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Jubileumbijlage
In november 2008 bestond Skrien precies 40 jaar
en dat vieren we met een extra dik nummer. In een
speciale bijlage in het hart van dit nummer wordt
in twaalf pagina's de kern van vier decennia Skrien
weergegeven. Met vier artikelen, die elk op hun eigen
manier dat decennium in de geschiedenis van Skrien
typeren. Tegelijkertijd kijken we, voorbij de eigen navel,
terug op 50 jaar Filmacademie (38) en op de belangrijkste veranderingen in 40 jaar filmjournalistiek. 46

Rotterdam 2009
Edwins Blind Pig Who Wants to Fly moet
een Tiger Award winnen, aldus Niels
Bakker (22). Verder de Armeense film
Border, de jonge Turken, publiekspleaser Slumdog Millionaire, Gouden
Luipaard-winnaar Parque vía, de boekverfilming Gomorra, Cyrus Frisch over
zijn Oogverblindend en meer.
Vanaf pagina 10
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De beste film van vorig
jaar was volgens de
redactie The Mourning
Forest van Naomi
Kawase. Rouwverwerking, dat sprak aan. 8
De beste soundtrack
werd gecomponeerd
door James Newton
Howard. 40

Thanatos

De Tien van Skrien

Skrien wordt bedreigd met opheffing. Maar een
cinefiel durft The End onder ogen te zien. Daarom:
de favoriete sterfscènes van de redactie (56), een
beschouwing over eindes in film (60), een analyse
van de dood in filmmuziek (62) en de hoopvolle
gedachte dat film de dood altijd overwint. Op het
witte doek leven de acteurs voort. 58

Skrien kijkt altijd vooruit. Dit nummer
met een belangrijke discussie over frame
rates (70) en de selectie van tien Nederlandse filmtalenten, van wie de redactie de
komende jaren veel verwacht. De Tien van
Skrien werpen in tien korte interviews een
blik in de toekomst.
66

Eros
Geen thanatos zonder eros. De kleine dood. Of de
‘echo van de oerknal’, aldus de Nederlandse pionier
Willem van Batenburg, wiens pornofilms Pruimenbloesem en ’n Schot in de roos op dvd verschenen
(52). De nieuwste pornotrend is documentaireporno,
waarop de traditionele negatieve kritiek geen vat heeft
(50). Gastcolumnist Van Batenburg pleit zelf voor meer
door vrouwen vervaardigde pornografie. 54
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De hoofdredacteur

The End?
In november 2008 bestond Skrien
veertig jaar. Die heuglijke gebeurtenis vond plaats in het jaar dat de
minister van OCW het advies van de
Raad voor Cultuur overnam om de
subsidie aan Skrien te beëindigen.
Plotseling hadden we wel iets anders
aan ons hoofd dan feestelijk terugkijken – de grafstemming won het van
de feestgevoelens.
Bovendien is al onze aandacht nu
even geconcentreerd op de nabije
toekomst. Duidelijk is dat Skrien in

het najaar gaat samenwerken met
het Filmmuseum en dat er dan een
vernieuwd blad komt – uiteraard met
behoud van de redactionele onafhankelijkheid. In de tussenliggende
periode proberen we Skrien in de
lucht te houden. Of dit lukt, hangt af
van de bereidheid van sponsoren en
subsidiënten om ons blad op projectbasis te financieren.
In de tussentijd is het helaas noodzakelijk om de activiteiten van de Stichting Skrien, de uitgever van het blad,

per 1 april te staken. Tegen die tijd is
ook bekend of het ons gelukt is om
het blad Skrien zelf te behouden tot
het moment dat onze samenwerking
met het Filmmuseum van start gaat.
Als het aan ons ligt maken we tot die
tijd zeker nog drie nummers. Toch
moeten we rekening houden met
de mogelijkheid dat dit niet lukt; we
zitten tenslotte ook nog eens midden
in een kredietcrisis. Maar op een
gegeven moment moeten we toch
echt knopen gaan doorhakken. Al

was het maar om u, onze abonnees,
duidelijkheid te verschaffen. Daarom
ontvangt u binnenkort een brief van
ons waarin staat of het gelukt is het
blad zonder subsidie toch in de lucht
te houden. Als het ons niet lukt om
die nummers te financieren, krijgt u
medio 2009 automatisch uw abonnementsgeld voor niet-ontvangen nummers terug op uw rekening. Heeft u
inmiddels een nieuw rekeningnummer? Laat het ons weten met een
e-mail naar: eric@skrien.nl.
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Javakade Amsterdam, 4 december 2008, 10.48 uur
Op de kop van het Java Eiland
in Amsterdam ligt een binnenschip aangemeerd. Pal naast
de boot, net buiten beeld, staat
een enorm bord: ‘niet aanmeren i.v.m. onveilige situatie’.
Voor de opnamen van Alles
stroomt (naar Herakleitos, die
ermee aangaf dat in de natuur
alles in verandering is) heeft
de gemeente echter ontheffing verleend. Op de kade ligt
een stuk rails, waarop de
camera langzaam in de richting van het schip beweegt.
‘Wat een verrassing’, zegt
actrice Anneke Blok als haar
filmzoon (Wieger Winhorst)
zich bij de boot meldt. ‘Wat
kom je doen?’ Naast Blok
staat de nieuwe man in haar
leven (Ronald Top). De handen
van de binnenvaartschipper
zitten onder het smeer, zojuist
zorgvuldig aangebracht door
de grimeuse. Het is bijtend
koud. De crewleden hebben
dikke jassen aan, sjaals om,
capuchons en bontkragen
opgestoken en enorme handschoenen aan.
Alles stroomt gaat over de
kwetsbare relatie tussen een
moeder die haar zoon moet
loslaten en een zoon die nog
niet helemaal klaar is voor de
volwassenheid. Het is het
speelfilmdebuut van Danyael
Sugawara, die eerder de
Lolamoviola Landje, de NPS
KORT! Blondje en de One
Night Stand Liefde, dank je
wel regisseerde. Het scenario
is van Marieke van der Pol (De
tweeling, 2002; Bride Flight,
2008), de producent is IDTV
Film, in coproductie met de
NCRV. A-Film zal de film in de
herfst van 2009 in de bioscoop
uitbrengen.
Jan Pieter Ekker

FOTO BOB BRONSHOFF

Alles stroomt Nederland 2009 regie
Danyael Sugawara scenario Marieke
van der Pol camera Jeroen de Bruin
montage Sander Vos geluid Victor Dekker muziek Paul van Brugge production
design Vincent de Pater producent
Frans van Gestel, Jeroen Beker en Anton
Smit (IDTV Film) distributie A-Film duur
90’ met Anneke Blok, Wieger Windhorst,
Ronald Top, Lidewij Mahler
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Aziatisch kunstspookhuis
in Rotterdam

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

Je mag het een spookhuis noemen, maar dat wordt
het niet echt. Een kunsttentoonstelling met installaties moet het ook niet worden. Iets ertussenin als
dat kan of denkbaar is.
Vorig jaar al, toen ik voor het festival een tentoonstelling maakte in het voormalige Fotomuseum, had
ik in mijn achterhoofd een programma met Aziatische ghost movies. Het soort films waarin vaak een
haunted locatie centraal staat. Grote oude huizen
met kelders, zolders en krakende vloeren. Het idee
drong zich vervolgens vanzelf op. Het oude Fotomuseum, dat vroeger een drukkerij en uitgeverij van
een dagblad was, is ideaal van formaat, ouderdom
en geschiedenis voor een echt Haunted House.

Ghost 4 - Wisit Sasanatieng
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Niet te zien

In 2008 draaiden we op het festival de film Unseeable van Wisit Sasanatieng. Een film die perfect
beantwoordt aan mijn idee van een ghost movie met
een haunted house. Dat is niet vreemd, want Sasanatieng had goed naar vooral oudere horrorfilms
gekeken en een fraai gothic verhaal gemaakt. Voor
mijn Haunted House wilde ik een aantal (of eigenlijk
vele, maar dat budget kreeg ik niet) filmmakers/
kunstenaars vragen om elk een eigen kamer in te
richten. Al die hopelijk zeer verschillende kamers
zouden dan een uniek spookhuis vormen. Ik vroeg
Sasanatieng als eerste en zag het als een goed teken
dat hij direct ja zei. Hij had ook als eerste zijn plan

klaar en stuurde me mooie foto’s, die inderdaad uit
een huis lijken te komen, maar evenzeer de sfeer
hebben van een filmset.
Als ik zeg dat Amir Muhammad eigenlijk geen filmmaker is, dan vind hij dat vast niet erg. Muhammad is
de meest prikkelende schrijver, satiricus, uitgever,
producent en, vooruit, filmmaker van Maleisië. Na
een reeks lichtvoetige essayistische documentaires,
die stuk voor stuk in Maleisië verboden werden,
werd hij gevraagd een commerciële horrorfilm te
maken. Iemand als Muhammad doet graag het
onverwachte en zei ja. Hij schreef voor het verhaal
een wedstrijd uit op internet en vroeg Naeim Ghalili,
een Iraanse immigrant-filmmaker, voor de coregie
(of misschien was het wel andersom). De film werd
zowaar redelijk succesvol, maar is voor een genrefilm buitengewoon complex en de vele verwijzingen
naar de wereld van beroemdheden en politiek leidden tot heftige debatten – zoals het hoort bij een film
van Amir Muhammad. Hij gaat in zijn kamer zijn
belangstelling voor boekuitgaven en zijn nieuwe horrorervaring combineren.
Als je eenmaal een paar klinkende namen hebt voor
een project kun je eigenlijk iedereen vragen, dacht
ik. Ik wilde graag iemand uit de Filippijnen en vroeg
daarom eerst maar de man die ik het meest bewonder: de meester van de ultralange en ultradroevige
films Lav Diaz. In zijn keukentje in Manilla was hij al
gewonnen voor het plan nog voor ik was uitgesproken. Nee, het ging niet steeds zo makkelijk, maar de
regisseurs die geen tijd hadden zal ik hier niet noemen.

Museaal affiche lokt gegoede burgerij
Met een museale uitstraling probeerden filmexploitanten in de jaren tien
van de vorige eeuw de burgerij naar de theaters te lokken. Uiteindelijk
bleken ook de affiches zelf geschikt voor het museum, als onderdeel van
de Desmet-collectie van het Filmmuseum. Bastiaan Anink
De Desmet-collectie blijft een onuitputtelijke bron met spannende en
interessante affiches. Het mooie van
deze collectie is dat hij ook de periode
bestrijkt dat de filmcultuur zijn uiteindelijke vorm ging krijgen: lange fictiefilms werden langzaam de norm en
de filmsterren hadden hun huidige
positie nog niet verworven. In de loop
van de jaren tien zie je de affiches veranderen van plaatjes met een synopsis tot schitterende afbeeldingen van
de filmster of van een spannende
scène. Regelmatig werden er sterk
verschillende affiches voor één en
dezelfde film gemaakt. Jammer
genoeg zijn er door een brand in het
Desmet-archief op de zolder van
Theater Parisien in 1938 veel affiches
verloren gegaan. Hierdoor hebben we
geen zicht meer op de verschillende

versies voor Das Geheimnis von Château Richmond.
De film behoort tot de mateloos populaire misdaadfilms uit de jaren tien
(The Perils of Pauline, Louis J. Gasnier
en Donald MacKenzie, 1914; Les vampires, Louis Feuillade, 1915;
L’Amazzone Mascherata, Baldassarre
Negroni, 1914). Hierin speelt een sterke vrouw de hoofdrol, met veel aandacht voor de stedelijke omgeving en
moderne technologie en veel achtervolgingen. Das Geheimnis von Château Richmond is de tweede in een
reeks van drie films rond Nobody, ‘
der weibliche Detektiv’. Zij onderzoekt
of Vivian Farley de rechtmatige erfgenaam is van een bijzondere schat.
Deze Farley is lid van een geheim
broedergenootschap (Der Bund), dat
een deel van zijn erfenis kan opeisen.

Je zou voor deze film dus een affiche
verwachten met Detektiv Nobody in
een gevaarlijke positie, maar nee
hoor: het affiche toont een bijeenkomst van het genootschap, met clichésymbolen als schedel, kaarsen,
mes en dik boek. De opbouw van de
afbeelding lijkt geïnspireerd door de
schilderijen van groepen notabelen uit
de Gouden Eeuw (zoals De Staalmeesters van Rembrandt). Dit affiche
toont hoeveel moeite filmexploitanten
in het begin van de vorige eeuw deden
om de bioscoop aantrekkelijk te
maken voor de burgerij.
Film werd nog geassocieerd met kermis en plat volksvermaak, waar
alleen de lagere standen naartoe gingen. Bioscoopeigenaren probeerden
hun doelgroep te verbreden door in
hun reclames gegoede burgerij af te

beelden in een theatrale setting. Later
werden ook de affiches voor afzonderlijke films daarvoor gebruikt. Dit
affiche drukt één en al gewichtigheid
en statigheid uit, naast natuurlijk de
museale uitstraling door de referentie
aan de schilderijen uit de Gouden
Eeuw.
Een goede burger kan zich veroorloven bij zo’n film gezien te worden. En
dat het dan toch nog een spannende
film was, dat was dan mooi meegenomen.
Das Geheimnis von Château Richmond Duitsland
1913 regie Willy Zeyn ontwerper onbekend afmetingen 220 x 150 cm drukker Plakate R. Spiegel
collectie Filmmuseum
Paul van Yperen en Bastiaan Anink, ex-beheerders
van de affichecollectie van het Filmmuseum,
bespreken de kracht, schoonheid en achtergronden van topstukken uit de verzameling.

De stille horror

Indonesië is binnen dit thema een zeer bijzonder
land. Geen land waar zo veel geesten huizen en waar
zo veel kennis over dit onderwerp bestaat – en zo
veel angst. Iedere week verschijnt hier een nieuwe
lokale horrorfilm in de bioscoop en de hoeveelheid
horror-dvd’s is eigenlijk niet te tellen. Het leek mij op
zijn plaats dat er meer dan één Indonesiër in het huis
zou komen wonen en volgens mijn inmiddels
beproefde methode vroeg ik de twee ware meesters
van de Indonesische film, Garin Nugroho en Riri
Riza. Ik had opmerkelijk weinig woorden nodig om ze
uit te leggen wat me voor ogen staat.
Bij mijn laatste keuze had ik wat meer bedenktijd
nodig. Vorig jaar al zag ik in Saigon de prachtige,
klassieke en gevoelige film The Moon at the Bottom
of the Well van Nguyen Vinh Son, die ik uitnodigde
voor het festival. Voor het afwerken van de film
kreeg hij steun van het Hubert Bals Fonds. De censuur in Vietnam had echter veel tijd nodig en tot lang
na het festival was de film niet beschikbaar. Ondertussen deed ik wat lobbywerk bij andere festivals en
werd het mij duidelijk dat niet iedereen dit de meest
bijzondere film vindt die in jaren uit Vietnam is gekomen. Het is een poëtische, serieuze en psychologische film. Bepaald geen horrorfilm. Toch speelt het
bovennatuurlijke, zeker tegen het einde van de film,
een cruciale rol in het verhaal. Ik wilde niet dat deze
kwetsbare film op een voor de maker verkeerde plek
in het festival zou komen. Maar uiteindelijk vroeg ik
hem toch of hij zich zijn film in het Hungry Ghostprogramma kon voorstellen. Uit zijn reactie bleek
dat mijn laatste kamer was gevuld. Hij was bij wijze
van spreken de spullen die hij voor zijn altaar nodig
had al in zijn koffer aan het pakken. Volgens mij
wordt het Haunted House iets bijzonders.
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De

5 van Skrien van 2008

De rouw wint van het licht

Dat krijg je met een eigenzinnige redactie. Bijna geen overlap.
De jaarlijstjes van 2008 zijn zo
uiteenlopend, dat van een gezamenlijke keuze maar mondjesmaat sprake is. Wat betekent
dat? Dat het een filmjaar was
met veel moois. En dat is goed
nieuws.

Niet alleen verschillen de redacteuren sterk in hun voorkeuren over het afgelopen jaar, ze houden zich ook nog eens niet
aan de regels. Die waren nochtans simpel: de vijf beste films
in aflopende volgorde. Maar als zelfs de hoofdredacteur dubbele films gaat kiezen, is het einde zoek. Wat dan nog te doen
aan de redacteur die een ex aequo topzeven inlevert of de
redacteur die een alternatieve topvijf in zijn inleiding verstopt?
Niets. Weet daarom, dat deze topvijf, die is bepaald door aan
een nummer 1 vijf en aan een nummer 5 één punt toe te kennen (zie de totaalscore tussen haakjes), methodologisch flink
rammelt. Desalniettemin: een overtuigende nummer één.

De Skrien top 5 van 2008
1. The Mourning Forest - Naomi Kawase
2. Persepolis - Marjane Satrapi en Vincent
Paronnaud
Stellet licht - Carlos Reygadas
4. Secret Sunshine - Lee Chang-dong
5. There Will Be Blood - Paul T. Anderson

1
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(9 punten)
(8 punten)
(8 punten)
(7 punten)
(6 punten)

Kees Driessen

Ik heb dit jaar gekozen voor verrassing – vooral
in de vorm. Als ik had gekozen voor hartverscheurend hyperrealistische fictie, dan had
ik met Naissance des pieuvres, Wolke neun,
Entre les murs, La graine et le mulet en Le
silence de Lorna een even sterke topvijf kunnen maken.

André Waardenburg
hoofdredacteur

1. Lady Chatterley – Pascale Ferran
In de verfilming van de tweede versie van
D.H. Lawrence’ schandaalroman wordt het
lichaam langzaamaan even natuurlijk als de
alomtegenwoordige natuur. In zes seksscènes
wordt het lichaam meer en meer ontdaan
van kleding, totdat de schaamte voorbij is. De
geliefden zijn de natuur geworden.
2. The Mourning Forest – Naomi Kawase
Secret Sunshine – Lee Chang-dong
Twee Aziatische films over intens verdriet dat
niet door dialogen maar door beelden invoelbaar wordt gemaakt. Het zijn dan ook deze stille scènes die het meest imponeren. Het lijden
van de hoofdpersonen wordt ook onze pijn.
3. Margot at the Wedding – Noah Baumbach
Un conte de Noël – Arnaud Desplechin
Twee nietsontziende films over disfunctionele
families. Met complexe personages die door
de filmmakers fijnzinnig onder de loep worden
gelegd. Cinema om nog uren over na te praten.
4. The Darjeeling Limited – Wes Anderson
In de films van Wes Anderson kruipt altijd
melancholie binnen. Onder de bon mots van de
personages zit een tristesse die ze proberen te
verhullen met snedigheden.
5. Milky Way – Benedek Fliegauf
Licht experimentele film met tien lange scènes die spelen met gangbare filmconventies.
Maar het is geen leeg formalisme: in Fliegaufs
ingetogen absurdisme legt de mens het consequent af tegen de (soms wrede) natuur.
De beste Nederlandse film is Shanghai Trance
van David Verbeek, een talent om scherp in de
gaten te houden.

Niels Bakker
1. Le silence de Lorna – Jean-Pierre
en Luc Dardenne
Hoe een kaal bos hartverscheurend kan zijn.
Zelfs als de Dardennes de vier muren van de
grauwe Waalse industriestad voor één keer
verlaten, zijn vrijheid en verlossing voor hun
hoofdpersonen een utopie.
2. Paranoid Park – Gus Van Sant
Een eclectische stijl – van Hitchcock-citaten
tot grofkorrelige skate-video’s – en een associatieve vertelstructuur met weinig causale
verbanden: Van Sant is de filmmaker van de
toekomst.
3. The Mourning Forest – Naomi Kawase
Een waanzinnige helletocht naar een van God
verlaten bergtop. Hemel en aarde verzetten
voor een gestorven geliefde – dat is opoffering,
dat is ware liefde.
4. Import/Export – Ulrich Seidl
Voor misantroop versleten Seidl toont eindelijk
zijn menselijke gezicht. Een film van staal,
maar met een hart dat voortdurend dreigt te
breken.
5. [Rec] – Jaume Balagueró en Paco Plaza
Eén cinematografische vernieuwing blijkt
voldoende om horrorclichés nieuw leven in te
blazen. Oef, wat maakte die schokkende en
schuddende televisiecamera het griezelig.

Gerlinda Heywegen
1. Stellet licht – Carlos Reygadas
Zelden zo’n zorgvuldige film gezien, zo zonder
haast, zo scherp en zo mooi als eerbetoon aan
de cinema.
2. The Banishment – Andrej Zvjagintsev
Sommigen vonden The Banishment niet veel
bijzonders. Is dat niet de ziekte van deze tijd?
Dat een film die wonderschoon is niet eens
meer dat mag zijn? Gewoon heel mooi?
3. There Will Be Blood – Paul T. Anderson
De meest verontrustende film van 2008. De
muziek schrijnt af en toe maar de impact van
het stille beeld is enorm, het alleen maar zijn
van Daniel Day Lewis indrukwekkend.
4. The Mourning Forest – Naomi Kawase
Treurnis op z’n Kawase’s is niet erg. Verlies
blijft zwaar, maar weegt tegelijk niets. Precies
zoals de camera. Het kan niet makkelijk zijn
geweest, maar haar films lijken gewichtloos
gefilmd.
5. Le voyage du ballon rouge
– Hou Hsaio-hsien
Hou Hsaio-hsien trok naar Parijs om er te
slenteren en die klassieker met de rode ballon
nog eens over te doen. O ja, en Juliette Binoche
eindelijk eens een leuke rol te geven.
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Beste Nederlandse film is Shanghai Trance
van David Verbeek. Eenzaamheid en vervreemding in de Chinese miljoenenstad. Het is vaker
gedaan en ook beter, maar Verbeek komt er
wel – mits hij zijn Aziatische voorbeelden minder letterlijk navolgt.
,

1. Persepolis – Marjane Satrapi en Vincent
Paronnaud
De Maus van de animatiefilm. De vorm vertedert en maakt universeel: twee redenen
waarom de harde inhoud – de situatie in Iran
– dichtbij ons bed komt.
2. No Country for Old Men – Ethan en Joel
Coen
Episch. Met de meest angstaanjagende bad
guy van het jaar, in het lichaam van Javier
Bardem.
3. Be Kind Rewind – Michael Gondry
Het sentimentele einde mag je vergeten. Maar
de sweded filmpjes (google dat, als u het nog
niet kent) tonen meer dan wat ook in 2008 het
oorspronkelijke vuur van de cinema. Gondry
als de Méliès van de eenentwintigste eeuw.
4. The Fall – Tarsem Singh
Niks geen special effects! Singh reisde de
wereld rond om een onwaarschijnlijk adembenemende film te maken, met de emotionele en
dramatische logica van een sprookje. Groots
en wreed.
5. Wanted – Timur Bekmambetov
Zo inventief en energiek en onbeschaamd
onzinnig kan een actiefilm zijn. Was het actiefilmgenre een autoachtervolging, dan zou
Wanted al in de eerste bocht The Dark Knight
van de weg hebben gedrukt.

Kim van der Werff
Of het een zegen of een vloek is, maar Nederland heeft tegenwoordig een minister voor
jeugd en gezin. Dat wil niet zeggen dat het niet
als vanouds kan ontsporen in de onvrijwilligste
aller sociale constellaties. Kijk een jaar film
en je ziet echtlieden, ouders, gebroeders en
kinderen die elkaar testen, kwetsen of ronduit
bedriegen. Met soms superieure cinema tot
gevolg. Daarom dit jaar mijn topvijf die bestaat
uit zeven familiefilms.
De complexe en verwoestende relatie van
vader en zoon in There Will Be Blood. Het
verscheurende overspel van een mennonietenvader in Stellet licht. De vrouw die alles
verliest wat haar lief is in Secret Sunshine. De
schoolklas als extended family in Entre les
murs, waarbinnen de leraar in een wereld van
etnische spanningen en peer pressure serieus
probeert om te gaan met aandacht, kennis en
talent. De gescheiden vader die een stiefdochter nodig heeft om zijn droom te verwezenlijken in La graine et le mulet. De ontroering
oproepende eenvoud van de geanimeerde
biografie van een rebels Iraans meisje dat haar
familie verlaat om veilig groot te worden in
Persepolis. Dat er ook fijne gezinnen zijn, is te
zien in Juno, want warmer dan de familie van
Juno McGuff zie je het zelden in Hollywood –
maar een kind afstaan blijft een tragedie.
Ook in de lijn van het familiedenken is
Calimucho de beste Nederlandse film.
En dan nog graag speciaal vermeld het onvergankelijke meesterwerk van Satyajit Ray, de
Apu-trilogie over het schrale bestaan van een
Bengaals gezin.
There Will Be Blood – Paul T. Anderson
Stellet licht – Carlos Reygadas
Secret Sunshine – Lee Chang-dong
La graine et le mullet – Abdel Kechiche
Persepolis – Marjane Satrapi en Vincent
Paronnaud
Juno – Jason Reitman
Entre les murs – Laurent Cantet

Melkweg Cinema in Amsterdam `vertoont van 5 t/m 24 februari ‘De elf van Skrien’,
met inleidingen van Skrienredacteuren. Informatie: www.melkweg.nl .
De volgende films worden vertoond:
1.
2.
3.
4.

The Mourning Forest
Persepolis
Stellet licht
Secret Sunshine

5. There Will Be Blood
6. Lady Chatterley
7. No Country For Old
Men

8.
9.
10.
11.

Le silence de Lorna
The Banishment
La graine et le mulet
The Darjeeling Limited
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De logica van het ongerijmde

De Maleisische filmmaakster Tan Chui Mui
heeft zich voorgenomen om elke maand een
korte film te maken. Het resultaat is te zien
tijdens het IFFR: de serie All My Failed
Attempts. De zeven fascinerende filmpjes
over verbeeldingskracht overrompelen stuk
voor stuk met hun eigen logica. Zij spreekt
Engels, hij niet en toch begrijpen ze elkaar
volkomen. Beatrijs van Agt

Met haar eerste speelfilm Love Conquers All
(2006) won Tan Chui Mui op het International Film Festival Rotterdam van 2007 meteen
een Tiger Award. Terwijl ze aan haar tweede
speelfilm werkt, zijn er op het IFFR van 2009
zeven nieuwe korte films te zien, het resultaat van Tan Chui Mui’s plan om iedere
maand een film te maken, ongeacht genre en
onbekommerd om de kwaliteit zoals de titel
van de serie, All My Failed Attempts, doet vermoeden.
Met die kwaliteit zit het echter wel goed. De
filmpjes, variërend van drie minuten tot
bijna een kwartier, verschillen enorm in stijl
en inhoud maar zijn allemaal even fascinerend. Dat komt vooral door de onbevangen
directheid waarmee Tan Chui Mui haar onderwerpen te lijf gaat. Of het nu een sciencefictionfilm is, een documentaire over een kippenslachterij of een fictiefilmpje over een
stel dat uit elkaar dreigt te drijven. De overtuiging waarmee de verschillende werelden
in beeld worden gebracht is zo overrompelend dat je wel moet geloven wat je ziet.
Dat geldt zelfs voor het ene filmpje dat niet
helemaal uit de verf komt, Dream #3 We need
you to save the world. Er wordt geen woord in
gesproken, mensen lopen stram en dreigend
door een vervallen gebouw en communiceren
met elkaar in onbegrijpelijke gebarentaal.
Maar in de wapperende handen is een
patroon te ontwaren. Dat dwingt om te willen ontcijferen waar deze vreemde figuren
het over hebben. In wat voor apocalyptische
wereld zijn ze terecht gekomen? Het geheel
blijft te raadselachtig, maar door details,
zoals de gebarentaal, consequent uit te wer10 Skrien januari 2009

ken komt Dream #3 dicht in de buurt van een
droom – of nachtmerrie – waarin de meest
onlogische voorvallen volkomen geloofwaardig zijn.

Filmmagie

Misschien vindt Tan Chui Mui haar onderwerpen wel in haar slaap. Dream #1 She sees a
dead friend is een loepzuiver staaltje filmmagie over een vrouw die een vriend bezoekt in
een soort ziekenhuis. Is het de hemel? De
plek waar doden huizen? Messcherp gemonteerd op een snerpend muziekstuk van violist
Gidon Kremer volgen de scènes elkaar op als
beelden die als een openbaring uit de hemel
komen vallen. Zij spreekt Engels, hij niet en
toch begrijpen ze elkaar volkomen. Hij
brengt haar een roos, die eet ik op, zegt hij.
Het is doodgewoon. Zij krijgt eten en niet
één lepel, maar een hele berg. De scène slaat
om in spiegelbeeld. Heel normaal.
Het is een wonderlijke gebeurtenis, deze
film. Alles wat je ziet klopt niet en ook weer
wel. Daar gaat het natuurlijk over: de logica
van het ongerijmde. Mensen die naar elkaar
verlangen en daar zo in opgaan dat ze elkaar
niet zien. Zijn wereld is niet de hare, en de
hare is de zijne niet. Hij geeft haar een veel
te dure porseleinen theekop, vindt zij.
Gemaakt van het blauw van de ogen van een
geliefde, zegt hij. Zij vertrekt met de theekop

Verplicht percentage Maleis
Tan Chui Mui maakte de zeven films van
All My Failed Attempts met verschillende
filmmakers die voor elkaars films verschillende rollen op zich nemen zoals acteur,
cameraman of montage. Op deze manier
trachten zij de financieringsroute in Maleisië te omzeilen waarin de staat strikte
eisen stelt aan het percentage Maleis dat
moet worden gesproken en het aandeel
dat de Maleisische bevolkingsgroep moet
vervullen in de productie. Tan Chui Mui
werkt samen met Von Felix (camera),
James Lee (camera, acteur), Liew Seng
Tat (acteur, production design). Met deze
samenwerkingsverbanden ontstond de
Maleisische New Wave.

en hij blijft achter met dezelfde kom. Zijn
ogen dreigen erin te verdrinken.

Dromen

Het onbewuste, dromen, verlangens. En daartegenover de weerbarstige werkelijkheid
waar we het maar mee moeten doen en waarin het zo moeilijk is elkaar te begrijpen. Dat
ongeveer is het thema van deze films. Misschien is het omdat Tan Chui Mui niet zoekt
naar antwoorden, en het hoe en wat precies
van zulke grote levenskwesties dat zwaarmoedigheid buiten de deur blijft. Zelfs naar
existentiële thematiek kun je met onbevangen kinderogen kijken.
Ook Everyday Everyday begint bij een droom,
of een plan. Ik ga naar Peru, zegt een vrouw
tegen haar echtgenoot, en ik word schrijfster. Hij schrikt zo van het gemak waarmee
zij naar het verste puntje van de aarde wil –
vanuit Maleisië letterlijk de andere kant laat
ze hem op de wereldbol zien – dat hij van de
weeromstuit weer gaat roken. Terwijl hij daar
juist voor haar mee was gestopt. Met de
mededeling ‘s ochtends aan de keukentafel
dat hij ‘s nachts een pakje sigaretten is gaan
kopen, scheurt de hele wereld tussen deze
twee nog verder uiteen. Liefde is minder
idyllisch dan we dachten.
Maar dan is er weer die onbevangen verbeeldingskracht die alles redt. Met het schrijversschap wil het nog niet vlotten, de reis naar
Peru zit er niet in. Er is zelfs een snikscène
op bed. Maar onderweg door de stad ontdekt
de vrouw in een volstrekt onnavolgbare en
volkomen logische redenering die begint met
een vlieg, dat niet zij zich voortbeweegt in
de auto, maar dat het de wereld zelf is die
zich naar haar toe beweegt. De wielen rijden
niet, de aarde rolt onder de banden door. Als
de hele wereld je overal en altijd als op een
presenteerblaadje wordt aangereikt, waar is
Peru dan nog voor nodig?
Verbeeldingskracht is onze grootste vijand en
tegelijk onze grootste bondgenoot. Het doet
ons verlangen naar een groots en meeslepend
leven, maar zet ons ook met hernieuwde realiteitszin stevig op de grond. Met bij Tan Chui
Mui de nadruk op het woordje zin. Eerder al
redden dezelfde combinatie van grenzeloos
kunnen dromen en realiteitszin het au-pair-

All My Failed Attemps

meisje dat in Love Conquers All verliefd werd
op een pooierachtig vriendje dat haar nog
steeds veel, maar niet meer alles wist voor te
spiegelen.

Bondigheid

Zin doet verlangen naar meer en langer. Zijn
All My Failed Attempts wellicht mislukte
pogingen tot Tan Chui Mui’s nieuwe lange
film? Nou nee. De meeste zijn in al hun bondigheid precies wat ze moeten zijn. Verbeelding werkt snel. Verbeelding moet niet te
lang duren. Anders worden dromen nachtmerries. Relatiedrama’s relatiedraken. En in
Strange Dream #2 hebben hersens in een
potje echt niet meer dan vier minuten nodig

Verbeeldingskracht is onze grootste vijand en
tegelijk onze grootste bondgenoot
om na een langdurig coma te ontwaken en
hun lichaamsloze lot in volle omvang tot hun
bewustzijn door te laten dringen.
Één filmpje daarentegen vraagt om meer. In
The need of ritual krijgt een waarzegger een
vrouw zover zich de hand te laten lezen. Ze
zegt nee, hij dringt aan. Ze twijfelt, weigert,
hij mag meelopen naar het gebouw waar ze
een afspraak heeft. Tot de lift komt, dan
moet ze weg. Hij vertelt over de liefde, over
fouten van vroeger, dat ze die kan herstellen. De lift komt, ze laat ‘m gaan. Het gaat

over geld, over lang leven en geluk en ongeluk. Weer gaat de lift voorbij. En ze moet
betalen. Eindelijk gaat ze dan naar boven.
Stilletjes staat ze in een hoekje. De deuren
gaan open. Daglicht valt op haar gezicht. En
dan is het afgelopen. Maar wat ligt er buiten
in die wereld vol licht op haar te wachten?
Tan Chui Mui, haal haar uit de lift, laat haar
leven, maak die film. n
All My Failed Attempts, Maleisië, 2008 regie en scenario Tan
Chui Mui duur 66’
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De Sloveense film
Letter to a Child
combineert het al dan
niet fictieve dagboek
van de maker, waarin
hij reflecteert op zijn
herinneringen aan
zijn jongste jaren en
de verwondering
waarmee een kind de
wereld ontdekt, met
de verhalen van
anonieme mensen
die in verschillende
fasen van het leven
verkeren.
Kim van der Werff

Blind Pigs Who Want to Fly

Het verschil tussen
een geslaagde en
een uitstekende Tiger
Soms is een speelfilmdebuut zo overrompelend dat het niet opvalt dat de regisseur een
debutant is en niet een ervaren rot. Het zijn de films die op het IFFR genomineerd worden voor
een Tiger Award en er soms ook een winnen. Het debuut van de Indonesische regisseur
Edwin, Blind Pigs Who Want to Fly, is zo’n film. Niels Bakker
Een jonge maker die zo goed op dreef is, dat
hij zijn beginnershand onzichtbaar weet te
maken. Ilya Khrznovsky deed het in 4 (competitie 2005), waarin hij mokerslagen uitdeelde alsof hij nooit anders gedaan had.
Carlos Reygadas-cameraman Diego Martínez
Vignatti lukte het in La Marea (competitie
2007), waarin hij zijn meester zelfverzekerd
en haast achteloos naar de kroon stak. Vorig
jaar vielen, vanwege hun volwassen stijlvastheid, vooral de latere Tiger-winnaars Flower
in the Pocket (Seng Tat Liew) en Wonderful
Town (Aditya Assarat) op.
Het gaat om één, hooguit twee films per jaar.
De komende editie zit de Indonesische kunstenaar Edwin daar zeker bij. In een kleine
tachtig minuten slaagt hij erin te raken aan
de Indonesische geschiedenis, de etnische
verscheurdheid van zijn geboorteland en de
discriminatie van landgenoten van Chinese
afkomst. En dat allemaal met het tragikomische absurdisme van Tsai Ming-liang en de
nonchalant over elkaar heenbuitelende verhaallijntjes van Robert Altman.

Mozaïekfilm

Anders dan in Amerikaanse mozaïekfilms,
maken de personages in Blind Pigs Who Want
to Fly nauwelijks een ontwikkeling door. De
situatie aan het eind is pakweg hetzelfde als
die aan het begin. Eerder dan om verhaaltjes
gaat het in de film om korte schetsen van de
karakters, die als een serie tableaux vivants
aan je voorbijtrekken.
De dolende zielen van Tsai Ming-liang hebben
seks met watermeloenen, die van Edwin zijn
bezeten van zo mogelijk nog gekkere gewoontes. Een meisje eet brandende rotjes, alsof het
om sappige hotdogs gaat. Een blinde tandarts
heeft zijn praktijk omgetoverd in een karao12 Skrien januari 2009

kebar: terwijl patiënten weerloos op zijn stoel
liggen, zingt hij mee met Stevie Wonders I
Just Called to Say I Love You. Zijn assistente
hoopt ondertussen met hulp van twee homoseksuele patiënten mee te kunnen doen aan
de Idolsachtige televisieshow Planet Idol.
En dan is er nog dat varken, dat zoals de titel
zegt, graag zou willen vliegen. Geen schijn
van kans dat ie dat gaat redden – het beest
staat moederziel alleen vastgebonden aan
een meterslang touw in een weids, groen
heuvellandschap.

Bitterzoete ironie

Door al die trefzekere ironie zou je bijna vergeten dat Edwin Grote en in de huidige
wereld zeer Actuele Thema’s wil aansnijden.
In feite is de ironie in Blind Pigs Who Want to
Fly bitterzoet. Het varken vormt een mooie
metafoor voor de personages, die gevangen
zitten in een verscheurde identiteit. Terwijl
een Indonesische, maar van origine Chinese
badminton-kampioene voor de zoveelste keer
vanaf de zijlijn wordt beledigd, verzucht een
jongen dat het zijn laatste wens op aarde is,
Chinees te zijn in Indonesië, en piekert de
blinde tandarts erover zich te bekeren tot de
grootste Indonesische godsdienst de Islam.

Edwin, die als Indonesiër van Chinese afkomst
in feite zijn eigen jeugdtrauma’s verfilmt,
smokkelt de sociale en politieke realiteit vaak
uiterst subtiel de persoonlijke mini-schetsjes
binnen. Het is dan letterlijk niet meer dan
achtergrond. Op de televisie worden wervende
religieuze programma’s vertoond voor minderheidsgodsdienst het christendom. De rellen die in mei 1998 de val van president Soeharto inluidden, en die ook gericht waren
tegen de Chinese minderheid, staan op internet. Een biljartende opa weet zich nog een
Nederlands spreekwoord te herinneren, een
verwijzing naar het koloniale verleden.

Losse associaties

Blind Pigs Who Want to Fly strijkt zo langs
allerlei zaken zonder er echt diep op in te
gaan. De film stipt aan, dringt nergens in
door. Heldere oorzakelijke verbanden zijn
verruild voor losse associaties, eenheid ontstaat eerder in terugkerende locaties en
motieven dan door een compacte verhaallijn.
In Aziatische films is het besef van tijd vaker
cyclisch dan lineair, maar hier speelt nog iets
mee: Edwin is een verhalenverteller van de
nieuwe generatie. Een tot in de puntjes uitgewerkt verhaal-met-kop-en-staart boeit
hem niet, hij gaat zappend door de levens
van zijn personages. Deze manier van werken
kan worden afgedaan als slordig en oppervlakkig, maar maakt een veel rijker netwerk
van betekenissen mogelijk. Edwin stapelt
laagje op laagje en doet dat met zoveel flair
en lef dat het in de schijnbare nonchalance
juist helemaal klopt. n
Indonesië, 2008 regie Edwin scenario Edwin camera Sidi Saleh
montage Herman Kumala Panca geluid Iponxonik muziek
Bontel productie Meiske Taurisia duur 77’ met Ladya Cheryl,
Pong Harjatmo, Carlo Genta

Kroniek van
de menselijke relatie

Letter to a Child

Brieven schrijven aan nog niet, nooit of reeds
geboren kinderen is al bijna een literaire platitude geworden. De geadresseerde, het kind,
wordt in dit soort geschriften de abstracte
toehoorder van alle hoop, verwachting,
angst, vreugde en verdriet die een ouder (in
wording) wil verwoorden. De Sloveense film
Letter to a Child combineert het al dan niet
fictieve dagboek van de maker, waarin hij
reflecteert op zijn herinneringen aan zijn
jongste jaren en de verwondering waarmee
een kind de wereld ontdekt, met de verhalen
van anonieme mensen die in verschillende
fasen van het leven verkeren. Of het dagboek
gericht is aan, zoals de titel van de film suggereert, een concreet, toekomstig of zelfs fictief kind, laat hij in het midden.

Filosofietjes

Met die vorm an sich is weinig mis, maar het
krassen van het potlood waarmee gesuggereerd wordt dat de voice-over zijn filosofietjes en herinneringen gelijktijdig neerschrijft
en opleest heeft een ergeniswekkende naïviteit. Het geluid van het schrijven lijkt een
overbodige benadrukking van een handeling
waarvan het belang onduidelijk is. Want
waarom moet het schrijven samenvallen met
het oplezen? Dat de voice-over een kadrerende, bindende en beschouwende rol speelt
is evident. Merkwaardig is het dan ook, dat
hij soms zijn metapositie verlaat om zich met
duidelijk achteraf in de soundtrack gemixte

vragen te mengen in de getuigenissen van
naamloze mensen over hoe zij op dat
moment in het leven staan. Het effect is
bevreemdend, dat wel, maar wat is de functie
van die bevreemding?

Juiste toon

Toch is Letter to a Child een intrigerende
film. Vlado Skafar stelt aan de hand van de
getuigenissen van een aantal schijnbaar willekeurige mensen een kroniek samen van de
menselijke relatie. Dat klinkt pretentieuzer
dan de uitwerking ervan is. Skafar moet een
geweldige interviewer zijn die bij iedere
generatiegroep de juiste toon heeft weten te
treffen, want de eerlijkheid en de kwetsbaarheid waarmee zijn personages vertellen over
de relaties die zij in hun levens aangaan is
treffend. Om te beginnen laat hij een klas
jonge schoolkinderen aan het woord over de
spelletjes die jongens en meisjes spelen waarin al heel voorzichtig de eerste schreden op
het pad van de kinderliefde worden gezet.
In de volgende sequentie zien we pubers die
omringd door hun vrienden hun vriendschappen en verliefdheden doorlichten. De toon is
onbevangen en herkenbaar. Soms zijn ze verliefd, maar het zijn nog vooral hun vrienden
die belangrijk zijn. De pubers maken plaats
voor het jonge paar dat vertelt over de wording van hun relatie. De eerste ontmoeting,
het verliefd worden, de ontdekking dat het
wederzijds is. Daarna richt Skafar zich op de

fase van de kinderwens. Een alleenstaande
jonge vrouw praat over haar twijfels over de
houdbaarheid van een huwelijk, over haar
mislukte relaties, over wat liefde eigenlijk
betekent en over het al dan niet vervullen
van haar kinderwens.

Eender pad

Het is een klassieke route die Skafar volgt,
want na het ontstaan van de kinderwens
volgt de vorming van het gezin. Maar dan is
de periode van constructie voorbij en verlegt
Skafar zijn aandacht naar de keerzijde, waar
mensen verlies lijden. Een hartverscheurend
verhaal is dat van een echtpaar van middelbare leeftijd dat beide kinderen heeft overleefd. Een van de puberjongens eerder in de
film vertelde dat het zijn grootste angst was
dat later zijn kind iets vreselijks zou overkomen. Een gegronde angst, zo laat Skafar zien,
want het noodlot kan een mens zelfs twee
keer treffen.
Nieuwe inzichten biedt Letter to a Child niet
zozeer. De film scherpt vooral het bewustzijn
dat het gros van de mensheid in grote lijnen
een tamelijk eender pad bewandelt, maar dat
het de details zijn die de uiteindelijke vorm
bepalen. n
Letter to a Child (Otroci) Slovenië 2008 Regie Vlado Skafar
scenario Vlado Skafar camera Ales Belak montage Vlado
Skafar geluid Julij Zornik producent Petra Vidmar
duur 100 min
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Young Turkish Cinema doorbreekt taboes

De bezem
door de stoffige
Turkse filmwereld

De Turkse cinema is in opkomst. Niet alleen in
Turkije zelf, waar de lokale producties
Amerikaanse blockbusters van het witte doek
verdringen. Ook over de grens groeit de
aandacht voor de Turkse cinema. Die interesse
beperkt zich al lang niet meer alleen tot
grootmeester Nuri Bilge Ceylan (Uzak, Iklimler,
Three Monkeys). IFFR 2009 wijdt een apart
programmaonderdeel aan de nieuwe garde
Turkse filmmakers: Young Turkish Cinema.
Marjanne de Haan

De nieuwe generatie heeft zichzelf Yeni Türk
Sinemasi genoemd oftewel Jonge Turkse
Cinema. De naam is een knipoog naar de
Jong Turken, een beweging die een eeuw
geleden streefde naar modernisering van het
Ottomaanse Rijk. Met andere woorden, de
filmmakers van Yeni Türk Sinemasi willen de
bezem door de stoffige Turkse filmwereld
halen. Tot de stroming behoren de inmiddels
gevestigde namen als Bilge Ceylan (Gouden
Palm-winnaar 2008 voor Üç Maymun/Three
Monkeys) en Yesim Ustaoglu (Günese Yolculu/
Journey to the Sun, 1999), maar ook nieuwkomers als Semih Kaplanoglu (Yumurta/Egg,
2008) en Seyfi Teoman (Tatil Kitabi/Summer
Book, 2008). Zij interpreteren traditionele
Turkse thema’s op eigen wijze en doorbreken
en passant taboes als de Koerdische kwestie,
de macht van de staat en het leger en de
staat, de verhouding tussen man en vrouw en
homoseksualiteit.

Identiteit

De films die onder de noemer Jonge Turkse
Cinema vallen, zijn zeer verschillend in stijl,
genre en thematiek. Geen wonder. Sommige
filmmakers debuteren op hun 43-ste na een
14 Skrien januari 2009

televisie-carrière, anderen komen rechtstreeks
van de filmacademie. Toch is er een gemene
deler: de kwestie van identiteit. Die wordt in
de films verbeeld door tegenstellingen, vaak
die tussen stad en platteland, tussen generaties en in het verlengde daarvan tussen
moderniteit en traditie. Het zijn de aloude
scheidslijnen van de Turkse samenleving, die
verscherpt worden door de economische opleving, de verstedelijking van de afgelopen
decennia en de opkomst van religieus-conservatisme. Tegelijkertijd biedt het politieke klimaat onder de huidige gematigd islamitische
AKP-regering juist meer vrijheid voor het
publieke debat. De Turkse gespletenheid komt
steeds dichter onder de oppervlakte te liggen.
De Turkse identiteit is een zwaar beladen
begrip geworden, en dan zie je aan de opleving van Turks nationalisme enerzijds en de
roep om erkenning van diversiteit anderzijds.
Materiaal te over voor filmmakers.

Misdaadfilm

‘Als je 15 bent en je werkt als parkwacht, is
dat stoer. Als je 20 bent, doe je het tijdelijk.
Als je 25 bent, ben je een loser.’ Ziehier het
probleem van menig jongeman zonder veel
opleiding in miljoenenstad Istanbul. Vooral
als je zoals Selim ook nog eens op legale
wijze in je levensonderhoud probeert te voorzien en een sport omhoog wilt op de maatschappelijke ladder – Selim wil trouwen met
zijn vriendin. Lastig. Selim is de hoofdpersoon uit
Kara köpekler havlarken/Black Dogs Barking,
het debuut van Maryna Gorbach en Mehmet
Bahadir Er. De film beleeft in Rotterdam zijn
première in het programma Young Turkish
Cinema. De film heeft veel weg van een tamelijk conventionele Turkse misdaadfilm.

Stereotype zware jongens, maffiose bazen,
Turkse trots en dreigende taal. Homo homini
lupus est: de mens is de mens een wolf. Maar
dat hoort nu eenmaal bij de Grote Stad, lijken Gorbach en Er te willen zeggen, en voor
Selim is het niet anders. Boven- en onderwereld lopen in elkaar over en zijdelingse grapjes over EU-wetgeving die een eind zal
maken aan corruptie, vormen een ironische
noot. De regisseurs geven zo hun eigen draai
aan een typisch Turks genre - al is de plot
naar het einde toe evengoed typerend dik
aangezet.
Black Dogs Barking slaagt er aardig in het uitgebluste Turkse misdaadgenre met een aanstekelijke energie nieuw leven in te blazen.
Zo liet Zeki Demirkubuz (1964) eerder een
frisse wind blazen door het Turkse melodrama. In Masumiyet/Innocence (1997), de eerste van twee films over het onfortuinlijke
paar Yusuf en Ugur, zitten alle ingrediënten
van het in Turkije zo populaire melodramagenre, maar een bitterzoet einde hebben
deze films bepaald niet. Demirkubuz’ stijl is
rauw en grimmig; het tweeluik (Innocence en
Kader/Fate, 2006) tart alledaagse noties van
liefde en geluk. Innocence wordt beschouwd
als Demirkubuz’ sleutelwerk, het is te zien in
Rotterdam.

Mannenzaak

Een andere gevestigde naam in het programma Young Turkish Cinema is Yesim Ustaoglu
(1960), een regisseur die het experiment
zoekt in engagement. IFFR vertoont Pandora’nin Kutusu/Pandora’s Box (2008) waarin
de plots hulpbehoevende moeder van drie
zussen aanleiding is voor een verkenning van
familiebanden, individualisme, idealen en
eenzaamheid. Ustaoglu verdiende haar spo-

Two Lines

ren met Journey to the Sun (1999), een ontroerende coming of age over Mehmet die
gedwongen wordt zijn Koerdische afkomst
onder ogen te zien. Een gewaagde en kritische film (ook te zien op IFFR) die de moeilijkheid van een afwijkende identiteit invoelbaar maakt. In 2004 regisseerde Ustaoglu het
poëtische Buluklaren Beklemek/Waiting for
the Clouds, waarin ze het thema opnieuw
aansnijdt. Dit keer met een vrouw in de
hoofdrol, wat ongewoon is voor in Turkse
film waarin het mannelijke perspectief overheerst. Black Dogs Barking bijvoorbeeld illustreert terloops dat doorsnee Turkse jongens
als Selim in een mannenwereld leven. In het
koffiehuis, op straat, vriend, vijand en leermeester: het zijn altijd mannen. Is identiteit
in Turkije soms een mannenzaak?

Vaste patronen

Dat is precies de vraag die Selim Evci (1975)
opwerpt in zijn subtiel geregisseerde debuut
Iki Çizgi/Two Lines (2008). Terwijl Selin op

kantoor werkt, zwerft haar vriend Mert met
zijn camera door Istanbul. Of hij gluurt thuis
vanachter het raam naar de overbuurmeisjes.
’s Nachts liggen Selin en Mert met de rug
naar elkaar toe – vaste patronen, maar intimiteit is ver te zoeken. Dan besluiten ze een
tripje te maken. Tijdens hun tocht raken de
dagelijkse verhoudingen zoek. Mert flirt uitgebreid met een stel gestrande meisjes, terwijl Selin op hem wacht in de auto. Als zij
zelf langs de weg staan met een lege tank,
stapt Selin plots bij een vreemde in. Om benzine te halen. Selin daagt Mert uit, die zich

Het IFFR is een belangrijke stap voor de Yeni
Türk Sinemasi op weg naar internationale
erkenning. Hoewel niet elke film uit het programma natuurlijk even goed is. Sonbahar/
Autumn van debutant Özcan Alper is een
matig psychologisch drama en Firtina/Bahoz/
The Storm van Kazim Öz’ is tergend lang en
ontbeert elke spanning. Beide films gaan
over de politieke onderdrukking van begin
jaren ’90. Daarentegen zijn Süt/Milk van
Semih Kaplanoglu, Seyfi Teomans ingetogen
Mediterrane pastorale Summer Book en Bilge
Ceylans doorbraakfilm Kasaba/The Small

Grapjes over EU-wetgeving die een eind zal
maken aan corruptie, vormen een ironische noot
steeds meer bedreigd voelt in zijn mannelijkheid en de controle uiteindelijk ruw herneemt. Of toch niet? De strijd blijft onbeslist,
maar Evci’s ambiguïteit is een welkom element in de Turkse cinema.

Town (1997) bijzonder de moeite waard. En
er is nog een primeur. Voor het eerst dingt
een Turkse film mee naar een Tiger Award
voor veelbelovend talent: Wrong Rosary van
Mahmet Fazil Coskun. n
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Maximaal minimalisme
Parque vía

In de Armeense
speelfilm Border wordt
een koe steeds
nerveuzer in zijn stal. Zij
spitst haar oren bij ieder
menselijke beweging.
De koe ziet haar
verlangen naar vrijheid
steeds beantwoord door
geweld in een
allegorische vertelling
waarin de prachtige
esthetiek geen doel op
zich is.
Kim van der Werff

De Mexicaanse film Parque vía volgt de dagelijkse beslommeringen van huismeester
Beto. Zijn met routines doorspekte bestaan duidt echter niet op verveling, maar op
een bewuste keuze: de boze buitenwereld moet vooral op afstand worden gehouden.
Toch kruipt er langzaam een vaag gevoel van onrust in de film.
André Waardenburg

Border

Koe in niemandsland
Een koe met een belletje om vormt de leidraad in deze nagenoeg woordloze film van
Harutyun Khachatryan, die tot stand is gekomen met een bijdrage van het Hubert Bals
Fonds van het International Film Festival
Rotterdam. Opgewekt klinkt het geklingel
niet, eerder desolaat en angstig. Aan het
begin van de film wordt het weerspannige
dier door twee mannen uit een modderpoel
getrokken, in een wagen geduwd en op een
boerderij gestald. Het lijkt de opmaat voor
een documentaire over het bestaan in het
van prikkeldraad vergeven Armeense grensgebied, waar zwijgende, verweerde veehouders hun monotone dagelijkse routine afwerken. Maar in de observerende modus kruipt
een subjectieve ondertoon die steeds prominenter wordt, tot er een, zij het abstract, verhaal ontstaat waarin alles en iedereen en
zeker de koe een rol speelt.

Doffe klap

Waar gaat Khachatryans elfde film Border
dan over? Grenzen zijn er natuurlijk te over
in een land dat niet aan zee ligt. Voor de
voormalige sovjetstaat Armenië, die een
gewelddadige twintigste eeuw heeft doorgemaakt met onder meer ingrijpende conflicten
met buurlanden Turkije (‘de Armeense kwestie’) en Azerbeidzjan (conflict over Nagorno
Karabach), kan een groot deel van dat
omvangrijke grensgebied dienen als proble16 Skrien januari 2009

matische context. Want dat er iets in de
lucht hangt, maakt de onheilspellende
soundtrack duidelijk. Onder de beelden van
een vrachtwagen die door het landschap
rijdt, of een kudde schapen op het boerenerf,
is het geluid van een helikopter hoorbaar,
waardoor de indruk wordt gewekt dat er nog
een partij is die niet zichtbaar maar wel aanwezig is. Dat gevoel van paranoia wordt nog
versterkt door de nervositeit van de koe, die
onvrijwillig in de stal staat en waar de camera steeds weer naar terugkeert, observerend
hoe de koe haar oren lijkt te spitsen bij iedere menselijke beweging. Want zo nu en dan
wordt een soortgenoot bij de hoorns gevat
om op het erf met een doffe klap geveld te
worden en in de kookpotten van een mobiele
keuken te verdwijnen.

