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Ulrich Seidl wankelt
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De hoofdredacteur

Stoelendans
Net nu Skrien begonnen is aan een reeks
artikelen over filmdistributie in Nederland,
vindt een nationale stoelendans plaats.
Zo opende de Belgische distributeur
Cinéart een eigen kantoor in Nederland,
dat wordt gerund door Wallie Pollé. Pollé
is geen onbekende in distributieland.
De laatste jaren was hij verbonden aan
A-Film, onder welke vlag hij One More
Film opzette. Toen dat werd opgedoekt,
werd hij op een zijspoor gezet. Nu hij terug
is als distributeur, brengt hij met Cinéart
meteen enkele sterke titels uit. Bijvoorbeeld het prachtige La graine et le mulet,
dat eerst aan Nederland voorbij dreigde te
gaan. Ook enkele andere opvallende films
van het afgelopen International Film Festival Rotterdam verdienden een distributeur
– zie pagina 12 voor enkele suggesties.
Pim Hermeling, oprichter en medeeigenaar van A-Film, verkocht zijn belang
en trad af als algemeen directeur.
Volgens Het Parool wordt hij opgevolgd
door Wilco Wolfers, die weer bij Warner
Bros. vandaan komt. Leuk, zo’n stoelendans, maar wat betekent het voor de films
die in Nederland worden uitgebracht?
Gaat A-Film ingrijpend zijn koers wijzigen?
Brengen ze alleen nog grote, commerciële
films uit? We gaan het de komende maanden in de gaten houden en zullen er verslag van doen in onze distributiereeks.
Dan iets ouds en iets nieuws. Net zoals
voorgaande jaren vindt u bij deze Skrien
een dvd met een selectie van de beste
Nederlandse kortfilms van het afgelopen
jaar. Van animatie tot experimenteel. Met
veel dank aan Holland Film en het House
of Shorts. Nieuw is dat Skrien, in samenwerking met het Filmmuseum, een voorpremière organiseert van Le voyage du
ballon rouge, de geweldig mooie film van
Hou Hsiao-hsien. Zie hiervoor de kortingsbon op pagina 12. De film wordt ingeleid
door Skrien-redacteur Gerlinda Heywegen, die er in de komende Skrien ook een
artikel over schrijft.

André Waardenburg
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Niets uit deze uitgave
mag worden verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de
betrokken auteurs.
Skrien heeft getracht de
rechthebbenden van het
beeldmateriaal te
achterhalen. Wie desondanks meent beeldrecht
te kunnen doen gelden,
wordt verzocht contact
op te nemen met de
redactie.

De digitalisering van de bioscoop biedt ongekende
mogelijkheden voor de programmering. Terwijl
exploitanten terughoudend blijven, reageren bioscoopbezoekers enthousiast op de eerste experimenten.
Frank de Neeve

Waar wilt u heen dit jaar? Thailand,
Mexico, Nepal? Vroeger had je nog wel
eens een dia-avondje bij Oom Erik
thuis, maar waar moet je tegenwoordig heen voor je multimediavakantieervaring? In Duitsland weten ze het
wel. Voor zes euro kan je daar ieder
weekend in de bioscoop een uur lang
vakantievoorpret hebben met dvd’s die
een indruk geven van de bestemming.
Lijkt Thailand u niks? Volgende week
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staat Namibië op het programma.
Een eeuw lang is de bioscoop het
domein geweest van de sterren van
het witte doek. Terwijl men programmatisch werd ingehaald door televisie,
werd het aanbod in de bioscoop gedicteerd door wat er beschikbaar was op
35mm-film: speelfilms en documentaires.
De digitalisering van de bioscoop
brengt de mogelijkheden van de tele-

visiewereld naar het filmtheater en de
multiplex, maar dan wel in high-definition, op het grote doek en met digitaal surround geluid. Niet voor niets
worden de live evenementen bij de
Engelse bioscoopketen Vue aangeprezen met de kreet ‘larger than live’.

