste festival in zijn regio. 
Het is wel nodig iets te doen aan de 

technische omstandigheden.
Peter van Bueren

Import/Export

Bikur Hatizmoret



Wat te denken van iemand die een camera wil worden? Tot haar zevende 
had Lindsay Seers een fotografisch geheugen en sprak ze geen woord. Ze 
viel samen met de wereld. De eerste confrontatie met een foto van haar-
zelf hielp haar in één klap uit de droom: zij kon als object bestaan, als 
begrensd onderdeel van de wereld. Exit fotografisch geheugen, enter 
spraak. Vervolgens begon ze obsessief te fotograferen en ten slotte 
besloot ze zelf een camera worden. Een mouth camera: door stukjes film 
in haar keel te stoppen werd haar mond lens, met sluiterlippen en kader-
tanden. Later besloot ze in plaats van camera buikspreker te worden en 
fabriceerde ze buikspreekpoppen die op hun beurt mondcamera’s bevat-
ten. Ze is net begonnen aan een nieuw leven als projector. Aldus Lindsay 
Seers over Lindsay Seers.
Seers’ tentoonstelling ‘Swallowing Black Maria’ omvat films, foto’s, teke-
ningen en teksten, een nagemaakte Black Maria, en een siamese buik-
spreekpop. Haar werk heeft een bedrieglijk informatief uiterlijk; de schijn 
van neutraliteit van de reportage. Maar met die pseudo-objectieve vormge-
ving lokt ze je een absurd, duister verhaal in. Hoe meer wetenschappelijke, 
filosofische en historische referenties ze uit de kast trekt en hoe meer 
vertellers ze laat aantreden, des te ongrijpbaarder worden de verwikkelin-

gen in het werk van Seers over haar leven. Vervuld van ongeloof en 
nieuwsgierigheid wordt je innerlijke detective steeds waakzamer en vrolij-
ker. Gaandeweg ga je steeds beter opletten: waar kijk ik nou eigenlijk 
naar? Wie is die Seers? Wie is die camera?
En dat is ongetwijfeld precies de bedoeling, want het werk van Seers gaat 
uiteindelijk over niets anders dan kijken, over proberen te weten te komen 
wat je ziet en waarom. Over wat er gebeurt als je kijkt. Voeg jij je naar wat 
er te zien is, of voeg jij de wereld naar jouw zicht? Wat gebeurt er als je 
probeert vast te leggen wat je ziet? Wat gebeurt er als je zelf beeld wordt, 
vastgelegd door iets of iemand anders? Wat is het verschil tussen wat je 
ziet, wat je je herinnert dat je zag en wat je hebt vastgelegd? De tentoon-
stelling is als een valstrik waar je met plezier instapt en die je uiteindelijk 
verward en besmet met vreemde, griezelige en aantrekkelijke denkbeel-
den verlaat.
Richtje Reinsma

Swallowing Black Maria – Lindsay Seers. 14 tot en met 18 augustus 2007. SMART Project Space 
Amsterdam, www.smartprojectspace.net. Onlangs verscheen van Lindsay Seers het boek Human 
Camera, ISBN 978-1-873352-64-9.
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Vrouw wordt camera

BUITEN  DE BIOS

La sconosciuta  De eerste 
scène in de nieuwe film van Giuseppe 
Tornatore is spannend. We zien een 
podium met daarop schaars geklede 
vrouwen. Ze hebben een masker 
voor. Een mannenstem gebiedt ze te 
draaien. Het wordt in warme kleuren 
gefilmd. De man krijgen we niet te 
zien, slechts een oog dat door een 
luikje spiedt of er iets van zijn gading 
bijzit. De warme kleuren en de licht 
erotische inhoud wringen met het 
nakende gevoel dat hier iets niet 
pluis is. Wat gebeurt hier precies? 
Is dit exploitatie of doen de vrouwen 
het vrijwillig? In de volgende scène 
krijgen we een vrouw te zien die in 
een stad aankomt, daar een huis 
huurt en op zoek gaat naar een baan. 
Er bestaat het vermoeden dat zij 
dezelfde vrouw is die eerder werd 
uitverkoren. Ze blijkt een Oekraïense 
immigrant. Dan zou ze inderdaad de 
vrouw kunnen zijn die we al zagen 
en in Italië op zoek ging naar een 
beter bestaan, maar in de prostitutie 
terechtkwam.
La sconosciuta (‘de onbekende’) heeft 
een behoorlijk gefragmenteerde 
structuur, waarin langzaam duidelijk 
wordt wie de onbekende vrouw is en 
wat zij wil. Via manipulatie belandt ze 
in het huishouden van een stel met 
een klein dochtertje van wie ze al snel 
het vertrouwen wint. Grauwe flash-
backs maken duidelijk dat ze een 
gruwelijk verleden heeft, waarin ze 
werd uitgebuit door haar pooier. Een 
nietsontziende man die nu weer ach-
ter haar aan zit. La sconosciuta zit vol 
sterke scènes die echter nooit meer 
worden dan de som der delen. Torna-
tore maakt er bovendien een nogal 
opgezwollen drama van, met een 
constant aanwezige score van oudge-
diende Ennio Morricone en veel ont-
hullingen in het laatste half uur die 
nogal over de top zijn. Het onderwerp 
vrouwenhandel verdient beter dan 
deze overspannen aanpak. 
André Waardenburg

Italië 2006 regie en scenario Giuseppe Tornatore 
camera Fabio Zamarion montage Massimo Quaglia 
production design Tonino Zera geluid Gilberto 
Martinelli muziek Ennio Morricone productie Laura 
Fattori distributie Cinemien duur 118’ met Kseniya 
Rappoport, Michele Placido, Claudia Gerini