Geknetter en geblaat

Het lijkt er op dat Khachatryan inzicht wil
geven in een repressieve situatie, waar je
naar believen een politieke of sociaalculturele parallel in mag herkennen. De koe ziet
haar verlangen naar vrijheid steeds beantwoord door geweld. Het belletje om haar nek,
verraadt haar telkenmale. De camera volgt
het dier in het niemandsland om in een
prachtig spel van licht en duisternis vorm te
laten ontstaan. Hoewel ieder beeld zorgvuldig gekadreerd is, en iedere camerabeweging
een weloverwogen keuze verraadt, is de

esthetiek van de film geen doel op zich. Khachatryan toont dat uit ieder beeld een ander
beeld kan ontstaan en dat de waarneming
binnen het bestek van een enkel shot een
veranderend inzicht kan opleveren. Daarmee
materialiseert hij een mate van gelaagdheid
die door het ontbreken van dialogen abstract
en multi-interpretabel blijft. Pas tegen het
einde van de film glijdt hij van visuele zeggingskracht uit naar pathetiek. In een minutenlange, zinderende scène toont hij hoe de
stallen in vlammen op gaan. Er is niets
anders te horen dan het geknetter van het
vuur en het loeien en blaten van het vee.
Mannen rennen af en aan om koeien en schapen naar buiten te drijven. In plaats van na
de brand de stilte zijn onheilspellende werking te laten doen, klinkt er bombastische
non-diëgetische muziek, die weliswaar in het
verlengde ligt van de minimale klanken die
al eerder te horen waren, maar nu met tromslagen nog eens extra de verwoesting benadrukken. Op dat moment ligt de constructie
van de film open en bloot op straat en krijgen de rokende puinhopen en de onbeweeglijke, met roet besmeurde gezichten een
valse glans. Met een kort maar indrukwekkend slotakkoord trekt Khachatryan de film
net voor het einde toch weer vlot. n

Border Armenië 2008 regie Harutyun Khachatryan scenario
Harutyun Khachatryan, Mikayel Stamboltsyan productie
Harutyun Khachatryan, Hasmik Hovhannisyan

Beto sloft door het huis, de camera volgt hem
de trap op en registreert hoe hij dwars door
het huis langs de diverse vertrekken loopt.
Beto is al jaren de huismeester van een grote,
nu leegstaande villa in Mexico Stad, een statig huis dat door de aristocratisch ogende
eigenaresse net te koop is gezet. Debuterend
filmmaker Enrique Rivero laat in lange takes
de dagelijkse handelingen van Beto steeds
terugkeren: hoe hij elke ochtend op dezelfde
tijd opstaat, een douche neemt, z’n overhemd keurig strijkt en ontbijt. Daarna kwijt
hij zich van zijn schoonmaaktaken of maait
hij het gras. Tussendoor staart hij graag naar
buiten, hopend dat er geen potentiële kopers
komen die zijn zelfgekozen isolement kunnen verstoren. Want als het huis wordt verkocht, raakt hij onherroepelijk werkloos en
moet hij de wereld in. Dat heeft de Señora al
laten weten, hoe triest ze het ook voor hem
vindt.

Achteroverleunen

’s Avonds kijkt hij naar televisie. Beter
gezegd: de televisie staat aan en brult keer
op keer de zorgwekkende staat van de wereld
de kleine kamer van Beto in. Hij hoort het
niet, of niet heel bewust. Achterovergeleund
ligt hij in z’n gemakkelijke stoel. De grote
boze buitenwereld op veilige afstand houdend. Want dat is wat hij doet - daar kom je
gaandeweg wel achter. Parque vía is geen
film over alledaagse verveling of over de
afstomping die routinematig handelen veroorzaakt. Het is juist andersom. Beto vindt
z’n dagelijkse beslommeringen eigenlijk bijzonder prettig. Hoe kleiner zijn wereld, hoe
fijner. Het leidt tot een permanente psychologische staat van zo min mogelijk afwijken
van zijn vaste rituelen. Want deze rituelen
bieden troost en houvast. Daarom laat hij de
wereld ook het liefst naar hem komen. Via de
televisie, maar ook via de bezoekjes van
Lupe, een prostituee die op gezette tijden
langskomt en die hij altijd begroet met ‘hallo
schoonheid’.
De buitenwereld is eng, en de gruwelijke
berichten op het nieuws zijn zelfs geruststel-

lend voor hem: de televisie bevestigd hem
keer op keer in zijn wereldbeeld. Rivero geeft
een kleine handreiking naar het waarom van
Beto’s ingekapseld zijn: hij is jaren geleden
weduwnaar geworden en leeft sindsdien solitair. Deze kleine psychologische hint is
eigenlijk jammer: waarom moet iemands
gedrag altijd verklaard worden?

De televisie bevestigd
Beto keer op keer in zijn
wereldbeeld
Onrust

Rivero maakt ook in zijn stijl duidelijk dat
Beto vast zit. De composities zijn vrij symmetrisch en het camerawerk is vrij statisch. Als
Beto op een dag zeer tegen zijn zin met zijn
bazin naar de markt moet, markeert Rivero
dit moment ook stilistisch. De cameravoering
wordt veel losser en de geluiden veel drukker, waardoor de paniekaanval van Beto
extra benadrukt wordt. Eenmaal buiten de

veiligheid van zijn eigen domein zweet hij
het uit en zijgt hij zelfs neer. Nee, buiten is
het niet pluis. Maar Rivero is niet zo streng
in zijn stijl als je zou verwachten, met statische, vanaf de driepoot strak gedraaide binnenscènes en dynamisch vanaf de schouder
gedraaide buitenscènes. Rivero draait steeds
vaker ook de interieurscènes vanaf de schouder, minder wiebelig dan buiten, maar toch.
Zo kruipt er langzaam een soort spanning
binnen de film, een vaag gevoel van onrust
die in de climax uiterst functioneel blijkt te
zijn. En hoewel plot en stijl vrij minimalistisch zijn in de film die op het Filmfestival
van Locarno een Gouden Luipaard won, blijft
het in Parque vía mede door dit subtiele
camerawerk toch spannend. Maximaal uitgebuit minimalisme. Uit Mexico, een land dat
cinematografisch sterk in opkomst is. n
Parque vía, Mexico 2008 regie en scenario Enrique Rivero
camera Arnau Valls Colomer montage Javier Ruiz Caldera
en Enrique Rivero geluid Alejandro de Icaza production design
Nohemi González productie Paola Herrera en Enrique Rivero
duur 86’ met Nolberto Coria, Nancy Orozco, Tesalia Huerta
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Interview met Cyrus Frisch

Een boodschap
die blijft hangen
De films van Cyrus Frisch zijn controversieel en vaak ontoegankelijk; maar ze zij altijd
geëngageerd. Frisch weigert zich neer te leggen bij de gedachte dat misstanden in de wereld
als honger, oorlog en armoede onvermijdelijk en onontkoombaar zijn. Met zijn films wil hij een
verschil maken - confronterend en consequent, in alle opzichten. Zijn nieuwste film,
Oogverblindend, beleeft zijn wereldpremière tijdens het komende filmfestival van Rotterdam.
Niels Bakker / Fotografie: Bob Bronshoff

Hij is deze vrijdagmiddag net terug uit Den
Haag. Cyrus Frisch had een afspraak met Jan
Pronk, de oud PvdA-minister voor Ontwikkelingssamenwerking en tegenwoordig werkzaam als hoogleraar aan het Institute of
Social Studies. Pronk is een liefhebber van
Frisch’ geëngageerde films en wil hem helpen
met zijn nieuwe project, waarin vijf internationale regisseurs een film moeten maken
over een van de vijf grote problemen die de
wereld teisteren: de vernietiging van het
milieu, mondiale bevolkingsgroei, oorlog,
armoede en ziekte.

Missie

‘Het idee is dat ze de problemen inzichtelijk
maken, maar ook komen met mogelijke
oplossingen. En zelfs met advies over wat
mensen er zelf aan kunnen doen. Het gaat
om handboekachtige speelfilms.’
Frisch is een filmmaker met een missie. Door
zijn oeuvre loopt een rode draad van betrokkenheid bij de ellende in de wereld. Hij is
vanwege zijn compromisloze manier van werken vaak weggezet als een controversiële
oproerkraaier, maar achter het opgeheven
vingertje schuilt een oprecht en bevlogen
wereldverbeteraar.
18 Skrien januari 2009

Frisch stelt het cynisme van mensen aan de
kaak en daarvoor moet je soms nu eenmaal
hoog van de toren blazen. ‘We schijnen allemaal te denken: armoede, dat is zoiets
groots, dat verandert nooit. Het lijkt wel in
ons DNA te zitten, het gegeven dat ellende
nu eenmaal menselijk is en dat het er dus
altijd zal zijn. Eigenlijk is dat het grootste
probleem. Je er bij voorbaat bij neerleggen,
houdt elke verandering tegen.’
Het zijn niet de minste namen die hij voor
zijn tikkeltje ‘megalomane’ project in
gedachten heeft: naast Michael Winterbottom en Richard Linklater ook Quentin
Tarantino. ‘De eerste twee maken al geëngageerde films, maar ik word intens verdrietig
als ik zie hoe Tarantino zijn talent verkwist.
Hij zou ook een bloedstollend spannende
film kunnen maken over iets wat er echt toe
doet. Zelfs over een schijnbaar saai onderwerp als hoe bannen we de armoede uit de
wereld.’
Films horen toch niet te komen met oplossingen voor maatschappelijke problemen? Ze stellen hoogstens een maatschappelijk probleem
aan de kaak, that’s it.
‘Pronk begon daar net ook over. Hij zei: “ik
weet weinig van film, maar het is in essentie

‘Ik word intens
verdrietig
als ik zie hoe
Tarantino
zijn talent
verkwist. Hij
zou ook een
bloedstollend
spannende
film kunnen
maken over
iets wat er
echt toe doet.’

toch juist niet letterlijk? Je gaat toch op
zoek naar een dramatische verbeelding van
de feiten?” Ik vind dat een schromelijke
onderschatting van het medium. Er bestaat
geen filmmaker die zegt: mijn films kunnen
de wereld verbeteren. Iedereen beweert juist
het tegenovergestelde! Idioot vind ik dat.
Waarom daarvoor al dat geld en die energie
en mijn tijd verspillen?’

Oogverblindend

Al vanaf zijn afstuderen aan de Filmacademie
– ‘Ik ben klassiek geschoold’ – confronteert
Frisch mensen met het feit dat ze wegkijken
van het lijden van andere mensen.
In Vergeef me (2001) klaagt hij de exploitatie
aan van onschuldige en vaak onwetende
mensen in reality theater en televisie: terwijl
hij een groepje geestelijk en lichamelijk
gehandicapten op het podium en voor de
camera te kijk zet, lacht het publiek naar alle
hartelust om hen in plaats van zich om hun
lot te bekommeren.
In Blackwater Fever (2008), een roadmovie
door een desolaat prairieland, duiken voortdurend gewelddadige taferelen op die in
journaaluitzendingen niet zouden misstaan,
zoals met geweren bewapende guerrillastrijjanuari 2009 Skrien 19
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ders, een man die zweepslagen krijgt en een
lijk onder een stofdeken.
Op het filmfestival van Rotterdam gaat Oogverblindend in wereldpremière, misschien wel
Frisch’ meest toegankelijke én weerbarstige
film tot nu toe. De hoofdrollen zijn voor de
Nederlandse filmsterren Georgina Verbaan en
Rutger Hauer, maar zij komen nauwelijks in
beeld. Tachtig minuten lang voeren ze een
telefoongesprek over een krakerige lijn en
bijna de helft van die tijd staat het beeld op
zwart. Verder zien we shots vanuit het
kamerraam van de vrouw: een zwerver die
blauwbekkend van de kou schreeuwend over
straat slingert en junks die door de politie
worden afgevoerd.
Het is het kleine tegenover het grote leed: de
vrouw zit in Amsterdam, de man in Argentinië, waar hij medeplichtig blijkt aan de ‘Vuile
Oorlog’, die onder de dictatuur van generaal
Videla gevoerd werd en waarbij duizenden
mensen omkwamen. Frisch maakte Oogverblindend met het huwelijk tussen prins Willem-Alexander en prinses Máxima, de dochter
van Jorge Zorreguieta, in zijn achterhoofd.
‘Het heeft me verbaasd hoe snel de discussie
daarover verstomd is. Zorreguieta was al in
een vroeg stadium betrokken bij de organisatie van de Vuile Oorlog. Hij heeft er zeer
waarschijnlijk een actieve rol in gespeeld.
Wat is eigenlijk de invloed van zijn gedachtegoed, dat sindsdien nauwelijks is veranderd,
op ons koningshuis?’
Voor Frisch illustreren de mensenrechtenschendingen onder het regime van Videla
precies zijn punt. ‘Het personage van Georgina vraagt zich af of ze niet het recht heeft
weg te kijken van de ellende. Maar zoals Rutgers personage haar uitlegt: als je dat doet,
gebeuren er dingen zoals in Argentinië, waar
zomaar dertigduizend mensen verdwenen.’
Net als in zijn eerdere films maakt Frisch het

Oogverblindend
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Goedkoop
niet makkelijk zijn boodschap eruit te halen.
De vorm is even radicaal als de inhoud. De
beelden van de straat zijn hand-held
gedraaid met een digitale camera en hebben
daardoor een ruwe esthetiek. Daarnaast
speelt Frisch voortdurend met het licht. Zo
laat hij de zon het bruine grachtenwater
overstralen. Veel beelden lijken hoogstens
associatief met het verhaal verbonden, zoals
de regendruppeltjes die kleine kringetjes
draaien op het water en zo een impressionistisch filmschilderij vormen.
‘De ervaring is voor mij belangrijker dan het
plot. Het gaat om het ritme en de kleuren
van de beelden, de schijn van ontwikkeling
die je erdoorheen trekt terwijl er nauwelijks
iets gebeurt. Al reflecteren alle beelden in
Oogverblindend de gemoedstoestand van
Georgina’s personage. Dat is de essentie van
monteren, dat het klopt vanuit de hoofdpersoon.’
Met het zwart wil Frisch de aandacht helemaal naar het telefoongesprek trekken. ‘Het
dwingt de kijker tot luisteren. Geleidelijk aan
verandert dat, omdat Georgina’s personage
zich meer openstelt. Dan pas krijg je haar te
zien. Het gaat van het donker naar dat ze
met open ogen voor het raam staat.’
De hele vorm heeft dus een functie voor de
boodschap?
‘Ja. Ik wil geen videokunst maken. Ik zie
mezelf als een klassiek filmmaker, die mensen met een bedacht verhaaltje wil ontroeren
of betrokken wil maken. Met het verschil dat
ik bij hun gevoel wil komen op een minder
voor de hand liggende manier dan wat ze
gewend zijn. Alles is daarbij geoorloofd. Het
zwart, een overstuurd geluid, een heel mooi
beeld als je even rust wilt, iets irritants. In
Vergeef me heb ik die kaart volledig uitgespeeld, ik wilde het publiek boos maken over
wat ik aan het doen was. Een bewuste keus
voor het creëren van drama.’
Zeggen mensen nooit: Cyrus, maak eens een
film waarin je je boodschap helder verwoordt?
Dan bereik je misschien een groter publiek.
‘Martin Koolhoven roept dat vaak. Dan stuurt
hij me mailtjes: “Verdomme Cyrus, je bent
veel te goed voor dat arthousecircuit. Moeten
we het nu aan de losers overlaten om begrijpelijke films te maken?” Maar een personage
dat zich volgens Shakespeare’s wetten in drie
aktes ontwikkelt is zo voorspelbaar. Dan zoek
ik liever de grenzen op. Dat maakt mijn films
misschien moeilijk te plaatsen, maar dat
prikkelt mensen juist. En daardoor blijft de
boodschap langer hangen.’
Aan het eind van het gesprek wil Frisch
weten wat ik van Oogverblindend vind.
Hetzelfde als van je vorige films. Je daagt de
kijker lange tijd uit, maar aan het eind word

Cyrus Frisch draait zijn films het liefst zo
goedkoop mogelijk. Op 16mm (Blackwater
Fever), met een digitale camera (Oogverblindend) of zelfs met een mobieltje
(Waarom Heeft Niemand Mij Verteld Dat
Het Zo Erg Zou Worden In Afghanistan). In
samenwerking met een kleine crew. En
zonder verre reizen te maken. De Afghanistanfilm draaide hij grotendeels om de
hoek in Amsterdam, en datzelfde geldt voor
Oogverblindend.
‘Ik heb Vergeef me wel op 35mm gedraaid
en Blackwater Fever is opgenomen in
Namibië. Juist door die ervaringen ben ik
het steeds onethischer gaan vinden om
veel geld aan films uit te geven. Laatst
vertoonde ik The Girl in the Café aan mijn
studenten op de Rietveldacademie, een
prettige en tevens geëngageerde film. Bij
het terugzien viel me pas op dat er een heel
lang helikoptershot inzit. Alleen om een
indruk te geven van het landschap. Hoeveel
zal dat wel niet gekost hebben, dacht ik
toen? Hoeveel mensen kun je daarvan wel
niet te eten geven? Zó pijnlijk.’
‘Er zijn nu digitale XDcam camera’s op de
markt voor zeven à achtduizend euro. De
beelden zijn zo goed dat je het verschil met
35mm helemaal niet meer ziet. Deze ontwikkeling maakt lichttoestanden en gedoe
met laboratoria overbodig. Het is wat mij
betreft niet meer gelegitimeerd om met
miljoenenbudgetten in de weer te zijn.’
Om geld te besparen, kunnen filmmakers
ook het internet gebruiken. Frisch wil in de
toekomst een film via het web regisseren.
‘Hij speelt op twintig verschillende plaatsen
over de hele wereld en gaat over een aantal
grote vraagstukken van deze tijd. Maar ik
stap er niet voor op het vliegtuig. Via internet wil ik mensen op locatie bereid vinden
de opnames met een mobieltje of een
digitale camera te maken. De beelden kunnen ze vervolgens uploaden op een server.
Waarom zou je erheengaan, er oneindig
veel tijd en geld aan besteden en het milieu
vervuilen als het zo ook kan?’

je ineens heel expliciet. Daar zit voor mijn
gevoel een spanningsveld. Je kiest een radicale vorm die aan het denken moet zetten, maar
als ik het eenmaal doorheb, denk ik: aha, zo
zit het. En voel ik me toch niet geprikkeld.
‘Pronk zei vanmiddag juist dat hij Blackwater
Fever zo goed vond omdat het juist niet
expliciet wordt. En dat krijg ik vaker te
horen. Ik ben van plan in de toekomst alleen
nog maar explicieter te worden. Zo extreem
dat volstrekt duidelijk is dat het bedoeld is
om zo expliciet te zijn. Zolang het maar ontregelt. Dat is de beste manier om mensen aan
het denken te zetten.’ n

Slumdog Millionaire

Rijke sloeber

In de onweerstaanbare film Slumdog Millionaire, een geheide publieksfavoriet,
wordt een wereld neergezet die tegelijkertijd weerzinwekkend en beeldschoon is.
Met de kolkende Indiase realiteit als decor ontvouwt zich de geschiedenis van twee
broers die zich met moeite staande weten te houden in Mumbai.
Kim van der Werff

Het kan eigenlijk niet anders of Danny
Boyles Slumdog Millionaire gaat de grote winnaar worden van het Angelsaksische filmprijzencircus dat traditiegetrouw het kalenderjaar opent. Alle vier de Golden Globes-nominatie werden verzilverd. Het thuisvoordeel
bij de Bafta-uitreiking gaat zich zeker uitbetalen en reken gerust op een stuk of drie
Oscars. En tussendoor wordt de film natuurlijk ook nog de publieksfavoriet van het
International Film Festival Rotterdam. Daarna is het afwachten of Boyles beste film sinds
Trainspotting (1996) het succes van die cultklassieker gaat evenaren of zelfs overtreffen,
want alle awardpotentie ten spijt, we hebben
het hier wel over een film zonder westerse
sterren, die bovendien voor de helft in Hindi
is gesproken.
Zelfs als je de slimme marketing met een flinke korrel zout neemt, blijft Slumdog Millionaire een onweerstaanbare film, die een prikkelend uitgangspunt koppelt aan een bijna
vlekkeloze uitvoering. Het enige smetje is de
mierzoete ontknoping van het liefdesplotje,
die zelfs een slechtziende al op grote afstand
kan aan zien komen. Nu is een narratieve
verrassing aan het einde niet direct iets wat
filmmakers aandurven in wat een onvervalste
crowdpleaser moet zijn. Danny Boyle doet
zijn tongue zelfs nog behoorlijk in zijn cheek,
wanneer hij er zo’n lekkere vette Bollywood
finale tegen aan gooit. Maar dat neemt niet
weg dat de slotscène onthult dat er weinig
chemie is tussen de twee (volwassen) love
interests en dat het jammer is dat een zo
breed uitwaaierend verhaal toch een beetje
goedkoop aan zijn einde komt.

Gedreven door liefde

Aan de premisse, ontleent aan het boek Q &
A van Vikas Swarup, zal het niet liggen. Een
arme sloeber, opgegroeid in de sloppenwijken
van Mumbai, is nog maar één goed antwoord
verwijderd van het winnen van twintig miljoen roepies in de populaire televisieshow

Who wants to be a millionaire. Welbeschouwd
is dat een tamelijk onnozele naam voor een
programma dat wereldwijd in vele nationale
varianten hoop en hebzucht losweekt bij een
publiek dat zich realiseert dat de kans om de
staatsloterij te winnen kleiner is dan op
eigen kracht fortuin te vergaren in een goed
bekeken televisieshow. Dat de kandidaat in
kwestie een arme sloeber is, opgegroeid in de
sloppenwijken van Mumbai, doet de nationale geestdrift naar ongekende hoogtes stijgen.
De presentator van de show deelt dat
enthousiasme niet. Hij vindt het verdacht
dat de straatarme theejongen Jamal Malik
zoveel weet en dus laat hij hem na de televisieopnamen door de politie oppakken die
met zichtbaar plezier wat foltertechniekjes
op Jamal loslaat om de waarheid te achterhalen. Jamal blijkt echter zo ongeveer de enige
mens ter aarde te zijn die feitelijk niet geïnteresseerd is in het miljonairschap. Hij wordt
gedreven door de liefde. En hoe dat zo gekomen is, krijgen we te zien in flashbacksequenties die verbonden zijn met de vragen
die Jamal moet beantwoorden.

tegelijkertijd weerzinwekkend en beeldschoon is. Boyle en zijn crew, onder wie
cameraman Anthony Dod Mantle, creëren een
pulserende, energieke werkelijkheid die
beantwoordt aan het overbevolkte, rusteloze
beeld dat we van India hebben. Met verbijsterende totaalshots van de sloppenwijken
waar alles botst en gonst en constant in
beweging is en de onverwacht door de actualiteit beladen beelden van het schitterende
Victoria station in Mumbai (recentelijk doelwit van terroristische aanslagen). In de tweede helft van de film ontstaat de dwang om

Verbijsterende totaalshots

In die flashbackstructuur ontvouwt zich de
geschiedenis van twee broers die na het
gewelddadige verlies van hun moeder
opgroeien in een turbulent India, waar extreme armoede bestaat naast snelle economische groei en de metropolisering van Bombay
tot het hedendaagse Mumbai. Dit eerste deel,
waarin Jamal en zijn broer Salim hun
onschuld verliezen en zich staande moeten
houden in de kolkende Indiase realiteit,
bevat alles wat een film tot een meesterwerk
maakt. In een stijl die, ondersteund door de
eigentijdse soundtrack van A.R. Rahman, een
perfecte synthese lijkt te zijn tussen Fernando Meirelles innovatieve Cidade de deus
(2002), Mira Nairs ontroerende Salaam Bombay (1988) en Boyles eigen visuele zelfbewustzijn, wordt een wereld neergezet die

het verhaal naar een romantisch einde te
voeren, maar dan heeft Boyle al ruimschoots
bewezen dat zijn regisserende hand in staat
is om van de som der delen een groter geheel
te maken en Slumdog Millionaire de anekdotiek van de plot te laten ontstijgen tot een
indrukwekkende, cinematografische ervaring. n
Slumdog Millionaire USA / Groot-Brittannië 2008 regie Danny
Boyle, Loveleen Tandan (co-regisseur India) scenario Simon
Beaufoy, gebaseerd op de roman ‘Q&A’van Vikas Swarup
camera Anthony Dod Mantle montage Chris Dickens geluid
heel veel mensen! muziek A.R. Rahman production design
Mark Digby productie Christian Colson distributie Cinéart
duur 120 min. première 12 februari 2009 met Dev Patel, Freida
Pinto, Anil Kapoor, Irrfan Khan, Madhur Mittal
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Film ist. 13: A Girl & a Gun van Gustav Deutsch

Mooie gemeenplaats

De Oostenrijkse filmmaker Gustav Deutsch werkt al jaren aan de Film ist.-reeks, die met behulp van
associatief gemonteerde oude filmfragmenten uiteenlopende antwoorden geeft op de vraag wat film is.
Nummer dertien heet A Girl & a Gun, naar Godards beroemde definitie.
Kees Driessen

‘Het enige wat je nodig hebt voor een film is
een wapen en een vrouw’, aldus een beroemd
citaat van Jean-Luc Godard. Dat kun je lezen
als een serieuze definitie door een groot filmdenker, die tot de conclusie komt dat de
essentie van elk verhaal neerkomt op seks en
geweld. Of als een schamper terzijde schuiven van het grootste deel van de mondiale
filmproductie: een scenario hoeft niet intelligenter te zijn dan ‘man schiet iedereen overhoop vanwege vrouw’ of Hollywood lapt de
benodigde dollars voor het volgende lopendebandproduct.
Gustav Deutsch, de Oostenrijkse filmessayist
(dat wil zeggen: essayistische filmmaker), vat
in A Girl & a Gun Godards opmerking neutraal
op. Het is dan ook niet zijn eerste antwoord
op de vraag wat film is: de eerdere twaalf
afleveringen uit zijn Film ist.-reeks (met een
punt, geen vraagteken aan het einde) heetten ‘Beweging en tijd’, ‘Licht en donker’,
‘Magie’, ‘Een spiegel’ enzovoorts. Film ist. 1-6
verscheen in 1998, Film ist. 7-12 stamt uit
2002.

Deutsch vertelt er niets bij. De enige teksten,
die als tussentitels zijn toegevoegd, zijn volgens de openingstekst afkomstig van Hesiodus, Sappho en Plato en sturen de beelden in
een algemene richting van een langzaam
opbloeiende seksualiteit die dankzij jaloezie
en mannelijk geweld te gronde gaat.

Stoere mannen

Door de nieuwe narratief waarin de fragmenten zijn gerangschikt en door de snelle afwisseling van steeds nieuwe verrassingen worden de beelden opgefrist en krijgen ze voor
een hedendaags publiek een deel van hun
oorspronkelijke kermiswaarde terug: kijk nu
toch eens, die stoere mannen, die blote vrouwen, die hoge bergen, die woeste bliksem!
Natuurlijk vergezeld van een nostalgisch
besef van verstreken tijd en (film)historische
nieuwsgierigheid.
Er spreekt enige verloren onschuld uit de
beelden. Een uitgestoken been of een sug-

gen te toevallig of te gemakkelijk (zoals de
combinatie van opengaande bloemen met
dansende vrouwen). Als hij een fragment
langer aanhoudt, lijkt dat vooral te zijn vanwege de intrinsieke schoonheid – zoals de
scène met een vrouw en een doorzichtige,
kennelijk door haar gefantaseerde man – niet
vanwege zijn betekenis in een breder betoog.
Het is fascinerend om te zien dat aanrandingsscènes uit verschillende fictiefilms tot
in detail overeenkomen – maar aan de boodschap ‘de man randt aan’ voegt het weinig
toe.

Gemeenplaats

Als essay stelt A Girl & a Gun daarom weinig
voor. Inhoudelijk bestaat de film uit even
grote gemeenplaatsen als Godards oorspronkelijke citaat: dat vrouwen verleiders en
mannen gewelddadige aanranders zijn en dat
man en vrouw ooit één waren en daarom
naar hun complementaire helft terugverlan-

Dansende lijven

Deutsch verzamelde oude tot zeer oude filmbeelden uit de eerste halve eeuw cinema,
waarin mannen, vrouwen en hun seksuele en
gewelddadige confrontaties een rol spelen en
monteerde daaruit een eenvoudige en voor
iedereen te volgen rode draad: jaloerse mannen, verleidelijke vrouwen, smachtende blikken, dansende lijven. Zo universeel, dat het
niet uitmaakt dat de man en de vrouw in
opeenvolgende fragmenten door steeds andere acteurs en actrices worden verbeeld. Ze
blijven De Man en De Vrouw.
Deutsch begint met beelden van een vrouwelijke scherpschutter en eindigt met het
beroemde shot van een cowboy die recht in
de lens schiet in de eerste western, The Great
Train Robbery van Edwin S. Porter uit 1903.
Dat laatste moet je dan wel weten, want
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Door de nieuwe narratief krijgen de beelden een deel
van hun kermiswaarde terug
gestieve blik verbeelden de seksuele verleiding; blote gymnastiek aan het strand toont
het naakte lichaam zonder gêne of geilheid.
Maar Deutsch toont ook oude porno, tussen
twee gemaskerde personen. Ook uit de beeldassociaties die hij maakt valt niet direct een
visie te destilleren. Daarvoor zijn de overgan-

gen. Als excuus om een mooie selectie oude
filmbeelden nieuw leven in te blazen, werkt
Film ist. 13 echter prima. n
Oostenrijk 2009 regie en scenario Gustav Deutsch muziek
Martin Siewert, Christian Fennesz en Burkhard Stangl
productie Manfred Neuwirth duur 93’
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De baas
over
de dingen
en de baas
over
de woorden
De reden tot een boekverfilming kan zowel liggen in literaire kwaliteiten (stijl,
perspectief, dialoog en structuur) in het verhaal, als in het thema of onderwerp
van het boek. Dat laatste is bij Matteo Garrone’s Gomorra het geval. Zijn verfilming behandelt het onderwerp op indrukwekkende wijze en geeft de relatie tussen film en mafia een opvallende wending. Harry Peters
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Niemand, op z’n bewakers na, kent op dit

moment de verblijfplaats van Roberto
Saviano. De in 1979 geboren Italiaanse journalist/schrijver zou wel eens Italië kunnen
hebben verlaten, nadat de mafia-leiding hem
veroordeelde tot de dood. Dat was wereldnieuws en voor de Nederlandse Vereniging
van Schrijvers en Vertalers aanleiding om
steun te betuigen aan Saviano. Niet zozeer
om indruk op de mafia te maken, maar om de
Italiaanse regering er nog eens van te overtuigen dat de schrijver beschermd moest worden. De Italiaanse uitgever van het boek
Gomorra vergeleek Saviano al met Rushdie,
maar de jonge schrijver liet doorschemeren
dat het niet zo slim van hem was geweest om
dit boek te schrijven. Hij wist, als geen
ander, dat de macht van de mafia ver kan rijken.

Succes

Nadat het boek een drie prijzen had gekregen
en er alleen al in Italië zo’n twee miljoen
exemplaren waren verkocht, werd Saviano
het doelwit van de mafia. Na de verfilming en
de bekroning daarvan op het filmfestival van
Cannes werd zelfs tijd en plaats genoemd; de
snelweg Rome-Napels en nog voor kerstmis
2008. De tot dan nationale zaak kwam daar-

Saviano rapporteert hoe
de mafia de opslag en
verwerking van gifafval
ter hand heeft genomen
mee op een ander niveau. Kennelijk ging het
succes van de film de mafia te ver.
Het is overigens niet de eerste keer dat de
criminele wereld reageert op een verfilming.
Ook bij Mario Puzo’s The Godfather kwamen
er reacties toen Coppola met de opnamen
begon. Hij werd weliswaar niet bedreigd en
de opnamen niet verboden, maar er werden
wel voorwaarden gesteld. De New Yorkse
mafia had het voor het zeggen. Hoe dat allemaal precies in elkaar zat is door beide partijen nooit echt duidelijk gemaakt.
Ook andere voorbeelden zijn mogelijk omdat
er honderden boeken over de mafia geschreven zijn. Vooral de fictie wordt door de misdadigers zelf graag gelezen en gezien en ze
leiden nooit tot een reactie. Opvallend is dat
boeken over de mafia die een andere aanpak
hebben aanzienlijk minder waardering uit de
organisaties krijgen.
Naast verhalenverteller Mario Puzo is het
vooral Leonardo Sciascia die in zijn verhalen
de Dons van Sicilië een belangrijke rol laat
spelen. Hij bouwde er een klein oeuvre mee
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op. Zijn kennis over de denk- en handelwijze
van de Siciliaanse misdadigers is groot, en
duidelijk een dankbare voedingsbodem voor
een beklemmend verhaal. Anderen hebben
die lokaal opgedane kennis niet en gebruiken
hun fantasie en schrijftalent om een aan de
mafia gerelateerd verhaal te schrijven, zoals
George V. Higgins met The Friends of Eddy
Coyle. Plot en lot bepalen de verhalen, maar
soms is ook de mentaliteit het hoofdonderwerp.

Geschiedenis

Van totaal andere orde zijn de boeken die de
geschiedenis van de mafia uit de doeken
doen (Ab Vissers De mythe van de Mafia),
getuigenissen van doorgeslagen overlopers
(pentiti zoals Joe Valachi of Antonino Calderone) of undercoverstudies als die van Joseph
D. Pistone.Die boeken nemen afstand en
beschouwen de aparte mafia-wereld. Ze
geven inzicht en bevatten vaak een blikverruimende geschiedschrijving. Zo weten we
dat Lucky Luciano niet alleen de georganiseerde misdaad – die tot zijn machtsovername vooral uit dranksmokkel, gokken en prostitutie bestond – met drugs en politieke
afpersing uitbreidde. Hij was het – en dat
staat in geen enkel officieel geschiedenisboek – die tijdens de Tweede Wereldoorlog
vanuit de gevangenis plaats en tijdstip
bepaalde van de landing van de Geallieerden
in Europa. Dankzij de verschijning van de
non-fictieboeken kon de foute beeldvorming
over de georganiseerde misdaad enigszins
worden rechtgezet. De mafia (Sicilië), The

Mob en La Cosa Nostra (Verenigde Staten),
Camorra (uit Napels), en ‘Ndrangheta (Calabria) zijn organisaties die vooral opereren
vanuit winstbejag en een rücksichtsloze
mentaliteit waarin meededogen en heroïsme
onbekend zijn. En deze vorm van georganiseerde misdaad mag haar voedingsbodem
hebben in het zuidelijk deel van Italië, en
dan vooral Sicilië, inmiddels is ze over bijna
de hele wereld verspreid en bieden landen
waar versnelde ontwikkelingen plaatsvinden,
zoals het voormalige Oostblok en China, duidelijk nieuwe mogelijkheden.

Undercover

Behalve het sociologische aspect en de
beantwoording van de vraag van het waarom,
zijn het vooral de nieuwe terreinen en plaatsen waar deze criminaliteit zich vandaag de
dag afspeelt, die Saviano’s boek bepalen. Het
is geschreven in een vorm van pragmatisch
new-journalism en neemt daarmee een zeer
aparte plaats in binnen de mafia-literatuur.
Zonder een verklarende of informerende
introductie beschrijft Saviano zijn undercoverbezigheden in de havens in Italië. Waar
die interesse en noodzaak vandaan komt,
moet de lezer zelf invullen. ‘Ik ben er niet
zeker van of het noodzakelijk is om te observeren en bij gebeurtenissen aanwezig te zijn om
de dingen te kunnen doorgronden, maar het is
wel essentiëel erbij aanwezig te zijn, zodat de
dingen jou leren kennen.’
Saviano is persoonlijk aanwezig bij de overslag van gigantische hoeveelheden goederen
en drugs en ziet hoe niet van echt te onder-

scheiden merkartikelen worden nagemaakt;
kwaliteitsimitatie is een van de nieuwe terreinen van de Camorra geworden. Het boek
bevat meer zaken die niet zo algemeen
bekend waren, zoals de nadrukkelijke aanwezigheid van de mafia in het Schotse Aberdeen en de aanwezigheid van mafia-geld op
de Nederlandse banken.
Zijn speurtocht naar de manieren waarop de
Camorra in de eenentwintigste eeuw opereert, levert veel op en is bijzonder fascinerend. De analyse van de mentaliteit leidt tot
statements als ‘Je hebt mensen die de baas
zijn over woorden en mensen die de baas zijn
over dingen. Jij moet weten wie de baas is
over dingen en dan doen alsof je luistert naar
degene die de baas is over woorden.’
Toch is het vooral het laatste deel van het
boek dat de ogen opent en waarschijnlijk ook
de reactie van de mafia heeft veroorzaakt.
Saviano rapporteert daar hoe de mafia in
Calabrië de opslag en verwerking van gifafval
ter hand heeft genomen. Uitgestrekte stukken land kunnen door middel van corruptie
bestemd worden om gifafval te bergen. Hele
dorpen verdwijnen er en aan het werk gezette kinderen (ze kunnen een brommer verdienen!) worden ziek en sterven. De mafia heeft
de vuilverwerking volledig in handen,
betrekt China daarbij en maakt zich totaal
geen zorgen over de gevolgen. ‘Wie zegt dat
het amoreel is, dat er zonder ethiek geen leven
kan zijn, dat de economie zijn grenzen kent en
regels die je moet volgen, zegt dat omdat hijzelf het bevel niet voert, omdat hij door de
markt is verslagen. De ethiek is de grens van
de loser.’
De stijl van het boek is niet altijd overtuigend, maar dat blijkt – net als enkele onbegrijpelijke zinsnedes – aan de matige(*) vertaling te liggen. Zo roept de omschrijving
van een Camorra-baas vragen op wanneer hij
‘bespioneerd was door militairen’, terwijl
‘Militarmente era stato spietato’ wil zeggen
‘militair gezien was hij meedogenloos’. Dat is
jammer want Saviano’s boek zit vol ontdekkingen, constateringen en overdenkingen die
verontrusten en tot actie moeten leiden.

Plot

Een van de acties waar het boek toe heeft
geleid, is de verfilming die het amorele handelen aan de kaak stelt. Films over de mafia
worden nogal eens gemaakt en vaak zijn het
boekverfilmingen. Al in 1932 kwam Howard
Hawks met Armitage Trail’s portret van Al
Capone (Scarface) en ook na de verfilmingen
van Puzo door Coppola is de literaire voorraad aan mafia-verhalen behoorlijk benut
door de filmwereld. Leonardo Sciascia leverde
het materiaal voor Cadaveri Eccelenti (Francesco Rosi, 1972), Harry Grey voor Once Upon
a Time in America (Sergio Leone, 1984),
Nicholas Pileggi voor Goodfellas (Martin Scorsese, 1990) om er maar een paar te noemen.

Steeds betreft het boeken en films die het
verhalende element voorop zetten. Het plot
staat centraal.
Maar ook de boeken die een mafia-onderzoek
of -getuigenis bevatten leverden sterke films
op. The Valachi Papers (Terence Young, 1972)
over de getuigenis van Joe Valachi zoals die
in het boek van Peter Maas verwerkt waren,
Falcone (Ricky Tognazzi, 1999) gebaseerd op
Alexander Stille’s boek over de Siciliaanse
rechter Giovanni Falcone en Donnie Brasco
(Mike Newell, 1997) naar Joseph Pistone’s
rapport over zijn geslaagde undercoverperiode bij The Mob. Het feit dat de werkelijkheid
schokkender kan zijn dan de stoutste fantasie (flaptekst bij Pistone) bepaalt de film. Er
hoeft niets te worden verzonnen of overdreven om spanning op te roepen en een juist
sfeerbeeld te creëren.
Die portrettering blijkt overigens in het boek
van Saviano op een onverwachte manier
terug te komen. Hij beschrijft dat de criminelen zich op allerlei manieren aan de films
over de mafia spiegelen. De kleding, woordkeus en gebaren uit The Godfather (Francis
Ford Coppola, 1972) zijn eigen gemaakt, terwijl het ‘paleis’ met trap en al uit Scarface
(Brian DePalma, 1983) door een van de bazen
is nagebouwd en diverse vrouwen van maffiosi zich kleden als Uma Turner in Kill Bill
(Quentin Tarantino, 2003). Geel dus. Het aan
de werkelijkheid ontleende beeld, beïnvloedt
zo weer die werkelijkheid.

Woede

Matteo Garrone’s film Gomorra zal niet zo
snel door de mafia worden geïmiteerd, daarvoor ontbreken de mythische kwaliteiten en
de feiten waar de film over gaat waren daar
al bekend. De film wijkt sterk af van de op
fictie gebaseerde mafia-films. In een verpletterend realistische stijl wordt getoond hoe de
Camorra een greep op de samenleving heeft.
Jonge Italianen worden aangetrokken door
de macht, maar kunnen daar onmogelijk
meer los van komen. Het is een keihard en
onontkoombaar lot.
Gomorra is opgebouwd uit vijf verhalen en
elk daarvan gaat over arme sloebers die zich
met misdadige activiteiten een bestaan proberen te verwerven. Zo wil Toto zichzelf
bewijzen en blijft hij vastzitten in z’n ontspoorde jongensdroom; twee andere jongens
slaan op wel erg brutale wijze toe; Roberto
vindt werk in de verwerking van gifafval;
Pasquale is een vakkundige kleermaker die
door de Chinezen wordt gebruikt en Don Ciro
beheert weliswaar de salarissen van de diverse clans maar heeft de macht duidelijk niet
in handen.
Met deze constructie wijkt de film af van het
boek. De vijf verhaallijnen (en dat verklaart
ook het aantal scenaristen dat aan de film
heeft gewerkt) die zijn gekozen, zijn vooral
met elkaar in verband gebracht door hun

gemeenschappelijk kenmerk; mensen die
niet aan hun lot ontkomen; losers in een
wereld die zich op winnen richt. In dat keuzeproces heeft Saviano overigens een rol
gespeeld en heeft hij veel van zijn materiaal
buiten moeten houden. Na een wat misleidende opening waarin twee jongens een
scène uit Scarface naspelen, concentreert de
film zich vooral op de niet-heroïsche lijnen,
op de smerigheid, zowel in handeling als

De film concentreert
zich vooral op de nietheroïsche lijnen, op de
smerigheid, zowel in
handeling als omgeving
omgeving. De ongekende triestheid van een
flatgebouw waar onbegrijpelijk genoeg ook
nog geleefd en zelfs getrouwd wordt, heeft
een duidelijke referentie aan een gevangenis.
Het zijn vooral die naargeestige beelden die
de woede uit het boek bevatten. De omgeving bepaalt de mens, dat is de onontkoombare realiteit. De soms naar surrealisme neigende scènes in enkele verhalen staan daar
in feite haaks op.
Zelden is het systeem van afpersing, bedreiging en beheersing dat grote delen van
Napels in z’n greep heeft, zo indrukwekkend
in beeld gebracht. Garrone, die in
L’Imbalsamatore (2002) het onderwerp al zijdelings behandelde, heeft een film gemaakt
waarin angst en woede over de maatschappelijke integratie van de criminaliteit vorm
heeft gekregen. De mafia is er niet blij mee
en dat kan ook als een compliment worden
gezien; filmliefhebbers constateren dat Francesco Rosi en Gian Maria Volonte in Matteo
Garrone en Toni Servillo hun opvolgers hebben gekregen. n
(*) gebaseerd op informatie van Radboud Lucassen
Gomorra Italië, 2008 regie Matteo Garrone scenario
Maurizio Braucci, Ugo Chiti, Gianni Di Gregorio, Matteo
Garrone, Massimo Gaudioso, Robert Saviano naar het boek
van Saviano camera Marco Onorato montage Marco Spoletini
geluid Leslie Schatz art direction Paolo Bonfini productie
Domenico Procacci distributie Cinemien/ABC Distribution
duur 136’ met Salvatore Abruzzese, Gianfelice Imperato,
Toni Servillo, Salvatore Cantalupo, Ciro Petrone
n

n

n

n

Roberto Saviano Gomorra (2006), vertaling Karoline
Sabbatino-Heybroek/Elke Parsa, Rothschild & Bach (2007),
ISBN 978 90 499 5091 0
Gaia Servadio De Mafia, misdaadsyndicaat of mentaliteit
(1976), vertaling R. Misset, Het Spectrum (1977),
ISBN 90 274 5880 4
Ab Visser De mythe van de Mafia (1974), A.W. Bruna & Zoon,
ISBN 90 229 7270 4
Leonardo Sciascia De dag van de uil (1993),
vertaling Linda Pennings, Serena Libri Amsterdam (1997)
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Camaramannen: Adri Schrover

‘Camerawerk is als liedjes componeren’
‘Zo mooi krijg je het niet als je het zelf bedenkt.’ Het lijkt de essentie
van het werk van Adri Schrover, Nederlandse director of photography.
Onlangs kwamen twee films van hem uit, Calimucho en El Olvido. Hij
filmt fictie op documentaire manier en omgekeerd. Hij werkt met systemen die vrij voelen en met vrijheid die dwingend is. En dat zonder vaste
stijl, althans dat zegt hij zelf. Gerlinda Heywegen

‘Ik kon ’t er niet bij hebben, dat 9/11.’ Het is
zo’n beetje het eerste wat de Nederlandse
director of photography Adri Schrover zegt.
Hij vertelt over zijn eerste speelfilm, Tussenland (2002) van Eugenie Jansen. Gedurende
het hele interview grijpt hij regelmatig naar
het papier om tekeningetjes van bepaalde
scènes te maken. Openhartig stelt hij dat er
vaak te weinig tijd is, en vertelt wat er goed
maar vooral beter kan aan zijn werk. Hoewel
hij ‘in dienst van’ werkt, bemoeit hij zich
overal mee. ‘Dat weten die regisseurs, kennelijk accepteren ze dat’, lacht Schrover.
Maar hoe zit dat nou met de terroristische
aanslagen in New York? ‘Behalve dan dat wat
er over gefilmd is van grote schoonheid is,
bedoel je? Tussenland had gewoon een heel
strak tijdschema. We waren aan het filmen in
een asielzoekerscentrum (Tussenland vertelt
over een Afrikaanse vluchteling in Nederland
- GH). Ik draaide daar veel steadicam, wat
trouwens niet in de film is gekomen. Opeens
vliegen de vliegtuigen het WTC in. Ik had
zo’n monitor en iedereen wilde er tv op kijken. Maar ik had echt andere dingen aan
mijn hoofd, ik had het er echt te druk voor.
Pas later kon ik de impact begrijpen.’
Tussenland is documentair gedraaid, net als
Calimucho (2008), één van Schrovers meest
recente films en eveneens van Eugenie Jansen. Dat is ook zijn achtergrond. ‘Eugenie is
er echt voor gaan liggen bij Tussenland, ze
wilde per se met mij draaien. Producent
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Waterland zag het eigenlijk niet zitten. Ze
wilden een meer ervaren d.o.p. Maar ik denk
dat de film juist opviel door ‘m zo te draaien,
fictie in een docu-verpakking. Het pakte
daarmee de tijdgeest.’

Docu en fictie

Die vervlechting van de twee, docu en fictie,
is de rode draad in het oeuvre van Schrover.
‘In Desi (Maria Ramos 2000), die ik maakte
vóór Tussenland, ging het ook zo. Drie meisjes spelen er verstoppertje. Natuurlijk was ik
daar niet toevallig bij, en al was het zo, dan
had ik het nooit op die manier kunnen filmen. Dus we hebben ze ‘gestuurd’, daarna
ging het vanzelf. Ze gingen zo op in hun spel
dat het toch nog documentair werd. Het is
grappig dat mensen dachten dat die film fictie was en Tussenland docu terwijl het precies
omgekeerd is.’
Ook het gebruik van archiefmateriaal kenmerkt Schrovers werk, al moet dat op het
conto geschreven worden van regisseur
André van der Hout is, zo stelt hij zelf. In
zowel De Arm van Jezus (2003) als in het
door hem medegeregisseerde Het Zwijgen
(2006) wordt archiefmateriaal gebruikt. In
die eerste bovenmatig veel, in Het Zwijgen is
het eerder illustratief. Zo wordt tegen het
einde van die film, als Victor in het moeras
wegzakt, de scène doorsneden met zwart wit
materiaal waarin de top van een hoge boom
afbreekt. De betekenis ervan laat zich raden.

Calimucho

Victor is van de grote stad en zijn yuppieleven naar Drenthe verkast. Tijdens de speurtocht naar wat ooit misschien gebeurde,
draait hij door. Cliché en daarom zo aardig
dat juist het gebruik van dat oude materiaal
die bevreemdende draai geeft. Schrover, die
anekdote aan anekdote rijgt, vertelt over die
moerasscène. ‘Eigenlijk moest Vincent (Croiset) met een liftje in het moeras zakken.
Maar daar hadden we natuurlijk helemaal
geen geld voor. Hij moest dus zelf langzaam
door zijn knieën gaan en het moeras inlopen.
Dat zie je ook. Het is wat lullig. We hadden
de scène over kunnen doen, maar ik denk

niet dat het beter was geworden. Bovendien
werkten we met een rookmachine, een gigantisch ding dat Swingfox heet en er hing godzijdank een prachtige mist. Magisch. Precies
wat nodig was. Die ‘archief-boom’ camoufleert het feit dat het gewoon niet dramatisch genoeg is, dat wegzakken in die poel
van ellende. Het gezicht dat door dezelfde
scène heen is gemonteerd, is trouwens ook
archiefbeeld. Het is niet Vincent en het is
ook geen gezicht in water. Als je dat denkt is
het pure suggestie, die ontstaat door de
montage.’
‘Ik vind de scène waarin Victor danst in dat

huisje op de hei heel mooi. Met die pluk haar
in zijn hand. Nog mooier vind ik die in het
veld, met die pluizen. Vincent rent door dat
veld heen, al stond dat helemaal niet in het
script. Ik zag het veld, het zonlicht, die pluizen en we besloten gewoon om te draaien. Zo
mooi krijg je het niet als je het zelf bedenkt.
Eindelijk hadden we wat licht en kleur in de
film. Want ik heb inderdaad wel met filters
gewerkt die het nog verder afzwakken.’

Messen en rails

‘Eugenie Jansen wil niet met kunstlicht werken. In Calimucho stopt ergens tijdens het

Op de set wilde ze geen
kunstlicht, maar achteraf
bewerken kon dan weer
wel. Dat wilde ik toen niet
en het is ook niet gebeurd
draaien het aggregaat. Eén van de personages, Willy, zegt dan ‘Ik zie godverdomme
helemaal niks.’ Maar ik zag zelf gvd ook echt
niks. Echt niet.’ Lachend: ‘Dat is lastig filmen. Het gekke is dat Eugenie in de afwerjanuari 2009 Skrien 29

El Olvido

king de scène lichter wilde maken. Op de set
wilde ze geen kunstlicht, maar achteraf
bewerken kon dan weer wel. Dat wilde ik
toen niet en het is ook niet gebeurd.’
Schrover vertelt dat Jansen Calimucho eigenlijk alleen met vaste totalen wilde draaien.
‘Dat leek me geen goed idee, maar we hebben
het wel getest. Binnen tien minuten had ik
de camera al op mijn schouder. El Olvido
(2008, Heddy Honigmann) heb ik helemaal
zo gedraaid. Vanaf de schouder. Ik ben er
alert door, ik kan van medium naar close als
het moet. Veel films worden zo gedraaid. Het
is de VPRO-school, daarin ben ik opgegroeid.
Eugenie wilde het niet zo en dat snap ik. Ik
had door mijn achtergrond de neiging om
haar verhaal met de camera te volgen, Eugenie wilde, toen we die totalen hadden losgelaten, alleen gezichten. Die totalen wilde ze
gebruiken om de keus aan de kijker te laten.
Zoals dat in het theater gebeurt – dan beslis
je ook zelf waar je naar kijkt. Toen we daar
vanaf waren, kwamen er andere regels. Binnen dat grote scoopformaat worden de handelingen en het verhaal enkel via die gezichten getoond. Neem die scène waarin Willy
messen naar Dicky gooit. Hij kan dan wel
circusartiest zijn, ik vond het toch akelig.
Je ziet alleen haar gezicht en de messen die
ineens het beeld invliegen. Als ik het ‘VPRO’
zou hebben gedraaid, had ik dat over shoulder gedaan, met haar in de verte. Zoals het
nu is, is het veel beter. Ook qua dialoog. Zij
geeft geen krimp, hem hoor je alleen maar.
Het is er grappig door en indringender.’
Hoe waren die spelregels? ‘Allereerst waren
ze echt geen grap. Eugenie had bedacht dat
ik bij een personage moest blijven en er met
mijn camera niet meer van weg mocht tot
een ander personage in het beeld die ene
kruist. Soms gebeurde dat amper. Eugenie
draait heel veel en gooit dus veel weg. Het is
erg inefficiënt en heel zwaar omdat die camera loodzwaar is. Zo’n ding had ik soms 30
minuten op mijn schouder, dat is echt niet
prettig.’
‘Behalve die regel moest het dichtstbijzijnde
personage altijd scherp zijn. Dan kan het dus
dat een achterhoofd scherp is terwijl daarachter iets gebeurt. Dat maakt het heel bijzonder. Ik vind het cool van haar dat ze
zoiets durft.’
Dan eindelijk vertelt Schrover over Het
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Systeem. ‘Wat ik vervelend vond aan “regel
twee” is dat alleen via een schnitt twee mensen echt bij elkaar konden komen. Ik miste
er het menselijke aspect door. Dus bedacht ik
iets waardoor de camera hangend aan rails zo
op mijn schouder terecht kan komen. Ik heb
superkorte railtjes van twee meter lang. Het
is vooral leuk spul voor documentaires.’ Hij
gebruikte het bijvoorbeeld in de scène waarin
Dicky terugkomt en Willy ontdekt dat zij iets
met de Marokkaanse arbeider van het circus
heeft. De camera hangt in de rails, eigenlijk
een dolly op zijn kop. De d.o.p. staat eronder, heeft het ding al op zijn schouder. Over
die hangende rails beweegt hij dichterbij. Om
echt close te komen, moet hij natuurlijk
flexibeler zijn en dus komt de camera na die
twee meter uit zijn rails, blijft op de schouder maar is de d.o.p. ineens beweeglijker.
Van vast naar los. ‘Het is heel goedkoop, het
kost niks.’

Signatuur

De veelgevraagde Nederlandse d.o.p. is stellig
over zijn eigen stijl – die heeft hij niet, zegt
hij in eerste instantie. Hij gaat vooral intuïtief te werk, hij wil zich niet aan een film
opdringen. Een signatuur, zo noemt hij het
liever. Want die heeft hij wel. Voor de scène
in Het Zwijgen, waar Victor aan tafel zit als er
een steen door de ruit wordt gegooid, liet hij
even vóór de steenworp de camera van het
hoofdpersonage weggaan. Een opvallende
keus. Al voordat er iets naars gebeurt, neemt
de camera afstand. Beide regisseurs kozen
ervoor om de kijker niet met Victor te laten
meeleven. ‘Nee, dat wilde ik niet, nee. Eigenlijk raak je Victor daar al een beetje kwijt.
Van die beweging, over de tafel waaraan hij
zit naar achteren, gaat ook dreiging uit.
Althans, dat is de bedoeling. Weet je, met
Het Zwijgen was onze benadering tegenover-

Misschien heeft het er
mee te maken dat ik het
zelf fijn vind om voor sterke regisseurs te werken
gesteld aan die van Calimucho. Alles moest
kunnen, geen regels. Wijde lenzen, beweging
zoveel ik wilde, alles. We hadden van tevoren
wel voorbereid natuurlijk. Er was al een
découpage, een onderverdeling van de scènes
in shots. Dus de stijl lag al vast. Omdat we
vrij weinig draaidagen hadden, was er weinig
ruimte voor improvisatie. Ondanks de vrijheid hadden we weinig tijd voor keuzes. Calimucho is heel ruim gedraaid, in een maand.
Met alle regels van Eugenie erbij voelde dat
toch vrijer, omdat er meer tijd was om na te
denken.’