Digitaal spul

In elke digitale bioscoop staat een
video-scaler, een apparaat dat allerlei
videosignalen geschikt kan maken
voor de digitale projector. Tot voor
kort was zelfs een Powerpointje in de
bioscoop een probleem, maar naast
de laptop staat in de projectiecabine
nu zomaar een Xbox 360-spelcomputer en een high-definition satellietontvanger, waarmee live evenementen
vanuit de hele wereld zijn te projecteren. Alternative content noemt men
dit in de bioscoopwereld, of ook wel
Other Digital Stuff (ODS), om maar aan
te geven dat men toch denkt dat film
altijd de belangrijkste attractie zal
blijven. Maar het geeft de bioscoop wel
de mogelijkheid om zijn ogen te openen naar de wereld.
In de filmtheaters is men twee jaar
geleden voorzichtig begonnen met het
programmeren van operavoorstellingen, waarvan drie zelfs live vanuit het
Amsterdamse Muziektheater. In Duitsland is men hiermee al een paar stappen verder; daar zijn in de filmtheaters
iedere maand klassieke muziekvoorstellingen te zien; zelfs Wagners urenlange Der Ring des Nibelungen werd
er met groot succes vertoond.
In Engeland is men het verst met de
digitalisering en dat is dan ook het
walhalla van de alternative content.
Bent u toevallig een rugbyfan? Odeon
Cinemas vertoonde alle wedstrijden
van het afgelopen WK live per satelliet
in HD-kwaliteit in de bioscoop. En toen
Quentin Tarantino’s Death Proof vorig
jaar in Engeland in première ging, had
Picturehouse een live interview met
de regisseur, dat in alle digitale zalen
van de keten voorafgaand aan de
filmpremière werd vertoond. Engel-

sen die hun moeder komende Moederdag op iets bijzonders willen trakteren, nemen haar mee naar een
optreden van comédienne Pam Ayres.
Het maakt niet uit waar mum woont,
want er is altijd wel een Picturehouse
in de buurt die het optreden via satelliet live vertoont.
In Nederland is Pathé het verst met
alternative content. In Pathé Buitenhof werd eind vorig jaar een optreden
van Take That vertoond, live vanuit de
O2 in Londen. De Nederlandse fans
waren zo dolenthousiast, dat toen de
wave in Londen door het stadium ging,
hij zich moeiteloos doorzette in de zaal
in Den Haag. Maar ook opera vanuit de
NewYork Metropolitan is een groot
succes en Pathé kondigde onlangs
zelfs aan, dat het overweegt om Formule 1-races live in de bioscoop te
brengen.

Nesdijk 7, Bergen Noord-Holland, 19 januari 2008, 19.05 uur

Koudwatervrees

Raar genoeg grijpen bioscopen de
nieuwe mogelijkheden die digitalisering biedt, niet direct met beide handen aan. Natuurlijk is er koudwatervrees en onwetendheid over de aanbieders van dergelijk materiaal; men
heeft immers de afgelopen honderd
jaar alleen maar met filmdistributeurs
te maken gehad. Hoe je bijvoorbeeld
operaliefhebbers kan bereiken, is
binnen de bioscoopbranche een
geheel nieuwe vraag. Maar exploitanten zijn ook huiverig voor hun imago:
‘Moeten bezoekers videogames kunnen spelen in onze zaal, we zijn toch
geen speelhal?’ Of: ‘Het WK Voetbal?
Wij hebben die operavoorstellingen
wel gedaan, maar dat gaat echt te ver;
we zijn een filmtheater!’
Bioscoopbezoekers zijn echter
enthousiast over de nieuwe mogelijkheden. Zij vinden het helemaal niet
raar om een opera in de bioscoop te
bekijken, maar komen met drommen.
‘Het was net of ik er echt bij was’,
vertelde een bezoeker achteraf. En
vakantie-dvd’s in je lokale multiplex?
‘Ja leuk! Is er dan ook een nagesprek
met andere reizigers?’
Dergelijke reacties bewijzen dat het
publiek vaak straatlengtes voorligt op
de weifelende bioscoopexploitanten in
hun acceptatie van de nieuwe mogelijkheden van digitalisering. Een consequente programmering van dergelijke vernieuwende evenementen trekt
ook bezoekers aan die de bioscoop
anders links laten liggen. Eenmaal
over de drempel zullen die wellicht
ook naar reguliere filmvoorstellingen
komen. Alleen al daarom zouden
bioscopen en filmtheaters volop aan
het experimenteren moeten gaan.
‘Bingo live per satelliet? Ja, waarom
ook niet?’