Rescue Dawn  In zijn voortgaande aanval op 
de grens tussen documentaire en speelfilm heeft de 
Duitse regisseur Werner Herzog een nieuwe slag gesla-
gen. De speelfilm Rescue Dawn is een verfilming van 
Herzogs eigen documentaire Little Dieter Needs To Fly 
(1997), over een Amerikaanse gevechtspiloot die samen 
met Herzog terugkeert naar Vietnam om zijn vluchtrou-
te van destijds opnieuw af te leggen. Little Dieter Needs 
To Fly is een onwaarschijnlijk boeiende film, voor een 
deel omdat niet duidelijk wordt hoeveel van Dieters ver-
haal gelogen is. Hij is zo’n wonderlijke, merkwaardige 
figuur, dat hij moeilijk een betrouwbare bron genoemd 
kan worden. Met die kennis in het achterhoofd wint ook 
Rescue Dawn aan fascinatie. Juist omdat het een speel-
film is worden de gebeurtenissen, binnen het verhaal, 
als feit gepresenteerd. Maar de Dieter-kenner weet dat 
er vaak maar één bron is: Dieter zelf. In de film zien we 
die gebeurtenis, als filmisch feit. In de documentaire 
horen we over die gebeurtenissen, als mogelijk gefan-
taseerd verhaal. De speelfilm als onbetrouwbaar feit, 
de documentaire als onderhoudende fantasie: Herzog 
slaagt met zijn dubbelslag op meesterlijke wijze.

Overigens is Little Dieter – The Movie (zoals we Rescue 
Dawn ook wel kunnen noemen) een uitstekende film, 
hoewel hij iets achterblijft bij de documentaire, onder 
meer door het pompeuze, Hollywood-achtige einde. Het 
grootste deel van de film zitten we echter met Dieter in 
de jungle, tijdens een fysieke en psychologische uitput-
tingsslag. Of: met acteur Christian Bale, want zo kun je 
ook naar de film kijken. Zo ver wordt Bale uitgeput, zo 
veel kilo’s verliest hij, zulke enorme inspanningen wordt 
hij geacht te volbrengen dat de speelfilm Rescue Dawn 
over Kleine Dieter ook een documentaire over de acteer-
prestatie van Christian Bale wordt. Little Christian Wants 
To Act – die film heeft Herzog ondertussen ook gemaakt.
Kees Driessen

Verenigde Staten 2006 regie en scenario Werner Herzog camera
Peter Zeitlinger montage Joe Bini geluid Steffan Falesitch muziek Klaus 
Badelt production design Arin Pinijvararak productie Elton Brand, Harry 
Knapp en Steve Marlton distributie Benelux Film Distribution duur 126’  
met Christian Bale, Steve Zahn, Jeremy Davies, Galen Yuen, Abhijati 
Jusakul, Chaiyan Chunsuttiwat, Teerawat Mulvilai, Yuttana Muenwaja,  
Kriangsak Ming-Olo

Wolfsbergen  Maria zit in bad. Haar 
man Ernst, gespeeld door Jan Decleir, zoekt haar. 
Ze krimpt ineen bij het geluid van zijn naderende 
voetstappen. Zijn stem voor de deur klinkt ver-
ontrust als hij vraagt de deur open te doen. ‘Wan-
neer ben je begonnen die deur op slot te doen?’ 
klinkt het wanhopig. Zo is het in alle relaties die 
Nanouk Leopold beschrijft in de familiekroniek 
Wolfsbergen. Ergens is het misgegaan; niet met 
een grote klap, maar sluipend, bijna onmerkbaar 
en onontkoombaar tot het moment dat verwon-
derd wordt geconstateerd dat er niets meer is. 
Dat geldt zowel voor de relatie tussen Maria en 
Ernst als die tussen hun dochter Sabine en haar 
man Onno, en evenzeer voor die tussen de andere 
dochter Eva en haar zus en moeder. De verstoor-
de verhoudingen komen pijnlijk bloot te liggen als 
de pater familias Konraad een brief rondstuurt 
waarin hij aankondigt niet verder te willen leven. 
De verschillende familieleden reageren vanuit 

hun eigen angsten en vooroordelen op het nieuws, 
zonder zich te verdiepen in de hartenkreet van 
hun respectievelijke vader en opa. Leopold schetst 
met precieze dialogen en vooral veel non-verbale 
communicatie het langzaam ingesleten onvermo-
gen tot onbevangen geven en ontvangen van lief-
de. Ze neemt de tijd om in de prettig lange scènes 
de spanning tussen de (goed acterende) hoofdper-
sonen en de onderhuidse dreiging van een totale 
uitbarsting dan wel inzinking op te bouwen en 
invoelbaar te maken. Dat maakt van Wolfsbergen 
een beklemmende, en vaak herkenbare ervaring, 
waarbij de schoonheid en het tempo van de kalm 
gefilmde beelden de nodige lucht geven. 
Nicole Santé
 
België/Nederland 2007 regie en scenario Nanouk Leopold camera 
Richard Van Oosterhout montage Katharina Wartena muziek Loek 
Dikker geluid Hans Helewaut, Marina Lerchs productie Stienette 
Bosklopper, Rudolf Mestdagh production design  Elsje de Bruin  
distributie  A-Film duur 93’ met Fedja van Huêt, Tamar van den 
Dop, Karina Smulders, Jan Decleir, Catherine ten Bruggencate



Samenstelling: Kees Driessen
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Eten of gegeten worden De kan-
nibaal van Rotenburg, die in 1998 via internet iemand 
zocht en vond en opat die opgegeten wilde worden, 
heeft meerdere films opgeleverd. In elk geval Rosa 
van Praunheims Dein Herz in meinem Hirn (2005), Uli 
Lommels Cannibal (2006) en deze twee. Het is een 
prachtig onderwerp voor een film: geweld en ver-
langen en grensverleggende psychologie, vergezeld 
van in elk geval naakt en mogelijk seks. Dat laatste 
doet Cannibal wel, maar Grimm Love niet. Cannibal 
doet hoe dan ook meer (en beter) aan shockeren. Het 
trotse ‘in Duitsland verboden’ op de hoes van Grimm 
Love is gebaseerd op de privacy van de betrokkenen, 
niet op de vertoonde gruwelen.
Het castreren, op verzoek van de maaltijd, ziet er in 
Cannibal zeer overtuigend uit (net als het afsnijden 
van een vrouwentepel in een van de vier, thematisch 
uiterst consistente kortfilms van dezelfde regisseur 
op de dvd) en er is genoeg bloed, kots en schijt voor de 

