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10	Kunstacademies
	

Skrien bekeek dit jaar ruim tachtig afstudeer
films van diverse kunstacademies. De redacteu
ren selecteerden de films die er kwalitatief
uitsprongen. Opvallend is het grote aantal tame
lijk conventionele fictiefilms en documentaires
die de meeste academies afleveren. Daarnaast
kunnen we concluderen dat het aanbod van de
Bredase academie St. Joost met kop en
schouders boven de rest uitsteekt.
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Deze publicatie werd mede
mogelijk gemaakt door een bij
drage van het ministerie van
OC&W. Niets uit deze
uitgave mag worden ver
veelvoudigd en/of openbaar
gemaakt zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van
de betrokken auteurs.
Skrien heeft getracht de
rechthebbenden van het beeld
materiaal te achterhalen.
Wie desondanks meent beeld
recht te kunnen doen gelden,
wordt verzocht contact op te
nemen met de redactie.

Nederlandse film vergaat
De Raad voor Cultuur kwam op 1 augustus met haar
langverwachte rapport ‘Deltaplan voor het filmbehoud’
over het dreigende verval van 45 duizend uur film
materiaal in de archieven van het Filmmuseum en het
Instituut voor Beeld en Geluid. De Raad schrijft: ‘Als er
op korte termijn geen actie wordt ondernomen, zal dit
materiaal verloren gaan. Geheugenverlies dreigt.’ Ze
adviseert staatssecretaris Van der Laan van het
ministerie van OC&W snel stappen te ondernemen.
De kosten worden geschat op zo’n 99 miljoen euro.
‘Een Deltaplan voor het Filmbehoud moet het voor het
Filmmuseum en het Nederlands Instituut voor Beeld en
Geluid mogelijk maken de achterstanden in filmconser
vering voor eens en voor altijd in te lopen.’
Ferme taal, en terecht. Want eigenlijk is het al te laat.
Zo memoreerde Filmmuseum-directeur Rien Hagen in
NRC Handelsblad nog eens dat toen men vorig jaar Wim
Verstappens Blue Movie (1971) op televisie wilde verto
nen, als eerbetoon aan de zojuist overleden regisseur, er

geen fatsoenlijke kopie te vinden was.
Maar zelfs bij nog recentere films blijkt het al lastig
kopieën te vinden. De organisatie van de tournee langs
filmtheaters van Gouden Kalveren-winnaars van de
afgelopen vijfentwintig jaar had heel wat voeten in de
aarde (hierover in het volgend nummer meer). Nu is dat
niet alleen een probleem van films die liggen te verpie
teren, kwijt zijn of volledig aan gort zijn gedraaid, maar
ook van rechten. Welke producent bezit de rechten?
Wat te doen als deze dood is, of zijn bedrijf al jaren fail
liet?
In een land als Denemarken geldt voor producenten
dat zij van elke film een kopie moeten afstaan aan het
Deense filmarchief. Een simpele, maar briljante oplos
sing. Zo blijft er van elke film ooit in Denemarken
gemaakt een ‘schone’ versie voorhanden. De Raad zou
niet alleen het verleden veilig willen stellen, maar ook
de toekomst. Zulke wetgeving moet hier toch ook door
te voeren zijn? André Waardenburg

SKRIEN BESTEEDT ABONNEMENTSBEHEER UIT Op 1 juli jongstleden heeft Skrien de abonnementsadministratie overgedragen aan de firma

Abonnementenland. Wijzigingen in uw gegevens kunt u voortaan rechtstreeks aan hen doorgeven. Ook de facturering zal door
Abonnementenland verzorgd worden: u ontvangt voortaan een gespecificeerde factuur van Abonnementenland en dient ook de betaling aan hen
te doen. De abonnementsvoorwaarden blijven ongewijzigd. U kunt Abonnementenland dagelijks tijdens kantooruren bereiken op 0251-313939 of
via aboservice@aboland.nl. De volledige adresgegevens vindt u hiernaast in het colofon.
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oogzweet

Tarnation
Jennifer Petterson
& Richtje Reinsma

Met het zweet nog op de
ogen maken Richtje Reinsma
en een steeds wisselende
compagnon direct na het
consumeren van een recente
of recent vertoonde film een
afbeelding.

flashback

In deze rubriek
wordt maandelijks
teruggekeken naar
de Skrien van 5, 10,
15, 20, 25, 30 of 35
jaar geleden. Dit
keer Live Aid 1985,
de krakersrellen
van 25 jaar geleden
en het Dagboek van
regisseur Martin
Koolhoven uit het
jaar 2000.

Skrien 99

september 1980

25 jaar geleden

Op 30 april zond Nederland 2, aan de vooravond
van het jubileumconcert
voor koningin Beatrix,
een documentaire uit
van Roel van Dalen
over de krakersrellen
tijdens de kroningsplechtigheid in de Nieuwe Kerk in 1980.
Van Dalen reconstrueerde uur voor uur
wat er gebeurde en sprak met betrokkenen. In Skrien 99 bespreekt Jan Heijs
de documentaire Een koninkrijk voor een
huis van het Haagse filmcollectief Meatball, die ook een reconstructie uitbracht.
‘De krakersideologie is echter eenvoudig
en wellicht ligt daarin ook de kracht en
omvang van de beweging, die bewust geen
leiders kent. In zoverre is de film eerlijk
in zijn verslaggeving, die helaas onnodig
suggestief wordt bij de beelden van de
M.E. in actie, waaronder dreigende muziek
is gezet.’
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Skrien 143

20 jaar geleden

september & oktober 1985

Hoezeer Live Aid lijkt
op Live 8 blijkt uit het
artikel van Ernie Tee
over het concert van 13
juli 1985: ‘Maar waar het
bij Live Aid om draaide
was de grootsheid, de
uitgebreidheid ervan,
de unieke vereniging van zovele uiteenlopende popmusici in één programma.
Dit maakte Live Aid tot een van die megalomane operaties, waar onze cultuur
tegenwoordig een optie op lijkt te hebben:
groots opgezette gebeurtenissen, met
een overdaad aan deelnemers, klinkende
namen, met een steeds langere duur en
een steeds omvangrijker bereik. (...) Live
Aid bewees eens te meer dat de grenzen
tussen de diverse nationale popculturen
voorgoed zijn vervaagd. Alle mogelijke
verschillen waren geneutraliseerd in
dezelfde muziek, dezelfde aanblik, dezelfde performance.’

Skrien 32/7

september 2000

5 jaar geleden

In 2000 regisseerde
Martin Koolhoven twee
films: AmnesiA en
De grot, een staaltje
werkdrift dat hij dit jaar
herhaalt. De boekverfilming Het schnitzelparadijs (waarover in
de volgende Skrien meer) draait eind september op het Nederlands Film Festival
en zijn kinderfilm Knetter opent in oktober
het Cinekid-festival.
In Skrien 32/7 hield hij een dagboek bij
over het maken van twee films in een jaar.
‘Ik kijk weer in mijn agenda en zie dat ik
een jaar lang geen dag vrij zal hebben.
Misschien een weekje vrij met kerst. Gekkenwerk. (...) Ook lukt het me nu al tijden
niet meer om aangeboden scripts en
boeken te lezen. Geen tijd. Het enige wat
ik kan proberen te doen is kalm blijven en
doorwerken.’ AW

werk in uitvoering

Studio Ventus, Nieuwpoortkade 2,
Amsterdam, 26 mei 2005, 17.00 uur
Ramon Gieling (links op de achtergrond)
schreef het scenario en doet de regie. In
2003 regisseerde hij de succesvolle documentaire Johan Cruijff – En un momento
dado; vorig jaar maakte hij de korte experimentele muziekfilm Bi Ba Bo.
De andere filmpjes, met een maximale lengte van tien minuten, worden
gemaakt door Boris Paval Conen, Omid
Pourhashemi, Esther Rots, Janneke van
Heesch, Maria Uitdehaag, Tami Ravid,
Tallulah Schwab, Mathijs Geijskes en
Titia Rieter.
De tien filmpjes gaan in september
tijdens het Nederlands Film Festival in
première. Daarna wordt geprobeerd de
films als korte voorfilm in de bioscoop te
vertonen. De kortfilms zijn ook te zien op
www.cinema.nl en de NPS zendt ze uit op
Nederland 3.
Jan Pieter Ekker
KORT! Geluk Nederland 2005 regie en scenario Ramon
Gieling camera Erwin Roodhart montage Govert Janse
production design Guus van Geffen productie Karin de
Boer (Ventus film) met Tjitske Reidinga, Romijn Conen,
Joop Keesmaat

Foto Bob Bronshoff

Een jong echtpaar woont in een klein,
maar duur grachtenpand. Als Rufus, de
man des huizes, zijn baan verliest en ze
de hypotheek niet meer kunnen ophoesten, besluiten ze de bovenverdieping te
verhuren. Mijnheer Muller reageert op de
advertentie. Hij trekt dezelfde dag nog in.
Zijn enige bezittingen zijn een reiskoffer
en een geheimzinnig gevaarte onder een
blauwe doek. De zonderlinge weduwnaar
gaat zelden naar buiten en soms horen
Rufus en Jackie vreemde geluiden uit
zijn kamer komen. Als Muller voor een
week weg moet, gaan Rufus en Jackie
tegen zijn uitdrukkelijke wens zijn kamer
binnen. Daar ontdekken ze dat hij zeer
kleine ‘onderhuurders’ heeft – met dank
aan miniature artist Edwin Zwakman. Op
de foto van Bob Bronshoff is de verbazing
af te lezen van de gezichten van Romijn
Conen en Tjitske Reidinga.
Geluk is een van de tien filmpjes uit de
reeks KORT! 2005, een samenwerking
tussen het Nederlands Fonds voor de
Film, de NPS, het Stimuleringsfonds
Nederlandse Culturele Omroepproducties en het CoBO Fonds.
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festivals

40ste Karlovy Vary International Film Festival

Ideaal voor wie niet naar Cannes kan
De status van A-festival maakt het voor Karlovy Vary, tussen Cannes en Venetië
in, moeilijk toppers te selecteren voor de competitie. Het festival is daarom vooral
een inhaal- en ontmoetingsfestival. Met dit jaar, voor de veertigste editie, meer
sterren dan gebruikelijk en opvallend sterke Poolse producties. Peter van Bueren
Karlovy Vary, het grootste filmfestival
van Oost-Europa en omstreken, vierde
dit jaar zijn veertigste verjaardag. Dat
klopt, maar volgend jaar kan gevierd
worden dat het zestig jaar geleden
werd opgericht, want toen organiseerde de zojuist genationaliseerde
Tsjechoslowaakse filmindustrie de
eerste editie. Twee jaar later, toen het
land door de communisten werd overgenomen, was er voor het eerst een
jury, onder leiding van de directeur
van de Praagse filmschool FAMU, die
erop moest toezien dat een politiek
correcte film won. Toen in 1958 ook
Moskou een festival startte, besloot
‘de politiek’ dat één A-festival per
jaar in de socialistische landen wel
voldoende was en dus werden Moskou
en Karlovy Vary voortaan om het jaar
gehouden.
In 1989 ontdeed het land zich van het
communisme. Verboden films kon-

den worden vertoond en verbannen
regisseurs keerden terug. Groot feest,
maar het festival zat met zijn beladen
verleden. In Praag werd gepoogd
Karlovy Vary te verwisselen voor de
hoofdstad. Dat mislukte en in 1994
vond de herstart plaats, onder leiding
van de acteur Jiri Bartoska en critica
Eva Zaoralova, waarna Karlovy Vary
uitgroeide tot wat het nu is.

Russische rijken

In diezelfde jaren kwamen steeds
meer gebouwen van het oude kuuroord in handen van jonge Russische
rijken, die hun geld van vaak onbekende afkomst in een grootscheepse
restauratie pompten. Het levenspeil
is zienderogen verbeterd. De mensen ogen beter en je kunt er nu heel
behoorlijk eten. De enige sta-in-deweg is nog het afzichtelijke hotel
Termal, centrum van het festival en

in 1978 als een stuiptrekking van de
communistische triomf opgetrokken uit metaal en gesteend beton. De
investeerder die deze kolos grondig
opknapt, kan rekenen op eeuwige
roem – zolang hij het festival er maar
laat bloeien.
Dan is er alleen nog het probleem van
de selectie voor de competitie, die bij
handhaving van de strenge richtlijnen
van de A-status in de periode tussen
Cannes en Venetië nooit toppers kan
opleveren. Daarvan moest de jubileumviering het ook niet hebben. De
festiviteiten werden opgeluisterd door
een stoet grote sterren, van Robert
Redford, Sharon Stone, Liv Ullmann
en Matt Dillon tot Catherine Deneuve
aan toe, met achterop de fiets onze
eigen Tara Elders, aan de hand van
producent Gijs van de Westelaken,
voor de vertoning van Theo van Goghs
laatste films Cool en 06/05. De dames

My Nifikor

Stone en Deneuve meenden zich in dat
verre dorpje nog meer nukken te kunnen veroorloven dan gewoonlijk, terwijl Redford zijn politieke kennis van
‘Karlua Vary’ enigszins overdreef door
te stellen dat het vooral acteurs waren
geweest die Tsjechië hadden bevrijd
van het Russische juk. Onder de regisseurs namen als Atom Egoyan, Raoul
Ruiz, Walter Salles en Thomas Vinterberg. Dat de lokale politieke beroemdheden als Vaclav Klaus, Vaclav Havel
en dit keer zelfs Madeleine Albright
(Tsjechisch van geboorte) ook aanwezig waren, is normaal.

Netwerk

Geschiedenis en entourage bepalen
de sfeer van dit festival, dat geldt als
een van de beste netwerkplekken ter
wereld, rond een programma waarvan
de sterkste punten opnieuw waren: de
retrospectieven (vooral die van Sam

21ste Cinema Ritrovato

Oorlogsfilms herontdekken tussen kerken en palazzi
Het was weer heet in Bologna,
tijdens het Cinema Ritrovato
filmfestival in juli. Overdag
zocht het festivalpubliek
verkoeling in filmzalen met
airconditioning en na zonsondergang op de monumentale
Piazza Maggiore. Ivo Blom
Op de Piazza, tussen de eeuwenoude
kerken en palazzi, keken elke avond
naast de festivalgangers honderden, soms duizenden inwoners van
Bologna op een enorm scherm, naar
in archieven ‘teruggevonden’ films.
De projecties waren foutloos en de
zwijgende films waren voorzien van
een aangenaam afwisselende begeleiding door muzikanten uit heel Europa,
onder wie de Nederlandse Maud
Nelissen.
Meesterlijk was de spatgaaf gerestaureerde Paths of Glory (1957) van
Stanley Kubrick. De wreedheid, het
machtsvertoon en de politieke spelletjes van de oorlog – in dit geval de
Eerste Wereldoorlog – bleken juist nu
extra herkenbaar. Door de restauratie
van het UCLA Film Archive kwam de
schitterende zwart-witfotografie vol Skrien september 2005

ledig tot zijn recht. Na afloop werden
documentaire beelden vertoond van
Franse en Belgische slagvelden, in
1919 gefilmd vanuit een zeppelin. De
beelden van vernietigde dorpen en
landschappen werden begeleid door
elektronische muziek van twee Franse
dj’s. Deze opvallende combinatie viel
niet bij iedereen in de smaak, maar
leverde soms ijzingwekkende momenten op.

Hemelpoort

Minder geslaagd was de vertoning van
de bijna vier uur durende director’s cut
van Michael Cimino’s Heaven’s Gate
(1980). Cimino’s versie bleek traag
en uitgerekt en desondanks bleven
plotwendingen onduidelijk. Hoewel
veel zorg zou zijn besteed aan de
geluidsrestauratie bibberde de muziek
en waren verschillende acteurs onverstaanbaar. Cimino toonde zijn meesterschap vooral in de massascènes.
Voor iedere scène kon hij – naar eigen
zeggen – een historische foto als bron
aanleveren. Zijn shots van een grote
stad geven echt het gevoel midden in
de verkeersdrukte van eind negentiende eeuw te staan; één foute beweging en je wordt vermorzeld door een
paard en wagen. Even indrukwekkend

zijn de dansscènes die herinneren aan
MGM-musicals, maar ook aan Visconti’s Il Gattopardo (1963).
Na afloop van D.W. Griffiths’ Broken
Blossoms (1919) werd op de Piazza
Joris Ivens’Regen (1929) vertoond met
modernistische muziek uit 1941 van
Hanns Eisler. In de folder stond aangekondigd dat de vertoning vooraf zou
zijn; bovendien was bij de inleiding van
Broken Blossoms niets over de vertoning van Regen verteld. Een groot
deel van het publiek liep daardoor
al weg voordat de projectie startte.
Deze bijzondere restauratie van het
Amsterdamse Filmmuseum had een
liefdevollere presentatie verdiend.
Het Filmmuseum kwam er dit jaar
sowieso een beetje bekaaid van af,
want de tijdens de Filmmuseum Biënnale groots gepresenteerde Beyond
the Rocks (1922) werd hier op een
achternamiddag vertoond met alleen
pianobegeleiding.

Zwijgende film

Cinema Ritrovato was als vanouds
overladen en bestond uit liefst elf
deelprogramma’s met gerestaureerde
films uit de archieven. Bij de zwijgende
films was een programma samengesteld rond de komiek André Deed, die

in Frankrijk als Boireau en Gribouille
en in Italië als Cretinetti in talloze
anarchistische kluchten optrad. Zware
kost, omdat deze korte kluchten in
lange blokken werden opgediend.
Komedies moeten gedoseerd worden,
wisten bioscoopprogrammeurs al in
de beginjaren van de film, maar festivalprogrammeurs moeten dit nog
leren. Interessanter was Fritz Langs
Spione (1928), met Rudolf Klein-Rogge
(Langs Dr. Mabuse) als aartsschurk
in een opmerkelijk hightech decor en
met de Nederlandse Lien Deijers in
een bijrol als een van zijn verleidelijke
hulpjes (de film is inmiddels op dvd
verschenen, zie de vorige Skrien).
Andere deelprogramma’s waren
‘Teruggevonden en Gerestaureerd’
(waaronder interessante korte documentaires van Maurice Pialat over
Istanbul), een hommage aan Lewis
Milestone, dossierprogramma’s rond
Luis Buñuel, Charlie Chaplin, Pier
Paolo Pasolini en Federico Fellini’s La
Strada (1954), films uit 1905 en Italiaanse propagandafilms voor de communisten en de christen-democraten.
Dagelijks waren afleveringen van twee
serials te zien: Tih Minh (1918) van
Louis Feuillade en Tao (1923) van Gaston Ravel. De openingsfilm was # Bro-

Peckinpah), de documentairecompetitie en de bijprogramma’s, met
een paar recente films uit Cannes,
zoals winnaar L’enfant (Jean-Pierre
& Luc Dardenne, 2004), Batalla en el
cielo (Carlos Reygadas), Don’t Come
Knocking (Wim Wenders), The Bow
(Hwal, Kim Ki-duk), Last Days (Gus
Van Sant), Manderlay (Lars von Trier),
Paradise Now (Hany Abu-Assad) en
Broken Flowers (Jim Jarmusch).
Voor wie niet naar Cannes kan, is
Karlovy Vary een prettige en goedkope inhaalwedstrijd. Het is een
ideale werk- en vermaakweek voor
filmstudenten. Zoals het ook een
uitstekende informatiebron is over
de Oost-Europese films. Valt er wat
te beleven daar? In elk geval meer
dan we hier denken. Als je weet dat
bijvoorbeeld Hongarije in elk programma van Cannes, inclusief de
competitie, met minstens één film
vertegenwoordigd was, dan moet
daar toch meer aan de hand zijn dan
in Nederland. Hongarije, Tsjechië
en nu ook Roemenië en Bulgarije
concurreren met elkaar met allerlei
financiële faciliteiten om grote Amerikaanse producties binnen te halen,
waarvan ook de binnenlandse filmindustrie profiteert.

nenosets Potjomkin (1925), met de
originele score van Edmund Meisel
live uitgevoerd door een orkest en
met een door Duitse filmarchieven
gerestaureerde filmkopie.

De oorlog centraal

Twee grote programma’s waren dit
jaar gericht op de oorlog. ‘De miseen-scène van de oorlog’ bevatte
Amerikaanse, Britse, Franse, Duitse
en Zweedse speelfilms over en uit de
Tweede Wereldoorlog, documentaires als The Battle of Midway (1942)
van John Ford en minder bekende
curiosa als een promotiefilm voor
het Rode Kruis met Ingrid Bergman.
Over de Eerste Wereldoorlog was
onder meer Abel Gances J’accuse

Polen

De komende tijd kan het meest
verwacht worden van Polen, waar
dit jaar een nieuwe filmwet is aangenomen. Er komt een filminstituut,
gefinancierd met percentages van
bioscoopkaartjes, video- en dvd-distributie en televisie-inkomsten. Het
zo gevormde fonds kan tot de helft
van commerciële en tot negentig
procent van kleine artistieke films
financieren.
In Karlovy Vary won de Poolse film
My Nifikor van Krzysztof Krauze
(een acteursdrama over de naïeve
schilder Nifikor Drowniak, nota bene
gespeeld door een actrice) de prijs
voor de beste film, de regie en de
actriceprijs. Belangrijker voor de
nabije toekomst was nog een programma met clips uit producties die
in Oost-Europa in de maak zijn. De
meest belovende kwamen uit Polen.
Is het niet hoog tijd dat hier eens
naar de situatie in Polen (en Hongarije) wordt gekeken als voorbeeld
van hoe het zou kunnen, zodat het
navelstaren van de Nederlandse
cinema iets meer oplevert dan
nog maar eens een Kameleon en
de jaarlijkse borstklopperij in
Utrecht?

(1919) te zien. J’accuse bleek niet het
gehoopte meesterwerk na La Roue
en Napoléon vanwege een te zwakke
plot en te veel pathos.
‘Singing in the war’ betrof Amerikaanse, Duitse en Russische
muziekfilms uit de Tweede Wereldoorlog. Een kleine ontdekking was
Die Frau meiner Träume (1944).
Marika Rökk is in deze muzikale
komedie een revuester die in ondergoed en een bontjas uit het theater
wegvlucht en bij twee ingenieurs in
de bergen belandt. Rökk blijkt een
Duitse Lucille Ball, die tegen haar wil
in hilarische situaties terechtkomt.
Het verhaaltje zit ingeklemd tussen
twee spetterende revueshows, vol
waanzinnige kostuums, art-déco
decors, tapdansacts, en bonte kleuren. Rökks echtgenoot Georg Jacoby
regisseerde de film met verve en
maakte sommige bijrollen tot leuke
sidekicks. Mijn favoriet was Grethe
Weiser als Marika’s kamenierster,
die eindeloos lang over haar liefdesleven vertelt om dan te concluderen dat het allemaal bij één kus is
gebleven. De vertoonde kopie was
afkomstig van de DEFA. Ook in OostDuitsland bleef deze film uit de nazitijd nog jarenlang een bioscoophit.
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kroniek

Nieuw psychedelisch oeuvre
ontdekt: allemaal handwerk

White Light
Kroniek van programmeur Gertjan Zuilhof, die voor het
Rotterdamse filmfestival van 2006 wereldwijd zoekt naar
drogerende films en films over drugs. White Light: van
kleurrijke filmische hallucinaties tot duistere narcocinema.

Soms bestaat research gewoon uit wachten. Er zijn
films en filmmakers die zich op een andere manier
niet laten vinden. Als je ‘drugs en cinema’ intypt in
Google vind je van alles en nog wat, maar niet de
naam John Price. Ga je naar een filmdatabase dan
vind je Price al helemaal niet. Toch heeft de man
een oeuvre – al was ik mij daar tot voor kort ook niet
van bewust.
Price schreef mij naar aanleiding van mijn column
over Jordan Belson (die net als mijn andere
columns op de website van Rotterdam staat). Hij
vroeg zich af of ik geïnteresseerd was in psychedelische, gesolariseerde kleurenfilms. Allemaal op
16mm gedraaid en met de hand ontwikkeld. Meestal
van drie minuten – de lengte van een filmstrook
van honderd foot dus. De meeste, zo stelde hij, zullen een zaal met toeschouwers die drugs hebben
gebruikt visueel zeer bevredigen. Zo leverde hij
direct een nieuw, maar wellicht weinig werkbaar,
criterium voor de selectie van films voor dit programma: dient bevredigend te zijn voor gedrogeerd
publiek.

Alchemistisch

Uiteraard vroeg ik hem om voorbeelden van zijn
werk te sturen, op tape of dvd. Dat duurde even,
want die moesten nog worden gemaakt. Toen
begreep ik ook waarom Price het festivalcircuit nog
niet had geraakt. Anders dan duizenden van zijn collega’s stuurde hij niet lukraak dvd’tjes rond naar alle
denkbare festivals en geplaagde programmeurs.
Volgens zijn meegestuurde biografie kwam Price
via zijn belangstelling voor de geheimen van de fotografie tot ‘alchemistische’ experimenten met film
emulsies en filmformaten. Hij hanteerde daarvoor

Making Pictures
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vaak goedkoop materiaal dat over de datum was
of materiaal dat niet voor filmen was bedoeld. Hij
ontwikkelt met de hand om de kleuren, tonen, tinten
en korrels te kunnen beïnvloeden, maar ook om
het toeval een rol te kunnen laten spelen. Allemaal
handwerk dus. Allemaal chemisch en analoog. En
allemaal experimenteel of op zijn minst proefondervindelijk. Voor Price heeft de digitale revolutie
nog niet plaatsgevonden en zal hij waarschijnlijk ook
nooit plaatsvinden. Een grotschilder in de tijd van
het plasmascherm. Ja, en de films zijn nog zwijgend
ook.
Maar belangrijker: ze zijn prachtig. Je moet ze een
paar keer zien om door de kleurige en vloeiende
emulsie de onderliggende realistische beelden te
zien, maar zelfs op video werken ze betoverend. De
filmstills die hij later stuurde, direct van de filmstrook gedrukt, gaven een nog beter beeld van wat
de al of niet gedrogeerde kijker straks bij een filmvertoning te wachten staat.
Price spreekt met betrekking tot zijn werk over rolls
en niet zozeer over films. Zoals een schilder over
doeken spreekt en niet zozeer over schilderijen. Hij
laat de hele rol intact. De montage (en het dubbel
en overvloeiend filmen) vindt plaats in de camera.
Daarna gaat de film in de chemicaliën en op de optische bank. Ik denk niet dat er een montagetafel aan
te pas komt.

Narcotische context

Toen ik hem voor de zekerheid vroeg of hij zich wel
realiseerde dat zijn films in een narcotische context
zouden worden vertoond, schreef hij onder meer
dat hij met name bij het zoeken van speciale tinten
roze en paars voor de kleuring van beelden van een
parade en een amusementspark onder invloed was
van lsd. Ik vroeg maar niet verder, want waarom
zou je een filmmaker onnodig in de problemen
brengen?
Het werk van Price staat evident in de traditie van
de grote Amerikaanse experimentele filmexpressionisten als Stan Brakhage en de reeds genoemde
Belson (Price is overigens een Canadees uit Toronto). Price stuurde een mooi klein filmpje (ik noem
het toch maar geen ‘rolletje’) dat Fire # 3 heet. Een
minimaal maar virtuoos werkje dat raakt aan de
kitsch (zoals ook Belson aan de kitsch kan raken)
maar die verschroeiende vlam net (of toch net niet)
weet te ontwijken.

Niet al zijn werk is alchemistisch esoterisch. Het
maar liefst dertien minuten durende, oorspronkelijk op Super 8 geschoten Making Pictures zou
je zelfs sociaal-realistisch kunnen noemen. Hij
draaide de film in China toen hij Peter Mettler (ja,
de Mettler van het monumentale Gambling, Gods
and LSD, vreemd dat die nog niet eerder in deze
rubriek is genoemd) assisteerde bij het maken van
een documentaire over de Canadese industriële
landschapsfotograaf Edward Burtynsky. Zwart-wit
met emulsiekorrels als sneeuwvlokken zo groot en
eerder Dziga Vertov (Tsjelovek s kinoapparatom/De
man met de camera, 1929) dan Belson of Brakhage.
Er bestaat een soort filmmakers dat niets aan het
toeval overlaat. Soms zijn het grootse filmmakers,
maar niet per definitie. Price is onmiskenbaar een
filmmaker die veel aan het toeval overlaat. Het
grote verschil tussen analoog en digitaal misschien.
Een chemisch bad is tenslotte iets heel anders
dan een softwareprogramma. Stop tien films in
een softwarebad en je krijgt tien dezelfde films. U
begrijpt waar ik heen wil.
Price vertoonde zijn films eens met twee musici die
de beelden vooraf nooit hadden gezien. Zo kan toeval natuurlijk ook worden afgedwongen.

schatten uit het filmmuseum

Vroeg Pools filmaffiche van NRC-tekenaar
Een dode ruiter overziet de resten van een bloedbad. Salwy w Marusii is een Pools affiche voor
een Mexicaanse film over een historische massamoord in Chili. Het is een vroeg werk van een van
Nederlands beste politieke tekenaars, Cyprian Koscielniak.