FOTO BOB BRONSHOFF

Met de bioscoop de wijde wereld in

Het schrijversechtpaar Céline
Linssen en Peter Delpeut is
aan het werk in het A. Roland
Holsthuis in Bergen, een villa
die sinds mei 2002 gehuurd
kan worden door schrijvers en
dichters. Voor 550 euro, inclusief gas en licht, het gebruik
van de dienstfiets en computer met internet. Hafid Bouazza, Adriaan van Dis, Maria
Goos, Gerrit Kouwenaar, Aad
Nuis en Joost Zwagerman –
om er maar een paar te noemen – gingen Linssen en
Delpeut voor.
Delpeut werkte er – hoe treffend – aan Een gelukkig huwelijk, een oorspronkelijk scenario voor een film die hij zelf
gaat regisseren, met Halina
Reijn in de hoofdrol. Ook legde
Delpeut (van wie vorig jaar de
historische roman Het vergeten seizoen verscheen) de
laatste hand aan een script
van Linssen over de vermeende superspion Mata Hari. Dat
had een dure Franse coproductie moeten worden, maar
toen het project strandde,
besloot Linssen er een roman
van te maken: De laatste liefde van Mata Hari. Vervolgens
bedacht Delpeut, die al eens
een geheel Japanse film in
Nederland had opgenomen
(Felice... Felice..., 1998), dat
ook een Fransgesproken film
in Nederland geen probleem
zou moeten zijn. Er zijn inmiddels al proefscènes gedraaid
met Monic Hendrickx.
Linssen schreef tijdens hun
verblijf van een maand een
eerste versie van het scenario
Boven is het stil, naar het
romandebuut van Gerbrand
Bakker over een 55-jarige
Noord-Hollandse boerenzoon
die op een dag besluit dat het
‘anders’ moet. ‘Het werkt als
een trein, daar in Bergen.
Thuis gebeurt het vaak dat ik
om een uur of vier nog steeds
niets heb gedaan. Daar niet.
Daar zit je om te werken en
gaat alles veel efficiënter.’
Boven is het stil is een gezamenlijk project van Els Vandevorst (Isabella Films) en Stienette Bosklopper (Circe
Films); wie de film gaat regisseren is nog niet bekend.
Jan Pieter Ekker
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Op de set bij Garin Nugroho

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

De Indonesische regisseur Garin Nugroho maakt
zijn films al draaiende. Dat kun je vermoeden als je
kijkt naar de soms uit hun voegen barstende scènes
van Opera Jawa (2006) en zeker bij zijn nieuwste
docu-speel-muziekfilm Teak Leaves at the Temples
(2008). Maar na een bezoek aan de set van Under the
Tree, die hij op Bali aan het draaien was, weet ik het
zeker. Van Singapore naar Jakarta is maar een beetje om, dus ik nam zijn uitnodiging om langs te komen
graag aan. En ik heb er bepaald geen spijt van. De
ontvangst was hartelijk en de set een ware belevenis. Achter de camera gebeurt bij Nugroho bijna nog
meer dan ervoor.
Tegen het einde van mijn tweede dag op de set vroeg

ik een assistent wanneer zij dacht dat de draaidag
over was. Geen idee, was het antwoord. Niemand
weet wat regisseur Garin van plan is. Nooit. We
wachten af tot hij zegt wat we gaan doen. Ik was toen
al zo ver dat ik wist dat het ook geen zin had om het
Nugroho zelf te vragen. Zo werkt hij niet. Maar hoe
dan wel?
Zo bijvoorbeeld.
Een bijzonder moment. Het was op de eerste dag; ik
was nog geen tien minuten aanwezig en had me nog
niet georiënteerd in de wirwar van mensen en snoeren in de tuin van een kleine villa, belangeloos afgestaan door een Duitse kunstenares op leeftijd. De
moeder en dochter in de film moesten een emotione-