liefhebber. De enige verklaring die wordt aangereikt is 
dat de kannibaal als kindje Grimms Hans en Grietje 
hoorde; Grimm Love verwijst in zijn titel en verhaal 
naar hetzelfde sprookje.
Het op video geschoten Cannibal heeft hard beeld en 
vooral geluid – met grote clichés als uitvergrote 
kauwgeluiden en zwaar ademen. Hij is slecht geac-
teerd, vreemd discontinu gemonteerd (wat misschien 
een stijlkeuze is) en heeft zo goed als geen duiding of 
psychologisering. Ondanks de medewerking van 
Einstürzende Neubauten-bassist Alexander Hacke 
(eerder sterk in Fatih Akins Crossing the Bridge: The 
Sound of Istanbul, 2005) en Foetus-voorman J. G. 
Thirwell is de muziek simplistisch. Zeker een half uur 
is uitgetrokken voor het slachten (snijden, zagen, 
hakken) van het lijk.
Grimm Love oogt veel professioneler: hij is gedraaid 
op film en vakkundig geacteerd, gekadreerd en 
gemonteerd. Hij heeft echter een tergend zinloze 
raamstructuur, van een Amerikaanse studente die 
langs de lege kamers loopt waarin de kannibaal vroe-
ger leefde en daarbij angstig kijkt vanuit haar 
zwartomrande ogen terwijl ze in voice-over informatie 
oplepelt over de zaak. Het speelfilmdebuut Cannibal is 
in zijn lompe directheid uiteindelijk beter verteerbaar 
dan het uitleggerige Grimm Love. Beide films lijden 
onder het gebruik van Engels – met Duits accent.
Kees Driessen
Cannibal Verenigde Staten/Duitsland 2005 regie Marian Dora distributie 
De Filmfreak (Shock Dvd)
Grimm Love Duitsland 2006 regie Martin Weisz distributie Video/Film 
Express

Corruptie wint Bij de jaar-
lijkse uitreiking van de AVN Awards, 
de Hollywood-pornoprijzen, was Cor-
ruption de grote winnaar met maar 
liefst zeven prijzen. Zeven! Nu moet 
ik er bij zeggen dat er niet minder dan 
115 Awards te winnen waren. Maar 
toch. Corruption was volgens het Adult 
Video Network de beste videofilm 
(want er wordt in de pornoindustrie 
ook nog steeds op film geschoten) 
en had, voor een videofilm, de beste 
regie, montage, actrice, solo seks-
scène, het beste scenario en het beste 
acteren buiten de seksscènes. Bij het 
bekijken van de ruim vier uur durende 
Director’s Cut, op deze ruim opgezette 
driedubbel-dvd, moet worden gecon-
stateerd dat het allemaal niet genoeg 
is. Ja, de montage, de belichting en 
zelfs het acteren zijn goed voor een 
pornofilm, maar nog steeds matig 
voor een gewone televisiefilm. Het 
geluid is zelfs behoorlijk slecht. Ken-
nelijk zijn er onvoldoende gewone 
vakmensen om een technische basis-
kwaliteit te garanderen. Of het taboe is 
voor hen te groot om mee te doen.
Het verhaal, dat er is en waar de mees-
te seksscènes tamelijk logisch in ver-
werkt zijn, gaat over een kwaadaardige 
Republikeinse presidentskandidaat. In 
de aardigste scène zien wij wat hij 
eigenlijk wil zeggen tijdens een toe-
spraak voor een verzameling donoren. 
De regisseur-scenarist-hoofdrolspe-
ler legt zichzelf een citaat van Bush in 
de mond: ‘Dit is een interessant gezel-
schap. De haves en de have-mores.’
De seks is van de harde soort, met veel 
gagging, slaan en ATM (ass-to-mouth) 
bij het pijpen, fisting van beide gaten, 
DP (double penetration) en continu 
geschreeuw en gescheld. Dat is 
natuurlijk een kwestie van seksuele 
voorkeur, maar, lieve lezer, ik mag u 
hier wel verklappen dat dit niet de 
mijne is.
Het meest opmerkelijke aan de 
making-of is dat de regisseur niemand 
minder dan Aardmans kleianimatiefi-
guur Wallace imiteert: ‘Look Gromit, 
cheeeese!’ En dat maakt hem dan 
alweer een stuk sympathieker.
Kees Driessen
Corruption Verenigde Staten 2006 regie Eli Cross te 
bestellen via SexZPictures.com

Elke kulttitel is geselecteerd volgens het criterium zoals door Skrien vastgesteld op 7 november 2006 en aangepast op 11 februari 2007: een film die met stijl en vooral 
zonder saai te worden de ethische, esthetische en/of fysieke grenzen van een groot deel van het publiek overschrijdt.

70mm in Nederland
Filmmuseum-medewerker Jan-Hein Bal heeft een 
website gemaakt over 70mm-films in Amsterdam. 
Met op de homepage een foto uit 1968 van het inmid-
dels gesloopte Cinerama, toen daar tegelijkertijd Play 
Time (Jacques Tati, 1967) en Doctor Zhivago (David 
Lean, 1965) draaiden. Andere inmiddels verdwenen 
bioscopen hadden mooie namen als Du midi, Flora en 
Noggerath. Maar ook de 70mm-programmering van 
nog bestaande bioscopen wordt vermeld, op basis van 
een halve eeuw bioscoopladders en andere bronnen. 
De site is eigenlijk een klein online boekwerkje, opge-
deeld in hoofdstukken, over de opkomst, het succes 
(met films als West Side Story, Jerome Robbins en 
Robert Wise, 1961; My Fair Lady, George Cukor, 1964; 

The Sound of Music, Robert Wise, 
1965) en de teloorgang van 70mm-
vertoningen in de hoofdstad. De 
techniek wordt vergeleken met zijn 
voorgangers CinemaScope (gecom-
primeerd op 35mm) en Cinerama 
(drie 35mm-projecties naast elkaar) 

en er is aandacht voor de zalen, de projectieappara-
tuur, de kritische ontvangst, het distributiebeleid en 
de kosten. Leuk is het overzicht van Nederlandse 
70mm-films: alleen kortfilms (lange 70mm-films zijn 
in ons land niet gemaakt), met als hoogtepunt John 
Fernhouts Sky Over Holland uit 1967, waarin Neder-
land uit de lucht werd vastgelegd.
Een weemoedige site, zorgvuldig en encyclopedisch. 
Volgens Bal zal zijn site worden opgenomen in de 
algemene site van het Filmmuseum, wanneer die 
instelling is verhuisd naar Amsterdam-Noord en de 
Widescreen Weekends daar worden voortgezet.
www.70mm.nl  De Amsterdamse 70mm-geschiedenis.
www.widescreenmuseum.com  
Uitputtende geschiedenis van breedbeeldfilms.