De dode militair op Salwy w Marusii
is een verwijzing naar de vierde van
de apocalyptische ruiters, de dood
op het bleke paard, beschreven in
de Openbaringen van Johannes.
Het affiche past perfect bij de film.
Actas de Marusia (‘brieven van
Marusia’) vertelt een zwart hoofdstuk uit de geschiedenis van Chili.
In 1907 rebelleerden mijnwerkers
in een klein stadje tegen de dictatoriale Britse mijneigenaar. De overheid vernietigde daarop het hele
stadje, zodat de rebellie zich niet
verder zou verspreiden.
Kenmerkend voor dictaturen is dat
filmmakers in exil moeten om te
overleven. Tijdens het regime van
Pinochet (1973-1990) vluchtte de
Chileense regisseur Miguel Littin naar Mexico. Actas de Marusia
(1975) is zijn beste film uit die periode en een voorbeeld van internationale solidariteit. De Italiaan Gian
Maria Volonté speelde de hoofdrol
en de Griek Mikis Theodorakis
componeerde de muziek. Littin zelf
is overigens van geboorte Palestijn.
Passend dus dat dit Poolse affiche
voor een Mexicaanse film in een
Nederlands archief bewaard wordt.
Bovendien is het ontworpen door
de Pool Cyprian Koscielniak, die
sinds 1987 in Nederland woont.
Koscielniak (1948) kreeg aan de
Academie voor Beeldende Kunsten
van Warschau les van afficheontwerper Henryk Tomaszewski en
ontwierp daarna boeken, leaders
en filmaffiches. Sinds 1989 tekent
hij voor NRC Handelsblad. Hier
wordt Koscielniak beschouwd
als een buitenstaander die door
een Poolse bril naar het leven en
de politiek in de polder kijkt. Zijn
NRC-werk is satirisch, kritisch en
grafisch knap. Salwy w Marusii
bewijst dat deze kwalificaties ook
voor zijn Poolse werk opgaan.
Poolse ontwerpers gebruikten in de
jaren zeventig en tachtig de katholieke iconografie van de dood vaak
voor filmaffiches. De dood op het
bleke paard is al eeuwenlang op
schilderijen en spotprenten afgebeeld. Koscielniak verplaatste hem
naar het Chileense mijnstadje en
creëerde met enkele goed getroffen kleuren, zwierige bewegingen
en diepte suggererende tinten een
spookachtig affiche.
Paul van Yperen
Actas de Marusia Mexico 1975 regie Miguel
Littín Salwy w Marusii Polen 1979 ontwerper
Cyprian Koscielniak afmetingen 81 x 57 cm
uitgever onbekend Collectie Filmmuseum
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Afstudeerfilms kunstacademies

Het jaar v

Skrien bekeek dit jaar ruim tachtig afstudeerfilms van diverse kunstacademies. De redacteuren selecteerden de films die er kwalitatief uitsprongen
– het werk van de Willem de Kooning Academie in Rotterdam viel om die reden
af. Opvallend is het grote aantal tamelijk conventionele fictiefilms en documentaires die de meeste academies afleveren. Daarnaast kunnen we concluderen dat het aanbod van de Bredase academie St. Joost met kop en schouders boven de rest uitsteekt.

Autumn Leaves
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r van St. Joost

Academie St. Joost in Breda

Ontwakende
tegenhanger van
de Filmacademie
Een kwart van de dertig eindexamenproducties van de academie
St. Joost uit Breda brengt een slapende en/of ontwakende mens in
beeld. Een prachtige metafoor voor
een opleiding die zich juist middels
deze lichting studenten als nieuwe,
toonaangevende academie voor
audiovisuele vormgeving bewijst.
Rebecca Breuer

De dertig films zijn in diversiteit opmerkelijk
en behandelen elk denkbaar onderwerp. Van
een minder toegankelijk impressionistisch
beeldkunstwerk over een bos (Forestial
Illumination, Sandrijn van der Horst) tot
rauwe animaties in de stijl van striptekenaars
Peter Pontiac (Death’s Life, Jeffrey Zagers)
of Hein de Korte (I want your body, Simon
Verheijden). Van zorgvuldig geëngageerde
fictie (Autumn Leaves, Arash Tagarian) tot
ongelooflijke beheersing van de mogelijkheden die de nieuwe media voor film met zich
meebrengen (Pendule, Ruud Terhaag). Stuk
voor stuk krachtige, opmerkelijke en voor
de Nederlandse filmcultuur zeer waardevolle
films. Daarbij hebben de studenten heel goed
in de gaten dat het bij film het beeld moet
spreken. Het zijn vooral de films waarin geen
woord gesproken wordt, die indruk maken.
Als je dan ook nog kunt concluderen dat de
beeldtaal van de studenten van de St. Joost
september 2005 Skrien 11

weldoordacht, uniek en veelzeggend is en
ook nog van professionaliteit getuigt, mogen
we gerust zeggen dat deze opleiding filmmakers aflevert die onze honger naar bijzondere
beelden in de toekomst op treffende en zeer
welkome wijze kan stillen.
Prettig gedurfd
Met name de twaalf animatiefilms getuigen
van lef en hanteren onderwerpen en een
beeldtaal die we van een academie voor beeldende kunsten mogen verwachten. In het
eerdergenoemde (in de stijl van Peter Pontiac
geanimeerde) Death’s life van Jeffrey Zagers
speelt de dood een beslissende rol voor:
een familieman die zich onder werktijd laat

De beeldtaal van de studenten
is weldoordacht, uniek en
veelzeggend

afzuigen terwijl er een harmonieuze familiefoto op de achtergrond prijkt; een vetklep;
een televisiepriester die meer dollars dan
religie voor ogen heeft en door een Monty
Python-achtige crucifix verpletterd wordt;
een junkie die zich injecteert met de dood;
een grootogige baby die het niet aflegt, maar
desalniettemin niet onschuldig blijkt. That’s
life zoals we het kennen kunnen, maar zelden verbeeld zien.
Ook Spotless van Mustafa Kandaz getuigt
van durf en gewenste extremiteit. In deze
lugubere animatie over een moeder met
een extreme vorm van smetvrees moeten
besmeurde ledematen het afleggen tegen
een hakbijl en vloeit het bloed rijkelijk. De
tekenfilm Beasts van Dirk Verschure brengt
vooral de humoristische, lugubere kant
van het dierenleven naar voren. Knalgele
vogels worden uit de lucht geschoten en
leven in onwaarschijnlijke halfwezens voort;
schapen worden genadeloos gekloond en

wanneer de pinguïns één voor één geel worden ontstaat een waar bloedbad dat zowel
humoristisch is als te denken geeft. Absolute
topper onder de animaties is echter het surreële Pendule van Ruud Terhaag. Terhaag
combineert Giacometti-achtige figuren, het
desolate landschap van het Venlose Jammerdal (hoe toepasselijk!), de kosmos en de
dood – maar dan anders – in een digitale film
die animatie en real-life beelden naadloos
ineenpast. Een productie die in zowel vorm
als inhoud zijn tijd vooruit is.
Waardeloze woorden
Zoals gezegd zijn vooral de films waarin niet of
nauwelijks gesproken wordt opmerkelijk, juist
vanwege hun krachtige beeldtaal. Bij de documentaires levert de nadruk op beelden echter
een probleem op. Om toch genoeg informatie
te kunnen overdragen, ligt het gebruik van
een voice-over voor de hand. Dat is echter een
moeilijker stijlmiddel dan het lijkt. Jacobine

Design Academy
in Eindhoven

Academie voor Beeldende
Vorming in Tilburg

Conceptueel en
visueel aantrekkelijk

Weinig zeggende
beeldenstromen

Hilde Koenders (de enige student aan de Design Academy
die afstudeerde met filmwerk
en dit Skrien toezond) is een
conceptueel denker. Ze maakte twee films die nadrukkelijk
een idee, of beter: een concept
als uitgangspunt hebben. Voor
Bleeding till Death onderzocht
ze de laatste levensdagen van
snijbloemen. Met gekleurd
water, infuuszakjes en zelfontworpen horizontale vazen
die snijbloemen een waardig
sterfbed bezorgen, brengt ze
als een bloemverpleegster
de laatste dagen even sereen
als steriel in beeld. Bleeding
till Death is niet echt een film:
beweging speelt geen hoofdrol
omdat de snijbloem niet langer beweegt. Het is wel een
geschikte manier om dit conceptuele eindexamenproject
bijeen te houden.
De vorm van haar tweede project Inner Beauty is filmischer.

De opleiding ‘Vormgever
visuele communicatie’ van
de academie voor beeldende
vorming in Tilburg zegt zich
te richten op de overdracht
van visuele informatie. Die
belofte maken de eindexamenstudenten van lichting
2005 in zijn geheel niet waar.
Hoewel er visueel wel het een
en ander waar te nemen is, is
de communicatieve waarde
van de geproduceerde beelden erbarmelijk. Dat ligt niet
aan de inferieure opnameen afwerkingsapperatuur
waarmee de studenten hun
werk hebben moeten maken,
maar waarschijnlijk veel
meer aan wat er hen over
visuele informatieoverdracht
onderwezen is. Geen van de
vijf afgestudeerden slaagt
erin op treffende of originele
wijze iets verstaanbaars te
communiceren. Jowel de
Bruijn maakte maar liefst

Inner Beauty

Koenders besloot eens nader
te kijken, denken en fantaseren over een stoel, een tafel,
een kast, een lamp en ook een
mens opgebouwd uit grafisch
vormgegeven vlees, bloed,
maar vooral aderen en botjes.
Wederom zijn haar beelden
uiterst zorgvuldig en misschien in zekere zin te strak
vormgegeven, maar tonen ze
tevens een prettige speelsheid
en in ieder geval veel meer
bewegende beelden. Inner
Beauty vormt eigenlijk een
prachtig visueel vormgegeven
onderzoek naar hoe bijvoor-
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beeld een lamp eruit zou zien
als levend wezen. Stroomdraden worden aderen, botten
houden hem staande en uiteindelijk spelen fractals een
abstracte hoofdrol.
Koenders werkdrift, precisie
en originaliteit zijn veelbelovend. Het is slechts nog te
hopen dat ze de komende
jaren de geijkte designtaal van
zich af weet te schudden en
voor haar doordringende en
bijzondere blik meer onafhankelijke, spontane en minder
strakke beelden weet te
vinden.

drie documentaires waarin
afzonderlijke beelden soms
interesse wekken (als een
snoer van de controller
van een computerspel van
onder de bank gefilmd een
abstract slangachtig beeld
vormt bijvoorbeeld) maar
slaagt er wegens een gebrek
aan heldere structuur niet in
een coherent verhaal over te
brengen. Ook Netti Zwagers
heeft voor haar film M,M&I
mooie beelden gemaakt van
een gezicht achter een semitransparant doek, waarvan
de intensiteit opgevoerd
wordt door met de contrastwerking van de camera te
spelen. Hoewel het beeld
boeit, is de communicatieve
waarde nergens uitgewerkt.
En zelfs als je accepteert dat
filmkunst slechts voor een
beperkt publiek toegankelijk
zal zijn, slaan alle eindexamenproducties van de ABK
Tilburg jammerlijk de plank
mis. Juist omdat dat voor
alle films opgaat, rijst het
vermoeden dat de blaam
hier niet de studenten, maar
de onderwijsorganisatie en
docenten geldt. Daar moet
iets aan gedaan worden, willen de vormgevers visuele
communicatie uit Tilburg in
de toekomst serieus genomen worden.

van de Kamp zou afgerekend mogen worden
op zo’n ongepaste, onvolwassen en gekunstelde voice-over. Dankzij de zwijgende beelden is
Het land van mijn vader toch een heel aardige
documentaire. Sterker, beknopter en kernachtiger is echter de documentaire Aarde van
Friso van der Vaart. Juist de contrastbeelden
overtuigen, terwijl een boerenzoon twijfelt
tussen een bestaan als boer en een bestaan als
stadsmens. Van volautomatische melkmachine
tot al dan niet verlichte woonkamers in een
flatgebouw: zo druk je een dilemma beeldend
uit. In prachtige, net niet clichématige Hollandse luchten en kernachtige, net niet te
lange shots geeft hij de belevingswereld van
een boerenzoon beeldend zo treffend weer,
dat alle woorden overbodig blijken.
Breekbare fictie
Net als een aantal documentairemakers
zijn sommige studenten die een fictiefilm
gemaakt hebben te dicht bij hun eigen fascinaties gebleven om een breder georiënteerde
toeschouwer aan te spreken. In bad en Deafolution van respectievelijk Stijn van Eekelen
en Jeroen Koopman vormen hierop uitzonderingen. Beiden zijn fictiefilms die met name
in beelden hun verhaal onthullen. In bad
gaat over jaloezie, verveling en stilzwijgende
communicatie. Deafolution is net een beetje
sterker in zijn focus op non-verbale communicatie door geluiden als vervreemdend en
gebaren als alomtegenwoordig weer te geven.
Juist ook voor horende mensen wordt inzichtelijk hoezeer de lichaamstaal bijdraagt aan
de wijze waarop men in het dagelijks leven en
in film communiceert. Het is alsof Koopman
het gevaar van het woord heel sterk voor
ogen heeft gehad tijdens het maken van deze
film. Dat moet wel iets zijn dat de docenten
van de St. Joost benadrukt hebben, en dat is
maar goed ook. Zij – en vooral de studenten
– hebben er goed aan gedaan een blad voor de
mond te nemen. Ze hebben zich gedwongen
met beelden te spreken en dat is (in ieder
geval voor film) een essentiële zet. Iemand die
dat heel goed begrepen heeft is Arash Tagarian
met Autumn Leaves. Met alleen geluid van
buiten en dat van een geparkeerde autoradio,
presenteert Tagarian op sublieme wijze een
oudere man die in zijn auto wacht terwijl zijn
vrouw boodschappen doet. Bij de ingang van
de Dirk van den Broek ontmoeten mensen van
vandaag de dag elkaar, terwijl de oudere man
bij de muziek van Nat King Cole wegdroomt
naar gevoelens van liefde en tederheid. In een
subtiele montage blijkt de onvermijdelijke
hartaanval of beroerte niet uit te blijven, maar
desalniettemin geenszins clichématig. Tagarian heeft een heel mensenleven gevangen binnen de besloten ruimte van een geparkeerde
auto en binnen de beperkte ruimte van een
afstudeerfilm, en overtuigt als boegbeeld van
een opleiding die een aantal onmisbare talenten aflevert voor de Nederlandse film.

gepassioneerde beelden. Maar regisseur
Daphne van Winkel lijkt een beetje bang voor
haar onderwerp en blijft op veilige afstand.
Dat levert een boeiende, liefdevolle en vooral
degelijke documentaire op – niet het soort
dat je van een kunstacademie verwacht.

Hogeschool voor
de Kunsten Utrecht

Te veel
conventionele
fictie en
documentaires
Bij de Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht studeren opvallend veel studenten af met conventionele fictie
of documentaire. Dat verwacht je
eerder van de Filmacademie, waar
ze het ambacht van het filmvak
meestal beter beheersen. Bij de
HKU zie je te vaak onnodig wiebelende camera’s of belabberd geluid.
Maar er zijn uitzonderingen.
Stan van Herpen

Ook de documentaire Kleren maakt de vrouw
lijdt onder ambachtelijke onvolkomenheden, maar zet daar tenminste een zinnige
inhoud tegenover. De film portretteert de
Marokkaanse Fatima Afadass, die een eigen
naai- en kledingwinkel bestiert, en schetst
en passant een sympathiek en intiem portret
van twee tieners: Afadass’ dochter Hajar en
haar nicht Naouar, die zelfbewust en trots
praten over de Marokkaanse cultuur, hun
geloof en het belang van kleding. Ze vieren
hun verjaardagen met Marokkaanse kledij en
muziek, en zingen ‘Ei, ei, ei, we zijn zo blij’.
Maakster Sarah Hijmans heeft blijkbaar hun
vertrouwen weten te winnen, want ze zit
dicht op de huid van haar onderwerp. Net als
haar moeder is de trotse Hajar niet van plan
afhankelijk te zijn van een man. ‘Ik heb net
mijn Havo-diploma en ga een HBO-opleiding
doen. Daarna krijg ik als het goed is een
goede baan. Hoeveel meer geëmancipeerd
moet ik nog zijn?’
La história do Sonante is een ander lichtpuntje. De documentaire vertelt het verhaal
van het paard Sonante, afstammeling van
het eeuwenoude Portugese Lusitano-ras, dat
bekend staat om zijn snelheid en gebruikt
wordt bij stierengevechten. Samen met de
beroemde Portugese stierenvechter João
Salgueiro bereidt Sonante zich voor op zijn
eerste gevechten. Wapperende manen, briesende stieren, gespannen flanken, kortom,
een onderwerp dat smeekt om spannende,

Animaties
Veel animaties van de Hogeschool voor de
Kunsten Utrecht (HKU) doen nog steeds sterk
denken aan de gezellige collages voor de
VARA-quiz 2voor12, waarmee de kunstacademie wist door te dringen tot in honderdduizenden huiskamers. Blijkbaar vinden de
Utrechtse docenten en studenten dat dit succes tot in de eeuwigheid navolging verdient.
Gelukkig zijn er ook uitzonderingen. Zoals
Poes en de maan van Suzanne Tuynman,
dat weliswaar een weinig onderscheidende
tekenstijl laat zien, maar met een fantasierijk
verhaal een aantrekkelijke animatie biedt
voor zes-plussers. Want alle ingrediënten zijn
aanwezig: een optimistische toon, een goede
afloop, de victorie van de underdog en een
poes.
ReAnimeshon van Jeremy Joseph heeft wat
meer rock-'n-roll. Joseph jat dat het een lieve
lust is. We zien vervormde Mickey Mousen,
gemuteerde Simpsons en een kreupele Transformer, in een animatie die de maker ziet als
een aanklacht tegen de westerse animatieindustrie, maar die oogt als een ontspoorde
uiting van de haat-liefdeverhouding die
Joseph heeft met het medium. Amusante
waanzin.
Nog amusanter is Battle Bugs, Episode 1. Al
het menselijk leven op aarde is uitgeroeid
door een atoomoorlog. Alleen twee insectenkolonies leven nog, een goede en een slechte.
De goede ladybugs bewaken een kernbom,
die de slechte insecten weten te stelen. Met
een verzorgde computeranimatie, duidelijk
geïnspireerd door game-visuals, weet Aljen
Hoekstra de juiste B-filmtoon te pakken. Episode 1 smaakt naar meer.

Battle Bugs, Episode 1

Wel kunst
Een van de weinige afstudeerproducties die
wel aan kunst doet denken, is de kortfilm
Angels. Monique Rijken ziet haar product als
een ‘experimentele surrealistische videoclip,
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die de spanning en sensatie in de metaalindustrie portretteert’. Daarmee doet ze zichzelf
tekort. Tenminste, mits je de film zonder
geluid bekijkt. Want het is erg jammer dat
de suf keuvelende elektronische muziek de
abstracte beelden meent te moeten rechtvaardigen, alsof ze een illustratie bij een
housefeest zijn. Zet het geluid af en je kijkt
naar een prachtige experimentele variant op
de bedrijfsfilms van Bert Haanstra. Sommige
films slaan de plank op prachtige wijze mis,
en dit is er één van.

Gerrit Rietveld Academie
in Amsterdam, afdeling
Voorheen Audiovisueel

Geknipt
en geplakt
Sommige afstudeerfilms van de
Rietveld Academie zijn teleurstellend rechttoe-rechtaan. Originaliteit
komt vooral van het knippen en
plakken: het maken van een decor
van zwart-witkopieën, het aan
elkaar monteren van archiefmateriaal en homemovies en een mannenstem die in een vrouwengezicht is
gemonteerd.
Jan Pieter Ekker

Angels

Akademie voor
Beeldende Kunst en
Vormgeving Enschede

Onzegbaar
Van de Akademie voor Beeldende Kunst en Vormgeving
(AKI) in Enschede ontvingen
we dit jaar maar werk van
één filmmaker, Ernest (alias
Art) Meholli. Die levert een
speelfilm en twee documentaires af. In de speelfilm Rats
(‘ratten’) verkent Meholli
dapper de visuele mogelijkheden, hij benut de krachten
van geluid en muziek en zet
dit alles in voor de verfilming
van een prettig gestoord plot.
De clichématige close-ups
en vertragingen ogen echter

net iets te veel als een matige
televisieserie. Maar je vergeeft het hem, zoals je David
Lynch zijn waanzin vergeeft.
Indrukwekkender is de film
Autodoc 1, een autobiografische (of schijnbaar autobiografische) documentaire.
Je kunt een documentaire
maken over een lullig onderwerp, zoals iemands hobby.
Negen van de tien keer blijft
dat lullig. Niet bij Meholli’s
zelfportret, over zijn vermeende passie voor drummen.
Hij weet het banale met
kleine details te promoveren
tot iets dat universeel en
onzegbaar aanvoelt. Waarbij
hij knap tot het einde toe in
het midden laat of dit allemaal nou ironisch bedoeld
is of niet. Meholli ontregelt
voortdurend en dwingt je
andere verbanden te zien en
te zoeken. Veel meer kun je
van kunst niet verlangen.
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Vijf minuten slechts duurt A World of MakeBelieve van Lotje van Lieshout. Daarin komt
een jonge vrouw een kamer uitlopen met een
theeblad in haar hand. Zij is in fullcolour;
het decor is zwart-wit – een gecompliceerd
ontkleuringsprocédé dat werd toegepast in
Hollywood-producties als Pleasantville (Gary
Ross, 1998), zo lijkt het. Bij nadere beschouwing blijkt Van Lieshout een archaïsche, maar
minstens zo arbeidsintensieve techniek te
hebben toegepast: het wiebelende decor – de
muren, de trapleuning en de antieke stoel
– bestaat uit fotokopieën uit zwart-witfilms
uit de jaren veertig en vijftig (Sunset Boulevard, The Lady from Shanghai).
A World of Make-Believe is een originele ode
aan die Hollywood-drama’s. Het enige minpuntje vormen de overbodige tussentitels

Simon Says

(‘We wilden in een wereld leven waarin alles
mogelijk was’; ‘De fantasiewereld bleek niet
sterk genoeg om de realiteit te vervangen’).
‘Schilders maken andere films’, zeggen ze
op de Gerrit Rietveld Academie. De afdeling
Voorheen Audiovisueel presenteerde werk
van zeventien kunstenaars uit Nederland,
voormalig Joegoslavië, Israël, Polen, Frankrijk
en Duitsland, waarin is getekend en geschilderd, geknipt en geplakt, gekleid en gemorft.
Toch is een aantal filmpjes teleurstellend
rechttoe-rechtaan. De weg naar Goesting van
Tess Duijghuisen bijvoorbeeld, over een kantoorklerk wiens fantasie met hem op de loop
gaat in een stilstaande trein. Of The Goddess
Can Be Recognised By Her Step van Margit
Aba, waarin de camera vanaf een vast punt
een aantal vrouwen en meisjes een stukje
volgt.
Pielen
Veel interessanter is Meanwhile in the Country
van Wouter Klein Velderman, een drie minuten durend filmpje waarin een bos – soms
subtiel, soms ruig – met behulp van de computer van vorm verandert. Ook Roiy Nitzan
heeft vermoedelijk uren achter de computer
zitten pielen. In Sampled Dreams vermengt
hij fragmenten uit speelfilms en journaals
met eigen opnamen: op die manier duikt
een schoonspringer van de hoge en landt hij
achter een patrouilleboot van de Amerikaanse
kustwacht.
Ook Maya Cohen speelt een vrolijk spel met
film- en televisiegenres. In het onnavolgbare
Simon Says, dat begint met prachtige titels
gemaakt van veelkleurig snoepgoed, speelt
zij zelf een gangster met een nagesynchroniseerde mannenstem, die jacht maakt op een
omgekeerde kin waarop met de computer een
mond en ogen zijn geanimeerd. Tussendoor
zijn beelden gemonteerd van een persoonlijkheidsshow, met een anchorman die wijsheden
van Scientology-voorman Ron L. Hubbard
debiteert.

Een schoonspringer
duikt van de hoge en
landt achter een patrouille
tboot van de Amerikaanse
kustwacht
Van een heel andere orde is No Fun, No Guts,
No Glory. Daarin schetst Clelia Zida een rauw
portret van twee veertienjarige Amsterdamse punkmeisjes, in de traditie van de
Amerikaanse fotograaf en filmmaker Robert
Frank. Over hun ouders hebben ze het, en
over vriendjes en uitgaan en joints. Een van
de twee zegt plompverloren dat ze vier keer
verkracht is door haar vader. Jammer is het
dat het in (steenkolen)Engels moest, omdat
de regisseur niet in het Nederlands uit de
voeten kon.
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Boekverfilming
Dit is de zevende aflevering van een reeks over boekverfilmingen.
Deze keer de kinderklassieker Charlie and the Chocolate Factory van
Roald Dahl, die na vijfentwintig jaar opnieuw verfilmd is. Hoewel Dahl
dit keer niet het scenario schreef, bleef Tim Burton dichter bij de fantastische geest van het origineel dan Mel Stuart in 1971.
Harry Peters
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ijn WDT werd niet zo beroemd als z’n BFG,
maar beide zijn nog altijd in functie. De Big
Friendly Giant (in Nederland bekend als de
Grote Vriendelijke Reus) wordt nog steeds
gelezen en het Wade-Dahl-Till-ventiel voorkomt nog steeds dat kinderen te veel water in
de hersenen krijgen. Een medische uitvinding
van de schrijver Roald Dahl, toen zijn zoontje
Theo na een ongeluk geholpen moest worden.
Dahl ontwikkelde samen met een gepensioneerde modelvliegtuigontwerper een apparaatje dat het vocht kon afvoeren. Het was
slechts een van de vele onverwachte gebeurtenissen in Dahls avontuurlijke bestaan, dat
genoeg materiaal bevat voor meerdere films.
Veel van die onverwachte of vreemde voorvallen belandden in een van Dahls drieëntwintig
boeken. Of het nu aan de bar of op de rand
van het bed was; verhalen vertellen was hem
zeer vertrouwd. Bij zowel vrienden als kinderen hadden zijn verhalen succes. Bij de ene
groep door hun volwassen overdrijving en bij
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de andere door hun overdreven volwassenen.
Dahls verhalen bereikten een groot publiek
doordat ze bizar, origineel, cynisch, humoristisch, antilogisch en moraliserend waren. Door
deze kenmerken samen te vatten als ‘fantastisch’ is Dahl te boek komen te staan als de
fantastische verhalenverteller bij uitstek.
Ook in de filmwereld treffen we zo’n verhalenverteller aan. Met Beetle Juice (1988) en
Edward Scissorhands (1990) wist regisseur
Tim Burton een groot publiek te verbazen.
Ook zijn bizarre, originele, cynische, humoristische, antilogische en soms moraliserende
films kregen terecht het predikaat ‘fantastisch’. Nadat hij in 1996 de live-action/stopmotion productie James and the Giant Peach
geproduceerd had, lag het voor de hand nog
eens een boek van Dahl als bron voor een film
te nemen. Dat is Charlie and the Chocolate
Factory geworden. Een verfilming waarin
zowel de fantasie van Dahl als die van Burton
ruim aanwezig zijn.

c

e

chocola
de

Charlie an
dt e C
h hoco
late Fact
ory

september 2005 Skrien 17

Kanttekeningen bij een klassieker

Regisseur Mel Stuart veranderde
het slot: hij vond dat de film vooral
over chocoladefabrikant Willy
Wonka moest gaan en veranderde
de titel in 'Willy Wonka and the
Chocolate Factory'
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Voor deze verfilming werd toestemming
gekregen van de voorzitster van de Dahl-Company. Dat is opmerkelijk, want doorgaans zit
Felicity Dahl (tweede vrouw en weduwe van
Dahl sinds 1990) bovenop de nalatenschap.
Die valt feitelijk in drieën uiteen; zijn autobiografische verhalen (Over to You, 1948; Boy,
1984), de korte verhalen (gebundeld in Someone Like You, 1953; Kiss Kiss, 1959) en zijn
kinderboeken. De eerste bevatten – naar later
bleek – duidelijk overdrijvingen (zoals zijn
prestaties als vliegenier in het Midden Oosten
tijdens de Tweede Wereldoorlog en zijn rol
als spion voor Engeland), de tweede behoren
tot de meest briljante korte verhalen. Van de
kinderboeken (zijn eerste was James and the
Giant Peach in 1961) zijn er meerdere tot de
klassiekers van de moderne kinderliteratuur
gaan behoren. Miljoenen kinderen zijn bekend
met de avonturen van James, Matilda, Sjakie,
de GVR, Daantje of Meneer Vos en verbleven al
griezelend enige tijd in die ongebreidelde fantasiewereld. Velen zullen zelfs juist door deze
verhalen van lezen zijn gaan houden.
Dahl stelde het kind in het middelpunt van
zijn verhalen (zoals al uit de titels blijkt) en
trok vooral van leer tegen de wereld van volwassenen. Het onderwijs, gezagsdragers en
ouders werden in een kwaad daglicht gesteld.
Zo haten de tantes van James (in James
and the Giant Peach) hun neefje grondig en
negeert de vader van Matilda zijn dochter
volledig. Ronduit meedogenloos liet Dahl de
reuzen (in BFG, 1973) en de heksen (in The
Witches, 1983) tegen kinderen tekeer gaan.
Hoewel de kinderhaat in deze laatste twee
boeken door fantasiefiguren wordt geuit, ligt
het kwaad bij Dahl doorgaans vlak om de hoek
en kan het elk ogenblik toeslaan. Een ander
kenmerk van die kindervertellingen is dat de
volwassenen nauwelijks enige achtergrond
meekrijgen en er voor hun vaak sadistische
handelwijzen geen oorzaak wordt gegeven.
Zo zijn volwassenen nu eenmaal. Juffrouw
Bulstronk in Matilda is een onderwijzeres met
een kogelstootverleden en smijt de kinderen
regelmatig het raam uit, de tantes Spijker en
Spons in James and the Giant Peach hebben
gewoon een hekel aan kinderen en volgens de
dames in The Witches stinken kinderen altijd
naar verse hondenpoep.
In zo’n wereld is het voor het kind moeilijk een weg te vinden en daarom vluchten
de hoofdpersonages telkens in een andere
wereld. Die van het onmogelijke, de fantasie
en de toverkunst. Zo kunnen ze terechtkomen
in een zwevende perzik, een chocoladerivier
of het land der reuzen. Daar bewijzen die kinderen zich door al het toeval en de wonderen
eenvoudig te accepteren (zoals James and
the Giant Peach en Sofie in de BFG) of door
daadwerkelijk in te grijpen (zoals Matilda en
Daantje). De kinderboeken van Dahl bezitten
ook een eigen logica, kennen onverwachte

sprongen in het verhaal en zijn vooral fantastisch en humoristisch. Politieke correctheid
bestond nog niet.
Dahl schiep er juist een genoegen in om
tegendraads te zijn. Charlie and the Chocolate
Factory zet zich bijvoorbeeld af tegen de op
dat moment opkomende eet-gezond-eeteen-appel-cultuur en de fazanten in Danny,
the Champion of the World moeten maar eens
lekker gebraden worden. Iets verder ging hij
door het gebruiken van bestaande vooroordelen en zelfs van licht racistische beschrijvingen. Dat had tot gevolg dat de editors van
de uitgeverijen waar zijn boeken verschenen
in veel gevallen moesten ingrijpen. Virginie
Fowles van uitgeverij Knopf leverde flink
commentaar op het manuscript van Charlie
(het moest niet smakeloos zijn en niet op
volwassenen gericht) en bij Matilda moest
editor Stephen Roxburgh van Farrar, Straus
& Giroux zelfs behoorlijk aan het personage
sleutelen. Dahl liet zich die kritieken eenvou-

dig welgevallen (hij bewonderde Roxburgh
aanvankelijk zelfs voor zijn ingrepen) en had
niet zo’n oog voor de noodzakelijk geachte
consequente lijnen in zijn verhalen.
Mede daarom treffen we in de vele biografieën over Dahl dualistische gevoelens aan
ten aanzien van zijn meesterschap. Jeremy
Treglown gaat nadrukkelijk en zonder enige
terughoudendheid in op die permanente
noodzaak om de manuscripten flink te begeleiden en rekent Dahl vooral zijn asociale
houding aan. Volgens hem was Dahl een complex en nauwelijks sociaal persoon die zijn
verleden zo interessant en bijzonder wilde
houden als het hem uitkwam. Een man ook
die zijn gedrag vaak door zijn omgeving veroordeeld wist, maar er zelf altijd een positieve
houding in zag.
Zowel zijn meesterwerken als de wat mindere
boeken (zoals Charlie and the Great Glass
Elevator) zijn door genoemde kenmerken herkenbaar als van Dahl. Van de ingrediënten is
echter de onderlinge verhouding niet steeds
hetzelfde. Zo is in Danny, the Champion of the
World sprake van een jongen die een warme
relatie met zijn vader heeft en sluit het boek
zelfs af met de opmerking dat iedereen zich
zo’n vader zou wensen. Typisch Dahl blijft
daarin echter de humor en de originaliteit van
het gegeven. En juist die verhalen vormen telkens weer een uitdaging voor filmmakers.