‘Ik zou me nu trouwens niet meer proberen
zo te laten vastleggen, zoals bij Het Zwijgen.
Dat deden we zelf en van sommige dingen
heb ik spijt. Toen we net begonnen, op 1
maart, viel er sneeuw. Dagenlang was Drenthe wit. Maar dat stond niet in het script, dus
daar konden we niks mee. Er zat niets anders
op dan het hele draaischema om te gooien,
veel stress dus. Nu zou ik proberen toch wat
met dat witte landschap te doen. Het is jammer als je zoiets in je schoot geworpen krijgt
en je moet het laten gaan.’

Inspiratie

‘Als ik films zie die duidelijk het stempel van
de cameraman dragen, dan vind ik dat niet
goed,‘ antwoordt Schrover op de vraag of
andere d.o.p.’s voor hem een inspiratie vormen. ‘Voorbeelden heb ik niet. Ik ken wel
wat d.o.p.’s natuurlijk maar er zijn er geen
op wie ik speciaal let. Wie ik wel inspirerend
vind, is die Franse filmmaker Phillipe Grandrieux (Sombre, La vie nouvelle). Dat donkere
vind ik mooi, heel mooi.’
‘Wat wel grappig is dat ik er nu achterkom
dat van alle films die ik goed vind, de regisseurs ook de operator is. I Don’t Want to Sleep
Alone (2006, Tsai Ming-liang), de films van
Gaspar Noé. Misschien heeft het er mee te
maken dat ik het zelf fijn vind om voor sterke regisseurs te werken. Je bent de ogen van
de regisseur, je probeert diens ideeën concreet te maken. Dat is vaak teleurstellend
voor ze. Ze zien hun dromen concreet worden en dan valt het soms tegen.’
‘Nee, ik word bij mijn werk ook al niet door
schilders of fotografen geïnspireerd. Kleur en
kadrering komen onbewust. Ik denk dat ik
meer put uit een soort van visueel geheugen,
waarin natuurlijk van alles is samengekomen
zonder dat ik het nog echt kan herleiden.’
Is er dan echt niets concreets wat Schrover
als inspiratiebron heeft? Hij lacht omdat de
vraag maar terug blijft komen. Als in een
kat- en muisspel blijft hij ontwijken. Ineens
komt muziek ter sprake, niet zo gek als je
zijn films ziet. Hij is nauw verbonden met de
band De Kift die niet alleen de muziek voor
De Arm van Jezus maakte, maar er ook in
speelde. Ook in Het Zwijgen waren ze als
toneelspelers en muzikanten te zien en
horen. ‘Ik houd erg van muziek. Vroeger
speelde ik zelf in een bandje. Ik was de gitarist, de arrangeur van de band. Ik zie het zo:
de zanger is de regisseur, de drummer de editor, de bassist de geluidsman en de gitarist
de d.o.p. Camerawerk is ook arrangementen
maken, eigenlijk is het precies hetzelfde als
met liedjes componeren.’ n
Adri Schrover (1962) studeerde camera aan de Filmacademie
in Amsterdam. Tussenland van Eugenie Jansen was zijn eerste
fictiefilm. Sindsdien wisselt hij tussen fictie en documentaires.
Onlangs maakte hij Calimucho, eveneens van Eugenie Jansen
en de documentaire El Olvido voor Heddy Honigmann. Hij heeft
het druk en is eigenlijk continu aan het werk, ook vaak voor tv.
Zie www.adrischrover.nl

Tim Krabbé schreef niet alleen de novelle Het gouden ei, ook schreef hij het scenario voor Spoorloos
(1988), de verfilming door George Sluizer. Het dunne
boekje rond een origineel maar eenvoudig plot
moest uitgerekt worden tot avondvullend kijkplezier. Het resultaat is een film met een consequent
traag tempo, waarin trefzeker heen en weer wordt
geschakeld tussen verschillende perioden, personages en gebeurtenissen. Langzaam maar zeker
ontvouwt zich het intens verontrustende plot.

Omgekeerd
Met The Silence of the Lambs (1991) moet het precies omgekeerd gegaan zijn. De vuistdikke roman
van Thomas Harris is een extreem gelaagde thriller, waarin de plot vergezeld gaat van vele thema’s,
verhoudingen en personages, al dan niet met een
uitvoerige back story. Aan regisseur Jonathan
Demme en zijn scenarist de taak er een overzichtelijke film van te maken die zowel de spanning als
de emotie naar het witte doek vertaalt. Dat Demme
hier uitstekend in slaagt, bewijst bijvoorbeeld de
scène waarin een groep FBI-agenten een begrafenisondernemer bezoekt. Allereerst vertelt de scène
ons over de positie van een jonge vrouw in een mannenwereld, door de blikken die de boerse plaatselijke agenten werpen op agente-in-opleiding Clarice
Starling. Vervolgens komen we meer te weten over
het traumatische verleden van onze hoofdpersoon
als Clarice in een verstild moment terugdenkt
aan de begrafenis van haar vader. En als de tijd is
gekomen om het lijk van het jonge meisje te onderzoeken, voelen we achtereenvolgens medelijden,
walging, verontrusting, verdriet en trots.
In plaats van dat we het gehavende lichaam te zien
krijgen, horen we Clarice die haar beschrijving van
de wonden in haar voice-recorder inspreekt. Ook
horen we het geluid van de opladende flitser van de
camera. Dit langgerekte piepgeluid zal ik voor de
rest van mijn leven met The Silence of the Lambs
blijven associëren. Maar het is niet de piep die de
scène zo gruwelijk maakt. Gruwelijk is je eigen verbeelding van het lijk, waarvan je alleen een nagelloze vinger te zien krijgt. Gruwelijk is de verbeelding
van de stank die de agenten doet terugdeinzen op
het moment dat de lijkzak wordt opengeritst. Het
geluid van de flitser doet me voor altijd denken aan
wat mijn eigen verbeelding genereerde.

Benzinestation
De scène uit Spoorloos waarin Saskia verdwijnt,
heeft een soortgelijke uitwerking op me. Niet alleen
buitenlandse pompstations maar ook andere plaatsen waar grote groepen toeristen bijeenkomen,
geven me niet zelden een unheimisch gevoel. Wie
had ooit kunnen denken dat een zonnige zomerdag
op een overvol Frans benzinestation zo angstaanjagend zou kunnen zijn? Het is juist de vrolijke chaos
van deze locatie die bijdraagt aan de emotionele
kracht van de scène. Want hoe groot deze vakantievierende menigte ook is, eenzamer dan hoofdpersoon Rex kun je niet zijn.
Zo zit het Het gouden ei vol met prachtige vondsten:
de sociopaat die wil weten of hij in staat is om de
allergrootste gruweldaad te plegen, de jongen die

The Silence of the Lambs en Spoorloos

Waar de film het boek
ontstijgt
Parallellen
Basje Boer ziet het verband tussen films
die niets met elkaar te maken hebben

geobsedeerd raakt door de verdwijning van zijn
vriendin, de vraag wat er erger is dan doodgaan en
het antwoord daarop. George Sluizer heeft Krabbé’s
ideeën bekwaam weten te verbeelden en maakt van
Spoorloos een beklijvende ervaring. Toch schuilt de
kracht van Spoorloos in de oorspronkelijke vondsten van Krabbé, niet in Sluizers verbeelding ervan.
En daarmee ontstijgt de film het boek niet.

Buffalo Bill
In een van de laatste scènes van The Silence of the
Lambs gebeurt iets wat nooit in het boek had kunnen gebeuren. De FBI staat op het punt om het huis
van Buffalo Bill binnen te vallen, een scène die rap
wordt versneden met enerzijds het ogenschijnlijk
saaie laatste speurwerk van Clarice en anderzijds
de bezigheden van Buffalo Bill. De FBI belt aan en
Buffalo Bill schrikt op. Maar als Bill de deur eenmaal opendoet, is het Clarice die voor de deur staat.
De montage heeft ons bij de neus genomen en doet
daarmee iets wat geen enkel boek ooit zou kunnen.
Daar ontstijgt de film het boek.

The Silence of the Lambs Verenigde Staten 1991 regie Jonathan
Demme distributie MGM Home Entertainment
Spoorloos Nederland/Frankrijk 1988 regie George Sluizer distributie
A-Film (momenteel alleen verkrijgbaar in de box Cinema der lage
landen) / ook verschenen op The Criterion Collection (import) als
The Vanishing
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Pompeus

gedenkteken
voor

Eisenstein
Op 75-jarige leeftijd ontwikkelt de Duitse regisseur Alexander Kluge een grotesk filmproject waarin Marx, Eisenstein
en Joyce samen komen. Groots wordt het echter niet.
Thijs Menting

‘Het Kapitaal naar het scenario van K. Marx
te verfilmen - , dat is de enige mogelijke formele uitweg,’ noteerde Sergei Eisenstein
(Battleship Potemkin, Ivan the Terrible) in
oktober 1927, terwijl hij uitgeteld door de
stress en de drugs bezig was met het monteren van Oktober. Vanwege de naderende première, die samenviel met de tiende verjaardag van de Sovjetunie, moest hij binnen
enkele weken negenentwintig uur filmmateriaal terugbrengen tot twee uur. In de daaropvolgende jaren werkte hij zijn ingeving
verder uit en schreef een script waarin een
eenvoudige arbeidersvrouw van twee uur ’s
middags tot middernacht in haar alledaagse
bezigheden wordt gevolgd. Dat zou niet in
een conventionele chronologische beschrijving worden gegoten, maar in een tien uur
durend associatief raamwerk waarin het
kleinste detail kristalliseert in een compositie van dialektische beelden, qua structuur
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gelijk aan de Ulysses (1922) van James Joyce.
Hij zocht de schrijver, die alleen hem en Walter Ruttmann geschikt achtte om zijn meesterwerk te verfilmen, in de herfst van 1929 in
Parijs op om het project te bespreken. Maar
enkele maanden later liet Eisenstein het plan
vallen bij gebrek aan financiering.

Triest einde

Dit is wellicht niet meer dan een triest einde
van een hoopvol project, zoals er dagelijks
prachtige ideeën stranden om de meest onbenullige redenen. Maar de dialektisch
geschoolde cineast Alexander Kluge (1932) –
een oude rot uit de Neue Deutsche Filmbeweging – meende in het plan van de Russische grootmeester een opening te herkennen
naar een ‘literaire’, ja zelfs ‘poëtische’ lezing
van het Kapitaal, die nog niet zou zijn
besmet door haar tragische geschiedenis en

dogmatische leeswijzes. Daarnaast zag hij dat
Eisenstein vooruitwees naar een geheel andere vorm van cinema, die in het montageproces ontstond.
Daarom begon Kluge onder de titel Nachrichten aus der ideologischen Antiken aan een
megalomaan filmproject waarin dit plan van
Eisenstein de aanleiding vormt om Marx’
‘analyse van de kapitalistische betovering’,
zoals de filosoof Peter Sloterdijk het boek
beschrijft, in een nieuw licht te stellen. Op
papier is het een prachtige en grootmoedige
vervlechting van filmgeschiedenis, filosofie
en literatuur. Op dvd blijkt het toch wat
knulliger in elkaar te steken.
Een gesprek met een filmhistorica over de
schetsen van Eisenstein vormt het vertrekpunt van de 570 minuten beeldmateriaal, dat
over drie dvd’s is verdeeld. Interviews met
prominente Duitse intellectuelen als Peter
Sloterdijk en Hans Magnus Enzensberger wor-

den afgewisseld met korte films, historisch
materiaal, mini-documentaires, teksten en
intermezzo’s. Het is een bonte verzameling
van zogenaamde scherven waaruit, volgens
de Kritische Theorie waar Kluge zich toe
rekent, een geconstrueerd beeld zou oplichten. Tegenover esthetische Verlichtingsidealen als harmonie, totaliteit en coherentie
worden juist dissonanten, processen en fragmentatie gezet, die een actieve kijker veronderstellen. Het is aan de kijker om de gaten
tussen scènes in te vullen en de verborgen
verbindingen te leggen. Zo wordt het verleden opnieuw geconstrueerd en fungeert het
kunstwerk als een ‘werk tegen het vergeten’.
In zijn vroege korte films, waar Kluge paradoxaal genoeg zijn carriére als cineast mee
begon, heeft deze montagestijl een scherpte
en een esthetische en politieke urgentie. Dat
geldt ook voor zijn eerste speelfilms, waar de
geest van de Nouvelle Vague nog in ronddwaalt. Zeker Abschied von Gestern, zijn eersteling, waarvoor hij in 1966 in Venetië een
Zilveren Leeuw ontving, moet hier worden
genoemd als een even eenvoudig als gelaagd
prachtwerk over de pogingen van een jonge
vrouw om een gelukkig leven op te bouwen
in een gespleten Duitsland.

Halfbakken

Het lijkt erop dat zijn montagestijl ondertussen, na bijna vijftig jaar film- en televisiemaken, echter een ingesleten methode is geworden om zich de kopzorgen te besparen die
Eistenstein tijdens het snijden van Oktober
teisterden. De montage kan namelijk evengoed worden gebruikt als een excuus om het
werk niet tot een fatsoenlijk einde te brengen. Kluge scheept de kijker op met 9,5 uur
aan ruw materiaal dat haastig in elkaar lijkt
gestoken en amper lijnen bevatten die het
geheel samenhouden. Van een gesprek met
ene ‘rote Lucy’, een Berlijnse politica die zich
als trotskiste bestempeld, gaat het via een
kleine Marx-leessessie naar een telefonische
bespreking van een Brecht-gedicht met een
bevriende auteur. Zo zeurt het voort, als een
halfbakken thema-avond van de VPRO, zonder richting en schijnbaar zonder einde.
Volgens de theorie zou de kijker op een associatief niveau de verschillende fragmenten
met elkaar kunnen verbinden, maar de beeldtaal die hier wordt gebruikt is goedkoop en

suggestief. De beelden van zinkende schepen
en opgehangen communisten die in verband
worden gebracht met de beurscrisis van 1929
zijn platitudes die de kijker eerder afstompen
dan ‘activeren’. Als vervolgens de zinspreuken van Eisenstein en Marx groot op het
scherm verschijnen, ondersteund door bombastische muziek, duikt de vraag op wat
Kluge precies onder poëzie verstaat.
De lofzangen van de Duitse pers op het project zijn merkwaardig, maar begrijpelijk. Als
één van de weinigen is Kluge in staat om zo
veel boeiende denkers, filmmakers en schrijvers om zich heen te verzamelen. Hij wist bijvoorbeeld de Duitse regisseur Tom Tykwer
(Lola rennt) te strikken voor een korte film
waarin een straat met een 3d-techniek en
historische informatie wordt ontleed, zodat
de alledaagse objecten een context krijgen.

Een welkome afwisseling tussen alle oubollige, muffe technieken die Kluge sinds zijn
eerste films gebruikt.
De uitgebreide interviews zijn ongekort meegenomen, wat zeer coulant is, ware het niet
dat Kluge een nare en opdringerige manier
van interviewen heeft, waardoor de geïnterviewden er vaak als een soort spreekpoppen
bij zitten. Toch ontspint zich soms een
gesprek waarin het zowaar lukt het stramme
jargon van Marx om te zetten in een levendige en begrijpelijke taal. De filosoof Peter Sloterdijk spreekt over de dingen als ‘betoverde
mensen’, omdat ze allemaal het product zijn
van arbeid, waar mensen een deel van hun
leven in steken. Een dirigent analyseert op
intelligente wijze hoe de muziek in een opera
van Luigi Nono een dubbelzinnige betekenis
aan de tekst van de ‘Internationale’ geeft. En
met een Russische vertaalster heeft hij een
prachtig gesprek over de ziel, dat ze tenslotte gelijkschakelen met het begrip arbeid.
Wat Kluge, met een verbazingwekkende naïviteit, lijkt te bewonderen in Marx is zijn
poging weer leven in de dingen te blazen; om
de dingen te beschouwen als een product
waar mensen moeite, aandacht en tijd in
hebben gestoken. Daartegenover staat het
kapitalisme, dat wordt gekarakteriseerd als
een systeem dat voortdurend breekt met historische, morele en juridische omstandigheden en daardoor de inspanningen van de
‘arbeider’ ontkent.

Verbeelding

Als theoreticus is Kluge nog steeds betekenisvol en bijzonder scherpzinnig, zo laat hij
ook merken als interviewer, maar als filmmaker geeft hij in deze marathonsessie geen
blijk van een kritisch oog. In een interview
zei hij eens dat de kijker de beelden op het
televisiescherm leest als een boek, terwijl in
de bioscoop het informatieve karakter wordt
overstegen en er ruimte ontstaat voor de verbeelding. Het is daarom veelzeggend dat dit
project direct op dvd verschijnt bij de grote
Duitse uitgeverij Suhrkamp. We hebben hier
te maken met een in beelden gegoten theorie. De verbeelding wordt helaas niet aangeroerd. n
Alexander Kluge - Nachrichten aus der ideologischen
Antike – Marx – Eisenstein – Das Kapital, Suhrkamp Verlag,
Frankfurt am Main 2008, 29,90 ISBN 978-3-518-13501-3
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Componist Pino Donaggio over zijn carrière

‘Geen opjagende muziek
onder doodsangst, de angst
komt uit de kijker zelf’
Van Pino Donaggio’s hit You Don’t Have To Say You Love Me werden 80
miljoen platen verkocht. Begin jaren zeventig vroeg Nicolas Roeg hem
de score te maken voor de thriller Don’t Look Now. Sindsdien schreef
hij de muziek voor ruim 170 films. Zijn meest recente score is die voor
Martin Koolhovens Oorlogswinter. Kees Hogenbirk
De Venetiaan Pino Donaggio werd op 24
november jongstleden 67 jaar. De familie van
zijn vader bestond helemaal uit musici. Hij
werd cantautore, met als grootste succes Io
Che Non Vedo, dat (vertaald in het Engels) in
Amerika werd opgenomen door Elvis Presley
en Dusty Springfield. Donaggio steekt meteen van wal: ‘Ja, ik was zanger van mijn
eigen liedjes – in Italië maken ze van cantante e autore: cantautore. Ik componeerde You
Don’t Have To Say You Love Me in 1965. Toen
was ik nog een jochie!’
U was een zanger van romantische liedjes,
terwijl u daarna vaak werd gevraagd door horrorfilmers als Joe Dante (Piranha 1978, The
Howling 1980), George Romero (Due occhi
diabolici 1989), Dario Argento (La Setta 1991,
La Trauma 1993), en in 2004 nog voor Seed
of Chucky. Is dat geen paradoxale typecasting
voor iemand met een lyrische inborst?
‘In het begin zeker; het waren vooral films
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met geweld. Het lijkt inderdaad paradoxaal,
maar toen ik aan het conservatorium studeerde, eerst in Venetië en vervolgens in
Milaan, heb ik in orkestverband heel veel
moderne muziek gespeeld: van Stravinsky tot
Schönberg en veel andere experimentele
componisten. Muziek is in mijn hoofd altijd
verlopen van het lied naar de studie van
klassieke muziek: als jongetje hoorde ik mijn
vader al zingen – hij had geen muziek gestudeerd maar speelde op het gehoor, als leider
van zijn eigen orkesten. Dus die combinatie
van twee dingen in mij, hebben me later
gebracht tot het componeren van meerdere
genres.’
Dat Donaggio is opgegroeid met het Italiaanse lied kon hij meteen toepassen in zijn eerste score, die voor Nicolas Roegs Don’t Look
Now (1973). De veelgeroemde liefdesscène
tussen Julie Christie en Donald Sutherland is
vrijwel geluidloos maar heeft een ademend
fluitthema.
‘Het was puur toeval dat ik Don’t Look Now
ging componeren. Het was helemaal niet
mijn bedoeling om van liedjes naar filmmuziek te verschuiven. Ik arriveerde om 5 uur in
de ochtend in Venetië van een concert, en ik
nam een vaporetto. Omdat ik na die hele
serata frisse lucht nodig had, ging ik op de
voorplecht van het veerbootje staan, in het
open gedeelte,. Vanaf de kade zag een zekere
Ugo Mariotti mij langsvaren. Hij was coproducent van een Engelse film die in Italië
werd opgenomen. Hij had de hele nacht

joints gerookt en dacht dat ik een verschijning was uit het hiernamaals, zo vertelde hij
me later. Het was die ochtend nevelig, maar
ook het parapsychologische karakter van het
scenario, over een man die zijn dode dochtertje in Venetië meent te zien, miste zijn uitwerking niet,
Mariotti kende mij als zanger, en belde me op
om te vragen of ik ook filmmuziek kon
schrijven. Zo werd ik aan Nicolas Roeg voorgesteld. Maar ik sprak toen geen Engels – nu
nog niet! – ik herkende alleen de naam Julie
Christie. Roeg vroeg om een thema dat de
dood van het kleine meisje onderstreept en
dat op piano wordt gespeeld alsof het door
een kind wordt ingestudeerd. Ook wilde hij
een liefdesthema voor de belangrijkste scène
van de film, waarin we de ouders zien vrijen
doorsneden met beelden waarin ze zich weer
aankleden. Na een week waren die thema’s
klaar. Roeg was enthousiast en ging naar
Londen, maar daar wilden ze me niet. Ik had
echter geluk met de Amerikaanse geldschieter: met zijn vrouw zag hij de liefdesscène,
terwijl op de geluidsband ik, mezelf op piano
begeleidend, de melodie neuriede. Ik heb dat
stuk later met fluit opgenomen op het conservatorium van Venetië. De Amerikaan
informeerde wie ik was en vond het helemaal
geen bezwaar dat ‘die Venetiaan’ nog nooit
filmmuziek had geschreven. Van Roeg hoorde
ik later dat hij zei: “Als ie zulke muziek
levert, wat is dan het probleem?” Toen hebben ze me opnieuw gebeld. Ik wilde dit keer

Body Double

een telegram ter bevestiging van de
opdracht!
Daarna is alles heel goed gegaan. Ik ben aan
de complete film gaan werken. In Engeland
werd de score door het tijdschrift Films and
Filming bekroond met de prijs voor de Beste
Score. Ik eindigde daarmee vóór Paul
McCartneys Live and Let Die.
Zo kwam het bij me op dat ik kon proberen
een tweede film te doen, maar dan moest ik
de handen vrij houden. Daarom stopte ik met
zingen. Na mijn derde of vierde score werd ik
gebeld door Brian De Palma, en van toen af
was het eigenlijk heel eenvoudig.’
Ondanks de klassieke status van de film heeft
u nooit meer met Nicolas Roeg gewerkt. Vindt
u dat jammer?
‘Dat kan komen omdat Roegs volgende film
The Man Who Fell To Earth (1976) was, waarvoor hij muziek van David Bowie gebruikte.
Toen was ik inmiddels voor Amerikaanse
films gaan werken – we zijn elkaar uit het
oog verloren. Don’t Look Now won slechts
twee Engelse prijzen: beste film en beste
muziek, maar geen voor de acteurs of regie.
Misschien vond hij het vervelend dat ik dat
voor zijn neus heb weggekaapt.’ Donaggio
zegt het schertsend, want Roeg gaf hem zijn
eerste lessen over filmmuziek. Als Sutherland
door Venetië rent, zo geeft Donaggio als
voorbeeld, moet je géén ‘rennende’ noten
plaatsen. En in scènes met doodsangst hoeft
geen opjagende muziek maar juist een largo,

haast mistige tonen of dissonanten. De angst
komt volgens Donaggio uit het binnenste
van de kijker zelf.
‘Toch is het vreemd’, zegt hij, over de in
2006 uitgebrachte dvd (waarvoor hij ook is
geïnterviewd), ‘maar zelfs in zijn commentaartrack spreekt Roeg met geen woord over
de muziek. Ik weet niet waarom. Ik dank
alles aan hem, en natuurlijk aan De Palma,
maar tja...’

‘Zelfs in zijn commentaartrack spreekt Roeg met
geen woord over de muziek.
Ik weet niet waarom.’
Donaggio heeft vaak met dezelfde regisseurs
gewerkt, om te beginnen met Massimo
Aliprandi (vijf keer), enkele keren met Menahem Golan (of zijn Globus-maatschappij), en
dan natuurlijk met Brian De Palma: Carrie
(1976), Home Movies (1979), Dressed To Kill
(1980), Blow Out (1981), Body Double (1984)
en Raising Cain (1992). Hij erkent dat hem
dit goed bevalt. ‘Alleen Tinto Brass doe ik na
drie keer niet meer. Dat is gewoon porno! Die
films durfde ik in de bioscoop niet eens te
gaan bekijken. Ik hoor nog wel eens ergens
een stukje muziek van mij dat uit een van
die films is geplukt. Dat is mede een reden
waarom ik zulke films niet meer wil maken:

ik wil positief met de beelden verbonden blijven.’
Donaggio benadrukt hoe een grote mate van
toeval hem in contact bracht met De Palma.
Bernard Herrmann zou na Sisters (1973) en
Obsession (1976) ook de score voor Carrie
componeren, maar overleed plotseling, op de
laatste opnamedag van Taxi Driver (1976).
‘De Palma had een vriend, ook regisseur, die
in Londen de lp van Don’t Look Now had
gekocht. De Palma wilde, zo hoorde ik van
zijn editor, niet de gebruikelijke Amerikaanse componist. Hij heeft de plaat beluisterd,
de film twee keer bekeken – met zijn ogen
dicht omdat hij ‘t maar niks vond. Kijk, Brian
is een lastige. Hij houdt alleen van Hitchcock
en z’n dingetjes. Wat zijn groep doet, vindt
ie goed: Scorsese, zijn vriend Coppola, en
Spielberg (hij heeft een foto waar ze met z’n
tweeën opstaan). Al het andere... ‘bah’. Toen
ik vertelde dat ik mijn eerste film had
gemaakt met Joe Dante, zei hij dat dat een ...
(Donaggio knijpt zijn neus dicht) -regisseur
is.’
Kwam De Palma in het persoonlijke contact
soms over als een snob?
‘Nee, want we praatten zelden met elkaar. Ik
spreek immers geen Engels! Toen ik voor het
eerst in de studio kwam vroeg De Palma of ik
ook cake bij het ontbijt wilde. Ik dacht: wat
is verdomme ‘keek’? Zo was onze verhouding
in het begin. Ik voerde alleen overleg met de
editor, Paul Hirsch. Die zei gelukkig precies
januari 2009 Skrien 35

Don't Look Now

wat De Palma wilde en ik maakte daar aantekeningen bij.
De Palma beluisterde nooit tussentijds mijn
muziek. Ik nam het op met orkest, bereidde
alles voor, en hij keurde het eindresultaat
pas in de viewingroom, met een cappuccino
in de hand. Na de lange scène in Carrie, waarin het bloed naar beneden valt, gaven ze me
allemaal applaus vanuit de regiekamer. Hij
had de scène al wel duizend keer bekeken,
maar zei: “het is net of ik ‘m voor het eerst
zie!” Want de muziek herhaalt zich, stijgt in
dissonante akkoorden, maar vertraagt ook de
verwachtingen, en gaat maar voort. “En
toch”, zei De Palma, “lijkt het in een seconde voorbij te gaan.”
Brian wilde een muziekfragment toevoegen
waar de moeder Carrie opsluit in het berghok. Dat componeerde ik in de pauze, schreef
het uit om te laten spelen, en hij was tevreden.’
Is het dan niet vervelend dat De Palma, na het
succes van Carrie, voor The Fury (1978) John
Williams (een Amerikaan!) gebruikte?
‘Maar De Palma wisselde altijd al componisten af, hoor’, relativeert Donaggio. De componist weet precies welke collega’s meermalen voor De Palma hebben gewerkt: ‘Ennio
Morricone drie keer en Ruyichi Sakamoto
twee; maar ik zes keer!’
‘Ik heb me pas veel later gerealiseerd waarom
ik eigenlijk Herrmann mocht opvolgen. Ik
had iets wat Herrmann ook had: beiden
speelden we viool. In het orkest speelt de
viool de ‘zingende’ delen, de melodieuze
‘stem’. Vooral in suspense probeer ik niet
alleen effecten en geluiden te brengen, maar
ook muziek. Anders dan de pianist, die meer
op de akkoorden is gericht, maak ik meer
melodie. Daarin lijk ik op Herrmann, die net
zulke opbouwende gevoelens in zijn scores
verwerkte.’

‘Vooral in suspense probeer ik niet
alleen effecten en geluiden te
brengen, maar ook muziek.’
Dat geldt echter ook voor Williams: diens
spiralende carrousel-scène in The Fury doet in
zijn muzikale opbouw denken aan het slot van
Obsession.
Donaggio erkent dat een regisseur ook
invloed heeft op de stijl van de componist:
‘De Palma beïnvloedt mij natuurlijk ook. Soms
laat hij als illustratie scènes met Herrmann36 Skrien januari 2009

muziek horen. Zulke voorbeelden hoor ik ook
bij Sakamoto, die aangespoord werd Morricone na te doen. Gelukkig doet De Palma dat
niet in de hele montage, anders zou het rampzalig op elkaar gaan lijken. De score voor Seed
of Chucky is geweldig opgenomen door het
London Symphony Orchestra. In de finale heb
ik mijn eigen vroegere werk geïroniseerd: ik
heb expres een Carrie-achtig crescendo
gebruikt, maar het zal duidelijk zijn dat dit
tegelijk verwijst naar Herrmann.
Paul Hirsch ging na Carrie meteen The Fury
monteren, met de muziek van Williams. Toen
ik vervolgens werd gebeld voor Dressed to
Kill, hoorde ik van Hirsch dat zij de studio,
Fox, een grootheid als Williams natuurlijk
niet hadden kunnen weigeren, maar dat mijn
muziek veel beter werkte dan die van Williams: hoe mooi die op zich ook was, zijn
muziek hield minder verband met wat
gedraaid was. Dáárom werd ik teruggevraagd,
zei Hirsch: De Palma filmt vrij kil – zoals hij
van nature ook is – en mijn muziek warmt de
beelden op. Die geeft meer emotie, waar die
anders had ontbroken. Dat is lof die ik via
een omweg voor de samenwerking met Brian
kreeg. Ik leverde iets extra’s wat Brian nauwelijks had of van zichzelf gebruikte.
In De Palma-films is altijd veel muziek nodig,
omdat het misdaadverhalen zijn: er wordt
weinig in gepraat, de score drijft aan. Ik
hoop zijn volgende film, Toyer, te gaan doen.
Het wordt een bizarre komedie, die hij al
plande voor The Black Dahlia (2006). Hij
heeft net de rechten van het boek gekocht.
Mij vraagt hij altijd alleen voor de scenario’s
van zijn eigen hand. Ik breng in zijn films
niet mijn stijl in – het zijn de films die mijn
muziek dicteren. Brian is gewend aan mijn
‘sound’, wat andere componisten – ook grote
namen – niet altijd kunnen geven.’
Schertsend geeft Donaggio collega Morricone
nog een veeg uit de pan: ‘Die schrijft altijd in
zijn eigen stijl. Ik ken hem goed hoor, maar
hij levert wel heel makkelijk composities in.
Dan heeft hij een oude structuur hetzelfde
gehouden en gewoon wat noten veranderd.
‘Ik heb het toch gecomponeerd?’, zegt hij
dan, ‘Nou, dan is het mijn muziek.’ Overigens
doet hij ook wel eens iets gratis, zoals voor
die documentaire over Pasolini.’ (Pasolini, Un
Delitto Italiano, 1995)
Hoe het ook kan, bewijst Donaggio’s allergeslaagdste filmscène: de eindeloze camerabeweging door het museum in Dressed to Kill,
wanneer een opgewonden Angie Dickinson
een kat-en-muisspel speelt met een rondwandelende bezoeker. Donaggio componeerde er een basso continuo onder, van langzaam voortstuwende strijkers in een verwarrend romantisch idioom.
‘Toen ik de eerste montage van Dressed to
Kill zag, zat er een tijdelijke voorbeeldscore
in de museumscène. De Palma was bang dat

ik, omdat ik geen Engels verstond, niet zou
begrijpen waar het om draaide. Daarom zette
hij die temporary music eronder. Ik bekeek ’t
en vond het niet mooi, ongeschikt voor de
sfeer. Toen zei De Palma – we waren al vrienden sinds Carrie – “Doe jij het dan maar”. En
zijn reactie op het eindresultaat was: een
zacht schouderklopje voor mij. “Very good,
Pino. Very good” – dat was zijn uiterste
exaltatie.’
Hitchcock had evenmin gevoel voor muziek.
Hij liet Hermann altijd geheel zijn gang gaan.
Is De Palma ook zo?
‘Alleen het eindresultaat is voor hem belangrijk. Slechts één keer heb ik iets moeten
overdoen, in Raising Cain. Toen stopte hij het
orkest. Mamma mia, dat was ik helemaal niet
gewend – terwijl De Palma Morricone heel
vaak ter plekke iets liet veranderen (vertelde
me de pianist van het orkest). Daar ontdekte
ik dat De Palma gehecht was geraakt aan die
beruchte temptrack. Ik had dingen veranderd, terwijl De Palma’s voorbeeld minder de
film volgde. Hij heeft een enorme muziekcollectie hoor, van rock tot pop. Hij heeft
muziekvideo’s gemaakt en Relax van Frankie
Goes To Hollywood in Body Double verwerkt.
Maar volgens mij zoekt hij meer de muziek
van het midden.
Ik heb me vaak afgevraagd hoe het komt dat
ik de mooiste filmmuziek in die eerste jaren
heb gemaakt, in vergelijking met de latere
scores die nu minder belangwekkend overkomen. De reden is dat tegenwoordig elke
regisseur je de dvd geeft. Op zo’n video van
de film moet je met de muziek alle scènewisselingen tot in detail volgen, terwijl je vroeger beter kon componeren omdat je tijdens
een afspraak met de regisseur alle aanwijzingen woordelijk kreeg: “Hier heeft die-en-die
een afspraak, hij krijgt een mes in de rug
enzovoort” – en dan kun je zelf aan de gang.
Aan Carrie begon ik thuis te componeren en
als ik twijfels had moest ik met de filmrol
naar Milaan om ‘m op de moviola af te draaien.’
Het vak is er dus niet gemakkelijker op geworden sinds elke wijziging in de montage meteen
op een schijfje wordt gezet?
‘Nu, met al die cassettes van de films, moet
jij veranderingen direct doorvoeren, terwijl
dat vroeger door de regisseur persoonlijk
werd gevraagd. Daardoor verlies je wat aan
inspiratie, het wordt allemaal mechanischer.
Ik zoek, gewend als ik dat ben als liedschrijver, naar muzikale thema’s. Als de film er
bovendien toe uitnodigt, geeft die werkwijze
me ideeën. Alleen als het niet past, begin ik
opnieuw. Ik zou zeggen dat je in die jaren,
vóór internet, creatiever moest zijn. n
In de volgende Skrien het vervolg: Donaggio over zijn muziek
voor Martin Koolhovens Oorlogswinter.
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Mooifilmers
moeten ook
nadenken

‘Noblesse oblige,’meende Olchert Brouwer op de

speciale ‘film denken’-discussiemiddag in de
concertzaal van Felix Meritis, ter gelegenheid
van het vijftigjarig bestaan van de Filmacademie. Brouwer, voorzitter van het college
van bestuur van de Amsterdamse Hogeschool
voor Kunsten, opende het programma met
een korte inleiding. Daarin prees hij de
Amsterdamse filmschool ten overstaan van
de verzamelde studenten, filmbonzen en
medewerkers. In vijftig jaar is een kleine,
tweejarige opleiding uitgegroeid tot een waar
instituut, met acht verschillende leergangen
die allemaal een dikke pluim krijgen van de
visitatiecommissie. ‘Er is genoeg om tevreden
mee te zijn’, aldus Brouwer.
Adel verplicht. Juist met zulke goede resultaten, de prijzen en de statuur, is het opvallend dat er nog zo veel gaten vallen. Eerder
op de middag legde NFTVA-directeur Willem

Op de filmacademie heerst, wat
betreft reflectie en culturele
opvoeding, een ‘vijandig klimaat’
Capteyn de vinger op de zere plek toen hij
sprak over ‘een ontwrichte balans tussen
denken en doen’; de diplomatieke collegevoorzitter noemde het liever ‘kwaliteiten’ die
gemakkelijk ‘valkuilen’ konden blijken. Daarmee doelden de heren op de veelgehoorde
klacht dat de filmschool vooral mooifilmers
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aflevert. Volgens Brouwer heerst er op de
filmacademie, wat betreft reflectie en culturele opvoeding, een ‘vijandig klimaat’, een
opmerking die ontstemd gemompel ontlokte
aan de zaal.
Mede vanwege die culturele armoede was
gekozen voor dit programma: drie gerenommeerde filosofen – Patricia Pisters, Judith
Vega en Henk Oosterling – debatteerden elk,
na een kort referaat over de filosofie van
film, met negen docenten en alumni. Op die
manier werd hopelijk het geestelijk leven van
de Nederlandse filmer gestimuleerd. De middag werd aan elkaar gepraat door de droogkomische Arend Jan Heerma van Voss, filmjournalist en bestuurslid van de Internationale School voor Wijsbegeerte.

Spiegelneuronen
Hoogleraar filmtheorie Patricia Pisters (UvA)
illustreerde haar referaat met een fragment
uit Michael Clayton (Tony Gilroy, 2007). De
gelijknamige hoofdpersoon (George Clooney)
werkt als ‘problemenoplosser’ voor een groot
advocatenbureau. In het vertoonde fragment
stapt Clayton uit zijn auto, en strompelt door
de ochtendnevel naar een groep paarden op
een heuvel. Welk voorteken lokt hem? Waarom blijven de paarden staan? Als vervolgens
zijn auto ontploft, de paarden hinnikend
wegvluchten en Clayton geschrokken achterblijft, groeit het mysterie alleen maar.
Volgens Pisters is deze scène een goed voorbeeld van wat de Franse filosoof Gilles Deleuze een ‘zigzag-moment’ noemde. Het zigzag-

moment doet zich voor als twee ongerelateerde zaken (Clayton en de paarden) met
elkaar in contact komen. Eerst betekende de
één niets voor de ander, maar door de botsing ontstaat de suggestie van samenhang.
Hebben de paarden hem weggelokt van de
autobom? Droomt Clayton? ‘De toeschouwer
weet dat er iets belangrijks gebeurt – maar
kan de betekenis niet per se onder woorden
brengen’, stelde Pisters. Zigzag-momenten
zijn volgens haar illustratief voor film als
medium: de montage koppelt twee elementen en veroorzaakt zo een ervaring bij de kijker.
Die ervaring van filmkijkers heeft waarschijnlijk veel te maken met zogeheten spiegelneuronen. Dat zijn hersencellen die actief worden als je zelf iets doet – bijvoorbeeld een
appel eet – maar opmerkelijk genoeg ook als
je iemand anders een appel ziet eten. Doen
en zien doen zijn voor het brein nauwelijks
te onderscheiden. ‘Zoals toen het bioscooppubliek klapte aan het einde van mijn film,
toen de hockeydames de finale wonnen? Dat
de kijker zich toeschouwer waande op het
WK?’, informeerde Niek Koppen, regisseur
van Goud (2007). Inderdaad was dat waarschijnlijk niet het effect van mooie plaatjes,
bevestigde Pisters, maar van het samenspel
tussen het inlevingsvermogen van het
publiek en de subtiele montage.

Cowboy-moraal
Ook volgens universitair docent sociale en
politieke filosofie Judith Vega werkt film op

Henk Oosterling

Patricia Pisters
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Filosofen geven jarige Filmacademie draai om de oren

Judith Vega

Ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan nodigde de Nederlandse Film en Televisieacademie
in Amsterdam drie filosofen uit voor een discussiemiddag. Want dat ze in vijftig jaar ver gekomen
zijn, betekent niet dat ze op hun lauweren mogen rusten. Paul Boon

het gemoed. ‘Film is een flaneur: je treft hem
op straat, en hij toont je nieuwe, exotische,
of juist traditionele manieren van samenleven.’ Met die wat poëtische uitleg probeerde
Vega de rol van film in de hedendaagse mediacratie te karakteriseren. In die door kranten
en televisie geregeerde samenleving vervult
cinema een interessante rol. De burger kijkt
bepaalde films om aan anderen te tonen wie
hij is: de wethouder kijkt Secret Sunshine en
de bouwvakker Die Hard 4.0.
Daarmee fungeert cinema als een alternatieve politiek. Als voorbeeld had Vega een fragment uit Zaid Doueiri’s West Beyrouth (1998)
geselecteerd, waarin in een verwoest Beiroet
een jonge moslim snoepgoed deelt met een
christelijk meisje. Wie graag kijkt naar films
over Beiroet laat zich niets wijsmaken door
de marketingmachinerie en schrikt niet van
een confronterende visie op de spanningen
tussen christenen en moslims. De filmkijker
profileert zichzelf, en neemt stelling.
Vega’s met jargon doorspekte referaat oogstte in eerste instantie weinig bijval: scenarioschrijver en regisseur Digna Sinke zei op uitdagende toon dat ze er niets van begrepen
had, waarop een aantal toeschouwers haar
bijviel. Wat had dit uit te staan met films
maken? Daarop verduidelijkte Vega haar
these: kunst, ongeacht het onderwerp, is
altijd ook een politieke stellingname, zelfs
als de makers daar niet op uit zijn. Die Hard
4.0 is met zijn commerciële aanpak en impliciete cowboy-moraal net zo politiek geëngageerd als een feministische protest-documen-

taire uit de jaren tachtig. Daarom is het
belangrijk dat filmers ‘ook in maatschappelijke termen gaan nadenken over hun film. Je
bent meer dan alleen een technicus. Je hebt
ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid.’

Brechtiaans
Ook Vega’s opvolger Henk Oosterling, met
zijn paardenstaart, puntbuik en vette Rotterdamse accent een wat atypische filosoof,
dreigde zijn publiek af en toe te verliezen,
door zijn geestdrift en een stortvloed aan
neologismen. Jammer, want de universitair
hoofddocent had wel degelijk een boodschap
voor zijn publiek.
Onder verwijzing naar de beruchte afstandsbedieningscène uit Michael Hanekes Funny
Games (1997) betoogde de voormalig Nederlands kampioen Japans zwaardvechten dat
film, ja, politiek is, en ja, neurologische
effecten heeft. Maar veel belangrijker – en
tegelijkertijd veel alledaagser – is de wijze
waarop film ons bewustzijn heeft gekoloniseerd. Balkenende regeert met best en worst
case scenario’s, managers produceren Het
Nederlandse Zorgstelsel deel 2, en pubers
regisseren met hun telefoon hun eigen leven.
Kortom: film is overal. Film beheerst ons
denken. We ervaren ons leven als bioscoopbezoekers.
Dus hoe beter gefilosofeerd dan met film?
Inderdaad worden de bioscopen overspoeld
met dit soort reflexieve cinema (‘brechtiaans’
noemde docent filmgeschiedenis en filmana-

lyse Ernie Tee het). Haneke werd al genoemd,
maar denk ook aan de multimediale aanpak
van Peter Greenaway,of aan Tropic Thunder
(Ben Stiller, 2008) en The Purple Rose of Caïro
(Woody Allen, 1985). Maar stilaan krijgt deze
filmische filosofie concurrentie: van de elektronische media, de game-industrie. Komende
generaties filmstudenten zullen een heel
andere beleving van de werkelijkheid hebben
dan de huidige; ze zullen sterker beïnvloed
zijn door World of Warcraft dan door Woody
Allen. En als de filmacademie de aansluiting
met die nieuwe media verliest, zo waarschuwde Oosterhuis, ‘komen er simpelweg geen
nieuwe studenten naar de filmacademie.’

Mekka
Dat donkere slotakkoord overstemde Oosterhuis’ boodschap, dat film de uitgelezen weg
is om een nieuwe manier van kijken te introduceren, om de kijker te ontroeren, treffen
of engageren. Daarmee sloot de Rotterdammer aan bij wat eerder al was opgemerkt door
zijn collega’s. Wees je ervan bewust wat film
doet met een kijker – of het nu op het politieke of op het emotionele vlak is. Cineasten
hoeven niet op een verloren vrijdagmiddag
naar drie filosofen te luisteren als ze tijdens
hun opleiding voldoende gestimuleerd worden zichzelf een artistieke overtuiging aan te
meten. Dat begint met culturele vorming en
– net als filosofie – met simpele vragen als
‘waarom vind ik dit een goede film?’ Over
vijftig jaar is Nederland dan het Mekka (of
het Athene) van de kwaliteitsfilm. n
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Jaaroverzicht beste filmmuziek

Omdat de beste scores van 2008 opvallend vaak uit de
pen van een selecte hoeveelheid componisten vloeiden,
ordenen we op persoon. Een terugblik op de effectiefste zintuiglijke manipulatie van het afgelopen jaar, en
de meest tegenvallende.
Kees Hogenbirk

Minder dood
dan leven
Er werd wat afgestorven dit jaar. Vooral in
het Amerika van de caucases vielen veel
slachtoffers, zowel voor de camera als achter
de muziekstandaard.
De grootste filmcomponist die overleed was
Leonard Rosenman (83). Hij schreef veelal lastig beluisterbare atonale muziek maar won
twee opeenvolgende Oscars voor zijn bewerkingen van Georg Friedrich Handel (Barry Lyndon, 1975) en Woody Guthrie (Bound for
Glory, 1976). Componiste Bebe Barron (83)
bracht de eerste elektronica in de film: Forbidden Planet (1956). Drie televisiecomponisten
uit de jaren zestig gaven de geest: Alexander
Courage (88) schreef de herkenningstune van
Star Trek en orkestreerde veel Jerry Goldsmith-scores. Earl Hagen (88) componeerde
jazzy voor I Spy en Mike Hammer. Neal Hefti
(85) won Grammy’s voor zijn Batman-thema
en The Odd Couple-serie. Muziekproducent
Jerry Wexler (91) werd genomineerd voor een
muziekadapatie-Oscar voor Louis Malle’s Pretty Baby (1978). Ernst Toch-leerling Irving
Gertz (93) werkte sinds 1947 aan B-films als It
Came from Outer Space (1953) en The Incredible Shrinking Man (1957). Don LaFontaine
(68) vormde tot zijn dood aan een klaplong
de muzikale bas die in Hollywood de filmtrailers insprak. Vier-octavenkoningin Yma
Súmac (86) – betekent haar naam ‘mooie
bloem’ of was het gewoon een omdraaiing van
Amy Camus? – zong de tropische nummers
van Moises Vivanco, onder meer in Secret of
the Incas (1954). Isaac Hayes (net geen 66)
gaf funk aan het blaxploitation-genre. Zojuist
is zijn Oscarwinnende Shaft (1971) heruitge-
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bracht op Film Score Monthly. In België tenslotte bezweek Pierre van Dormael (56) die
alle films van zijn jongere broer Jaco deed
(Toto Le Héros, 1991).

Beste musical

Stephen Sondheim is de intellectueel onder
de musicalcomponisten. Ten eerste schrijft
hij muziek en teksten – dat doen weinigen
(Cole Porter vroeger, Stephen Schwartz nu)
hem na. Ten tweede appelleert hij aan de
volledige concentratie van de toeschouwer
en het maximale potentieel van zijn uitvoerders. Lang niet altijd klinkt en zingt een
‘Sondheim’ dan ook makkelijk.
Sondheim vond de muzikale variant van de
cross cutting uit: parallelzang door individuen op verschillende plaatsen in de enscenering die hun eigen lijnen zingen en geleidelijk aan elkaar aanvullen tot een ensemblenummer. Een filmregisseur zou er in de montagefase zijn scheermes bij aflikken, en dat
heeft Tim Burton met zichtbaar genoegen
gedaan.
Sweeney Todd The Demon Barber of Fleet
Street is ideaal voor verfilming. Het onderwerp is modieus ‘gothic’, de setting het
Londen waar Jack the Ripper meets
Oliver! (Twist, de musicalfilm
uit 1968). En het belangrijkste: Sondheims songs behoren
tot zijn meest toegankelijke,
zij het dat ze zijn gedrenkt in
mineur en doordesemd van
droefgeestigheid. Het duet

voor twee heren, ‘Pretty Women’, bevat alle
saudade van gelukkiger tijden die nooit
weerom komen. Qua typologie is Sweeney
Todd welhaast operatisch te noemen. De liederen rijgen zich aaneen, de karakterontwikkeling motiverend. Door een obsessie voor
retributie, afgewezen liefde, jaloezie en oedipuscomplex wordt elk verschil tussen goed
en kwaad uiteindelijk grijs. De vocale stukken zijn verbonden door nare akkoorden van
fagot, of hoge staccato’s à la Bernard Herrmann (een verstopt wiegje, een flikkerend
scheermes). De orkestraties en muzikale leiding van Paul Gemignani en Jonathan Tunick
(die al in 1978 een Oscar won voor zijn
bewerking van Sondheims A Little Night
Music) voorzien in krachtaten trombones, in
de scène waarin Todd zich van zijn concurrent Pirelli ontdoet. In de grote scheer- en
keelmontage schrijft Sondheim echter psychologische diepgang voor. In het parallelduet over Todds verloren gewaande dochter,
‘Joanna’, zet hij de wrok van de vader tegenover de hoop van de jongeman die haar heeft
zien wegrijden. Het maakt de aubade van een
pijnlijke schoonheid.
Het en der werd er in de vaderlandse pers
gemonkeld dat Johnny Depp niet goed
genoeg zingt om te overtuigen. Dit
verwijt gaat geheel voorbij aan
de Amerikaanse musicaltraditie. Laat om te beginnen vastgesteld zijn dat Depp Sondheims altijd complexe partijen
nergens vals uitvoert. Ook zonder getrainde zangstem klinkt
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hij beter dan de gemiddelde Idols-finalist.
Voorts vereist film niet de krachtige vocalen
om de achterste rijen in een schouwburg te
bestrijken. Dit is geen theaterregistratie! Maar
het belangrijkste is: Depp speelt een karakter,
hij is geen zingende barbier. Tim Burton had
een personage nodig dat melancholie in zijn
acteerwerk legt; de zang is hiervan een uitdrukking, de stem hiervoor het voertuig. Johnny Depp treedt nu in de voetsporen van Yul
Brunner (The King and I, 1956), Rex Harrison
(My Fair Lady, 1964), Richard Harris (Camelot,
1967) en Lee Marvin (Paint Your Wagon,
1969): acteurs die, zonder professionele zangers te zijn, glorieerden in verfilmde musicals.
Waar de vrouwelijke hoofdrolspelers vaak werden ingedubd, konden de mannen hun spel
spreekzingen. Mede daarom heeft deze cinematografische bewerking van Sweeney Todd
zo’n fijne ouderwetse kwaliteit. Het is de uitbeelding van Tim Burtons Corpse Bride (2005)
in vlees en bloed, en het verlengstuk van
Sleepy Hollow (1999) als opera.
Nonesuch 7559-79958-0
(Deluxe uitgave met libretto in boek)(71:58)

Grootste
teleurstelling

Zowel Harrison Ford als John Williams zijn
pensioengerechtigd geworden. De avonturen
in Indiana Jones and the Kingdom of the
Chrystal Skull zijn best vermakelijk, maar
noch de hoofdrolspeler noch de componist
articuleren helder.
Dat een themaatje van het magische motief
voor de Ark van het Verbond uit deel 1
(1981) in de nieuwste Indy-score zit, is
logisch omdat het krat waarin de oudtestamentische schat was verdwenen, in 1957 per
ongeluk (en onopgemerkt) openbreekt.
Tezelfdertijd is het een pijnlijk citaat omdat
het herinnert aan de gloriedagen van Spielberg & Williams in dit genre. De aanwezigheid
van het meeslepende liefdesthema uit Raiders
of the Lost Ark verklaart zichzelf. Waarom Williams er echter geen rijpere variant op heeft
geschreven, is een raadsel.
Net zo’n gemiste kans vormt het ontbreken
van een leid-thema voor Mutt (Shia LeBeouf),
die met zijn eigen reeks in de voetsporen van
dr. Jones kan treden. Het moet toch een uitdaging zijn voor een melodiemaker als Williams om met een nieuw kleurenschema te
komen? Het lijkt wel of hij tijdens zijn sabbatical na Munich (2005) is opgedroogd. Zelfs het drietoonsmotiefje voor de dertien schedels
in de Mayatempel is onopvallend. Het faalt waar het,
gezien de onsamenhangende
plot, zou moeten imponeren.
Concord CRE-30825-02
(77:30)
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Top Drie
3. Thomas
Newman
Het klinkt als een open deur,
maar films zonder noemenswaardige dialogen hebben extra
baat bij achtergrondmuziek, om te
helpen de intentie van de maker te stroomlijnen. Voeg daarbij dat animatiefilms vaak
sneller wisselen van stemming en handeling:
de speeltijd is korter en alles kan probleemloos achter elkaar worden getekend zonder
onlogisch over te komen. Voor Pixars
8"--t& gelden beide kenmerken. Dit laat
alle ruimte aan Thomas Newman, die met
regisseur Andrew Stanton voor Finding Nemo
(2003) de ‘stille’ wereld onder het zeeoppervlak tot een koraalfestijn maakte.
In sciencefiction zit die schijnbare leegte
ook, temeer daar 8"--t& van een doemscenario uitgaat. In een vervuilde, desolate
metropool is één robot achtergebleven om de
boel op te ruimen. De muziek vormt de aandrijving voor zijn werkzaamheden, in de eerste plaats het eindeloos afgespeelde dansnummer ‘Put on Your Sunday Clothes’ uit
Hello Dolly! (van musicalcomponist Jerry
Herman, 1967). Ten tweede dankzij het tingeltangelritme in de speelse melodie waarop
8BMMt&BBOIFUXFSLUVJHU/FXNBOIBOUFFSU
hier de stijl die zijn oudere neef Randy componeerde voor al diens Pixar-films. HarparQFHHJPTCFOBESVLLFOXFMJTXBBS8BMMt&T
eenzaamheid, maar Thomas Newmans eigen
bekende getrippeltrappel voor het laatste
levende huisdier, de kakkerlak, vormt enige
troost.