le scène spelen, maar het was in de tropische tuin
een en al ontspanning en vrolijkheid.
Dochter Dewi (gespeeld door Ayu Laksmi) heeft
gehoord dat het kind dat ze in zich draagt na de
geboorte slechts twee uur zal leven. De moeder Ni
Ketuit Arini (gespeeld door de zangeres Ibu Ayu)
moet in die scène huilen. Ibu Ayu geeft te kennen dat
ze geen actrice is. Ze kan niet op commando huilen.
Nugroho neemt haar apart. Later zal hij vertellen
dat hij haar vroeg wanneer ze wel emotioneel wordt.
Bij het zingen van een bepaald lied, had ze gezegd.
Hij vroeg haar dus om tijdens de scène dat lied te
zingen. En dat werkte. Een beetje te goed zelfs.
De vrouw huilde en huilde en wist niet meer van
ophouden. Op de foto linksonder zie je het gebeuren. De zangeres zingt en huilt. De regisseur, met
Balinese hoofddoek op de voorgrond, is naar de
camera geslopen om aan te geven dat er doorgedraaid moet worden. Het wordt beklemmend stil op
de set. Hielden zelfs de immer hoorbare kippen en
hanen hun snavel? Na het cut van de filmmaker
klinkt een bevrijdend applausje en is het direct weer
rommelig en relaxt.
Op de foto zie je ook dat de intensiteit van het
moment volledig langs de jongen met de filmklapper
(clapboard) heen gaat. Die nonchalance was typerend voor de sfeer op de set. Het was een kleine
productie, maar er hingen regelmatig bijna honderd
mensen rond. Van tachtig van die mensen (ja, daar
was ik er dus één van) was het volkomen onduidelijk
wat ze daar nu deden, maar niemand stoorde zich
eraan en het was ook eigenlijk tamelijk rustig. Zelfs
op de momenten dat er complete dans- en muziekgezelschappen op de set waren uitgenodigd en alle
buurtjongetjes rond de camera hingen, verliep alles
wonderlijk soepel. Een megafoon heb ik niet gezien.
Misschien een of twee walkietalkies. De aanwijzingen werden gefluisterd. En verder leek iedereen
maar wat op eigen houtje te doen. Als het niet goed
is hoor ik het wel, leek het devies.

Free jazz

Under The Tree
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Na deze ervaring kan ik me een beetje voorstellen
hoe Teak Leaves at the Temples, de meest recente
voltooide film van Nugroho die in Rotterdam in
wereldpremière is gegaan, tot stand is gekomen. De
film is voortgekomen uit een opdracht van Toni
Hauswirth, een excentrieke Zwitserse zakenman die
ooit een skiër uit Fiji naar de Olympische spelen
stuurde. Nu stuurde hij een Zwitsers free jazz-trio
naar de Indonesische Boroboedoertempel. Nugroho
moest er een documentaire van maken. Nugroho
rook zijn kans. Free jazz is vrijheid en improvisatie
en daar zou hij zich ook aan houden. Het lijkt of hij
iedere zang-, dans- en muziekgroep uit de verre
omgeving van de tempel heeft weten warm te
maken om mee te doen. Bijna niet te beschrijven
taferelen spelen zich vervolgens af voor de camera –
wat had ik graag ook toen een kijkje achter de schermen genomen. Maar de magie die ik daar vermoed
is ook voor de camera te zien. Niet ver voor het slot
zit zo’n moment, als swingende kinddansers tijdens
een nachtelijk concert de jazz naar hun eigen hand
zetten en een honderdtal traditionele percussiespelers de Zwitsers leren wat een jamsessie is. Na de
betoverende dansertjes volgt een geheimzinnige
scène met een soort priesteressen. Free jazz als een
eeuwenoud ritueel. En filmmaken als vrije toverkunst.

Vurige lippen, roze wangen en gloedvolle ogen
De eerste beheerder van de affichecollectie van het Filmmuseum, Nico Diemer,
heeft in de jaren zeventig wereldwijd alle filmmusea benaderd om een paar van
hun belangrijke affiches op te sturen. Daardoor bezit het Filmmuseum ook een
tiental Indiase affiches uit de jaren vijftig en zestig.
Bastiaan Anink