Luister nou eens!
Veel mensen – zelfs filmjournalisten – 
vergeten nog wel eens dat film niet 
alleen uit beelden bestaat. ‘Bewegende 
beelden’, zeggen ze. En daarmee wordt 
het geluid vergeten.
Wat is er voor die mensen mooier dan 
een website, geheel en al gewijd aan 
vergeten geluiden? ‘De bibliotheek van 
de verdwenen geluiden’ is een onder-
deel van de NPS-site op omroep.nl.
De werkelijkheid is net als de film: we 
negeren gemakkelijk hoe belangrijk 
geluid is bij het herkennen van een 
plaats, een moment of een tijdperk. En 
dan bedoel ik niet de hitjes, die een de-
cennium kleuren. Die kennen we alle-
maal wel en we begrijpen de sentimen-
tele waarde. Nee, ik bedoel de onbe-
wuste herinneringen, in gang gezet 
door een geluid dat we ontelbaar vaak 

gehoord hebben zonder er ooit aan-
dacht aan te schenken. Ongeveer zoals 
geuren je direct kunnen terugvoeren 
naar een plek, een moment, een ge-
beurtenis, jaren geleden.
Neem de ‘transportmiddelen’, een van 
de categorieën op de site. Hoe herken-
baar is niet de tram! Elk geluid, het 
remmen, het vaart maken, het piepen 
in de bochten, de aankondiging van de 
halte: een Nederlandse emigrant in 
Australië zal het dertig jaar na dato 
direct herkennen en een traan van nos-
talgie zal in zijn ooghoek opwellen. Ook 
bij het luisteren naar een passerende 
(en bellende) Raleigh-fiets uit 1936 of 
(in de categorie ‘Ambacht’) het stem-
pelen, de telefoonkiesschijf en de 
mechanische typemachine met bel.
Weemoediger nog is de categorie 

‘Natuur’: waar is toch de nachtegaal 
gebleven? Hoort zijn klankrijk lied! Of 
het oerwoud in Borneo. Tempo doeloe.
Er is een beginnetje gemaakt met 
opnamen van enkele historische 
gebeurtenissen en erg leuke geluiden 
zitten verborgen in de nietszeggende 
categorie ‘Overig’. Mijn favoriet: de 
snijbonenmolen.
Er staat een oproep op de site om 
geluiden toe te voegen aan dit project 
van de NPS en het Nederlandse Audio-
visueel Archief. Ik weet niet of die 
oproep nog geldt, want de site zelf 
stamt uit 1999 en was opgezet voor een 
speciale presentatie dat jaar. Mis-
schien is het inmiddels zelf een verge-
ten site.
www.omroep.nl/nps/radio/supplement/99/sound-
scapes/bibliotheek

Tekenfilmtroep
Oftewel de eerste aflevering van 
Cartoon Dump, een initiatief van 
de uitstekende animatieblog Car-
toonBrewFilms.com. In de filmpjes 
van Cartoon Dump verzamelen 
de animatieliefhebbers de ergste 
tekenfilms die ze kennen. De 
makers zijn Jerry Beck, anima-
tiehistoricus, en Frank Conniff, in 
Amerika vooral bekend als een van 
de mannen achter Mystery Science 
Theater 3000, een serie waarin 
grappig door oude B-films heen 
werd gepraat.
Cartoon Dump wordt geïntrodu-
ceerd door mensen in dierenpak-
ken onder wie Conniff zelf als 

Moodsy, de klinisch depressieve 
uil. Dat is niet grappig en duurt te 
lang. Het eerste tekenfilmfragment 
maakt echter veel goed. Mighty 
Mister Titan, die mensen aanzet 
genoeg lichamelijke oefeningen 
te doen, is zo beperkt geanimeerd 
dat het stijlvol wordt. Het zijn een 
soort bewegende (niet al te beste) 
krantentekeningen; net als in 
Japanse anime compenseren bij de 
openingstitels camerabewegingen 
het gebrek aan volanimatie. Het 
effect is een onbedoelde parodie 
op propagandabeelden. Dit is een 
animatie zoals Roy Lichtenstein die 
had kunnen maken.
www.cartoonbrewfilms.com/cartoondump1

Titels
Er wordt wel meer ver-
zameld online. Ik houd 
ervan: hoe onnutter 
hoe mooier. Verzame-
len is een vorm van 
levenskunst, een manier om zo niet het goede, 
dan toch in elk geval niet het slechte te doen. 
Steven Hill verzamelt begintitels. Plaatjes van 
de titel van de film zoals die in beeld verschijnt. 
Op het moment van schrijven zijn het er 4923. 
Da’s niet niks. Vraag één van zijn frequently 
asked questions: ‘Dus wat ben je? Gek? 
Gestoord? Obsessief?’ Zijn antwoord: nee 
hoor. Zoals wel meer verzamelaars begon hij 
er eigenlijk een beetje per toeval mee en nu 
kan hij niet meer stoppen. Zoiets als het leven 
zelf. www.shillpages.com/movies/

!!
Het is vast geen nieuws, maar 
ik wist niet dat de (behoorlijk) 
komische vliegtuigrampparodie 
Airplane! (Jim Abrahams, David 
Zucker en Jerry Zucker, 1980) een 
remake was, scène voor scène, 
van de echte vliegtuigrampenfilm 
Zero Hour! (Hall Bartlett, 1957). 
En ook voor wie het wel wist, is 
het aardig dat iemand de moeite 
heeft genomen om hele stukken 
(bijna) identieke dialogen achter 
elkaar te zetten en op YouTube te 
plaatsen.
www.youtube.com  
Zoek op ‘Airplane! vs. Zero Hour’.