De psyche van de
personages bij de gebroeders
Coen wordt door Burwell
vaker omringd dan letterlijk
verklankt
Totdat de vliegende tampon Eve opduikt, in
smetteloos witte Macintosh-vormgeving. Een
ruimteschip heeft haar gedropt op Aarde.
Voortschuivende trompetten refereren aan
Alien (1979), en ook de spannende fluit- en
strijkerstonen vormen een hommage aan
Jerry Goldsmith. Nog een parafrasering van de
NBFTUSPWBOEF4'BMT8BMMt&WFSMJFGE
meelift op Eve’s capsule, worden
we vergast op een imposante
Star Trek-fanfare vol hoornheroïek. Op diverse geluidslagen
en electropulsen na blijft Newman de – misplaatste – romantiek van de toekomst benadrukken: luchtige pizzicati

voor de obese passagiers van
ruimtestad Axiom en actieritmes voor de op hol geslagen
automatisering aan boord.
De harp vormt het leidende
instrument in deze score.
Arpeggio’s geven een fijne
tongue-in-cheek-bijsmaak. Na
eenzaamheid karakteriseert het
metalige getokkel juist de gevoelige inborst
van de droids in 2810. Losse plukken over
zwierige riedels begeleiden de ruimtedans
WBO8BMMt&FO&WF/FU[PWBBLLPNUEFIBSQ
droefstemmend of frenetiek terug. Het wel
heel rooskleurige einde van de film krijgt
van Newman een ironische uitzwaaier met
het tunetje bij het Buy ‘N’ Large-logo: als de
teruggekeerde mens pizzaplanten wil kweken, zal koop- en vraatzucht de globalisering
al snel weer aankleven.
De aftiteling geeft de hele visuele geschiedenis van de mensheid weer, op de tonen van
de song ‘Down To Earth’ waarvoor Peter
Gabriel zang en tekst leverde. Na de bitterzoete folkballade uit het Ierse Once (op
Sony, 2007) moet de winnaar van de Oscar
voor Beste Song maar weer eens naar een
echt filmliedje gaan. Als Newman dan niet
eindelijk wint voor een score – met Revolutionary Road van Sam Mendes en Towelhead
maakt hij ook nog kans – dan maar, net als
Randy in 2001, voor een song. ’t Zou tijd
worden.
Walt Disney 0000174302 (62:09)

2. Carter Burwell
Burwells jaar begon met Before the Devil
Knows You’re Dead. Geen soundtrack-cd, wel
een indrukwekkende poging om meelevendheid bij de kijker op te roepen. Sidney
Lumets ‘Rashomon-structuur’ rond een overval door twee mislukte zoons op hun vaders
juwelierszaak is echter dermate virtuoos
geconstrueerd, dat ook Burwells dreunende
aanslagen op de laagste registers van de
vleugel niet vermogen meer dan bewondering te genereren bij de speurtocht en verwerking door de vader (Albert Finney) naar
de daders.
Regisseurs weten Burwell steevast te vinden
als componist van het innerlijke conflict par
excellence. Men neme: een verhaal gelardeerd
met verknipte figuren; bizarre gebeurtenissen in Brugge (voor de een sprookjeshof,
voor de ander een hel – in België nog wel!);
dialogen vol onverwachte humor; een scenario waarin niets toevallig aanwezig is en alle
thema’s worden rondgebreid. Dan rijst de
vraag: welke muziek past hierbij? Omdat In
Bruges gaat over huurmoordenaars met scrupules introduceert Burwell het gotische
stadscentrum in de winterse nattigheid met
semi-middeleeuws klaviergeklater. Cello,
houtblazers en harp ontwikkelen een ritme,

als een hofdans in een openluchtmuseum, wanneer een
uitdagend meisje in het blikveld verschijnt. Toch ademt
de score ook de berusting van
de gewetensbezwaarde hitmen die de uiterste consequenties trekken uit hun feilen. Zo vormen afgewogen solopiano
en vedel een esthetisch contrapunt bij de
altaarstukken met het Laatste Avondmaal en
de gruwelijke vagevuurtaferelen van Jeroen
Bosch.
Daarentegen staan de bastrillingen in de
dreigende pavane die de komst van de chef
uit Engeland aankondigt, in schril contrast
met de lieflijke kerstmarkt op de achtergrond. Burwell zorgt steeds voor een waardig
evenwicht met de absurdistische troebelen
(geschreven door regisseur Martin McDonagh), door zijn ironische maar liefdevolle
begeleiding van de karakters.
De psyche van de personages bij de gebroeders Coen wordt door Burwell vaker omringd
dan letterlijk verklankt. Zijn score in No
Country for Old Men – te spaarzaam voor een
cd – geeft een hint van het indiaanse land
dat in de bloeddorstige genen is blijven zitten. In Burn After Reading wordt alles en
iedereen verbonden door Burwells slagwerkritmes. Alle tikkende, vibrerende of paukenvellen beukende instrumenten drijven de
montage voort. Het is complotmuziek bij uitstek, met een knipoog naar John Williams’
percussieve moordaanslagontrafeling door
Jim Garrison in JFK (1992).
Geheime diensten verklooien veel. Maar ze
lossen ook wel eens iets op. Zoals – per ongeluk, dat wel – een vermeende samenzwering
waarin alleen toevallige verbanden bestaan
tussen de onderdelen. Het CIA-hoofdkwartier
in Langley omkadert dit sardonische exposé
vol rare types. De Coens monteren hoofdpersonen aaneen om connecties te suggereren.
Naast het overkoepelende getrommel vloeien
Burwells tempi knap over in de sourcemuziek, bijvoorbeeld in de Hardbodies-gym,
waarna ze er opvallend weer bovenuit stijgen
in spannend crescendo. Hier tussendoor zaait
Burwell de van hem bekende twijfel, via stijgende en dalende houtblazers. Een sterke
strijkerskadans, romantische piano en rammelende marimba houden alles continu in
beweging, gelijk de onvoorspelbare plotwendingen en absurde humor. Zo kennen we de
regisseurs en hun componist, voor de dertiende keer samen, weer op hun
best.
Na alle lolbroekerij komt
Burwells gevoeligheid
oprecht naar voren in Twilight, waarvoor hij een liefdesthema schreef dat van
achtergrond voorgrond
wordt als de vampier het op

piano speelt. Ook nu weer is hij
de ideale componist om het
ego van buitenissige karakters
uit te drukken.
In Bruges: Lakeshore LKS33982 (44:19)
Burn After Reading: Lakeshore
LKS-340372 (36:09)

1. James Newton Howard
Weer is M. Night Shyamalan verkeerd begrepen. Dat Lady in the Water (2006) een
sprookje moest voorstellen, pikten de fans
van The Sixth Sense (1999) niet op. Afgelopen
jaar zijn ze met de verkeerde verwachtingen
naar The Happening gegaan. De filmmaker is
een auteur, die eigen scenario’s met een stevige grondslag in de cinematografie verfilmt.
Dit keer is het onverklaarbare ‘gebeuren’ een
eerbetoon aan de paranoïde B-films uit de
jaren vijftig: onaf, ongemakkelijk en lekker
kort. Bioterreur, global warming, neurotoxinen, wraak van de natuur? Een reden wordt
niet gegeven, wat telt is de opgezadelde
onrust.
De score van Shyamalans vaste componist
Howard levert prachtig tegenwicht aan de
warrige verhaallijnen. Zodra een theorie
wordt ontvouwd, door een televisiedeskundige, een botanicus of een militair, weerspreken contrabassen en celli in modernistisch
idioom – regelrecht uit de atonale school van
na WOII – alle geopperde zekerheden. Als in
een echte film noir gaat de muziek onder
aaneen gemonteerde sequenties onafgebroken door.
Howard biedt echter ook mededogen. Op altviool wordt een leidmotief ontwikkeld voor

Er zit groot persoonlijk leed verscholen in
Howards tweetoons
Batmanmotief op
trombones
de intermenselijke verbondenheid. Wanneer
affectie tussen, of verdriet om de scheiding
van familieleden in beeld komt, horen we
melodiedelen van grote schoonheid. Verder
accentueert het orkest fijne schrikeffecten
en ademt de muziek mee in de opstekende
wind die het ‘virus’ verspreidt. Howard heeft
voor dit concept wederom een eigen
benaderingswijze gevonden.
Zijn privé-hommage aan de
suspense valt te ontdekken in
de onvervalste Bernard Herrmann-citaten. Diens polyfonie
zit in herkenbare lijnen en
instrumentatie. Tremoli van de
bassen en dubbeltonen op de

klarinetten maken, hoe
bedaard ook, de scènes rond
het afgelegen huisje van
Mrs. Jones doodeng.
Net als The Village (2004)
wordt The Happening door
Howards score lieflijker
gemaakt. Maar deze jongste
prestatie is nog doordachter, consequenter en mooier gecomponeerd dan die
Oscarnominatie, die (te) sentimenteel uitpakte.
Met The Dark Knight slaat Howard, in vereende krachten met Hans Zimmer, opnieuw toe.
Slechts twee keer laat de overdonderende
score een zweem horen van het thema dat in
1989 door Danny Elfman voor de Batmanfilmserie werd ontworpen: één lijntje op contrabassen vliegt door Gotham City. Voor het
overige is de muziek helemaal nieuw, ook in
vergelijking met de herstart van de vleermuisman in 2005 door hetzelfde componistenduo. Regisseur Christopher Nolan verzet
de bakens immers naar een diepte waarvan
de inktzwarte duisternis niet alleen de staat
van de gecriminaliseerde samenleving weerspiegelt, maar ook de getroubleerde ziel van
de caped crusader zelf.
Aan de basis van dit concept ligt een eenvoudig, maar uiterst doeltreffend uitgangspunt:
de acties van de georganiseerde misdaad
staan (vagelijk) in mineur, de reactie van het
wettelijk gezag (beperkt) in majeure toonsoorten, al zijn de tempi voor beiden even
pulserend. Onder die strakke ritmiek –
afkomstig uit de koker van Zimmer – is dit
moeilijk te onderscheiden, maar wel degelijk
te ondergaan. Door Howard wordt de belangrijkste gevoelswaarde aan de karakterontwikkeling toegevoegd. Er zit groot persoonlijk
leed verscholen in Howards tweetoons Batmanmotief op trombones; dit wordt met
langgerekte uithalen verbreed naarmate
Bruce Wayne overweegt zijn dubbele identiteit prijs te geven. Eerst klinken er nog
warme koperstatements boven de paukenslagen uit. Als de Joker het slechtste oproept in
Officier van Justitie Dent en de vleermuisman, wordt de adrenalinepomp echter afgesneden door naargeestige polyfone klanken
en vals aangeslagen pianosnaren.
De Dark Knight-score is minder meesterlijk
doorgecomponeerd dan The Happening, maar
kon Howard in de slipstream van het succes
van de film best eerder een Oscarnominatie
opleveren. En dan heeft hij dit jaar ook nog
The Debaters en Defiance gedaan, plus
de vier scores die in Skrien 6
zijn besproken. n
The Happening:
Varèse 302-066-901-2
(50:09)
The Dark Knight: Warner
Sunset 9362-49860-0
(73:37) [2704, all-inclusive]
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40 jaar Skrien

Van marxisties
tot eclectisch

In november 2008 bestond Skrien veertig jaar. Die heuglijke gebeurtenis vond
plaats in het jaar dat de Raad voor Cultuur de minister van OCW adviseerde
de subsidie aan Skrien te beëindigen.
Daarom werd het jubileum niet op grootse wijze gevierd. We hadden wel iets
anders aan ons hoofd dan in feestelijke
stemming terugkijken - de grafstemming
won het van de feestgevoelens. Bovendien was en is al onze aandacht nu even
geconcentreerd op de nabije toekomst.
Kunnen we door zonder subsidie? Zo ja,
in welke vorm? De antwoorden op deze
vragen zijn nog steeds niet zeer helder.
Duidelijk is dat Skrien in het najaar gaat
samenwerken met het Filmmuseum en
dat er dan een nieuw blad komt. In de
tussenliggende periode proberen we
Skrien in de lucht te houden. Of dit lukt,
hangt af van de bereidheid van sponsoren
en subsidiënten om ons blad op projectbasis te financieren (zie ook pagina 3
voor meer informatie over de toekomst
van Skrien).
Toch willen we het jubileum van Skrien
niet geruisloos voorbij laten gaan. Vandaar de twaalf pagina’s tellende special.
Hoewel bescheiden in omvang, is het de
bedoeling om op de komende pagina’s
de kern van veertig jaar Skrien weer
te geven. In de beperking toont zich de
meester. De woelige geschiedenis van
ons blad moest tot uiting komen in de
keuze. En dan laten we de permanente
financiële onzekerheid even buiten
beschouwing, die is niet alleen van 2008,
maar van alle jaren. Dat we überhaupt
nog bestaan, mag een wonder heten.
De geselecteerde artikelen zijn gerangschikt per decennium: 1968-1978,
1979-1988, 1989-1998 en 1999-2008. Het
(onmogelijke?) idee is om een bepaalde,
kenmerkende fase van Skrien in één artikel te vatten.

I

1968 1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978

1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998

Skrien werd in november 1968 opgericht
door studenten van de Filmacademie als
tegenhanger van het blad Skoop. De oprichters, onder wie Annette Apon en Ruud
Bishoff, schreven in het eerste nummer een
manifest dat onder meer onvrede uitte over
de Nederlandse film en de filmkritiek. In
de beginjaren van Skrien is het blad vooral
(film)politiek geëngageerd, in zijn boek
Van Fanfare tot Spetters (2004) kenschetst
publicist Hans Schoots het als ‘een tamelijk
dogmatisch periodiek’. Om het in de woorden te zeggen die toen gebruikelijk waren:
Skrien was een ‘marxisties’ filmblad. Maar
langzaam ontstond er onvrede over deze
linkse politieke koers. De geschiedenis en
identiteitscrisis van het blad tot 1977 staat
treffend beschreven in het redactioneel uit
Skrien 67 (september 1977), waarmee deze
special opent.

Skrien heeft altijd een band met de Filmacademie gehad, de plek waar de oprichters
studeerden. Daarom zijn er altijd filmmakers verbonden geweest aan Skrien, vaak
als redacteur, soms als medewerker. In dit
decennium bevonden zich onder meer Mart
Dominicus, Peter Delpeut en Jos de Putter.
Hun speciale blik leverde lange, bijzonder
inzichtelijke filmanalyses op. Als je deze
gelezen had, zag je altijd meer in een film
(getuige ook de slogan ‘meer zien door
Skrien’). En door hun cinefiele oplettendheid was Skrien altijd bij de tijd: zo werd de
vijfde generatie Chinese filmers gevolgd, de
Iraanse cinema, en werd er voor (toen nog
relatief onbekende) regisseurs als Olivier
Assayas, Leos Carax en Aki Kaurismäki een
lans gebroken. Vanwege de relatief korte
lengte drukken we hier Jos de Putters analyse van Béla Tarrs Damnation (1988) af (uit
Skrien 168, 1989).

1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
De restyling van Skrien nam enkele jaren
in beslag. De aandacht voor filmpolitieke
zaken bleef, maar werd minder prominent
gebracht. Meer en meer concentreerde
Skrien zich op het maakproces, met lange
en gedetailleerde interviews met regisseurs. Ook verbreedde de aandacht en zo
kwamen er stukken over televisie en populaire cultuur. Deze fase valt - niet toevallig
- samen met de toenemende academische
interesse in ‘popular culture’. Het leidt tot
een reeks baanbrekende stukken over de
televisieserie Dallas, voor een groot deel
geschreven door Ien Ang. Ang bundelde ze
later tot het nog steeds toonaangevende
boek Het geval Dallas, een pioniersstudie
waaruit nog steeds door televisiewetenschappers gretig geciteerd wordt. Een van
Angs artikelen (uit Skrien 116, 1982) staat in
de special.

Skrien
novem 1
ber
1968

1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008
In het laatste decennium verbreedde de
blik van Skrien nog meer. Alles wat nu
‘beeldcultuur’ heet, kreeg een plaats in het
blad, en de digitale revolutie werd van nabij
gevolgd. Het blad kreeg een brede smaak:
van John Woo tot animatiedocumentaires.
Dit bewuste eclecticisme bleef nieuwsgierigheid en analytisch vermogen als leidend
principe houden, maar journalistieker en
bondiger opgeschreven dan voorheen. Een
goed voorbeeld hiervan is Kees Driessens
artikel over de Dardenne-broers. Om hun
stijl en oeuvre voor eens en altijd goed
te omschrijven - zonder de gebruikelijke
clichés over hun documentaireachtige stijl
- reisde hij zelfs naar Wallonië om daar een
aantal van hun vroege films te bekijken. Wat
dat opleverde, valt na te lezen op de laatste
pagina’s van de special.
André Waardenburg,
hoofdredacteur
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40 jaar Nederlandse filmkritiek

van kwaad tot

erger

Veertig jaar geleden kon je in Nederland het werk van de grote Amerikaanse en
Europese cineasten gewoon in de reguliere bioscopen zien, tegenwoordig draaien
daar enkel nog Hollywood-producties. Ook de filmkritiek is veranderd: recensenten
zijn steeds minder geneigd verder te kijken dan hun Hollywood-neus lang is; de
journalistieke nieuwsgierigheid naar het nieuwe en onbekende lijkt verdwenen. Een
pleidooi voor de terugkeer van serieuze filmkritiek.
Peter van Bueren

Skrien bestond in november 2008 veertig
jaar. Mijn eigen ‘veertig jaar geleden’ begon
vijf jaar daarvoor, in 1964. In het toenmalige
dagblad De Tijd schreef ik mijn eerste officiële recensie, over de Zweedse film Älskarinnan, een overspeldrama van Vilgot Sjöman,
in de geest van Bergman. Dat was een mooi
jaar, 1964. John Ford maakte Cheyenne
Autumn en Stanley Kubrick Dr. Strangelove.
George Cukor won een Oscar voor My Fair
Lady en het was ook het jaar van Zorba de
Griek, Goldfinger en The Carpetbaggers. In
Cannes won Les Parapluies de Cherbourg de
Gouden Palm, terwijl voor de competitie ook
films geselecteerd waren als 7 Days in May
(John Frankenheimer), Il vangelo secondo
Matteo (Pasolini), Deus o Diablo na terra do
Sol (Glauber Rocha), La donna scimmia
(Marco Ferreri), La peau douce (François Truffaut) en Pasazerka (Andrzej Munk). In 1964
maakte Bergman All These Women, Godard
Une femme mariée, Antonioni Il deserto rosso
en Bertolucci Prima delle rivoluzione. En al
deze films draaiden in Amsterdam in de bioscoop, en niet in filmhuizen, want die bestonden toen nog niet. Films van Godard en Truf-

faut waren een paar weken na hun wereldpremière in Parijs gewoon ergens in Amsterdam te zien. Net als al die andere films van
de grootmeesters uit die tijd.
Zijn er nu geen grootmeesters meer? Zeker
wel, en niet minder dan in 1964. Ik noem
maar wat: op het Amerikaanse continent bijvoorbeeld Martin Scorsese, Woody Allen,
Francis Ford Coppola, David Lynch, Jim Jarmusch, de Coen Brothers, Steven Soderbergh, Clint Eastwood, Todd Haynes, Quentin
Tarantino, Gus Van Sant, David Cronenberg,
Oliver Stone en Brian de Palma. Uit Europa
komen onder meer: Michael Haneke, Manoel
de Oliveira, Raul Ruiz, Otar Iosseliani, Theo
Angelopoulos, Pedro Almodóvar, Catherine
Breillat, Lars von Trier, Claire Denis, François
Ozon, Pedro Costa, Teresa Villaverde, Bruno
Dumont, Bela Tarr, Nani Moretti, Sharunas
Bartas, Philippe Garrell, Aki Kaurismäki en
Akeksandr Sokoerov.
Groot verschil is dat de hedendaagse grootmeesters niet alleen uit Amerika of Europa
komen, maar ook uit Zuid-Amerika (Lisandro
Alonso, Pablo Trapero), en vooral uit Azië:
Hou Hsiao-hsien, Tsai Ming-liang, Won Kar-

Maar door niet te schrijven over andere films helpen critici
eraan mee dat die films niet bestaan
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wai, Hong Sang-Soo, Jia Zhang-ke, Hirokazu
Kore-eda, Takeshi Kitano, Tian Zhuangshang,
Zhang Yimou, Abbas Kiarostami, Jafar Panahi, Moshen Makhmalbaf, Miiki Takeshi, Kim
Ki-duk, Im Kwon Tak, Lee Chang-dong, om er
een paar te noemen. Azië maakt het grote
verschil tussen 1964 en nu.
Maar het echte verschil is dat in de bioscopen
slechts een klein segment draait van wat er
in de wereld wordt geproduceerd. De meeste
Europese meesters en zeg maar alle Aziatische kom je alleen maar tegen in filmhuizen
en op festivals. En een ander verschil is dat
over de beste regisseurs van 1964 in alle
kranten geschreven werd, terwijl er nu nauwelijks aandacht is voor de hedendaagse
grote filmmakers; ook niet voor die uit Azië,
waar toch de laatste pakweg vijftien jaar de
filmenergie vandaan komt.

Nederlandse filmkritiek
Misschien is het in dit kader nuttig om de
geschiedenis van de Nederlandse filmkritiek
eens even samen te vatten. Serieuze filmkritiek ontwikkelde zich in de jaren twintig van
de vorige eeuw. Vooral in Amsterdam raakte
een groep filmmakers, schrijvers en andere
cultureel en maatschappelijk betrokkenen,
steeds meer geïnteresseerd in film als een
nieuwe kunstvorm. In Amsterdam werd in

My Fair Lady - George Cukor

1929 de Filmliga opgericht, die voorbeelden
van de filmkunst vertoonde in De Uitkijk en
daarover discussieerde in het blad Filmliga en
allengs ook in kranten. De nieuwe cinema
kwam vooral uit Rusland, waar Lenin film
niet alleen tot de belangrijkste kunstvorm
bestempelde, maar ook als middel om de correcte socialistische idealen onder het volk te
verspreiden. Dat leverde regisseurs op als
Pudovkin, Eisenstein en Vertov. Sommige
supporters van deze nieuwe filmers, Joris
Ivens voorop, schurkten zich ook aan de socialistische idealen, maar dat was lang niet
altijd het geval. Een van de invloedrijkste critici uit die tijd, Janus van Domburg, was
katholiek en schreef voor het conservatieve
dagblad De Tijd. Hij werd door de bisschop
van Haarlem op het matje geroepen omdat
hij enthousiast berichtte over de Russische
film, maar de geheel niet communistische
Van Domburg, gesteund door zijn hoofdredacteur, trok zich daar niets van aan, wat
moedig was in een tijd dat er niet alleen de

officiële keuring gold, maar ook de speciale
katholieke.
Wat in Nederland gebeurde, was niet uitzonderlijk – overal zag je eenzelfde ontwikkeling. In 1926 richtten een paar Belgische en
Franse journalisten een federatie van critici
op, die in 1931 leidde tot de nog steeds
bestaande Fipresci.
De filmkritiek bloeide dus in de jaren dertig.
Zoals overal in Europa had ook elke Nederlandse krant een serieuze criticus in dienst.
Na de Tweede Wereldoorlog ging die ontwikkeling gewoon door. Er kwam toen een nieuw
fenomeen: het filmfestival. Het oudste, Venetië (opgericht in 1934), kreeg aanvankelijk
niet zoveel aandacht, maar Cannes wel en
gaandeweg ook andere festivals.
Een deel van de discussie over filmkunst
betrof de Nederlandse situatie. Speelfilms
waren zeldzaam (dat kwam pas tegen de
jaren zeventig), documentaires waren
belangrijker. Critici die de film als kunst verdedigden steunden vooral de documentaire-

makers die artistiek en politiek of sociaal
geëngageerde films produceerden en verwierpen vooral in de jaren zestig de niet zo maatschappelijk betrokken regisseurs. Bert Haanstra werd jarenlang bekritiseerd omdat hij
alleen films voor de gein maakte.
Behalve in kranten kregen critici steeds meer
ruimte op radio en televisie. In het begin van
de Nederlandse televisie (in 1951 geboren
met de live uitzending vanuit Studio Irene in
Bussum) was er maar één zender, in wisseldienst geprogrammeerd door de omroepen
die ook de radiozendtijd verdeelden. Elke
avond was er een thema: zondag sport, zaterdag amusement, vrijdag toneel en er was ook
een filmavond. Dan werd er een kwaliteits-

Ik kan me heel goed voorstellen
dat jonge critici denken dat film
Amerikaans amusement is en
niet meer
film vertoond, ingeleid door een criticus.
Midden jaren zeventig veranderde de filmwereld. Hollywood was altijd dominant in de
Nederlandse bioscoop, maar daar was ook
ruimte voor Europese en af en toe zelfs
Japanse films. Meer en meer werd Hollywood
een filmfabriek die werkte volgens kapitalistische principes. Niet alleen werden de distributiekanalen bezet, mede door overname van
januari 2009 Skrien 47

lokale distributeurs, maar ook de bioscopen.
En wie de distributiekanalen en de verkooppunten beheerst, bepaalt het product dat op
de markt wordt aangeboden. Er was steeds
minder ruimte voor artistieke of zelfs ‘gewone’ Europese films. Eind jaren zeventig organiseerde de publiciteitsmedewerker van de
firma Wolff in Utrecht, Huub Bals, een festival met films die niet (meer) de bioscoop
haalden. Hij werd naar Rotterdam gehaald
om daar het inmiddels grootste festival van
de onafhankelijke film ter wereld te leiden.
Bals richtte een distributiemaatschappij op
om films van het festival te behouden en
stond aan de wieg van een circuit van filmhuizen waar die films vertoond werden.
De meeste kranten steunden het Rotterdamse festival, de populairste bladen, de Telegraaf voorop, schonken er weinig of geen
aandacht aan.
Je zou kunnen zeggen dat films niet bestaan
als ze niet worden vertoond en dat journalisten uitsluitend schrijven over wat te zien is,
dus, wat de bioscopen betreft, gaat dat voor
85% over Hollywood. Maar door niet te

We lezen toch kranten en
weekbladen om te weten te komen
wat we nog niet wisten?
schrijven over andere films helpen critici
eraan mee dat die films niet bestaan, want
films bestaan ook niet wanneer er niet over
wordt geschreven. Wanneer je stelt dat critici
behoren te schrijven over films die bestaan
omdat ze zijn geproduceerd, dan hebben zij
een bredere taak dan het alleen volgen van
het bioscoopmenu. Dat geeft een probleem,
want om te weten wat er gaande is, wat er
meer is dan wat de bioscoopexploitanten
openbaren, moet je op reis, naar festivals
waar wel vertoond wordt wat niet in de bioscopen word geserveerd.
De meeste critici kunnen of doen dat niet.

Café Lumière - Hou Hsiao-hsien
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Ruim 25 jaar geleden werd de KNF opgericht,
de Kring van Nederlandse Filmjournalisten.
Van de pakweg 130 leden zijn er even pakweg zo’n 120 die alleen over het bioscoopaanbod berichten, Hollywood dus. Slechts
een klein deel gaat naar het buitenland en
dan vooral naar Cannes, maar daar wordt
vooral gejaagd op een quote van een Amerikaanse ster. Er is geen tijd (of er wordt geen
tijd genomen) om andere films te zien, of op
zoek te gaan naar iets nieuws, iets onbekends - wat toch het uitgangspunt van de
journalistiek zou behoren te zijn: berichten
over iets dat lezers nog niet weten en daaraan uitleg geven. We lezen toch kranten en
weekbladen om te weten te komen wat we
nog niet wisten?

Desinteresse en ondeskundigheid
Deze normale journalistieke uitgangspunten
lijken voor film nauwelijks te gelden, steeds
meer kranten volgen de trend van de televisie. Programma’s over film zijn er nauwelijks,
als ze er zijn worden ze op onmogelijke tijden uitgezonden en zelfs een serieus te noemen programma als Cinema.nl stuurt een verslaggever naar de inmiddels 61e editie van
Cannes met het uitgangspunt dat hij er nooit
geweest is en tot de ontdekking komt dat er
bij de ingang van het festivalpaleis een rode
loper ligt. Dat komt in geen enkele sector
van de journalistiek voor: iemand die van
niets weet en gaat ontdekken wat al 61 jaar
bestaat en waarover al die jaren al bericht is.
En dan voor zo’n klein publiek dat je mag
veronderstellen dat het allang op de hoogte
is. Een ordentelijk verslag van wat er aan
films te zien is ontbreekt.
De enige constante filminformatie is de
wekelijkse bijdrage in Goedemorgen Nederland van een frisse knaap die ontdekt werd
achter de bar van het Springhaver theater in
Utrecht en als ‘filmkenner’ een paar minuten
over een of twee nieuwe films praat, bijna
uitsluitend Hollywood en meestal beginnend

met de bekende ster die erin speelt. Altijd
over sterren en namen die iedereen kent,
nooit over iets onbekends. De omgekeerde
journalistiek. Informatie over Nederlandse
films krijg je via talkshows, waar regisseurs
en sterren zonder tegenspraak reclame
mogen maken.
Kranten volgen deze trend; hoofdredacteuren, chefs van de kunstredactie en de critici
zelf zijn meer geïnteresseerd in een citaat
van een filmster, hoe nietszeggend ook, dan
een verslaggeving van de nieuwe producties
van de hedendaagse cinemameesters, laat
staan van een jonge veelbelovende regisseur
uit Korea of Thailand.
Het vervelende is dat iedereen die tegenwoordig als consument aan film begint, vanuit
deze enorme beperking start. Ik heb makkelijk praten: toen ik studeerde en over film
begon te schrijven werden er in de gewone
bioscoop allerlei talen gesproken, terwijl je
als beginneling tegenwoordig niet anders
weet dan dat film een Engelstalig verschijnsel
is dat uit Hollywood komt. Het gat tussen wat
er te zien is en wat er in feite bestaan, wordt
alleen maar groter. Ik kan me heel goed voorstellen dat jonge critici denken dat film Amerikaans amusement is en niet meer. Maar ze
zouden verder moeten kijken en kunnen dat
ook in bij voorbeeld Cannes, waar het grootste en meest commerciële festival ter wereld
in zijn competitie en andere programma’s laat
zien wat er nog meer is. Nee, Nederlandse
filmjournalisten schrijven vanuit Cannes niet
over die films maar lopen junkets af, in handen van de grote pr-bureaus. En kranten
nemen journalisten in dienst die van film
geen kaas gegeten hebben, maar lekkere
stukjes kunnen schrijven. Dat gaat van kwaad
tot erger. Zo bleek dat de nieuwe filmredacteur van NRC Handelsblad, een krant toch die
pretendeert serieus van aard te zijn, in Pusan,
het grootste Aziatische festival van de onafhankelijke film, dingen te zien waar hij geen
ene moer van begreep en die hij daarom met
een paar vernietigende woorden de grond in
boorde. Alsof je Gordon laat schrijven over
Sjostakovitsj. Onvoorstelbaar in elke andere
kunstsector dan film. Maar ook in NRC Handelsblad tegenwoordig bon ton.
Gezien de lijstjes die je kunt maken van
regisseurs die er toe doen veertig jaar geleden en nu, is er geen reden om te stellen dat
de filmkunst dood is. Het probleem is dat de
filmers van nu niet (genoeg) vertoond worden en dat er niet (genoeg) over hen wordt
bericht, of door volstrekt ondeskundigen.
Iedereen die pretendeert van film te houden,
of op z’n minst in film geïnteresseerd te zijn,
kan mede verantwoordelijk gesteld worden
voor deze situatie: bioscopen, filmhuizen,
festivals en critici.
Voor Skrien is er veertig jaar na de oprichting
alleen maar meer reden om te blijven
bestaan. n

Het doek is

gevallen

Rembrandt Theater, Amsterdam 1933
Ver voor Tuschinski om de hoek zijn paleis bouwt, opent het Rembrandt Theater in 1902 zijn deuren als variététheater en Amsterdams favoriete Duitse operetteplaats. De bioscooptak van het Duitse UFA, die dan al meerdere
bioscopen in Rotterdam en Amsterdam bezit, verwerft het Rembrandt Theater en laat het in 1919 ombouwen tot een
bioscoop, een heus Palast met maar liefst 1200 stoelen. Het is daarmee niet de eerste bioscoop met de naam van
de beroemde schilder. In de Jodenbreestraat opende in 1911 de ‘Rembrandt Bioscope’ met driehonderd stoelen en
erboven een biljartzaal met elf tafels. Logische naam, tegenover het Rembrandthuis dat op dat moment gerestaureerd wordt. De filmzaal sluit uiteindelijk in 1927, als de majestueuze versie op het Rembrandtplein nog prima boert
en zijn 25-jarig bestaan viert. Er lijkt weinig veranderd: op het programma staan nog steeds Duitse operettes, zij het
verfilmd. De verbouwingsdrift van UFA, waarbij diverse Duitse en Nederlandse theaters tot strakke dozen worden
vertimmerd, treft ook het Art Nouveau Rembrandt Theater. Op 10 november 1937 heropent het pand in een moderne
Art Deco-omlijsting van Willem Noorlander, die eerder het Ceintuur Theater en Astoria ontwierp.
Lang blijft de geribbelde doos niet staan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog brandt het theater volledig af. Een stukje
van de gevel en de op asbest geschilderde filmaankondiging van De Gouden Stad blijven staan. Twee decennia later
opent in de winkelgalerij, op de plek van het voormalig theater, de ‘Saskia’, naar Rembrandts vrouw. Een originelere
naam was niet voorhanden: het Rembrandtpleintheater, aan de andere zijde van Café De Kroon, is dan al een jaar
open. Van binnen prachtig, maar van buiten gewoon de voormalige Heck’s Lunchroom. Weer twee decennia later zijn
beide bioscopen gesloten, hoewel in het voormalige Rembrandtpleintheater onlangs een beetje cinema viel te beleven: het IDFA gebruikte discotheek Escape als locatie voor debatten en talkshows.

Roloff de Jeu
Voor meer ansichtkaarten uit de collectie van de auteur, zie www.cinemapostcard.com.
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LA PETITE MORT
Nieuwe trend in seksfilm

Documentaireporno
is de oplossing

Een standaardreeks klachten en angsten
omkleeft de pornografische film. Zwakke
acteerprestaties, geen of gekunstelde
verhaallijnen, een geschiedenis van
misbruik en dwang, en het propageren
van een verwrongen beeld van
seksualiteit. Documentaireporno heeft
van al die dingen geen last. Kees Driessen

www.comstockfilms.com/main.html
De site van Comstock Films.
www.pornfilmfestival.de
Met informatie over de afgelopen drie festivals.
www.parispornfilmfest.com
De Parijse variant – met opvallend gelijke vormgeving.
www.ratedx.nl
Het Rated X Amsterdam Alternative Erotica Film Festival, dat in 2009 voor de tweede keer wordt gehouden, ditmaal in Kriterion.
www.wakingvixen.com
De site van pornofilmmaker en critica Audacia Ray.
www.eonmckai.com
De (trendy) homepage van Vivid Alt-voorman Eon McKai.

gemakkelijk spreken. De seks is hard om naar
te kijken – er wordt geslagen en gehuild –
maar door de inbedding in de interviews en
de zichtbare wederzijdse verknochtheid heeft
het niets van het ongemakkelijke gevoel dat
commerciële sm-films vergezelt.

Online

Tijdens de Feminist Fantasies-avond in het
Amsterdamse Paradiso, over de combinatie
van vrouwelijke seksualiteit en pornografie,
vertoonde de Amerikaanse curator Jennifer
Lyon Bell een fragment uit Matt and Khym:
Better Than Ever (Tony Comstock, 2007). Matt
and Khym is een echtpaar, dat al jaren
getrouwd is. De filmmaker interviewt hen
samen over hun seksleven, wat wordt afgewisseld met beelden waarin ze de liefde
bedrijven. Doordat je de twee eerst ziet spreken, soms een beetje verlegen lachend om
het intieme onderwerp of elkaar steels aankijkend als de één iets over de ander beweert,
verandert de daaropvolgende seks. Kijken
naar seks tussen twee onbekende performers
(zoals pornoacteurs toepasselijk worden
genoemd) is anders dan kijken naar seks tussen twee sympathieke mensen die duidelijk
verzot zijn op elkaar.
Natuurlijk valt, net als bij elke documentaire,
niet uit te sluiten dat de twee zich met een
camera erbij anders gedragen, maar de seks
oogt vanzelfsprekend en oprecht en de
opwinding lijkt niet gespeeld. Bovendien
bezondigen de twee geliefden zich niet aan
het geforceerde rijtje standjes van de Hollywood-porno, waarbij benen in de onmogelijkste hoeken worden gelegd om de camera vol
zicht te geven, en anale seks en een facial
(waarbij de man zich op het laatste moment
terugtrekt om op het gezicht van de vrouw
klaar te komen) verplichte nummers zijn.
Dezelfde oprechte eenvoud is te zien bij
Marie and Jack, A Hardcore Love Story (2002),
waarmee Comstock Films zijn reeks begon. In
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dit geval een koppel, dat in de adult industry
werkt – misschien omdat het moeilijk is amateurs te vinden die hun seks willen laten
registreren. In elk geval leveren ze aardig
commentaar op het verschil tussen hun professionele en private seks. ‘Onze seks is
eigenlijk heel saai’, vertellen ze lacherig.
‘Altijd dezelfde drie standjes.’

Expliciet

Het camerawerk is ondertussen niet spectaculair, maar wel effectief. De seks wordt opgenomen met twee camera’s (ten opzichte van
doorsnee porno een luxe), zodat er gemonteerd kan worden. Expliciete shots worden

Khym en Matt in Matt and Khym

– wat zou de EO hier nog tegen kunnen hebben? ‘Het is een lofzang op seks binnen een
langdurige relatie’, aldus Lyon Bell.
Daarnaast hoeft er niet geacteerd te worden
en zijn de films narratief zeer eenvoudig. Talking heads-interviews over een interessant
onderwerp en de registratie van de seks zelf.
Daar win je geen Gouden Palm mee, maar het
is wel interessant en opwindend. De enige kritiek op porno die bij deze documentaireporno
nog standhoudt, is het idee dat je überhaupt
niet naar de daad zou mogen kijken. Maar
slechts een kleine minderheid van mensen zal
die extreme mening zijn toegedaan.

Ook in Trans Entities: The Nasty Love of Papi’
and Wil (Morty Diamond, 2007), vertoond in
Berlijn, zitten twee mensen als liefdevolle
talking heads op de bank om over hun seksuele identiteit en voorkeuren te spreken. In
dit geval twee donkere Amerikaanse vrouwen, die zich man voelen maar zich (nog)

Pornfestival
niet eindeloos en repetitief aangehouden,
maar afgewisseld met beelden van handen en
gezichten. En de man en vrouw hoeven zich
niets aan te trekken van de camera: die volgt
hen, in plaats van andersom.
Zolang het documentaireaspect overtuigt,
zoals bij Comstock Films, kan het publiek
gerust zijn dat het kijkt naar twee consenting
adults. Bovendien zie je een realistische en
liefhebbende vorm van seks. Twee cruciale
kritiekpunten tegen porno vervallen daarmee

Op het Porn Film Festival in Berlijn wordt
deze ontwikkeling bevestigd door regisseur
Audacia Ray (The Bi Apple, 2007), die zelf
voor de Village Voice een blog bijhield over
het seksuele leven in New York. ‘Ik denk dat
documentaireporno een trend is. De meeste
porno gaat over de instrumentele kant van
seks. Er zijn maar weinig uitvoerenden die
hun ware zelf willen laten zien; binnen de
pornowereld is dat zelfs een taboe, een grens
die mensen bewaken om hun werk te kunnen
blijven doen.’

niet willen laten ombouwen. Lesbisch, dus,
of beter gezegd homoseksueel, in de sekseneutrale betekenis van het woord. Daarnaast
houden ze van sadomasochistische machtsspelletjes, ook met de blanke vrouw met wie
ze soms een triootje hebben en die daarbij
steevast de masochistische rol op zich neemt.
Een van de twee vriendinnen vertelt, dat ze
daarmee haar eigen rassenfantasieën en frustraties kan uitleven. Een zwaar onderwerp, waarover de drie vrouwen opvallend

Documentaireporno is ook online succesvol –
vooral als DIY: do it yourself, of in dit geval
document it yourself amateurporno. Sommige
sites zetten conceptueel een stap verder,
zoals BeautifulAgony.com. Op Beautiful
Agony staan films van mensen die zichzelf
filmen terwijl ze masturberen – maar alleen
boven het middel. Alle aandacht gaat zo naar
het gezicht, wat zowel fascinerend is als
opwindend. Het festival in Berlijn vertoonde
een prachtige korte Beautiful Agony-film,
waarin drie meisjes gezamenlijk masturberen,
buiten op een heuvel, met drie camera’s en
de ruggen naar elkaar. Het was goed gemonteerd (met schuine blikken over en weer) en
het had, dankzij één klaargekomen meisje,
de mooiste glimlach in de cinema van het
afgelopen jaar – in welk genre dan ook.
De professionele pornowereld sprong in op
deze documentairetrend met zogenaamd
‘stiekeme’ voyeuropnames, al dan niet expres
gelekte celebrity home movies, nep-realityporno en POV-porno, waarbij wordt gefilmd
vanuit het mannelijke point of view.
Dankzij de documentairevorm hebben deze
films, ook de nepdocumentaires, geen last
van de episodische structuur van porno. Elke
pornofilm met enige ambitie moet seksscènes
inpassen in een langere verhaallijn, die daardoor dramatisch voortdurend wordt onderbroken. De seks duurt verhaaltechnisch
gezien altijd te lang. Documentaires hebben
dat probleem niet.

Festivals

Serieuze pornofestivals, zoals die in Berlijn,
zijn een goed podium voor dit soort discussies. Het Duitse Porn Film Festival is onderdeel van een langzaam groeiend, internationaal netwerk van festivals die pornofilms uit
het ranzige circuit halen. Tot licht verdriet

van Eon McKai, producent van de openingsfilm The Bad Luck Betties (Winkytiki, 2008),
die achteraf klaagde dat niemand in de zaal
zich bij de film bevredigd had. In tegendeel,
na afloop kreeg McKai uit de zaal de kritische vraag waarom zijn zogenoemde altpornfilm, die met visuele grapjes en veel beeldbewerking verwees naar de vroege grindhouse-cinema, ondanks die vooruitstrevende
vormgeving (en ondanks de uitzonderlijk
lange productietijd van zes maanden) toch
weer op dezelfde soort seksscènes terugviel.
Een vraag, die je in een traditionele seksbioscoop niet direct verwacht. McKai beloofde
verder te gaan in het integreren van seksscènes en plot.
Berlijn is overigens meer een seksfestival dan
een pornofestival, omdat het ook niet-expliciete films met seks als onderwerp vertoont,
zoals de hilarische (en bij vlagen merkwaardig prikkelende) pastiche op Zweedse seksfilms uit de jaren zeventig met mensen in
poppenkostuums The Blindness of the Woods
(Martin Jalfen en Javier Lourenço, 2008), de
door het Rotterdamse filmfestival gesteunde
Indonesische kortfilm Hulahoop Soundings
(Edwin, 2008) of Aryan Kaganofs duistere
gsm-film SMS Sugar Man (2008). Het is waar-

schijnlijk een van de weinige festivals ter
wereld waar in deze gevallen wordt gewaarschuwd: ‘deze film bevat geen expliciete
seksscènes’. Gelijkgestemde festivals bevinden zich onder meer in New York (Cinekink),
Albuquerque New Mexico (Pornotopia), Athene (Athens Pornfestival) en – dit jaar voor
het eerst – Parijs (Paris Porn Film Festival).
En in Amsterdam, waar in januari 2009 voor
de tweede keer het Rated X Festival wordt
gehouden. n
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De eerste Nederlandse pornofilms verschijnen op dvd
De enige twee Nederlandse pornofilms voor de bioscoop verschijnen
een kwart eeuw later eindelijk op dvd. De films van regisseur Willem
van Batenburg werden destijds aangevallen door feministen.
Vergeleken met de hedendaagse powerporno heeft een film als
Pruisembloesem echter een onmiskenbaar feministische inslag.
André Waardenburg

Porno voor

feministen
‘Ja fijn, ga door.’ Het is even wennen aan
porno in je moerstaal. De holle frases die in
het erotische genre sinds jaar en dag bon ton
zijn, vallen extra op. Een van de clichés over
porno is dat het vol clichés zit. Maar ook in
dit vermaledijde genre wordt soms wat aardigs gemaakt. Een fantasievolle erotische
film, die niet alleen pikgericht is. Zoals Willem van Batenburgs Pruimenbloesem (1982),
een mijlpaal in de Nederlandse filmgeschiedenis. Eind vorig jaar, vijfentwintig jaar na
de première, verscheen de film op dvd in een
non-descript hoesje. Ongeveer tegelijkertijd
publiceerde de maker van de film ‘de memoires van een erotisch filmmaker’, zoals de
ondertitel van zijn boek Het komt allemaal
weer omhoog luidt.
Pruimenbloesem is als eerste Nederlandse pornofilm van speelfilmlengte een pionierswerk.
Er werden in Nederland geen erotische films
gemaakt, als je de films die de van oorsprong
uit Italië afkomstige Lasse Braun midden

In elke seksscène van
Pruimenbloesem zit voor de man
een lesje
jaren zeventig in zijn studio in Breda met
buitenlandse acteurs maakte niet meetelt.
Over Pruimenbloesem werd in 1982 vol walging gesproken in de televisieshow van Sonja
Barend en feministes gooiden verfbommetjes
tegen de Utrechtse bioscoop waar de film drie
keer per dag draaide. Van Batenburg memoreert het met veel gevoel voor understate52 Skrien januari 2009

ment in zijn memoires: ‘Aan het eind van het
programma zit de zoveelste discussie over
porno. Daar loopt een en ander danig uit de
hand. Feministes gaan hardhandig de strijd
aan met een pornohandelaar. Is er betere
reclame denkbaar? Vanaf de eerste dag in de
bioscoop loopt het prima. (…) We komen met
de film precies terecht in de glorieuze strijd
van het feminisme tegen pornografie. Dreigtelefoontjes, bekladden van etalages, stinkbommen. Ten slotte zelfs een steen door een
kassaruit waar iemand zit te werken.’

Feministisch

Het is ironisch dat de film vijfentwintig jaar
laten juist geprezen kan worden om zijn
feministische gehalte, net als Van Batenburgs
tweede pornofilm ’n Schot in de roos (1983).
In beide films staat de seksualiteit van de
vrouw voorop. Haar genot is het belangrijkste, niet dat van de mannen. De openingsscène is tekenend. Myriam (een ondeugende,
schalks kijkende Diana de Koning) ligt op
bed met haar minnaar. Na een speels begin,
waarin pruimen een sensuele hoofdrol spelen, beginnen ze te vrijen. Dan gaat de telefoon. De vriendin van Myriam is aan de lijn.
Ze vertelt over haar minnaar die ze ondertussen aanspoort door te gaan met likken. Na
een tijdje komt ook nog haar oudere, voyeuristische echtgenoot binnen. Nu wordt het de
minnaar te gortig en hij druipt verontwaardigd af.
Hierna volgt een scène waarin Myriam zich
liggend op een luchtbed in het zwembad
bevredigt. Er is een kwartier voorbij zonder

Pruimenbloesem

penetratie in beeld. Voor een pornofilm – uit
welke tijd dan ook – is dat hoogst ongebruikelijk. In plaats daarvan zien we een vrouw
die alles stevig in handen heeft. De pikgerichtheid van de doorsnee pornofilm is hier
afwezig. Wat Pruimenbloesem ook verrassend
anders en fris maakt, zijn de tot de man
gerichte ‘lesjes’ in elke seksscène. Als ze telefonisch met haar vriendin spreekt terwijl de
man haar likt, zegt Myriam: ‘Je kent m’n
devies. De eerste keer klaar op de tong en dan
pas de grote sprong.’ Als een nieuwe minnaar, in de eerste scène met penetratie, nogal
hard van stapel loopt, zegt ze: ‘Hé rustig, je
hoeft de trein niet te halen. Een boemeltrein
is toch veel gezelliger dan de sneltrein? Dan
hoef je niet meteen uit te stappen.’ En wanneer een vriendin tijdens een kwartet de man
aanspoort in missionarishouding flink tekeer
te gaan, zegt Myriam: ‘Ik snap niet dat je dat
simpele gedram zo lekker vindt.’

Money shot

Myriam kan haar ideeën over seks uiten in
tussenscènetjes, die in doorsnee pornofilms,
die geen boodschap hebben aan filosofieën
over seksualiteit, schitteren door afwezig-

heid. Haar minnaars begrijpen Myriam echter
totaal niet en vinden haar obsessie met seksueel vertier en plezier egoïstisch. Een verwijt dat meestal andersom geuit wordt: de
man wil maar één ding. Deze omkering geldt
de hele film. De slotscène spreekt wat dat
betreft boekdelen. Myriam stoeit met twee
minnaars in een zwembad. Er wordt vooral
gestreeld en gevoeld, nauwelijks geneukt.
Dan, als Myriam is klaargekomen, verlaat ze
het zwembad. Het mannelijk orgasme – in
porno een must; het zogenoemde money shot
– krijgen we niet te zien: de mannen komen
niet klaar. Wel zien ze er uiterst tevreden uit:
ze hebben hun partner bevredigd en dat is
genoeg.
Halverwege de film komt haar jaloerse exman Myriam lastigvallen. Als ze blijk geeft
van haar (seksuele) vrijheid ontvoert hij
haar, vol machobezitsdrang. Een instelling
die door Van Batenburg belachelijk wordt
gemaakt. Na een achtervolging – ook al bijzonder in een pornofilm – wordt ze door haar
twee minnaars bevrijd.
Ook in ’n Schot in de roos krijgt Diana de
Koning uiteindelijk haar zin. Haar vriend wil
graag vrije seks en stelt voor samen naar een

parenclub te gaan. Maar Diana ziet dit niet zo
zitten, ze wil graag van seks genieten binnen
haar relatie, niet erbuiten. Als hij blijft zeuren, leert ze hem een lesje. Door uithuizig
seks met wildvreemden te hebben, maakt ze
hem stikjaloers. Ten slotte begrijpt hij haar:
doe nooit iets tegen de zin van je vrouw.

Powerporno

Pruimenbloesem en ’n Schot in de roos tonen
aan dat het dom is alle pornofilms over één
kam te scheren, zoals in discussies en debatten veelvuldig gebeurt. En het kan verkeren.
De film die vijfentwintig jaar geleden werd
verguisd, is nu tamelijk onschuldig. Een film
om bij te glimlachen. Bijna nostalgisch word
je ervan, à la Paul Thomas Andersons Boogie
Nights (1997), die ook weemoedig terugkeek
naar de tijd dat porno nog op film werd
gedraaid. Die typische interieurs van eind
jaren zeventig, de hedonistische behoefte
aan plezier. De koppeling tussen seks en
dood, die aids een paar jaar later veroorzaakt,
is in Pruimenbloesem nog ver weg – al doet
Diana de Koning in ’n Schot in de roos de
wildvreemde man die haar in een steegje
neukt wel een condoom om: ‘je weet het

Een van de clichés over porno is
dat het vol clichés zit
maar nooit’. Daarna was de lol er wel van af.
Van Batenburg beoogde een trilogie te
maken, maar toen er meer bekend werd over
het aids-virus verloor hij zijn enthousiasme
voor de pornofilm. Dat is jammer. Misschien
wil hij deel drie nu alsnog maken? Het zou
zeer welkom zijn in de huidige tijd van
powerporno, met siliconenborsten, streepjes
schaamhaar en keiharde, nare seksscènes.
Het wordt hoog tijd voor een beetje vriendelijkheid en inbedding van de seks in een weldoordacht verhaal. n
Dit is een uitgebreide versie van een artikel dat in hevig
geredigeerde vorm voor het eerst verscheen in NRC
Handelsblad (22 februari 2008).
Het komt allemaal weer omhoog. De memoires van een
erotisch filmmaker. Willem van Batenburg. Uitgeverij Aspekt
(Soesterberg, 2007). ISBN-10: 90-5911-324-1
t Pruimenbloesem Nederland 1982 regie Willem van
Batenburg distributie Dutch Filmworks
t’n Schot in de roos Nederland 1983 regie Willem van
Batenburg distributie Quest Erotic Entertainment (2008)
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De orgastische
verlossing
We leven volgens sommigen in een tijd van
totale beeldpornoficatie. Stel u daarentegen
een wereld voor, waarin erotiek in al haar
verschijningsvormen niet meer aanwezig zou
zijn. Denkt u eens aan een bestaan zonder de
lijnen van het lichaam. Een maatschappij
waarin tekenaars, beeldhouwers, schilders,
schrijvers en filmmakers iedere verwijzing
naar het seksuele achterwege laten. Een
wereld vol wijde vissersbroeken, dikke truien, lange hooggesloten jurken, klompen en
laarzen. U kunt niets meer zien, horen, ruiken, proeven of aanraken van de seksuele
wereld, omdat ideeën van aartsconservatieve
geloofsleiders en verdorde filosofen de maat
der opvattingen zijn geworden.

Jaren vijftig

Laat ik u mee terugnemen naar het begin van
de jaren vijftig, de tijd waarin kinderen werden verwekt in donkere slaapkamers, vrouwen de genitaliën van de man niet zagen,
mannen geen idee hadden hoe het seksuele
veld van de vrouwen eruitzag en de uiteindelijke vereniging van voortplantingsdriften
plaatsvond zonder enig genoegen, plezier,
genot of lust.

Aanhangers van de Nederlandse Vereniging
voor Seksuele Hervorming zorgden voor de
eerste barsten in dit bastion van onzinnige
bakersprookjes. Maar het duurde tot begin
jaren zestig totdat gedeeltelijk ontblote
lichaamsdelen de bioscopen bereikten en
medewerkers van bovengenoemde vereniging
met bonzend hart en gebarricadeerde deuren
voor een uiterst select publiek echte vieze
54 Skrien januari 2009

filmpjes durfden te vertonen. De kleine
stroompjes onfatsoen groeiden tot snel stromende beken, die van kalme rivieren wilde
waters maakten en zich ten slotte als een
waterval van lust op een dorstige menigte
stortten.
Filmkeuringen aller landen verenigden zich,
maar waren te laat of werden buitenspel
gezet, zoals in Nederland op een buitengewoon briljante manier gebeurde door Wim
Verstappen. Verloren gewaande beelden uit
de erotische kunsthistorie (nooit door musea
tentoongesteld) werden opeens naar buiten
gebracht, samen met door plotselinge durfals
gemaakt nieuw materiaal. Dat dit nieuwe
materiaal niet altijd door en door kunstzinnig was, behoeft even geen nader betoog.

Smoezelig

Men fluisterde over ‘het hele erge’ (aldus
recensent Martin Ros), dat te zien zou zijn op
vieze foto’s en vieze filmpjes. Genitaliën verenigd en in beweging – erger was bijna niet
voor te stellen. Maar zo veel zag je niet. De
filmpjes waren smoezelig, onscherp, vaag en
op den duur totaal versleten. Er kwamen er
meer en meer, de kwaliteit werd in het begin
niet veel beter en een mooi helder beeld bleef
buiten het bereik van de vele ogen.
Daarom moest op het ultieme moment de
penis uit de vagina, zodat er iets wittigs te
zien was en je het bewijs had dat het echt
geweest was. Enkele jaren later waren de filmkopieën wel scherp en was terugtrekking niet
meer nodig als bewijs van geleverd seksverkeer. Doch het buitenlichaams orgasme had in
de films een vaste plek veroverd, meestal op
de buik, soms op de billen en bij de creatiefsten over de borsten. Alle andere plaatsen
waren niet zozeer taboe als wel onbereikbaar
op dat vaak voor de pornograaf en spelers en
speelsters moeizaam bereikte moment
suprème. Doch vrijwel niets is onmogelijk,
zeker niet in de wereld van kunst en entertainment, en dus ontdekte de Zweedse fotograaf Milton, bedenker en maker van het blad
Private, het orgasme op het gezicht. Zoonlief
nam na ongeveer honderd nummers het fotobedrijf over en maakte er een filmbedrijf van.
De familievoorkeur bleef een kenmerk en in
iedere film waren er ware fonteinen van zaad
te zien die richting vrouwengezicht gingen.
Alle eerder beoefende variaties gingen aan dit

geweld ten onder en toen ook Amerikaanse
videoproducenten begeesterd raakten over dit
vertoon van mannelijke lustkracht was het
hek van de dam. Af en toe leidde een dame
deze klaarkomende jongens nog wel eens een
andere richting uit, maar dat werd contractueel snel de nek omgedraaid. Het zou me niet
verbazen als dit een van de redenen is van
het snel toenemende aantal vrouwelijke pornoregisseurs.