Al decennia heeft India een bloeiende
filmcultuur. Sinds de jaren vijftig heeft het
de grootste filmproductie ter wereld, de
laatste jaren worden Bollywood-films
wereldwijd steeds populairder. De nominatie van Lagaan (Ashutosh Gowariker,
2001) voor de Oscar voor Beste NietEngelstalige Film was hiervan het voorlopige hoogtepunt. Zal het met de Bollywood-film dezelfde kant op gaan als met
de Hongkong-cinema na het succes van
Crouching Tiger, Hidden Dragon (Ang
Lee, 2000)?
In het straatbeeld van India (en in andere
gebieden waar veel hindoestanen wonen)
is film zeer zichtbaar aanwezig, met grote
billboards, affiches en gespecialiseerde
Bollywood-bioscopen. Naast de gebruikelijke gedrukte affiches hangen de
muren vol met handgeschilderde billboards, meestal uitvergrotingen van de
affiches. Het filmaffiche is in India, in
tegenstelling tot het Verre Oosten of
Europa, nog steeds een onmisbaar
onderdeel van de cultuur. Evenals de
films zijn ook de affiches veel ‘vetter’ dan
de Europese en Amerikaanse films.
Levensgrote afbeeldingen van de acteurs,
smachtend of vol woede, moeten de passanten naar de nieuwste film van een
grote ster lokken. Meestal wordt er voor
elke ster een afzonderlijk affiche
gemaakt, waarbij dan de stoere, charmante of romantische kant wordt benadrukt. Want die sterren moeten de film
verkopen, niet het verhaal.
In de jaren vijftig hadden de distributeurs
nog maar weinig geld voor reclame. Het
beperkte zich vaak tot één of twee affiches, geprint op zeer dun, houthoudend
papier, dat binnen enkele dagen al fors
verkleurde. Meestal zijn het drukke, rommelige affiches waarop zo veel mogelijk
verschillende scènes en acteurs bij
elkaar getoond worden.
Het affiche van Chaudhvin ka chand is
beduidend beter in elkaar gezet. De
omgeving waarin de film speelt, Uttar
Pradesh, wordt benadrukt met de Bada
Imambada, een belangrijk monument van
de hoofdstad Lucknow. Een moslimman
kijkt uit over het water, waarschijnlijk vol
verlangen naar een geliefde. Zij (Waheeda Rehman) domineert het affiche en dan
in het bijzonder haar zwaar aangezette
lippen, wangen en ogen. Vooral de subtiele roze gloed over haar gezicht geeft het
affiche zijn bijzondere allure.
Chaudhvin ka chand (The Fourteenth Day Moon) India
1959 regie M. Sadiq ontwerper onbekend afmetingen
102x78 cm drukker Prasad Process collectie Filmmuseum
Paul van Yperen en Bastiaan Anink, ex-beheerders van
de affichecollectie van het Filmmuseum, bespreken de
kracht, schoonheid en achtergronden van topstukken
uit de verzameling.
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Import Export brengt enige hoop op de toekomst

Ulrich Seidls
wereldbeeld
wankelt
Het is een haast ongeloofwaardige opmerking
voor wie Hundstage (2001) kent, Seidls pikdonkere analyse van de Oostenrijkse middenklasse. Mensontwaarding is hier aan de orde
van de dag, in absurd-realistische sketches
die die kwalificatie ver voorbij zijn. Een pafferige vent laat een vrouw een striptease
doen in de jurk van zijn overleden echtgenote, twee strakgespierde, kettingrokende bullebakken dwingen een oude verlopen vrouw
in hondjesstand de meest idiote liedjes te
zingen. Vergeet het woord ‘humaan’ – zeker
als je beseft hoe weinig mededogen Seidl
toont in de snoeihard gefotografeerde beelden. Het kwam hem op het verwijt te staan
zijn personages op dezelfde schaamteloze
manier te exploiteren als televisieprogramma’s als Big Brother.

De Oostenrijkse filmmaker Ulrich Seidl is vaak weggezet als
misantroop, maar wrijf hem die kwalificatie zelf niet in. ‘Al
mijn films zijn uit mijn humanistische wereldbeeld ontstaan’,
zegt hij in een interview op een Oostenrijkse website. ‘Ook als
ze verstoord, geprovoceerd of gechoqueerd hebben.’
Niels Bakker

Verrotte samenleving
Pas tegen de achtergrond van Import Export,
zijn tweede speelfilm naast een hele reeks
documentaires, wint zijn opmerking aan
overtuigingskracht. Als analyse van een door
en door verrotte samenleving is de film niet
minder pessimistisch dan zijn voorganger.
Maar dit keer brengen sommige personages
enige hoop op een betere toekomst. En zorgt
de Amerikaanse cameraman Ed Lachman –
momenteel ook te zien met Todd Haynes’
Bob Dylan-biopic I’m Not There – zowaar voor
een beetje warmte en sfeer in de belichting
van de strakke, symmetrische shots, die
daardoor minder onverbiddelijk op het netvlies branden.
Er zou sprake zijn van een breuk, ware het
8 Skrien maart/april 2008
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niet dat alle vertrouwde elementen uit het
Seidl-universum aanwezig zijn. Machtsspelletjes, vernederingen, met name op het seksuele vlak, vormen de grondslag waarop mensen met elkaar omgaan. Of beter: waarop
mannen met vrouwen omgaan, en West-Europeanen met hun oosterburen. In een relatie
van brute agressor versus machteloos slachtoffer.
Daar ligt een parallel met zijn landgenoot
Michael Haneke: Import Export is voor Oostenrijk wat Caché was voor Frankrijk. Een
schematische analyse van hoe de vroegere
overheersing van andere volken doorwerkt in

In Import Export lijken we voor het
eerst ook te mogen meeleven
de huidige economische machtspositie van
beide landen. Caché sloeg met een verhaal
over een via videobanden geterroriseerd,
gegoed echtpaar een brug naar de jeugd van
de echtgenoot, waarin hij uit jaloezie zijn
geadopteerde, Algerijnse stiefbroertje wegpestte van de boerderij van zijn ouders. Het
hele verhaal is een metafoor voor de FransAlgerijnse koloniale verhoudingen, tot thema’s als schuld en boete en het bijbehorende
geweld aan toe.