Dahl en de film
Veel van zijn verhalen zijn in een televisieserie opgenomen. Met die Tales of the Unexpected had Dahl niet veel meer bemoeienis dan
een enkel gastoptreden. Met de zes bijdragen
aan de serie Alfred Hitchcock Presents werd
dat al meer, maar toen Walt Disney hem
verzocht zijn verhaal over de onder piloten
veelbesproken kaboutertjes die alle storingen
aan militaire vliegtuigen veroorzaken tot een
script te bewerken, was zijn enthousiasme
pas echt groot. Net zo groot als de teleurstelling toen die film, The Gremlins, uiteindelijk
niet gemaakt werd. Disney vond na rijp
beraad de film te ver verwijderd van zijn
opgebouwde imago. De latere films van Joe
Dante (Gremlins, 1984; Gremlins 2: The New
Batch, 1990) hebben niets met dit gegeven te
maken, maar in 1983 was wel een episode van
Twilight Zone: The Movie op het idee van Dahl
gebaseerd.
Ondanks deze negatieve ervaring accepteerde
hij de vraag voor het script van een nieuwe
James Bond-film. Een matig boek van zijn
vriend Ian Fleming had dankzij de fantasie
van Dahl en zijn (naar eigen zeggen grote)
ervaring als spion het spectaculaire resultaat
You Only Live Twice (Lewis Gilbert, 1967).
Dahl kreeg direct daarna een nieuwe aanbieding en dat moest het verhaal voor Chitty
Chitty Bang Bang worden. Hij schreef het
script, werd ervoor bedankt, betaald en op
de aftiteling genoemd, maar regisseur Ken
Hughes, die kort daarvoor – in 1967 – de
James Bond-persiflage Casino Royale had
gemaakt, gebruikte er helemaal niets van.
Ook een tweede poging een script (O Death,
where is Thy Sting-a-ling-a-ling) verfilmd te
krijgen mislukte. Dat was meteen het einde
van Dahls scenarioloopbaan. Hij keerde Hollywood de rug toe en bemoeide zich zelfs
niet meer met de scripts die naar zijn eigen
boeken werden gemaakt. Alle verfilmingen
die hij nog heeft kunnen zien, werden door
hem afgedaan als minderwaardig. Vooral
Nicolas Roeg moest het na diens The Witches
ontgelden.
Toch leverde hij nog een keer een script en
wel voor Charlie and the Chocolate Factory,
maar ook dat leverde weer een bijzonder
negatieve ervaring op. Regisseur Mel Stuart
veranderde het slot: hij vond dat de film
vooral over chocoladefabrikant Willy Wonka
moest gaan en veranderde de titel in Willy
Wonka and the Chocolate Factory. Op die
manier kon de medewerking en merchandising van de Quaker Oats Company beter naar
voren worden gebracht. Het voorstel van Dahl
om Peter Sellers of Rex Harrison de hoofdrol
te laten spelen werd niet gehonoreerd en de
manier waarop Gene Wilder hem uiteindelijk
vorm gaf, vond Dahl verschrikkelijk.
Een geheel andere relatie met film ontstond toen hij trouwde met filmster Patricia
Neal. Het kortdurende huwelijk werd zelf

onderwerp van film, The Patricia Neal Story
(Anthony Harvey en Anthoney Page, 1981)
met Glenda Jackson en Dirk Bogarde als het
echtpaar. Uiteraard vond Dahl dat Bogarde
hem verkeerd had neergezet.
Dahl had het hoe dan ook niet zo op bewegende beelden. In veel boeken veroordeelt hij
televisie, het meest direct in Matilda, waar de
vader aan zijn steeds maar lezende dochtertje
vraagt: ‘Wat is er in hemelsnaam mis met
televisie?’ Ook in Charlie wordt het televisiekijkgedrag op de hak genomen. Daar is het
Joris Teevee die alles door de ogen van cowboys en boeven ziet. Tim Burton heeft Joris
veranderd in een computerspelende woesteling; de ‘beeldhaat’ zou voor een regisseur als
Burton natuurlijk uiterst lastig vorm te geven
zijn. Het is niet het enige wat Burton anders
heeft aangepakt.

Burton als de Dahl van de beeldtaal
Het inmiddels omvangrijke oeuvre van Tim
Burton bevat sterke gelijkenissen met dat
van Roald Dahl. Zowel de films als de boeken
zijn, zoals gezegd, bizar en fantasierijk, zitten
vol zwarte humor en hebben een moralistische ondertoon. Beiden auteurs zijn vooral
vertellers. Vertellers die hun publiek willen
verwonderen en amuseren. Bij dit tweede
Dahl-project van Burton is vooral te zien dat
de filmregisseur meer dan een doorgeefluik
wil zijn. Burton is in zijn Charlie and the
Chocolate Factory nadrukkelijk aanwezig.
Allereerst door de fantasiewereld van Dahl
zo fantastisch mogelijk te presenteren. De
chocoladefabriek van Wonka is bijna wellustig
vormgegeven. Veel aandacht daarbij voor de
texture van het materiaal. Het bruine water
van Mel Stuart is nu echte vloeibare chocolade. De landschappen van Wonka zijn realistisch en sprookjesachtig tegelijk en aan veel
is merkbaar dat Burton met intens genoegen
zijn art-directors aan het werk heeft gezet.
In een geschreven verhaal kan een locatie
met enkele zinnen wel goed worden aangegeven en stelt de lezer zich daarbij iets voor;
bij film moet elk detail worden ingevuld. De
Dahl-aanduiding van een klein huisje dicht
bij een grote fabriek heeft voor film grote
consequenties en Burton slaagt erin alles
prachtig vorm te geven. Hij gaat nog een
stapje verder wanneer kleine grapjes worden
toegevoegd die volledig in het verlengde van
het originele verhaal liggen. Zo valt de eerste
druppel van het smeltende chocoladepaleis
van de Indiase Prins Pondicherrie precies op
zijn voorhoofd en zijn taalgrappen toegevoegd (Wonka’s ‘I must find an heir’ bij de
vondst van zijn eerste grijze haar).
Burton zou Burton niet zijn, wanneer hij niet
ook in de filmische vormgeving zijn stempel
wilde zetten. Behalve de imponerende camerazwenkingen aan het begin, zijn de meest
opvallende die waar hij de vormgeving in
perspectivisch verband zet; Sjakie krijgt bij

het vloeken van een van de opa’s handen op
z’n oren gelegd en ook de filmkijker hoort
niets meer. Een andere keer wordt het beeld
zwart wanneer opa zijn ogen dichtdoet voor
een slaapje. Het is niet nieuw, maar in een
kinderfilm wel degelijk een noviteit. Het zijn
uiteraard de mogelijkheden en de vrijheden
die een filmmaker heeft, maar anders ligt het
met de toevoegingen die Burton gedaan heeft
ten opzichte van het verhaal.
Dat zijn niet de minste en enkele zijn zelfs
volslagen overbodig. De belangrijkste en
meest ingrijpende is die van de achtergronden van Willy Wonka. Het gedrag van de
merkwaardige chocolademaker wordt door
Burton verklaard door hem een problematische jeugd en een moeilijke relatie met
zijn vader te geven. Deze tandarts had een
hekel aan zoetigheid en in flashbacks zien
we hoe die relatie weer goed kan komen,
maar daarmee is de moralistische ondertoon
wel erg naar de voorgrond verplaatst. Ook
Charlie krijgt ten opzichte van het boek een
dramatische verdieping mee, wanneer hij
het geschenk van de fabriek afwijst omdat
zijn familie niet mee mag. Gelukkig komt dit
laatste snel tot een oplossing, maar een Dahllezer heeft toch even water zien branden. Het
is bij Burton precies tegenovergesteld aan
Goethe’s uitspraak: bij hem is het ‘de meester
die men herkent in de overdrijving’.
Nu heeft hij door deze ingrepen een klassiek kinderboek lichtelijk beschadigd. Het
is vreemd dat Felicity Dahl hieraan haar
goedkeuring heeft gegeven (net als aan Wes
Anderson voor een verfilming van Fantastic
Mr. Fox, die volgend jaar klaar zal zijn). Roald
Dahl zelf had ongetwijfeld vreselijk om de
film moeten lachen maar tegelijk flink wat
redenenen gehad om zijn relatie met film
weer voor een tijdje te beëindigen. n

Het inmiddels omvangrijke oeuvre
van Tim Burton bevat sterke gelijkenissen met dat van Roald Dahl
Sjakie en chocoladefabriek, Roald Dahl. Uitgeverij De Fontein, Baarn 1968. De reuzenperzik, Road Dahl. Uitgeverij De
Fontein, Baarn 1972. Daantje de wereldkampioen, Roald Dahl.
Uitgeverij De Fontein, Baarn 1976. GVR, Roald Dahl. Uitgeverij
De Fontein, Baarn, 1983. De heksen, Roald Dahl. Uitgeverij
De Fontein, Baarn 1984. Roald Dahl, een biografie, Jeremy
Treglown. Meulenhoff, 1993. Roald Dahl, een biografie, Chris
Powling. Uitgeverij De Fontein, Baarn 1995. Matilda, Roald
Dahl. Uitgeverij De Fontein, Baarn 1998.
Charlie and the Chocolate Factory Verenigde Staten/Engeland
2005 regie Tim Burton scenario John August naar het boek
van Roald Dahl camera Philippe Rousselot montage Chris
Lebenzon geluid Steve Boeddeker muziek Danny Elfman production design Alex McDowell productie Brad Grey en Richard
D. Zanuck duur 115’ met Johnny Depp, Freddie Hoghmore,
Helena Bonham Carter, Missi Pyle, James Fox, Deep Roy,
Christopher Lee
Willy Wonka & the Chocolate Factory Verenigde Staten 1971
regie Mel Stuart scenario Roald Dahl naar zijn eigen boek
camera Arthur Ibbetson montage David Saxon geluid
Charles L. Campbell muziek Anthony Newley production
design Harper Goff productie Stan Margulies en
David L. Wolper duur 100’ met Gene Wilder, Peter Ostrum,
Jack Albertson, Roy Kinnear, Julie Dawn Cole
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Meer dan NOVA

Sinds de regeringsplannen voor het publieke omroepbestel bekend zijn gemaakt, volgen de
ontwikkelingen rond de met opheffing bedreigde NPS elkaar in hoog tempo op. Politiek en
media hebben het daarbij vooral over mooie programma’s als Het klokhuis, Andere tijden
en, vooruit, NOVA. Maar de NPS is veel meer dan dat: een belangrijke partner voor de
filmsector en (multi)cultureel Nederland. Wendy Koops

Als het aan de fractievoorzitters

van de coalitiepartijen ligt, wordt de NPS
slachtoffer van hun politieke koehandel en
is het in 2008 einde oefening. Zolang nog
niets definitief is, doen ze bij de NPS alsof
hun neus bloedt: Hoofd Documentaire Cees
van Ede dient doodleuk een in 2009 af te
leveren documentaireplan in bij het Stimuleringsfonds en directeur Willem van Beusekom
tekent een vijfjarig contract met North Sea
Jazz. Dit festival gaf als een van de weinige
direct een steunbetuiging af; in een persbericht wordt de opheffing een verlies voor de
beleving van jazz en aanverwante muziek
genoemd. De omroep als mediapartner (op
televisie, radio en internet) is voor culturele
evenementen van grote waarde, stelt NSJdirecteur Theo van den Hoek. Hij benadrukt
dat de VPRO, het meest logische alternatief
voor de NPS, zich een paar jaar geleden al om
financiële redenen terugtrok. Ook betwijfelt
hij of een andere omroep net zo veel prioriteit aan het festival zou verlenen als de NPS.

Voor Nederlandse produ
centen zou het verdwijnen
van de NPS een enorme
aderlating betekenen
Dat laatste lijkt inderdaad onwaarschijnlijk.
De Raad voor Cultuur, het onafhankelijke
adviesorgaan voor cultuurbeleid van de
regering, constateerde eind maart al dat in
het huidige publieke bestel nauwelijks geld
beschikbaar is voor de registratie van culturele evenementen, een van de taken van de
Publieke Omroep.

Budget
Idealiter zou het budget voor culturele
omroepproducties volgens de Raad voor
Cultuur met de helft verhoogd moeten worden. Als de regeringsplannen doorgaan, zal
volgens een doorrekening van de Raad van
Bestuur van de Publieke Omroep het budget
voor cultuur in 2008 echter met veertig procent zijn afgenomen. Kunst en cultuur wor20 Skrien september 2005

den immers rechtstreeks afhankelijk gemaakt
van reclame-inkomsten, die naar verwachting
flink zullen afnemen. Dit gaat, zoals ook
andere punten, in tegen het nadrukkelijke
advies van de Raad voor Cultuur om marktaandelen en reclame geen rol te laten spelen
in een toekomstige publieke omroep.
Daar komt bij dat de omroepen in de toekomst hoe dan ook minder overheidsgeld
zullen ontvangen (vanaf 2012 de helft van
het huidige bedrag) en verplicht worden nog
meer dan nu de eigen achterban te bedienen
(hoewel de Raad voor Cultuur betwijfelt of
ledenaantallen nog een betrouwbare graadmeter voor maatschappelijk draagvlak zijn).
Programma’s waarmee de omroep zich niet
kan profileren, vallen dan al gauw buiten de
boot – zeker als ze duur of risicovol zijn of
bedoeld voor een beperkte doelgroep. Dat is
nu al een probleem: de Raad voor Cultuur (en
vele anderen) constateert al jaren dat onvoldoende Nederlands drama wordt geproduceerd. Ook wordt er te weinig vernieuwd. Ook
bij nieuws en actualiteitenprogramma’s signaleert de Raad dat kostenbesparingen leiden
tot studiogesprekken in plaats van reportages
en steeds minder research.
Duidelijk is dat de door de Raad voor Cultuur geconstateerde tekortkomingen in het
nieuwe systeem niet opgelost worden. Ook
niet als de NPS gehandhaafd blijft.

Wereldcinema
Feit is dat met het opdoeken van de NPS,
onafhankelijk omdat ze geen leden heeft
en bovendien wettelijk verplicht en zelfs
opgericht om kwetsbare programmagenres en
doelgroepen te bedienen, veel meer in gevaar
komt dan alleen de programma’s waarover
steeds wordt gesproken. Veel culturele instellingen bevinden zich in dezelfde situatie als
het North Sea Jazz festival. Neem de danswereld. Dans is bijna exclusief het terrein van de
NPS, die niet alleen zendtijd beschikbaar stelt
of een evenement als de Nederlandse Dansdagen verslaat, maar zich intensief inzet door
te adviseren, een platform te bieden op haar
website en dans op allerlei manieren toegankelijk te maken voor een groter publiek.
Bijvoorbeeld door te participeren in dansfilms

(al dan niet in samenwerking met de BBC),
die voor producenten financieel niet interessant en bovendien bewerkelijk zijn. Grote
kijkersaantallen worden er niet mee bereikt
en uitbreng in de bioscoop is onwaarschijnlijk. Bemoeienis van de televisie is dus een
bestaansvoorwaarde voor deze voor de danswereld waardevolle films, die een belangrijke
archieffunctie hebben, maar ook kunnen dienen als promotiemateriaal. Sinds kort stuurt
de organisatie Collectieve Danspromotie dvd’s
naar programmeurs met daarop fragmenten
van door de NPS kostenloos beschikbaar
gestelde opnamen van verschillende dansgezelschappen.
Een soortgelijk verhaal gaat op voor het in
1988 opgerichte Hubert Bals Fonds, waarvan
de NPS als eerste en enige omroep sponsor is.
Het Fonds is onderdeel van het International
Film Festival Rotterdam en helpt innovatieve
en getalenteerde filmmakers uit ontwikkelingslanden een speelfilm of documentaire te
maken. De NPS investeert naast geld vooral
energie, tijd, knowhow en een podium op
televisie. Vijf door het Fonds gefinancierde
films worden vertoond in het filmslot Wereldcinema. Volgens Frank Peijnenburg, Hoofd
Aankoop, is het een prachtige manier om die
films toch een publiek te geven: ‘Wereldcinema is een belangrijke taak van de NPS. Enerzijds omdat het mooie films zijn, anderzijds
omdat het invulling geeft aan onze multiculturele taak: het kijkt over de grenzen en laat
zien wat andere culturen ons te bieden hebben. We kiezen ieder jaar een thema; Afrika,
Japan, India. Dit jaar wordt het Turkije. Vorig
jaar hebben we Iraanse films geclusterd uitgezonden rondom het Amnesty International
Filmfestival. Dat trok veel meer kijkers dan
normaal. Blijkbaar moet het publiek leren kijken naar niet-westerse films. Die gelegenheid
moet je bieden. Ik zou niet weten wie dat zou
overnemen.’
Hetzelfde geldt voor buitenlandse series. ‘Het
Engelstalige aanbod, zoals Six Feet Under of
The Office, is niet zo’n probleem, dat wordt
wel door anderen overgenomen. Het is het
anderstalige aanbod waarover ik me zorgen
maak. Ik denk dat niemand bijvoorbeeld
The Kingdom van Lars von Trier zou hebben

uitgezonden.’ Het wegvallen van de NPS
zou ook inkomstenderving betekenen voor
distributeurs van niet-westerse films en
arthousefilms. ‘Ook voor de grotere festivalhits, waarvoor distributeurs vaak ontzettend
hoge bedragen moeten neertellen’, voorspelt
Peijnenburg, De bijdrage voor de televisieverkoop is met name belangrijk als een film het
slecht doet in de theaters en de dvd-verkoop
tegenvalt; de distributeur kan dan met het
volledige bedrag van de televisieverkoop het
financiële tekort dichten. Maar als hij al uit
de kosten is, gaat ruim tweederde van dit
bedrag naar de producent.

Aderlating
Voor Nederlandse producenten zou het verdwijnen van de NPS een enorme aderlating
betekenen. Laten we beginnen met Nederlands drama. De NPS is de grootste speelfilmproducent, zeker als het om de artistieke
speelfilm gaat. En met succes: Oscar-winnaars
Antonia (Marleen Gorris, 1995) en Karakter
(Mike van Diem, 1998) werden door de NPS
gecoproduceerd. Veel andere omroepen hebben de risicovolle en dure filmparticipatie
al sterk beperkt. Dit najaar zal de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer
dieper ingaan op de relatie tussen de film- en
omroepsector. Misschien wordt hierin een
oplossing geboden voor dit probleem dat ook
als de NPS blijft voortbestaan nijpend is.
Een belangrijke bijdrage van de NPS is de
inzet voor de ontwikkeling van jong talent.
‘Op het derde net hebben we geprobeerd
naar elkaar toe te groeien en – wat broodnodig was – een systeem te vinden waarin
mensen kunnen debuteren en zich kunnen
ontwikkelen’, vertelt Marina Blok, Hoofd
Drama. Filmlab, het project waarin afstudeerfilms van Filmacademie-studenten worden
omarmd, wordt helemaal door het derde net
gedaan. NPS, VARA en VPRO werken samen in
het debutantenproject One Night Stand, dat
een kweekvijver voor nieuw talent wil zijn.
De NPS zet zich in voor de korte film in het
project Kort!, dat producenten en makers de
kans geeft aan elkaar te snuffelen. Egmond
Film & TV maakte bijvoorbeeld met Diederik
van Rooijen de kortfilm Babyphoned (2002)

en draaide daarna met hem voor Net 5 de
tweede en derde serie van Meiden van de Wit
(2003 en 2004). Zo fungeerde de kortfilm
Sale (2003) van Nicole van Kilsdonk als voorstudie voor de speelfilm Johan (2005), die
begin oktober uitkomt. Blok: ‘Je kunt een
maker bij Kort! of One Night Stand inzetten,
vervolgens bij een Telefilm of serie en daarna
bij een eerste speelfilm. Zo heb je natuurlijk
een heel mooie lijn. Of dat soort fijnmazige
verhoudingen in de toekomst blijven bestaan
is een gok. Het begon juist goed te werken.’
Ze waarschuwt voor versnippering in het
nieuwe systeem, dat voor het produceren
van kunst en cultuur naast licentiehouders
ook buitenproducenten en andere partijen
toelaat. Bovendien heeft niet iedereen de
vereiste kennis in huis; ook niet alle licentiehouders. Er moeten hoe dan ook kwaliteits
eisen worden gesteld. Als de door de regering
aangemoedigde concurrentie betekent dat
productiehuizen onder de maakprijs gaan
zitten om een opdracht binnen te halen, is er
nog niemand bij gebaat. Zeker de kijker niet.
Ook over het voortbestaan van Nederlands
drama over de multiculturele samenleving
en haar problemen maakt Blok zich zorgen.
Zij heeft nu een jongerenserie à la Dunya en
Desi (Dana Nechustan) in productie over een
meisje dat in de gevangenis belandt. ‘Een
onderwerp waar niet zo om te lachen valt,
maar je moet het wel laten zien. Staatsgevaarlijk is de enige Telefilm die ingaat op wat
het voor Marokkanen betekent als er ergens
een bom ontploft. Worden ze weer met
de nek aangekeken.’ Als er in het nieuwe
systeem al iemand met dit soort onderwerpen aan de slag gaat, dan moet de Raad van
Bestuur ze ook nog goedkeuren. Blok, met
klem: ‘Er moet een grote lobby komen om te
zorgen dat daar goede mensen in terechtkomen.’

Documentaire
En dan is er nog het binnen de NPS belangrijke documentairegenre. Cees van Ede,
Hoofd Documentaire, maakt zich zorgen
over de productiehuizen waarvan hij werk
afneemt. Zijn afdeling is klein en besteedt
voornamelijk werk uit, toch zo’n dertig

coproducties per jaar. Selfmade Films, producent van gelauwerde films als Ramses, où
est mon prince (Pieter Fleury, 2002), Justiça
(Maria Ramos, 2004) en de films van medeeigenaar Niek Koppen, heeft bijvoorbeeld
meer dan de helft van zijn producties met
de NPS gemaakt. Zo zijn er meerdere producenten die een belangrijke partner zullen
kwijtraken. De NPS coproduceert per jaar
in vier tot vijf buitenlandse coproducties.
Buitengewoon succesvol was A Cry From
the Grave (Leslie Woodhead, 1999) en meer
recent Mana – Beyond Belief (Peter Friedman
en Roger Manley, 2005). Van Ede: ‘Ik kreeg

‘Zo gooi je met je ogen dicht
iets weg en hoop je dat er als je
je ogen opendoet iets anders is’
vanmorgen nog mail van het European Documentary Network: wat kunnen we doen en
wie moeten we aanschrijven. We zijn ook
internationaal een redelijk grote afnemer
van producties, niemand snapt er wat van.
Natuurlijk is het anders te organiseren, maar
zo gooi je met je ogen dicht iets weg en hoop
je dat er als je je ogen opendoet iets anders
is.’ Ook op documentairegebied wordt jong
talent kansen geboden: half augustus begint
Vals plat, een multiculturele serie waar
jonge, vooral allochtone makers korte dingen
kunnen maken in de hoop door te kunnen
groeien.
Ook hier is de door de overheid afgedwongen
samenwerking net zijn vruchten aan het
afwerpen. De iets progressievere bijdragen
van de collega’s van de VPRO aan Dokwerk en
vier keer per jaar aan Het uur van de wolf en
de eigen documentaires vullen elkaar goed
aan. Van Ede: ‘De policy van Het uur van de
wolf is om mainstream onderwerpen zo te
behandelen dat het toch een kwaliteitsfilm
is en smalle onderwerpen zo te behandelen
dat er een grotere bereidheid is om die te
bekijken. Daardoor bestaat het programma
nog, denk ik. Anders was het nu al uit het
schema, want het is behoorlijk meedogenloos
wat er met de publieke omroep gebeurt.’ n
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Voor het Jeanne Moreau-zomerprogramma reconstrueerde en restaureerde het Filmmuseum Joseph Loseys Eve, een film met een roerige geschiedenis. De oorspronkelijke
versie is slechts door weinigen gezien; de producenten achtten drastische inkorting
noodzakelijk. In verschillende filmarchieven bleken meerdere, van elkaar verschillende
versies te bestaan, die de basis vormden voor de restauratie. Een reconstructie van een
reconstructie. Colin van Heezik

Een rib
uit het lijf

De reconstructie van E

Jeanne Moreau noemde Eve (1962) ‘de rol
van mijn leven’, voor regisseur Joseph Losey
(1909-1984) was de film echter het grootste
debacle uit zijn carrière. Sinds zijn vertrek uit
Hollywood ten tijde van McCarthy’s communistenjacht was Eve zijn eerste kans een echte
‘auteursfilm’ te maken. ‘Die kans is me ontnomen door een stel pindaverkopers’, vertelde
Losey bitter aan Michel Ciment (in Conversations with Losey, 1985). De ‘pindaverkopers’
zijn de gebroeders Hakim, Loseys producenten.
Zij verknipten de film zodanig dat Losey en
Moreau hun namen van de credits wilden laten
verwijderen. Dit bleek evenwel contractueel
onmogelijk; de film werd uitgebracht in de
versie van de broers Hakim, met vermelding
van Losey en Moreau op de credits.
Een geruchtmakende affaire was ontstaan. Volgens Losey had Robert Hakim eens tegen hem
gezegd: ‘Weet wel dat ik ontzettend rijk ben
en geen film hoef te maken als ik dat niet wil.’
Losey antwoordde: ‘Ik ben ontzettend arm
en ik hoef ook geen film te maken als ik dat
niet wil.’ Moreau benaderde de broers minder
subtiel: zij wierp een asbak naar het hoofd van
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een van hen. Moreau behoorde tot het selecte
gezelschap dat de versie van Losey had gezien
en was volgens Losey ‘verrukt’. Deze versie
was aanmerkelijk langer en bezat een andere
soundtrack, dan die van de broers Hakim; hun
versie werd door Losey afgedaan als ‘een knullig melodrama, zonder ritme en smaak’.
Het is altijd onduidelijk gebleven hoe groot nu
eigenlijk het verschil was tussen de oorspronkelijke versie van Losey en die van de Hakim
broers. Losey zelf beschrijft zijn eigen versie
als ‘veruit de beste film die ik tot dan toe had
gemaakt en behorend tot de belangrijke films
sinds de uitvinding van de geluidsfilm’. Losey
had zijn scènes naar eigen zeggen gefilmd
als een soort videoclips bij dertig liedjes van
Billie Holiday en wilde Miles Davis vragen
de rest van de soundtrack te verzorgen. Het
verhaal was in dit project ondergeschikt aan
de interactie tussen beeld en muziek. Van de
dertig liedjes van Holiday bleven er echter in
de Hakim-versie niet meer dan drie over; Miles
Davis kwam er in de hele film niet aan te pas.
Op verzoek van de Hakims reduceerde Losey
zijn film vervolgens van 155 tot 135 minuten –

de allereerste versie was door de producenten
teruggetrokken uit de competitie van Venetië.
De versie van 135 minuten werd slechts éénmaal vertoond tijdens een privé-screening in
Parijs. Ook die versie vond het tweetal Hakim
nog te lang en zij maakten een versie van 116
minuten. Deze versie beleefde in Parijs een
desastreuze galapremière, waarna de film nog
verder werd ingekort en van een nieuwe dubbing voorzien.