Vrouwelijke regisseurs

De mannelijke pornoproducenten en -regisseurs rennen nog steeds in de hierboven
geschetste, nogal simplistische en monomane
richting. Voor een breder perspectief van
seksualiteit en specifiek de pornofilm zorgen
op dit moment de vrouwen. Sommigen daarvan maken zich helaas schuldig aan een
zoetsappige softfilmerij die ik bijna even erg
vind als het mannelijk gedender en gedaver.
Maar anderen weten op aantrekkelijke
manieren de mannelijke en vrouwelijke elementen met elkaar te verbinden.
Laten zij het orgasme anders zien? Uiteraard,
zou ik bijna zeggen. Voor hen niet één maar
twee soorten: mannelijk en vrouwelijk orgasme krijgen gelijke aandacht. En die aandacht
vertaalt zich in gevarieerde en fantasievolle
oplossingen. Zij krijgen daarbij steun van
beeldend kunstenaars, video en digi-artiesten die expliciete seksualiteit tot hoofd- of
belangrijk bijthema in hun werk maken.
Dat leidt ons tot de vraag of we het orgastisch fenomeen binnen niet al te lange tijd in
mainstream films kunnen verwachten. Voor
mij zou het gewoon exclusief mogen blijven
voor films uit de volwassen genreproductie
van seksfilms, maar ik zie het zo af en toe
wel gaan gebeuren, zoals er nu al af en toe
expliciete scènes in bioscoopfilms te zien
zijn. Ik heb in prachtige pornoproducten
soms schitterende orgasmen gezien, waarvan
ik denk dat ze het waard waren om door
velen gezien, beleefd en genoten te worden.
En die naadloos zouden passen in mainstream filmvertellingen. n
Willem van Batenburg
Willem van Batenburg is regisseur van de vorig jaar op dvd
uitgebrachte Nederlandse pornofilms Pruimenbloesem (1982)
en ’n Schot in de roos (1983). Zijn memoires Het komt allemaal
weer omhoog verschenen in 2006 in de Bibliotheca Erotica van
Uitgeverij Aspekt.

THE END

Nadat Skrien de dood in de
ogen had gezien, besefte
de redactie des te sterker
hoe mooi sterven kan
zijn. Geen leven zonder
dood, geen bestaan
zonder leegte, geen film
zonder einde. Daarom: de
favoriete sterfscènes van
de redactie.

STERVEN

IN SCHOONHEID
DE FAVORIETE STERFSCÈNES VAN DE REDACTIE

Niels Bakker Death in Venice

STERVEN OP HET STRAND
André Waardenburg White Heat

STERVEN OP EEN OLIETANK
Ik houd van eindes die een tikje over the top
zijn. En dan zijn er geen mooiere eindes dan
die van de gangsterfilm. Een zeer korte, maar
bevredigende definitie van dit genre zou
kunnen luiden: de opkomst en ondergang
van een gangster. En die ondergang kan niet
spectaculair genoeg zijn. De gangsterfilm is
een genre dat al tijdens de periode van de
zwijgende film opkwam, maar pas echt een
bloei doormaakte toen de studio’s begin
jaren dertig massaal geluidsfilms gingen produceren. Pas toen kon je de oorverdovende
salvo’s horen van een mitrailleur – toen een
vrij recente vinding. Het ratatata klinkt dan
ook meestal in de climax van gangsterfilms,
als de gangster onvermijdelijk aan z’n einde
komt, liefst nog een memorabele oneliner
mompelend. Zo wordt Rico in Little Caesar
(Mervyn LeRoy, 1931) door een mitrailleursalvo geraakt, dwars door een filmbillboard
heen: ‘Mother of Mercy, is this the end of
Rico?’ Ja dus.
De eindes van gangsterfilms werden steeds
buitenissiger. Mijn persoonlijke favoriet is
White Heat, nummer vier in de toptien beste
gangsterfilms van het American Film Institute (www.afi.com/10TOP10/gangster.html).
Deze film kwam aan het eind van de cyclus
gangsterfilms en is zich dus zeer bewust van
de genreconventies. Hij zet er dan ook met
graagte wat tandjes bij. James Cagney klimt
bovenop een olie-installatie als hij wordt
neergeschoten. Vlak voor hij het loodje legt,
roept de gek geworden gangster met een
moedercomplex triomfantelijk ‘Made it, Ma!
Top of the World!’ Dan schiet hij in het wilde
weg en ontploffen één voor één drie olietanks, met apocalyptisch resultaat.
Verenigde Staten 1949 regie Raoul Walsh dvd Living Colour
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Death in Venice ademt Gustav Mahler. Luchino Visconti maakte van de schrijver op leeftijd uit het gelijknamige verhaal van Thomas
Mann een componist op leeftijd met de naam
‘Gustav’ Von Aschenbach en weefde het Adagietto uit Mahlers Vijfde Symfonie als een
rode draad door de film.
In de muziek zit de dubbelzinnigheid van
Visconti’s meesterwerk besloten. Het Adagietto klinkt tegelijkertijd melodramatisch en
ingetogen, melancholisch en hoopvol, droevig en levenslustig. Zoals de film steeds beide
kanten voelbaar maakt van de botsende
paren dood en leven, ouderdom en jeugd,
verval en schoonheid.
Von Aschenbach komt naar de gondelstad om
te genezen van een hartkwaal, maar hij gaat
er sterven. Zijn zieke hart bloeit nog eenmaal
op. De oude man wordt verliefd op Tadzio,
een jonge God met het ranke lichaam van
een puberjongen en een engelengezichtje
met goudblonde krullen.
De eerste aanblik is een schok en daarna laat
Tadzio’s maagdelijke schoonheid de aftakelende Von Aschenbach niet meer los. Hij
volgt de jongen waar hij kan, hun blikken lijken elkaar af en toe een flard van een seconde te kruisen, maar verder gaat het contact
niet. Het is het bittere afscheid van het
leven: een laatste keer proeven van de onbedorven schoonheid van de jeugd, maar de
zoete smaak niet meer kunnen doorgronden.
De sterfscène aan het eind beeldt deze tragiek hartverscheurend uit. Tadzio vecht op
het strand met een oudere jongen, weet zich
te ontworstelen en loopt demonstratief de
zee in. De ineenzakkende Von Aschenbach
neemt het tafereel vanuit een ooghoek waar.
Dan draait Tadzio zich om en lijken hun ogen
elkaar nog één keer te ontmoeten.
Op het strand. Samen sterven. En toch zo
gescheiden.
Italië/Frankrijk 1971 regie Luchino Visconti dvd Warner Home
Video

Kees Driessen Der Himmel über Berlin

Kim van der Werff Hunger

STERVEN OP DE BRUG

STERVEN IN DE GEVANGENIS
Frank de Neeve Little Big Man

Der Sterbende auf der Brücke, zoals het bijbehorende muziekstuk heet op de soundtrack
van Wim Wenders’ existentiële magnum opus
Der Himmel Über Berlin, vertelt ons in zijn
sterven de zin van het leven. De man ligt op
een brug in Berlijn, hij heeft een verkeersongeluk gehad. Een paar mensen zijn blijven
staan. ‘Kijk niet zo stom!’, horen we hem
denken, ‘Heb je nog nooit iemand zien creperen?’ Zijn gedachten zijn verward en angstig.
‘Nu lig ik hier. Ik kan toch niet zomaar... Ik
moet toch nog... Karin, ik moet toch nog zo
veel doen!’ Dan nadert de engel Damiel,
gespeeld door Bruno Ganz, een engel die de
mensen in de film niet kunnen zien. Damiel
legt zijn handen op het hoofd van de man en
neemt de gedachten over. ‘Hoe ik bergop
ging en vanuit de nevel in het zonlicht trad...
Het boothuis ver weg, aan het meer....’ De
stervende vervolgt met zijn eigen stem deze
gedachtegang. Hij klinkt nu kalm, gerustgesteld door de mooie herinneringen die hij in
zijn leven heeft verzameld. ‘De ogen van een
kind. De inslag van de eerste regendruppels.
De kiezelstenen op de bodem van een beek.
De droom van een huis in dat huis. De horizon. Fietsen zonder handen.’ Hij eindigt met
‘Mijn vader. Mijn moeder. Mijn vrouw. Mijn
kind.’ En hij is dood, in vrede.
Waaraan denkt hij, als troost bij het sterven? Schoonheid en liefde. Waaraan niet?
Prestaties.
Duitsland 1987 regie Wim Wenders dvd A-Film HE

STERVEN OP EEN HEUVEL

Overdonderend is Stellet Licht. Vooral als
Esther sterft, zoals een scène later trouwens
pas echt blijkt. In de derde film van de Mexicaan Carlos Reygadas is het beeld strak en
rustig. Geen frivoliteiten met de camera. Die
sterfscène is in die zin een dissonant. Esther
rijdt in een auto met haar man, die haar
bedriegt met een andere vrouw. Tot Esther
het niet meer houdt en de auto uit vlucht.
Wat volgt gaat door merg en been. Zwervend
door groene bosjes, langs de kant van de weg,
zwerft de camera van Alexis Zabé met haar
mee. In de stromende regen probeert ze houvast te vinden aan een tak, aan een boom.
Niets beschermt haar nog, de paraplu die ze
meenam, waait weg en verlaat haar. Zo ook
Reygadas, zo ook wij. Alleen blijft ze achter,
in de natuur. Haar tranen tussen die regen,
haar pijn leidt tot haar dood. Dat Reygadas er
later in de film ook nog voor kiest een ode te
brengen aan Ordet (Carl Dreyer, 1955), door
de vrouw opnieuw tot leven te wekken,
maken Stellet Licht en zijn sterfscène monumentaal.

Ik heb me nooit zo betrapt en opgelucht
tegelijk gevoeld als na de sterfscène die zich
afspeelt tussen Chief Dan George en Dustin
Hoffman als ‘Old Lodge Skins’ en ‘Jack Crabb’
in Little Big Man. Beiden nemen je mee een
heuvel op voor de sterfscène in deze 139
minuten durende tragikomische western uit
1970. Het blinde stamhoofd heeft aangegeven dat het een good day to die is. Hij doet
nog een laatste, aandoenlijk geriatrische
indianendans en gaat vervolgens op zijn rug
op de grond liggen om het mysterie van de
dood af te wachten. Op de berusting van zijn
geadopteerde kleinzoon projecteer je ongewild al je eigen gevoelens over het sterven en
net als je die met moeite onderdrukte snik
over het naderend afscheid niet langer kunt
bedwingen, barst er een donderbui los en
spetteren dikke regendroppels als tranen op
het gebeeldhouwde gelaat van de stervende.
Dan blijkt deze sterfscène helemaal geen
sterfscène te zijn! De Chief knippert met z’n
oogleden en met de woorden ‘Am I still in
this world?’ en ‘I was afraid of that’ komt er
een einde aan zijn voorgenomen dood.
Opluchting maakt zich van je meester, je
slikt de brok in je keel snel weg en probeert
met een grinnik te doen of je je niet hebt
laten foppen.

Mexico 2007 regie Carlos Reygadas dvd Video/Film Express

Verenigde Staten 1970 regie Arthur Penn dvd Paramount

Gerlinda Heywegen Stellet Licht

STERVEN EN HERRIJZEN

Steve McQueens Hunger is vooral een portret
van IRA-leider Bobby Sands, die zijn leven
inzet om de status van politiek gevangene te
verkrijgen. Als geheel is Hunger te onevenwichtig, met vooral een onbegrijpelijk beginperspectief. Maar het tweede deel, het stervensproces van de hongerstakende Bobby
Sands in de beruchte Ierse Maze-gevangenis,
is van een huiveringwekkende schoonheid.
Michael Fassbender speelt Sands met een aan
waanzin grenzend inlevingsvermogen. Met
ieder beeld wordt zijn fysiek ijler in het witte
licht van een naderende dood. Geplaagd door
doorligplekken wordt de kleinste aanraking
tot een ondraaglijke marteling. Tot de huid
zelfs de koelte van het laken niet meer kan
verdragen. Indrukwekkender dan de woorden
van de arts die klinisch het effect van een
hongerstaking op het menselijk lichaam
omschrijft, is McQueens visualisering van het
proces van versterving. Het zwijgende pact
tussen de gevangene, die onverzettelijk is in
het najagen van zijn doel, en zijn verzorgers,
die getuige zijn van zijn uitval. De overtuiging waarmee het personage zijn leven verbindt aan een politieke missie en alle consequenties daarvan lijkt te aanvaarden. Aan
het einde van zijn leven is Sands een ongebroken geest in een vernietigd lichaam. Tot
het hart stopt met kloppen en de martelaar
is geboren.
Verenigd Koninkrijk/Ierland 2008 regie Steve McQueen dvd
[nog niet verschenen]

januari 2009 Skrien 57

CINEMA & DOOD:
DE MOOIE LEUGEN VAN
ONSTERFELIJKHEID

THE END

‘So long as men can breathe or eyes can see, so long lives
this, and this gives life to thee’, zo dichtte Shakespeare ooit;
de mens zelf is sterfelijk, maar het gedicht over hem blijft. Voor
filmpublicist Hans Beerekamp is het met de filmkunst niet anders:
‘film fixeert het leven, blikt het voor eeuwig in.’ Al twintig jaar houdt
hij zich bezig met de doden in de filmwereld – als schrijver van The Big
Sleep en als bedenker/presentator van Het Schimmenrijk. Beerekamp
licht zijn obsessie toe. Hans Beerekamp
Wie heb ik nu toch eens horen zeggen dat
elke film een documentaire is over de dood,
24 keer per seconde? Ik dacht Jean-Luc Godard, maar die liet alleen maar het door Michel
Subor gespeelde personage in Le petit soldat
(1963) uitspreken dat film de waarheid is, 24
beelden per seconde. En de Britse feministische filmtheoretica Laura Mulvey noemde
een van haar boeken, vrij naar Godard, Death
24X A Second (2005), maar dat was eerder een
verhandeling over het verschil tussen foto’s
en bewegende beelden.
Toch is het een gangbare opvatting dat je in
film de dood aan het werk ziet. Het zuiverste
voorbeeld is misschien het zelfportret dat de
stervende Ed van der Elsken filmde onder de
naam Bye (1991). Je ziet de fotograaf en filmer voor zijn eigen camera in de loop van de
film aftakelen, zo ongeveer als de chronologische animatie van Rembrandts zelfportretten in Bert Haanstra’s korte film Rembrandt,
schilder van de mens (1957). Als film niets
dan de waarheid vertelt, dan moeten we als
kijker ook onder ogen zien dat de dood de
enige onomstotelijke zekerheid vormt.
Brian De Palma stelde eens, om Godard te
pesten, dat film niets anders is dan 24 leugens per seconde. Dat standpunt valt minstens zo goed te verdedigen, zowel wat
betreft documentaires als speelfilms. Sterker
nog: ik heb film altijd ervaren als een manier
om de dood te overstijgen.
Als je een beeld projecteert van iemand die
niet meer leeft, dan kun je voor even geloven
dat hij er nog steeds is. Film fixeert het leven,
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blikt het voor eeuwig in. Vaak is dat beeld van
de persoon het ideaal dat je wilt onthouden.
Greta Garbo is het mooiste voorbeeld, omdat ze
zo radicaal besloot op 36-jarige leeftijd, in
1941, zich nooit meer te laten filmen of fotograferen. Voor een deel is dit gegeven een
mythe, want er zijn berichten over screentests
die ze in 1949 deed voor een nooit gerealiseerde comeback, en ook de door paparazzi geschoten kiekjes van een schichtige oude dame met
zonnebril droegen feitelijk bij aan de legende.
Maar grosso modo slaagde Garbo erin eeuwig
jong te blijven in onze herinnering.

HET SCHIMMENRIJK
Film is het ideale domein voor het instandhouden en koesteren van ideaalbeelden. Het was
een van de gedachten achter het ontstaan van
Het schimmenrijk, een programma dat ik sinds
een jaar of drie elke maand presenteer in het
Filmmuseum en eens per jaar op het Nederlands Filmfestival. Aanvankelijk kwam dat
idee voort uit een obsessie die me al een jaar
of twintig bezighoudt. Eerst in de Filmkrant en
later in Skrien publiceerde ik maandelijks The
Big Sleep, een selectie van korte typeringen
van recentelijk overleden filmpersoonlijkheden uit binnen- en buitenland. Necrologieën
hebben me altijd gefascineerd, omdat je op dat
moment de balans kunt opmaken en de verantwoordelijkheid hebt als nabestaanden om
te zorgen dat die zorgvuldig met de andere
levenden gedeeld wordt.
Het is ook het thema van La chambre verte,
een film uit 1978 van François Truffaut, geba-

seerd op de novelle The Altar of the Dead van
Henry James. Truffaut speelt zelf de hoofdrol
van Julien Davenne, een begenadigd schrijver
van necrologieën voor een regionaal dagblad.
Hij lijdt aan survivor guilt na de tien jaar eerder afgelopen Eerste Wereldoorlog, waarin
veel van zijn generatiegenoten sneuvelden.
Ook verloor hij kort na zijn terugkeer van het
front zijn vrouw. Davenne besluit zijn leven
te wijden aan het eren van de doden en richt
een soort chapelle ardente in, een rouwkapel
voor alle dierbaren die niet meer in leven zijn.
Die groene kamer bevat foto’s en andere
memorabilia van de doden. Hij ziet het als
zijn plicht om voor hun nagedachtenis te zorgen en blijkt uiteindelijk het leven niet meer
aan te kunnen.
Aan het begin van La chambre verte is een
scène die je niet snel vergeet. De echtgenote
van een vriend van Davenne is jong overleden. In de rouwkamer wordt het de weduwnaar te veel en stort zich op haar stoffelijke
resten, kort voordat de kist gesloten wordt.
Een geestelijke spreekt woorden van troost,
dat we als mens de beslissing van God moeten
respecteren en dat geliefden ooit in het hiernamaals herenigd zullen worden. Davenne
valt woedend uit tegen de pastoor, dat dit
loze woorden zijn, die geen soelaas bieden
voor een heftig verlies. Een paar maanden
later ontmoet Davenne zijn vriend opnieuw.
De man stelt Davenne zijn nieuwe echtgenote
voor. Opnieuw ontsteekt het personage van
Truffaut in razernij en zet zijn vriend de deur
uit, omdat hij zo snel en lichtzinnig verraad
pleegt aan de nagedachtenis van zijn vrouw.
In een hiernamaals heb ik nooit geloofd. De

La chambre verte

enige voorstelling die ik me er in theorie van
maken kan is een plek waar Fred Astaire en
Ginger Rogers onafgebroken dansen (“Heaven, I’m in heaven”) en waar dus perfectie de
norm is.
Misschien ben ik daarom ook zo verzot op de
televisieserie Six Feet Under over de familie
Fisher, die in Los Angeles een uitvaartonderneming leidt. De spiritualiteit van de Fishers
staat ver van de zemelarij van de traditionele
religies. Ze zijn vertrouwd met de dood maar
wennen er nooit aan. Onder het balsemen
komt het vaak voor dat een lijk het woord
tot een van hen richt en ook langer geleden
gestorven familieleden duiken soms zomaar
in een scène op om ongemakkelijke waarheden te debiteren. “Zie het nu maar onder
ogen, iedereen die je kent zal sterven, jij
ook!”. Pas als je die vervelende realiteit
accepteert, kun je gaan denken aan een optimaal leven met de dood.
Voor Het Schimmenrijk kiest de driehoofdige
redactie de beelden uit die het meest recht
doen aan het beeld dat we ons zouden moeten herinneren. Er is niets op tegen om van
de extra’s op een dvd gebruik te maken, en
een stokoude scenarioschrijver herinneringen te zien ophalen aan zijn samenwerking
met Hitchcock, mits er in dat fragment ook
kennis genomen kan worden van de film
waar het echt om gaat. Er is bij de selectie
ook een zekere voorkeur, naast beelden uit
de musicalhemel, voor scènes die zich afspelen op begraafplaatsen en in mortuaria, voor
sneuvel- en moordmomenten, liefst in combinatie met seks. Het is bijna een cliché, de
verwantschap tussen Eros en Thanatos, maar
toch moeten veel toeschouwers vaak even
slikken bij de vaste leader, afkomstig uit de
komedie Old School (Todd Phillips, 2003). Hij
zat als fragment in het allereerste Schimmenrijk, ter herinnering aan bijrolacteur Patrick
Cranshaw. Deze gaat als de 88-jarige Joseph
‘Blue’ Pulasky op zijn verjaardag een moddergevecht aan met twee jonge studentes,
die voor ze hun T-shirt uitdoen, vragen of hij
dat wel aankan. Prompt krijgt hij een hartaanval en zien we in de volgende scène een
tilt van de hemel naar de begraafplaats.

LIJKENPIKKERIJ
Film is banaal, maar maakt onsterfelijk, de
waarheidsmachine kan me gestolen worden.
Bij de selectie van een fragment bij het overlijden van Anita Page, een van de laatste Hollywoodsterren uit de zwijgende periode, deed
zich een interessant incident voor. We hadden de beschikking over een dvd van de
Nederlandse documentaire A Silent Star
(2008), waarin we kennis maken met Randal
Malone. De man trekt zich het lot aan van
hoogbejaarde sterren naar wie niemand meer
omkijkt. Hij sprak op de begrafenis van Ginger Rogers en mocht de kist dragen van Ann
Miller, zegt hij. In een roze opkamer vol
snuisterijen vertelt hij dat op de bovenetage
Anita Page woont. Hij zorgt voor haar en hun
relatie is zo hecht dat hij haar enige erfgenaam is geworden.

FILM IS HET IDEALE DOMEIN VOOR
HET INSTANDHOUDEN EN KOESTEREN VAN IDEAALBEELDEN
Dit is het soort waarheid, van de lijkenpikkers
en stroopsmeerders, van de exploitatie van
verval en dood, waar we in Het Schimmenrijk
altijd afstand van proberen te houden.
Malone gaat de camera voor de trap op, en in
een slaapkamer met affiches van Page aan alle
wanden, zit een broze mummie van 96 met
een zonnebril. “Ah nee, dit wil ik niet zien!”,
roept een van ons en wendt het hoofd
demonstratief af. Als Malone zijn levende trofee gaat knuffelen, loopt mijn collega naar de
speler en haalt de dvd eruit. Ik protesteer,
want hoewel ik dit ook een walgelijk tafereel
vind, ben ik toch van mening dat je alles
moet bekijken, ook de meest afstotelijke dingen. Er ontstaat een heftig debatje, en we kijken toch nog even door. We zijn het er snel
over eens dat we in Het Schimmenrijk het
fragment stoppen bij de trap, als beginselverklaring over cinema en de dood. Wij houden
een maandelijkse protestmanifestatie tegen
de dood, en tegen de opvatting dat film 24
keer per seconde de waarheid vertelt. Dat doe
je maar op televisie. n
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THE END

EEN GOEDE FILM

HOUDT

EEN GOED EINDE IS EEN SAMENVATTING

WAAR DE FILM BIJ NADER INZIEN OVER GEGAAN IS

NOOIT

OP
Het beste voorbeeld daarvan is Once Upon a
Time in the West (Sergio Leone, 1968), dat
geheel in dienst staat van het einde dat zal
komen. Het happy end is uitgevonden om de
spanning die elk verhaal bij de toeschouwer
creëert draaglijk te maken. In die functie is
er geen bezwaar tegen het happy end; het is
problematisch geworden vanaf het moment
dat men film is gaan begrijpen als metafoor
voor het leven. Sinds elke opvallende
gebeurtenis wordt beschreven als ‘net als in
de film’, is er een enorme morele druk
komen te liggen op de werkelijkheid om ook
een happy end te hebben. Pas sinds filmmakers zich bewust werden van die status van
film, konden ze zich, via een omgekeerde
logica, eindes veroorloven die in de film ‘net
als in de werkelijkheid’ waren. Zie bijvoorbeeld Robert Altmans The Player (1992).

BESTAANSRECHT
Als film en leven zo met elkaar vervlochten
zijn, dan is binnen diezelfde metafoor het
begin van een film te begrijpen als geboorte, en het einde als de dood. Omdat dat de
meest cruciale gebeurtenissen in een leven
zijn, krijgen ze de meeste nadruk, ook in
film. Bijna zou je kunnen zeggen dat het
bestaansrecht van een film bestaat uit het
begin en einde, en dat de rest van de film
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Elke film moet hoe dan ook
eindigen. Er is een moment
dat de filmstrook eindigt.
Het einde is de belofte aan
de toeschouwer dat de film
een eindpunt zal hebben. De
toeschouwer denkt alleen
het verhaal te volgen, maar
in werkelijkheid staat elk
verhaal in het teken van de
manier waarop het eindigt.
Gerwin van der Pol

slechts vulsel is. Stilistisch is dit zeker zo: beginnen en eindes zien er
altijd beter uit, zijn beter
verzorgd, en hebben complexere cameravoering
dan de rest. Zie bijvoorbeeld Tim Burtons The
Nightmare before Christmas (1993).
De standaardfilm heeft
een begin dat in cryptische vorm het verhaal
samenvat, waarna het
einde vrijwel identiek
is aan het begin, met
als enig verschil dat alle
raadsels en problemen
zijn opgelost. Zulke films verbeelden een
overzichtelijk wereldbeeld, waarin al het
handelen van de mens zinvol en doelgericht
is, en de mens aan het eind van het leven
voldaan en tevreden kan sterven.
Een goed einde is een samenvatting waar de
film bij nader inzien over gegaan is. De fascinatie voor schaal in Men in Black (Barry Sonnenfeld, 1997), en voor alles wat niet is wat
het lijkt – eindeloos herhaald in de film zelf
– krijgt een mooie apotheose in het slot (in
ingeniositeit bijna overtroffen in Sonnen-

felds Men in
Black II uit
2002).
Veel interessanter zijn de
eindes die een
zinlozer
bestaan suggereren. Ze kunnen het doen
door het begin
in twijfel te
trekken. Zo is
er de verrassing van het
einde die de
titel – of een
kerngedachte
van de film – opeens in een totaal ander
daglicht stelt: They Shoot Horses, Don’t
They? (Sydney Pollack, 1969), of recent de
slotzin ‘I am finished’ in There Will Be Blood
(Paul Thomas Anderson, 2007). The Conversation (Francis Ford Coppola, 1974) toont
ons uiteindelijk dat we het begin totaal
verkeerd gezien hebben. Of The Cook, The
Thief, His Wife and Her Lover (Peter Greenaway, 1989), waarin de vrouw haar echtgenoot houdt aan zijn woord om de lover op
te eten, en hem daarna vermoordt vanwege

zijn kannibalisme. Een soortgelijk onsmakelijk consequent uitgevoerd idee is te vinden
in Taxidermia (Gyorgy Palfi, 2006). Als ultieme verrassing blijkt in het slot dat de film
exact het tegenovergestelde is van dat waar
de film over ging: het moordmysterie waarin
de rechercheur zelf de dader blijkt te zijn,
zoals The Element of Crime (Lars von Trier,
1984).

ANGST VOOR HET EINDE
In de genoemde films is er nog een relatie
tussen begin en einde. Het kan ook gebeuren
dat een film geen einde wil, en net als de
mens de dood liefst zo lang mogelijk uitstelt.
Zo is er het open einde van Raiders of the lost
Ark (Steven Spielberg, 1981), waarin de ark
keurig in een krat wordt opgeslagen in een
loods, waarmee wordt gesuggereerd dat de
krat nog een keer teruggevonden zal worden,
wat in het laatste deel ook het geval bleek.
Zo´n open eind als cliffhanger is een van de
basisconventies van de horrorfilm; niet
alleen omdat het een vervolgfilm mogelijk
maakt, maar vooral om duidelijk te maken
dat het kwaad niet is gestraft. Kijk maar naar
Winterschläfer (Tom Tykwer, 1997), waarbij
het publiek bijna juichend de dood verwelkomde van een moreel fout personage, dat
daarmee gestraft wordt voor iets wat hij niet

heeft gedaan. Hij stort van de berg af en
blijft eindeloos vallen. Ik zag de film in 1998
en voor mij is hij nog steeds aan het vallen.
Andere manieren van uitstel is het bieden
van meerdere eindes. In Los Amantos del Círculo Polar (Julio Medem, 1998) zijn het twee
tegenovergestelde eindes. Maar in The Lord of
the Rings: Return of the King (Peter Jackson,
2003) leek in het laatste uur de film steeds
weer afgelopen te zijn, om daarna te komen
met nog een einde.
Ook de steeds vaker voorkomende gewoonte
de film na de aftiteling te vervolgen is niets
anders dan angst voor de dood. Al is in Apocalypse Now (Francis Ford Coppola, 1979),
met de grote apocalyps na de aftiteling (destijds in veel bioscopen niet eens te zien
geweest omdat de vertoner de film stopzette
na de aftiteling) de allergrootste horror dat
er geen einde is, en men geen rust kent in de
dood. Niet voor niets moest er een nieuwe
uitgave komen van de film: Apocalypse Now
Redux (Francis Ford Coppola, 2002).

VERLOSSING
Dan zijn er nog de eindes aan films die niet
de personages maar de toeschouwer uit diens
lijden verlossen. De overgrote meerderheid
van films ontlokt sowieso de constatering dat
het enige goede aan de film is ‘dat- ie is afge-

lopen’. Maar ook in sommige heel goede films
brengt het slot verlossing van de toeschouwer. Films zo vol spanning dat je zelfs blij
bent met een verschrikkelijke uitbarsting van
onrechtvaardigheid, omdat je niet meer hoeft
af te wachten wat er zal gebeuren. Zie bijvoorbeeld Der siebente Kontinent (Michael
Haneke, 1989).
Er is nog een buitencategorie films, waarin
noch het einde, noch het begin geproblematiseerd worden. Dat zijn de in zichzelf besloten films, waarin het begin het einde is, en
het einde het begin. La ronde (Max Ophüls,
1950) dringt zich op, maar ook films waarin
personages niet meer uit hun droom kunnen
of willen stappen, zoals Solaris (Andrei Tarkowski, 1972). Slechts zelden is dat in een
film positieve levenshouding. In talloze horrorfilm blijken mensen gevangen in hun
nachtmerrie, waaruit ze nooit meer kunnen
ontwaken, zoals in het gedenkwaardige slot
van Planet of the Apes (Franklin J. Schaffner,
1968). Dat slot maakt overigens ook duidelijk
waaraan een imposant slot moet voldoen, het
problematiseert de overgang van film naar de
werkelijkheid van de toeschouwer. En ook al
is de filmstrook uiteindelijk eindig, een
goede film werkt daarna door in het hoofd
van de toeschouwer. Op die manier houden
films nooit op. n
januari 2009 Skrien 61

THE END

Waar gehakt wordt, vallen spaanders. In filmkrantenland pikt de ene in wat de andere wordt
afgepakt. In films is doodgaan een frequent thema. Een opsomming van dat muzikale gehakt
kan nooit compleet zijn. Maar ook de spaanders leveren een morbide beeld van verlies.
Kees Hogenbirk

ELEGIE VOOR DE VELEN DIE HET NIET GERED HEBBEN

De journalistiek levert de beroemdste dood in
de cinematografie: mediamogul Charles Foster Kane sterft, met ‘Rosebud’ op zijn lippen.
Het streven naar geld en invloed heeft hem
eenzaam achtergelaten tussen zijn bijeen
gekochte kunstschatten in Xanadu. Orson
Welles legt in zijn eerste film Citizen Kane
(1941) meteen een extra dimensie: de film
gaat over krantenmagnaat William Randolph
Hearst, maar vormt zelf het verslag van de
onderzoeksjournalistiek naar diens levenswandel. Welles’ radiocomponist Bernard
Herrmann schreef, eveneens in zijn filmdebuut, twee hoofdthema’s: voor de macht van
Kane en voor het raadsel Rosebud.
Sommige componisten vertonen een voorkeur voor specifieke muziekinstrumenten: als
zij eenmaal een bijzonder instrument of een
speciale techniek hebben ontdekt, schrijven
ze daar het liefst uitzonderlijke stukken
voor. Elmer Bernstein liet sleutelscènes door
de ondes-Martenot uitdrukken, John Williams gebruikt graag de tuba, Elliot Goldenthal
houdt van scheurende trombones en James
Horner laat de dwarsfluit met luchtstroomstoten aanblazen.
Bernard Herrmann komt steeds terug op de
fagot. Al in Citizen Kane wordt de naargeestige sfeer bepaald door deze laagste van de
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houtblazers. Anders dan in die tijd gebruikelijk, zijn Herrmanns muzikale motieven nauwelijks melodieus. De film begint met een
cameratilt over het hek rond Xanadu. Hoe
meer onze blik opklimt naar het huis op de
berg, in verschillende overvloeiers van de
shots, des te schriller de klanken worden. De
muziekinstrumenten gaan met dezelfde dissolves in elkaar over. Onder de celli en naargeestige blazers blijven echter continu de
fagotten brommen. Zij zijn het die onbarmhartig de dood van Kane inluiden. Zij staan

gedurende de hele film voor zijn duistere
macht. Rosebud mag dan de rode draad van
het verhaal vormen, haar leidmotief van vijf
noten – direct na Kane’s sterven even te
horen op vibrafoon – kan slechts weemoed
oproepen. De fagot blaast grimmig door.

PRESS NOW
Aan de top van het krantenvak vallen in de
cinematografie niet veel slachtoffers. Aan de
basis meer, maar dan gaat het vooral om de
reporters in het veld. Pas in de jaren tachtig
durven de grote studio’s het aan om de
romantiek van de beroepsgroep – die man
met een kaartje press in de rand van zijn
eeuwige hoed – onderuit te halen. Op gevaarlijke missies in de Derde Wereld sneuvelen de
eerste verslaggevers en cameraploegen. De
filmmuziek is inmiddels, na Giorgio Moroders
gevoelloze score voor Midnight Express (1978)
in de full-blown elektronica beland. Maurice
Jarre componeert de scores voor twee journalistenfilms op zijn keyboards: in Die Fälschung (1981) tracht Bruno Ganz onafhankelijke berichtgeving te leveren over de Palestijnen in Libanon. In 1982 speelt Linda Hunt
de kleine liaison in het Indonesië van Soekarno: in The Year of Living Dangerously vallen de omstanders eveneens bij bosjes. In dit

mijnenveld is elke romantiek verdwenen.
Synthesizerritmes drijven deze films van Volker Schlöndorff en Peter Weir aan, koel en
onpersoonlijk.
Voor Under Fire (1983) benut Jerry Goldsmith de mogelijkheden van de OB-8, GS-1,

Moog en Chroma om de verschrikkingen van
de volksrevolutie in Nicaragua nog afschrikwekkender te maken. De synthesizers symboliseren tevens de digitale distantie van de
media. Voorheen gebruikte Goldsmith de synthesizer om klanken voort te brengen die niet
op andere wijze kunnen worden geproduceerd, nu gaat hij mee in de trend om onrust
te brengen in gebeurtenissen en karakters.
Hij voorziet echter vooral in akoestische
muziek, omdat menselijk drama en een
beroepsgebonden romance de plot aansturen.
Roger Spottiswoode’s film draait om de driehoeksverhouding tussen een oorlogsfotograaf, radiojournaliste en televisiereporter
tijdens de opstand van de Sandinistas tegen
Somoza in 1979. Het scenario is geïnspireerd
door de moord op ABC-correspondent Bill
Stewart, door Somoza’s Guardia Nacional. Net
als in de film is die vanuit de verte door Amerikaanse cameralieden vastgelegd. De scène
waarin Gene Hackman wordt geliquideerd
schokt mede omdat Goldsmiths Latijns-Amerikaanse ritmes, met Pat Metheney virtuoos
op gitaar, in wisselend metrum geen enkel
houvast bieden. Wanneer Joanna Cassidy de
dood van haar ex-vriend op televisie ziet,
horen we eerst het thema van deze Alex op
piano en keyboard – het klinkt zo berustend

dat het zijn lot eigenlijk al veel eerder voorspelde. Hierna zet Goldsmith echter de panfluitmuziek voor de rebellen in. Cynisch concludeert een verpleegster namelijk: ‘Nadat 50
duizend Nicaraguanen zijn vermoord brengt
de dood van één Amerikaan deze oorlog

ALCOHOLISME ALS
DOODSOORZAAK WORDT IN
LEAVING LAS VEGAS (1995)
BEGELEID DOOR EEN EENZAME
JAZZTROMPET
onder de aandacht van de wereld. Misschien
hadden we vijftig jaar geleden al een Amerikaan moeten doden.’ Dan sterven journalisten nooit voor niets.

GULZIGHEID
Een voorganger van de synthesizer om de
onafwendbaarheid van de dood op de kijker
over te dragen, is de theremin. Dit pre-elektronische kastje dat door handbewegingen
zoemt en giert, werd in 1945 ontdekt door de
grote componist Miklós Rózsa. In Spellbound
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begeleiden de spookachtige klanken de psychoses van Gregory Peck. In Billy Wilders The
Lost Weekend zet Rózsa de theremin in om
Ray Millands verlangen naar drank tot een
geestelijke aandoening te maken. Alcoholisme als doodsoorzaak wordt in Leaving Las
Vegas (1995) begeleid door een eenzame
jazztrompet, gecomponeerd door regisseur
Mike Figgis zelf. Dit is gepast, omdat Nicholas Cage in zijn dronken staat jazzklassiekers
zingt en de gokstad sowieso wordt geassocieerd met crooners en The Rat Pack. Toch
kampt de jazz ook met een stigma. Dat
begint al met The Man with the Golden Arm
(1955). Otto Preminger regisseert Frank Sinatra als heroïne-junkie, die het hoofd boven
water probeert te houden door te werken als
drummer. Daarom componeerde Elmer Bernstein jazzmuziek, door Shorty Rogers gearrangeerd met Shelly Manne op drums. Sindsdien is die negermuziek voor Hollywood echter verbonden aan elke vorm van verslaving.
Zelfs in Eric Claptons score voor Rush (1993)
zoekt zijn gitaar de klagelijke kant van de
jazz voor de drugsverslaafde undercoveragent Jason Patrick.
Doodgaan door zwelgen in voedsel levert

en versterkte zo het afglijden naar zelfmoord
door overconsumptie.
Gulzigheid is een van de zeven hoofdzonden.
In Seven van David Fincher (1995) zorgt een
moordenaar ervoor dat mensen aan hun
zwakheid ten onder gaan. Een lekkerbek
wordt aan tafel volgepropt. Howard Shore
levert een duistere, lugubere score af,
gegrondvest in de contrabassen. Elke kamer
waarin de rechercheurs een bijbelse ontdekking doen, is immers in duisternis gehuld. Pas
daarna komen de Penderecki-achtige pizzicati
van de strijkstokken die onze huiver bespelen. Shore roept dezelfde gitzwarte atmosfeer
op als in 1990, in de geblindeerde woningen
en kelderruimten van The Silence of the
Lambs. Waar de kijker niets kan ontwaren,
komen de oren op scherp te staan. We zetten
ons schrap, voor de schrik die komen gaat.

SPIONAGEFILMS

twee significante voorbeelden van muziekgebruik op. In La Grande Bouffe (1973) wordt
ad infinitum dezelfde rumba gespeeld. Het
Latijns-Amerikaanse dansritme komt in
allerlei variaties voorbij, met een stem die
meeneuriet, op ocarina of basfluit gespeeld,
door Hubert Rostaing op zijn klarinet geblazen met de zakdoek van Marco Ferreri in de
beker gepropt om het geluid gemoffeld, meer
clownesk te maken. Zo wordt dit deuntje
door componist Philippe Sarde tot een
voorbode gemaakt van de onafwendbare
dood; als de vier vrienden eten tot ze barsten, klinkt het op een ontstemde piano,
hard en kil navibrerend. De vooraanstaande
criticus François Chalais schreef: ‘Hoe kan de
subtiele musicus van César et Rosalie toestaan dat Michel Piccoli over zijn muziek
heen scheten laat?’ Maar Sarde was er al in
de scenariofase met zijn eindeloze rumba bij
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Als er ergens koelbloedig wordt afgerekend, is
het in spionagefilms. James Bond zet de
toon, met een geheel eigen subgenre. Niet
alleen de onderkoelde humor, de gadgets en
de fantasierijke uitschakelingmethodes worden in andere films – en in het echte leven –
gekopieerd, ook de muziek die erbij hoort is
een standaard geworden. Dit is geheel te danken aan de Engelsman John Barry, die begon
met zijn eigen beatbandje en via arrangeerwerk bij producenten Saltzman & Broccoli
terecht kwam. Barry geeft de bigband-swing
uit de jaren veertig en vijftig een twist van
elektrische gitaren en drums, en voilà: vanaf
1963 (From Russia with Love) is een stijl geboren. Vooral de koperblazers schetteren wanneer er, in die goeie dagen van de Koude Oorlog, slachtoffers vallen. 007 krijgt direct
navolging op televisie in een onuitputtelijke
stroom spionageseries. Zo schrijft Goldsmith
voor The Man from U.N.C.L.E. (1965) de herkenningstune en componeert Mission: Impossible-musicus Lalo Schifrin veel afleveringen:
allemaal in die coole jazz die hedentendage
als lounge populair is.
Toen de sixties weer in kwamen, produceerden de studio’s ook de ene spoof na de andere. De jazzaanpak leent zich uitstekende voor

de ironische benadering van de geheim
agent. The Man Who Knew too Little (1997)
heeft hilarische swing van Christopher
Young, de Austin Powers-serie (1997-2002)
drijft op de tongue-in-cheek van George S.
Clinton – en quasi-Bondsongs die beter zijn
dan wat tegenwoordig voor de originelen
wordt gecomponeerd – en Johnny English
(2003) krijgt zelfs een 007-achtig leidmotief
van Edward Shearmur. In deze parodieën
zijn weliswaar weinig doden te betreuren,
maar zij vormen wel een indicatie hoe sterk
de formule van John Barry is.
Terwijl de moderne jeugd wordt voorgeschoteld hoezeer bij jonge special agents de jazz
past, van Robert Rodriguez en John Debney
in de Spy Kids-reeks (2001-2003), van John
Powell in Agent Cody Banks (2003) of van
Michael Giacchino in The Incredibles (2004),
maken de James-Bondproducenten de onvergeeflijke inschattingsfout verteltechniek en
montage in Quantum of Solace (2008) te verlagen naar de willekeur van de MTV-generatie. David Arnolds score levert bij het genadeloze geweld van James Bond slechts pompende tempi zonder enig karakter. Elke inlevingsmogelijkheid, waarvoor Barry’s melodieuze koperwerk altijd een kans bood, wordt
daardoor uitgesloten.
Jazz is ook vaak verbonden aan geschiedenissen waarin het opruimen van medemensen tot officiële praktijk is verheven. Aangrijpend is de weergave van de doodstraf in
Robert Wise’s I Want to Live! (1958). Het is
Johnny Mandels eerste score, die hij deels
laat uitvoeren door Gerry Mulligan’s Jazz
Combo. In de ‘West Coast’-partituur staat het
slagwerk voor de wetshandhaving. Telkens
als we Shelly Manne, Larry Bunker, Mel
Lewis, Milt Holland en Mike Pacheco horen
drummen, weten we dat de Sterke Arm
ergens op de loer ligt. Mandel wil aanvankelijk de executiescènes stil laten. Regisseur

STOM VAN HITCHCOCK,
OM TE VERVALLEN
IN DE OUDE NEIGING
HERRMANN DE EER TE
ONTHOUDEN DIE HEM
TOEKOMT
Wise vraagt echter om ongemakkelijke klanken. Wanneer Susan Hayward door de gang
naar de gaskamer moet, klinken weinig
gebruikte instrumenten als contrafagot en klarinet, bastrompet en -fluit. Onder de voorbereidingen van de vergassing zitten de laagste registers van de instrumenten. Het maakt
de toeschouwer machteloos en woedend.
David Robbins schreef voor Dead Man Walking (1995) van zijn broer Tim eerder blues
dan jazz. Hier ligt de nadruk immers meer op
verzoening met het onherroepelijke lot, via
de non (Susan Sarandon) die de schudige
(Sean Penn) tot de injectietafel begeleidt.
Maar Tim Robbins wil niet alleen zo’n spirituele lading; om de film universeler te maken
laat hij David samenwerken met onder anderen de Pakistaanse zanger Nusrat Fateh Ali
Khan. Dit zorgt voor een wereldomspannend
pleidooi tegen de doodstraf.
De score voor The Green Mile (1999) is eveneens geïnspireerd door de blues en bevat veel
periodenummers uit de Tin Pan Alley-tijd.
Frank Darabonts transcendentale drama
speelt zich af in het zuiden van de VS, waar
een reus van een neger naar de elektrische
stoel wordt gebracht. Thomas Newman componeert voor de slideguitar als bepalend
instrument en komt zo meer in de buurt van
de bluegrass.

SCHULD EN BOETE
Jazzmuziek lijkt in de cinema sterk te zijn
verbonden aan zonde: wie slecht is mag uit
de weg worden geruimd, en heeft dat aan
zichzelf te danken. Voor het schuldeloze
slachtofferschap wordt het symfonieorkest te
hulp geroepen. Het zal niet verbazen dat de
schaamtevolle katholiek Alfred Hitchcock
hiervoor ideale illustraties aandient. Zijn
vaste componist Herrmann overtuigde hem
van de noodzaak muziek te plaatsen onder de
douchescène van Psycho (1960). Gelukkig
maar, want het zijn de krijsende violen in de
hoogste registers die doen vergeten dat het
mes nergens in Janet Leighs buik steekt en
het bloed (in zwart-wit) wel donkerder had
gekund. Sindsdien weet iedereen: vermoord
worden gaat van ie ie ie. Stom van Hitchcock,
om nog een keer te vervallen in de oude neiging Herrmann de eer te onthouden die hem
toekomt. Voor Torn Curtain (1966) heeft de
componist een ijzingwekkend stuk geschreven voor zwaar koper en twaalf dwarsfluiten
om Paul Newman en Julie Andrews te helpen

onder paukenslagen het slagersmes in de nek
van hun ‘lijfwacht’ te drijven. Maar tijdens
hun negende samenwerking stokt het wederzijdse geduld; Hitchcock vindt de score veel
te grauw en huurt John Addison voor hippere muziek. Die laat ‘The Killing’ score-loos. Er
is geen donder meer aan.
Schuld en boete hebben altijd een rol
gespeeld in de muziek. Over de mens zal worden geoordeeld op de jongste dag. Het Dies
Irae, de Dag des Toorns, is een staand onderdeel van het Requiem geworden. Het is echter ook een oordeelslied, met een vaste melodie die stamt uit de middeleeuwen. Hector
Berlioz verwerkte deze melodie in zijn Symphonie Fantastique (deel 5: Droom van een
Heksensabbat, 1830) en ook in de twintigste
eeuw wordt het stuk door veel – klassiek
geschoolde – componisten aangehaald in scores waarin een bestraffing in het vooruitzicht
wordt gesteld. Jacques Ibert citeert het in
Golgotha (1935), Benjamin Frankel bij de
eenzame opsluiting in The Prisoner (1955),
Rózsa bij de dood van koning Frans I in Diane
(1956), Gerald Fried baseert er zijn gehele
score voor The Return of Dracula (1958) op,
Herrmann bij de aanval van de Hydra in
Jason and the Argonauts (1963), Goldsmith
voor de satanische rituelen van de twee concertpianisten in The Mephisto Waltz (1971),
Wendy Carlos en Rachel Elkind (op synthesizer) gedurende de helikoptervlucht in de
titelsequentie van The Shining (1980), en
Basil Poledouris tijdens ‘The Gift of Fury’ in
Conan the Barbarian (1982). Het oude thema
roept onbewust een occulte dreiging op.
Religie vraagt om offers. In de filmmuziek
wordt er sinds Goldsmiths meesterlijke The
Omen (1976) dan koorzang ingezet. Voortgekomen uit een combinatie van het gregoriaans en Carl Orffs zetting van de Carmina
Burana, creëerde Goldsmith een huiveringwekkend woordloos gezang op zelfbedachte
Latijnse teksten: Ave Satani! Elke verdoemde
wordt ermee ingeleid, in twee vervolgen (en
een remake uit 2006) totdat de non-verbale
kerkzang culmineert in een halleluja bij het
verslaan van de duivel (The Final Conflict,
1981).
Ook in films over kruistochten en godsdienstoorlogen klinkt vaak koorzang, vooral om
het verhaal in de juiste geschiedkundige setting te plaatsen. Het afslachten van heidenen geschiedt in moderne avonturenproducties echter op de maat van een drumcomputer en heeft derhalve niet half de impact van
het akoestische werk.
Zelfmoord is een verhaal apart. Paul Schraders Mishima (1985) heeft een van Philip
Glass’ eerste biologerende filmscores. Hij

schept een beschouwende stemming voorafgaande aan de seppuko van de schrijver,
waarin de minimal music dramatische orgelaccenten legt. In Sofia Coppola’s The Virgin
Suicides (2000) stemt de gitaar-met-computermuziek van Air (Jean-Benoît Dunckel &
Nicholas Godin) net zo dromerig als de vijf
zusjes die uit het leven stappen. In M*A*S*H
van Robert Altman (1971) is Mandels song
‘Suicide is Painless’ daarentegen één grote
voordegekhouderij die de Korea-oorlog alleen
maar verder ridiculiseert.

ONGELUK
De laatste adem uitblazen kan natuurlijk nog
op heel veel andere manieren, met navenante muzikale begeleiding: door ziekte en
ouderdom (pianissimo), oorlog (vroeger

marsmuziek, sinds Vietnam pop!), terreur
(slagwerk), verkeersongelukken (actieritmes), cowboy-shootouts (gitaar en harmonica), gevaar uit de ruimte (elektronica), als
slachtoffer van de elementen (enge tremoli)
en politieke aanslagen (onderhuidse percussie). Vooruit, nog één dan: als prooi van de
natuur. Jaws 2 (van Heroes-regisseur Jeannot
Szwarc, 1978) begint onder water met een
stel scubaduikers. John Williams componeert er een semi-barok ‘Ballet for Divers’ bij.
Een elegante harp vervangt de zagende contrabassen (dum-dum dum-dum dum-dum
dum-dum) als het instrument van de zee.
Williams laat zodoende de waarschuwing van
de aankomende witte haai achterwege. Je
schrikt je een ongeluk als het monster –
tagline op het affiche: Just when you thought
it was safe to go back in the water – toehapt.
En hoe loopt het af in de journalistiek? In
Professione: Reporter, All the President’s Men,
Broadcast News of The Paper vallen geen
doden. Skriens rozenknop zal na veertig jaar
nog niet zomaar verzengen in het vuur van
verraad en vergiftiging. n
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De Tien
van Skrien
Nederlands filmtalent voor de toekomst

Het moeilijke jaar dat Skrien achter de rug heeft, vergroot de behoefte
om naar de toekomst te kijken. De redactie selecteerde daarom
tien Nederlandse filmtalenten, van wie we de komende jaren veel
verwachten. De Tien van Skrien.
Kees Driessen en André Waardenburg
Deze Tien van Skrien moet niet worden verward met de gelijknamige rubriek die van
2001 tot 2004 in Skrien liep, waarin steeds
tien thematisch gerangschikte films kort
werden gepresenteerd. Toch is er wel een
verband te verzinnen. Ook bij deze tien
talenten is het interessant overeenkomsten
te ontdekken. Overeenkomsten, die minstens
evenveel zeggen over de voorkeuren van
Skrien als over de aanstormende generatie
cineasten.
De Tien van Skrien zien hun werk het liefst
in de bioscoop. Ze omarmen het internet;
niet als podium maar voor research, productie en distributie. Als echte Nederlanders
relativeren ze de betekenis van de Nederlandse filmtraditie voor hun werk – behalve
de twee makers die elders zijn geboren. En
ze weten allemaal hoe het in Nederland
beter moet.

Deze tien talenten zijn door de redactie in
eerste instantie geselecteerd uit de jaarlijkse
besprekingen die Skrien wijdt aan de afstudeerfilms van Nederlandse film- en kunstopleidingen. Daaraan zijn filmmakers toegevoegd die de redactie de afgelopen jaren via
andere wegen zijn opgevallen.
Het gaat om filmmakers die nog onder de
radar verkeren. Onmiskenbaar aanstormende
talenten als Jiska Rickels, David Lammers,
Nanouk Leopold, David Verbeek en Rosto
vielen daarmee af. Maar het maken van
een televisiefilm in de Kort!- of One Night
Stand-reeks is niet beschouwd als te grote
bekendheid.
De tien talenten worden gepresenteerd in
willekeurige volgorde, met een portret dat ze
zelf hebben aangeleverd en een selectie van
de antwoorden die ze gaven op de volgende
vijf vragen.

Waar ben je op dit moment mee bezig?
In hoeverre beschouw je jezelf als een Nederlandse maker in
een Nederlandse filmtraditie?
Hoe verhoudt de bioscoop zich voor jou tot andere podia als
televisie, computer of internet?
Is internet van invloed op hoe je films maakt en verspreidt?
Welke verbetering zou de Nederlandse filmcultuur het meest
vooruithelpen?
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NFTA. Afstudeerfilm Gödel (2007). Deze
film viel op vanwege de formalistische
stijl waarmee het leven van wiskundige
en logicus Kurt Gödel in beeld wordt
gebracht, een inspirerend spel met werkelijkheid en fictie. www.remark.biz
Bezig ‘Ik word behandeld door het Amsterdams Revalidatiecentrum, vanwege een paar
hernia’s. Ik verzin absurde verhalen met
Ceras, mijn dochter van negen, met wie ik
ook de film Marilika schrijf. Met steun van
het Fonds BKVB [beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst; red.] bouw ik een atelier in mijn achtertuin, om ondanks de hernia’s toch door te kunnen werken.’
Nederlands ‘Ik was me er niet van bewust
dat er een Nederlandse filmtraditie was. Al
zijn Alex van Warmerdam en Jos Stelling wel
meesters voor mij.’
Podia ‘Alleen de bioscoop biedt die overweldigende, fysieke ervaring, die je in een verruimd bewustzijn brengt. Maar ik zou ook
graag een film voor Playstation 6 willen
maken. Tegen die tijd is de beeldkwaliteit
goed genoeg. Dat lijkt me te gek.’
Internet ‘Mijn eindexamenfilm Gödel ging
over een logicus. Die is grotendeels gefinancierd door internationale logicagenootschappen, die we via internet gevonden en benaderd hebben. Dat ga ik ook doen met mijn
volgende film Shallow Orange, die laat zien
dat schaken eigenlijk een spannend menselijk
drama is. De internationale schaakwereld is
rijk en sterk vergrijsd. Zij sponsoren de film,
die als een schaakcommercial kan werken.’
‘Ik heb van Shallow Orange al een timeline.
Die staat online en kan daar worden ingevuld. De muzikant kan erop werken, de production designer kan er mood boards in stoppen. Zo kun je een open source film maken,
een soort moving storyboard. En daarmee
gaan we dan draaien.’
Verbetering ‘Drie dingen. De inhoudelijke
eindverantwoordelijkheid bij de makers leggen. Het inzicht verdiepen dat commerciële
en artistieke films elkaar nodig hebben. En
een laboratorium opzetten voor grootschalige
experimenten – films die niet per se vertoond
hoeven te worden.’

JENNIFER PETTERSSON
JAAP VAN HEUSDEN
NFTA. Afstudeerfilm het sobere, door
Nescio geïnspireerde Een ingewikkeld
verhaal eenvoudig verteld (2005). Hij
verraste vervolgens met de korte ‘fotofilmdocumentaire’ Anderman (2006) en
maakte de One Night Stand Ooit (2008),
met een indrukwekkende rol van Barry
Atsma als geestelijk gehandicapte. Zie
ook zijn Dagboek in Skrien 2, maart/april
2007. www.jaapvanheusden.nl
Bezig ‘Met het scenario Win-win voor de NPS,
over een jongen die dankzij zijn talent in de
optiehandel omhoog wordt gezogen in de
wereld van de Zuidas. De kredietcrisis helpt
bij mijn script: iedereen weet nu wat opties
zijn.’
Nederlands ‘Ik houd van de Nederlandse
taal en van scherp geschreven dialogen, die
per definitie onvertaalbaar zijn. En ik film in
Nederland, dat vormt het verhaal. Neem de
Zuidas, dat is een lullig hubje vergeleken met
London of New York. Na twintig gebouwen
zit je weer in Buitenveldert. Dat ga ik niet
ontkennen, dat omarm ik. Maar in de manier
van verhalen vertellen ben ik beïnvloed door
Engelse en Amerikaanse films. Goede Nederlandse films schetsen vaak zorgvuldig, maar
zonder duidelijk verhaal. Ik wil altijd aan het
publiek denken.’
Podia ‘Ik ben nog maar drie jaar bezig. Een
van mijn korte films heeft in de bioscoop
gedraaid en verder heb ik mijn films alleen
op festivals in de bioscoop gezien. Maar als ik
iets maak, ga ik toch uit van de bioscoop.
Bovendien: mensen hebben thuis tegenwoordig zulke ongelooflijke televisies aan de
muur hangen, daarvoor hoef je niet meer
alleen in close-ups te filmen.’
Internet ‘Een van de personages die ik nu
schrijf is gebaseerd op een Koreaanse jongen
die ik heb ontmoet. Maar ik heb hem maar
vier uur gesproken. De rest zit ik bij elkaar te
schrapen uit fora en berichten. Dat is superrijk
materiaal: mensen gaan uit zichzelf heel ver,
verder dan als ik een researchinterview doe.’