Ik
De Parade te druk? Het korte ani-
matiefilmpje Moi van Job, Joris 
en Marieke (van de gelijknamige 
studio) draait niet alleen op het 
rondreizende festival (in het Volks-
krant-filmhuis) en op Lowlands en 
nog een paar plekken waarvoor je 
de deur uit moet, maar ook gewoon 
online. Op de eigen site en op die 
van het Nederlands Online Film 
Festival, www.noff.nl.
Moi gaat over het kleine grappige 
stop-motion mannetje Pelle, wiens 
hoofd zonder noemenswaardige 
nek overgaat in zijn Kinder-eivor-
mige lijfje. Als hij in de spiegel kijkt, 
verdwijnen opeens de ogen – in zijn 
spiegelbeeld. En dan geeft ook de 
rest van zijn spiegelbeeld er de brui 
aan. Aandoenlijk en vreemd en met 
een lekker muziekje.
www.jobjorisenmarieke.nl

Oklahoma! is eerste 70mm-film.

Ook Kult
Dirty Sanchez The Movie is de 
verfilmde Engelse MTV-serie in 
de voetsporen van het Ameri-
kaanse Jackass – dat in vergelij-
king een toonbeeld van verfij-
ning en fantasie is. Dirty San-
chez (‘een snor van poep’) lijkt 
bovendien vaak geënsceneerd. 
Zoals het mannetje dat steeds 
maar niet wakker wordt terwijl 
zijn makkers van alles met hem 
doen. Of hoeveel pijn een Thaise 
liposuctie zou doen. Met het 
(kennelijk) opdrinken van een 
deel van het afgezogen vet weet 
Dirty Sanchez pas halverwege 
de film voor het eerst vermake-
lijk te shockeren. KD 
Verenigd Koninkrijk 2006 regie Jim Hickey 
distributie A-Film 

Dawn of the Dead is een in veel 
opzichten overbodige remake 
van de gelijknamige zombie-
klassieker van George A. Rome-
ro uit 1978. De schrikeffecten 

zijn allemaal eender, dus niet 
effectief, en er is te weinig 
humor. Tegen het einde wordt 
het zelfs een A-Team-achtige 
oorlogsactiefilm, behalve dat de 
slachtoffers geen communisten 
of arabieren zijn, maar zombies. 
Die dit keer wel kunnen rennen. 
KD 
Verenigde Staten 2004 regie Zack Snyder 
distributie Universal

Shaun of the Dead dan! Deze 
geestige, bij vlagen onweer-
staanbare zombiekomedie 
(romzomcom, zoals ze het zelf 
noemen) combineert de humor 
van een Engelse televisiereeks 
als Men Behaving Badly (1992-
99) – met een vergelijkbaar stel 
losers dat het liefst op de bank 
voor de televisie hangt – met het 
bloederige zombiegenre. Een 
lekker tempo, goeie grappen en 
erg vlot camerawerk – met ster-
ke montage op camerabewe-

gingen die de vaart er letterlijk 
inhouden. De dvd-release is 
voorbeeldig, vanaf het geani-
meerde menu tot de vele hilari-
sche extra’s, waaronder strip-
versies van niet uitgewerkte 
plotlijnen, aanstekelijke bloo-
pers en een van de gezelligste 
commentaartracks (van regis-
seur-scenarist Edgar Wright en 
scenarist-hoofdrolspeler Simon 
Pegg) in tijden. KD 
Verenigd Koninkrijk/Frankrijk 2004 regie 
Edgar Wright distributie Universal
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Little Children 
Een voice-over werkt niet 
altijd naar behoren. Soms 
voegt het daadwerkelijk 
iets toe; soms verhult het 
slechts gebreken in het 
scenario of de montage. 
Een voorbeeld van een film 
waar de voice-over hele-
maal weggelaten kan wor-
den is Blade Runner (Rid-
ley Scott, 1982). Toen dat 
jaren na de première werd 
gedaan bleek de film erop 
vooruit te gaan. Aan de 
andere kant is een film als 
The Shawshank Redemp-
tion (Frank Darabont, 1995) 
moeilijk voor te stellen 
zonder de charismatische 

vertelstem van acteur Mor-
gan Freeman.
Regisseur (en voormalig 
acteur) Todd Field kent de 
valkuilen van de voice-over 
en heeft het probleem slim 
en origineel opgelost. Hij 
voert een alwetende, kli-
nisch afstandelijke en 
monotoon klinkende vertel-
ler op, die commentaar 
levert op de beelden als op 
een natuurdocumentaire. 
Het commentaar is pijnlijk 
eerlijk, direct en zonder 
poespas. Dit levert een 
heerlijk ironisch, maar 
soms ook aangrijpend con-
trast op met de beelden.
Kate Winslet is een verveel-

de huisvrouw die een bui-
tenechtelijke affaire begint 
met een verveelde huisman 
(Patrick Wilson), met alle 
gevolgen van dien. Zij 
wonen in een welgestelde 
buitenwijk in een Ameri-
kaanse stad, waar een 
veroordeelde pedofiel naar 
huis terugkeert. De impact 
op de levens van de bewo-
ners is enorm. De film 
schraapt het bovenste laag-
je vernis weg en toont het 
venijn onder de oppervlakte 
van het dagelijks leven. 
Hoofdrolspeelster Field 
toont mooi de bekrompen-
heid van de bewoners en 
speelt slim met het ver-

wachtingspatroon van de 
kijker. De film zal onvermij-
delijk vergeleken worden 
met American Beauty (Sam 
Mendes, 1999), maar heeft 
genoeg kracht en originali-
teit om op eigen benen te 
staan. Sanne Veerman
Verenigde Staten 2006 regie Todd 
Field distributie A-Film