Status

Losey probeerde jarenlang zijn film te repareren maar had het geld niet om een Zweedse
kopie, de langste die bestond, te kopen.
Hij bood de producenten aan de film gratis
opnieuw te monteren, maar zij beweerden het
materiaal niet meer te hebben. Gelukkig voor
Losey wist hij zich direct na het echec van
Eve te revancheren met The Servant (1963),
de film die later als zijn grote meesterwerk
zou gelden. The Servant, met glansrollen voor
Dirk Bogarde, James Fox en Sarah Miles, won
in Venetië een Gouden Leeuw. De film – met
dezelfde barokke stijl als van Eve – is in com-

n Eve

Francesca in Branco’s kantoor in de Cinecittà-studio
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binatie met de elliptische dialogen van Harold
Pinter een betere film dan Eve waarschijnlijk
ooit had kunnen zijn.
Door zijn ballingschap en problemen met
producenten heeft Losey nooit de artistieke
vrijheid gekregen die hij zocht. Welke status
zou hij hebben gehad als hij al zijn halverwege afgekapte projecten, waaronder zijn
Proust-verfilming, had kunnen realiseren?
The Servant, de enige film waarover hij volledige controle had, is zeker zijn beste film.
Maar in Hollywood had hij met The Boy With
Green Hair (1948) toch ook een mooie film
geregisseerd, zonder dat hij daar de privileges
genoot van een Europese auteur. Sommige
films die hij vervolgens in Europa maakte,
zoals Les Routes du Sud (1977), Boom! (1968)
en Modesty Blaise (1966), waren minder
geslaagd. Andere waren wel goed, zoals Secret

Heeft Losey de hele affaire niet
eigenlijk veel te dramatisch
voorgesteld?
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Ceremony (1968), Accident (1967) en The
Go-Between (1971). Maar had dit te maken
met artistieke vrijheid? In elk geval heeft Eve
zwaar geleden onder de beknotting van die
vrijheid.

Restauratie

Het Filmmuseum restaureerde Eve op basis
van drie kopieën: de Zweedse (met tweetalige
ondertitels), die van het British Film Institute
en een Romeinse zonder ondertitels. Uiteindelijk kwam restaurator Simona Monizza tot
een nieuwe kopie van 128 minuten, waarin
slechts sporadisch Zweedse en Finse ondertitels te zien zijn. Hoewel de liedjes van Holiday nog altijd ontbreken, is de nieuwe kopie
een grote verbetering. De beeldkwaliteit is

prachtig en de soundtrack is in die zin hersteld dat de rare dubbing van de producenten
is vervangen door het origineel – afkomstig
van de Zweedse kopie; verder zijn twee scènes toegevoegd die in de meeste kopieën
ontbreken. Tenslotte werd het contrast afgezwakt, waardoor subtiele grijstinten zijn ontstaan. Ook werd een cruciaal muziekfragment
hersteld: ‘God made Adam of a woman’s rib’
– het zou het motto van de film kunnen zijn.
Eve is een femme fatale die met rijke mannen
aanpapt en hen vergezelt bij casinobezoeken
en weekendjes in Venetië; in ruil waarvoor zij
cadeaus en/of geld ontvangt. Stanley Baker
vertolkt de uit de klei getrokken Tyvian
Jones, een nepschrijver die het boek van zijn
dode broer (met de veelzeggende titel Strangers in Hell) heeft uitgegeven onder eigen
naam; hij is in Venetië voor de verfilming van
‘zijn’ boek wanneer hij de verleidelijke Eve
ontmoet. Tussen de twee ontstaat een destructieve relatie, waarin Tyvian uiteindelijk
het onderspit delft. De fysiek onvolmaakte
maar opwindende Eve staat lijnrecht tegenover Francesca (vertolkt door fotomodel Virna
Lisi), de beeldschone maar saaie vriendin
van Tyvian. Losey durfde (na Antonioni’s La
Notte) Moreau naast een mooiere en jongere
actrice te plaatsen zodat zij het volledig
moest hebben van haar charisma.
De duivelse blikken van Moreau zijn niet het
enige memorabele van de film. In Eve wordt
een inktzwarte visie op man-vrouwrelaties
getoond in een virtuoze mise-en-scène. Losey
pakt uit met camerabewegingen van 360
graden, Piranesi-achtige trappen in hotels en
labyrintische kronkelingen door de grachten
van Venetië. De vertelstructuur is eveneens
circulair: aan het eind van de film zijn we
nog even ver, de machtsverhouding is nog
steeds dezelfde en er is geen verlossing na de
zondeval, waarnaar in het begin van de film
wordt verwezen. Eve is daardoor geen film
om vrolijk van te worden en lijkt soms op een
illustratie van het lied van Aznavour: ‘Que
c’est triste Venise quand on ne s’aime plus.’
(Wat is het triest, Venetië, wanneer wij elkaar
niet meer liefhebben.)
De eerste toegevoegde scène is een wandeling van Eve en Tyvian langs bustes in een
beeldentuin. Eve tekent een snor op één van
de koppen. Het is even een luchtig moment,
waaruit blijkt dat deze liefde ook rustpunten
kent. Dat staat dichter bij Loseys intentie: de
filmmaker wilde de relatie tussen Eve en Tyvian niet alleen als een stormachtig avontuur
laten zien, maar ook als een soort huwelijk.
De tweede toegevoegde scène speelt in de
Cinecittà-studio; Tyvian bezoekt de regisseur
van ‘zijn’ film die verliefd is op zijn vriendin
Francesca. De regisseur vertelt in deze scène
aan Francesca waarom hij Tyvian verdenkt
van bedrog. Een scène die niet alleen het
personage van Tyvian scherp tekent, maar
ook de meerdere lagen in het verhaal verdui-

delijkt. Voor cinefielen en Losey-kenners is er
dus reden tot vreugde: Eve, de pessimistische
sixties-trip van een ‘miskend genie’, is eindelijk te zien in een versie die de director’s cut
benadert.

Mankementen

De film is echter verre van perfect en de vraag
is of dat iets met de montage te maken heeft.
Stanley Baker als Tyvian blijft een merkwaardige keuze naast Jeanne Moreau; hij is geen
prettige acteur om naar te kijken. Volgens
Losey was hij als zoon van een mijnwerker
geknipt voor de rol: ‘Het personage van Stanley Baker was gebaseerd op zijn afkomst uit
Wales; ik zou niet weten hoe ik de bijbelse
achtergrond, de kolenmijnenachtergrond en
de klassenimplicaties van het accent anders
zou moeten overbrengen’. Vervolgens is de
vraag gerechtvaardigd of Tyvians slepende
affaire met een vrouw die van begin af aan
weinig van hem moet hebben (behalve zijn
geld en het plezier hem te vernederen) wel
155 minuten moet duren. Zonder te weten
wat Losey precies beoogde, kun je je als
kijker de bezwaren van de broers Hakim wel
voorstellen. Loseys talent schuilt vooral in
zijn mise-en-scène, zijn vloeiende camerabewegingen en zijn esthetische perfectionisme.
Maar zijn bewondering voor Brecht leidt bij
hem vaak tot te veel distantie zodat zijn films
je onverschillig laten.
Heeft Losey de hele affaire niet eigenlijk veel
te dramatisch voorgesteld? In een brief geeft
hij onomwonden toe akkoord te zijn gegaan
met de correcties van de broers Hakim. In die
zin is de restauratie interessant, al was het
maar om te zien waar die ruzie nu eigenlijk
over ging.
De mooiste scène zit in alle versies: Moreau
draait Billie Holidays Willow Weep for Me,
kleedt zich uit op het ritme van de muziek
en glijdt in een enorm marmeren bad. In
dit lange, meesterlijke shot (spiegels alom,
zoals vaak bij Losey) krijgt de ogenschijnlijk
gevoelloze Eve even iets sympathieks. De
muziek van Michel Legrand geeft de film
soms de feel van Ascenseur pour l’échafaud,
die door een improviserende Miles Davis op
trompet werd begeleid. Gianni di Venanzo, de
cameraman van Antonioni, zorgde voor een
mooie clair-obscur en mistroostige shots van
een winters Venetië. Luxueuze hotels (het
beroemde Danieli) zijn een goed alternatief
voor het verloren Paradijs en de kijker denkt
weemoedig terug aan hoe het ooit was (de
openingsregel van de film): ‘And the man and
woman were naked together and were unashamed.’ n
Met dank aan Simona Monizza voor haar uitleg over de
restauratie.
In overeenstemming met Loseys bedoeling heet de nieuwe
versie Eve. De producenten – gebroeders Hakim – meenden
hun ingekorte versie Eva te moeten noemen, gelijk de titel van
James Hadley Chase’s roman, waarop de film gebaseerd is.

Eve en Tyvian lopen door een beeldenpark
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n smoking naar de bioscoop, terwijl er niet
eens een première is? Dit fenomeen voltrok
zich op 1 januari in Almere, waar honderden op hun paasbest geklede mensen de bioscoop bezochten om aldaar op het grote doek
en met digitaal geluid getuige te zijn van het
beroemde nieuwjaarsconcert in Wenen. Utopolis Almere is de eerste bioscoop in Nederland die heeft geïnvesteerd in nieuwe digitale projectieapparatuur van topkwaliteit, waardoor het concert, dat per satelliet op HD-kwaliteit werd overgezonden, live in Almere kon
worden vertoond.

DIgITaaL DINgETJE
Een kijkje in een reguliere projectiecabine zal
menigeen versteld doen staan. Terwijl pc, dvd
en fotocamera thuis digitaal gemeengoed zijn,
lijkt de bioscoop met vaak decenniaoude projectoren voor 35mm-film hopeloos ouderwets.
Lijkt, want filmmateriaal geeft, na een evolutie van honderd jaar, nog immer een ongeevenaarde resolutie, kleurweergave en contrast. Bedenk ook dat de digitale fotocamera’s overwegend worden aangeschaft om hun
gebruiksgemak: de afgedankte kleinbeeldcamera maakte eigenlijk veel betere foto’s.
In het bedrijfsleven behoort een beamer
tegenwoordig tot de standaardinventaris,
doch de bioscoopervaring is nog stevig in
handen van het projectiemedium film. Aangezien het een duur medium is – een kopie
kost al gauw duizend euro – staan bioscoopexploitanten en filmdistributeurs wel open
voor nieuwe projectietechnieken. Die heeft
zich enige jaren geleden aangediend met
digitale bioscoopprojectie. Verwar digitale
cinema echter niet met videoprojectie zoals
in het café op de hoek of met dvd thuis: beeld
en geluid zijn superieur aan dvd en gelijk aan
– en volgens sommigen zelfs beter dan – film.

REDDINg
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bytes groot. Ze worden gecomprimeerd om
ze gemakkelijker te kunnen verspreiden en
gecodeerd tegen piraterij. Nu nog worden
deze bestanden gedistribueerd per portable
harddisk, maar de verwachting is dat op termijn de satelliet die taak gaat overnemen.
Hiermee komen zaken die heel gewoon zijn
voor het medium televisie binnen het bereik
van het grote doek. Het eerdergenoemde
nieuwjaarsconcert in Wenen is hiervan slechts
één voorbeeld, want wereldwijd zijn al heel
wat sportwedstrijden en concerten live doorgestraald naar bioscoopzalen vol fans. En met
een camera in de zaal en een tweeweg satellietverbinding wordt het ook mogelijk om
interviews en zaalgesprekken te organiseren.
En onlangs werd in België een oogoperatie
live geprojecteerd voor een bioscoopzaal vol
oogartsen, die zo de nieuwste technieken van
dichtbij en haarscherp konden volgen.
De bioscoop treedt hiermee buiten het traditionele domein van de speelfilm en sommige exploitanten zien hierin hun mogelijke redding, zeker gezien de huidige malaise
in de bioscoopwereld. Anderen denken echter
dat deze alternative content, met een knipoog
ook wel other digital stuff genoemd, slechts
marginaal kan bijdragen aan de inkomsten
van bioscoop en filmhuis. Toch schept de
digitale bioscoop ook andere onverwachte
nieuwe mogelijkheden, getuige de bioscoopvertoningen deze zomer van Italiaanse klassiekers op dvd, daar van de meeste van deze
titels al lang geen 35mm-kopie meer beschikbaar was.
Met digitale cinema kan de exploitant het zo
gek maken als hij wil. Een voorstelling hoeft
niet meer beperkt te blijven tot de lengte van
de film, maar het publiek kan met een soort
rodeloperprogrammering ook bij binnenkomst
al worden vermaakt. De moderne variant dus
van het Wurlitzer-orgel waar onze oma en
haar vrijer in hun jonge jaren op werden onthaald. Of neem de Belgische marktleider en

digitale pionier Kinepolis. Toen bleek dat het
publiek veelal thuisbleef voor het televisiejournaal, liet deze zijn digitale vroege avondvoorstelling voorafgaan door het nieuws. Ook
trok dezelfde keten volle zalen met afleveringen van een bekende Belgische policier, die
telkens een paar dagen voor de televisieuitzending in de bioscoop werden vertoond.

mICROSCOPISCH KLEIN
Net als bij veel consumentenproducten is de
chipindustrie de drijvende kracht achter de
digitale cinema. Deze onderhield jarenlang
contact met de studiobazen in Hollywood om
de laatste stand van de digitale projectietechniek te laten zien. Na lange tijd afwijzend te
hebben gereageerd, besloten de golden eyes
van Hollywood ongeveer zes jaar geleden dat
de projectietechniek van Texas Instruments,
op basis van Digital Light Processing (DLP),
goed genoeg was voor de bioscoop. Hiermee
kreeg de black chip, de technologisch meest
geavanceerde variant, onder de handelsnaam
‘DLP Cinema’ het stempel Hollywood approved. Drie projectorfabrikanten togen hierop aan het werk om projectoren op basis van
deze technologie te ontwikkelen.
Het principe van DLP lijkt ingewikkeld, maar
is gemakkelijk te begrijpen. Het oppervlak
van de chip is bezaaid met twee miljoen (2K)
microscopisch kleine spiegeltjes, die door de

mET DIgITaLE CINEma KaN
DE EXPLOITaNT HET zO gEK
maKEN aLS HIJ wIL
projector worden bestuurd. Als licht moet
worden doorgelaten, klikt het spiegeltje op
‘aan’, voor een zwarte pixel klikt hij om naar
de uitstand. Iedere projector bevat drie van
deze chips voor de drie primaire kleuren, die
in het lenzensysteem van de projector weer
worden samengebracht tot één bundel. Het

Wereldwijd oriënteren
bioscoopexploitanten zich op
nieuwe digitale projectietechnieken
die voordelen bieden aan filmmakers,
exploitanten en bezoekers. Na een
aarzelende start lijkt nu ook in
Nederland een omslag van film naar
digitaal nabij. ‘Naar de film gaan’ zal
de lading binnenkort niet meer
dekken – onder andere doordat
digitale projectoren meer dan alleen
speelfilms kunnen vertonen.
Frank de Neeve
samenspel van deze drie chips kan 35 biljoen
kleurvariaties genereren, onder meer door het
razendsnel aan en uit knipperen van de spiegeltjes, dat gradaties in kleur oplevert. Ook
Sony heeft een digitale bioscoopprojector ontwikkeld, die zelfs een resolutie van 4K heeft.
De digitalisering van de bioscoop is een
logisch gevolg van de digitalisering van het
gehele productieproces. Steeds meer producties, vooral korte films en documentaires,
worden digitaal opgenomen en de postproductie, zelfs als er op film is gedraaid, gebeurt
al helemaal digitaal. Het heeft dan ook zeker
voordelen om ook het laatste stapje, de projectie, in het digitale domein onder te brengen. Zo kunnen digitaal gemaakte animatiefilms exact de juiste kleur doorgeven aan
de projector, zodat een digitale versie van
The Incredibles veel beter weergeeft wat de
makers van Pixar hebben bedoeld, dan eentje
die is overgezet naar film.

STaR waRS
Hoewel iedereen in de industrie er ondertussen van overtuigd is dat bioscopen de ommezwaai naar digitaal gaan maken, is de grootschalige installatie van digitale projectoren,
tot frustratie van de fabrikanten, nog niet
begonnen. Dit heeft een aantal redenen. Zo is
nog onduidelijk wat de precieze standaarden
zullen worden waaraan de projectoren moe-

Digitale bioscoop: ook voor voetbal wedstrijden

ten voldoen voor bijvoorbeeld het bestandsformaat, de compressie en de beveiliging. Om
deze vragen te beantwoorden hebben de studio’s een paar jaar geleden Digital Cinema Initiatives (DCI) opgericht, een organisatie die
binnen afzienbare tijd de uiteindelijke specificaties zal publiceren.
Een andere oorzaak voor het oponthoud is
dat er nog geen werkbaar businessmodel
bestaat. Omdat de directe voordelen van digitale cinema voornamelijk liggen bij de studio’s en distributeurs, en slechts in mindere
mate bij de bioscopen, staan deze laatste niet
te trappelen om te investeren in de peperdure
apparatuur. Daar komt bij dat zij slechts willen investeren in iets wat kwalitatief duidelijk beter is dan film en niet in iets wat over
een paar jaar misschien alweer technisch achterhaald is. Ook wil de bioscoopeigenaar niet
dat de digitale apparatuur in zijn projectiecabine andermans eigendom blijft, waardoor
deze te veel te zeggen krijgt over het gebruik
ervan. Toch is juist hierin onlangs vooruitgang geboekt, getuige de recente digitale

zelf eigenaar zijn. De groep hoopt eind van
dit jaar de projectoren te kunnen plaatsen.

zwaNENzaNg
Wat merkt de bezoeker hiervan? Die ziet
een perfecte voorstelling, iedere keer weer,
omdat een digitale kopie (in tegenstelling tot
film) niet slijt. Bezoekers van bioscopen waar
een 35mm-versie en een digitale versie van
dezelfde film worden vertoond, blijken dan
ook vaak voor de digitale versie te kiezen, al
was het maar om de nieuwigheid ervan.
Ook zou de wereldwijde digitalisering van
films een groter filmaanbod in de bioscopen kunnen brengen. Zo plaatste het aan het
Filmfonds gelieerde CinemaNet digitale apparatuur in zesentwintig Nederlandse filmhuizen. Hier draaien digitale producties die normaal gesproken – door de hoge kosten van
filmmateriaal – nooit het grote doek zouden
hebben gehaald. Van de digitalisering van
klassiekers wordt eveneens veel verwacht.
Er gaan echter stemmen op dat het digitale tijdperk geen verdieping, maar juist een

aLS KOSTEN gEEN BEPERKENDE FaCTOR mEER zIJN, zULLEN DISTRIBUTEURS mISSCHIEN gEmaKKELIJKER zwICHTEN VOOR BIOSCOOPEXPLOITaNTEN DIE DE HOTSTE FILm VaN HET mOmENT wILLEN HEBBEN
release van de laatste Star Wars-film in zeven
Nederlandse bioscopen, waarvan het merendeel op geleaste projectoren.
De filmhuizen gaan het iets anders aanpakken, zoals een initiatief aantoont van onder
meer Henk Camping van filmtheater ’t Hoogt
in Utrecht en San Fu Maltha van distributeur
A-Film. Omdat de status-quo hen te lang ging
duren, hebben zij met een aantal anderen een
werkgroep opgericht om alle belangrijke arthouse-zalen in Nederland, ongeveer honderd
in totaal, in één keer te digitaliseren. Het
is de bedoeling om hiervoor een leasemaatschappij op te richten, waarvan de theaters

vervlakking van het filmaanbod op zal leveren. Als kosten geen beperkende factor meer
zijn, zullen distributeurs misschien gemakkelijker zwichten voor bioscoopexploitanten die de hotste film van het moment willen
hebben. Voor ‘kleinere films’ blijft dan weinig plaats over. Zo bezien zou de digitalisering op termijn wel eens de zwanenzang van
de bioscoop kunnen worden. Texas Instruments heeft al die miljoenen natuurlijk niet
in de ontwikkeling van de DLP-chip gestoken
om alleen de bioscoopschermen te bedienen.
Dat geld moet uiteindelijk in onze huiskamers
worden terugverdiend. n
september 2005 Skrien 27
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De schilders Picasso en
Braque stonden begin twintigste
eeuw aan de wieg van een nieuwe
stroming in de schilderkunst: het
kubisme. Zij ontwikkelden een procédé
waarbij een object of persoon gelijktijdig
vanuit verschillende standpunten kon worden
weergegeven. Het ligt in de aard van de cinema
vergelijkbare technieken te hanteren. Ook in de
film kan een zelfde handeling vanuit verschillend
perspectief worden getoond. Sven Gerrets

De vorige eeuwwisseling was een roerige tijd:
wetenschap, kunst en film maakten grote
veranderingen door. Zo publiceerde Einstein
zijn eerste versie van de relativiteitstheorie,
bevond de cinema zich in een stroomversnelling en werd het kubisme ‘geboren’. Gelijktijdigheid is bij al deze ontwikkelingen het
sleutelbegrip. Literatuur, schilderkunst, picture plays, circus, early cinema en wetenschap, in al deze artistieke uitingen speelt
gelijktijdigheid een rol, alsof het idee ronddreef in een collectief bewustzijn en op verschillende manieren tot uiting kwam. Twee
jaar nadat Einstein de eerste versie van zijn
relativiteitstheorie publiceerde (waarin gelijktijdigheid een grote rol speelt), ontstond in
1907 met de voltooiing van het schilderij Les
Demoiselles d’Avignon door Pablo Picasso het
kubisme. Samen met Braque vormde Picasso een hecht duo dat constant bezig was met
het ontleden van het aspect vorm. Ze analyseerden en experimenteerden, en maakten
een aantal schilderijen dat de basis zou vormen voor de andere vormen van het kubisme. In deze stroming worden objecten teruggebracht tot basisvormen, tegelijk verschillende perspectieven ingenomen, en wordt
het onderscheid tussen voor- en achtergrond opgeheven door de ruimte in verschil28 Skrien september 2005

lende kleine vlakken te verdelen. De cinema
ontwikkelde zich in vrijwel dezelfde periode
als het kubisme. Net als het kubisme had dit
medium – zeker in het begin – een analytisch
karakter; het betekende een revolutie voor de
toeschouwer en diens perceptie van perspectief. Geen wonder dat er verbanden worden
gelegd tussen de twee kunstuitingen. Standish D. Lawder publiceerde in 1975 het boek
The Cubist Cinema en vermeldt daarin de filmische aspiraties van kunstenaars als Picas-

Casino

so, Kandinsky en Survage (die echter nooit
echt van de grond kwamen). Ook heeft hij
het over abstracte films van Ruttman, Richter en Eggeling, en analyseert hij uitvoerig
de film Ballet Mécanique (1924) van Fernand
Léger. Er zijn vele overeenkomsten tussen
een film als Ballet Mécanique en het kubisme:
beide zijn in opzet een analyse van ‘het zien’,
bij beide komen meerdere perspectieven in
één frame voor, beide concentreren zich niet
zozeer op de inhoud van het kunstwerk, maar

Jackie Brown

op de vorm, waardoor de vorm juist de inhoud
van het kunstwerk wordt. Het zijn dus voornamelijk avant-gardistische uitingen van film
die in eerste instantie als kubistisch worden
beschouwd. En dat terwijl het kubisme ook
anders aanwezig is.

Gelijktijdigheid
Overlapping action – gebeurtenissen worden
meerdere malen vanuit verschillende perspectieven getoond, waarbij wordt teruggesprongen in de tijd – is de filmische tegenhanger
van de kubistische gelijktijdigheid. Dit procédé bestond al vóór 1907 in de early cinema
(in films als Le voyage dans la lune (Georges
Méliès, 1902), Le voyage à travers l’impossible
(Georges Méliès, 1904) en Life of an American
Fireman (Edwin S. Porter, 1903) wordt soms
terug in de tijd gesprongen om vervolgens
vanuit een ander camerastandpunt verder
te gaan met de actie), maar verdween geleidelijk toen films narratiever werden. Technieken als split-screens of superimpostition,
eveneens vormen van gelijktijdigheid, werden
juist onderdeel van een (vloeiende) stijl die
de standaard werd voor mainstream films. De
overlapping action en kubistische gelijktijdigheid dook later weer op in het kubistisch theater, de Futuristen en de sovjetmontage. Net
als rond de periode 1900, toen gelijktijdig-

heid ‘in de lucht’ leek te hangen, zo lijkt ook
in deze tijd een sterke interesse te bestaan
voor een bepaalde filmische gelijktijdigheid.
Als verklaring hiervoor is een hele rits oorzaken en invloeden aan te wijzen. Deze gelijktijdigheid vertoont bijvoorbeeld sterke overeenkomsten met de overlapping action uit de
vroege cinema en de montagetechnieken uit
de sovjetschool, maar lijkt ook op de action
replay mode, bekend van televisie en computergames. Het verlangen bestaat om verhaallijnen of gebeurtenissen vanuit meerdere en vooral verschillende perspectieven te

montage’. Een van de vroege voorbeelden van
deze kubistische montage stamt uit 1950:
Rashomon van Akira Kurosawa (gebaseerd op
het verhaal In a Grove van Ryunosuke Akutagawa uit 1922). In deze film wordt een vrouw
verkracht en haar man vermoord. Het verhaal
wordt verteld door vier verschillende verdachten, vanuit vier verschillende perspectieven. Elke versie verschilt van de andere, bij
elke versie krijg je iets meer informatie. Dit
procédé zien we ook terug in de film Courage
under Fire (Edward Zwick, 1996). Hierin ziet
de kijker hoe een legerofficier die een oor-

Er zijn vele overeenkomsten tussen een film als Ballet Mécanique
en het kubisme: beide zijn in opzet een analyse van ‘het zien’
zien en te laten zien. Dit resulteert in bijvoorbeeld multi-angle features op dvd’s of interactieve televisie. De reden dat dit de laatste
tijd zo populair is, is niet eenduidig. Gewenning stelt de kijker in staat steeds meer perspectieven tegelijk te verwerken, terwijl door
de steeds grotere interactiviteit de kijker niet
alleen kan bepalen wanneer en wat er gekeken wordt, maar ook vaak hoe er naar iets
gekeken wordt. Het systeem van conventies en beperkingen, waarvan de toeschouwer
onderdeel is, blijft constant veranderen. Ontwikkelingen op het gebied van computertechnologie (grotere interactiviteit vereist complexere en intensievere computersystemen),
camera’s en uitzendtechnieken zijn hierbij
net zo belangrijk.

Kubistische montage
In film manifesteert deze gelijktijdigheid zich
vooral doordat verhaallijnen, gebeurtenissen
en objecten, door middel van montage, meerdere malen worden getoond vanuit verschillende perspectieven. Bestaande definities
van filmwetenschappers als Christian Metz of
David Bordwell en Kristin Thompson voldoen
niet om deze vorm van montage te beschrijven; het is dus tijd om een nieuwe term te
introduceren en te definiëren: ‘kubistische

logsincident onderzoekt, telkens een andere versie te horen krijgt van wat zich heeft
afgespeeld. Meg Ryan speelt een personage dat in de ene versie als held gezien wordt,
in een andere juist als lafaard. Het grote verschil is dat in Courage under Fire uiteindelijk
de waarheid boven tafel komt, terwijl bij Rashomon de vraag blijft bestaan wat er daadwerkelijk gebeurd is. Wellicht is de boodschap
van Kurosawa dat de waarheid subjectief is.
Ook Jackie Brown (Quentin Tarantino, 1997)
heeft een sequentie die vanuit drie verschillende perspectieven wordt getoond, al
voegt het gegeven weinig toe aan de scène
en lijkt het slechts bedoeld als een eerbetoon van Tarantino aan de (oude) meesters
van de cinema. Er is desalniettemin een significant verschil: toont Tarantino vanuit drie
verschillende standpunten driemaal ‘objectief’ dezelfde handeling, in Rashomon en Courage under Fire wordt telkens een ander personage als ‘filter’ gebruikt om tot een nieuwe en andere interpretatie van de handeling te komen. Dit gebeurde ook al in de film
Casino uit 1995. Hierin zien we het personage gespeeld door Robert De Niro in een auto
stappen, die vervolgens ontploft. Daarna zien
we dezelfde scène opnieuw, maar nu verteld
door dat personage zelf vanuit andere cameseptember 2005 Skrien 29

Elephant

rastandpunten. Een van de camerastandpunten is van boven af, alsof de regisseur een
‘alomtegenwoordig’ overzicht wil geven. We
zien bij die tweede keer pas dat er een metalen plaat in de bodem van de auto zit, die het
personage van De Niro redt. Aan het gebeurde
is niets veranderd, maar pas in de ‘herhaling’
krijgen we de vitale informatie, die het verhaal weer logisch maakt.

Perspectieven
Vanaf 1999 verschijnt er een hele reeks
films, waarin de techniek van gelijktijdigheid gebruikt wordt. Zo is er uit 1999 The
End of the Affair (Neil Jordan, gebaseerd op
de gelijknamige roman van Graham Greene). Twee personen hebben tijdens de Tweede
Wereldoorlog een affaire. Aan het begin van
de film wordt het verhaal verteld vanuit het

onder de belofte te stoppen met de affaire
en de man nooit meer te zien. De vrouw leek
teleurgesteld, niet omdat de man nog leefde,
maar omdat haar belofte aan God betekende
dat ze de man – haar geliefde – niet meer kon
zien. De gebeurtenissen worden niet alleen
verteld vanuit twee verschillende personages,
maar ook vanuit verschillende camerahoeken
De film Go! (Doug Liman) stamt ook uit 1999
en gaat nog een stap verder. Hier wordt het
verhaal verteld van een groep jongeren die,
los van elkaar, betrokken raken bij de onderwereld van Los Angeles. Het verhaal wordt
meerdere malen verteld, na elkaar en vanuit
een andere perspectief, steeds met de nadruk
op andere personages. In eerste instantie is
het verhaal tamelijk onbegrijpelijk, pas nadat
de verschillende standpunten zijn getoond,
zie en begrijp je alles. Pas na drie keer het

Net als in Go! wordt het verhaal pas duidelijk als het
vanuit alle perspectieven is verteld
perspectief van de man. Als de man bij een
explosie gewond raakt en pas na een poosje
weer bij komt, lijkt de affaire plotseling voorbij. De vrouw lijkt teleurgesteld dat de man
toch nog leeft en de twee gaan uit elkaar.
Later in de film vindt de man een dagboek
van de vrouw en zien we dezelfde gebeurtenissen nogmaals, maar nu vanuit het perspectief van de vrouw. Het blijkt dat ze dacht dat
de man de explosie niet overleefd had. Ze had
tot God gebeden om hem weer te laten leven

verhaal gezien te hebben, is het overzicht op
de gebeurtenissen compleet.
In 2000 kwam de film Amores Perros uit,
waarin alles draait om een auto-ongeluk waarbij verschillende personen betrokken zijn. Het ongeluk wordt meerdere malen
vanuit verschillende camerastandpunten
getoond, telkens als een nieuw perspectief
(van het betrokken personage) wordt ingenomen. Regisseur Alejandro González Iñárritu maakte in 2003 de film 21 Grams, waarbij

ook een auto-ongeluk centraal staat. We zien
hoe het ongeluk de levens van verschillende
personages beïnvloedt. Maar in tegenstelling
tot in Amores Perros zien we het ongeluk zelf
nooit in beeld. Slechts de aanloop zien we
vanuit verschillende perspectieven, en ook
weer vanuit andere camerastandpunten.