SACHA POLAK
NFTA. Afstudeerfilm Teer (2006), een
teder verhaal met een sterk scenario
van Bastiaan Kroeger (ook opgenomen
in de Tien van Skrien), die ook de scripts
schreef voor haar Kort!-films El mourabbi (2007) en Jalla (2007) en de One
Night Stand Onder de tafel (2008), met
Hans Dagelet als alcoholist. In 2008 werd
ze ingehuurd als regisseur voor de NFTAafstudeerfilm Drang, met een mooie rol
voor de jonge Lore Dijkman. Zie Polaks
Dagboek in Skrien 5, juni/juli 2006.
Bezig ‘Ik rond het script af van mijn nieuwe
film Pangea. Vanaf maart ga ik daarmee de
regiecursus bij het Binger Filmlab volgen.
Verder werk ik met Helena van der Meulen
aan een script voor de Oversteek en heb ik
samen met de schrijfster Hakima Elouarti een
NPS Kort! ingediend.’
Nederlands ‘Ik voel me niet verbonden met
de Nederlandse film. Ik voel me eerder verbonden met de Europese film – in tegenstelling tot de Amerikaanse of Aziatische.’
Internet ‘Internet is een makkelijke manier
om films te verspreiden. Maar ik kan en wil
geen rekening houden met het internet in de
manier waarop ik mijn films maak.’
Verbetering ‘Er zou een soort filmfabriek
moeten komen, voor de productie van een
constante stroom films. Doordat de realisatie
van een fictieproject zo lang duurt, kan de
energie en het enthousiasme van de makers
verdwijnen. Alle meningen van commissies en
dramaturgen kunnen een project beter maken,
maar ze kunnen er ook voor zorgen dat een
film zijn originaliteit en oorspronkelijkheid
verliest en naar de middelmaat verschuift.’

Afdeling Voorheen Audio Visueel, Rietveld Academie. Afstudeerfilm/installatie
Electric Himalaya (2002). Richtte zich
na haar afstuderen met name op documentaires, waaronder de strak gefilmde
kantinedocumentaire Pauze (2005) en
het door de IKON uitgezonden Het leven
is ergens anders (2006), een ontroerende
film over bewoners van de Rotterdamse
Peperklip. www.jenniferpettersson.com
Bezig ‘Ik heb de laatste hand gelegd aan
mijn documentaire Ontheemd, over de dilemma’s van hulpverleners in de Derde Wereld,
zowel in hun werk als in hun gevoelsleven.’
Nederlands ‘Ik ben van oorsprong Zweeds,
maar beschouw mezelf zeker als een maker in
een Nederlandse filmtraditie. Ik was drieëntwintig toen ik Zweden verruilde voor
Amsterdam en de Rietveld Academie. Ik heb
al mijn professionele kennis in Nederland
vergaard en mijn invloeden zijn vooral Nederlandse documentaires en collega’s. De donkere humor en toon in mijn films zijn misschien
Zweeds. Maar de vorm van de Nederlandse
documentaire, de rust en zuiverheid passen
goed bij me. Ook wil ik het verhaal zichzelf
laten vertellen, de kijker niet bij de hand
nemen, maar juist ruimte geven; iets waarin
de Nederlandse documentaire goed is.’
Verbetering ‘Ik vind dat Nederland zijn rol
als leidend documentaireland te weinig
benut. Het is makkelijker een goede Nederlandse documentaire in een videotheek in Tel
Aviv te lenen dan in Amsterdam. Ook gaan
tijdens het Nederlands Film Festival de prijzen altijd naar fictie. De prijs voor montage
zou een keer naar documentaire moeten
gaan, aangezien de montage bij documentaire veel meer een creatief proces is en bij fictie meer vooraf vastligt.’
‘Bij Nederlandse subsidiegevers ligt de focus
te veel op het script. Ik heb niks tegen
scripts, maar naast zo’n vuistdik plan zou
iets van beeld moeten staan. In veel landen
krijgen subsidiegevers naast het script ook
een trailer te zien. Dat is arbeidsintensief
voor de filmmakers, maar zou veel slechte
films kunnen voorkomen.’
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Bezig ‘Op dit moment werk ik aan White
Swan, mijn tweede muziekvideo voor zangeres Lolly Jane Blue. Voor de uitwerking van
de visual effects en digitale sets werk ik in
Hollywood met een groep studenten aan de
Gnomon School of Visual Effects. Daarnaast
bereid ik mijn volgende korte film voor.’
Nederlands ‘Mijn hele leven ben ik door
filmmakers geïnspireerd, niet per se door
Nederlandse. Mijn werk gaat over universele
onderwerpen, ik geloof niet in grenzen.’
Podia ‘De bioscoop blijft het Mekka voor de
filmmaker; de enige plek waar de kijker
gedwongen wordt het bedoelde in de hoogste
kwaliteit beeld en geluid te ervaren. Maar het
gros van mijn publiek maakt kennis met mijn
werk via de computer. Liever wil ik niet
weten met wat voor beeldschermen en kleurinstellingen het bekeken wordt, tijdens de
lunch, zonder geluid of na vijf seconden weggeklikt. Toch maakt de computer mijn werk
enorm toegankelijk. Publiek dat nooit naar
de bioscoop zou gaan voor een korte animatiefilm maakt nu toch kennis met mijn werk.
Dat leidt vaak tot fantastische reacties.’
Internet ‘Ik werk regelmatig met een internationale crew vanaf verschillende locaties
aan de digitale nabewerking van mijn projecten. Alle communicatie gaat dan via internet.
Voor de verspreiding van mijn werk speelt
YouTube een belangrijke rol. Hier bevindt
zich mijn grootste publiek en via YouTube
word ik benaderd door festivals, producenten
en filmstudio’s.’
Verbetering ‘Een minder traditionele blik
op animatie en mixed media en jongere commissieleden bij fondsen en filmfestivals.’
68 Skrien januari 2009

BERI SHALMASHI
GUIDO VAN DER WERVE

MARGIEN ROGAAR
NFTA. Afstudeerfilm Meisje jongen ijsje
(2002). Maakte na de Filmacademie de
sterk geacteerde, goed geschreven lowbudget film Maybe Sweden (2006), de
Kort!-film Zucht (2007), die in 2008 in zijn
eentje de Nederlandse eer verdedigde op
het festival van Cannes, en een jaar later
de Kort!-film Over vis & revolutie.
www.margienrogaar.com
Bezig ‘Ik draai voor het Rotterdams filmfestival een korte film in Gent met twee Belgische
acteurs, Wine Dierickx en Arend Pinoy, en
mijn cameraman Sal Kroonenberg.’
Nederlands ‘Ik beschouw mijn werk als
Nederlands omdat het meestal gaat over
Nederlandse mensen. Mijn humor ligt vaak in
Nederlandse details. In die zin valt het in de
Nederlandse filmtraditie. Echter, ik hoop in
de toekomst nog lyrischer werk te maken.
Verder af te gaan staan van de rationele
greep van de verhaalstructuur. De letterlijkheid van de scène. Ik hoop daarmee de
Nederlandse filmtraditie te veranderen.’
Internet ‘De laatste tijd heb ik veel korte
films gemaakt; die passen binnen de vluchtigheid van internet. Maar ik heb tot nu toe
niets gemaakt dat alleen voor internet is
bedoeld. Wel realiseer ik me in toenemende
mate bij het maken van films dat de beleving
van de wereld door internet visueler en fragmentarischer is geworden en dat de kijker
met steeds minder steeds meer begrijpt.’

FLORIS KAAYK
St. Joost, Breda. Afstudeerfilm is Metalosis Maligna (2006), opnieuw een amusante fake documentaire die virtuoos
live-action beelden integreert met realistische computeranimatie, net als zijn
studentenfilm The Order Electrus (2005),
een perfecte satire op de natuurfilm.
www.floriskaayk.com
Bezig ‘Ik werk op het moment aan een animatiefilm van rond de negen minuten. Aangezien ik dit keer met een budget wilde werken, loopt het project inmiddels bijna twee
jaar. Het verwerven van geld bij de fondsen
verlengt het gehele proces aanzienlijk, blijkbaar vooral als je afwijkende ideeën hebt.’
Nederlands ‘Het liefst zie ik mezelf als een
maker die niet het gevolg is van een bepaalde traditie, maar die nieuwe dingen uitprobeert. Tradities zijn achterhaald.’
Internet ‘Internet is alleen van invloed op
de manier waarop ik mijn films verspreid. Er
is geen enkel podium met zo’n gigantisch
bereik. Dat heeft mij en veel andere beginnende makers een hoop aandacht bezorgd.’
Verbetering ‘Aangezien ik nog maar net
kom kijken, kan ik daar niet zo veel over
zeggen. Wel vond ik het lange wachttraject
voor het werven van fondsen demotiverend.
Hopelijk verandert dat in de toekomst.’

Voorheen Audio Visueel, Rietveld Academie (2003). Maakt licht experimentele,
films, video’s en installaties met veel
droge humor, waarin hij zichzelf en zijn
lichaam niet spaart. Zijn werk grenst aan
de performancekunst. Meer en meer is
hij ook zijn eigen (film)muziek gaan componeren. www.roofvogel.org
Bezig ‘Met een film over de parallellen tussen schaak en piano, genaamd Nummer
twaalf.’
Nederlands ‘Ik ben in de filmwereld terechtgekomen omdat ik zo beeldende kunst en
muziek kan vermengen. Ik heb nooit de
ambitie gehad filmmaker te worden en
beschouw mezelf dus ook niet in die traditie.’
Internet ‘Internet heeft geen invloed gehad
op mijn manier van werken en mijn manier
van werk vertonen. Wel is het dankzij internet makkelijker is om al als jonge kunstenaar
een bepaalde zichtbaarheid te hebben.’
Verbetering ‘Ik denk dat Nederland geen
goede auteurfilmacademie heeft. Op de Filmacademie leren mensen volgens mij hoofdzakelijk om in de regel brave televisiefilms te
maken. Op de kunstacademies heb je wel
ruimte je eigenzinnigheid te ontwikkelen,
maar het echte vak, film maken, wordt daar
niet onderwezen en ook de mogelijkheid om
professioneel samen te werken ontbreekt. Ik
denk dat er in Nederland ruimte is voor een
filmacademie die auteurfilmers de mogelijkheid en ruimte biedt op een professionele
manier zichzelf te ontwikkelen. Het gebrek
aan zo’n academie is volgens mij de oorzaak
van het marginale Nederlandse auteurfilmklimaat.’

NFTA. Afstudeerfilm Wie niet weg is, is
gezien (2008), een documentaire die
met weinig woorden en veel fantasie het
leven toont van kinderen van asielzoekers in Nederland. Zie ook haar Dagboek
in Skrien 1, januari 2008. beiry.hyves.nl
Bezig ‘Ik schrijf de One Night Stand De
ander, over drie mensen in de nachtelijke
haven van Rotterdam. Onder de werktitel
Mesopotamië schrijf ik een HKU-eindexamenfilm voor Floris Parlevliet, over een man op
Terschelling die zijn zoon verliest aan de zee.
Afgelopen zomer filmde ik op Super 8 de
korte film Liefs in Los Angeles, met Sanne
Vogel als een jonge actrice die zomaar naar
Hollywood vertrekt. Het was gestoord en fantastisch; guerrillastijl draaien op Hollywood
Boulevard, stiekem filmen in het reuzenrad
van Santa Monica.’
Nederlands ‘Ik ben opgegroeid in Nederland, met Nederlandse literatuur, muziek,
televisie en films. Ik was dol op films als Het
zakmes en series als Madelief en Dunya en
Desie en vond het bijzonder later op de Filmacademie les te krijgen van de makers. In
2007 heb ik zelf lesgegeven in Iraaks Koerdistan. Daar merkte ik hoezeer ik ‘opgevoed’
ben in een Nederlandse filmtraditie. In de
omgang met acteurs of dialoog; in de precisie
van een découpageplan; in alles. Bovendien:
als Kader Abdolahs Huis van de moskee geldt
als honderd procent Nederlandse literatuur,
dan is sowieso alles wat ik maak Nederlandse
cinema. Overigens zou ik dat boek dolgraag
omzetten in een script. Zo’n film zou goed
zijn voor de Nederlandse cinema.’
Verbetering ‘Meer trots zijn op bijzondere
prestaties. De Nederlandse film mag een beetje voorgetrokken worden. De Fransen kunnen
dit heel goed. De Duitsers zelfs. Het gaat echt
niet alleen om geld. Het gaat om aanzien. De
Nederlandse film wordt onderschat.’

BASTIAAN KROEGER
NFTA. Kroeger studeerde in 2006 af aan
de Filmacademie als scenarist met de
intrigerende film Otzenrath – Last Day
(regie Martijn Smits) en het tedere Teer.
Die laatste was geregisseerd door Sacha
Polak – ook opgenomen in deze Tien van
Skrien – net als zijn scenario’s voor de
One Night Stand Onder de tafel (2008)
en de Kort!-films El mourabbi (2007)
en Jalla (2007). Zie ook zijn Dagboek in
Skrien 4, 2007. www.bastiaankroeger.nl
Bezig ‘Voor Michiel van Jaarsveld schrijf ik
het scenario voor de speelfilm Salland, gesitueerd in de gelijknamige plattelandsstreek
in Overijssel. Ik schrijf de One Night Stand
Lynn, met Margot Schaap, en de Oversteek
The Human Race. Maar bovenal reis ik met
vriendin en een twintig jaar oud Transporterbusje door Spanje om Spaans te leren, zodat
een samenwerkingsverband met Carlos Reygadas of Lisandro Alonso een tikkeltje minder utopisch lijkt.’
Nederlands ‘Ik heb niet het idee dat er een
echte Nederlandse filmtraditie bestaat. Er
kijkt in elk geval geen traditie over mijn
schouder mee tijdens het schrijven.’
Verbetering ‘Filmeducatie: een degelijk
filmvak in het onderwijs waardoor jongeren
beeldtaal leren ‘lezen en spreken’, een aapnoot-mies voor film. Deze aangeleerde filmkennis zal op de lange termijn onherroepelijk
leiden tot hogere bezoekersaantallen voor
arthousefilms, autodidactische filmtalenten,
talenten op de filmacademie van divers pluimage, en de breed gedeelde behoefte aan een
blijvend filmprogramma op televisie en een
kritisch filmblad.’
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SIL VAN DER WOERD
ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten,
Arnhem. Afstudeerfilm Swim (2005).
Vervolgde zijn bijzonder sfeervolle en
gestileerde combinatie van computeranimatie en live-action met de muziekvideo
Worms (2007) voor zangeres Lolly Jane
Blue. www.silvanderwoerd.com

Digitale projectiesnelheden

H

arry Potter die op zijn bezemsteel door de
lucht scheert, de razendsnelle zwaardgevechten in Crouching Tiger, Hidden Dragon (Ang
Lee, 2000): iedereen kent scènes die zo snel
gaan, dat je amper kunt bijhouden wat er
gebeurt. Dat dit soort scènes aan de grenzen
van de projectiemogelijkheden raken, is echter minder bekend. Soms worden deze grenzen, bewust of onbewust, overschreden.
Denk aan het wiel met spaken dat tegen de
rijrichting in lijkt te draaien of de snelle pan
(een horizontale camerabeweging) waardoor
het beeld wazig wordt. Andersom is het
mogelijk dat bij een stilstaande camera de
acteurs te snel door het beeld bewegen.
Deze effecten hebben te maken met de standaard projectiesnelheid van film: 24 beelden
per seconde (bps). Een technologische grens
die de filmtaal beïnvloedt, want regisseur en
cameraman worden beperkt in hun keuzes
van mogelijke shots. De beperking ligt bij de
projectie, want voor camera’s zijn hogere
opnamesnelheden geen enkel probleem.
Denk aan de slowmotionscènes in The Matrix
(Andy en Larry Machowski, 1999), die op
hoge snelheid zijn opgenomen om er bij projectie op 24 bps uit te zien als slowmotion.

Showscan en Maxivision
In de jaren tachtig was Douglas Trumbull de
eerste die met aan wetenschap grenzende
nauwkeurigheid onderzocht, wat de invloed
van het verhogen van de beeldfrequentie is
op de kijkervaring. Deze filmregisseur en special effects supervisor van onder meer 2001: A
Space Odessey (Stanley Kubrick, 1968) liet
mensen in laboratoriumomstandigheden naar
films kijken met een steeds hogere beeldfrequentie en registreerde daarbij hun hersenactiviteit. Trumbull concludeerde dat de subjectieve beeldkwaliteit toenam tot 120 bps. De
winst was het grootst tot 60 bps; daarboven
vlakte het voordeel af.
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Op basis van deze resultaten ontwikkelde
Trumbull ‘Showscan’, een projectiesysteem
gebaseerd op 70mm-film dat met 60 bps werd
geprojecteerd. Door de hoge kosten van het
filmmateriaal ten opzichte van 35mm-film
leidde het Showscan-systeem een zieltogend
bestaan.
Het idee achter het in 1999 door Dean
Goodhill ontwikkelde ‘Maxivision 48’ was
even revolutionair als eenvoudig. Hij gebruikte standaard 35mm-film die op 48 bps werd
geprojecteerd, dus twee keer sneller dan normaal. Maar er was slechts anderhalf keer meer
filmmateriaal nodig, omdat per beeldje
slechts drie perforatiegaatjes film werden
belicht in plaats van de gebruikelijke vier.

Nieuwe mogelijkheden
Kommer Kleijn is een Nederlandse cameraman die al zo’n dertig jaar in België woont en
zich onder meer bezighoudt met 3D-opnames. Gefascineerd als hij is door beeldtechniek, heeft hij zich in het verleden verdiept
in Showscan en Maxivision 48 en keek hij uit
naar de mogelijkheden van digitale projectie.
Groot was dan ook zijn verbazing toen bleek
dat in de aanbevelingen voor digitale cinema
door de Hollywood-studio’s (verenigd in DCI)
onvoldoende rekening was gehouden met
additionele beeldfrequenties. DCI had alleen

Kommer Kleijn

een voorschot genomen op de acceptatie van
48 bps – een snelheid die echter in de praktijk nauwelijks bruikbaar is, omdat hij niet
compatibel is met dvd of Blu-ray.
Kleijn heeft hierop contact opgenomen met
enkele Europese en Amerikaanse organisaties
voor digitale cinema en organisaties van
cameramensen. Met hun steun is het onderwerp van additionele beeldfrequenties uiteindelijk geagendeerd bij SMPTE, de organisatie die standaarden in de film- en televisiewereld vaststelt. De snelheden 30, 50 en 60
bps zijn in overweging genomen.
Voordat tot acceptatie kan worden overgegaan onderzoekt een groep deskundigen,
onder voorzitterschap van Kommer Kleijn, de
voor- en nadelen van de verschillende frequenties. Deze groep kwam tot de conclusie,
dat hogere beeldfrequenties geen kostbare
aanpassingen vergen. Hogere snelheden zijn
voor digitale projectoren geen probleem, de
aanpassingen blijven meestal beperkt tot de
software in de server waarmee de film wordt
vertoond.

Meneer Framerate
Voor Kommer Kleijn, die bij digitale cinemaorganisaties al Mister Frame Rate wordt
genoemd, is het belangrijk dat hoge beeldfrequenties meer vrijheid geven voor het bewegen van de camera. ‘Het gebeurt nog regelmatig dat de cameraman de regisseur even
terzijde moet nemen, om hem te vertellen
dat zijn visie niet te realiseren is omdat het
beoogde shot buiten de huidige technische
grenzen van projectie valt. Het gaat om
regels die al honderd jaar in de boekjes van
de filmscholen staan en die nog dagelijks aan
camerastudenten worden onderwezen. Als de
projectoren toch vervangen moeten worden
voor digitale projectie, waarom zou je dan
niet meteen een aantal van deze oplossingen
doorvoeren? Dan pas is digitale cinema beter

Dankzij nieuwe
projectietechnieken kan de
beeldtaal in de bioscoop worden
uitgebreid. Digitale films
kunnen eenvoudiger op hogere
snelheid worden geprojecteerd
dan traditionele filmrollen. Dit
biedt filmmakers een grotere
creatieve vrijheid. Cameraman
Kommer Kleijn pleit voor de
wereldwijde acceptatie van
hogere beeldfrequenties als
projectiestandaard.

Frank de Neeve
dan film; dat is de essentie waarom ik hiermee bezig ben. Mijn strijd betreft de toekomst.’
‘Als 60 bps een feit wordt, dan betekent dat
een spectaculaire evolutie van de filmgrammatica. Je zult in de bioscoop shots kunnen
zien, die je nog nooit gezien hebt. De verhalen zullen op een intensere manier kunnen
worden verteld en dat is toch wat cameramensen en regisseurs willen. Het gaat eigenlijk ook over resolutie: 60 bps heeft in de tijd
gewoon meer resolutie en daardoor zit er
meer zichtbare informatie in het beeld.’
‘Een film die op 60 bps is gedraaid, kan echter meestal niet op lagere snelheden worden
vertoond, zelfs al zou je de film digitaal naar
die snelheid kunnen vertalen. De cameraman
veroorlooft zich op hoge snelheid namelijk
shots, die op een lagere snelheid niet meer
werken. Daarnaast krijg je bij conversie artefacten, verstoringen in het beeld, waardoor
de film er niet goed meer uitziet.’

Tweede generatie
Eigenlijk is men met de discussie van hogere
beeldfrequenties aan de late kant. Inmiddels
zijn er wereldwijd al ongeveer 10 duizend
digitale projectoren geïnstalleerd, op een
totaal van zo’n 140 duizend bioscoopzalen.
Deze eerste generatie projectoren, gebaseerd
op technologie van chipfabrikant Texas
Instruments, heeft moeite met beeldfrequenties boven de 120 bps. Die zijn relevant voor
3D-projectie, waarbij op een hoge frequentie
wordt geprojecteerd met afwisselend voor elk
oog een eigen beeld (triple flash). Tot 120
bps is er echter geen probleem, want alle
reeds geïnstalleerde projecteren kunnen die

Le barbier fin de siècle (Frankrijk, 1897)

snelheid aan. Ondertussen is er een nieuwe
generatie digitale projectoren ontwikkeld,
die ook hogere beeldfrequenties voor 3D-projecties ondersteunt.
Naast hogere beeldfrequenties probeert men
binnen SMPTE ook andere snelheden voor
digitale cinema als standaard geaccepteerd te
krijgen. Zo is vreemd genoeg 25 bps, de Europese televisiestandaard die ook veel wordt
gebruikt voor documentaires en Europese
speelfilms, niet opgenomen in de aanbevelingen van de Amerikaanse DCI.
Terwijl 24 bps al de bioscoopstandaard was,
heeft men voor televisie voor 25 bps gekozen
wegens de Europese netspanning van 50 Hz.
De voeding van het televisietoestel mocht
natuurlijk niet storen op de beeldbuis en dit
kon alleen op een goedkope manier worden
gerealiseerd, als beide dezelfde frequentie
hadden. Doordat de helft van het beeld om
en om werd vervangen (interlaced) was de
uiteindelijke frequentie 25 bps. Tegenwoordig is dit argument totaal achterhaald, maar
nog steeds spelen films op televisie zo’n 4
procent sneller dan de bedoeling is en worden televisiefilms in de bioscoop juist te
langzaam vertoond.
Ondertussen heeft serverfabrikant Doremi als
eerste toegezegd de vier nieuwe snelheden
25, 30, 50 en 60 bps in zijn nieuwe apparaten
te implementeren en alle reeds geïnstalleerde
machines te updaten. Aangezien Doremi
marktleider is, zullen hiermee in tachtig procent van alle digitale bioscopen deze vier
extra snelheden beschikbaar zijn.

Oude snelheden
Ook archival frame rates hebben de aandacht
van Kommer Kleijn en SMPTE. Mede doordat
van oude films vaak onbekend is op welke
snelheid ze zijn opgenomen, hanteert men
als uitgangspunt de projectiesnelheid bij de
première. Aangezien het hier om het begin

Kiriki, Acrobates Japonais (Frankrijk, 1907)

van de filmgeschiedenis gaat, toen van standaardisering nog geen sprake was, blijken er
films te bestaan in alle snelheden tussen 15
bps en de latere standaard 24 bps. Om deze
oude films op digitale cinema-apparatuur te
kunnen afspelen, zijn nog eens vier beeldfrequenties voorgesteld: 16, 18, 20 en 22. Hiermee zijn deze oude films af te spelen met een
mogelijke afwijking van maximaal 1 bps, wat
als een acceptabel compromis wordt gezien.
Doremi heeft opnieuw als eerste toegezegd
deze archiefformaten op te nemen in zijn
toekomstige en reeds geïnstalleerde servers.
Toch verwacht men bij Doremi dat het niet
gemakkelijk zal zijn de archiefformaten als
standaard geaccepteerd te krijgen. Dit proces
zal gepaard gaan met veel gelobby en conflicten in standaardiseringcomités. Als implementatie van de archival frame rates de bioscoop extra geld blijkt te gaan kosten, zal het
misschien beperkt blijven tot filmmusea en
filmscholen. Maar dan kunnen filmmusea
tenminste onderling digitale kopieën uitwisselen.
Ondertussen worden archival frame rates al
getest. Het was fantastisch om tijdens technologiebeurs IBC dit najaar in de RAI, dankzij
een testopstelling van Doremi, een lange show
reel met vroege films te zien, in digitale topkwaliteit. Douglas Fairbanks spatte van het
scherm in He Comes Up Smiling (Allan Dwan,
1918), naast Les Kiriki, acrobates Japonais
(Segundo de Chomón, 1907) en Le barbier fin
de siècle (maker onbekend, 1897) met heuse
special effects. Natuurlijk liggen de archieven
van het Filmmuseum vol met dergelijke films,
maar door hun kwetsbaarheid zijn ze weinig
te zien. De opname van klassieke vertoningssnelheden zou deze schatten kunnen ontsluiten voor de digitale bioscoop. n
Frank de Neeve is redacteur van Skrien en onderhoudt een
website over digitale cinema, www.cineserver.nl
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DE TOEKOMST

Dagboek Menna Laura Meijer

‘Spreek ik met
de lijkenpikker?’
Rond het IDFA zit de agenda van Menna Laura Meijer propvol. Haar film Sweety gaat in
première, ze begeleidt de Nederlandse én de Duitse Kids & Docs-workshop. Ze is bezig met
een plan voor Kort! en discussieert tot diep in de nacht over de controversiële openingsfilm
van het IDFA: ‘De eenvoud van de boodschap is jaloersmakend.’

Met Meike Statema van IDFA naar Duisburg voor het filmfestival Doc
You! en z’n workshop Kids & Docs. We rijden met 150 in de Landrover
die olie lekt en moeten onderweg stoppen om het oliepeil te checken.
Ben me vaag bewust van een carbon footprint met de grootte van een
Sasquatch-poot. Nog een jaar geen vlees en vis eten. Meike zegt dat ze
heel goed kan kaartlezen met als gevolg dat we twee uur later stil
staan in een uitgestorven uithoek van Duisburg en de openingsfilm
missen.
Volgende dag om 10 uur ’s ochtends screening van Sexy met een klas
kinderen van een jaar of 14. Alleen de opening brengt de zaal al in
opperste staat van verwondering en afgrijzen. Heb Sexy al een hele
tijd niet meer gezien en moet zeggen dat die blote tieten er, zo ‘s ochtends vroeg, ook wel heel bloot en rond en pornografisch uit zien.
Gelukkig is het een plaatje uit de jaren ‘70 toen alle borsten nog gods’
gift waren. Ik geef dus wel het goede voorbeeld. In de Q&A geen vragen, maar verschillende opmerkingen over hoe smerig de homo’s zijn.
Ja, ja, ja. Wat dat betreft zijn alle pubers overal hetzelfde. Bij ons in
Holland zijn twee op de tien mensen homo, zeg ik nog. Ook pubers. In
de zaal zitten er in ieder geval geen. De interviewer oppert voorzichtig
dat het toch bevreemdend is dat er wel volwassen homo’s zijn, maar
nooit puberhomo’s. Waar zijn die dan als ze jong zijn? Allemaal in de
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kast. Pubers zijn haters. Maar het gevoel is wederzijds.
‘s Avonds laat op de hotelkamer kijken we met Ingeborg Jansen naar
de presidentsverkiezingen. Meike legt het historische moment vast
door foto’s te maken van haar Oprah Magazine op het nachtkastje en
de eerste uitslagen op tv. Ingeborg valt in slaap op haar stoel. Ik krijg
een sms van Bert Haitsma, mijn cameraman, die in Botswana woont.
Iedereen daar is euforisch. Hij ook. Wij ook. ‘s Ochtends kijken we
naar de overwinningsspeech van Obama en we zijn ontroerd. Een African American als president. Als je je ogen een beetje dichtknijpt dan
zou je nog kunnen denken dat Obama blank-achtig is, maar als zijn
vrouw en kinderen naast hem staan dan is het echt een black family.
Zoals De Jeugd van Tegenwoordig rapt ‘deze neger komt zo hard’.

Curriculum
Vitae
Menna Laura
Meijer (1966) studeerde journalistiek en werd ‘per
ongeluk’ documentairemaker
met een film over
graffiti-jongeren.
Na Tags (1998)
volgen onder
andere de serie
Meisjes (2003),
Jongens (2005) en
Sexy (2007), over
jongens en meisjes
en liefde en seks.
Meisjes krijgt de

- Weet je al wat je aan gaat trekken?
- Wanneer?
- Op de première?
- Jurk denk ik. Met dat sjaaltje.
- Welk sjaaltje?
Je weet toch dat Sweety in de eerste versie door het Filmfonds is afgewezen. Ik moest toen bij Niek Koppen op gesprek komen om te praten
over hoe het beter kon en zo. Ik was pissed, maar deed m’n best om
ontspannen en positief te blijven. In het kader van de constructieve
kritiek. Toen ik buiten stond had ik het gevoel alsof ik een uur geen
adem had gehaald. In een vage mist loop ik naar de auto en kom ik
door de P.C. Hooftstraat. Ik ga bij de Hermèswinkel naar binnen. Twee
vrouwen vragen de verkoopster waarom ze zo lang moeten wachten
op hun Kellytas. Een vrij forse nicht in pak met een zijden sjaaltje met
kersjes er op, vraagt of hij me kan helpen. Ik zeg dat ik een sjaal wil
kopen en hij laat me een vitrine zien met vijftig prints. Ik kan niet
kiezen. Hij zegt ‘dan komt u later toch terug’. Ik zeg ‘nee, het moet
nu’. Ik kies er een uit, hij pakt ‘m in, in een oranje doosje met bruin
strikje en zegt ‘dat is dan 280 euro’. Ik betaal met een kaart. Gooi de
doos achter in de auto. David heeft ‘m thuis uit de auto gepakt en ‘m
ergens in een kast gelegd. Hij zei dat we ‘m altijd nog op Ebay konden
verkopen, maar ik denk dat ik ‘m maar gewoon aan doe. Misschien als
hoofddoekje?
- Je spreekt met Pauw en Witteman. Zou je misschien te gast
willen zijn om te praten over je nieuwe film Sweety?
- Ok.

Prix Jeunesse
2004, de Kids &
Docs Jubileumprijs
en de Kinderkastprijs. Sexy ontving
een eervolle
vermelding van
de Nipkowschijf.
Meijer begeleidt
al enkele jaren de
Kids & Docs-workshop. Haar nieuwste film, Sweety
(2008), ging tijdens
IDFA 2008 in première. Op pagina
76 reageert Menna
Laura Meijer op de
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- Wat ben je aan het doen?
- Ik schrijf een dagboek voor Skrien. Is een blad over film.
- Weet je nog dat Hollands Dagboek van Jan Lenferink? In de NRC.
Hij schreef toen dat-ie zich aftrok bij Annie M.G. Schmidt.
- Ha ha. Weet ik nog. Ik heb me altijd afgevraagd of hij het dan
deed op de pasfoto van Schmidt of op een tekening van Jip en
Janneke.
- Waarom schrijf jij niet zo iets.
- Ik weet niet of ik dat durf. Wie is bij ons eigenlijk het equivalent
van Annie M.G. Schmidt?
- Heddy Honigmann, denk ik.
- IDFA met Jonas.
- Is Meike daar?
- Is in gesprek.
- Jezus, Jonas. Altijd als ik jou aan de telefoon krijg, is iedereen in
gesprek.
- Mmm.
- Je kunt wel merken dat je alleen om je uiterlijk bent aangenomen. Wil je tegen Meike zeggen dat ik beneden op haar wacht.

kritische ontvangst
van de film in
NRC Handelsblad.
(www.mennameijer.nl)
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- Dat is leuk. Ik moet er wel bijzeggen dat actualiteit voor ons heel
belangrijk is. Het kan dus zijn dat er iets anders voor gaat.
- Ok.
Lig met een kater op de bank. Hoor Daantje uit de straat tegen m’n
jongste dochter zeggen dat ze dode dieren gaan zoeken om in een
doosje te doen. Mijn dochter vindt dat ze ook levende dieren kunnen
zoeken die ze daarna dood maken. Interessant plan. Te veel cocktails
gedronken na de openingsfilm Enjoy Poverty van Renzo Martens. Fascinerende film en avond. In een zaal met drie negers, een token-neger
op het podium en verder uitsluitend blanke culturele elite kijken naar
een vader die laat zien hoe de ondervoeding van zijn kind resulteert
in opgezwollen ogen en een anus die één grote zweer is. Use your
resources. Poverty is your resource. Enjoy Poverty! Mijn cameraman
Bert vindt de film vreselijk en het Messiaanse gedrag van Martens
stuitend. Ik ben het niet met hem eens. Ik vind de eenvoud van de
boodschap jaloersmakend. De film is controversieel en veroorzaakt
genoeg reuring voor een heel festival. Ik vind dat het van kloten
getuigt om met deze film te openen. Moet heel erg lachen om de
reportage bij het IDFA-journaal waarin de interviewer Martens vraagt
hoeveel hij heeft verdiend aan de film en of hij, wat hij verdient, ook
deelt met de mensen daar. Nederlanders zijn zo goed in het stellen
van kordate vragen die uiteindelijk het drama van het onderwerp weghouden bij onszelf en terugleggen bij de maker. Martens moet zijn
integriteit bewijzen zodat wij niet hoeven na te denken of te twijfelen
over die van ons. Of hij ook ijdel was in de film. Ja, maar niet meer
dan jullie, antwoordt hij. Ha ha. Point taken.
- Pauw en Witteman hier. Kunnen we een optie nemen voor donderdag en vrijdag?
- Ok.
- Het zou wel fijn zijn als je voor die tijd niet bij andere programma’s zit.
- Ok.
Te gast in de IDFA-talkshow. Word geïnterviewd door Daphne Bunskoek die de mooiste schoenen van het festival heeft en krijg een fles
whisky als cadeautje. De talkshow gaat naadloos over in een optreden
van een Beatlescoverband uit Vlieland. You can’t fake reality. Jonas
haalt aan de bar glazen met ijs. Schrijver Massimo Benvegnu beheert
onze minibar onder een stapel jassen en we drinken ons ter plekke
door Strawberry Fields heen. Meike vindt dat de drummer echt goed
kan zingen en ik voel de kater al zachtjes tegen m’n slapen kloppen morgenochtend lesgeven bij Kids & Docs.
- Met Pauw en Witteman. Kunnen we ook een optie nemen voor
maandag en dinsdag?
- En donderdag en vrijdag niet?
- Nee, die ook. Des te meer kans dat we een plekje vinden.
- Ok.
Kids & Docs. Goedemorgen, ben een beetje brak. De klas lijkt niet veel
fitter dan ik. Nordin is filmen in Qatar, Tomas is in New York en Nienke hangt groen uitgeslagen aan tafel en valt later in de les in slaap.
De groep is ingewikkeld, maar ook eigenzinnig. Veel jongens (zes op
drie meisjes) en ik hoop dat die extra testosteron een reeks uitgesproken en verrassende films zal opleveren.
Sms: Heb synopsis voor Kort! gemaild. Bel je in de pauze. Robert
Lees tijdens de lunch de synopsis door. Iets met blije bakfietsouders
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en een meisje van vier. Ik weet het niet. Ik bewonder de schrijver zo
erg dat ik z’n slaaf zou kunnen zijn. Dat heb ik ‘m niet verteld. Heb
‘m pas één keer ontmoet en hij is heel grappig en lispelt als hij dronken is. Maar die bakfietsouders. Ik word helemaal gek bij het idee dat
ik straks opgesloten zit in zo’n Hollandse film gedraaid in de Pijp.
- En? Heb je het gelezen?
- Luister, al dat heterogeneuzel in een bakfiets. Dat doe ik niet.
- Je hebt helemaal gelijk. Bakfietsouders moeten allemaal dood.
- Kan het ook één vader zijn.
- Absoluut.
- Of twee vaders.
- Wat je wil. Twee moeders kan ook.
- Dat bedoel ik nou ook weer niet. En ik hoef ook niet te draaien
in de Pijp of Zuid of überhaupt in Amsterdam?
- Neee! Ik haal al het glazuur ervan af en dan komen we er
helemaal uit.
- Beter.
E-mail: Hee Men, waarschijnlijk heb je dit al gelezen. Raymond van
den Boogaard in de NRC over Sweety. Hij vindt de film niet zo goed.
Liefs Murat
De Documentairemaker als Lijkenpikker.
- Hallo?
- Spreek ik met de lijkenpikker?
- Jezus, het is niet grappig. Niet echt tenminste.
- Je hebt de vreselijkste documentaire sinds jaren gemaakt.
- Mmm.
- Irrelevante mooi-filmerij. Behalve leeftijdsgenootjes komt er niemand aan het woord.
- Lachen hoor.
- Maar Men, luister. Waarom is er niemand geweest die heeft
gezegd: dit kan je niet zo doen Menna Laura Meijer. Je bent het
kwaad dat gestopt moet worden. Je bent de Greet Hofmans van
de filmwereld. Waarom heeft niemand je tegengehouden!
- Omdat iedereen door mij betaald wordt, denk ik.
- Hallo, weer met Pauw en Witteman. We vinden het heel jammer,
maar er is iets tussen gekomen.
- Tussen wat?
- Tussen jou als gast. Nog bedankt dat je wilde komen.
- Ok.
Slotfeest IDFA is al begonnen maar ik kijk nog naar Paris Hilton op E!
Gijs Kerbosch sms’t: Hey bel’s. Heb een hitje voor je. Kan je danse
danse.
Sarah Domogala Kaan sms’t: Menna! We hebben gewonnen!
Heb de prijsuitreiking gemist terwijl Sarah, oud-leerling van Kids &
Docs, de IDFA-workshop 2008 heeft gewonnen. Gijs en ik gaan produceren. Op de fiets naar het Pakhuis bedenk ik me dat ik, steeds als
Sarah zenuwachtig was, tegen haar zei dat ze zich helemaal geen zorgen hoeft te maken omdat ze nooit zou winnen. Meesterlijk inzicht.
Sweety NL, 2008 regie & scenario Menna Laura Meijer camera Bert Haitsma montage Albert
Markus geluid David Spaans productie Estelle Bovelander (Pieter van Huystee), Menna Laura
Meijer (Mint Film voor BNN) distributie Cinema Delicatessen 92’
Kids & Docs is een initiatief van Cinekid, IDFA en het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele
Omroepproducties waarin filmmakers ideeën van kinderen gebruiken als uitgangspunt voor
korte jeugddocumentaires.
Kort! is een initiatief van de NPS, het Nederlands Fonds voor de Film, het CoBOFonds en het Stimuleringsfonds dat jonge en gevestigde regisseurs en scenarioschrijvers de kans geeft om korte
fictiefilms te maken.

Felle reactie op vinnige kritiek

‘De documentairemaker
als lijkenpikker?
Fascinerend!’
‘Een zo jong iemand zichzelf zo te kijk laten zetten, dat is lijkenpikkerij’. Raymond van den Boogaard
(chef Kunst van NRC Handelsblad) kiest grote woorden om de documentaire Sweety van Menna Laura
Meijer te ‘bestrijden’. In zijn redactioneel in het ‘Cultureel Supplement’ van 5 december noemt hij
Meijers documentaire over de moord op Maja Bradaric‘een artistieke wandaad’. Skrien vroeg Meijer
(zie Dagboek op pagina 72) om een weerwoord.
We hebben Van den Boogaard zelf uitgenodigd voor de première. Heb de mail hier:
“Beste Raymond, we zouden het leuk vinden
als je komt”. De documentairemaker als lijkenpikker, schreef hij daarna. Slechtste film
van 2008. Het kwaad dat bestreden moet
worden. Dat vond ik fascinerend. Ik stelde
me voor hoe Van den Boogaard ijsberend over
zijn zolderkamer loopt, en twijfelt of hij over
de Gazastrook of Sweety zal schrijven. Sweety dit keer.
Films kunnen saai zijn. Pretentieus of te
lang, maar het is onmogelijk dat een film het
kwaad vertegenwoordigt. Dat is geen verdienste. Dat is gewoon een feit. Ook kent
Nederland geen regisseurs die het kwaad vertegenwoordigen. We hebben hier geen lijkenpikkers. Ook dat is geen specifieke verdienste, maar een gegeven. De slechtste films
worden gemaakt door de middelmatigen. De
films die voorbij glijden als dikke soep. In
gevoelige bruintinten, muzikaal omlijst door
die ene man op gitaar. Het is saai, maar waar.

Adem snakken
Dus ik snap Van den Boogaard wel. Je verlangt soms vreselijk naar een film die je gek
maakt. Die je in je broek laat pissen van
ellende. Die je stevig bij de kloten grijpt en je
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naar adem laat snakken. Je denkt, het kan
niet waar zijn. Dit mag niet, maar het
gebeurt toch. En dan ga je naar huis en je ijsbeert over je zolderkamer en je probeert je
ballen te ontspannen en je gedachten te
organiseren en dan schrijf je: dit, dit is de
slechtste film van 2008!
Klasgenootjes in beeld, maar die hebben niets
interessants te vertellen, schrijft Van den
Boogaard. Ze doen gewichtig over Maja en de
daders. Behalve leeftijdsgenootjes komt er
niemand aan het woord. Maar het ergste, het
allerergste, is Nina: medeplichtig. Sexy
gefilmd met een pruik. Niets mee te delen.
Geen benul, geen schuldgevoel, enkel een
verhaal waarmee je op televisie kan komen.

Tegenstrijdig
Dat vond ik naar. De jongeren in de film zijn
niet de klasgenootjes, maar vrienden van
Maja, Nina en de daders. De moordenaars
waren hun vrienden, maar hoe kunnen vrienden moordenaars zijn? Dian vertelt: ‘Dat ik
zijn hand heb vast gehouden, de hand waarmee hij ... Dat vond ik heel vies.’ Alinda vertelt over het vreemde besef dat de moordenaar zo lief voor Maja kon zijn. Hij belde of
ze goed was thuis gekomen, gaf zijn jas aan
haar als ze het koud had. Maar tegelijkertijd

plande hij haar moord, wurgde haar en stak
haar in brand. Nee, behalve leeftijdsgenootjes komt er inderdaad niemand aan het
woord. Omdat niemand deze moord zo wreed
en tegenstrijdig heeft ervaren. Schrijven dat
deze jongeren niets interessants te vertellen
hebben, slechts gewichtig doen, zoals Van
den Boogaard doet, is badinerend en grof.
Van den Boogaard heeft gelijk dat er geen
motief werd gevonden. Rechters, advocaten,
journalisten; iedereen raakte in de knoop.
Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Sweety vertelt het verhaal van jongeren in wier midden
een moord werd gepland en uitgevoerd. Ze
vertellen hun eigen verhaal, met alle tegenstrijdigheden, onzekerheden en pijn. Dat was
niet eenvoudig. Het ging met huilen, nachtmerries en woede gepaard. Ik heb oneindig
veel respect voor hen.

Acte gratuit
Nee, de vrienden en vriendinnen vertellen
niet het verhaal uit de kranten. De moord die
volgens Van den Boogaard een acte gratuit
was - alsof een psychopaat in staat zou zijn
tot een acte non gratuit. Nee, geen verwijzingen naar de tragische Bosnische achtergrond,
omdat zowel het Openbaar Ministerie als het
Pieter Baan Centrum daar geen zwaarwegen-

Sweety

de aanwijzingen voor vonden. Tenslotte word
je als psychopaat geboren, in oorlogsgebieden of hier. Geen worsteling van de rechters,
omdat daar helemaal geen sprake van is
geweest. De daders hebben na hun arrestatie
meteen bekend. De zaak was in een week
opgelost en iedereen kreeg de passende straf.
Het is saai, maar waar.
En dan Nina. Ze is niet, zoals Van den Boogaard schrijft, veroordeeld voor medeplichtigheid. Volgens de rechters wist Nina dat Maja
vermoord zou worden en heeft ze dat niet
tegen Maja, de politie of ouders gezegd. Ze
kreeg vier maanden voorwaardelijk en werd
verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.
Nina stelt in de film de simpele vraag: ‘Het is
gezegd en het is gebeurd. Had ik het moeten
weten?’ Ze vertelt over de vriendschap met
Maja en over hoe verliefd ze was op de moordenaar. Over de dagen na de moord. Hoe ze
op bezoek ging bij de ouders van Maja en met
de moordenaars in de auto zat. Niets mee te
delen? Alleen de neiging om interessant te
doen? Gewoon om op televisie te komen?
Nina had niets te winnen met deze film. Ze
wilde voor één keer haar verhaal vertellen.
Dat was een moeilijke, maar doordachte
keuze, waarover ze drie jaar gedaan heeft. Ze
wist dat ze kwetsbaar was. Mensen hebben

Sweety biedt geen opluchting. Zo anders dan op televisie.
Het is... echt?

haar gehaat en ze wist dat de film dat erger
kon maken. Uiteindelijk zat ze daar, gewoon
zoals ze was.

Geen tranen
Nee, geen tranen, geen moment dat ze brak.
Nina’s moeder mailde me tijdens de opnames
dat ze wou dat Nina haar gevoelens makkelijker kon tonen, maar dat zou vergeefse hoop
zijn. Het zou zo opluchten. Dat is waar. Maar
Nina biedt geen opluchting. Sweety biedt
geen opluchting. Op een vreemde manier
vind ik dat bijzonder. Het is haast a-filmisch.
Zo anders dan op televisie, zo anders dan in
speelfilms. Het is... echt?
In dezelfde mail schreef de moeder van Nina:
‘De schuldvraag blijft moeilijk. En boven deze
schuldvraag uitstijgen is niet altijd makkelijk, het vereist veel van jezelf als mens en
van andere mensen.’ Dat is waar. Het is een
worsteling. Maar als je het niet kan, boven de
schuldvraag uitstijgen, dan is er om te begin-

nen geen reden om te horen en geen reden
om te voelen. Ik heb dat geleerd van Nina en
haar moeder. Ze hebben alle risico’s genomen
door hun medewerking aan de film te geven.
Ik ben ze daar dankbaar voor. Nina’s moeder
overleed tijdens de montage aan kanker en
ze heeft de uiteindelijke film nooit gezien.
Heb ik, zoals Van den Boogaard schrijft, Nina
te kijk gezet? Je weet het nooit helemaal
zeker. Het is altijd mijn angst geweest. Maar
Van den Boogaard zet Nina, in de manier
waarop hij haar omschrijft, beslist schaamteloos te kijk. Hij verwijt mij wat hij zelf zonder scrupules doet. Als een schijnheilige
beschermheilige.
Mijn grootste drijfveer is de angst voor middelmatigheid. Sweety is alles behalve dat.
Daarna is mijn grootste angst gelatenheid.
Mijn volgende film komt er aan. Meneer Van
den Boogaard, we zouden het leuk vinden als
u komt.
Menna Laura Meijer
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Nicolas Bataille
82, PARIJS, 28 OKTOBER,
HERSENTUMOR

Frans toneelregisseur en acteur, eigenlijk Roger de Bataille. Regisseur
en hoofdrolspeler van de langste in
hetzelfde theater lopende toneelproductie aller tijden: Eugène Ionesco’s La cantatrice chauve/De
kale zangeres in het Parijse Théâtre
de la Huchette (1957 tot nu). Speelde een hoofdrol tegenover Brigitte
Bardot en Marcello Mastroianni in
Vie privée (Louis Malle, 1962). Kleinere rollen in Ascenseur pour
l’échafaud/Lift naar het schavot
(Malle, 1958), Mon oncle (Jacques
Tati, 1958) en Zazie dans le métro
(Malle, 1960).

Gianluigi Braschi
45, MILAAN, 23 OKTOBER,
NA EEN LANGE ZIEKTE

Italiaans producent. Broer van actrice Nicoletta Braschi en zwager
van acteur en regisseur Roberto
Benigni, met wie hij in 1994 de productiemaatschappij Melampo oprichtte. Oscarnominatie (samen met
Elda Ferri) als producent van ‘beste
film’ La vita è bella (Benigni, 1997).
Produceerde ook Benigni’s film Pinocchio (2002).

Irving Brecher
94, LOS ANGELES, 17 NOVEMBER,
GEVOLGEN VAN SERIE HARTAANVALLEN

Amerikaans scenarist, gagwriter en
regisseur. Oscarnominatie voor het
script van Meet Me In St. Louis (Vincente Minnelli, 1944). Schreef ook
twee films voor The Marx Brothers,
At the Circus (Edward Buzzell, 1939)
en Go West (Buzzell, 1940). Droeg
bij aan de scenario’s van The Wizard
of Oz (officieus; Victor Fleming,
1939), Shadow of the Thin Man (W.S.
Van Dyke, 1941), Du Barry Was a
Lady (Roy Del Ruth, 1943), Yolanda
and the Thief (Vincente Minnelli,
1945), Ziegfeld Follies (Del Ruth,
Minnelli en anderen, 1946), Sum78 Skrien januari 2009
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mer Holiday (Rouben Mamoulian,
1948), Cry for Happy (George Marshall, 1961) en Bye Bye Birdie (George Sidney, 1963). Regisseerde zelf
drie komedies: The Life of Riley
(1949), Somebody Loves Me (1952)
en Sail A Crooked Ship (1961).

Chris Bryant
72, BURFORD (GRAAFSCHAP OXFORDSHIRE),
27 OKTOBER, DOODSOORZAAK ONBEKEND

Engels scenarioschrijver, eigenlijk
Christopher Bryan Spencer Dobson.
Bewerkte samen met Allan Scott
een verhaal van Daphne Du Maurier
tot de klassieke occulte thriller
Don’t Look Now (Nicolas Roeg,
1973). Het duo schreef ook de remake van The Spiral Staircase (Peter Collinson, 1975), de bewerking
van Henry Fieldings Joseph Andrews (Tony Richardson, 1977) en
The Awakening (naar Bram Stoker;
Mike Newell, 1980). Alleen schreef
Bryant het script van Stealing Heaven (met Derek de Lint; Clive Donner, 1988).

Michael Crichton
66, LOS ANGELES, 4 NOVEMBER,
KANKER

Amerikaans schrijver, regisseur en
producent. Antropoloog en medicus
schreef vele bestsellers, vaak met
een technologische of medische
achtergrond en een horrorkarakter.
De eerste die werd verfilmd was The
Andromeda Strain (Robert Wise,
1971). Andere films gebaseerd op
een van zijn boeken waren The Carey Treatment (Blake Edwards,
1972), The Terminal Man (Mike Hodges, 1974), Rising Sun (tevens scenario; Philip Kaufman, 1993), Disclosure (Barry Levinson, 1994), Con-

go (Frank Marshall, 1995), Sphere
(Levinson, 1998), The 13th Warrior
(John McTiernan, 1999) en Timeline
(Richard Donner, 2004). Crichton
was ook de geestelijk vader, schrijver en producent van de televisieserie E.R. (1994-2008), die aanvankelijk bedoeld was als speelfilm. Steven Spielberg was geïnteresseerd,
maar zag ervan af, toen hij Crichtons
Jurassic Park las. Spielberg regisseerde de verfilming (naar een scenario van Crichton; 1993), evenals
de vervolgen The Lost World (1997)
en Jurassic Park III (2001). Crichton
schreef ook Twister (teven productie; Jan de Bont, 1996) en een aantal
door hemzelf geregisseerde films:
Westworld (1973), Coma (1978), The
First Great Train Robbery (1979),
Looker (1981) en Runaway (1984).
Ook regisseerde en produceerde
Crichton Physical Evidence (1989).

John Daly
71, LOS ANGELES, 31 OKTOBER,
KANKER

Engels filmproducent, regisseur en
scenarist. Richtte in 1966 samen
met acteur David Hemmings een in-

vloedrijke maatschappij op, de
Hemdale Film Corporation, die aanvankelijk vooral muziekbelangen
exploiteerde, zoals de groepen Yes
en Black Sabbath en de musical
Grease. Executive producer van onder meer The Passage (J. Lee
Thompson, 1979), Carbon Copy (Michael Schultz, 1981), A Breed Apart
(met Rutger Hauer; Philippe Mora,
1984), The Terminator (James Cameron, 1984), The Falcon and the
Snowman (John Schlesinger, 1985),
Salvador (Oliver Stone, 1986), At
Close Range (James Foley, 1986),
Platoon (vier Oscars, waaronder
‘beste film’; Stone, 1986), The Last
Emperor (negen Oscars, waaronder
‘beste fiilm’; Bernardo Bertolucci,
1987), Buster (David Green, 1988) en
Hidden Agenda (Ken Loach, 1990).
Leidde sinds 2003 de firma Film and
Music Entertainment. Medeorganisator van de boxwedstrijd tussen
George Foreman en Muhammad Ali
in Kinshasa, de zogeheten Rumble
in the Jungle (1974). Regisseerde en
schreef de speelfilms The Aryan
Couple (2004) en het minder bekende The Petersburg-Cannes Express
(2003). Regisseerde het door de
Belg Guy Lee Thys geschreven The
Box Collector (2008). Schreef het
scenario van Sunburn (Richard C.
Sarafian, 1979).

Gerard Damiano
80, FORT MYERS FL, 25 OKTOBER,
BEROERTE

Amerikaans kapper en pornoregisseur. Verantwoordelijk voor een van
de grootste filmhits aller tijden,
Deep Throat (1972), waarin Linda
Lovelace ontdekt dat haar clitoris
achter in haar keel zit. De kosten
van 25.000 dollar waren voorgeschoten door de maffia, die er vervolgens op toezag dat de opbrengst
van naar schatting 600 miljoen dollar volledig bij de financiers terechtkwam. Damiano kreeg slechts een
honorarium van 15.000 dollar.
Maakte nog een kleine veertig an-

amant romantique/The Last Romantic Lover (Just Jaeckin, 1978),
Just A Gigolo/Schöner Gigolo, armer Gigolo (David Hemmings, 1978),
Il diavolo in corpo (Marco Bellocchio, 1986) en Young Toscanini
(Franco Zeffirelli, 1988).

Marcelle Derrien
92, PARIJS, 2 NOVEMBER,
NATUURLIJKE DOOD

Gerard Damiano

dere pornofilms, waarvan alleen
The Devil in Miss Jones (1973) enige
bekendheid verwierf buiten het
hardcore-circuit. Te zien in de documentaire Inside Deep Throat (Fenton Bailey en Randy Barbato, 2005).