Ils Werkelijk griezelige films 
bereiken ons de laatste jaren 
slechts mondjesmaat. We worden 
doodgegooid met speciale effec-
ten en het bloed vloeit rijkelijk, 
dankzij films als Saw (James Wan, 
2004) en Hostel (Eli Roth, 2005), 
maar echt eng wil de heden-
daagse horrorfilm maar zelden 
worden. Spektakel wint het keer 
op keer van suggestie. Iets dat je 
niet te zien krijgt zal altijd griezeli-
ger blijven dan iets dat tot in detail 
wordt getoond. The Blair Witch 
Project (Daniel Myrick en Eduardo 
Sanchez, 1999) bewees dat je met 
heel weinig middelen toch een 
zeer effectieve horrorfilm kunt 
realiseren. Je ziet feitelijk niets, 
maar in je hoofd gebeuren de vre-
selijkste zaken.
De makers van Ils (in het Engels: 

Them) hebben zich dit goed gere-
aliseerd. Hun film is niet zo mini-
maal als The Blair Witch Project, 
maar er zijn zeker overeenkom-
sten. De film heeft een simpel 
maar effectief gegeven: een kop-
pel wordt ’s nachts in hun grote, 
afgelegen huis geterroriseerd 
door een onbekend iets of iemand. 
Helaas staat op de hoes met grote 
letters based on a true story, 

zodat je dit ‘iets’ al kunt schrap-
pen. Vanaf dat moment moeten de 
twee hoofdpersonen rennen en 
vechten voor hun leven. Door het 
gebrek aan uitleg en de focus op 
de pure angst van de hoofdperso-
nen wordt de spanning al snel 
bijna ondraaglijk. Door de krappe 
speeltijd en het hoge tempo is de 
film in een flits voorbij.
Het regisserende duo is inmiddels 
opgemerkt door Hollywood. Zoals 
veel landgenoten kregen ze een 
aanbieding die ze niet konden 
afslaan. Een remake van een 
horrorfilm, in dit geval van Gin 
Gwai/The Eye (Pang Brothers, 
2002). Waarschijnlijk met veel 
speciale effecten.
Sanne Veerman
Frankrijk 2006 regie David Moreau en Xavier 
Palud distributie A-Film

A Good Year Regisseur 
Ridley Scott en acteur Russell 
Crowe kunnen het goed vinden. Ze 
wilden na Gladiator (1999) graag 
opnieuw samenwerken, ditmaal 
aan iets heel anders. Ze hadden 
beter even verder kunnen zoeken, 
want deze romantische komedie 
schiet voor beiden tekort. Crowe 
speelt een gehaaide bankier die op 
een dag het landgoed erft waar hij 
vroeger zijn vakanties doorbracht. 
Crowe wil het met flinke winst ver-

kopen, maar eenmaal aangekomen 
in de schilderachtig mooie streek 
raakt hij verliefd op het landgoed en 
op een lokale schone (Marion Cotil-
lard). Het verhaal ontvouwt zich 
voorspelbaar, de film mist charme, 
de humor is vaak geforceerd en de 
clichés over de Franse cultuur zijn 
niet te tellen. Zoals gebruikelijk bij 
Scott is het camerawerk prachtig.
De dvd krijgt meerwaarde door de 
toevoeging van een bijzondere 
documentaire, Postcards from 

Provence. Deze bestaat uit een 
mengeling van audiocommentaar 
(van Scott en de scenarioschrijver), 
archiefmateriaal en beelden van 
achter de schermen. Je kunt dit 
allemaal bekijken terwijl de film 
loopt, of de verschillende hoofd-
stukjes apart aanklikken. Erg leuk 
gedaan en iets wat we waarschijn-
lijk vaker op dvd’s gaan aantreffen.
Sanne Veerman
Verenigd Koninkrijk 2006 regie Ridley Scott 
distributie 20th Century Fox

Er zijn in Japan tussen 1962 en 1973 
vijfentwintig films gemaakt over de 
blinde negentiende-eeuwse 
zwaardvechter Zatôichi, steeds met 
in de hoofdrol acteur Shintarô 
Katsu, die de held tussen 1974 en 
1979 ook nog op televisie speelde en 
in 1989 afscheid nam met nog één 
door hemzelf geregisseerde speel-
film. Kitano Takeshi bracht de serie 
in 2003 internationaal onder de 
aandacht met zijn eigen versie, 
Zatôichi. A-Film heeft zes van de 
originele films uitgebracht op dvd, 
steeds met twee op een schijfje.
Ze voelen als afleveringen van een 
televisieserie: de eenvoudige verha-
len, de manier waarop het persona-
ge Zatôichi als bekend wordt veron-
dersteld, de korte, gezellige scènes 
tussen de vechtscènes door waarin 
hij zijn karakter kan tonen, de com-
binatie van actie met humor. Maar 
zeker The Festival of Fire stijgt daar-
bovenuit. Het verhaal is erg simpel, 
zeker, rond een maffiose lokale 
leider die de eenvoudige bevolking 
afperst en door Zatôichi moet wor-
den tegengehouden, maar de beel-
den zijn regelmatig schilderachtig 

mooi en er wordt goed gewerkt met 
stilte, zonder muziek, zodat wij mee-
luisteren met de blinde held. De 
spanning wordt bovendien geduldig 
opgebouwd en vastgehouden in de 
mooie shots.
Zatôichi is een sympathieke figuur 
en de film roept meteen zin op de 
andere afleveringen te zien – net als 
bij een goede televisieserie. Hij is 
boertig, loopt met o-benen, heeft 
een grinnikend lachje, drinkt, gokt 
en verdient geld als blinde masseur. 
Hij wordt ook wel Ichi genoemd – de 
toevoeging ‘zato’ geeft aan dat hij tot 
de laagste rang van het traditionele 
blindengilde behoort. Wie hem niet 
kent, neemt hem niet serieus. En 
daar profiteert hij van.
De setting is eenvoudig: boerenhu-
tjes, kleine dorpjes, smalle wegen 
met draagstoelen en eenzame 
reizigers, prachtig landschap. De 
vrouwen in deze twee afleveringen 
zijn ofwel hoer ofwel boerin. Een 
beetje vrijpostig zijn de films ook, op 
een leuke manier. Zo vecht Zatôichi 
in The Festival of Fire tegen een 
badhuis vol naakte tegenstanders – 
die we alleen van achteren zien, dat 