Bizar
In twee films uit 2004 zien we weer een herhaling van een groter tijdsverloop. In de film
11:14 (Greg Marcks) draait alles om datzelfde tijdstip. Er zijn vijf verschillende verhalen,
met verschillende personages, die na elkaar
verteld worden, maar ze beslaan dezelfde tijdspanne waarin veel gebeurtenissen telkens
terugkomen. Net als in Go! wordt het verhaal
pas duidelijk als het vanuit alle perspectieven
is verteld. Wat er precies om 11:14 gebeurde,
kan alleen begrepen worden nadat het laatste
verhaal getoond is. Pas dan krijg je een ‘absoluut’ beeld van de bizarre samenloop van
omstandigheden die leidt tot de gebeurtenissen op dit tijdstip. Dan is er ook nog de film
Elephant van Gus van Sant. Deze film toont
een ‘typische’ dag op een Amerikaanse high
school. Alleen eindigt de dag met een bloedbad dat twee scholieren aanrichten onder
hun medescholieren en docenten. Een groot
aantal scènes krijg je via een reeks personages steeds opnieuw te zien – elke keer vanuit een ander camerastandpunt – waardoor
een steeds vollediger overzicht ontstaat van
wie waar is in de school, wat iedereen aan
het doen is, wat sommige personages moeten
doorstaan, maar bijvoorbeeld ook wat ze in
hun vrije tijd doen en meemaken. Uiteindelijk is het beeld van de gebeurtenissen compleet, overigens zonder dat de schietpartij
verklaard wordt.
Maar ook in andere recente films als Kill
Bill vol. 2 (Quentin Tarantino, 2004), OngBak (Prachya Pinkaew, 2003), AKA (Duncan
Roy, 2002) of televisieseries als 24, Coupling,
Punk’d en Lost zien we deze vorm van gelijktijdigheid terug. Kubistische montage lijkt in
een korte periode een steeds vaker voorkomend element te zijn geworden in de hedendaagse cultuur. n
Dit artikel is een samengevatte en herschreven versie van de
scriptie Kubistische cinema: een ander perspectief.

Amores Perros.
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Eerste foto van Duitse machthebbers
op Nederlandse filmset

Seyss-Inquart bezoekt Rembrandt
Voor het eerst is een foto
ontdekt waarop de bemoeienis zichtbaar wordt van
Duitse machthebbers met de
Nederlandse filmproductie
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Seyss-Inquart, de
leider van het naziregime
in Nederland, bezoekt de
set van Rembrandt, de eerste filmproductie tijdens
de bezetting – hier voor het
eerst afgedrukt.
Egbert Barten
Rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart (midden met bril) bezoekt de set van de film Rembrandt, geregisseerd
door Hans Steinhoff (naast hem links), foto uit vermoedelijk najaar 1941. Links van hen tegen de muur naast het
statief van de microfoon (?) staat regie-assistent Charles Huguenot van der Linden (eveneens met bril). Uit het
fotoalbum van Sauter, nu collectie Filmmuseum.

Nijmegen blijkt een schatkamer voor filmhistorici. Dit ontdekten niet alleen Bert Hogenkamp en Hans Schoots in hun speurwerk in
het Joris Ivens Archief, ook veel filmliefhebbers verbazen zich over de lokale pareltjes die
vertoond worden door de Stichting Nijmegen
Blijft in Beeld. Zelf heb ik er al menige ontdekking gedaan. Zo kwamen er na jarenlang
aandringen enkele verroeste filmblikken met
35mm-films tevoorschijn uit de kruipruimte
van Dries Holla’s woning. Holla (1916-1996)
was voor de oorlog tekenaar bij de George Pal
(poppen- en tekenfilm-) Studio in Eindhoven en ook tijdens de oorlog actief als tekenaar in Den Haag. Het is vermoedelijk aan de
droge zandgrond van Nijmegen te danken dat
de films de tand des tijds goed hebben doorstaan. Tekenfilms van Hans Held uit 1939
en 1943 op Agfacolor-film waren evenwel
flink verkleurd; van beide films zijn gelukkig
goede kopieën bewaard gebleven in de Duitse
filmarchieven. Ook vond ik in die blikken het
enig overgebleven, volstrekt unieke werkmateriaal van Helds in Den Haag gemaakte tekenfilm Das Gespenst (1943), al was dat
in zwart-wit. De striptekenaar Hans Kres-

se heeft ook aan die film gewerkt, wat duidelijk te zien is in de scène waarin het spook
langs een schildersezel loopt waarop een
Indiaan is getekend. Daarnaast trof ik foto’s,
model sheets en de twee versies van het script
aan van een ander project waaraan Holla had
meegewerkt: de antisemitische tekenfilm Van
den Vos Reynaerde. Van dit alles en natuurlijk van Holla’s enorme kennis maakten Mette
Peters en ik dankbaar gebruik voor ons in
2000 verschenen boek over animatiefilm in
1940-45. De verschijning van dat boek kon
Dries Holla helaas niet meer meemaken.

Ufa Filmstadt
Een andere vondst deed ik in diezelfde tijd bij
een andere oud-Pal-medewerker die in Nijmegen was neergestreken: Noud Sauter (19172004). Ook hij had heel mooi materiaal, al is
daar tot op heden nog niet over gepubliceerd.
Sauter was als jonge jongen begonnen op de
boekhouding bij de Pal Studio in Eindhoven,
maar zag zich gedwongen, net als Holla, uit
te zien naar ander werk toen Pal in 1939 de
wijk nam naar Hollywood. In 1941 vond hij
eerst een betrekking bij de Cinetone Studio’s

in Amsterdam en later bij de voormalige Loet
C. Barnstijn’s Filmstad te Wassenaar, in 1942
omgedoopt tot Ufa Filmstadt Den Haag. Een
samenloop van omstandigheden (zoals ziekte van de directie) gaf een gunstige draai aan
zijn carrière: reeds op zijn vierentwintigste
werd hij bedrijfsleider van de Haagse studio
– een feit waarvoor we vermoedelijk dankbaar mogen zijn. Met een nauwgezet gevoel
voor het historisch belang liet Sauter zowel
zijn eigen studio als de Cinetone (inmiddels
Ufa Filmstadt Amsterdam) door een professioneel fotograaf op de foto zetten. Het resultaat: zo’n honderddertig foto’s van alle afdelingen en activiteiten van deze twee studio’s
in oorlogstijd. Fraai gefotografeerd maar wel
wat leeg, want er zijn nauwelijks mensen op
te zien en ook werd er tijdens het fotograferen niet gefilmd. Maar ook daar had Sauter
iets op bedacht.
Hij liet door Huub Slabbers, een van zijn set
designers, een groot album vervaardigen
(compleet met fraaie tekeningen) met setfoto’s van alle vijftien Duitse films die er in de
periode van 1942-1944 werden opgenomen.
Toen op 3 maart 1945 bij het ‘vergissingsbomseptember 2005 Skrien 31

bardement’ van de Britten op Bezuidenhout
zijn appartement in vlammen opging, was hij
moedig genoeg om het pand in te gaan om
het fotoalbum te redden. Met diezelfde moed
gaf Sauter de coördinaten van Filmstad door
aan de Geallieerden, zodat zij het leeggeroofde studioterrein waarvandaan V-2s op Engeland werden gelanceerd konden bombarderen. Deze dubbelrol (aan de ene kant volop
werken in de Duitse studio’s en aan de andere
kant het verzet helpen) heeft hij na de oorlog
kunnen uitbuiten om buiten schot te blijven
bij de vervolging van collaborateurs. Wel verliet Sauter na de oorlog de Nederlandse filmindustrie en ging in het isolatiebedrijf van
zijn schoonvader werken. Later zette hij een
eigen bedrijf op.

Bezetting en film
Uit dit prachtige album vol setfoto’s van
films als Fronttheater (Arthur Maria Rabenalt,
1942), Eines Tages (Fritz Kirchhoff, 1944) en
Rätsel der Nacht (Johannes Meyer, 1942), en
met sterren als Carl Raddatz, Marianne Hoppe
en Romy Schneiders moeder Magda wil ik
hier slechts één foto publiceren. Het album
is inmiddels in het bezit van het Filmmuseum, al is het laatste woord er zeker nog niet
over gezegd.
Over de bemoeienis van het Duitse regime
met de Nederlandse filmproductie in oorlogstijd is al veel bekend. Maar er was tot nog toe
geen foto waarop dat in één beeld zichtbaar
werd gemaakt. Op deze foto zien de baas van
Nederland, de Oostenrijkse nazi dr. Arthur
Seyss-Inquart (1892 – opgehangen in Neu-

renberg, 1946) ongedwongen toekijken terwijl Hitlerjunge Quex-regisseur Hans Steinhoff
(1882-1945) een scène regisseert uit zijn film
Rembrandt (1942).
Rembrandt was de eerste film die de Duitsers tijdens de oorlog in de Nederlandse studio’s maakten. Afwisselend werd in Amsterdam en in Den Haag gefilmd: tijdens de opnamen in Amsterdam werden de decors voor de
volgende scènes in Den Haag opgebouwd en
andersom. Hans Steinhoff woonde gedurende
de opnamen in Noordwijk, zodat hij gemakkelijk heen en weer kon reizen tussen de twee
studio’s. Om in de juiste sfeer van de film te
blijven had hij zijn werkkamers in beide studio’s in Rembrandteske sfeer laten inrichten.
Het leverde een fraaie, tegenwoordig weinig
vertoonde film op over het leven van Rembrandt, helaas ontsierd door de scènes waarin de Nederlandse joden het faillissement van
de schilder in de schoenen wordt geschoven.
Die scènes kom je in naoorlogse kopieën overigens niet meer tegen.

Huguenot van der Linden
In de Nederlandse speelfilmindustrie bleken
in de jaren veertig de rollen omgedraaid vergeleken met de jaren dertig: werkten toen
de uit Duitsland gevluchte emigranten vooral achter de camera met Nederlandse acteurs,
tijdens de oorlog waren er Duitse acteurs
voor de camera te zien en te horen, terwijl
in Nederland inmiddels voldoende technische knowhow was opgedaan, waardoor nu
ook Nederlanders achter de camera plaatsnamen. Zo was Charles Huguenot van der Lin-

Tekening van Hans Kresse in Das Gespenst (Regie Hans Held, Productie Bavaria Filmkunst,
Duitsland/Nederland, 1943). Foto uit film in collectie Deutsches Film Institut te Wiesbaden.
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Het is vermoedelijk aan
de droge zandgrond van
Nijmegen te danken dat
de films de tand des tijds
goed hebben doorstaan

den (1909-1987), die voor de oorlog Jonge
Harten had gemaakt, regieassistent bij Steinhoffs Rembrandt. Een feit dat in de onlangs
aan Huguenot van der Linden gewijde uitzending van het televisieprogramma Andere Tijden gevoeglijk vergeten werd. In die uitzending werd sowieso de indruk gewekt dat
Huguenot van der Linden alleen voor de oorlog een film had gemaakt en tijdens de oorlog
met zijn duimen had zitten draaien, om na
de bevrijding ineens uit de hoek te komen als
ontdekker van Audrey Hepburn. Dat was des
te opmerkelijker, omdat in het archief van
het Filmmuseum zelfs bewegende beelden
van Huguenot van der Linden op de set van
Rembrandt bewaard zijn gebleven (zie foto
3, een frame enlargement uit een journaal).
Huguenot van der Linden zou na beëindiging
van de opnamen van Rembrandt Steinhoff
zelfs achternareizen naar Duitsland om hem
opnieuw te assisteren bij Gabriele Dambrone
(1943); Steinhoffs laatste film daar hij aan
het eind van de oorlog bij een vliegtuigcrash
om het leven zou komen. Zelfs op de foto van
Seyss-Inquart is Huguenot van der Linden op
de achtergrond te herkennen.

Seyss-Inquart
Dat Seyss-Inquart zelf ook een enthousiast
filmamateur was, is niet algemeen bekend. In
de collectie van het Nederlands Instituut voor
Beeld en Geluid zijn diverse films met familieopnamen bewaard die Seyss-Inquart – voor
die tijd ongewoon – in kleur had gemaakt. Op
een van deze films is het bezoek van SS-voorman Heinrich Himmler aan Nederland gedocumenteerd. Seyss-Inquart geldt als een wat
vreemdsoortige intellectueel, die het culturele leven in Nederland tijdens de bezetting
flinke financiële impulsen heeft gegeven. Zo
was hij de instigator van het Deutsches Theater in den Niederlanden (voor de opening was
zelfs Joseph Goebbels naar Nederland gekomen) en heeft hij achter de schermen een
belangrijke rol in de Nederlandse filmindustrie gespeeld. Waarschijnlijk was hij de drijvende kracht achter het openstellen van de
twee Nederlandse studio’s voor de Ufa; aan
het begin van de oorlog wilden de Duitsers
niets weten van filmproductie in bezet Nederland, later zijn ze daarop teruggekomen. Het
studioterrein van Ufa Filmstadt Den Haag
grensde aan het landgoed waar Seyss-Inquart

Regie-assistent Charles Huguenot van der Linden op de set van Rembrandt (rechts achter Steinhoff). Na deze film
zou Huguenot van der Linden Steinhoff achterna reizen naar Duitsland om hem ook te assisteren bij zijn film Gabriele
Dambrone (1943). Aangezien Steinhoff in [april] 1945 omkwam bij een vliegtuigongeluk zou dat zijn laatste film zijn.
Deze foto is een beeldvergroting uit het journaal Centra Varia in de collectie van het Filmmuseum.

Huguenot van der Linden
zou na beëindiging van de
opnamen van Rembrandt
Steinhoff zelfs achternareizen naar Duitsland
in Den Haag resideerde (nu Instituut Clingendael) en Sauter vertelde met smaak dat
hij Seyss-Inquart wel eens tegenkwam bij het
hek als zij beiden na de lunch een wandelingetje maakten. Een andere anekdote die Sauter graag opdiste was dat Steinhoff – om het

realisme tijdens de opnamen van Rembrandt
te vergroten – erop stond een aantal gouden
dukaten uit de collectie van het Rijksmuseum te gebruiken. Hoofdrolspeler Evald Balser
wenste deze na de opnamen niet meer terug
te geven. Wellicht een apocrief verhaal.

Trein beschieten
In september kwam er een eind aan de Duitse filmactiviteiten in Amsterdam en Den
Haag. Noud Sauter zette, nadat zij samen nog
een glas hadden gedronken, Magda Schneider op de trein naar Berlijn en begeleidde de
ontmanteling van Filmstadt Den Haag. Even
later zou hij de coördinaten van de trein die
alle geroofde filmapparatuur naar Duitsland

zou vervoeren doorgeven aan de Geallieerden, zodat zij de trein konden beschieten. Na
de oorlog huwde hij Ruby Metz, de secretaresse die hij had leren kennen op Filmstadt. Hij
werd ondernemer en zeer actief in de Rotary.
Het fotoalbum, tjokvol filmhistorische informatie, bleef al die jaren bij hen thuis, om af
en toe als een schat getoond te worden als
een van de weinigen die weet hadden van
hun gezamenlijk filmverleden er om kwam
vragen. Rust zacht, Noud, we zullen er goed
op passen. n
Egbert Barten is bezig met een proefschrift over de Nederlandse filmindustrie in de Tweede Wereldoorlog. Met dank aan
Ruby Sauter, Mette Peters en Horst Claus.
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Samenzweringsfilms

3. The Beatles

Was het Paul McCartney II die laatst
op Live 8 het nummer Helter Skelter
speelde? Zeker is dat de mythevorming
rond The Beatles religieuze trekjes
vertoont, met alle misverstanden van
dien. Vijfendertig jaar na het opbreken
van de groep is de stroom films en
publicaties over John, Paul, George en
Ringo nog altijd niet te stelpen.
Paul van de Graaf

‘Alles wat raakt aan The Beatles wordt een
verzamelobject’, zegt Wouter van Opdorp
(25) terwijl hij de poster van Who buried Paul
McCartney? ontrolt, vrij naar de hoes van de
elpee Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band
(1967). ‘Ik heb er tweehonderdvijftig van
laten drukken, dus wie weet.’
De korte documentaire, waarmee Van Opdorp
afgelopen zomer afstudeerde aan de Nederlandse Film- en Televisie Academie, onderzoekt de theorie dat Paul McCartney op 9
november 1966 in het Britse Blackburn met
zijn witte Aston Martin is verongelukt, waarna de drie overgebleven groepsleden samen
met andere belanghebbenden dit tragische
feit hebben toegedekt. Manager Brian Epstein
speurde een dubbelganger op (de Schot William Campbell alias Billy Shears), die de plaats
van de echte McCartney innam. The Beatles
konden het echter niet laten allerlei signalen
te geven, die erop wezen dat de zanger-bassist hen ontvallen was.

Cranberry sauce
De Duitse speelfilm Paul is dead (Hendrik
Handloegten, 2000) speelt met hetzelfde gegeven. In de zomer van 1980 ontdekt
de schooljongen Tobias in liedteksten en op
albumhoezen van The Beatles aanwijzingen
voor McCartney’s verscheiden.
Zo introduceert McCartney in het openingsnummer van Sgt Pepper’s ene Billy Shears,
en zingt Lennon in het slotnummer ‘he blew

Charles Manson denkt
dat The Beatles met hem
proberen te communiceren
via The White Album
34 Skrien september 2005

eiW
feorgeb

?luaP
his mind out in a car’. In het clipje van Your
Mother Should Know draagt McCartney een
zwarte corsage, waar de drie anderen witte
corsages dragen. Op de basedrum van Ringo
staat ‘Love the 3 Beatles’ en Lennon rekent
in Come Together voor: ‘one and one and one
is three’. In de fade-out van Strawberry Fields,
het eerste nummer van The Beatles zonder McCartney, hoort Tobias Lennon ‘I buried
Paul’ declameren. Dat de zanger in interviews beweert dat hij het onzinnige ‘cranberry sauce’ roept, maakt het des te verdachter,
te meer daar hij in Glass Onion bewust verwijst naar zijn eerdere nummer I am the Walrus: ‘Here’s another clue for you all: the walrus was Paul.’ Is de walrus geen Grieks symbool voor de dood?
Tobias huivert als hij bepaalde fragmenten
van The White Album achterstevoren afdraait.
De kreet ‘number nine’ op Revolution 9 wordt
‘turn me on, dead man’. Tussen de nummers
I’m so tired en Blackbird murmelt Lennon iets
onverstaanbaars, dat achterstevoren klinkt
als ‘Paul is dead – miss him, miss him’. De bij
The White Album geleverde deurposter geeft

onomstotelijke bewijzen: er staat een pasfoto op van een mannetje met snor en bril (William Campbell voor hij voor McCartney moest
doorgaan), McCartney wordt als lijk in bad
gewassen, heeft een baard van twee dagen
(bij een dode groeit het haar nog even door),
een litteken op zijn lip (gevolg van plastische
chirurgie), en een deur symboliseert de overgang naar de andere wereld.
Ondertussen loopt er in Tobias’ woonplaats
een man rond, die op de hoes van Abbey Road
vanaf de stoep toekijkt hoe het viertal als
een rouwstoet het zebrapad oversteekt. Op
die hoes gaat McCartney blootsvoets, zoals de
doden doen, loopt hij uit de pas met zijn drie
collega’s en houdt hij als linkshandige een
sigaret in de rechterhand. Verder staat op de
achtergrond een wit Volkswagen-kevertje met
op de nummerplaat ‘28 IF’. Als hij niet was
overleden, zou McCartney in z’n achtentwintigste levensjaar geweest zijn. Tobias komt
dicht bij de oplossing van een duister raadsel.
Wouter van Opdorp herkent dit sensationele gevoel: ‘Ik was twaalf toen ik ervan hoorde. Dat was voor mij net zo’n schok als de
onthulling dat Sinterklaas niet bestond. De
meeste theorieën over overleden rocksterren
gaan ervan uit dat ze nog leven en hun dood
hebben geënsceneerd om in de anonimiteit te
kunnen vluchten. Hier wordt van het omgekeerde uitgegaan.’

Saint Paul
De uitvoerige documentairereeks Beatles
Anthology (Bob Smeaton, 1995) gaat voorbij
aan de vermeende dood van McCartney. Van
Opdorp: ‘Dat kan twee dingen betekenen: ze
willen de mystificatie in stand houden of ze
vinden het totale onzin. Opvallend is overigens dat in de collages op de Anthology-cdhoesjes het hoofd van de McCartney van na
1966 consequent buiten beeld blijft. De kreet
“cranberry sauce” is in de Anthology-versie
van Strawberry Fields opeens verdacht helder te verstaan. Ook pikant is dat de latere McCartney in het Schotse Campbelltown is
gaan wonen.’
Who buried Paul McCartney? toont nog meer

Paul McCartney zou op 9
november 1966 in het Britse
Blackburn met zijn witte Aston
Martin zijn verongelukt
kunnen ontmoeten. Tijdens de researchfase
kwam plotseling het bericht dat hij in Arizona vermoord was – stabbed to death.’
Ook Paul is dead eindigt met een macabere anticlimax. Als op 9 december 1980 het
nieuws komt dat John Lennon in New York
is doodgeschoten, is de aardigheid van het
gespeculeer over de dood van die andere
Beatle eraf.

Stuart Sutcliffe

aanwijzingen. Zo staan The Beatles op de
hoes van Sgt Pepper’s voor een graf met een
basgitaar van bloemen. Achter het hoofd van
McCartney is een opengesperde hand zichtbaar, wat een symbool is voor de dood. Op
de binnenhoes staat McCartney als enige
met zijn rug naar de camera, wat erop duidt
dat hij vertrokken is naar gene zijde. Op zijn
mouw draagt McCartney een badge met de
letters ‘OPD’, wat staat voor ‘officially pronounced dead’.
Van Opdorp kan wel verklaren waarom The
Beatles zo veel voeding gaven aan de ontsluiering van iets dat juist geheim moest blijven: ‘Paradoxaal genoeg helpen al die aanwijzingen het gerucht ontkrachten. Want wie
gelooft nou serieus dat ze iets willen verdoezelen als ze er zo mee spelen? In het kader
van het mysterie is het natuurlijk een vorm
van rouwverwerking.’

Who buried Paul McCartney? gaat op zoek
naar de oorsprong van het gerucht, dat oktober 1969 tot uitbarsting komt als een Amerikaans radiostation een telefoontje van een
ongeruste student van de Michigan University beantwoordt. The Beatles hadden net hun
laatste opnamen als eenheid gemaakt, maar
dat bleek later pas. De belangrijkste hint in
de film wordt aangedragen door iemand die
niet voor de camera verschijnt, een zekere
Terry Knight. In mei 1969, vijf maanden voor
de hausse, bezingt hij de kwestie in de song
Saint Paul. Het singletje wordt prompt opgekocht door Lennon en McCartney, die het
vervolgens uitbrengen op hun Maclen-label.
Knight wordt manager van de band Grand
Funk Railroad, maar krijgt in 1971 zijn congé,
om plaats te maken voor McCartney’s zwager John Eastman. Van Opdorp: ‘Knight is de
sleutel tot het raadsel. Maar ik heb hem niet

Op een toon die geen tegenspraak duldt, zet
Theo Stokkink in 1979 in het radioprogramma Walhalla de bewijzen op een rijtje. Als
bewijsvoering volstaat meestal dat ‘navraag
leert dat dit inderdaad het geval is’. Volgens deze lezing is Campbell een Amerikaan,
wat zou verklaren dat McCartney zijn Engelse vriendinnetje Jane Asher dumpte voor de
Amerikaanse Linda Eastman – in feite Campbells oude vlam. Als je de sterren van de letters BEATLES op de hoes van Magical Mystery Tour omdraait, kun je een telefoonnummer ontcijferen dat van een begrafenisonderneming blijkt te zijn. Uiteindelijk haalt
Stokkink enkele veronderstellingen onderuit – zo zou het graf op Sgt Pepper’s een hommage zijn aan de aanvankelijke Beatles-bassist Stuart Sutcliffe, die in 1962 is overleden – waarna hij met een verrassende conclusie komt: alle aanwijzingen voor McCartney’s
dood waren slechts een afleidingsmanoeuvre. Teken aan de wand is dat The Beatles
volledige medewerking gaven aan de animatiefilm Yellow Submarine (George Dunning,
1968), maar de stemmen van allevier Beatle-figuren niet door de Beatles zelf zijn ingesproken. Wie was namelijk de Beatle met het
kameleontische uiterlijk? Wie ontmoette op
9 november 1966 Yoko Ono, waarna hij zich
‘een heel ander mens’ ging voelen en vervreemdde van The Beatles? Wie was in de
anonimiteit verdwenen? Juist, John Lennon!
Niet lang daarna moest Walhalla een uitzending wijden aan het echte overlijden van Lennon.
In Conspiracy Theory (Richard Donner, 1997)
wordt uit de doeken gedaan hoe Mark Chapseptember 2005 Skrien 35

aan de Cielo Drive stuurt, dat de hoogzwangere Sharon Tate met haar vier gasten gruwelijk vermoordt.
Polanski, toevallig aan het werk in Londen,
overleeft de slachting en stelt achteraf dat
een gek kennelijk door de onschuldigste dingen in razernij kan ontsteken.

Duivelspact

De executie van de controversiële
Lennon, die na jaren stilte net een
nieuw album had uitgebracht,
zou geregisseerd zijn door de CIA
man John Lennon kon vermoorden. De these
is ontleend aan het boek The Murder of John
Lennon (1989), waarin Fenton Bresler veronderstelt dat de executie van de controversiële Lennon, die na jaren stilte net een nieuw
album had uitgebracht, is geregisseerd door
de CIA. Via een hersenspoelmethode à la The
Manchurian Candidate (John Frankenheimer, 1962/Jonathan Demme, 2004) zou Mark
Chapman zodanig geconditioneerd zijn dat
hij bij het Dakota-gebouw aan Central Park
de fatale schoten loste. De vijfentwintigjarige
moordenaar beschikte over een vuurwapenvergunning, ofschoon hij drie jaar eerder een
zelfmoordpoging had overleefd. Bij zijn arrestatie had hij veertien uur Beatles-muziek, een
bijbel en JD Salingers The Catcher in the Rye
op zak. Die cultroman zou op een of andere
manier het voorgeprogrammeerde moordinstinct in hem hebben geactiveerd.

Goeroe
Er loopt een griezelige lijn van Lennons sterfplek naar de Cielo Drive in Los Angeles. Terwijl The Beatles in 1968 in Londen aan hun
witte dubbelalbum werken, maakt de met
Sharon Tate getrouwde Roman Polanski in
het Dakota-gebouw de opnamen voor de
occulte horror Rosemary’s Baby, waarin een
onwetende jonge vrouw zwanger wordt van
het kind van de duivel nadat haar man heimelijk een pact heeft gesloten met de buren,
die lid zijn van een satanssekte en hem succes als acteur bieden in ruil voor het draagmoederschap van zijn echtgenote, gespeeld
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door Mia Farrow, die eerder dat jaar met haar
zusje Prudence een bezoek had gebracht aan
de Maharishi Mahesh Yogi in India en bij die
gelegenheid John Lennon ontmoette, die hier
inspiratie opdeed voor zijn liedjes Dear Prudence en Sexie Sadie, die beide op The White
Album belanden en respectievelijk gewijd zijn
aan Prudence Farrow en de Indiase goeroe,
die met zijn gladde praatjes over positieve
vibraties zijn volgelingen wist te verleiden.
Charles Manson vatte Sexie Sadie echter heel
anders op, zoals te zien in het onlangs op
dvd uitgebrachte Helter Skelter (John Gray,
2004). Hij denkt dat de titel verwijst naar de
bijnaam van een meisje in zijn Family-commune en dat The Beatles met hem proberen
te communiceren via The White Album, waarop de geluidscollage Revolution 9 verstaan
moet worden als Revelation 9 (het negende hoofdstuk van het bijbelboek Openbaring) en het nummer Helter Skelter het einde
der tijden aankondigt, wat Manson zelf doet
op 8 augustus 1969 (de dag dat The Beatles het zebrapad oversteken voor de hoes van
Abbey Road), waarna hij een doodseskader
naar de villa van het echtpaar Polanski-Tate

De zwarte exegese van Manson staat in schril
contrast met de onschuldige speculaties over
McCartney I en McCartney II. Dat de speelse activiteiten van The Beatles aanleiding
kunnen geven tot zulke bizarre interpretaties, blijft verbijsterend. Zelfs Elvis ontwaarde gecodeerde anti-Amerikaanse propaganda in hun teksten. Alleen al het ontstaan van
de groepsnaam is voer voor satanisten. Deze
zou in 1959 tot Lennon zijn gekomen in een
visioen, waarin de duivel zich tot de prille
band richtte. In ruil voor artistiek succes zou
op gezette tijden een Beatle worden opgehaald, naar analogie van de laatmiddeleeuwse legende over een geleerde die in ruil voor
kennis zijn ziel aan Mefisto verkoopt. Christopher Marlowe gebruikte dit motief in 1588
in zijn toneelstuk The Tragical History of Doctor Faustus.
De cirkel was rond toen Eric Idle in de nepdocumentaire All You Need is Cash (1978)
de gefingeerde groep The Rutles de Tragical History Tour liet opvoeren. De hoestekst
van bijbehorende elpee meldt dat in 1969
een gerucht de kop opsteekt dat het bandlid Stig is gesneuveld door een blikseminslag
in een waterbeddenwinkel en vervangen door
een replica van Madam Tussaud. Als bewijs
geldt dat hij sinds 1962 geen woord heeft
gesproken en op de hoes van Shabby Road
geen broek aanheeft – een Italiaans symbool
voor de dood. Als je de titel Sgt Rutter’s Only
Darts Club Band omgekeerd uitspreekt, zou je
moeten horen: ‘Stig has been dead for ages,
honestly’, maar in werkelijkheid hoor je:
‘dnab bulc strad ylno srettur tnaegres’, stelt
de hoes gerust.
Volgens de duivelspactlegende zijn er inmiddels drie Beatles met rekenkundige regelmaat
opgehaald: zeven jaar na het sluiten van het
pact Paul McCartney, veertien jaar later John
Lennon en eenentwintig jaar daarna George Harrison. Ringo Starr, die als laatste bij
de groep kwam en 7 juli jongstleden 65 jaar
werd, wordt volgens dat schema eind 2029
opgehaald. Sinistere onzin, waar de ware
gelovige altijd en overal bewijzen voor zal
vinden. Want er is geen kruid gewassen tegen
waarnemers van tekens die eigenlijk niets
betekenen. Charles Manson legde het zo uit:
‘No sense makes sense’. n
De NPS zendt de eindexamenfilms vanaf 17 augustus uit in het
programma Filmlab. Op het Nederlands Film Festival dingt
Who buried Paul McCartney? mee naar de Tuschinski Award
voor de beste film van de Nederlandse Film- en Televisie
Academie.