Ennio De Concini
84, ROME, 17 NOVEMBER,
NA EEN LANGE ZIEKTE

Italiaans scenarioschrijver en regisseur. Won een Oscar voor het script
van Divorzio all’Italiana (Pietro Germi, 1961). Regisseerde Hitler, The
Last Ten Days (1973) met Alec Guinness in de titelrol. Schreef rond de
150 films, waaronder L’ebreo errante (Goffredo Alessandrini, 1948),
Vacanze col gangster (Dino Risi,
1951), Totò e i re di Roma (Steno en
Mario Monicelli, 1951), Mambo (Robert Rossen, 1954), La bella mugnaia (Mario Camerini, 1955), War
and Peace (King Vidor, 1956), Il grido (Michelangelo Antonioni, 1957),
Le fatiche di Ercole (Pietro Francisci, 1958), Un maledetto imbroglio
(Germi, 1959), Il colosso di Rodi
(Sergio Leone, 1961), Madame
Sans-Gêne (Christian-Jaque, 1962),
La bataille de San Sebastian (Henri
Verneuil, 1968), The Red Tent/Krasnaja palatka (Michail Kalatozov,
1969), Bluebeard (Edward Dmytryk,
1972), Salon Kitty (Tinto Brass,
1976), Folies bourgeoises/The Twist
(Claude Chabrol, 1976), Le dernier

Frans actrice. Speelde de hoofdrol
tegenover Maurice Chevalier in Le
silence est d’or (René Clair, 1947).

A.J. van Dijk
78, AMSTERDAM, 13 NOVEMBER,
DOODSOORZAAK ONBEKEND

Nederlands journalist en schrijver,
voluit Arnold John van Dijk. Redacteur van de Nieuwe Rotterdamsche
Courant en NRC Handelsblad (195690). Begon in 1968 met de uit Engeland teruggekeerde Ellen Waller
een filmpagina bij de NRC. Tijdens
de fusie met Algemeen Handelsblad in 1970 koos de hoofdredactie
voor het duo Van Dijk-Waller, dat de
filmredactie samen bleef voeren
totdat Nol van Dijk het begin jaren
zeventig wegens ziekte kalmer aan
moest gaan doen. Later werd hij de
enige redacteur van de eerste (wekelijkse) televisiepagina van NRC
Handelsblad en daarna opinieredacteur. Acteur in de middellange
speelfilm Achter glas (Ab van Ieperen, 1981) en te zien in de korte documentaire De Wallers (Kees Hin,
1996). Schrijver van dialogen en teksten in de speelfilm It’s Me (Frans
Zwartjes, 1976). Auteur van een vijftal romans. Levensgezel van schrijfster Chaja Polak.

Christian Fechner
64, PARIJS, 26 NOVEMBER,
KANKER

Frans producent. Vestigde zijn
naam met een reeks kluchten rond
het gezelschap Les Charlots, te be-

ginnen met Les fous du stade (Claude Zidi, 1972). Produceerde ook
films met komieken als Pierre Richard (La moutarde me monte au
nez, Zidi, 1974; La course à
l’échalote, Zidi, 1975), Louis de Funès (L’aile ou la cuisse, Zidi, 1976;
La zizanie/Onkruid vergaat niet, Zidi,
1978; L’avare/De vrek, Jean Girault,
1980; La soupe aux choux, Girault,
1981) en Jean-Paul Belmondo
(L’animal, Zidi, 1977). Verlegde later
zijn terrein allengs naar serieuzer
werk: Calmos (Bertrand Blier,
1976), Le ruffian (José Giovanni,
1983), Camille Claudel (Bruno Nuytten, 1988), Les amants du PontNeuf (Leos Carax, 1991), Les enfants du Marais (Jean Becker, 1999)
en La fille sur le pont (Patrice Leconte, 1999). Laatste film: L’auberge
rouge (Gérard Krawczyk, 2007).

Marcello Fondato

dia Cardinale: Certo, certissimo,
anzi...probabile (1969) en A mezzanotte va la ronda del piacere (1975).

William Gibson
94, STOCKBRIDGE MA, 25 NOVEMBER,
DOODSOORZAAK ONBEKEND

Amerikaans toneel- en scenarioschrijver. Oscarnominatie voor de
bewerking van zijn eigen stuk The
Miracle Worker (Arthur Penn, 1962),
waarin Annie Sullivan (Anne Bancroft) de doofblinde Helen Keller
(Patty Duke) onderwijst. Zijn stuk
Golda’s Balcony werd in 2007 zeer
letterlijk verfilmd door Jeremy Kagan, met Valerie Harper in de rol
van de Israëlische politica Golda
Meir. Andere verfilmde werken van
Gibson waren de roman The Cobweb (Vincente Minnelli, 1955) en de
komedie Two for the Seesaw (Robert Wise, 1962).

84, SAN FELICE CIRCEO (PROV. LATINA),
13 NOVEMBER, HERSENBLOEDING

Italiaans scenarioschrijver en regisseur. Schreef, vaak samen met anderen, films als Tutti a casa (Luigi
Comencini, 1960), La ragazza di
Bube (Comencini, 1963), I tre volti
della paura/Black Sabbath (Mario
Bava, 1963) en Sei donne per
l’assassino.Blood and Black Lace
(Bava, 1964). Schreef een aantal
films voor komische actieheld Bud
Spencer alias Carlo Pedersoli:
Watch Out We’re Mad/Pas op...of we
slaan d’r op!/Altrimenti ci arrabbiamo (tegenover Terence Hill; tevens
regie, 1974), Charleston (tevens regie, 1977), They Called Him Bulldozer/Lo chiamavano Bulldozer (Michele Lupo, 1978), The Sheriff and
the Satellite Kid/De sheriff ziet ze
vliegen/Uno sceriffo extraterrestre
- poco extra e molto terrestre (Lupo,
1979) en Why Do They Always Pick
On Me?/De sheriff maakt zich
kwaad/Chissà perché...capitano tutte a me? (Lupo, 1980). Regisseerde
ook een film met Monica Vitti (Nini
Tirabusciò, 1970) en twee met Clau-

Irving Gertz
93, LOS ANGELES, 14 NOVEMBER,
NATUURLIJKE DOOD

Amerikaans filmcomponist. Vooral
genrefilms: Dragnet (Leslie Goodwins, 1947), Adventures of Gallant
Bess (Lew Landers, 1948), Destination Murder (Edward L. Cahn, 1950),
Experiment Alcatraz (Cahn, 1950),
The Bandits of Corsica (Ray Nazarro, 1953), Overland Pacific (Fred F.
Sears, 1954), Top Gun (Nazarro,
1955), The First Traveling Saleslady
(Arthur Lubin, 1956), Curse of the
Undead (Edward Dein, 1959), The
Alligator People (Roy Del Ruth,
1959), Hell Bent for Leather (George
Sherman, 1960), Marines, Let’s Go!
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(Raoul Walsh, 1961) en He Rides
Tall (R.G. Springsteen, 1964), alsmede vele soundtracks zonder credit en/of samengesteld uit stock
music.

logsfilm Die Brücke (Bernhard Wicki, 1959). Speelde ook de zoon van
veldmaarschalk Rommel - vertolkt
door zijn vader Werner Hinz - in The
Longest Day (Wicki e.a., 1962).
Voorts onder meer in Das Erbe von
Björndal (Gustav Ucicky, 1960),.Das
Feuerschiff (Ladislao Vajda, 1963),
Lana - Königin der Amazonen (Cyril
Farney en Geza von Cziffra, 1964),
Katz und Maus (tevens scenario naar
Günter Grass; Hans Jürgen Pohland, 1967) en La mort de Mario Ricci (Claude Goretta, 1983). Gescheiden van actrice Ingrid van Bergen.

John Michael Hayes

Wik Jongsma

89, HANOVER NH, 19 NOVEMBER,
NATUURLIJKE DOOD

65, DEN HAAG, 7 NOVEMBER,
PROSTAATKANKER

Amerikaans scenarioschrijver en
journalist. Oscarnominaties voor
Rear Window (naar kort verhaal van
Cornell Woolrich; Alfred Hitchcock,
1954) en Peyton Place (naar roman
van Grace Metalious; Mark Robson,
1957). Schreef voor Hitchcock ook
To Catch a Thief (1955), The Trouble
with Harry (1955) en de remake vanThe Man Who Knew Too Much
(1956). Schreef ook Red Ball Express (Budd Boetticher, 1952),
Thunder Bay (Anthony Mann, 1953),
Torch Song (Charles Walters, 1953),
The Matchmaker (naar stuk van
Thornton Wilder; Joseph Anthony,
1958), But Not for Me (Walter Lang,
1959), BUtterfield 8 (Daniel Mann,
1960), The Children’s Hour (naar
stuk van Lillian Hellman; William
Wyler, 1961), The Carpetbaggers
(naar bestseller van Harold Robbins; Edward Dmytryk, 1964), The
Chalk Garden (Ronald Neame,
1964), Where Love Has Gone (naar
Robbins; Dmytryk, 1964), Harlow
(Gordon Douglas, 1965), Judith (Daniel Mann, 1966) en Nevada Smith
(Henry Hathaway, 1967).

Nederlands acteur, voluit Wiggert
Marten Jongsma. Speelde veertien
seizoenen de rol van meneer Harmsen in de soap Goede tijden, slechte
tijden (1991-2005). Ook kleine rollen
in de films The Little Ark (James B.
Clark, 1972), A Bridge Too Far (Richard Attenborough, 1977), An
Bloem (Peter Oosthoek, 1983) en in
zijn soapverschijning in All Stars
(Jean van de Velde, 1997). Getrouwd
geweest met actrice Pauline van
Rhenen.

Michael Hinz
68, MÜNCHEN, 6 NOVEMBER,
BEROERTE

Duits acteur. Werd als 19-jarige bekend door zijn hoofdrol in de oor80 Skrien januari 2009

Milton Katselas
75, LOS ANGELES, 24 OKTOBER,
HARTFALEN

Amerikaans theater- en filmregisseur. Maakte vier speelfilms: Butterflies Are Free (naar zijn voor een
Tony genomineerde Broadway-regie; 1972), 40 Carats (1973), Report
to the Commissioner (1975) en
When You Comin’ Back Red Ryder?
(1979). Ook actief als acteerdocent
(van bijvoorbeeld George Clooney,
Michelle Pfeiffer en Patrick Swayze)
en schrijver van boeken, zoals het
populaire Dreams into Action.

Charles Matton
75, PARIJS?, 19 NOVEMBER,
LONGKANKER

Frans schilder, beeldhouwer en re-

gisseur. In zijn debuutfilm L’Italien
des roses (Venetië 1973) speelde Richard Bohringer zijn eerste hoofdrol. Maakte in 1976 de erotische
vampierfilm Spermula, met Dayle
Haddon en Udo Kier. Dook in 1999
onverwacht weer op met de FransNederlands-Duitse
coproductie
Rembrandt. Daarin speelde Klaus
Maria Brandauer de titelrol en Johanna ter Steege Saskia van Uylenburch, naast een keur aan Franse
sterren. Schilderde de aan het personage van Charles Denner toegeschreven werken in La mariée était
en noir (François Truffaut, 1968).

Estelle Reiner
94, BEVERLY HILLS, 25 OKTOBER,
NATUURLIJKE DOOD

Amerikaans schilderes, jazz-zangeres en gelegenheidsactrice, geboren als Estelle Lebost. Echtgenote
van regisseur Carl Reiner sprak een
legendarisch geworden zinnetje in
de film When Harry Met Sally (1989),
geregisseerd door haar zoon Rob
Reiner: “I’ll have what she’s having!”, nadat Meg Ryan in een restaurant een orgasme heeft gesimuleerd. Speelde eerder rolletjes in
Fatso (Anne Bancroft, 1980), The
Man with Two Brains (Carl Reiner,
1983) en To Be or Not to Be (Alan
Johnson, 1983).

Yma Sumac
86, SILVER LAKE CA, 1 NOVEMBER,
DARMKANKER

Oorspronkelijk Peruaans zangeres
en gelegenheidsactrice, geboren
als Zoila Agusta Emperatriz Chavarri del Castillo. Speelde in de films
Secret of the Incas (Jerry Hopper,

Yma Sumac

1954) en Omar Khayyam (William
Dieterle, 1957). Als zangeres te zien
in The Apple (Menahem Golan,
1980). Haar stem met een bereik
van vier en een halve octaaf was te
horen op de soundtrack van films
als The Big Lebowski (Joel en Ethan
Coen, 1998), Aprile (Nanni Moretti,
1998), Confessions of a Dangerous
Mind (George Clooney, 2002) en The
In-Laws (Andrew Fleming, 2003).

Reg Varney
92, BUDLEIGH SALTERTON (GRAAFSCHAP
DEVON), 16 NOVEMBER, NA EEN KORTE ZIEKTE

Engels televisie- en filmacteur, voluit Reginald Alfred Varney. Vooral
bekend door zijn hoofdrol als buschauffeur Stan Butler in de komische serie On the Buses/Dubbeldekkers (1969-73), in de gelijknamige bioscoopfilm (Harry Booth, 1971)
en twee vervolgen: Mutiny on the
Buses (Booth, 1972) en Holiday on
the Buses (Bryan Izzard, 1973).
Voorts in films als Miss Robin Hood
(John Guillermin, 1952), Joey Boy
(Frank Launder, 1965), The Great St.
Trinian’s Train Robbery (Launder en
Sidney Gilliat, 1966) en The Best Pair
of Legs in the Business (Christopher Hodson, 1972).

t%FFFSTUFSFHVMJFSFFEJUJFJOIFUOJFVXFKBBSWBOAIFU4DIJNNFOSJKL FFOEPPS)BOT#FFSFLBNQ
toegelicht programma met filmfragmenten naar aanleiding van ‘The Big Sleep’, vindt plaats op
22 februari (16.00u).
t#JOOFOLPSUJOEFMVDIUXXXTDIJNNFOSJKLOM

FILMBEDRIJVEN IN GAATJES
Het is anno 2008 nauwelijks meer
voorstelbaar, maar er was een tijd dat
postzegels van één, twee of drie cent
felbegeerde waardepapieren waren.
Rond 1875 begonnen daarom grote
bedrijven hun postzegels te perforeren met een afkorting van hun firmanaam, zodat de onverlaat van de postkamer die bedrijfszegels achterover
drukte in de kraag gevat kon worden.
Die postzegels met gaatjes worden
perfins genoemd, een samenvoeging
van PERforated INitials. Ongeveer
in de jaren vijftig van de vorige eeuw
hield men ermee op, hoewel er in het
traditiebeluste Groot-Britannië nog
wat perforators rondlopen.
In de jaren zestig en begin jaren
zeventig werden die perfins

beschouwd als minderwaardige,
beschadigde postzegels. Er moeten er
dus veel van zijn weggegooid, totdat
veranderende filatelistische inzichten
de perfins tot verzamelwaar bestempelden.
Er waren natuurlijk ook filmbedrijven die hun zegels perforeerden.
Daar moet nog veel onderzoek naar
geschieden, maar hier alvast enkele
voorbeelden.
Kodak film- en fotobedrijven perforeerden hun zegels wereldwijd, met
soms grafisch interessant resultaat
(zoals Kodak België en Oostenrijk).
Het hierbij afgebeelde doosje werd
gebruikt om nog te ontwikkelen
16mm-film van de maker (in dit geval

Klank Film Studio Van Wouw uit
Amsterdam) naar de ontwikkelcentrale in Den Haag te sturen en vice versa.
De Duitse productiemaatschappij UFA
had verschillende perfins, één met
gewone rechtopstaande letters en één
met een sierlijke ‘U.F.A.’.
Het grote Amerikaanse chemische
bedrijf Dupont maakte onder andere
het snel ontbrandende Dupont Nitrate
film.
Het later in Oost-Duitsland gelegen
optische bedrijf Carl Zeiss Jena, dat
filmprojectoren en camera-objectieven vervaardigde, perforeerde in de
jaren dertig op grote schaal.

Egbert Barten
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Best of IDFA on Tour

57. Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg

Rauw, met een vreemd soort
schoonheid

dan vastleggen en ontsluiten om te informeren. Hun
materiaal is volstrekt ongepolijst, omdat ze geen
seconde de tijd hebben voor voorbereiding of reflectie op het filmen. Het schudt, schokt en zit vol met
rafelranden, en geeft een voorschot op de documentaireconventies van de toekomst, met steeds mobielere camera’s. In die rauwheid zit een vreemd soort
schoonheid besloten.

Tijdloze tijd
Andrei Dascalescu van Constantin and Elena, winnaar van de First Appearance-competitie voor
beginnende documentairemakers, had het vergeleken met de makers van Burma VJ makkelijk. Hij kon

Doldwaze
psychedelica

Preludium

Slaves - An Animated Documentary

Het festival van Mannheim keerde in 2008
terug op zijn oude, maar gerenoveerde
locatie. Wie zich concentreerde op
de competitie van de internationale
ontdekkingen, hoefde zich niet te vervelen.

Afgelopen IDFA vielen opvallend veel creatieve documentaires in de prijzen. Films
van makers die zochten naar een nieuwe manier om hun verhaal te vertellen. Twee
prijswinnaars zijn nog eens te zien in Best of IDFA on tour. ‘Het schudt, schokt en geeft
een voorschot op de documentaireconventies van de toekomst.’ Niels Bakker

Nicole Santé
Het kan snel gaan. Kreeg de animatiedocumentaire
vorig jaar met een speciaal programma voor het
eerst aandacht op IDFA, deze editie viel er al eentje
in de prijzen. De Zilveren Wolf-jury stelde vorm gelijk
aan inhoud en bekroonde Slaves – An Animated
Documentary met de Zilveren Welp, de prijs voor de
beste documentaire onder de dertig minuten.
In deze documentaire maakten Hanna Heilborn en
David Aronowitsch van de noodzaak een deugd, net
als in hun debuut Hidden (2002). Omdat de identiteit
van de twee bevrijde Sudanese kindslaven niet
bekend mocht worden, kozen ze voor de getekende
vorm. Dat betaalt zich vooral uit in een schitterend
kleurenpalet. De dreiging van de ontvoering van de
kinderen wordt voelbaar in een fel rood dat aan de
ogen brandt, terwijl een zachte, warme paarse gloed
hun bevrijding begeleidt.

Verfilmde poëzie
De voorkeur van de Zilveren Wolf-jury ging duidelijk
uit naar de creatieve documentaire, want de prijs
voor de beste film onder de zestig minuten ging naar
de visuele uitspatting Boris Ryzhy van Aliona van der
Horst. Boris Ryzhy, een portret van de gelijknamige
jong gestorven dichter, steekt het genre portretdocumentaire in een heel nieuw jasje.
Van der Horst omkleedt talking heads (van de nabestaanden) en archiefmateriaal (van dichter Boris
Ryzhy) met beelden van haar speurtocht in afgeblad82 Skrien januari 2009

derde Russische wijken naar mensen die Ryzhy
gekend hebben. Daarnaast maakte Van der Horst
beelden bij geluidsopnamen van Ryzhy die uit eigen
werk voordraagt. Deze verfilmde poëzie maakt van
Boris Ryzhy tegelijkertijd een portret van het
geboorteland van de dode dichter, met mannen die
een half gebit missen en dronken door de sneeuw
rollen. Hoewel Van der Horst met zulke beelden
ietwat gemakkelijk de culturele stereotypen over
Rusland bevestigt, zonder ze verdieping te geven, is
het een verademing om op IDFA eens een documentaire met zoveel gevoel voor esthetiek te zien.

Ongepolijst
Esthetisch is ook Joris Ivens Award winnaar Burma
VJ - Reporting From a Closed Country van Anders
Østergaard, zij het onbedoeld. Want het enige wat de
cameramensen tijdens het filmen bezig moet hebben gehouden, is hoe ze niet betrapt konden worden.
Stijl- en zelfs informatiekwesties – staat het er duidelijk op? – maakten ze daaraan noodgedwongen
ondergeschikt.
Burma VJ bestaat grotendeels uit het materiaal dat
ondergrondse Birmese verslaggevers vorig jaar
schoten van demonstraties tegen de militaire dictatuur. Met kleine digitale camera’s en mobiele telefoons rukt deze ‘Democratic Voice of Burma’ eropuit
om toch beelden van de situatie in het land de grens
over te krijgen. Hun werk dient dus geen ander doel

Burma VJ

in alle rust draaien, en volgde zijn door hun schattige
boerderijtje rondscharrelende grootouders in een
direct cinema-stijl. Van een afstandje slaat hij het
hoogbejaarde maar vitale en gezellig keuvelende
echtpaar gade. Vrij traditioneel, die aanpak, en dat
past bij een documentaire die zich drenkt in pure
nostalgie. Dascalescu sleept de kijker mee in een
tijdloze tijd, waarin paard en wagen het voornaamste
transportmiddel zijn, er geen asfaltwegen liggen en
mensen zichzelf nog vrijwel volledig van voedsel
voorzien.
Constantin and Elena is het buitenbeentje op het
prijzengala van IDFA dit jaar, dat een ander karakter
heeft dan normaal: hoe verschillend de winnaars
verder ook mogen zijn, ze onderscheiden zich,
bewust of onbewust, in hun zoektocht naar nieuwe
vormen om de werkelijkheid vast te leggen. Of het
nu gaat om animatie, verfilmde gedichten of beelden
met de verborgen camera, in Slaves, Boris Ryzhy en
Burma VJ staat er meer op het spel dan alleen de
inhoud.
Burma VJ en Slaves – An Animated Documentary zijn te zien in de
Best of IDFA on tour, die sinds 3 januari door filmtheaters in het
land trekt.

Mannheim vond in 2007 noodgedwongen in tenten
plaats aan de oever van de rivier – hetgeen (te) veel
ruimte bood en mooie wandelgelegenheid, maar
weinig gezelligheid en reuring. Dat was in 2008
gelukkig weer anders. Het festival keerde terug naar
het inmiddels gerenoveerde stadhuis, met een extra
filmzaal (de raadszaal) en hippe lounge-, eet- en
feestgelegenheid.
De trots van festivaldirecteur Michael Kötz, die alle
competitiefilms in de Stadthaus-Kino’s als altijd persoonlijk introduceerde, was begrijpelijk. De organisatie van het festival was onberispelijk en het programma – waarin veel ruimte voor jong talent – herbergde veel goeds.
Wie zich concentreerde op de competitie van de
internationale ontdekkingen, hoefde zich niet te
vervelen. Een van de – zeker qua vorm – in het oog
springende films was het Deense Preludium van
Johan Melin. Opgenomen in één lange take, volgt de
camera een hoofdpersoon om na verloop van tijd
over te springen op een ander, waarmee zowel de
puzzel wordt ingevuld als uitgebreid. Gedurfd, vanwege de lengte (113 minuten) en de vrijheid die de
acteurs hebben in hun rol terwijl de logistiek in het
zich letterlijk voortbewegende verhaal (over onder
andere een cynische levensgoeroe, een meisje dat

haar verdwenen liefde zoekt en een gefrustreerde
violist) nauw luistert. Er wordt bijzonder goed geacteerd en een paar schoonheidsfoutjes zijn gauw
vergeven. Debutant Melin levert in elk geval beter
werk af dan zijn landgenote Linda Wendel, die in de
internationale competitie meedeed met het familiedrama One Shot, ook gedraaid in één take. Een stuk
minder lang (78 minuten) maar desondanks nauwelijks interessant, zeker niet grappig en al helemaal
niet spannend. Het riep alleen de vraag op waarom
in godsnaam gekozen was voor deze vorm. Met een
goede montage was er misschien nog wat te redden
geweest.

gevaren die ze kunnen tegenkomen. Veel onderling
geruzie, veel onverwachte situaties, kortom (soms
iets te) doldwaze avonturen. Een constant hoog
niveau in deze beginnerscompetitie, want ook het
werk uit bijvoorbeeld Luxemburg (Arabian Nights
van Paul Kieffer), Amerika (Prince of Broadway van
Sean Baker), Litouwen (The Collectress van Kristina
Buozyte) en Spanje (Ashes From the Sky van José
Antonio Quirós, Under the Snow van Candela Figueira en Maiena Muruzabal, en 14 Kilometers van
Gerardo Olivares) zou niet misstaan in de programmering van filmhuizen.

Doldwaas

In de internationale competitie was ook heel wat
moois te zien, zoals Bioscope (H.M. Madhusudhanan), een film uit India, die het verhaal vertelt de
introductie van de bioscoop in India vanuit een heel
persoonlijk gezichtspunt, tegen de achtergrond van
het tanende kolonialisme. De film roept een bijzondere, magische sfeer op, die recht doet aan de
kracht en de overweldigende impact van die eerste
bewegende beelden, en aan de mystiek en schoonheid van Indiaas eigen identiteit.
Een bijzondere programma-onderdeel werd gevorm
door Starke Zeiten, dat deels werd vertoond in het
piepkleine arthouse Cinema Quadrat: voornamelijk
Duitse films uit de jaren zestig en zeventig, die de
revolutionaire en experimentele tijdgeest hadden
gevangen, zoals het tamelijk psychedelische Ich bin
ein Elefant, Madame (Peter Zadek, 1969). Het jonge
publiek leek de soms onnavolgbaar gemonteerde,
absurdistische opeenvolging van scènes goed te
kunnen waarderen. Zo bood Mannheim dan ook wat
ouds, al was het voor het publiek vernieuwend.

Nog zo’n mooi internationale (of Noord-Europese)
ontdekking was de Finse Mikka Soini. Diens film
Thomas – een intiem en ontroerend portret van een
eenzame gepensioneerde – was een klein juweel.
Mooi geschoten op beperkte locaties, waarbij licht
een grote rol speelde, zorgvuldig gemonteerd,
indrukwekkend geacteerd, subtiel voorzien van
humor en omlijst met prachtige muziek.
Uit IJsland kwam de komedie Small Mountain (Heidin) van Einar Thor. Een eenvoudig verhaal dat
speelt op een klein eiland voor de kust van IJsland
(man moet kist met stembiljetten op tijd op het vliegveld krijgen) en alle tijd krijgt om te ontsporen, wanneer externe en privé-omstandigheden zijn op het
oog simpele opdracht dreigen te laten mislukken.
Ontsporen doet ook het verhaal in Adventurers
(Kalandorok) van de Hongaar Béla Paczolay. Daar
brengen omstandigheden een familie (grootvader,
vader en zoon) gedrieën op een reis, waar ze geen
van allen, onervaren als ze zijn, voorbereid zijn op de

Psychedelisch
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Derde Leids Film Festival

Doorgeschoten veelzijdigheid
Bij de derde editie van het Leids Film Festival (LFF) blijken vrijwel alle kinderziekten van de eerdere versies
verholpen te zijn. Wel kan men zich afvragen of het streven van festivaldirecteur Alexander Mouret om ‘de ogen van
het publiek te richten op zo veel mogelijk uiteenlopende films’ tijdens deze festivaleditie niet te ver is doorgeschoten.

14de Festival on Wheels
Het Festival on Wheels reisde dit jaar niet veel rond, maar toonde desondanks een mooie
dwarsdoorsnede van de Turkse cinema. Peter van Bueren

Films om mee voor de dag te komen

Hans Knegtmans

Tijdens het Leids Film Festival – dat plaatsvond van
29 oktober tot 2 november – bleek dat de organisatie
de onvermijdelijke problemen van een nieuw evenement glansrijk had overwonnen. De bezoeker zag
zijn internetreserveringen zonder hapering verwerkt
worden door de computer, en al even soepel worden
uitgeprint door de baliemedewerkers. Het was ook
duidelijk dat het klassieke bioscoopdilemma – wel of
geen pauze tijdens de voorstelling? – radicaal was
opgelost door alle films ononderbroken te vertonen.
Zelfs tijdens het honderdzestig minuten durende 12
(Nikita Mikhalkov) moest het publiek zijn plas
ophouden en zijn drankbehoefte beteugelen. Omdat
bovendien het gros van de voorstellingen stipt op tijd
begon, was elke bezoeker in staat, zijn beoogde
kijkschema – beschreven op de website en in een
professioneel vormgegeven programmaboekje –
daadwerkelijk aan te houden. Dat maak je wel eens
anders mee.

Vrouwen en meisjes
Vergeleken met de vorige edities waren de belangrijkste bijprogramma’s verder aangescherpt. De
rubriek Russische Films viel uiteen in speelfilms,
documentaires en animatie. De Japanse Films werden onderscheiden in speelfilms over vrouwen en
oudere meisjes onder de verzameltitel Girls, Girls,
Girls, een retrospectief van regisseur Kenji Mizoguchi, en een restcategorie van recente films die in
samenwerking met het culturele festival Camera
Japan waren geprogrammeerd. Bezoekers die
hechten aan deskundige uitleg kwamen, net als
verleden jaar, aan hun trekken in de rubriek Artist &
Cinema, waarin onder meer werk en leven van Bob
Dylan, Francis Bacon en Ed Wood (cultregisseur van
de krankzinnige science fictionfilm Plan 9 from
Outer Space) werden belicht. En dan hebben we
natuurlijk nog steeds de rubriek waar het allemaal
mee is begonnen: de Hollandse Nieuwe, ofwel het
werk van jonge creatieven. De korte films waren
opgesplitst in twee compilaties, van respectievelijk
speelfilms en animatie.
Het enige probleem met de programmering zat in de
selectie van het hoofdprogramma. Zoals gebruikelijk op festivals bestond dit uit voorpremières van
films die binnenkort de bioscopen of filmtheaters
zullen bereiken. Van de drieëntwintig nieuwe films –
waarvan er overigens een maand eerder al negen
waren vertoond op Film by the Sea – was het merendeel Engelstalig. Deze werden aangevuld met vier
Duitse, drie Franse en één Nederlandse film (Vox
Populi, Eddy Terstall). Niets op tegen, natuurlijk.
Azië, Afrika en Zuid-Amerika kun je met een gerust
hart aan het Rotterdamse festival IFFR overlaten. De
geoefende bioscoopbezoeker zal zich echter hebben
84 Skrien januari 2009

12

afgevraagd, wat in vredesnaam Mouret c.s. had
bewogen een aantal commerciële producties zonder
zichtbare artistieke kwaliteit in het hoofdprogramma op te nemen.

Missers
How to Lose Friends & Alienate People van Robert
B. Weide beschrijft hoe een middelmatige journalist
bij een Engelse tabloid zich opwerkt tot sterreporter
van een Vanity Fair-achtige glossy, die beroemdheden kan maken of breken. Een ergerlijker genre dan
een komedie waarom je niet kunt lachen, bestaat
niet. In Righteous Kill (Jon Avnet) zijn twee politieveteranen op zoek naar een vigilante killer die, om de
rechtsorde te herstellen, op eigen initiatief schurken
afmaakt. De schmierende Robert de Niro en Al Pacino doen hun best, maar de clichédialogen en het
gammele, onlogische scenario geven de Amerikaanse pers volop gelegenheid de film neer te sabelen. Blindness (Fernando Meirelles) schetst hoe in
Amerika iedereen blind wordt, op Julianne Moore
na, uitgerekend de echtgenote van oogarts Mark
Ruffalo. In quarantaine lijden de slachtoffers onder
de geldingsdrang van Gael García Bernal die, nogal
onlogisch, aanvankelijk het karig gedistribueerde
voedsel verkoopt voor sieraden, maar al gauw
bedenkt hij in deze omstandigheden meer voldoening put uit seks met de hongerige dames. De regisseur heeft ongetwijfeld een boodschap met die the-

matiek maar de meeste critici slagen er niet in deze
te doorgronden. De romance tussen Richard Gere
en Diane Lane in Nights in Rodanthe (George C.
Wolfe) tenslotte is een weeïge, suffe bedoening. De
Leidse festivalgangers lieten zich geen loer draaien,
en op Blindness na belandden deze misbaksels in de
staart van de publieksenquête.
Natuurlijk is een handvol missers geen ramp, zeker
niet als die ruimschoots gecompenseerd worden
door de voltreffers Burn after Reading (van de
gebroeders Coen), de Ierse psychologische thriller
The Escapist (Rupert Wyatt), het originele familiedrama Kirschblüten – Hanami (Doris Dörrie), Gouden Palmwinaar Entre les murs (Laurent Cantet) en
de visuele krachtpatserij van de Russische bijdragen
Cargo 200 (Aleksei Balabanov) en het eerder
genoemde 12. Hopelijk gaat in toekomstige festivaledities de beoogde diversiteit niet ten koste van de
kwaliteit. Blijkens de gegevens van de Internet Movie
Database worden de vier in dit artikel negatief
besproken films veruit het positiefst gewaardeerd
door scholieren van zeventien jaar of jonger. Voor
alle duidelijkheid: we hebben het dan over het
publiek dat op zaterdagavond de megabioscopen
onveilig maakt met mobiele telefoongesprekken
tijdens de voorstelling. Dat zal toch niet de doelgroep
zijn die Mouret meer bij het festival wil betrekken?
Zo wordt de editie van 2009 nog een spannende
aangelegenheid.

Ook in Turkije sloeg de financiële crisis toe en bijna
ging het Festival on Wheels, dat zich na een aanloop
in Ankara pleegt te verspreiden over andere plaatsen in het onmetelijke gebied, ten gronde. Drie
weken voor aanvang trokken twee hoofdsponsors
zich terug. Ankara, de hoofdstad toch, toont weinig
interesse in film. Er ontbreekt een belangrijk cultureel centrum en de autoriteiten zien geen reden veel
te investeren in kunst, terwijl ook sponsors niet
staan te springen geld te pompen in iets wat nauwelijks bestaat en weinig reclame oplevert. Het dynamische duo Ahmet Boyacioglu en Basak Emre leek
er niet van onder de indruk. Dan maar geen Ankara,
dan maar alleen Kars en een uitloopje in Artvin.
Maar ook in Kars, waar de eeuwig dansende burgemeester Naif Alibeyoglu zich persoonlijk inzet om
het centrum van het festival te zijn, kan het wel eens
fout gaan, wanneer hij in maart niet herkozen wordt.
Het zou een ramp zijn wanneer het meest progressieve festival in het land moet sneuvelen.
Voor een groeiend aantal buitenlandse gasten is
Kars de ideale plek om te constateren hoe het ervoor
staat met de Turkse film. Het beste van het afgelopen jaar is te zien tussen een niet onaardige selectie
van voornamelijk Europese onafhankelijke films die
in de competitie dingen naar de Gouden Gans.
Vier van de Turkse films die het afgelopen jaar op
internationale festivals in de prijzen vielen, worden

Milk

ook vertoond in Rotterdam, waar de opkomende
Turkse cinema nadrukkelijk in het zonnetje wordt
gezet. Voorop natuurlijk Three Monkeys, waarmee
Nuri Bilge Ceylan, inmiddels al vele jaren de beste
Turkse regisseur, in Cannes de regieprijs won. Ik
heb hem nog niet gezien, maar het kan haast niet
anders of het is een mooie film. Kars opende met
Pandora’s Box van Yesim Ustaoglu, die in Rotterdam
in de jury zit en met haar vierde film de hoofdprijs in
San Sebastian won. Ustaoglu is een regisseur die
zich bekommert om wat er in haar land gebeurt. De
afbrokkelende maatschappij en crises in vooral de
middenklasse concentreert zij in het verhaal van een
moeder die aan Alzheimer lijdt, wat haar twee dochters dwingt zich te realiseren hoe hun leven in elkaar
steekt. De titel is wat overdreven, want als moeder
opeens dingen vertelt die zij altijd verborgen heeft
gehouden, komt het erop neer dat haar liefde voor
haar dochters niet altijd zo groot was als het leek.
Maar natuurlijk voelden die dochters dat ook aan en
hun onderlinge gekift is ook al niet opzienbarend.
Yesim Ustaoglu probeert haar altijd interessante
gegevens ook filmisch een aardige vorm te geven,
wat gedeeltelijk lukt. Ze zou zich nog meer op die
vorm kunnen richten en lijkt soms te veel aan een
uitgeschreven scenario vast te zitten.
Helemaal vorm is de nieuwe film Süt van Semih
Kaplanoglu, die vorig jaar opviel met Egg (overigens

al zijn derde film), en zich nu richt op een jonge
melkbezorger die met zijn moeder in een dorp
woont en van zichzelf denkt dat er een dichter in
hem schuilt. Zijn toekomst ligt natuurlijk in de grote
stad. De film portretteert hem op het moment dat hij
moet beslissen. Maar wat Kaplanoglu ook voor boeiends te melden mag hebben, alles verzuipt in gulzige, egocentrische mooifilmerij. Een dodelijke overdosis aan visuele pretentie.
De hoofdprijs ging naar Autumn, het veelbelovende
en inmiddels op verscheidene festivals al bekroonde
debuut van Özcan Alper, over een man die in 1997
als student in de gevangenis kwam en na tien jaar
terugkeert naar zijn geboortedorp, waar veel veranderd is. Alper toont zich een cineast die zijn verhaal
zonder veel woorden vertelt in beeld en geluid. Hij is
nog in zijn beginfase en de film is niet echt goed,
mede door een wat ijdele hoofdpersoon, maar het is
wel een debuut dat verwachtingen wekt.
Toch vier films waarmee je als land voor de dag kunt
komen en die nieuwsgierig maken naar de nieuwste
generatie van onafhankelijke regisseurs die zich ook
in Rotterdam melden.
De competitie van Kars was zeer wisselvallig, omdat
de selectie erg gericht was op de inhoudelijke betekenis van de films. Zo was er Hunger, het in Cannes
bekroonde debuut van Steve McQueen over de hongerstaking van de IRA-held Bobby Sands in 1981.
Overweldigend in vorm, maar je kunt er vraagtekens
bij zetten. McQueen is een moderne kunstenaar die
de filmvorm gebruikt voor een zich licht overschreeuwend politiek pamflet, dat in zijn effectbejag
doet denken aan de films van Alan Parker, waar ik
persoonlijk ook niet zo goed tegen kan.
Eigenlijk was de beste film nog Snow van de Bosnische debutante Aida Begic, een verrassend talent uit
Sarajevo, die nog eens teruggaat naar de oorlog in
haar land en het verhaal vertelt van vrouwen die het
in 1997 alleen moeten zien te rooien wanneer hun
mannen verdwenen zijn. Aida Begic is een moderne
moslima die weet hoe je een verhaal moet vertellen
zonder allerlei papieren plotwendingen, maar met
louter filmische middelen. Ook in Rotterdam te zien.
Het Festival on Wheels blijft een aangenaam feestje
dat rond de vertoning van films allerhande aardige
dingen organiseert, zoals de succesvolle animatie
workshop voor scholieren door de Nederlandse
Petra Dolleman. Het oude idee om de competitie te
beperken tot Europese films is losgelaten, maar het
is te hopen dat er volgend jaar dan ook wat Aziatische bijdragen worden geselecteerd, want daar
ontbreekt het nog aan.
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iedereen op jullie?’, vraagt Dexter zijn ouders
aan zijn ziekbed. ‘Het is maar van welke kant je
het bekijkt’, antwoordt de vader. ‘We zijn allemaal even uniek. Of, verschillend hetzelfde.’
Dexter heeft een vriendin die zomaar verdwijnt
en uit het niets weer opduikt. Stella is overal
waar ze niet hoort te zijn; op Dexters werk, op
politiefoto’s, in het ziekenhuis. Steeds met een
andere jas, steeds met een andere naam en ze
doet elke keer alsof ze Dexter nooit eerder
gezien heeft. Houdt Stella hem voor de gek? Is er
sprake van een bizar complot tegen Dexter, die
meer om zijn tamme muisjes geeft dan om zijn
vriendin? De kijker beziet het met dezelfde
bevreemding als Dexter.
Links, de eerste speelfilm van Froukje Tan, is
geen absurdisme om het absurdisme. De hoofdpersoon heeft ongemerkt een beroerte gehad en
daar een hersenbeschadiging aan overgehouden. Dexter - Latijn voor ‘rechts’ - kan de linkerhelft van zijn gezichtsveld niet waarnemen.
Vooral in het verkeer veroorzaakt hij daardoor
levensgevaarlijke situaties. Ook het gedeelte van
zijn hersens dat gezichten kan onderscheiden is
aangetast. Vandaar dat Dexter in elke vrouw zijn
vriendin Stella ziet en in elke man zijn baas. Of
lijkt zijn baas juist sprekend op zijn vader? Dexter weet het niet, en wij ook niet. Want de camera laat ons alleen zien wat Dexter ziet.

meteen in het begin van de film voldoende blikken heeft laten zien, voldoende mensen heeft laten kijken om
je te laten weten hoe het zit, wie dus
degene achter het wc-mysterie is.
Iedereen snapt het cynisme, de tragiek en daarmee ook de regisseur.
Daar maakt Östlund misschien ook
wel een misser. Als je zo met beeld
speelt, dan weet je wat er de kracht

Eldorado Een western in België is een
curieus iets. En dat is precies wat Bouli Lanners
gemaakt heeft. Kleurrijk, gedraaid in CinemaScope, een dwaaltocht van twee mannen,
onverwachte ontmoetingen. Ergens houdt de
vergelijking ook op want er valt hier niets te vereffenen. Of toch wel?
Zoals in Ultranova maakt Lanners’ director of
photography Jean-Paul de Zaeytijd rustige scènes. Strak beweegt de camera vanuit een auto
over het Belgische platteland. Wezenloze shots
van huizen, eenzaam aan de kant van de weg.
Een verstilling die niet direct ruimte geeft maar
gewoon is.
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van is, dan ken je de suggestieve werking die ervan uitgaat. Dan zou je juist
alleen zo het hele verhaal moeten
vertellen, hoe fragmentarisch ook.
Het is wellicht een onderschatting van
het publiek om helemaal te spellen
hoe nu alle vorken in alle stelen zitten.
Of de boodschap is belangrijker dan
die cinematografie, die zeker niet
oninteressant is. Een beetje een

Eldorado is onderkoeld grappig, het handelsmerk van Lanners. De openingsscène illustreert
dit. Yvan, gespeeld door Lanners zelf, komt op
een avond thuis om te ontdekken dat er bij hem
wordt ingebroken. Wordt, want de inbreker is
nog aanwezig. Wat volgt is een sketch waarin
Lanners de hele nacht aan de voet van zijn eigen
bed wacht waaronder de dief verstopt ligt. Tot hij
hem ‘s morgens bijna vermoordt als hij hem de
trap afsmijt.
Dief Didier is een treurige junk. Yvan besluit hem
terug naar huis te brengen - het begin van een
vreemde roadmovie. Yvan zet de junk af bij een
kruispunt en vervolgt zijn weg om uren later bij
datzelfde kruispunt Didier nog aan treffen. Er
komt geen enkele auto voorbij en lopen is kennelijk geen optie. Hoe komt hij ooit nog weg?
Eldorado is weids. Veel landschap. Vele scènes
in totalen met personages ergens in de ruimte.
Toch toont Lanners ook gezichten. Nergens
lijken ze te verzuipen in dat grote beeld. Eldorado oogt realistisch, met natuurlijke kleuren,
geen uitgebleekte beelden of grauwigheid. Lanners maakte het zijn missie om België eens een
keer mooi te laten zien. Altijd maar dat grauwe,
van bijvoorbeeld de Dardennes, het komt hem
de keel uit.
Zonder pedant of opdringerig te zijn, stelt Yvan
ergens dat Didier iets van zijn leven moet

kwestie van twee gedachten en er al
dan niet op hinken.
Gerlinda Heywegen
Zweden 2008 regie en montage Ruben Östlund
scenario Ruben Östlund, Erik Hemmendorf camera
Marius Dybwad Brandrud geluid Jan Alvemark
production design Pia Aleborg, Hanne Palmquist
productie Erik Hemmendorf distributie Filmmuseum duur 98’ met Villmar Björkman, Linnea CartLamy, Leif Edlund

maken. Hij kan het niet uitstaan dat de jongen
zo’n slappe junk is. Letterlijk ziet hij er ook zo uit,
met zijn gebogen lichaam, gezicht zonder uitstraling en geen greintje wil in zijn kloten. En dan
komt de aap uit de mouw: Yvans broer is kort
daarvoor overleden en hij kon hem niet helpen.
Een overdosis. Zonder dat Eldorado uitleggerig
is, geeft Lanners zijn twee personages achtergrond, een leven. De drijfveer van Yvan is nog
niet zo’n idiote. Hij probeert recht te zetten wat
hij verkeerd heeft gedaan. Voor Didier geldt iets
soortgelijks. Hij zoekt als hulpeloos puppy naar
wat warmte, geborgenheid, die hij bij Yvan vindt.
Maar eenmaal terug in de grote stad, die van de
verleidingen, blijft alles bij het oude. En dat is
precies het mooie aan Eldorado. Nergens verandert iets, er is geen catharsis, het leven is
gewoon wat het is. Maar het hoeft niet zonder
kleur te zijn, zonder grappen. Daarvoor is Lanners teveel een humorist. Hoewel hij zelden een
daverende lach uitlokt, is dat toch het gevoel dat
zowel Ultranova als Eldorado oproepen. Heel
grappige films, die heel mooi zijn. En dat is domweg heel uniek. Gerlinda Heywegen
België 2008 regie en scenario Bouli Lanners camera JeanPaul de Zaeytijd montage Ewyn Ryckaert geluid Marc Bastien
production design Paul Rouschop productie Jacques-Henri
Brockart distributie Filmmuseum duur 80’ met Bouli Lanners,
Fabrice Adde

Links is niet bedoeld als medisch verantwoorde
neurologische casestudy. Tan wil vooral laten
zien hoe subjectief onze waarneming van de
werkelijkheid is. De film zit vol symmetrische
beelden en perspectiefgrapjes die de kijker op
het verkeerde been zetten. Het camerawerk
illustreert daarmee zowel Dexters aandoening
als zijn karakter; hij is een control freak die het
overzicht verliest. Niet alleen zijn hersenen
bieden hem geen grip meer, ook zijn fabriek zit
midden in een reorganisatie. En tot overmaat
van ramp ontsnappen zijn muizen.
De lowbudgetfilm Links valt op door ingetogen
dialogen en scherpe observaties van menselijke
gewoontes. Vooral de scène aan Dexters ziekbed
is goed getroffen. Dexters onwennige ouders
weten niet precies hoe ze moeten omgaan met
de verandering van hun zoon. Met kleine blikken
zoeken ze steun bij elkaar, terwijl ze mijlen ver
verwijderd zijn van hun kind.
Jeroen van Koningsbrugge, bekend van komedieshows als De Lama’s en Draadstaal, houdt
het in Links klein en zet de introverte Dexter,
met zijn hang naar vaste patronen, subtiel neer.
Debutante Lotte Verbeek weet alle vijf ‘Stella’s’
levensecht te vertolken, nergens vervalt ze in
typetjes.
Dexter doorloopt in de film alle stadia van
iemand die moet leren leven met een handicap.
Van ontkenning tot acceptatie. Als het voor Dex-

Oorlogswinter Jan Terlouw verklaarde onder de indruk
te zijn van de verfilming van zijn
veelgelezen jeugdboek. Hij kon zijn
commentaar kwijt bij de scenarioschrijvers – er werd in de bewerking
aanvankelijk nog te veel gegeten,
terwijl het in januari 1945 honger lijden was – en stelde zijn vertrouwen in
Martin Koolhoven, die de laatste oorlogswinter als setting heeft gebruikt
voor de bewustwording van de jonge
hoofdpersoon.
De regisseur filmt door de ogen van
burgemeesterszoon Michiel van Beusekom, innemend gespeeld door de

veertienjarige debutant Martijn Lakemeier. Staande tussen de oorlogshandelingen van ondergrondse figuren op
de Veluwe, vindt Michiel zich groot
genoeg om mee te doen, al wordt hij
allerwegen ontmoedigd. In zijn zelfbedachte Engels regelt hij de verzorging
van een RAF-piloot die zich onder het
sneeuwdek in de bossen verborgen
houdt. Koolhoven bouwt deze rite de
passage meeslepend op: Michiel wil
goedmaken wat zijn vader – de
spreekwoordelijke burgemeester in
oorlogstijd – volgens hem verzaakt,
terwijl op zijn gezicht aandoenlijk valt
af te lezen hoe hij zijn Oom Ben, die in

WALTER BIRKHOFF

Links ‘Lijken jullie nou op iedereen of lijkt

Ruben Östlund pakt vijf verhaaltjes bij
elkaar en eigenlijk is het niet eens dat;
hij verandert regelmatig van decor,
meer is het niet. Wat jonge meisjes,
thuis of al feestend, een eenzame
docente op een school, een feestje,
vrienden, jonge mannen die het puberen nog niet zijn ontgroeid en een bus.
Mensen of dingen, ze fungeren als
hetzelfde, slechts als iets. En het is
allemaal heel zielig, vervelend zielig.
De film opent met een shot van een
stel onderbenen. Toch weet je dat er
een feestje gaande is. De camera
beweegt de hele film lang niet. Enkel
vaste shots, enkel strakke kadreringen dus. Het wringt dat die camera
weigert een gesprek ‘echt’ vast te
leggen. Altijd is een van de personen
buiten beeld, staat hij of zij achter een
deur, achter een ander of zie je hem op
de rug. Er is dus nog iets anders waar
je kennelijk op moet letten. De dronkenschap en het wangedrag van die
nare stomme pubermeisjes? Dat
incident in de bus wanneer de chauffeur weigert door te rijden omdat
iemand het gordijntje in zijn wc heeft
gesloopt?
Soms is Östlund te nadrukkelijk. Bijvoorbeeld met die busscène. Tot in
detail legt hij uit wat er precies
gebeurt. Dat, terwijl de camera al

JAAP VRENEGOOR

Involuntary Regisseur

ter en de kijker duidelijk is dat hij iets aan zijn
hersens mankeert, en hij begint met revalideren, verliest de film iets van zijn spanning. Aan
het slot van de film rennen Dexters muisjes weer
vrolijk rond in hun radje. Alsof er niets gebeurd
is. Zelfs met een hersenaandoening die onze kijk
op het leven letterlijk verandert, weten we onze
oude draai weer te vinden. We zijn ‘verschillend
hetzelfde’. Femke Sleegers
Nederland 2009 Regie en scenario Froukje Tan Camera Harm
Griekspoor Montage Albert Markus Geluid Diego van Uden
Muziek Easy Aloha’s Productie Maarten van der Leeden Distributie Amstel Film Duur 83 min Met Jeroen van Koningsbrugge,
Lotte Verbeek, Guus Dam, Nettie Blanken

het verzet zit, bewondert. Het groeiproces bereikt een ontroerend hoogtepunt als zijn vader hem voor het
eerst helpt scheren.
Vanwege de vernauwing van het perspectief moest het plot worden ingedikt, waardoor sommige literaire
elementen (zoals het offeren van het
gevilde konijn aan de Duitse honden)
wat schematisch overkomen. De
découpage rond geheime brieven,
pakjes en het vliegeniershorloge roept
meer vragen op dan ze beantwoordt.
Dat is niet zo’n groot bezwaar, omdat
wij alles meemaken in gelijkopgaande
lijn met Michiels probleem wie te
vertrouwen is en wie niet. Maar het
bestempelt deze verfilming toch sterker als een jongensboek dan als een
zwartboek.
Zoals de jongen jojoot tussen puberteit
en adolescentie, zo fietst de film eindeloos tussen dorp en bos, vanwaar
Michiel de Engelse piloot wil helpen
ontsnappen. In het adembenemend
belichte sneeuwlandschap (door
cameraman Guido van Gennep mooi
opgenomen in Litouwen) vallen de
nuances weg; het boek dat velen in

één nacht hebben uitgelezen, dreigt in
de tweede helft een in-één-ruk-uitfilm te worden. De afwikkeling had
meer tijd verdiend, want als de regie in
Michiels herinneringsflitsen terugkomt op de vele vragen, is het (zeker
voor de kijker) te laat om oorzaak en
gevolg te motiveren. De vraag rijst of
Koolhoven de afrekening op het einde
– waarin hij na veel wikken en wegen
afweek van Terlouws gedachte – niet
surrealistischer had moeten maken.
Dan was Michiels teleurstelling in de
wereld van de volwassenen ook
gewroken geweest, maar alleen in zijn
fantasie, waardoor de overgang (of
eigenlijk: de teruggang) naar een
jongensspel in bevrijd Nederland
natuurlijker zou zijn geworden.
Kees Hogenbirk
Nederland 2008 regie Martin Koolhoven scenario
Paul Jan Nelissen, Mieke de Jong, Martin Koolhoven camera Guido van Gennep muziek Pino Donaggio geluid Herman Pieëte montage Job ter Burg
productie Els Vandevorst en San Fu Maltha distributie Benelux Film duur 100’ met Martijn Lakemeier, Yorick van Wageningen, Jamie Campbell Bower,
Raymond Thiry, Anneke Blok, Melody Klaver
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Kan door huid heen
Eén voorstelling is er tijdens het
International Film Festival Rotterdam
van Esther Rots’ speelfilmdebuut
Kan door huid heen. Eén premièrevoorstelling bij wijze van opening van
het Dutch Treats-programma. Het
voelt toch een beetje als een troostprijs want het is de Berlinale, vlak
achter het filmfestival Rotterdam, die
Kan door huid heen in zijn Forumprogramma aan het festivalpubliek
vertoont. Op het gebied van filmfestivals heeft Rots inmiddels een fraaie
score opgebouwd, want Kan door
huid heen is uit een nog bescheiden
oeuvre van vijf films de derde die is
opgenomen in het aanbod van een
groot internationaal filmfestival. Met
twee van haar korte films, Speel met
me en Ik ontspruit, was Rots al te gast
in Cannes.
Kan door huid heen maakt de onvermijdelijk hoog gespannen verwachtingen helemaal waar. Van de eerste tot
en met de laatste minuut is dit een
meeslepende film waarin Rots doet
waar ze heel goed in is: een verhaal
vertellen dat bestaat uit vele laagjes
beeld en geluid die dynamisch op,
onder en door elkaar heen gemonteerd zijn. Er zit weliswaar een voortstuwende door de plot gedreven
beweging in, maar zoals bij een choreografie wordt die eerder bepaald door
thema’s, variaties en herhalingen, dan
door strakke lineariteit. Soms raken

beeld en geluid (de mooie, rijke soundtrack van Dan Geesin) elkaar, soms
loopt het asynchroon. Het klinkt
gekunsteld, en in feite is het dat ook,
maar Rots heeft daar een volstrekt
aanvaardbare taal van gemaakt.
Het verhaal dat ze vertelt, kent een
schokkende, gewelddadige opening
die de hoofdpersoon Marieke tot een
radicale verandering aanzet. Eerst
krijgt ze een relatiebreuk voor haar
kiezen, vervolgens wordt ze bijna
gewurgd door een gestoorde insluiper. In een klap draait ze haar hele
leven om. Ze verruilt de stad voor het
Zeeuwse platteland en de comfort van
haar appartement voor een bouwval.
Als ze uit haar raam kijkt ziet ze geen
straten, auto’s en mensen, maar velden, akkers, bomen en wolkenluchten. Ze verschanst zich in haar nieuwe
huis dat ze stukje bij beetje bewoonbaar probeert te maken. En ondertussen bezweert ze haar woede en
doodsangst, maakt ze kennis met de
mensen uit de buurt en laat ze geiten
op haar graslandje grazen.
Marieke wordt gespeeld door Rifka
Lodeizen. Lodeizen doet dat overweldigend goed. In bijna ieder beeld van
de film is ze te zien en dan ook nog
eens veelvuldig in close-up. De ene
keer ontroerend mooi, een moment
later kwaadaardig en afstotelijk. Dat is
ook zeker de verdienste van cameraman Lennert Hillege die tovert met het
mistige licht op een boerenakker, de

claustrofobische duisternis van het
hok waar Marieke zich verschuilt, het
warme schijnsel van de lampen in het
huis van Mariekes nieuwe vriend John.
Als een monologue intérieur laat Rots
de gedachtenstromen van Marieke
horen. Niet als de voice-over van een
alwetende verteller, maar als de verwoording van het proces dat zich in
Mariekes verwarde geest afspeelt. Het
beklemmende effect hiervan doet
denken aan Lodge Kerrigans briljante
Keane waarin de hoofdpersoon William Keane steeds meer de grip op de
werkelijkheid verliest in zijn zoektocht
naar zijn ontvoerde dochtertje. Tegelijkertijd dringt zich de vergelijking op

met de rituele volharding waarmee
Rosetta (van de gebroeders Dardenne)
haar dagelijks leven onder controle
probeert te krijgen. Rots film is echter
lyrischer, muzikaler, alsof ze op zoek
is naar een derde werkelijkheidslaag
die niet mentaal of fysiek is, maar
waarin die twee componenten versmolten zijn.
Kim van der Werff
Kan door huid heen Nederland 2009 regie en
scenario Esther Rots camera Lennert Hillege
muziek / sound design Dan Geesin geluid Victor
Horstink productie Esther Rots, Hugo Rots, Trent
distributie Benelux Film duur 100’ met Rifka
Lodeizen, Wim Opbrouck

Buddha Collapsed Out of Shame
De jongste filmende loot aan de
omvangrijke Makhmalbaf-boom,
Hana, heeft ook een eigen speelfilm afgeleverd. In 2004 maakte
de nu twintigjarige regisseur een
bekroonde documentaire, over het
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maakproces van het door haar zus
Samira geregisseerde At Five in
the Afternoon, en werkte ze ook al
mee in producties van haar familie.
In Buddha Collapsed out of Shame
laat Hana zien dat ze oog heeft voor

mooi beelden, en dat ze haar cast
tot uitzonderlijke prestaties weet
te bewegen. Het verhaal is klein,
maar overduidelijk een metafoor
voor de gevolgen van religieus
fanatisme. Het speelt zich af tegen
het oogverblindende decor van de
rotsen waar de Taliban de Buddhabeelden heeft laten exploderen.
Daar leeft een kleine gemeenschap
en focust Hana op het zeer jonge
meisje Abbas, dat zich in het hoofd
heeft gezet dat ze naar school wil.
De film volgt haar op haar dappere
en met vele obstakels bezaaide
weg naar de door haar begeerde
kennis die uiteindelijk moet leiden
tot bevrijding. De beelden van het
kleine, donkerharige meisje in een
onbarmhartig maar wonderschoon
landschap zijn inderdaad heel
mooi. De manier waarop het kleine
meisje en alle andere kinderen
(volwassenen spelen slechts een
bijrol) acteert (improviseert?) is
ontegenzeggenlijk indrukwekkend. Maar de metaforen die Hana

gebruikt, zijn nauwelijks nog metaforen te noemen – zo duimendik
ligt de boodschap erboven op. Het
schriftje, symbool voor Hana’s
opleiding en dus ook toekomst,
wordt door een groep jongens – die
de Taliban spelen – verscheurd en
vertrapt, meisjes worden gevangen
genomen en krijgen papieren zakken over het hoofd. En op het einde
roept haar vriendje: ‘Sterf, dan ben
je vrij!’ Daarbij offert Hana regelmatig het documentaire karakter
van de film – een van de sterke
kanten van de film – aan haar
hang naar esthetiek. Het maakt
Buddha... onevenwichtig en ongeloofwaardig – en dat is wat de film
uiteindelijk doet instorten.
Nicole Santé
Iran 2008 regie Hana Makhmalbaf scenario
Marzieh Makhmalbaf camera Ostad Ali montage Mastaneh Mohajer muziek Tolibhon
Shakhidi geluid Farid Pirayesh art direction
Akbar Meshkini productie Maysam Makhmalbaf distributie Contact Film duur 81’ met Abbas
Alijome, Abdolali Hoseinali, Nikbakht Noruz

In de filmtheorie is het lichaam vaak beschreven in termen van ideologische representatie. In Deleuze and the Cinemas of Performance verschuift Elena del Rio het
perspectief naar de affectieve kracht van de lichamelijke performance in film.