wel. Het wonderlijke gevecht is ook 
een goed voorbeeld hoe humor en 
geweld worden gecombineerd. 
Zatoïchi maakt als een Jackie Chan 
avant la lettre gebruik van houten 
waskommetjes, maar het bloed 
spat soms ook als een fontein uit 
zijn slachtoffers.
De daaropvolgende Zatoichi Meets 
the One-Armed Swordsman is een 
aardige, maar mindere aflevering 
met minder mooie beelden en een 
rommeliger verhaal. Daarin vecht 
Zatôichi tegen een eveneens legen-
darische vechter uit Hongkong. Ze 
zijn beide good guys, maar de taal-
barrière staat begrip in de weg. 
Voor de films zelf geldt dat in het 
geheel niet. Kees Driessen
Japan 1970/1971 regie Kenji Misumi/Kimiyoshi 
Yasuda distributie A-Film

    DEZE MAAND BIJ 

Arthouse-film van de maand: 

La tourneuse de 
pages
Een wraakfilm waarin geen bloed vloeit, 
zo zou je La tourneuse de pages het 
treffendst kunnen typeren. Een ijzige 
film waarvan je het niettemin warm 
krijgt. Net zo gecalculeerd als zijn 
hoofdpersoon leidt regisseur/scenarist 
Denis Dercourt je door zijn vierde film, 
een met veel elegantie uitgevoerde 
thriller waarin je al vanaf het eerste 
beeld weet dat dit niet goed gaat aflo-
pen. We zien een meisje oefenen op de 
piano, een beeld dat wordt afgewisseld 
met een slager die z’n lappen vlees 
krachtig doorklieft. Het vormt onbewust 
een associatie: delicate muziek en rauw 
vlees zijn twee uitersten die niet zo ver 
uit elkaar liggen in deze film. 
Het meisje dat op het punt staat auditie 
te doen heet Mélanie, de dochter van de 
slager. Haar voorspel wordt verstoord 
door een fan die een handtekening komt 
halen bij de beroemde pianiste Ariane 
Fouchécourt, hoofd van de examencom-
missie. In haar ijdelheid stuurt Ariane 
de handtekeningenjager niet weg en het 
gestommel en gedoe verstoort de con-
centratie van Mélanie. Ze mist steeds 
meer noten en wordt afgewezen. 
Dan verspringt de film in tijd en volgen 
we de volwassen Mélanie, die de piano 
op slot heeft gedaan en de buste van 
Beethoven heeft verstopt. Ze gaat stage 
lopen bij een advocatenkantoor waar de 
echtgenoot van Ariane werkt. Ze biedt 
zich aan als oppas voor hun zoontje. 
Omdat de Fouchécourts buiten Parijs 
wonen, trekt ze bij hen in. Mélanies 
wraakoefening kan beginnen. Vanaf het 
moment dat Mélanie in het enorme 
buitenhuis trekt, is ze uiterst gecalcu-
leerd in haar plan om het Ariane betaald 
te zetten.
La tourneuse de pages is een uiterst 
opwindende, klassiek opgebouwde 
thriller vol suspense, met veel koele 
kleuren die bij de hoofdpersoon passen. 
Een film waarin alles klein is gehouden, 
zoals de kamermuziek die erin gespeeld 
wordt. 

André Waardenburg 
hoofdredacteur

Arthouse-films zijn sterk vertegenwoordigd in de pro-
grammering van Film1. Elke maand licht Skrien een 
arthouse-film uit het aanbod om deze nog beter onder 
de aandacht te kunnen brengen.

Meer informatie over Film1 vind je op www.film1.nl

Ook uit

The Notorious  
Bettie Page Regisseur 
Martin Scorsese was ooit van plan 
een film te maken over pin-up en 
bondagemodel Bettie Page, met 
in de hoofdrol Liv Tyler. Wat dat 
zou zijn geworden zullen we nooit 
weten, want na de vertolking van 
Gretchen Mol laat iemand het wel 
uit zijn hoofd om nog een film over 
Page te maken. Gretchen Mol is 
perfect gecast in de hoofdrol. Ze 
bezit precies de juiste combinatie 
van onschuld, speelsheid en eroti-
sche uitstraling.
De leukste scènes zijn dan ook  
die waarin de bondage- en  
pin-up shoots gerecreëerd wor-
den. Deze sessies, onder leiding 
van fotograaf Irving Klaw en zijn 
vrouw, zijn haast ontroerend in 
hun naïviteit. Net als in Boogie 
Nights (Paul Thomas Anderson, 
1997) is het fascinerend om te zien 
hoe de seksindustrie in de Ver-
enigde Staten is ontstaan en hoe 
de eerste commerciële stappen 
gezet worden.
Het is jammer dat de opbouw 
van de film en het verhaal op zich 
verder niet erg boeiend zijn. De 
jeugd van Page en bepaalde trau-
matische gebeurtenissen, zoals 
een groepsverkrachting, komen 
wel aan bod, maar maken geen 
diepe indruk. Saai wordt de film 
nergens, maar het ontbreekt aan 
substantie. De bekrompenheid van 
de Verenigde Staten wordt weer 
eens getoond, alsmede de zoveel-
ste heksenjacht. Ditmaal is erotiek 
de zondebok, maar dergelijke 
rechtbankscènes hebben we al 
vele malen eerder en beter gezien.
Het kleurgebruik in de film is wel 
origineel: de hele film is in sfeer-
vol zwart-wit, behalve bepaalde 
flashbacks, die als home movies 
in kleur te zien zijn. Er is een 
commentaartrack met regisseur 
Mary Harron, enkele interviews en 
een kort stripteasefilmpje met de 
echte Bettie Page.
Sanne Veerman
Verenigde Staten 2005 regie Mary Harron 
distributie Home Box Office