Buiten de Bios

De Rijke en De Rooij scheppen verwarring
Is het een soap? Een parodie? Een politiek pamflet? Een geweldig kunstwerk? Of gewoon een
slechte Nederlandse B-film? Kunstenaarsduo
De Rijke en De Rooij laat, sinds de opening van
de Biënnale in Venetië, de bezoekers van het
Nederlandse paviljoen beduusd achter. Zesendertig minuten hebben de toeschouwers gekeken naar een film waarvan het decor volledig is
toegesneden op het interieur van het prachtige
gebouw van Gerrit Rietveld, dat voor de gelegenheid nog meer op een kathedraal is gaan
lijken. En zesendertig minuten lang hoorden ze
de acteurs in abominabel Engels de ene sneer
na de andere maken. Soms geraffineerd, als
een scheermes onder water, soms meer zoals
de eerste dolksteek van Brad Pitt in Troy – frontaal in de nek. Mandarin Ducks is, na de magnifieke openingsscène, een woud van verwarring
waarin het publiek net iets te lang moet blijven

rondddolen. Het is nogal een verrassing van het
duo. De afgelopen tien jaar werden ze bekend
en internationaal bemind om hun verstilde,
schilderachtige films. Natuur en architectuur
hebben vaak een hoofdrol, je kijkt ernaar zoals
je naar een schilderij zou moeten kijken – lang
en contemplatief. Alsof het ritme van het beeld
zich langzaam aan je opdringt. Soms, zoals in
de bekroonde film Bantar Gebang (2000), kruipt
er een ijzig moment in voor je het beseft. Mandarin Ducks heeft weinig van die contemplatie;
het ongemak is van een andere aard. De Rijke
en De Rooij experimenteren met politiek engagement – zo laten ze een man een tirade tegen
buitenlanders afsteken – en dwepen met het
theatrale van zowel Love Boat als oude Nederlandse televisieseries, niet in de laatste plaats
door de aanwezigheid van Liz Snoyink en Annemarie Oster. Het resultaat schurkt zo nu en dan

aan tegen Jiskefet, dan weer tegen een zichzelf
serieus nemende soap. Verstild is het zeker niet
– en evenmin eenduidig. n Wieteke van Zeil
Mandarin Ducks van De Rijke en De Rooij (2005) is te zien in het
Nederlands paviljoen op de Biënnale van Venetië t/m 6 november.
Maandag gesloten. Meer informatie: www.dutchpavilion.info.

Ook te zien
g

g

g

g

C
 ineboards, film- en videokunst van onder anderen Fiona
Tan, Yael Bartana, Nils Mühlenbruch en Guido van de Werve
op de gevel van Pathé Schouwburgplein in Rotterdam, 19 en
26 augustus, 3 en 10 september, vanaf zonsondergang.
V
 ideokunst van de Zwitser Daniel Pflumm, GEM, Den Haag,
t/m 3 oktober.
F
 oto’s en films van Ed van der Elsken, Foam, Amsterdam,
t/m 28 september.
Tropical Abstraction, SMBA, Amsterdam, t/m 21 augustus.
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dagboek Rogier de Blok
Al als derdejaars student had scenarist Rogier de Blok in 2004
een film in het hoofdprogramma van het International Film Festival Rotterdam. Ook zijn eindexamenfilm aan de Filmacademie,
alt.suicideholiday, wordt geregisseerd door David Verbeek.

Omgaan met de
15 juni 2004

2 november 2004

Ik heb een nieuw idee voor mijn eindexamenfilm. Ik spreek in het Vondelpark af met producent Koji Nelissen en regisseur en vaste
partner in crime David Verbeek. De laatste
weken is al een aantal ideeën de revue gepasseerd (waaronder een vervolg op onze experimentele derdejaars productie Altijd november, 2004), maar we hebben besloten dat we
hoog willen inzetten, risico nemen. Dit is de
laatste keer dat we binnen de bescherming
van de Filmacademie op ons bek kunnen gaan
en eigenlijk vinden we dat je überhaupt op je
bek moet durven gaan. Alleen dan kun je bijzondere films krijgen.
Het verhaal gaat over een Nederlands meisje en een Oostenrijkse jongen die elkaar ontmoeten in een bungalowpark aan de Noordzeekust. Het blijkt dat ze elkaar via internet kennen als Vanillagirl en Taxus. Er is een
soort vertrouwdheid tussen de twee, maar er
hangt een onwennige spanning in de lucht.
Gaandeweg wordt duidelijk dat ze hebben
afgesproken om samen zelfmoord te plegen.
David en Koji zijn enthousiast over het idee.
Ik ga aan de slag.

Theo Van Gogh is vermoord, vertelt mijn
vriendin Faye door de telefoon. Ik fiets naar
de Linnaeusstraat bij mij om de hoek. Verdwaasd loop ik een tijdje rond tussen politieauto’s, drukdoende televisiecrews en
geschokte buurtbewoners. Naast me legt een
jonge vrouw een eerste bosje bloemen. ‘Rust
zacht, godverdomme’, staat er op het kaartje. De wereld is aan het veranderen, dus waarschijnlijk ook de verhalen die verteld moeten worden, besef ik als ik even later naar de
Filmacademie fiets.

elkaar – los van een project – ontmoeten. Er
bestaan geen echte meester-leerlingrelaties.
Talent genoeg, maar kennis gaat te vaak verloren in plaats van dat het wordt gedeeld.
Natuurlijk wordt er samengewerkt, maar vaak
ad hoc, op tactisch en niet op strategisch
niveau. Als we een cinéma de papa zouden
hebben zou ik ze aanklagen, maar we hebben nauwelijks een cinéma de papa. Nou ja, ik
moet nog beginnen. Misschien valt het allemaal wel mee.

10 april

Ik ga langs in de montage van alt.suicideholiday. David en ik zijn niet erg enthousiast. Ik
vraag me af of dit gaat werken. Mart Dominicus die het project begeleidt, probeert ons
gerust te stellen. ‘Er zit een goede film in’,
zegt hij.
Deze week schrijf ik ook mijn laatste column
voor Skrien. Een jaar lang heb ik gereflecteerd
op de Nederlandse filmcultuur in het alge-

Eergisteren heeft de Nederlandse Vereniging
van Speelfilmproducenten (NVS) een discussiemiddag georganiseerd, lees ik ergens. Centraal stond de vraag ‘Wat heeft de Nederlandse artfilm in 2005 nodig?’. De crème de
la crème van de Nederlandse artistieke film
is uitgenodigd; volgens mij is negentig procent veertig jaar of ouder. Waarom wordt de

6 mei

2 augustus 2004

Dit is de laatste keer dat we binnen de bescherming van de
Filmacademie op ons bek kunnen gaan

David en ik brainstormen over het scenario
van Yu-Lan, de Nieuwe Lola die we voor de
VPRO maken. Later die avond (we zijn al wat
aangeschoten van de saké) spreekt hij zijn
twijfels uit over het idee voor de eindexamenfilm. Hij is soms bang dat het onderwerp te
groot is voor een film van vijfentwintig minuten. Ik heb die angst soms ook, maar denk
inmiddels dat het juist met onze stijl geen
probleem hoeft te zijn. Daarnaast ligt het verhaal thematisch in de lijn van onze vorige
films. Samen met Beat (2004), Altijd november en Yu-Lan vormt alt.suicideholiday als het
ware een vierluik over het onvermogen van
hedendaagse jongeren om met vrijheid om te
gaan. We praten nog de hele nacht door en
worden erg dronken.

jonge generatie hier niet wat meer bij betrokken? Waarom zitten bij zo’n middag niet alle
derde- en vierdejaars NFTA-studenten als toehoorders? We kunnen hier enorm veel van
leren, zodat we niet dezelfde fouten maken
en in 2025 ook een congres moeten organiseren omdat Mariken van Nieumeghen (Jos Stelling, 1974) vijftig jaar daarvoor nog steeds
de laatste Nederlandse film in het hoofdprogramma van Cannes was.
Dat is als filmstudent misschien wel mijn
belangrijkste kritiekpunt op de Nederlandse film. Het gebrek aan kruisbestuiving. De
oudere generatie geeft te weinig door aan de
nieuwe. Er bestaat geen podium waar talentvolle producenten, regisseurs en scenaristen
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meen en het onderwijs op de NFTA in het bijzonder. Ik vond het erg leuk, maar ben blij
dat ik er mee klaar ben. Ik ben helemaal leeg.
Zwaar aan vakantie toe.

19 mei
Afspraak bij Motel Films met Frans van Gestel.
Normaal zou ik zenuwachtig zijn voor een
afspraak met een producent, maar ik ken
Frans gelukkig al langer. Ik heb in 2004 stage
bij hem gelopen als scenariolezer en Motel
Films heeft Yu-Lan geproduceerd en alt.suicideholiday gesponsord. We babbelen een tijdje over Cannes, waar hij net vandaan komt,
en het goede nieuws dat Paul Verhoevens
Zwartboek doorgaat. Daarna gaan we over

Foto's BoB BRonsHoFF

Dat is als filmstudent
misschien wel mijn
belangrijkste kritiekpunt
op de Nederlandse film:
er bestaan geen echte
meester-leerlingrelaties

Curriculum vitae
Rogier de Blok (Rotterdam, 1976) behaalde in
1999 zijn Master Bedrijfskunde aan de Erasmus
Universiteit en begon
na wat baantjes en een
wereldreis in 2001 aan de
studie Scenario schrijven
aan de NFTA, waar hij
sindsdien een achttal
korte films schreef.
Werkte als scenarist en
regieassistent aan de
speelfilm Beat (selectie
hoofdprogramma IFF
Rotterdam 2004) en
VPRO Nieuwe Lola: YuLan (selectie Shanghai
International Television
Festival 2005, beiden
David Verbeek, 2004) en
liep stage als story editor
bij Motel Films. Naast
alt.suicideholiday
studeert hij af met een
scenario voor een single
play, Het blauwe uur.
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Sculpting in Time van Andrej
Tarkovski zou verplichte kost moeten
zijn voor alle Academie-studenten
tot de ideeën die ik heb ingeleverd. Het zijn
er vijf, waarvan ik er het komende half jaar
één of maximaal twee wil uitwerken. Ik ben
benieuwd welke voor Motel Films interessant
zijn.
Mijn eigen twee favoriete ideeën blijken overeen te komen met die van Frans. Sensation, een mozaïekvertelling à la Magnolia (PT
Anderson, 1999) tegen de achtergrond van
een internationaal dancefeest, en Een seconde voor ontwaken, een Deleuziaans/Jorge Luis
Borges-achtig verhaal waar ik al een tijd over
loop na te denken. Vooral het laatste idee
vindt hij interessant. We hebben het kort over
welke regisseurs interessant kunnen zijn en
spreken af dat ik de komende maanden treatments schrijf van beide projecten.

1-20 juni
Eergisteren in een halve opwelling een vliegticket gekocht. Vandaag sta ik plotseling met
mijn rugzak op het snikhete vliegveld van
Antalya. Drie weken Turkije. Al mijn medepassagiers uit het vliegtuig worden in Necker
mann-bussen gestouwd en naar hun all-in
hotels gereden. Ik moet eerst een half uur
langs een snelweg lopen en bereik via een lift
in een oude Ford en een lange rit in een propvol taxibusje ’s avonds mijn bestemming.
Olympos is een paradijselijk plekje aan een
afgelegen strand. Het ligt naast een oude
overwoekerde Romeinse nederzetting en
staat bekend om zijn treehouses en de laidback sfeer. Voor tien euro per nacht heb ik
een treehouse, inclusief ontbijt en uitgebreid
diner.
Relaxen! Dat is het credo van deze vakantie. Mobiel en wekker thuisgelaten, alleen een
paar boeken meegenomen waaronder Sculpting in Time van Andrej Tarkovski. Na de eerste dag ben ik verkocht. Wat een genie. Dit
boek zou verplichte kost moeten zijn voor alle
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25 juni
Na thuiskomst vertelt mijn vriendin dat ik me
niet te veel zorgen hoef te maken over alt.suicideholiday. Ze heeft de film inmiddels gezien
en vond hem erg mooi. Tijdens de voorpremière raak ik gerustgesteld. Editor Dusan Petkovic en geluidsman Hein Verhoeven hebben
een puike prestatie geleverd. Waar heb ik me
druk om gemaakt? Mart Dominicus houdt na
afloop een korte toespraak en heeft champagne meegenomen.
De volgende avond ga ik met mijn scenarioklasje en docenten Rob en Jacqueline door de
grachten varen. Ter afsluiting van onze studie. Ik zal ze missen, mijn klasgenootjes en
docenten. Onze gezamenlijke lessen vol lol en
anarchie behoren tot de hoogtepunten van
mijn studie. We spreken af dat we elkaar nog
vaak gaan zien.

28 juni-2 juli
Eindexamenfestival. Zenuwen. Op de derde
dag verschijnen de recensies. De Volkskrant,
NRC Handelsblad en de Filmkrant vinden alt.
suicideholiday de beste fictiefilm van een zeer
talentvolle lichting 2005. Het NRC meldt: ‘Verbeek en De Blok (...) zijn een veelbelovend
duo, waar het Filmfonds alvast geld voor opzij
zou moeten leggen als dat serieus aan de stimulering van de artistieke film in Nederland
wil bijdragen.’ Helaas. Samenwerking tussen David en mij zit er op korte termijn niet
in. We hebben nu twee jaar aan één stuk door
gewerkt en het is tijd voor een frisse wind.
David gaat een half jaar naar China en ik
wil mijn horizon verbreden door met andere regisseurs te werken. Kruisbestuiving. Het
vooruitzicht om allebei even onze eigen weg
te gaan, zorgt voor een bevrijdend soort energie. Tegelijkertijd hebben we nu al zin om in
2006 weer samen te werken.
Ik ben erg onder de indruk van de films van
mijn klasgenoten. We schijnen een van de
beste lichtingen sinds jaren te zijn. Later die
week is de diploma-uitreiking. Mijn ouders
zijn trots. Mijn moeder zegt dat ze de film
mooi vond, maar ook droevig. Later besef ik

dat mijn vader niks over de film heeft gezegd.
Hij is meer het actiefilmtype. Vroeger keken
we altijd samen naar Chuck Norris-films.
Smet op de week zijn de berichten dat de NPS
wordt opgeheven. Onbegrijpelijk! Een van de
weinige omroepen die serieus bezig is met het
ontwikkelen van jong talent. Een dergelijke aderlating doet vrezen voor continuïteit en
doorstroming van jonge filmmakers.

15-20 juli
Nu ik ben afgestudeerd, kan ik mijn nabije
toekomst uitstippelen. De komende maanden
wil ik gebruiken om te investeren in mensen.
Gesprekken voeren met interessante filmmakers; persoonlijk kennismaken; zaadjes planten voor eventuele samenwerking over één,
twee of vijf jaar. Ik begrijp niks van de in
Nederland gangbare manier van werken dat
je een scenario schrijft waar achteraf pas een
regisseur bij gezocht moet worden. Daar kun
je nooit echte goede films van krijgen. Daarnaast leer je er ook te weinig van en ik wil en
moet nog een hoop leren.
Ik spreek onder anderen af met Danyael Sugawara, een regisseur die vorig jaar is afgestudeerd en met wie ik al eerder een korte film
heb gemaakt. Hij heeft gevraagd of ik wil
schrijven aan een remake van Akira Kurosawa’s Stray Dog (1949). We zouden vooral
de premisse lenen (‘jonge politieagent raakt
geobsedeerd met het terugvinden van zijn
verloren dienstpistool’) en er verder een film
in post-Theo van Gogh-Nederland van maken.
Ik vind het idee erg interessant en beloof dat
ik binnen twee weken uitsluitsel zal geven.
Verder werk ik de komende weken rustig aan
mijn treatments, mag ik een scenario beoordelen van een regisseur die ik erg interessant
vind en help ik een tweedejaars NFTA-student
met een mogelijke no-budget film à la Beat.
Dat soort dingen zijn voorlopig even belangrijker dan geld verdienen. Ook besluit ik de
komende tijd wat vaker van de zonsopgang te
genieten. n

foto rogier de blok

Academie-studenten. Ik schrijf mijn hele notitieblokje vol met aantekeningen.
Ik maak lange wandelingen door de bergen, waar ik soms letterlijk acht uur niemand
tegenkom.’s Avonds bij het kampvuur drink ik
raki, lurk aan een waterpijp en maak muziek
met Turkse vrienden. Op een nacht gaan we
naar het strand. We duiken in zee; het water
licht smaragdgroen op als je het beroert. Fosforescerend plankton. Ik heb zelden zoiets
moois gezien. Hoe zou je dit op film kunnen vangen?, vraag ik me af. De zon komt op
en ik moet denken aan een scène uit Ikiru
(Akira Kurosawa, 1952), waarin hoofdpersoon
Watanabe stopt op een brug, de zonsopgang
aanschouwt en zegt: ‘Wat prachtig – ik heb in
geen dertig jaar de zon zien opkomen.’

De NPS zendt de eindexamenfilms vanaf 17 augustus uit in
het programma Filmlab; alt.suicideholiday is te zien op 14
september. Op het Nederlands Film Festival dingt de film
mee naar de Tuschinski Award voor de beste film van de
Nederlandse Film- en Televisie Academie.

alt.suicideholiday Nederland 2005 regie David Verbeek scenario Rogier de Blok camera Vincent Visser montage Dusan
Petkovic geluid Hein Verhoeven production design Kirsty
Holtkamp productie Koji Nelissen en Nana Lodewijks duur 28’
met Erlend Hanssen, Renske van der Sluis, Paul Rigter

in première

Sophie Scholl –
Die letzten Tage De tijd dat Duitsers

Anklaget ‘Ik heb je’, zegt
zwemleraar Henrik in de openingssequentie geruststellend tegen
de angstige leerlinge, terwijl hij
haar onder water ondersteunt. Een
onschuldig beeld, een sympathieke
man, en zoals even later blijkt een
liefhebbende echtgenoot en vader.
Dan wordt Henrik door zijn tienerdochter beschuldigd van een ernstig
misdrijf en staat alles op zijn kop. Hij
wordt gearresteerd, verhoord en in
de gevangenis gezet, en samen met
de hoofdpersoon beseft de kijker dat
alles wat hij zegt of juist niet zegt,
als een bewijs van schuld zal worden
opgevat. Het gif van de twijfel doet
zijn werk en langzamerhand raakt
het leven van de hoofdpersoon en
dat van zijn familie en vrienden totaal
ontwricht.
Regisseur Thuesen was editor (onder
anderen voor Lars von Trier) en
met zijn eerste speelfilm bewijst hij
meteen ook zijn kracht als regisseur.
Het verhaal wordt op een ingehouden maar onontkoombare manier in
beeld gebracht, en consequent vanuit
de belevingswereld van de hoofdpersoon verteld. Henriks angst, machteloosheid en woede zijn voelbaar in de
gedetailleerde beschrijving van zijn
omgeving.
Maar na de identificatie met de
hoofdpersoon ontstaat ook bij de
kijker uiteindelijk de vraag: en als hij
het nou toch gedaan heeft? Vanaf dat
moment is geen enkel beeld meer
onschuldig en met terugwerkende
kracht wordt elk woord, iedere blik
en elk gebaar opnieuw tegen het licht
gehouden. Anklaget is geen gewone
whodunnit, maar een minutieus en
realistisch verslag van een psychologisch proces. De kijker wordt niet
alleen gedwongen zelf te bepalen
wie de good guy en wie de bad guy is,
maar ook om zich af te vragen hoe
hij die mening vormt. Waarna alles
wat vertrouwd was, er ineens heel
anders uitziet. Annelotte Verhaagen
Denemarken 2004 regie Jacob Thuesen scenario
Kim Fupz Aakeson camera Sebastian Blenkov
montage Per K. Kirkegaard production design
Mia Stensgaard geluid Morten Green muziek
Nikolai Egelund productie Thomas Heinesen
distributie Inspire Pictures duur 103’ Met Troels
Lyby, Sofie Gråbø, Kristine Rosenkrands Mikkelsen, Paw Hendriksen, Louise Mieritz

alleen maar vervuld van schaamte en berouw op
de Tweede Wereldoorlog konden terugkijken, ligt
alweer enige tijd achter ons. Er is ruimte ontstaan
voor de erkenning dat ook de Duitsers zelf hebben
geleden onder de oorlog en voor het feit dat niet
alle Duitsers fout waren.
Sophie Scholl – Die letzten Tage is het verhaal van
een studente die samen met haar broer deel uitmaakte van de verzetsbeweging Die Weisse Rose.
Op 18 februari 1943 werden zij gearresteerd terwijl
ze anti-nazistische pamfletten verspreidden op de
universiteit van München. Tijdens de daaropvolgende dagen werd Sophie verhoord door Gestapoofficier Robert Mohr, waarna ze bekende en samen
met haar broer en een ander lid van Die Weisse
Rose ter dood werd veroordeeld.
Het verhaal is bekend en het onderscheid tussen
good guys en bad guys zonneklaar. De spanning
zit hem in het kat-en-muisspel dat door Sophie en
haar ondervrager wordt opgevoerd. Het zijn overtuigende scènes waarvoor de filmmakers zich heb-

ben gebaseerd op de originele Gestapo-verslagen
van de verhoren, die in 1990 boven water kwamen
in Oost-Duitse archieven. Uit die documenten komt
een beeld naar voren van een zelfverzekerde vrouw
die groeit in haar overtuiging het morele gelijk
aan haar zijde te hebben. Bijna speelt ze het klaar
om de ervaren Mohr, dan weer beminnelijk en
vaderlijk, dan weer kil en meedogenloos, van haar
onschuld te overtuigen. Julia Jentsch en Alexander
Held krijgen alle ruimte om te schitteren, waardoor het des te meer opvalt dat de overige acteurs
hun karakters weinig inspirerend gestalte geven.
Met uitzondering van André Hennicke, die een
verbijsterende prestatie levert: zijn vertolking van
‘bloedrechter’ Roland Freisler roept Bruno Ganz’
Hitler in Der Untergang (Oliver Hirschbiegel, 2004)
in herinnering. Laurens van Laake
Duitsland 2005 regie Marc Rothemund scenario Fred Breinersdorfer
camera Martin Langer montage Hans Funck production design Jana
Karen muziek Johnny Klimek en Reinhold Heil productie Christoph
Mueller, Sven Burgemeister, Fred Breinersdorfer en Marc Rothemund distributie Cinemien duur 117’ met Julia Jentsch, Alexander
Held, Fabian Hinrichs, Florian Stetter, André Hennicke

Don’t Come Knocking Wim Wenders
werkte al eerder samen met scenarist Sam Shepard.
In 1984 maakten ze Paris, Texas, over een man met
geheugenverlies die jaren eerder zijn vrouw verliet.
Dolend door het Amerikaanse woestijnlandschap
(prachtig geschoten door Robby Müller) probeert hij zijn
thuis te vinden. De soundtrack van Ry Cooder werd een
bestseller en de film won de Gouden Palm op het filmfestival van Cannes.
Ook Don’t Come Knocking draaide daar in het hoofdprogramma. En ook dit verhaal van Shepard gaat over een
man die jaren geleden een vrouw in de steek liet, zich
niet meer alles herinnert of wil herinneren en dolend
door het Amerikaanse woestijnlandschap weifelend op
zoek is naar een thuis. De cinematografie is ditmaal,
op enkele fraaie intermezzi na, rechttoe rechtaan. De
soundtrack is opnieuw van wezenlijk belang, T-Bone
Burnett zorgt voor ingetogen, ondersteunende blues.
Shepard speelt nu zelf de hoofdrol. Een mooie rol, van
de gewezen westernster Howard Spence die niet weet
wat hij wil maar wel dat hij iets moet doen, ergens,

een keer. Als hij dat tenminste kan. Hij ontvlucht aan
het begin van het verhaal een filmset; een verzekeringsagent (een tegenvallende rol van Tim Roth) gaat
naar hem op zoek. Zo introduceert Wenders een beetje
western en een beetje thriller. Maar de kern is een psychologisch drama, dat vooral wordt verteld via confrontaties van Howard met zijn moeder (Eva Marie Saint),
een oude geliefde et cetera. Die confrontaties zijn niet
allemaal even sterk, maar één tussen Shepard en Jessica Lange is prachtig. De film als geheel lijdt een beetje
onder het hoofdpersonage: net als Howard geeft de film
weinig antwoorden en uitleg. Dat klopt psychologisch,
maar sluit de kijker gedeeltelijk buiten. De titel is een
waarschuwing en een richtlijn voor de kijker: naar binnen willen heeft geen zin. Kees Driessen
Duitsland/Verenigde Staten 2005 regie Wim Wenders scenario Sam Shepard en Wim Wenders camera Franz Lustig montage Peter Przygodda
en Oli Weiss geluid Claude Letessier muziek T-Bone Burnett production
design Nathan Amondson productie Karsten Brünig, In-Ah Lee en Peter
Schwartzkopff distributie A-Film duur 122’ met Sam Shepard, Jessica
Lange, Tim Roth, Gabriel Mann, Sarah Polley, Fairuza Balk, Eva Marie Saint
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in première

Darwin’s Nightmare In de jaren

Mr. Right

zestig werd als experiment de nijlbaars uitgezet
in het Victoria-meer. Deze roofvis deed het zo
schrikbarend goed dat hij inmiddels bijna al het
andere leven uit het gigantische Afrikaanse meer
heeft uitgeroeid. Of hij echter een overlever is in
de zin van Darwin, is sterk de vraag: deskundigen
verwachten dat het meer binnenkort leeg en
onvruchtbaar zal zijn.
Dit is het uitgangspunt van een documentaire
die zich afspeelt in Mwanza, een stad in Tanzania
aan de oever van het meer. Met tonnen worden
hier de reusachtige beesten uit het water gevist,
in de fabriek verwerkt tot keurige filets en met
vrachtvliegtuigen afgevoerd naar miljoenen consumenten in andere continenten. Hubert Sauper
maakte met zijn camera een ronde langs vissers,
fabrieksarbeiders, piloten, prostituees en zwerfkinderen en schetst in soms poëtische en dan
weer rauwe, misselijkmakende beelden een apocalyptisch portret van een samenleving waar de
dreigende ecologische ramp nog maar het topje
van de ijsberg is. De economie van de stad drijft
op de visvangst, maar de lokale bevolking kan de
dure filets niet betalen en is aangewezen op de
uitgekookte vissenkopen. Ondertussen sterven
tientallen mensen per dag aan aids en blijkt als
klap op de vuurpijl dat veel van de vliegtuigen die
de vis komen halen, op de heenweg waarschijnlijk
geen hulpgoederen, maar wapens brengen, die

Om het snelle leven in New York
bij te houden moet je hard werken,
zeker als je geen partner hebt. Dat
is de conclusie van de Nederlandse
documentaire Mr. Right, nadat regisseur Dree Andrea en haar hoofdpersonen Leigh, Annie en Laurie de kijker 82 minuten hebben meegesleept
door het dating-circuit van The Big
Apple, compleet met speed dating,
singlefeestjes en vriendinnen-onderelkaar-gesprekjes.
Ondanks een opgewekte verpakking
vertelt de film uiteindelijk een treurig
verhaal. De drie vrouwen (twee dertigers en een veertiger) zijn stuk voor
stuk best mooi, tamelijk succesvol en
bepaald niet verlegen. Alledrie zijn ze
er echter tot hun schrik achter gekomen dat ze dreigen te vereenzamen
nu ze de huwelijksboot gemist hebben. Hun vroegere uitgaansvrienden
hebben zich immers allang met hun
kroost teruggetrokken in de buitenwijken.
In de hectische jacht op de perfecte
levenspartner gunt niemand zich
de tijd om iemand te leren kennen. Een kandidaat wordt meestal
al tijdens het eerste afspraakje te
licht bevonden. En dan is het hup,
naar de volgende. Voor vrouwen is
het nog moeilijker: mannen zijn in
de minderheid en hebben het dus
voor het kiezen (met niet altijd even
serieuze bedoelingen als gevolg).
Een vergelijking met de populaire
televisieserie Sex and the City dringt
zich op en heel erg verrassend is het
allemaal niet, maar Dree Andrea
weet met the real thing nog wel een
snaar te raken. Bovendien heeft
de documentaire een opmerkelijke vorm. Mr. Right wordt vooral
onderhoudend door de dynamische
montage van korte scènes en interviewfragmenten, springerige Super
8-filmpjes met vrolijke jazzy muziek,
en kadertjes binnen het beeld met
commentaar van talrijke vrienden en
familieleden van de hoofdpersonen
(onder wie ook mannen).