Binnen het gedifferentieerde veld van mediastudies is het lastig een boek te schrijven
dat radicaal breekt met tradities, en tegelijk bijna vanzelfsprekend is. Maar Greg M.
Smith is daar met Beautiful TV: The Art and Argument of Ally McBeal in geslaagd.

Patricia Pisters

Cinema’s utopische
affectieve kracht

Gerwin van der Pol

De schoonheid van televisie
Greg M. Smith is een cognitief filmwetenschapper die zich onbevangen begeeft in het kamp van
televisiestudies. Aldaar aangekomen merkt
Smith op dat televisiestudies een zelfstandige
wetenschap is geworden door zich af te zetten
tegen de esthetische benadering van filmstudies. Televisiestudies benadert televisie als een
medium van actualiteit, van flow, en als plaats
waar politiek wordt bedreven, waar de identiteit
van de toeschouwer wordt geconstrueerd. Smith
heeft ernstige bezwaren tegen deze benadering,
omdat het daarmee suggereert dat de enige
bestaansreden van televisie is dat het actueel is.
Die tunnelvisie bevestigt het algemene oordeel
dat televisie ´slecht´ is, en alleen bestudeerd
mag worden vanwege sociale relevantie; Ally
McBeal mag alleen onderzoeksobject zijn als het
erom gaat hoe Calista Flockharts graatmagere
lichaam het debat over anorexia aanzwengelde.
Je stelt nooit de vraag waarom Shakespeare
bestudeerd moet worden, maar binnen televisiestudies moet een wetenschapper zich wel
voortdurend verantwoorden voor het nader
beschouwen van Ally McBeal.

Populair
Televisiestudies zendt bovendien de verkeerde
boodschap uit dat lage cultuur gelijk staat aan
populair, met een politieke betekenis. Terwijl
daarmee hoge kunst gelijk komt te staan aan
niet-populair, met een louter esthetische waarde. Smith wil deze theoretische scheiding opheffen door te tonen hoe een televisieserie zowel
een politiek argument construeert, als mooie
televisie oplevert. Daarbij gaat het hem ook niet
om te bewijzen dat Ally McBeal mooi is, en dus
hoge cultuur. Zo mooi vindt hij de serie niet eens,
hij beschrijft het als middelcultuur, een oordeel
dat geldt voor de overgrote meerderheid van
televisieprogramma’s. Wat hij vooral wil benadrukken is dat het taboewoord schoonheid op
zijn minst in discussies over televisie gebruikt
mag worden, om daarmee een andersoortig
debat over televisie te starten. ‘In arguing for the
art and argument of a quite silly (and often)
annoying television series, I want to reclaim our
ability to talk openly, unashamedly, unironically,
and rigorously about television as a beautiful
object.’

De constructie van Ally McBeal
Smith behandelt nauwelijks schoonheid als
esthetisch oordeel. Hij richt zich vooral op het
beschrijven van de constructie van Ally McBeal
in esthetische zin, zonder meteen te vervallen in
hoe het programma is geconstrueerd om zo veel
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over ras, gender en verschil naar een discussie
over excentriek zijn. Een nadeel daarvan is dat
het project minder politiek effectief wordt,
omdat het niet gaat over echte problemen. Voordeel is dat daardoor de discussie wordt vernieuwd, juist omdat de kijker niet kan terugvallen op politiek correcte meningen over ras en
gender. De excentriciteit van de personages
wordt eerst wel benadrukt en belachelijk
gemaakt, waarna er een pleidooi volgt dat dat
onterecht is.

Muziek en special effects

mogelijk verschillende toeschouwers te trekken. Zo bestudeert hij de constructie van Ally
McBeal als serial narrative, als een grote tekst
(111 uur), afgerond, waardoor je er juist achteraf
meer over kunt zeggen. Natuurlijk is het niet
zomaar een tekst van 111 uur, belangrijk is ook
dat het zich als één-uursprogramma presenteerde en de kijker de afloop van de serie als
geheel nog niet wist. Smith analyseert deze
complexe verhaalstructuur, met afleveringen
die zowel afgerond moeten zijn, als een voortgaand verhaal vertellen. Het is daarmee geen
soap. In een soap worden gebeurtenissen eindeloos herhaald, terwijl in een serial narrative de
tijd en de handeling gewoon verder gaan. Dit
maakt het voor toeschouwers noodzakelijk elke
aflevering te zien, om niet een cruciale verandering van de personages mis te lopen.
Een zelfde spanningsveld tussen gesloten afleveringen en de serial narrative als geheel blijkt
ook in de thematiek. Ally McBeal gaat over een
advocatenkantoor dat tamelijk gespecialiseerd
is in rechtszaken inzake ongewenste intimiteiten. In elke aflevering staat een rechtszaak centraal en de behandelde dilemma’s worden elke
aflevering anders opgelost. Al die afleveringen
apart geven een scala aan meningen, maar
Smith constateert dat als totaaltekst de serie
een duidelijk statement maakt, namelijk dat de
wet tegen ongewenste intimiteiten weliswaar
gemaakt is om vrouwen te beschermen, maar
dat deze wet vrouwen in de praktijk institutionaliseert als zwak.
De serie verplaatst de gebruikelijke discussie

Het meest kenmerkende van de serie is dat er
geen duidelijke grens bestaat tussen werkelijkheid en fictie, tussen zang en gesproken woord.
Personages kunnen opeens in zingen uitbarsten,
de non-diegetische muziek kan opeens een
tastbaar onderdeel van de wereld van Ally
McBeal worden, en geheime gedachten kunnen
zomaar werkelijkheid worden.
Smith bespreekt en beschrijft deze kenmerken
niet willekeurig, maar constateert dat al deze
esthetische effecten (zowel in muziek als visueel
in special effects) weliswaar stuk voor stuk al
eerder in media gebruikt zijn, zoals in musicals
(muziek en dans), en sciencefiction (special
effects), maar dat het erom gaat te ontdekken
wat de functie van deze effecten is. En daarin
blijkt Ally McBeal vernieuwend.
Ondanks de vreemde overgangen van realiteit
naar fictie is het de muziek die het meest echt is.
Muziek wordt gebruikt om te tonen hoe personages zich voelen. Belangrijkste is dat mensen een
keer zingen, ook al kunnen ze dat niet. Personages die hun zang (als personages) faken, zijn
onecht. Performance werkt in de serie als leugendetector.
Anders dan in een musical kunnen sommige
personages de non-diegetische muziek horen,
en anderen niet. De personages die de nondiegetische muziek kunnen horen, worden
getoond als normaal, terwijl mensen die visuele
hallucinaties hebben, juist als problematisch
worden gezien. Je moet openstaan voor de
kracht van muziek, zonder je eraan te onderwerpen; je kunt het gebruiken, maar je moet wel
kiezen voor het juiste argument.
Laten we hopen dat televisiestudies openstaat
voor welgemeende adviezen van buitenstaander
Greg M. Smith om schoonheid weer in het debat
op te nemen.
Greg M. Smith. Beautiful TV: The Art and Argument of Ally
McBeal. Austin, Texas University Press, 2007. isbn: 0292716435
pbk. 0292716427 geb.

Op Youtube is een compilatie te zien van de performances van Dorothy Malone als Marylee
Hadley in Douglas Sirks Written on the Wind
(1956). De intensiteit van haar bewegingen,
schokkend, sluipend of uitbundig dansend en
vaak begeleid door jazzmuziek zijn nog steeds
opvallend. Vooral de ‘dance of death’-sequentie
is gedenkwaardig. Hierin danst Marylee voor een
foto van Mitch (de voor haar onbereikbare man,
gespeeld door Rock Hudson) terwijl ze zich
omkleedt in een vlammend rood gewaad waarvan uiteindelijk de onderkant als bewegende
vuurtongen het beeld vullen.

Seksueel verlangen
Deze scènes vol seksueel verlangen, dat het
lichaam uit lijkt te schieten, worden afgewisseld
met beelden van Marylee’s vader Jasper Hadley
(Robert Keith) die afgaande op de wilde muziek
de trap oploopt, waarbij zijn tred steeds langzamer wordt, totdat hij de trap afvalt en sterft. Niet
alleen het verschil in beweging van de twee
lichamen, maar ook de manier waarop de scènes steeds sneller zijn gemonteerd, draagt bij
aan het performatieve aspect van deze sequentie. Het zijn dergelijke performatieve momenten,
uitgevoerd door lichamen van de acteurs maar
ook door de film zelf, die Elena del Rio in haar
boek Deleuze and the Cinemas of Performance
centraal stelt.
In een heldere introductie geeft Del Rio aan wat
haar referentiekaders zijn. Doorgaans worden
er onder de noemer performance studies twee
dingen verstaan. Ofwel performance is synoniem voor acteren, dramaturgische codes en
acteerstijlen van sterren, ofwel er wordt verwezen naar cultureel bepaalde performances van
identiteit, zoals mannelijk of vrouwelijk gedrag,

of gedrag dat bepaald is door etniciteit of klasse.
Del Rio ontkent deze dimensies van performance niet, maar voegt daar een derde opvatting van performance aan toe, waarin het
lichaam wordt opgevat als een affectieve kracht
die ons raakt en het ‘ongedachte laat denken’.
In de traditie van Spinoza’s adagium ‘we weten
niet wat een lichaam kan doen’ heeft Deleuze
deze gedachte uitgewerkt. Volgens Deleuze’s
Spinozisme zijn lichamen, voordat ze zich als
individuele subjecten herkennen, in staat subjectloos en wild te denken, te ‘denken zonder te
denken’. Film heeft bijzondere kwaliteiten om
juist deze krachten voelbaar te maken. Zo stelt
Del Rio over de ‘dance of death-sequentie in
Written on the Wind: ‘De affectiviteit van deze
scène komt tot leven door het cinematische
vermogen tot abstractie/virtualiteit – een vermogen dat het concept van het individuele menselijke lichaam verbreedt naar het concept van de
film zelf als lichaam. Wat op het spel staat is het
vermogen/verlangen van de film om krachten
bijeen te brengen in twee verschillende lichamen die voorbij de subjectiviteit gaan. Emotie
wordt op deze manier overgebracht voorbij individuatie en cognitie – zowel tussen de lichamen
in de film als tussen de film en het lichaam van
de kijker.’ (pag. 54-55).

Macropolitiek
Deze affectieve kracht van het lichaam is altijd
aanwezig, maar is niet altijd benoembaar en in
filmanalyses lange tijd onderbelicht gebleven in
bijvoorbeeld feministische kritiek, Brechtiaanse
vervreemdingseffecten of Freudiaanse duiding.
Del Rio plaatst deze drie benaderingen op het
niveau van de ‘macropolitiek’, de ideologische en
institutionele kanten van machtsverhoudingen
die door Foucault zijn aangeduid als pouvoir. De
affectieve krachten bevinden zich op het micropolitieke niveau, het onzichtbare moleculaire
niveau, wat eerder met het woord puissance kan
worden aangeduid. Pouvoir en puissance,
macro- en micropolitiek gaan altijd samen,
maar in verschillende verhoudingen. De films
die Del Rio in vijf hoofdstukken bespreekt, laten
hierin verschillende varianten zien, waarbij de
realistische grenzen van macropolitieke structuren langzaam vervangen worden door veel
abstractere intensiteiten. In de films van Douglas Sirk en Rainer Werner Fassbinder breekt het
affect regelmatig door de oppressieve structuren heen van de maatschappelijke verhoudingen
die de kaders stellen. In de films van Sally Potter
is er een verschuiving in het feminisme waarneembaar van ideologie naar lichamelijke erva-

ring en expressie. In de hoofdstukken over Claire Denis en David Lynch laat Del Rio zien hoe
affect pure abstracte intensiteiten zijn geworden
die de films sturen.

Dubbele functie
Del Rio maakt moeilijke theoretische concepten
duidelijk door goed aan te geven tot welke interpretaties en opvattingen zij zich verhoudt en
door goed geobserveerde analyses van opvallende scènes te geven. In het hoofdstuk over
Fassbinder laat ze bijvoorbeeld zien hoe Fassbinders films vaak worden gezien als Brechtiaanse maatschappijkritische performances.
Met name The Bitter Tears of Petra von Kant
wordt doorgaans gezien als een vervreemdende
reflectie op klassenverhoudingen, sekseverhoudingen en de modewereld. Del Rio betoogt
hoe de vele frames binnen de ruimte waarin de
film zich afspeelt, een dubbele functie hebben.
Enerzijds benadrukken ze inderdaad de subjectiviteit die door de maatschappij wordt opgelegd. Anderzijds geven de vele frames aan dat
er iets buiten het kader is. ‘Hoe meer ruimte
wordt afgesloten van een continuum van andere
ruimtes binnen een realistische narrative context, des te meer deze zich opent naar het
‘geheel’ of de ‘openheid’, de abstracte weerklanken van tijd en geest’, citeert Del Rio Deleuze om de non-subjectieve affectieve dimensie
van Fassbinders films te verklaren (p. 90). In
Petra von Kant resoneren Margit Carstensen en
Hannah Shygula’s afwezige performances, met
de lichamen op het levensgrote Poussin-schilderij in het appartement, met de paspoppen en
met de reflecties in de spiegels, waardoor de
affectiviteit een nog grotere onpersoonlijke
abstracte intensiteit krijgt.
In de conclusie maakt Del Rio plots een grote
stap. Hierin stelt ze dat een meer affectieve
manier van denken (puissance in plaats van
pouvoir) de wereld kan redden, en dat cinema
daar een utopische rol in heeft te vervullen.
Hoewel het in het licht van haar betoog duidelijk
is wat ze bedoelt, gaat deze redenering iets te
kort door de bocht. Waar ze in de rest van het
boek genuanceerd de verschillende powers of
affect als pouvoir en puissance met elkaar in
verband brengt, blijft dat in de conclusie achterwege. Maar de affectieve kracht van cinema is
dan al ruimschoots en overtuigend belicht in een
overzichtelijk, genuanceerd en gepassioneerd
betoog.
Elena del Río, Deleuze and the cinemas of performance: powers
of affection. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2008
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Nieuwe documentaire stroming Internet staat nog in de kinderschoenen. De mogelijkheden van het jonge

Virtueel realisme

Filmster in Berlijn

Wel eens gehoord van Adele Sandrock,
Truus van Aalten, of Ery Bos? Deze Nederlandse actrices hadden alle drie voor de
oorlog een dijk van een filmcarrière in
Berlijn, toen het centrum van de Europese
cinema. Een nieuw boek beschrijft zowel
hun carrières als die van Johan Heesters
en vier andere acteurs. Rode draad is de
enorme invloed die het Derde Rijk op hun
leven zou hebben. Paul van Yperen

Wonderlijk dat Nederlandse chauvinisme. Een
bijrolletje van een Hollandse acteur in een Hollywoodfilm leidt telkens weer tot krantenberichten en talkshowopwinding – althans in Nederland. Vaak belanden die optredens op de vloer
van de montagekamer of gaan zelfs helemaal
niet door. Anderzijds hoor je niet vaak iets over
grote filmcarrières binnen de Europese cinema.
Blijkbaar spreekt dat minder tot de verbeelding.
Dat een aantal Nederlandse acteurs vóór de
oorlog grote carrières in de Duitse filmindustrie
hadden was wel bekend, maar nog nooit zo uitgebreid beschreven als door Adriaan Stahlecker
in zijn nieuwe boek Nederlandse acteurs in de
Weimarrepubliek en Nazi-Duitsland. Stahlecker, vooral bekend als schilder en portrettist van
de koninklijke familie, heeft sinds 2000 een verbijsterende stroom filmpublicaties over de Duitse cinema op zijn naam gebracht. Het begon met
Film en kunst in ballingschap 1933 – 1945, waarna boeken over onder meer Hildegard Knef,
Joseph Goebbels, Marlene Dietrich en Romy
Schneider volgden. Stahlecker is een liefhebber,
en weet veel over de geschiedenis van de Duitse
publieksfilm.
Naast de carrières van Johan Heesters en Frits
van Dongen, waarover de laatste jaren wél is
geschreven, beschrijft hij leven en werk van Adele Sandrock, Truus van Aalten, Lien Deyers,
Roland Varno, Ery Bos en Ilse Werner. Nooit van
gehoord? Adele Sandrock (1864-1937), geboren
in Rotterdam, was in haar jonge jaren een ster
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van het fameuze Weense Burgtheater. Ze was
ook de minnares van auteur Arthur Schnitzler.
Vanwege haar erotische uitstraling werd ze
Blonde Bestie genoemd. Van die uitstraling was
niets over toen Sandrock in 1911 bij de film kwam,
maar als autoritaire, bemoeizieke tante werd ze
een enorme hit in filmkomedies als Der Kongress Tanzt (1931, Erik Charell). Tot haar dood in
1937 zou zij 150 films maken.
Het verhaal van Truus van Aalten is ook aardig.
In 1926 won ze als 16-jarige leerling verkoopster
bij Peek & Cloppenburg een prijsvraag en mocht
naar Berlijn om één van de zeven dochters te
spelen in de Ufa-productie Die Sieben Töchter
der Frau Gyurkovics (1927, Ragnar Hyltén-Cavallius). Na de opnames konden de andere zes
meisjes weer naar huis, maar Truus bleek
gevoel voor humor te hebben en kreeg een contract van de Ufa. Al gauw noemden de Duitsers
haar liefkozend die kleine holländische Käse.
Adrian Stahlecker hanteert in zijn boek een
breed palet. Hij onderbreekt zijn levensbeschrijvingen regelmatig met allerlei geschiedenisfeiten en anekdotes over tijdgenoten. Die geven zijn
boek kleur, maar halen de lezer soms ook uit het
verhaal. De auteur lijkt zich behalve op een berg
boeken ook te baseren op de populaire fantijdschriften uit de jaren twintig en dertig. Af en toe
blijft hij wel erg dicht bij die weinig betrouwbare
bronnen, maar in het geval van Heesters komt
hij ook met nieuwe details en toont hij een genuanceerde kijk op het oorlogsverleden van Jopie.
De gevolgen van de opkomst van de Nazi’s vormen een rode draad in het boek. Alle Nederlanders in Berlijn kregen ermee te maken. Na Hitlers machtsovername werd het werk van Nederlandse regisseurs als Jaap Speyer, Ernst Winar
en Haro van Peski er onmogelijk gemaakt. Truus
van Aalten moest stoppen omdat ze weigerde

partijlid te worden. Ook de succesvolle filmcarrière van Ery Bos hield na 12 films abrupt op: ze
vluchtte met haar joodse echtgenoot naar Engeland. De acteurs die bleven kwamen voor steeds
moeilijkere keuzen te staan. Adèle Sandrock
kwam er nog mee weg toen ze een anti—joodse
tirade van Hitler onderbrak met de opmerking
dat haar grootste minnaars altijd joden waren
geweest. Maar vanaf het uitbreken van de oorlog
konden acteurs zich bijna niet meer onttrekken
aan de eisen van het Derde Rijk. Sommige
acteurs wilden dat ook niet, want meelopen
bracht financiële voordelen met zich mee. De in
Nederlands-Indië geboren Ilse Werner trad op in
de propagandafilm Wunschkonzert (1940, Eduard von Borsody) en kon daarna fluitend, dansend en zingend amusementsfilms maken. Na
de oorlog kreeg het voormalige soldatenidool te
maken met de denazificatie. Ze kreeg een
beroepsverbod, maar in 1946 speelde ze alweer
in een Duitse film. In de jaren zestig had ze in
Duitsland succes als zangeres en kreeg er zelfs
haar eigen tv-show.
Het belangrijkst aan Stahleckers boek is dat het
een blinde vlek van ons helpt invullen: de vergeten geschiedenis van de Europese publieksfilm.
Het meest aangrijpende onderdeel van zijn boek
is de geschiedenis van de blonde Lien Deyers.
Lien was pas 15 toen ze tijdens een receptie in
Oostenrijk Fritz Lang lacherig vroeg of hij haar
niet wilde ontdekken voor de film. Twee jaar
later speelde ze een grote rol in zijn film Spione
(1928). Daarna werkte ze met regisseurs als Max
Ophüls en Alberto Cavalcanti en was ze de
tegenspeelster van sterren als Heinz Rühmann
en Hans Albers. Net als Adele en Truus maakte
Lien moeiteloos de overstap naar de geluidsfilm,
maar toen Adolf Hitler aan de macht kwam ging
het fout. De halfjoodse Lien was getrouwd met
de joodse regisseur en producent Alfred Zeisler.
Samen weken ze uit naar Engeland en reisden
later door naar de Verenigde Staten. Deyers
kreeg nergens filmrollen aangeboden en
scheidde van Zeisler. Ze raakte aan de drank en
belandde in 1964 een tijdlang in de Clark County
Jail in Las Vegas. Een jaar later stierf ze. Onbekend is waar en hoe.
Adrian Stahlecker, Nederlandse acteurs in de Weimarrepubliek en Nazi-Duitsland,. Uitgeverij Aspekt, Soesterberg,
2008. ISBN 978-90-5911-665-9.

medium worden volop verkend. Ook door filmmakers, die zich richten op
kruisbestuivingen van hun vakgebied en het web. Deze rubriek brengt de ontwikkelingen in kaart. Deze maand: documentairemakers zoeken het steeds
vaker in de virtuele in plaats van de reële werkelijkheid. Niels Bakker

De kredietcrisis, de Tibetaanse
onderdrukking, het oneerlijke
Mexicaanse rechtssysteem: het zijn
de sociaal-realistische onderwerpen die je verwacht op IDFA. Nieuw
is dat het documentairefestival zich
afgelopen december ook begaf in
de virtuele wereld van Flickr,
Second Life en het computerspel
Warcraft III, gemeenschappen op
internet waar iedere deelnemer
precies kan zijn wie hij wil zijn.
Oerknal
Echt grip krijgen de documentairemakers nog niet op die parallelle
universa. Misschien is de digitale
werkelijkheid moeilijk te duiden
omdat ze haar oerknal nog maar zo
kortgeleden beleefde. Maar het kan
ook aan de leeftijd van de makers
liggen. Met geboortejaar 1959 is Jos
de Putter niet bepaald van de digitale generatie en voor de 44-jarige
Bert Kommerij geldt hetzelfde – zij
het in mindere mate.
De Putter gebruikt in Beyond the
Game computeranimaties van
rennende ridders, avatars uit het
internetspel Warcraft III, als symbool voor de queeste die zijn hoofdpersonen afleggen. Het gaat om
jonge mannen die aan de wereldtop
staan van Warcraft III. De Putter wil
de invloed van deze virtuele ‘topsport’ op hun werkelijke leven laten
zien, maar weet noch tot hun drijfveren noch tot de aantrekkingskracht van zulke games door te
dringen.
Verdwalen
Bert Kommerij verkent in de documentaire Flick Radio de foto’s,
berichten en andere ongein die
mensen op de fotocommunity
Flickr achterlaten. Binnen de kortste keren is hij totaal verdwaald.
RVU-radiomaker Kommerij heeft
zich voor zoveel groepen aangemeld en staat met zoveel andere
gebruikers in contact, dat hij het

montage is zowel sequentieel als
spatieel: de beelden volgen elkaar
op maar liggen ook in verschillende
lagen over elkaar.
Het bijzondere is dat Kenney en
Meyers Incommunicado wél zelf
filmden. Ze speelden de beelden
van tv-series en games af op een
computer en maakten daar weer
opnames van, net als van Dougs
voicemails. Die dubbele ‘gemedieerdheid’ past uitstekend bij hun
commentaar op een hypergemedieerde samenleving. Overal waar we
kijken, duiken grote videoschermen, billboards, iPods en mobiele
telefoons op. Die overspoelen ons
met zoveel boodschappen dat we
door de bomen het bos niet meer
zien. Het resultaat: incommunicado
in plaats van communicado.

overzicht volledig is kwijtgeraakt.
Niet zo vreemd als je bedenkt dat er
op Flickr zo’n vijfduizend foto’s per
minuut bijkomen.
Flickr blijkt verslavend. Elke keer
dat Bert online gaat, surft hij er wel
even heen. Als hij de deur uitgaat
neemt hij altijd zijn fotocamera
mee, en zo niet dan voelt hij zich
onthand. Hij is zo obsessief bezig
met fotograferen, dat hij vergeet
om nog met zijn blote oog naar de
werkelijkheid te kijken. Bert ademt,
nee hij ìs Flickr geworden.
Op dezelfde manier gaat Molotov
Alva, de alias van regisseur Douglas Gayeton, volledig op in de online
virtuele wereld Second Life. Gayeton besluit er in Molotov Alva and
his Search for the Creator: A Second Life Odyssey fulltime heen te
verhuizen. Als je dat doet, wordt de
virtuele realiteit vanzelf even echt
als de echte realiteit. Zoals Molotov
Alva verzucht: ‘Echt, virtueel, ik kon
de twee niet meer uit elkaar halen.’

Dubbele gemedieerdheid
Flick Radio is volledig opgebouwd
uit Flickr-foto’s, A Second Life
Odyssey is helemaal opgenomen in
Second Life. Kommerij en Gayeton
verwijzen in hun films alleen naar
wat er in de virtuele realiteit
gebeurt. Niet de echte, maar een
gemedieerde werkelijkheid vormt
het referentiepunt van de documentairemakers.
Nog letterlijker is dat het geval in
Incommunicado. Met een audiorecorder tapeten Brendan Kenney en
Matthew Meyers voicemails voor
Brendans contactvermijdende
huisgenoot Doug, die nooit de telefoon opneemt. Onder de boodschappen op Dougs antwoordapparaat, die uiteenlopen van flirtende
verzoekjes om samen te douchen
tot wanhoopskreten van familieleden, monteerden ze een chaotische,
hypnotiserende stroom found footage, van televisieseries en videogames tot Dougs homevideo’s. De

Contact kwijt
Kenney en Meyers konden hun
documentaire natuurlijk alleen
maken omdát media zo’n dominante rol spelen in de wereld anno nu.
Datzelfde geldt voor De Putter,
Kommerij en Gayeton. Wat de
Franse filosoof Jean Baudrillard in
de jaren ’80 van de vorige eeuw al
vaststelde, lijkt steeds meer praktijk te worden: we verliezen het
contact met de ‘echte’ werkelijkheid omdat we alleen nog door het
venster van de media kijken die we
gebruiken.
Documentairemakers liften nu
mee op die ontwikkeling, door de
gemedieerde wereld als uitgangspunt te nemen; Warcraft III, Flickr,
Second Life en voicemails. De virtuele werkelijkheid is voor hen een
even zinnige bron geworden om uit
te putten als de echte. Hoe moeilijk
ze in sommige gevallen nog te
doorgronden blijkt.
Flickr Radio
http://www.archive.org/details/Flick_Radio
Molotov Alva and his Search for the Creator:
A Second Life Odyssey
http://www.molotovalva.com
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Door Kees Driessen

Beestachtige seks
BUITEN DE BIOS

DE ROES
VAN DE

NERD

De ultrakorte filmpjes van de Braziliaanse digitale kunstenaar Paulo R. C.
Barros zijn nauwelijks na te vertellen. Vlekken, staven, 3D-simulaties,
kleurvlakken, rasters en grafische structuren tollen in de meest stuitende
en wonderlijke kleuren rond, pulseren, bewegen in- en uit elkaar, evolueren moeiteloos in oneindige vormvariaties.
Barros maakte een wonderlijke verzameling videokunst van 37 filmpjes
met lengtes van 43 seconden tot ruim 4 minuten. De lijst van titels lijkt hermetische poëzie: Microvision, Neonerd, Codebar, Reworked, Machine
Noise, Soundsieve, Circuit Variations, Color+Modulation, Circuit-Bending,
Overseer, Absurdity, Collapse Frame, Audio Quest, Continuum, Internerd,
Hybridizer, Kraftnoise, Elektro Graph, Looperman, Motorik, Neural Transmitter, Phonictype, Metacortex, Multiplied Perception, Signal Noise, Skyplay, Spam Code, Spirastorm, Tilt-Switches, Transfer, Télépathique, Drone,
Toy Robot, Nanobots, Plugorama, Sci-Fi’ers, First-Contact.
Het woord voor woord doorlezen van deze lijst zal zo’n vijftien à twintig
seconden kosten. Ook voor wie niet meteen verstrikt raakte, voelde het
lezen waarschijnlijk als een inspanning, als het doorspitten van weerbarstige taal. Diezelfde combinatie van feitelijke compactheid, maar gevoelsmatige uitgebreidheid typeert de filmpjes van Barros. Als je ze allemaal
achter elkaar ziet, houd je een bijna sportief gevoel aan het kijken over.
De filmpjes beleefden hun wereldpremière op het afgelopen Noordelijk
Film Festival en werden geselecteerd door Media Art Friesland. De collectie werd vertoond in het ruim van een krakend, deinend schip, wat wonderwel paste. Het is alsof Barros je meevoert in de droom van een stroomkabeltje, of je ontvoert naar de ingewanden van een computerchip. Het geluid
bij de beelden – neurotische piepjes, snerpend gezoem, vettig gebrom –
suggereert steeds een permanente druk of spanning, die nergens heen
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leidt en nooit tot ontlading komt. Zo plots als de filmpjes beginnen eindigen
ze: het zijn momentopnames uit een virtuele werkelijkheid vol onophoudelijke, onverzadigbare beweging, zonder begin- of eindpunten.
Als je je geconcentreerd richt op wat zich afspeelt in de filmpjes va Barros,
gebeurt er iets even alledaags als wonderlijks: je wordt meegevoerd en
raakt los van tijd en plaats. De filmpjes eisen overgave. Ze gedijen pas als
je je zintuigen loslaat. Dan ontstaat er ruimte om ongewoon dichtbij het
ervaren zelf te raken. Je kan haast voelen hoe de zintuigen indrukken verzamelen, assembleren en duiden. Dan blijken de dolgedraaide miniaturen
van Barros vol drogerende optische illusies te zitten. Schieten de vormen
in de film naar voren of naar achteren? Draaien de kleuren in- of uit elkaar?
Is er één rusteloze beweging die zich eindeloos exact herhaalt, of voltrekt
zich uiterst geleidelijk en systematisch een complete transformatie? Barros maakt met zijn filmpjes de barre, hallucinerende roes van de nerd toegankelijk. Hij lijkt terreinen van het ooit door mensen geschapen digiversum te ontsluiten die autonoom zijn geworden, de mensen en het drama
van hun sterfelijkheid ver voorbij. Hoe onbevattelijk de orde van het digitale
landschap voor de gemiddelde mens ook blijft, toch troost het ontwaren
van structuur in de chaos. De crisis is stabiel en georganiseerd, en daardoor niet gespeend van schoonheid. Wie weet zal men op een dag de virtuele woestenij als even subliem ervaren als de ongerepte natuur. Betreden
op eigen risico. Richtje Reinsma
The VideoArt Collection 2008 werd door Media Art Friesland gepresenteerd op het Noordelijke
Film Festival in Leeuwarden, dat werd gehouden van 5 t/m 9 november 2008 in Leeuwarden en op
Terschelling en Vlieland. Zie www.paulorcbarros.com, www.mediaartfriesland.nl en
www.noordelijkfilmfestival.nl.

De beste film in deze dvd-box van de Poolse
filmmaker Walerian Borowczyk (die door
Cult Epics is uitgebracht als director’s cuts
met prima beeld- en geluidskwaliteit) is La
bête (1975). Het is ook Borowczyks bekendste werk, een schandaalsucces dat dertig
jaar later overeind blijft als een zinvolle en
zinnenprikkelende film over seks. De
essentie van de film – de confrontatie met
het beest – was eerst gefilmd als korte bijdrage aan Contes Immoraux (1974), maar
werd door Borowczyk uitgebouwd tot zelfstandige film. In die scènes vindt een vrouw
in achttiende-eeuwse kleding (pruik, jurk,
korset) en op bijpassende (maar contraintuitieve) klavecimbelmuziek van Scarlatti een
dood lammetje in het bos, verscheurd door
een zwaargeschapen monster. De confrontatie met het beest telt vervolgens drie
fasen: ze vlucht voor het beest, geeft zich
over aan de verkrachting en neemt uiteindelijk het heft (in casu zijn leuk geknutselde
uitschuifgeslacht) in handen – en breekt
daarmee zijn macht.
In La bête zijn deze scènes de drie opeenvolgende, hitsige dromen van een moderne
jonge vrouw, die op een kasteel arriveert
voor een gearrangeerd huwelijk. De warrige
plot draait verder om familieruzies en iets
met een erfenis, maar daar gaat het niet om.
De kern van de film is de verdrongen seksualiteit van deze jonge vrouw, die met veel
symbolen en trapsgewijs wordt onthuld.
Vanaf haar aankomst op het château wordt
haar seksuele nieuwsgierigheid geprikkeld,
door parende paarden, scabreuze tekeningen en het verhaal van een vroegere
bewoonster, met wie ze zich in haar dromen
vereenzelvigt. Alleen van de paarden is de
seks ondertussen probleemloos: menselijke zelfbevrediging en bijslaap wordt afgewezen of voortijdig onderbroken. Pas als de
vrouw het gedroomde beest heeft overwonnen, is de seksuele vloek die op het huis rust
gebroken.
Is het monster haar eigen lustgevoel of een
archetypische man? Ik zeg het eerste. Maar
door zulke discutabele interpretaties is La
bête als feministische boodschap (de vrouw
werpt in haar droom uiteindelijk haar korset
in het water) nog altijd controversieel en
met close-ups van de paardendaad, het
vrouwelijk geslacht en de monsterlijke
kunstlul ook naar huidige maatstaven expliciet, maar dit is nu eens een film waarbij dat
zowel functioneel is als prikkelend.
Ook in zijn laatste film Cérémonie d’amour
(1987) behandelt Borowczyk het omdraaien
van de machtsituatie in een seksuele verhouding. Het gaat, simpel gezegd, om de
laatste twee van de drie monsterscènes in
La bête: de vrouw, die zich eerst aan de man
onderwerpt (nadat ze hem heeft verleid),
valt hem vervolgens seksueel en fysiek aan.
De twee hanteren een gemaniëreerd literair
(Frans) taalgebruik en houden, helaas, zel-

Tandjes thuis!

den hun mond. Dat staat intimiteit en erotiek
in de weg. Als ze al eens zwijgen, klinkt
direct een voice-over met gekunstelde
bespiegelingen over seks. Bovendien is het
geweld hier geen gesublimeerd verlangen,
maar een agressieve aanval op de lust zelf.
Dat werkt, kun je zeggen.
Walerian Borowczyk (1923-2006) verwierf
voor het eerst roem – na een korte periode
als filmafficheontwerper (www.cinemaposter.com/FBorowczyk.html) – als animator,
eind jaren vijftig. Eén korte animatiefilm is
opgenomen in deze dvd-box. Borowczyk
maakte Les astronauts (1959) samen met
Chris Marker. Het is een geestige, surrealistische animatie over een man die vanuit
zijn huiskamer een ruimtetocht gaat maken,
geanimeerd met uitgeknipte foto’s in het
platte vlak, als een voorloper van de Monty
Python-animaties van Terry Gilliam – een
grote fan van Borowczyk.
Les astronauts staat op dezelfde dvd als
Borowczyks eerste speelfilm, Goto – L’île
d’amour (1968). Op het eiland Goto, dat door
een storm is afgesloten van de buitenwereld, houdt een bloedlijn van heersers de
feudale macht in handen. Een verliefd stel
wil ontsnappen aan het karige, harde leven.
De stijl is theatraal (enkele sets en personages verbeelden het hele koninkrijk) en de
inhoud absurdistisch. Zo beginnen alle
namen met een G en heeft iemand een baan
als ‘vliegenvanger, schoenenpoetser en
hondenverzorger’. De film is zwart-wit, op
enkele korte tussenshots na, van onder
meer een schoen en een stuk vlees. Als je
het gebrek aan realisme, dat deze theatrale
benadering aankleeft, accepteert, blijft een
aangenaam afwijkende film over, die echter
uiteindelijk niet veel meer te bieden heeft
dan anderhalf uur verblijf in een alternatieve
wereld.
The Walerian Borowczyk Collection Goto – L’île d’amour,
1968; La bête, 1975; Cérémonie d’amour/Love Rites, 1987
regie Walerian Borowczyk distributie Cult Epics (import)

Wat vreemd, dat er niet veel
meer films zijn gemaakt over
vagina dentata. Vagina wat?
‘Vagina dentata! vagina dentata!’, zoals de dokter uitschreeuwt die zijn vingers te
diep in haar wellustige grot
heeft gestoken. Het gaat om
de elementaire mannelijke
angst (ja, ontken het maar
niet) dat ook de onderste lippen tanden herbergen.
Met Teeth maakte regisseur
Mitchell Lichtenstein een
vooral amusante film over het
onderwerp, waarbij hij niet
alleen seksbeluste mannen,
maar met name ook de Amerikaanse kuisheidsbeweging
op de hak neemt. De film is
bovendien veel kalmer en
beheerster dan je zou verwachten op basis van de trai-

ler, die de meeste gruwelen al
op een rijtje zet. Het grootste
gemis: we zien wel de bloed
spuitende castraten, maar
niet de getande vulva. En da’s
niet eerlijk.
Teeth Verenigde Staten 2007 regie Mitchell Lichtenstein distributie A-Film HE

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

Ben even naar de buren
Hij houdt niet echt van horror,
zegt de Noorse regisseur Pål
Sletaune. Toch maakte hij
een uitzonderlijk goede psychologische horrorfilm. Met
de bleke kleuren die we verwachten van de noordelijke
arthousefilm, met voorbijglijdend camerawerk in kaal
grijze ruimten, met een dreigend melancholisch muziekje dat zich vastbijt in je hoofd,
met een uitstekende rolbezetting, met een paranoïde en
raadselachtige sfeer waarbij
zaken in het dagelijks leven
er net naast zitten, en met
een hoofdpersoon, die uit
beleefdheid en goed nabuurschap steeds verder in het
duister wordt gelokt. Acteur
Kristoffer Joner kreeg voor
zijn rol van de geestelijk wankelende buurman van twee
beangstigende jonge sirenen
het Noorse equivalent van

het Gouden Kalf en de film
kreeg vanwege een gewelddadige seksscène, als eerste
Noorse film in 17 jaar, de leeftijdsclassificatie 18.
Next Door/Naboer Noorwegen 2005
regie Pål Sletaune distributie Living
Colour Entertainment (Mr Horror
Presents)
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Screen Icons: van Bardot
tot Schneider Het samenwerkingsverband tussen Studio Canal en Universal
Pictures International blijft interessante dvduitgaven voortbrengen. Zagen eerder al boxen
van Jean-Luc Godard, Orson Welles en Joseph
Losey het licht, nu zijn er in de reeks Screen
Icons verzamelaars met films van de fine fleur
van het Franse acteursgilde uit de jaren zestig
en zeventig: Jean Paul Belmondo, Brigitte Bardot, Romy Schneider en Alain Delon.
Zoals wel vaker het geval is bij dit soort compilatiewerken, is er geen duidelijke verantwoording
voor de keuze van de films die erin zijn opgenomen. Zo bevat de box van Romy Schneider vijf
titels uit begin jaren zeventig: van Les choses de
la vie (Claude Sautet, 1970) tot en met Une femme à sa fenêtre (Pierre Granier-Deferre, 1976).
Het is zonder meer een boeiende periode uit
haar carrière, waarin ze haar Sissi-imago definitief van zich heeft afgeschud. Het zijn de hoogtijdagen van de Franse en Italiaanse auteurscinema waarin ze speelt tegenover acteurs als Alain
Delon, Michel Piccoli en Yves Montand en werkt
met regisseurs als Jacques Deray, Luchino
Visconti en Claude Chabrol. Maar waarom niet
La piscine (Jaques Deray, 1969) in de box opgenomen, die zinderende thriller met Alain Delon
(ook niet in de Delon-box)? Of de demonische
komedie Le trio infernal (Francis Girod, 1974)
waarin ze een duivels pact sluit met Michel Piccoli? Het zijn niet zozeer artistieke, inhoudelijke
keuzes die gemaakt zijn, er liggen meer praktische overwegingen aan ten grondslag als rechtenkwesties en de kwaliteit van het bronmateriaal. Universal heeft ook geen pogingen gedaan
dat te verdoezelen, getuige het feit dat in de

Romy Schneider

Belmondo-box (twaalf titels) drie titels zitten die
zo uit de Godard-box zijn overgenomen, inclusief
afwijkend artwork van de omslaghoes (A bout de
souffle, 1960 / Une femme est une femme, 1961 /
Pierrot le fou, 1965). Ook in de Bardot-box (vijf
titels) vinden we zo’n koekoeksjong (Le mépris,
1963). Valt er met de keuze van de titels van de
Schneider-box nog goed te leven, de samenstelling van de Delon-box is minder evenwichtig.
Geslaagde films als Un flic (Jean-Pierre Melville,
1972) en Mr. Klein (Joseph Losey, 1976) liggen zij
aan zij met niemendalletjes als Traitement de
choc (Alain Jessua, 1973) en Les seins de glace
(Georges Lautner, 1974). De echte hoogtepunten
uit het begin van Delons carrière ontbreken
echter. Wel aardig is de aanwezigheid van Le
cercle rouge (Jean-Pierre Melville, 1970), een
uitstekend gangsterepos dat het komende jaar
opnieuw onder handen genomen wordt door

Johnny To. Naar verluid krijgt ook Delon een rol
in wat de eerste Engelstalige film moet worden
van de Hongkongse actieregisseur.
De inhoud van de Belmondo-box is al net zo
gevarieerd als de carrière van de man zelf. In dit
geval is dat geen aanprijzing. De titels beslaan
de periode tussen 1960 en 1987 en variëren van
baanbrekende Nouvelle Vaguefilms als A bout
de souffle tot ongeïnspireerd formulewerk als
Le guignolo (Georges Lautner, 1980). Het gebrek
aan focus, zowel qua genre als qua periode,
maakt het maar een raar ding, deze box.
De Bardot-box tenslotte, bevestigt haar status
als seksbom, met twee a-typische uitstapjes:
naar de arthousecinema met Godards Le mépris
en naar de western met Edward Dmytryks suffe
Shalako (1968), tegenover de onwaarschijnlijke
titelheld Sean Connery.
Verwacht geen cinefiele uitgaven gelardeerd
met talrijke extra’s, het bonusmateriaal bestaat
meestal uit een simpele fotogalerij. Het is nauwelijks een bezwaar te noemen. Beeld en geluid
zijn dik in orde en dat is toch het belangrijkste.
Hoewel niet alle films even sterk of relevant zijn,
heeft elke box genoeg te bieden om de aanschaf
te rechtvaardigen. De aantrekkelijkste van het
stel is toch wel de box van Romy Schneider,
alleen al om het hartverscheurend mooie Les
choses de la vie, met Michel Piccoli in een van de
meest dramatische auto-ongelukken uit de
filmgeschiedenis.
Laurens van Laake
Screen Icons Brigitte Bardot (5 titels, 1956-1968) Jean-Paul
Belmondo (12 titels, 1960-1987) Alain Delon (7 titels, 19681977) Romy Schneider (5 titels, 1970-1976) diverse regisseurs
distributie Universal

Zwervende zwaardvechters
In de Koinobori-collectie van distributeur De Filmfreak verschijnen
geregeld Japanse pareltjes, zoals
twee samoeraifilms van de minder
bekende regisseur Hideo Gosha:
Three Outlaw Samurai (1964) en
Sword of the Beast (1965). Gosha
had duidelijk sympathie voor de
underdog, gezien zijn belangstelling voor de ronin (zwervende
samoerai zonder heer). In het aan
Akira Kurosawa’s Seven Samurai
(1954) schatplichtige Three Outlaw
Samurai nemen drie samoerai
het op voor een aantal arme
boeren dat wordt onderdrukt
door de plaatselijke magistraat
en landheer. In het uitbuitende
feodale stelsel moeten de boeren
steeds meer belasting afdragen,
met grote armoede tot gevolg. Uit
wanhoop hebben ze de dochter
van de magistraat ontvoerd, die ze
gevangen houden in een vervallen
molen. Net op het moment dat de
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wat sukkelige boeren met aanvallen worden bedreigd door het
leger van de magistraat, arriveert
de zwervende ronin Shiba op de
afgelegen plek. In geestige scènes
geeft de laconieke Shiba de boeren
terloops aanwijzingen wat te doen.
Als de situatie grimmiger wordt,
komen de zwaarden tevoorschijn.
In mooi gechoreografeerde, maar
korte sequenties toont Gosha
zich in beide films een meester
in de vechtscène. Vaak filmt hij
de brute gevechten door gras,
riet of bomen, waardoor ze een
bijna lyrisch karakter krijgen. Een
zeker nihilisme kruipt in zijn film:
niemand is te vertrouwen, vooral
autoriteitsfiguren niet: het is tenslotte de jaren zestig, ook in Japan
een turbulente tijd.
De beeldkwaliteit van Sword of the
Beast is net even scherper en contrastrijker dan Three Outlaw Samurai. In prachtig zwart-wit ontvouwt

zich ook hier een verhaal over een
outcast die het opneemt tegen
kwade machthebbers. Zwaardvechter Gennosuke heeft de leider
van zijn clan vermoord en is sindsdien op de vlucht. Hij wordt achtervolgd door onder meer de dochter
van het omgebrachte clanlid en
vlucht de bergen in, waar een bende goudzoekers op gewelddadige

wijze concurrenten aftroeft. Hier
heerst het recht van de sterkste (en
slimste). In deze barre omgeving
verliest Gennosuke tot zijn spijt
meer en meer zijn waardigheid, wat
hem noopt tot een reflectie over zijn
naakte bestaan: beesten zijn beter
af. In beide films ontstaat een
vreemd soort spanning tussen de
eenzame vechter en een vrouw die
nooit de zijne kan worden. Hun
ontmoetingen leveren fascinerende scènes op, waar de erotiek van
afdruipt.
De Koinobori-reeks is prima verzorgd, met zeer informatieve boekjes - helaas op wat dun papier
gedrukt - vol mooie stills en door
filmcriticus Oliver Kerkdijk
geschreven essays met boeiende
achtergrondinformatie.
André Waardenburg
Three Outlaw Samurai (1964) & Sword of the
Beast (1965) regie Hideo Gosha distributie
De Filmfreak

Meester van de opgelegde beperking
Zonder twijfel is Han Hoogerbrugge (1963) een pionierende
Nederlandse internetkunstenaar.
Een benaming waartegen hij zich
verzet, omdat hij het internet niet
als zijn medium, maar alleen als
podium beschouwt – hij maakt
ook installaties en televisieanimaties. Op al die podia hanteert
Hoogerbrugge de herkenbare
tekenstijl en sardonische blik op
het moderne leven, die hem een
plek hebben opgeleverd in het
pantheon van de Nederlandse animatie. Maar alleen zijn online werk
profiteert van zijn geestige gevoel
voor interactie.
Hoogerbrugge begon al vroeg met
minimale animaties op internet. De
repetitieve bewegingen van zijn
figuurtje, zijn destructieve alter ego
Flip, en het beperkte gebruik van
kleuren waren in eerste instantie
het gevolg van de trage modems
van het vroege internettijdperk,
midden jaren negentig. Dat geldt
ook voor de elementaire, en juist
daarom merkwaardig verslavende
interacties (klik op Flip en hij blaast,
bijvoorbeeld, keer op keer zijn
hoofd op). Deze ingeperkte stijl
bleek Hoogerbrugge goed te liggen. Hij bouwde hem uit tot een
consistent oeuvre, dat nu is samengebracht in een boek met bijgevoegde dvd.
Dat boek heeft een stevig formaat
en flink wat pagina’s. Op de meeste
pagina’s staat echter niet veel.
Opeenvolgende tekeningen van

Flip, afkomstig uit een animatie. Of
een achtergrondtekening, over de
hele breedte en hoogte van de
pagina. De tekeningen zijn gelardeerd met lovende flarden uit emails die Hoogerbrugge ontving
(‘made me wet myself w/laughter!’)
en losse fragmenten, overgenomen
uit Wikipedia, die waarschijnlijk een
achtergrond zouden moeten verschaffen maar qualitate qua fragmentarisch blijven. Wat is de meerwaarde van een definitie van ‘prelude’ bij een plaatje van een piano
spelende Flip? Of van een definitie
van ‘internet’?
Het bevreemdt, dat een pionier van
de nieuwe media met dit oude
medium niets beters weet te verzinnen dan zijn geanimeerde werk,
in beeld en tekst, te kopiëren – en
dan natuurlijk zonder beweging of
interactie. De langere teksten met
biografische en technische informatie en enkele korte ‘essays’
hadden samengevat kunnen worden tot één lang artikel over Hoogerbrugge. De meester van de
beperking, die zelf de hoofdredactie
voerde, heeft hier te veel ruimte
gekregen.
Het interessantste punt in de
essays komt van auteur en filmmaker Matt Hanson, die het figuurtje
Flip plaatst tussen het ‘personage’
uit de cinema en de ‘avatar’ uit de
gamewereld en zo Hoogerbrugge’s
online animaties markeert op een
continuüm van moderne media.
Gelukkig zit die dvd erbij. Hooger-

brugge’s eenvoudigste interactieve
werk (Modern Living, 1997-2001, en
Nails, sinds 2002) vind ik nog steeds
het beste. De krampachtig beperkte, neurotische bewegingen van zijn
personages zijn gruwelijk hilarisch
op zichzelf – in een existentiële
leegte. Daar verandert weinig aan
als ze worden gecombineerd tot
een reeks (zoals in Flow, 2001, en
Spin, 2002). Maar ze gaan moeilijk
samen met een langere spannings-

boog, zoals is te merken in zijn veel
ingewikkelder en gelaagder online
vervolgverhaal Hotel (2004-2006).
Ook in zijn animaties toonde Hoogerbrugge zich vooral een meester
in de, ooit van buiten opgelegde,
beperking.
Kees Driessen
Modern Living – The Graphic Universe of
Han Hoogerbrugge regie Han Hoogerbrugge
distributie Submarine Channel

Luxe Lady Chatterley
Mijn vijf favoriete film van 2008 (zie pagina 8)
is uitgekomen in een luxe dubbeldisc verpakking. Op de eerste disc staat de film (zie het
artikel in Skrien 1 van vorig jaar), op de tweede
de vele extra’s. De duur van de extra’s is met
tweeënhalf uur bijna even lang als de film.
Maar deze extra’s vallen een tikje tegen. Notre
amie Constance, de making of, is geeft alleen
maar een impressie van wat er op de filmlocatie gebeurde en dat is uiteindelijk weinig
informatief en behoorlijk saai. We zien bellende
assistenten op onaffe sets rondlopen, et cetera.
Voor iedereen die denkt dat het maken van een
film een opwindend vak is wellicht ontnuchterend. Bij de door cast en crew uitgekozen
en van commentaar voorziene scènes valt op
hoe lang van stof hun uitleg vaak is. Typisch
Frans? Maar niet alles is echter oninteressant.
Zo krijgen we mooie inkijkjes in de keuken: niet

alleen de regisseur en de acteurs, maar ook de
editor, cameraman en geluidsman mogen hun
zegje doen. Ze geven met hun uitspraken over
(stilistische) keuzes een inzichtelijk inkijkje in
het maanden durende maakproces. Vreemd
genoeg ontbreekt componiste Beatrice Thiriet,
wier bescheiden, maar zeer sfeervolle muziek
een belangrijke bijdrage aan de film levert.
Daarnaast zijn er nog extra interviews met
regisseur Pascale Ferran en de acteurs opgenomen. Al met al nogal uitputtend. De film zelf
wordt er natuurlijk niet minder om. Integendeel.
In februari nog eens te bewonderen in Melkweg
Cinema in Amsterdam, waar in die maand de
Skrienfavorieten van 2008 draaien.
André Waardenburg
Lady Chatterley (2006) regie Pascale Ferran distributie De
Filmfreak
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Fotografie Kris Dewitte

FEMKE SLEEGERS

Steven Soderberg in New York voor zijn film Che.
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