Zatôichi: The Festival of Fire/Zatoichi 
Meets the One-Armed Swordsman

The Lost World (1925) Harry O. Hoyt 
is de regisseur, maar The Lost World behoort toe aan 
stop-motion animator Willis O’Brien, die voor het eerst 
in een speelfilm de techniek demonstreert waarmee 
hij acht jaar later King Kong (Merian C. Cooper en 
Ernest B. Schoedsack, 1933) tot leven zou brengen. 
Het verhaal van The Lost World is vergelijkbaar: in een 
afgelegen gebied ontdekt een expeditie nog levende 
dinosaurussen en aapmensen; een naar Londen mee-
gebracht brontosaurus ontsnapt en trekt een spoor 
van vernieling door de hoofdstad. De verhaalopbouw 
is echter veel zwakker dan in Cooper en Schoedsacks 
meesterwerk, laat staan dat de brontosaurus een per-
soonlijkheid krijgt. De aangetroffen aapmens is niet 
meer dan een aap op mansformaat.
Lange tijd was alleen een versie van vijftig minuten van 
de film bekend. Dankzij acht verschillende archief-
exemplaren biedt deze dvd-release een versie van 94 

van de oorspronkelijk 104 minuten. Bovendien zijn 
enkele weggelaten animatiefragmenten als extraatje 
toegevoegd, plus de erg aardige korte stop-motion film 
R.F.D. 10,000 BC over enkele holbewoners van O’Brien 
– uit 1916! Het is onwaarschijnlijk wat een kwaliteit en 
souplesse O’Brien in de vroege animatiecinema wist te 
bereiken. Hij werd het grote voorbeeld voor de beken-
dere stop-motion filmer Ray Harryhausen en toont in 
The Lost World zijn meesterschap vooral in de massa-
scènes met vluchtende dinosaurussen. Let ook op 
details: de ademende buik van de brontosaurus, de 
bewegende staart van de allosaurus.
The Lost World begint met een kort fragment van 
Arthur Conan Doyle, auteur van het gelijknamige boek. 
Uiteraard is de film zwijgend en zwart-wit, met een 
groot aantal monochroom getinte scènes.
Kees Driessen
Verenigde Staten 1925 regie Harry O. Hoyt distributie Living Colour

Takeshis’ is een rare 
film. Kitano speelt twee 
rollen, een populaire 
acteur en een stille, slof-
fende taxichauffeur die 
audities doet voor bijrol-
letjes. Wat droom is, wat 
fantasie, flashback, voor-
uitblik, film-in-de-film, 
wens of vrees, wordt 
gaandeweg minder dui-
delijk. Daarin zit de lol van 
de film, maar ook zijn 
achilleshiel. Als tegen het 
einde steeds dezelfde 
mensen in een shootout 
worden neergemaaid, het 
bloed nog op de blouse, 

wordt de onwerkelijkheid 
een beetje al te onsamen-
hangend. Aan de andere 
kant: waar anders zie je 
een shootout in de vorm 
van de Grote Beer? KD
Japan 2005 regie Kitano Takeshi 
distributie A-Film

Lone Star is een veel-
geprezen Texas-detec-
tive van regisseur John 
Sayles, maar valt tegen. 
Alleen Kris Kristoffer-
son, als de corrupte 
sheriff van een Ameri-
kaans stadje aan de 
Mexicaanse grens, 
creëert dreiging. Dat is 
in het verleden: de 
overgangen vanuit het 
heden, met camerabe-
wegingen en zonder te 
snijden, zijn mooi. In  
het heden – het groot-
ste deel van de film – 
worstelt een jonge 

sheriff met de schaduw 
van zijn mythische 
vader, die diende onder 
Kristofferson. Omdat 
echter iedereen voort-
durend expliciete 
gesprekken over de 
(rassen)-verhoudingen 
in het stadje voert, 
waardoor de bedoeling 
wordt benoemd van het 
scenario en van elke 
scène, verliezen de 
personages hun vlees 
en bloed. 
KD
Verenigde Staten 1996 regie John 
Sayles distributie Living Colour



 Meer Skrien? Word abonnee! 
En ontvang 10 nummers voor ¤52,25 + Le amiche of Fanny och Alexander 

De volgende Skrien, met onder meer een special over het Nederlands Film Festival en Iklimler, verschijnt op 21 september.

Le amiche
De op 30 juli overleden 
Michelangelo Antonioni 
maakte beroemde films over 
de leegte van de bourgeoisie: 
L’avventura, La notte, 

L’eclisse. Minder bekend is dat hij zijn 
inspiratie voor die meesterwerken cultiveerde 
in Le amiche. Minder streng, met een losse 
stijl die hij later zou afzweren, stelt Antonioni 
vast dat deze mensen niet zielsdood zijn, maar 
onverdraaglijk machteloos.

Fanny och Alexander
De mens is alleen, dat 
concludeert de ook al op 30 
juli overleden Zweedse 
cineast Ingmar Bergman in 
zijn meesterwerk Fanny och 
Alexander. Geen nood: om 

die eenzaamheid te verdragen, kreeg de mens 
zijn verbeelding.
Betreft de lange televisieversie van 300 
minuten.

Met dank aan Homescreen

Ik neem een abonnement voor ¤ 52,25 per jaar (10 nummers) en ontvang de dvd van ❍ Le amiche
(Instellingen ¤ 66,–; studenten/cjp/pas 65 ¤ 42,25; buitenland ¤ 72,– )         ❍ Fanny och Alexander
naam pc/plaats email

adres telefoon geb. datum

Ik geef een jaarabonnement cadeau en ontvang als dank de dvd van   ❍ Le amiche  of van   ❍ Fanny och Alexander
nieuwe abonnee telefoon email

adres pc/plaats geb. datum

aanbrenger telefoon

adres pc/plaats

handtekening
 
Stuur deze bon zonder postzegel naar Skrien, antwoordnummer 10028, 1000 PA Amsterdam. 
Deze aanbieding is geldig tot 21 september

Hierbij machtig ik Abonnementenland tot het afschrijven van het abonnementsgeld (niet verplicht).

rekeningnummer  ten name van  te  

datum plaats handtekening 

De machtiging kan telefonisch ongedaan worden gemaakt.   

Fotografie Kris Dewitte

54 Skrien september 2007

Sam Riley speelt Ian Curtis in Control, de eerste speelfilm van Anton Corbijn over zijn geliefde band Joy Division.