Zielen van Napels De Amerikaanse schrijver James Baldwin gaf ooit een schrijfopdracht over
Napels terug, omdat hij niets van de stad begreep. Dat
klinkt mooi (‘ik heb er geen woorden voor’), maar is
toch vooral onbevredigend. Het wordt vermeld in deze
documentaire, die zijn titel dankt aan een vergelijkbaar
nietszeggende opmerking van een Napolitaan: ‘Napels

vanuit Mwanza worden gedistribueerd naar de
diverse oorlogen in Afrika. De film maakt pijnlijk
duidelijk hoe complex de problematiek van Afrika
is, en hoe gecorrumpeerd de relatie tussen de
rijke en de arme landen. Oorlog is het meest
lucratief, zo blijkt maar weer. En zo hopen veel
mensen op een oorlog in hun land, zodat ze als
soldaat weer wat kunnen verdienen. De grote
vraag is wie in deze nachtmerrie de overlevers
zullen zijn. Annelotte Verhaagen
België/Frankrijk/Oostenrijk 2004 regie, scenario en camera
Hubert Sauper montage Denise Vindevogel productie Barbara
Albert, Martin Gschlacht, Edouard Mauriat, Hubert Sauper, Antonin
’
Svoboda, Hubert Toint distributie Cinema Delicatessen duur 107

is een kaleidoscoop van duizenden verschillende zielen.
De ziel van Napels is hun optelsom.’
Ook Monnikendam heeft geen woorden voor Napels.
Zijn film heeft geen betoog, geen argumenten – geen
verhaal in de traditionele zin des woords. Dat hoeft
natuurlijk ook niet. Hij heeft wel sfeer en beelden. Monnikendams film is meer een gedicht of schilderij dan
een reportage. En benadrukt maar weer eens hoeveel
soorten films ‘documentaire’ worden genoemd.
Het is overigens geen zwijgende film: er wordt door de
Napolitanen die hij volgt en interviewt volop geroddeld
en betoogd. Maar ook die verhalen dienen vooral de
sfeer, die voornamelijk door beelden ontstaat. Rode
draad is het schilderij De zeven werken van barmhartigheid (1607) van Caravaggio, geschilderd in opdracht
van een Napolitaanse liefdadigheidsinstelling die nog
altijd bestaat. Monnikendam filmt rijken en armen,
paleizen en stegen, licht en donker (verwijzend naar
het clair-obscur waarom Caravaggio beroemd is) als
een eeuwenoude elkaar aanvullende afwisseling. Die
contemplatieve sfeer wordt benadrukt door poëtische
Italiaanse voice-overs en erg mooie, langzaam voorbijzwevende luchtopnamen van de stad aan het water.
Het oogt allemaal oud en eeuwig, op het romantische
af. Ook beelden van het moderne observatorium van
de Vesuvius staan in het teken van de eeuwigheid, in dit
geval de altijd dreigende uitbarsting.
Het is schilderachtig, evenwichtig en sfeervol, en dat is
heel wat. Mij is het allemaal net te veel van alle tijden, te
weinig urgent. Maar ik houd ook niet zo van Caravaggio.
Kees Driessen
Nederland 2005 regie en scenario Vincent Monnikendam camera Melle
van Essen montage Albert Markus geluid Jan Willem van den Brink productie Marco Funeroli (Memphis Features) distributie 1More Film duur 94’
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Annelotte Verhaagen
Nederland 2005 regie en scenario Dree Andrea
camera Amy Rice, Floris Sybesma, Dree Andrea,
Vanessa Reiser montage Elmer Leupen muziek
Clous van Mechelen productie Frank van den
Engel distributie Cinema Delicatessen duur 82’

Guernsey In een steriele slaapkamer ligt

Summer Storm De kennismaking met de twee belangrijkste personages, of liever met hun langzaam
rondcirkelende jongensbenen, is bijna
poëtisch. Als de camera omhoog kruipt,
zie je dat de vrienden Tobi (Robert
Stadlober) en Achim (Kostja Ullmann)
rekoefeningen doen terwijl ze aan een
klimrek hangen. In de daaropvolgende
dialoog lijkt Summer Storm vooral een
feelgood-film, zeker als Tobi een tak
in zijn gezicht krijgt en doet alsof hij
buiten westen is geraakt. Een beetje
flauw, een beetje cliché, maar het jonge
hondengedrag van de twee jongens is
wel aanstekelijk. Heel snel daarna is
hun verhouding zo broeierig als maar
kan. Het is duidelijk dat Tobi seksuele
spanning voelt, maar hij weet nog niet
wat hij moet denken van Achim. Dat ze
samen masturberen zegt nog niet zo
veel, maar Achim trekt Tobi ook aan zijn
oren zoals je dat bij je geliefde zou doen
en zegt: ‘Je kunt zo leuk met je oren
bewegen.’
Voortdurend wordt dit soort momenten
(met de natuur als geslaagde metafoor
voor de emoties van de personages)
afgewisseld met de ontroerende en
meeslepende hoofdlijn: de niet van
pijn ontblote coming out van Tobi. Wat
opvalt is dat veel personages abstract
zijn en een bepaalde rol vervullen. Op
het roeikamp waar de meeste ontwikkelingen zich afspelen heb je bijvoorbeeld een team met uitgesproken
homoseksuele mannen en een team
met stijve, christelijke meisjes. De laatsten zijn vooral om te lachen, maar de
Schwulen dienen als katalysator voor
Tobi en stellen de (zelf homoseksuele)
regiseur tegelijk in staat zowel heteroals homoseksuelen en hun onderlinge
verhouding te becommentariëren,
wat hij raak en met veel humor doet.
Ondanks de wat schematische opzet
slaagt de film door de authenticiteit en
herkenbaarheid van de gevoelens van
Achim, Tobi en het meisje dat op hem
verliefd is. Wendy Koops
Sommersturm Duitsland 2004 regie Marco Kreuzpaintner scenario Thomas Bahmann, Marco Kreuzpaintner camera Daniel Gottschalk montage
Hansjörg Wiessbrich productie Uldi Putz, Thomas
Wöbke, Jakob Claussen production design Heike
Lange geluid Florain Niederleithinger muziek
Niki Reiser distributie Cinemien duur 98’ met Robert
Stadlober, Kostja Ullmann, Alicja Bachleda-Curús,
Miriam Morgenstern

een stel in bed. Zij gaat op hem zitten, terwijl hij
routineus haar lichaam betast. Vervolgens draait
ze zich op haar rug. Hij gaat op haar liggen. Een
vrijscène opent Guernsey, de tweede speelfilm
van Nanouk Leopold (Îles Flottantes, 2000).
Anna (Maria Kraakman) is in alles wat ze doet zo
bedeesd en gesloten als wanneer ze vrijt. Als ze
op reis haar kleren uit de koffer haalt, doet ze dat
als een robot, alsof het leven een beetje aan haar
voorbijgaat. Niet voor niets toont Leopold een aantal keren dezelfde handelingen, hetzelfde liefdesspel, het op dezelfde manier uitpakken van een
koffer. Ondertussen spreekt Anna amper. Soms
lijkt het haar zelf te verbazen als ze wat zegt – in
ieder geval reageren haar man (Fedja van Huêt)
en zus (Johanna ter Steege) zo.
Leopold filmt het allemaal intens rustig. Observerend toont ze mensen die berusten in de manier
waarop hun leven gaat. De stilte overheerst;
Leopold gebruikt alleen bij de aftiteling muziek.

Manderlay Zoals Dogville (2003) was geïnspi-

Rust. Mooie shots in CinemaScope: in Nederland
met polderkilte, in noordelijk Afrika en Guernsey
waar de film warmer kleurt, het landschap voller
is, maar Anna Anna blijft. In haar leven gebeurt
heus wel wat opzienbarends, maar het is toch
vooral wat het is. Soms word je bedrogen, soms
maak je iets ergs mee. Soms raakt het je niet. En
heel soms gaat je hart even open. Als cameraman
Richard van Oosterhout net te veel verliefd is op
Johanna ter Steege of op de prachtige kust van
Guernsey en zijn camera er zo overheen laat gaan
dat Nederland ineens een poëtische film rijker is.
Eén waar je ondanks de subtiele tragiek blij van
wordt.
Gerlinda Heywegen
Nederland/België 2005 regie en scenario Nanouk Leopold camera
Richard van Oosterhout montage Katharina Wartena geluid Hans
Helewaut production design Elsje de Bruin productie Stienette
Bosklopper distributie 1 More Film duur 90’ met Maria Kraakman,
Fedja van Huêt, Johanna ter Steege

reerd op Bertolt Brechts Dreigroschenoper (1928) is dit
tweede deel van Von Triers drieluik over de Verenigde
Staten geïnspireerd op Jean Paulhans inleiding van
het boek Histoire d’O (1954) van Pauline Réage. Die
beschrijft hoe voormalige slaven hun oude baas vragen
hen weer tot slaaf te maken. Als de man weigert, vermoordt de groep hem en zijn familie en leeft voort alsof
de slavernij nooit is afgeschaft. Blijkbaar is vrijheid voor
hen eerder bedreigend dan benijdenswaardig.
De vraag in hoeverre je mensen iets wat naar jouw
maatstaven goed is kunt opdringen speelt ook een
rol in de plantage Manderlay. Grace ziet dat ondanks
de afschaffing zeventig jaar eerder hier de slavernij
nog immer voortduurt. Ze voelt zich geroepen hieraan
een einde te maken. ‘Zij zijn wie ze zijn doordat wij ze
zo hebben gemaakt’, roept ze tegen haar vader, die
vindt dat ze zich er niet mee moet bemoeien. Maar ze
onderschat de slaven schromelijk en kleineert hen in
feite. Ze heeft geen respect voor hun eigen gebruiken of
inzichten.

De film wordt vergeleken met het bezetten en democratiseren van Irak, maar eigenlijk is het verhaal veel
universeler en in zekere zin klassiek (denk aan missionarissen of de huidige ontwikkelingshulp). Grace
gedraagt zich met behulp van de aanwezigheid van een
aantal gangsters van haar vader bijna als een dictator.
Ze dwingt de voormalige slaven samen te werken en
beslissingen op democratische wijze te nemen. Haar
mensenkennis en inzicht in de verhoudingen binnen de
gemeenschap blijken echter sterk tekort te schieten.
Actrice Bryce Dalas Howard kan de herinnering aan
Nicole Kidman in Dogville niet wegnemen. Het vlakke,
betweterige personage roept weinig sympathie op, wat
de identificatie bemoeilijkt. Tegelijkertijd onderstreept
de weerzin die ze oproept hoe pijnlijk het onderwerp
slavernij nog steeds is. Wendy Koops
Denemarken/Zweden/Nederland/Frankrijk/Duitsland/Verenigde Staten
2004 regie en scenario Lars von Trier camera Anthony Dodd Mantle montage Molly Marlene Stensgaard productie Vibeke Windeløv distributie A-Film
duur 139’ met Bryce Dallas Howard, Lauren Bacall, Danny Glover, William
Dafoe, Isaach de Bankolé
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Samenstelling: Kees Driessen

Online competitie
De 51ste Kurzfilmtage Oberhausen
werden gehouden in mei, maar een
van de prijswinnaars is onlangs pas
bekend geworden. Onderdeel van
het festival was een Nokia-‘Mobile
Shorts’-competitie: vijf regisseurs
kregen een Nokia N90 en N6680 mobiele telefoon met
camera. De resultaten werden online gezet en beoordeeld
door het internetpubliek. De winnaar werd Man muss
nicht van de Berlijnse regisseur Till Passow: een korte
opeenvolging van mensen voor de spiegel bij de wc, die
iets eten of drinken of een geluid maken, gekleed in een
T-shirt met het festivalmotto ‘Man muss nicht jeden Film
verstehen’. Het idee was leuker dan de resultaten.
Ook vijf online competitiefilms,
maar dan in animatie, op de
website van de National Film
Board van Canada – traditioneel
een belangrijke steunpilaar
van onafhankelijke animatiefilmers. Ze zijn allevijf rond de
minuut, dus nogal kort. Ze zijn
dan ook specifiek bedoeld voor het internet, en daarop
is de aandachtsspanne vaak beperkt. Mooist gestileerd
is Karine Savards Racines/Roots, dat foto’s, silhouetten
en eigen vormen en kleuren mengt tot een kort digitaal
cutout-sfeerbeeld. De grappigste en leukst getekende is
Bon appétit! or Wisdom of Diversity van Philippe Arseneau
Bussières, waarin een mannetje eetproblemen heeft
omdat hij alleen maar vorken bezit. In een bijgevoegd
interviewfilmpje loven de deelnemers de beperkingen van
het project. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel, dat op
zijn beurt dus ook weer een nadeel heeft (’s logisch): erg
veel konden de filmpjes in één minuut nu ook weer niet
presteren.
Hoewel, dat zeg ik nu wel, maar neem Le Building. Ook die
duurt maar een minuutje, maar is desondanks adembenemend goed. Deze film trok niet de aandacht door een online competitie (altijd een goede pr-machine), maar als viral
video: de link naar de website duikt plotseling her en der
op in weblogs, op verzamelsites en voor je het weet stuurt
iedereen hem naar iedereen. Te leuk om voor jezelf te houden. Het uitzinnige 2D/3D-slapstickanimatiefilmpje over
een zingende man onder de douche, een klagende onderbuurvrouw, een vallende kat, een ontsporende pizzabezorger, een uitglijdende buurvrouw, een getroffen hijskraandrijver en een op een ongelukkig moment passerende bus
werd gemaakt voor het animatiefestival van Annecy 2005
door vijf studenten van de Franse animatieschool Gobelins:
Marco Nguyen, Pierre Perifel, Xavier Ramonede, Olivier
Staphylas en Remi Zaarour.
Mooi getekend, grappig character design, briljant getimed
en prachtig in elkaar gepuzzeld. Dat ze, kort of lang, zo
door mogen gaan.
www.nokia.de/de/mobiltelefone/entertainment/events/kurzfilmtage_oberhausen/162730.html
De Nokia-mobieletelefoonfilmcompetitie.
www.nfb.ca/launchers/?id=96
De online webanimatiecompetitie van de National Film Board of Canada.
www.le-building.com
Le Building online.
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Welles’ Wells en Tolkiens Ring
In de publiciteit rond Steven Spielbergs War of
the Worlds (2005) wordt telkenmale verwezen
naar Orson Welles’ radioversie van 30 oktober
1938 (naar H.G. Wells’ oorspronkelijke boek uit
1898). Welles bewerkte het verhaal over een invasie van Marsmannetjes tot een nieuwsuitzending,
inclusief onderbroken weerberichten en zogenaamde reporters ter plaatse. Duizenden luisteraars in New York en New Yersey die het begin
gemist hadden, trapten erin. ‘Radioluisteraars in
paniek, geloven dat oorlogsshow echt is’, kopte
The New York Times de volgende dag.

zending wordt benadrukt dat het om een radiohoorspel gaat; aan het einde noemt Orson Welles het, op de vooravond van Halloween, ‘onze
manier om een laken over ons hoofd te doen en
boe te roepen’. Maar veel mensen hoorden die
geruststellende woorden niet omdat ze al op de
vlucht waren.
En dat is niet alles. Ongelooflijk, maar waar:
J.R.R. Tolkien (wat is dat toch met schrijvers en
initialen?) heeft The Lord of the Rings ook eens
zelf ingesproken – en zingt daarbij zelfs nog wat
liederen, ook in het elfs! Helaas zijn alleen delen
uit de laatste twee van de drie boeken online te
horen, The Two Towers en Return of the King.
Tolkiens stem is oud en beschaafd; het geluid
van het omslaan van de bladzijden versterkt het
gevoel te luisteren naar een voorlezende opa.
www.waroftheworlds.org
De radio-uitzending en veel andere informatie.
www.gutenberg.org/etext/36
De hele tekst van H.G. Wells’ (rechtenvrije) boek.
recordbrother.typepad.com/imagesilike/2005/05/what_you_
been_t.html Tolkien leest voor.

Hoe overtuigend klinkt de uitzending in postmoderne oren? Het is online in zijn geheel na te
luisteren, met daarbij een volledige transcriptie.
Het geschreeuw van de ‘massa’ op de achtergrond als het Marsmonster uit zijn ruimteschip
kruipt is wat iel, maar reportageachtige opmerkingen als ‘Iets duidelijker in de microfoon
praten, alstublieft’ werken nog steeds. ‘Er kruipt
iets uit de schaduw als een grijze slang. Het ziet
eruit als een tentakel!’ Vier keer tijdens de uit-

Nieuw en oud
En dan nog twee, relatief toevallig aangetroffen animatiefilmpjes die demonstreren
hoezeer de middelen de stijl
bepalen. En gelukkig ook hoe
internet zowel oog heeft voor
het nieuwste van het nieuwste als voor het ontsluiten van
gearchiveerde meesterwerken. De 3D-computeranimatie Akryls (2004) van Yann
Couderc, Xavier Henry en
Bruno Hajnal stelt in het
begin scherp op het leven in
lichaamscellen als door een
microscoop. Maar al snel duiken we het beeld in en vliegen
we rond door organische
structuren en boven verzonnen landschappen. Het is nog

altijd indrukwekkend hoe snel
de mogelijkheden van 3Dcomputeranimatie de laatste
jaren binnen het bereik van
grote groepen animatoren
zijn gekomen. Voor de zeer
overtuigende toekomststad
zou een bioscoopfilm zich niet
hoeven schamen.
Maar het is ook nog altijd
indrukwekkend hoe zich in de
beperking de meester toonde,
toen handwerk en tijdsdruk
de middelen waren. Online

weer te zien: Gerald Mc Boing
Boing (Robert Cannon, 1950),
een Oscar-winnaar met rijmende teksten van niemand
minder dan Dr. Seuss. De
strakke achtergronden en de
kale, elementaire bewegingen zijn hier duidelijk pluspunten, integraal onderdeel
van de stijl.
akryls.free.fr
Akryls online.
www.bremenonline.org/boing/
boingboing.htm
Gerald Mc Boing Boing.

soundtracks

De mooie melodieën van Georges Delerue
Afgelopen zomer was het gezicht van Jeanne
Moreau te zien in vele films in het Filmmuseum. Het is het gezicht van de Nouvelle Vague,
een verpersoonlijking van wat de moderne
vrouw toen was. Een gezicht dat zowel mannen als vrouwen aansprak, sensueel en
intelligent, zelfverzekerd en kwetsbaar, heel
herkenbaar en ook met een vleugje onaanraakbare glamour.
Het was een verandering van het beeld dat
actrices tot dan toe in de Franse film van
de vrouw gaven. En Jeanne Moreau stelde
naarmate ze zelf ouder werd dat beeld van de
nieuwe vrouw in haar films bij. Ze liet ons via
haar gezicht meeleven met haar gevoelens of
juist gevoelloosheid zoals in La mariée était
en noir (François Truffaut, 1968).
Zoals altijd helpt de muziek ook Jeanne
Moreau in haar films bij het overbrengen van
wat niet in woorden of beelden uitgedrukt
kan worden. Bernard Herrmann schreef de
muziek voor La mariée était en noir en van
deze muziek is slechts een heropname in
een korte suite gedirigeerd door Elmer Bernstein op CD beschikbaar. Moreau speelde
in de jaren vijftig in een aantal films van de
zogenaamde cinéma de papa. En opeens was
daar haar nieuwe gezicht in Ascenseur pour
l’echafaud (Louis Malle, 1958).
Niet meer het gezicht van een tijdloze filmster, maar van een vrouw voor wie de tijd gaat
dringen. Niet alleen het gezicht van Moreau is
anders dan in haar voorgaande films, ook de
muziek is duidelijk anders. Los, fragmentarisch, vrij, het klinkt alsof het geïmproviseerd
is, sloom en sensueel, dat is de jazz van Miles
Davis. In de strenge jazzkringen wordt neergekeken op dit album omdat het maar om
filmmuziek gaat, maar apart van de film staat
de muziek als een huis. Het is niet alleen de
soundtrack geworden van Ascenseur pour
l’echafaud, maar ook de soundtrack voor het
begin van de Nouvelle Vague. Meer nog: het
is het klankbeeld geworden van het Parijs van
toen.

opzichte van de wensen van de regisseurs.
Miles Davis was een jazzartiest, kind van zijn
tijd, die iets in zijn muziek tot uitdrukking
bracht wat toen leefde, een genie. Delerue
was meer de vakman, zoals eigenlijk al die
mensen die aan de zo verguisde cinéma de
papa meewerkten. Bij hem is de muziek wel
gestructureerd, maar het is ook zeer verleidelijk met allerlei mooie melodietjes.
Dat is goed te horen op de cd gewijd aan
de lange samenwerking tussen Truffaut
en Delerue, van Tirez sur le pianiste (1960)
tot en met Vivement dimanche! (1983). Zijn
muziek is nooit modern of grensverleggend,
altijd plezierig net als de films zelf. Klaar en
vloeiend lonkt de muziek terug naar een tijd
waarin walsen op hun juiste waarde werden

kringen in Engeland en de Verenigde Staten.
In continentaal Europa was het onder de titel
Le roi de coeur een van de minder succesvolle films van regisseur Philippe de Broca.
Ook hij werd aanvankelijk gerekend tot de
Nouvelle Vague, maar had al snel zo veel
commercieel succes met leuke films dat die
nu een beetje worden overgeslagen met overzichten. Universal France doet gelukkig niet
zo kinderachtig en bracht twee cd’s uit van de
samenwerking tussen Delerue en De Broca.

Melodie

Moreau bleef iets met muziek houden. In
Jules et Jim (François Truffaut, 1962) zong
ze Le Tourbillon, een liedje met zo’n sterke
melodie dat het nog dagen in het hoofd bleef
spoken. Een fragment is terug te vinden in
een suite van de muziek uit de film op een
nieuwe Franse cd in de uitstekende serie van
Universal France, Écoutez le Cinéma! Het is
een cd met muziek uit verschillende films van
François Truffaut, allemaal gecomponeerd
door Georges Delerue. Delerue begon toen
net als de regisseurs van de Nouvelle Vague
aan zijn carrière. Hij verstond zijn vak als
componist en stelde zich zeer flexibel op ten

die allebei tot dan een ander vrouwbeeld vertegenwoordigden. Een sekssymbool en een
symbool voor de existentiële mens. Malle zelf
wilde vooral een komedie maken en spelen
met de regels van zo’n film. En natuurlijk
ook spelen met de inmiddels vastgeroeste
ideeën die mensen hadden over Bardot en
Moreau. Ook hier past Delerue zich weer
helemaal aan. Een paar leuke liedjes die door
de dames gezongen kunnen worden en melodieën die duidelijk uit Europa komen, niet uit
Latijns-Amerika of zelfs maar Amerika. Het
enige Latijnse komt uit Frankrijk. De nieuwe
cd wordt uitgebracht door het Amerikaanse
label Varèse Sarabande in een beperkte
oplage van tweeduizend exemplaren alleen te
koop op hun eigen website. Het is gekoppeld
aan de score van The King Of Hearts (1966),
toen een populaire film in vooruitstrevende

geschat, zoals Truffaut zelf graag terugkeek
in de filmgeschiedenis. De cd is een verzameling van eerder uitgebrachte singles, ep’tjes
en onuitgebrachte originele muziek.

Mexico

Delerue begon later een tweede carrière
in de Verenigde Staten. Voor het zover was
werkte hij ook samen met Louis Malle in
een film die in revolutionair Mexico speelt.
Viva Maria (1965) brengt Jeanne Moreau en
Brigitte Bardot samen, twee Franse actrices

Piet van de Merwe
Georges Delerue - Viva Maria!/King Of Hearts (2004). Varèse
Sarabande SRS 2017 (61:59). http://www.varesesarabande.
com/details.asp?pid=srs%2D2017%2D2
Georges Delerue – Le cinéma de François Truffaut (2004).
Universal Music Jazz France 982 445-8 (66:50).
Georges Delerue – Le Cinéma De Philippe De Broca 1959-1968
(2003). Universal Music Jazz France 980 988-4 (71:56).
Georges Delerue – Le Cinéma De Philippe De Broca 1969-1988
(2003). Universal Music Jazz France 980 988-5 (69:43).
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A Hole in my Heart Regisseur
Lukas Moodysson maakte deze film in een periode dat hij boos was en zonder inspiratie zat. Dat
is te zien – hoewel de film niet zo gruwelijk is als
je zou verwachten van claustrofobisch en pornografisch nihilisme. De hoofdzakelijk plotloze film
over een vader die met een vriend een pornofilm
maakt met de hulp van zijn zoon en een vriendin
is technisch dik in orde en uitstekend gespeeld.
Inhoudelijk is er helaas niet veel te beleven en
interessante thema’s ontbreken. Je vraagt je af
wat de regisseur eigenlijk probeert te bereiken.
De acteurs vragen zich dit ook af, in de fascinerende making of op de dvd. Hierin beginnen ze
langzaam het vertrouwen in Moodysson te verliezen. Ze vinden het verdacht dat ze geen script
mogen zien en de hele dag doelloos in een ranzig
appartement moeten rondhangen, terwijl de enige
scènes die gefilmd worden pornografisch zijn.

i ♥ huckabees Het klinkt even ambitieus als
zweverig: een filosofische en spirituele komedie over…
tja, waarover eigenlijk? Existentiële detectives, dubbelgangers, andere dimensies – i ♥ huckabees heeft
het allemaal en nog veel meer. Zoiets had gemakkelijk
kunnen bezwijken onder het gewicht van de pretenties,
maar gelukkig weet regisseur Russell de toon luchtig te
houden. Het enthousiaste acteerwerk van de hele cast,
het volstrekt originele verhaal en de ongebruikelijke
kleurschema’s houden het geheel op de rails. De dvd
is daarnaast volgestouwd met relevante extra’s. Om te
beginnen is er een uitgebreide documentaire over het
productieproces. Het enthousiasme spat van het scherm
af, onder meer in beeld gebracht door bevriend regisseur Spike Jonze. Opvallend is dat ook de acteurs niet
goed onder woorden kunnen brengen waar het allemaal
over gaat. Er zijn twee audiocommentaren, het eerste

Moodysson blijft rustig en probeert ze gerust te
stellen, maar het mag niet baten. ‘Je hebt al die
prijzen toch niet voor niets gewonnen?’, roepen
ze vertwijfeld uit. Ze beseffen dat ze niet getekend hebben voor de meest toegankelijke film
uit Moodyssons oeuvre. De making of is feitelijk
interessanter dan de film zelf en roept vragen
op over de macht van een regisseur. De verdere
extra’s worden gevormd door een vraaggesprek
na een zogenaamde masterclass, een lezing dus,
van Moodysson. Hij beantwoordt vragen uit de zaal
en spreekt openhartig over al zijn films. Hij is met
name erg tevreden over A Hole in my Heart en
noemt het zijn voorlopig beste film. In de zaal blijft
het angstvallig stil bij deze woorden.
Sanne Veerman

werkte acht jaar aan de opvolger
van zijn baanbrekende Akira, die
in 1988 de Japanse animatievorm
anime in het Westen lanceerde.
Het resultaat is verhalend redelijk,
filmtechnisch solide en animatietechnisch superieur. De titelheld
van Steamboy (die ook in het Japans
zo genoemd wordt, met een gek
accent) is de jongste telg van de
familie Steam, die in Victoriaans
Engeland een gecondenseerde vorm
van stoomkracht ontwikkelt. Daarmee kunnen bijzonder krachtige
apparaten ontwikkeld worden, met
als hoogtepunt een bewegend kasteel (van een veel minder sprookjesachtig slag dan Howl’s Moving
Castle, Hayao Miyazaki, 2004). De
Wereldtentoonstelling (Londen,
1851) vormt de achtergrond voor een
spectaculair ontsporend verschil
van inzicht tussen vader en grootvader Steam: mag deze kracht militair
ingezet worden? Sciencefiction
in de negentiende eeuw dus, een
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Kees Driessen

is het vijftig jaar geleden dat James
Dean zichzelf te pletter reed. Van de
Porsche waarmee hij op een tegenligger botste was weinig meer over. Dean
speelde slechts in drie films een hoofdrol, waarvan er twee postuum werden
uitgebracht.
Eind 2003 bracht Warner Bros. een dubbel-dvd uit met Deans laatste film, Giant
(George Stevens, 1956; zie Skrien 35/7),
nu zijn er twee special editions op de
markt gekomen, die de vorige dvd-uitgaven van dezelfde films technisch en
qua extra materiaal ver overstijgen.
Dean speelde zijn eerste hoofdrol in Elia
Kazans East of Eden (1954), een verfilming van John Steinbecks gelijknamige
boek. In deze variatie op het bijbelse
Kaïn en Abel-verhaal speelt Dean Cal,
de broer die hunkert naar de liefde en
aandacht van zijn vader. Vader geeft
die vooral aan zijn broer Aron, met alle
gevolgen van dien. De transfer is uitstekend en van het extra materiaal op het
tweede schijfje is vooral de terugblik
East of Eden: Art in Search of Life (over
Steinbeck en het productieproces) de
moeite waard. De documentaire Forever
James Dean (Ara Chekmayan, 1988) is
erg hagiografisch. Wat boeiender is de
screentest die mooi is te vergelijken met
het uiteindelijke resultaat. Niet in de film
zelf, maar als een van de weggelaten
scènes die ook op de disc staan. De film
wordt vergezeld door een commentaar
track van criticus Richard Schickel.
James Dean leeft bij velen in de herinnering voort als rebel without a cause,
wat vooral te danken is aan zijn rol als
Jim Stark in de Nicholas Ray-film met
die naam. Ook deze vijftig jaar oude
film kreeg een dubbeldisc-uitgave met
opnieuw een mooie, terugblikkende
documentaire over het productieproces: Rebel Without a Cause: Defiant
Innocents. Het voor televisie gemaakte
James Dean Remembered (1975) steekt
daar bleekjes bij af. Rebel Without a
Cause – een van de eerste films over de
‘jeugdproblematiek’ – heeft een commentaartrack van Douglas Rathgeb,
schrijver van The Making of Rebel Without a Cause.

Japan 2004 regie Katsuhiro Ôtome beeldverhouding 1,85:1 distributie Sony Pictures Home
Entertainment

East of Eden regie Elia Kazan beeldverhouding 2,55:1
distributie Warner Home Video
Rebel Without a Cause regie Nicholas Ray beeldverhouding 2,35:1 distributie Warner Home Video

Zweden 2004 regie Lukas Moodysson beeldverhouding 1,85:1 distributie Memfis Film (import)

door Russell zelf en het tweede door hem en hoofdrolspelers Jason Schwartzman en Mark Wahlberg. Naomi
Watts levert een telefonische bijdrage. Vooral de regisseur heeft veel te melden, bijvoorbeeld over de visuele
stijl en de verschillende invloeden op zijn werk. Bloopers, verwijderde scènes, bizarre reclamefilmpjes, een
buitengewoon vreemde videoclip – het is er allemaal.
De meest vreemde feature is een infomercial, waarin
acteurs Dustin Hoffman en Lily Tomlin onderuitgezakt
op een bank twee professoren op melige wijze interviewen over de tiende dimensie. Met naast hen gezeten
componist Jon Brion, die ze vergast op ukelele- en
mondharmonica-intermezzo’s. Vreemder kan het haast
niet. Sanne Veerman
Verenigde Staten 2004 regie David O. Russell beeldverhouding 1,85:1 distributie Fox Home Entertainment

Steamboy Katsuhiro Ôtome

subgenre dat (al eerder) de naam
steampunk kreeg.
Steamboy is een combinatie van
3D-computeranimatie en handwerk.
Door de handgetekende oppervlakten (textures) van de 3D-vormen is
die combinatie bijna overal naadloos. Achtergronden en voorwerpen
zijn zeer realistisch en enorm gedetailleerd. Ook de personen zijn realistischer dan gebruikelijk in anime.
Volwassener gezichten met minder
grote ogen – dichterbij het klarelijnrealisme van Europese strips

James Dean Op 30 september

als Blake en Mortimer. Dat wordt
gecombineerd met een conventionele verhaalopbouw en filmstijl, een
uitstekend sounddesign waarin alles
pompt en sist en (gelukkig) nauwelijks sidekicks en komische noten.
Alles bij elkaar lijkt Steamboy sterk
op een solide Hollywood-actiefilm
(met veel special effects); ook de
Amerikaanse nasynchroniseerder
Alfred Molina (naast Anna Paquin en
Patrick Stewart) zegt in de making
of: ‘Waarom niet een speelfilm?
Was makkelijker geweest.’ De
tekenstijl voegt wel iets toe, in sfeer
en stilering (vooral van de overal
aanwezige stoom), maar in fantasie
en diepgang wordt maar weinig
gebruikgemaakt van de specifieke
mogelijkheden van animatie. Het
streven naar realisme is voor deze
anime een keurslijf geworden.

Garden state Acteur Zach
Braff, bekend van de televisieserie
Scrubs, zag kans een grote studio
in zijn door hem geschreven en
geregisseerde debuutfilm te interesseren. Geen geringe prestatie.
Meestal worden dit soort egoprojecten gekenmerkt door pretenties
en veel kunstmatig navelstaren,
maar Braff weet er ondanks die
valkuilen toch iets mooi van te
maken. Al heeft zijn hoofdzakelijk
zwijgende hoofdpersoon allerlei
psychische problemen en een
onverwerkt verleden, Braff weet
toch een goede balans te vinden
tussen zwarte humor en emotionele momenten. Ook visueel is
de film zeer geslaagd. Dit laatste
aspect komt uitvoerig aan bod in
de uitgebreide documentaire over
de productie. Al snel blijkt dat Braff
goed bekend is met zijn klassiekers
en uitvoerig over ieder aspect van
zijn film heeft nagedacht. Er zijn
twee audiocommentaren: een van
Braff en actrice Natalie Portman,
en een van Braff en enkele mensen
van de crew. Het onderonsje met
Portman verloopt voorspelbaar:
veel wederzijdse complimentjes
en oppervlakkige kletspraat. Het
tweede is een stuk interessanter.
Ook hier veel aandacht voor de
aankleding en de ‘look’ van de film.
Er zijn wat bloopers en er is een
uitgebreide selectie ‘verwijderde
scènes’, waarvan enkele zeer sterk
zijn. Om vooral vaart in de film te
houden, wordt er vaak van alles
weggeknipt, maar een film als Garden State had gezien het verloren
materiaal best wat langer mogen
zijn. Sanne Veerman
Verenigde Staten 2004 regie Zach Braff beeldverhouding 2.35:1 distributie Buena Vista
Home Entertainment

Don Camillo &
Peppone Vroeger zond de KRO

Berlusconi. De dvd’s maken deel uit
van de Cinema Forever-reeks gerestaureerde Italiaanse klassiekers. Limeze nog wel eens uit op de zondagmidLights Pictures stopte ze in Nederland
dag: het quintet Don Camillo-films,
in een prachtige box in de vorm van een
bijbel. Ze vermelden niet dat het om
gebaseerd op de boeken van Giovanni
Guareschi. De eerste film dateert uit
de gerestaureerde versies gaat, maar
1952, de laatste uit 1965. In alle aflevegezien de transfers zijn het wel degelijk
ringen worden de hoofdrollen gespeeld films uit vervlogen tijden dat kwaliteit
de Mediaset-restauraties die in licentie
door de Franse komiek Fernandel als
koppelde aan toegankelijkheid. Geen
zijn genomen. Het zwart-wit streelt de
priester Don Camillo en Gino Cervi
wonder dat het Italiaanse plaatsje Bres- ogen en het aantal beschadigingen is
als communistische burgemeester
cello, waar de films zich afspelen, een
miniem.
Peppone. Ze hebben een haat-liefdemuseum aan hen gewijd heeft. In Italië
verhouding die dateert uit hun tijd als
zijn de films nog steeds uiterst populair Don Camillo & Peppone: Don Camillo (1952), I ritorno
di Don Camillo (1953), Don Camillo e l’onorevole
partizanen in de Tweede Wereldoorlog en een mooi in memoriam aan de tijd
Peppone (1955), Don Camillo, monsignore... ma
(die uitleg komt pas aan bod in de derde dat de Italiaanse communistische partij non troppo (1961) en I compagno Don Camillo (1965)
film). De Don Camillo-reeks is geestig, nog groot was. Een paar jaar gelebeeldverhouding 1,33:1, behalve Don Camillo, monmenselijk en ontroerend en herinden zijn de films gerestaureerd door
signore... ma non troppo (1,78:1) en I compagno Don
nert aan het soort populaire Europese
Medusa, het mediabedrijf van Silvio
Camillo (1,85:1) distributie Lime-Lights Pictures

The Masters of Cinema Series (3)
De Masters of Cinema Series gaan onverdroten verder (zie
Skrien 4 en 6). Er zijn weer drie nieuwe uitstekende films
bijgekomen. Roberto Rossellini’s Francesco giullare di Dio
wordt gepresenteerd in de Italiaanse versie met hoofdstuktitels en zonder de Giotto-proloog die aan de Amerikaanse
versie voorafgaat. De Amerikaanse uitbreng verving de tussentitels door een vertelstem en voegde de Giotto-proloog
toe die niet door Rossellini werd gefilmd. Rossellini verfilmde een aantal episodes uit het leven van Franciscus van
Assisi op uiterst eenvoudige wijze. Daarbij schuwt hij humor
niet (Fellini schreef mee aan het scenario) om de spiritualiteit van zijn broederschap over te brengen. Weer eens wat
anders dan de dramatiek van de meeste religieuze films. De
transfer komt uit de Cinema Forever-reeks van Medusa (zie
hierboven) en is uitstekend.
Humanity & Paper Balloons werd in 1937 geregisseerd door
Sadao Yamanake, die vrij snel erna op negenentwintigjarige
leeftijd overleed. De film stelt de (ere)codes van de Japanse
maatschappij ter discussie in een (zeker voor 1937) vloeiende stijl en laat de armoede zien onderaan de sociale ladder.
De anekdote waarmee Humanity & Paper Balloons opent
illustreert dat treffend. Een samoerai pleegt zelfmoord
door zichzelf op te hangen. ‘Waarom niet op traditionele
wijze?’, vraagt een omstander. Dan blijkt het zwaard van de
samoerai van bamboe gemaakt te zijn, en niet geschikt om
seppuku mee te plegen. Met commentaartrack van Azië-

kenner Tony Rayns. Omdat veel kopieën tijdens bombardementen in de Tweede Wereldoorlog verloren zijn gegaan, is
er geen negatief meer van de film. Toch is de transfer meer
dan acceptabel gezien de leeftijd van de film.
Kaneto Shindo’s The Naked Island is de twaalfde uitgave in
de MoC-reeks. Er wordt geen woord gesproken in de film,
die gedraaid werd op een eiland in Zuidwest-Japan. Shindo
wilde op puur visuele wijze het verhaal vertellen van een
gezin dat op het geïsoleerde eiland aardappelen en graan
verbouwt. Voor water moeten ze twee keer per dag naar
een nabijgelegen eiland. Shindo toont de hardheid van hun
bestaan, maar ook hun eenvoudige geluk en eenheid met
de natuur. Ze sjouwen met water de bergen op om de oogst
veilig te stellen, een zich steeds herhalende daad – net als
de seizoenen – die Shindo geduldig vastlegt waardoor de
zwaarte van dit boerenbestaan des te harder overkomt.
Shindo en zijn componist Hikaru Hayashi verzorgen de commentaartrack, waarbij Shindo uitlegt dat het plantjes water
geven een metafoor is voor het verzorgen van de geest. Alex
Cox geeft een inleiding (à la zijn fameuze BBC Moviedromeintroducties) en de transfer is uitstekend.
Zoals altijd bij Masters of Cinema zijn de boekjes zeer verzorgd en informatief. André Waardenburg
beeldverhouding 1,33:1 (Humanity & Paper Balloons en Francesco giullare di Dio)
en 2,35:1 (The Naked Island) distributie Eureka

Ook uit
Pickpocket

(Robert Bresson, 1959)
Een van Robert Bressons beste en
meest toegankelijke films is eindelijk
op dvd te krijgen in Nederland: Pickpocket (1959). De zakkenrolscènes
zijn nog steeds onovertroffen en
bovendien uiterst sensueel in beeld

gebracht. In de toegevoegde extra
wordt Bresson (anno 1959) aan de
tand gevoeld door twee filmcritici die
niet begrijpen waarom hij zijn acteurs
zo non-expressief laat spelen. Een
onbegrip dat Bresson altijd parten
speelde, tot het eind van zijn carière
toe.
1,33:1 Total Film Home Entertainment

L’enfer

(Claude Chabrol, 1994)
Chabrol verfilmde op wurgende wijze
een scenario van Henri-Georges
Clouzot (Diabolique, Le salair de la
peur) over een ziekelijk jaloerse man
die denkt dat zijn vrouw (Emmanuelle
Béart) vreemd gaat. Er is geen ont-

snappen aan de bizarre logica van de
jaloerse man die zich steeds obsessiever en vreemder gaat gedragen.
De transfer is wat kleurloos en weinig
sprankelend.
1,78:1 Total Film Home Entertainment

Le soleil assassiné

(Abdelkrim Bahloul, 2003)
Deze biopic van de Algerijnse dichter
Jean Sénac laat zien hoe snel een
liberaal land na de onafhankelijkheid
van Frankrijk verviel in intolerantie in
zijn zoektocht naar een postkoloniale
(moslim)identiteit. Want wie Frans
spreekt, spreekt immers (nog steeds)
de taal van de bezetter en onderdrukker. Een kleine, indrukwekkende

film met een prachtige rol van Charles Berling en mooie weemoedige
muziek. De historische parallellen
liggen natuurlijk voor het oprapen.
2,35:1 Total Film Home Entertainment

Ozu-box

De dvd-boxset met vijf films van de
Japanse grootmeester Yasujiro Ozu
(zie Skrien 2, 2004) is opnieuw uitgegeven, maar nu met een extra disc.
Daarop een verslag van de uitgave
van de 34-delige (!) Ozu-box in Japan
en een liefdevolle terugblik van drie
nog levende Ozu-medewerkers op
zijn films en productiemethoden. Zie
de bon op pagina 15 om deze schitterende set met korting te kopen. AW
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Hollywood-film monteren met Final Cut Pro
De ondertitel van Behind the Seen, Charles
Koppelmans verslag van de postproductie van
Cold Mountain (Anthony Minghella, 2003), geeft
aan wat dat postproductietraject (en daarmee
dit boek) bijzonder maakt: de gelauwerde editor
Walter Murch gebruikte het goedkope, op de
videomarkt gerichte programma Final Cut Pro
voor de montage van een tachtig miljoen dollar
kostende Hollywood-film. De ondertitel suggereert verder dat daarmee een nieuwe weg in de
geschiedenis van de cinema is ingeslagen.
Koppelman, zelf scenarioschrijver en filmmaker, mocht enkele dagen de montage en
mixage van Cold Mountain in Londen bijwonen.
Daarnaast werd hij uitgenodigd voor een aantal
testscreenings en kreeg hij toegang tot Murch’
dagboekaantekeningen en e-mailcorrespondentie. Hij interviewde een groot aantal betrokkenen, niet alleen de filmmakers, maar ook
de deskundigen bij de verschillende facilitaire
bedrijven die software en hardware leverden
voor de afwerking van Cold Mountain. Met al
die informatie schreef hij een prettig leesbaar,
soms spannend achtergrondverhaal over de
postproductie van een moderne Hollywood-film,
in dit geval vanaf de opnames in Roemenië in de
zomer van 2002 tot aan de première in december 2003. Koppelman richt zich daarbij meer op
de technische en organisatorische aspecten van
het traject dan op de inhoudelijke beslissingen
die in de postproductie werden genomen. Dat
is op zichzelf jammer, want de keren dat hij wel
ingaat op concrete inhoudelijke vraagstukken
rond scènes en verhaalstructuur leveren de
boeiendste momenten op. Wie daarover meer
wil weten beluistere het audiocommentaar van
Murch en regisseur Minghella op de dvd van
Cold Mountain.

Still uit Cold Mountain

Lage prijs

De keuze voor Final Cut Pro werd vooral ingegeven door de lage prijs van het programma,
waardoor het mogelijk werd met vier verschillende montagesets tegelijk aan de film te werken. Door vier G4-computers te koppelen aan
een grote databank met een capaciteit van 1,2
terabyte kon één set gebruikt worden voor het
digitaliseren van het filmmateriaal, één voor
het synchroniseren en administreren van het
materiaal, één voor de montage en één voor
48 Skrien september 2005

het branden van dvd’s met rushes of montageversies ten behoeve van anderen. Bovendien
konden montageassistenten op hun werkstations zelf voormontages maken. Iets wat met de
tot dan gangbare, dure Avid-montagesystemen
veel minder makkelijk was. Daar komt bij dat
Murch steeds minder tevreden was over de
starheid van het gesloten Avid-systeem en over
de weinig geïnspireerde technische ondersteuning door dat bedrijf. De keuze voor een montageprogramma dat door Murch’ geliefde computerfabrikant Apple op de markt werd gebracht
lag voor de hand.
Toch blijkt uit het boek dat Apple helemaal niet
zo blij was met Murch’ beslissing om Final Cut
Pro te gebruiken. Weliswaar was al eerder
Steven Soderberghs Full Frontal (2002) met het
programma gemonteerd, maar dat was een
bescheiden productie en bovendien gedraaid op
Digital Video en niet op 35mm-film. Apple zelf
stond vlak voor de overstap naar het nieuwe
besturingssysteem OS X en was bezig met het
ontwikkelen van een nieuwe versie van Final
Cut Pro. De grote vragen die aan het begin van
Murch’ avontuur met Final Cut Pro versie 3.0
nog bestonden, waren of het programma de
grote hoeveelheden filmmateriaal die bij een
miljoenenproductie worden gedraaid aan kon
en of het systeem de vertaalslag van 24 beelden
per seconde naar 30 beelden per seconde en
weer terug naar 24 beelden per seconde (film
naar NTSC-video naar film) kon maken. Dit
bleek allemaal, soms met simpele aanpassingen, het geval. Lastiger bleek het zoeken naar
een manier om het programma zogenoemde
change lists te laten maken: lijsten waarop de
aanpassingen in de montage worden bijgehouden, zodat assistenten gelijkopgaand met de
digitale montage een 35mm-werkkopie kunnen snijden waarmee testvertoningen kunnen
worden gehouden. Ook bleek het programma
niet in staat om het gemonteerde filmgeluid
in de hoogste kwaliteit te exporteren naar het
Pro Tools-programma waarmee de geluidsnabewerking wordt uitgevoerd. Aan deze twee
onderdelen werd door Apple nog gewerkt toen
Murch met de montage van Cold Mountain
begon. Vooral op het moment dat het filmgeluid
moest worden overgedragen aan het geluidsdepartement gaf Apple niet thuis. De plug-in
waarmee Apple experimenteerde voor een
nieuwe versie van Final Cut Pro bleef angstvallig achter slot en grendel, Murch’ prangende
e-mails naar Apple-baas Steve Jobs ten spijt.
Murch en zijn assistant Sean Cullen zouden het
geluid uiteindelijk via een tijdrovende en ingewikkelde omweg alsnog bij de geluidseditors
weten te krijgen.

ondersteund door enkele zeer gedreven en
deskundige Final Cut Pro-specialisten, waarvan
met name het bedrijf DigitalFilm Tree in Los
Angeles genoemd moet worden. Ook maakte
Murch dankbaar gebruik van zijn connecties
in het digitale filmlandschap voor advies en
handige plug-ins. Die ondersteuning is niet
voor elke editor weggelegd en ook Koppelmans
boek geeft niet zo veel technische details dat je
daar wijzer van wordt. Eén voorbeeld: als zich
een probleem voordoet bij een testscreening
waarbij de 35mm-projector is gelocked aan de
laptop waarmee het geluid wordt afgespeeld,
dan noteert Koppelman laconiek: ‘Het was de
rood-groen-blauw kleureninstelling versus de
iets-anders instelling; erg eenvoudig.’ Wat uit
het boek wel duidelijk wordt is dat met de komst
van goedkope montagesoftware en krachtige
(laptop)computers de flexibiliteit van filmmakers in het postproductietraject aanzienlijk is
vergroot. Dat dergelijke montageprogramma’s
zich makkelijker laten combineren met uiteenlopende hardware en software, biedt editors
meer ruimte een op eigen wensen en (financiële) mogelijkheden toegesneden montagesysteem te creëren. Maar wat dit alles betekent
voor de vorm en inhoud van de aldus gemonteerde films is op basis van Cold Mountain lastig
te voorspellen, daarvoor is de montage van dit
op de Odyssee geënte liefdesdrama te weinig
vernieuwend. René van Uffelen
Behind the Seen, How Walter Murch Edited Cold Mountain Using
Apple’s Final Cut Pro and What This Means for Cinema.
Charles Koppelman
New Riders, Berkeley 2005 (348 blz.)
ISBN: 0-7357-1426-6

Specialisten

De grote gedachte dat met Final Cut Pro de
cinema een nieuwe richting is ingeslagen wordt
door het boek nog niet overtuigend uitgewerkt.
De postproductie van Cold Mountain werd

The making of Cold Mountain

Aansprekend overzicht van beeldcultuur
Het voorwoord van Beeldcultuur eindigt met
een verzoek om suggesties en discussies: de emailadressen van de schrijvers staan erbij. Dit
boek is de opvolger van hun inmiddels uitverkochte inleiding Filmkunde. De makers beseften dat vijftien jaar na dato celluloid niet meer
de enige drager is en dat film binnen de digitale
samenleving als een van de vele beelduitingen
functioneert. Vandaar deze nieuwe, bredere
aanpak. De makers stellen nadrukkelijk dat ze
dit boek zien als een eerste aanzet om vanuit
historisch perspectief een beeldcultuur te
omschrijven, die is op te vatten als een samenleving waarin verschillende beeldende media
naast andere media functioneren. Impliciet
wordt zo bij voorbaat alles wat volgt als nog niet
helemaal uitgekristalliseerd gepresenteerd,
zodat de lezer met enige reserve aan het boek
begint.

geheugensteuntje. Sowieso zou je verwachten
dat een boek met de titel Beeldcultuur rijker (en
in kleur) zou zijn geïllustreerd.
Het hoofdstuk over de filmgeschiedschrijving beschrijft de praktische en theoretische
begrenzingen en de bestaande modellen. De
casestudy van Coeur belges maakt duidelijk
welk complex netwerk van waarheidsfuncties
en kennis- en machtsrelaties spelen bij de
geschiedschrijving. Christel Stalpaert laat zien
dat de film altijd volgens het dominante discours was geanalyseerd en er na de restauratie
in 1994 ruimte kwam voor een nieuwe analyse
van de inhoud. Met een moderne blik wordt duidelijk dat de recensies van die tijd er de dingen
uitpikten die voldeden aan het toen wenselijke
beeld van de vrouw. In moderne ogen toont de
vrouwelijke regisseur hoe het door de Eerste
Wereldoorlog in gang gezette emanciperend
bewustwordingsproces de positie van de vrouw
(die buitenshuis moest werken en zich staande
hield zonder de man, die aan het front moest
vechten) blijvend veranderde.

Controverse

Gelukkig wordt dit direct bij de inleiding al
verholpen met een toepasselijk citaat van de
Belgische schrijver Tom Lanoye (altijd goed).
Hij was altijd sceptisch over de uitdrukking ‘Een
beeld zegt meer dan duizend woorden’, maar
dat is door een aantal gebeurtenissen gaan
veranderen. Hij koppelt, om uit te leggen wat hij
bedoelt, de twee immens hoge Boeddha’s van
Bamiyan die werden neergehaald door de Taliban omdat ‘ze leken op afgodsbeelden in een
land dat geen afbeeldingen van God gedoogde’
aan de New Yorkse Twin Towers, die eveneens
in 2001 vielen. De stelling van de makers dat
beeld- en woordcultuur voor sommigen (zoals
Lanoye) elkaars tegenpolen zijn, maar in werkelijkheid probleemloos naast elkaar bestaan,
wordt in Lanoye’s constateringen mooi geïllustreerd: hij verbindt de beelden door middel
van woorden en weet in enige zinnen een diepgaande, waardevolle analyse van een periode
neer te zetten. Woord en beeld leven niet alleen
naast elkaar, ze zijn voortdurend in interactie
en versterken elkaar; de kracht van beeld kan
door de duiding van het woord enorm aan betekenis winnen (en vice versa).
Het is een fascinerend en veelzeggend begin
van de doorgaans zo droge inleiding, die
nieuwsgierig maakt. In het eerste hoofdstuk
wordt de zogenaamde controverse tussen
woord en beeld beschreven en zijn religieuze
herkomst, het verbod een beeltenis van God te
aanbidden. In dit kader wordt de ontwikkeling
van de computerinterface – van symbolisch
tekensysteem (tekst) via een iconisch tekensysteem (pictogrammen) naar een communicatief
systeem waarbinnen verschillende tekensystemen convergeren – uitgelegd als blauwdruk
voor de mediageschiedenis. Bij nieuwe ontwikkelingen reageert men eerst afwerend (veel
Word Perfect-gebruikers verafschuwden MS
Word) en volgt daarop geleidelijke acceptatie.
Het voorbeeld vat de mediatheorie inderdaad
ontzettend helder samen. Op deze manier

maakt de leek eerst kennis met het principe
in plaats van het te moeten destilleren uit een
enorm stortvloed aan informatie. Voor de ontwikkeling van de mediageschiedenis, in de zin
van een overzicht van verschillende stromingen
en zienswijzen, moet de lezer naar andere literatuur omzien.

Behapbaar

Ieder hoofdstuk eindigt met een casestudy, wat
goed werkt om de onmisbare theorie behapbaar en boeiend te houden. Zo wordt in hoofdstuk zes, over wat er gebeurt achter de schermen van de kunstzinnige film, televisie, fotografie en digitale media, ingegaan op The Matrix-

Aansprekend

Wat opvalt is dat recente, aansprekende voorbeelden uit de massacultuur worden aangehaald om zaken te verduidelijken. Zo wordt de
stelling dat digitaal beeld gemakkelijker gemanipuleerd kan worden geïllustreerd met een
still uit Forrest Gump (Robert Zemeckis, 1994)

van Tom Hanks die handen schudt met John F.
Kennedy en een gemanipuleerde foto van fotografe Margi Geerlinks met het gezicht van een
bejaarde vrouw op het lichaam van een jonge
vrouw die haar kind de borst geeft. De theorie
wordt inzichtelijk gemaakt zonder oppervlakkig te worden. Ook wordt niet geschroomd om
minder toegankelijke voorbeelden aan te halen,
zoals de bezwaren van Socrates (zoals beschreven in Plato’s Phaedrus) tegen het schrift.
In de latere hoofdstukken is geen tot nauwelijks beeld gebruikt, met uitzondering van de
casus bij het vierde hoofdstuk, Filmgeschiedschrijving, waarin de film Coeur belges (Aimé
Navarre, 1923) wordt geanalyseerd. Dat is jammer, want in het eerste hoofdstuk vat het beeld
de geponeerde stellingen samen of dient als

The Matrix

trilogie (Andy en Larry Wachowski, 1999-2003)
en alle mediaproducten die aan de drie films
zijn gekoppeld. In de ethiek van de beeldcultuur
(hoofdstuk zeven), wordt Hany Abu Assads Ford
Transit (2002) aangehaald, waarmee aansluiting
wordt gezocht met recente discussies.
Andere hoofdstukken maken inzichtelijk dat
beeldcultuur en cultuurgeschiedenis voortdurend aan verandering onderhevig zijn. Het
hoofdstuk ‘Musea en archieven: een rommelige
ordening’ behandelt wat wel en niet zou moeten worden gearchiveerd en wat de financiële,
ruimtelijke en praktische beperkingen van
archivering zijn. ‘Beelden, kijkers, publieken’
geeft een overzicht van onderzoeksmethoden
in communicatiewetenschappen, filmkunde en
cultuurstudies. En dan is er nog het interessante hoofdstuk over computergames en participatiecultuur.
Al met al een zeer lezenswaardige en leerzame
inleiding in de beeldcultuur.
Wendy Koops
Beeldcultuur. Hans van Driel (redactie). Boom Onderwijs,
Amsterdam 2004 (216 blz.) ISBN 90 8506 004 4
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Meander van Joke Liberge is naast een korte film voor het grote doek ook een cd/dvd project waar
Stijn en Dagobert Sondervan muzikaal doorwerken op het thema van de film.

Meer Skrien? Word abonnee!

Agata e la tempesta

En ontvang 10 nummers voor ¤ 47,50 + Agata e la tempesta of De komedianten
n Agata e la tempesta, of van
n De komedianten

Ik neem een jaarabonnement (10 nummers) voor ¤ 47,50 en ontvang de dvd van
(Instellingen ¤ 60,–; studenten/cjp/ pas 65 ¤ 38,50; buitenland ¤ 60,– )
naam

pc/plaats

email

adres

telefoon

geboortedatum

Ik geef een jaarabonnement cadeau en ontvang als dank de dvd van n Agata e la tempesta of van n De komedianten
nieuwe abonnee

telefoon

email

adres

pc/plaats

geboortedatum

aanbrenger

telefoon

adres

pc/plaats

handtekening

Stuur deze bon zonder postzegel naar Skrien, antwoordnummer 10028, 1000 PA Amsterdam.
Deze aanbieding is geldig tot 23 september.
Hierbij machtig ik Abonnementenland tot het afschrijven van het abonnementsgeld.
rekeningnummer

ten name van

te

datum

plaats

handtekening

De machtiging kan telefonisch ongedaan worden gemaakt.

Silvio Soldini maakte met
Agata e la Tempesta een
uitbundige komedie in de stijl
van zijn grote succes Pane
e Tulipani. Agata is de altijd
enthousiaste eigenaresse
van een populaire boekenwinkel. Wanneer Agata door
een bijna twee keer zo jonge man het hof wordt
gemaakt, breken alle gloeilampen in haar omgeving vanwege haar emotionele elektriciteit en
verandert ze in een jeugdig verliefd meisje.

De komedianten
Oorlog is theater stelt de
Griekse cineast Theo Angelopoulos vast met zijn film De
komedianten (O thiassos). De
komedianten zijn een schare
toneelspelers die zowel een
onbarmhartig Griekenland
doorkruisen als de Griekse
geschiedenis tussen 1939 en
1952. Angelopoulos liet zich direct inspireren
door Sophocles’ tragedie Elektra, maar hij
maakte pure film, met brute schoonheid en wat
alledaags surrealisme als troost.
Met dank aan Homescreen

In de volgende Skrien aandacht voor het 25ste Nederlands Film Festival en een analyse van de stijl van videoclipregisseurs.
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TE ZIEN VANAF 15 SEPTEMBER
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SCHOLL

silver bear

for best actress

silver bear

for best director

ARTWORK DARIUS GHANAI

Bavaria Film International

presents a Production of

Goldkind Film

and

Broth Film

'Sophie Scholl - The Final Days' in Co-Production with BR, SWR and ARTE
Julia Jentsch Alexander Held Fabian Hinrichs Johanna Gastdorf André Hennicke Florian Stetter Petra Kelling Jörg Hube
Casting Nessie Nesslauer Make-Up Martine Flener Gregor Eckstein Costumes Natascha Curtius-Noss Production Design Jana Karen Sound Roland Winke
Sound Design Daniel Dietenberger Alex Saal Magda Habernickel Sound Mix Tschangis Chahrokh Editor Hans Funck Music Johnny Klimek
Reinhold Heil Director of Photography Martin Langer Production Manager Patrick Brandt Line Producer Jo N. Schäfer Co-Producer Bettina Reitz
Producer Christoph Mueller Sven Burgemeister Fred Breinersdorfer Marc Rothemund
Screenplay Fred Breinersdorfer Director Marc Rothemund

www.cinemien.nl/www.abc-distribution.be

www.sophiescholl.nl/www.sophiescholl.be
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