Loonslaven
Nu is Oostenrijk, anders dan Frankrijk, nooit
een koloniaal imperium geweest. Wel heeft
het tot aan het begin van de twintigste eeuw
een groot deel van Oost-Europa overheerst.
Tegenwoordig worstelt het land, als veel EUstaten, met immigratie uit het oosten, van
mensen die het net zo goed willen hebben als
westerlingen. En zoals zo vaak, laat Import
Export zien, spiegelt het verleden zich in het
heden: de loonwerkers worden behandeld als
loonslaven, ze hoeven niet te rekenen op een
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greintje medemenselijk respect. En als wij de
grenzen de andere kant op overgaan, dan
vallen mishandeling en vernedering de lokale
bevolking ten deel. Er is bar weinig veranderd, in Seidls visie domineert de rijke westerling nog altijd het wereldtoneel.
In Import Export, dat twee verhalen vertelt
die elkaar spiegelen maar niet in elkaar grijpen, valt de scheve machtsverhouding tussen
West en Oost nagenoeg samen met die tussen
mannen en vrouwen. Vrijwel meteen maakt
Seidl duidelijk hoe het zit. De Oekraïense verpleegster Olga, naar Oostenrijk geëmigreerd,
denkt via een vriendin het ideale baantje te
hebben gevonden. Ze hoeft alleen maar voor
een webcam te gaan zitten en haar kleren uit
te doen. Maar de Oostenrijkse rukkende geilneven die aan de andere kant zitten,
schreeuwen haar, op drammerige toon, de
ergste bevelen toe – ‘benen wijd, benen
wijd!’
Alle pogingen haar eer te behouden ten spijt,
eindigt voor Olga elk baantje in zulke vernederende situaties. Als huishoudster en kinderoppasser moet ze accepteren dat de vrouw
des huizes ongegeneerd haar persoonlijke
spullen doorzoekt. En in een verpleeghuis
wijst een verpleegster haar terecht als ze zich
ontfermt over een van de patiënten – haar
rol is de vloeren en bedden te poetsen en te
boenen.

Moreel gevoel
In het andere verhaal, afwisselend verteld, is
er de slonzig geklede Pauli, een kansarme
Weense beveiligingsbeambte die altijd om
geld verlegen zit (want werkloos is). Hij beledigt zijn vriendin door een zwerfhond mee te
nemen naar hun appartement, wetende van
haar angst voor honden. Schulden heeft hij
in overvloed, maar afbetalen ho maar. Zijn
schoonvader leest Pauli, onder het genot van
een biertje, de les over zijn parasiterende,
klaploperige gedrag.
In het vervolg trekt het tweetal naar de
Oekraïne om wat louche zaakjes te regelen.
Ruzie maken is het enige wat ze doen. Pa wil
dat Pauli ‘lekker meedoet’ met zijn bier- en
beestspelletjes, maar daar heeft de jongen
geen trek in. Veel meer dan mensen – met
name vrouwen – beledigen doet pa namelijk
niet. Zowaar blijkt de schuchtere, zelf allerminst smetvrije Pauli te beschikken over een
beetje moreel gevoel. De rollen worden omgedraaid – nu leest hij zijn schoonvader de les.
Het siert hem en maakt hem tegelijkertijd
hypocriet. Is Pauli’s verzet tegen zijn
schoonvader een reden tot hoop, ook op
andere gebieden in zijn leven, of zal hij zichzelf uiteindelijk weer net zo genadeloos in de
put storten? En slaagt Olga er in haar waardigheid tegen de verdrukking in te behouden, of is dat schijn en verandert ze van binnen wel degelijk langzaam in een zielig
hoopje mens?

Het zijn zulke dubbelzinnige accenten die
Seidl voortdurend in zijn hoofdpersonen legt.
Vergeleken met het cynische Hundstage is
zijn kijk op hen veel minder eendimensionaal
geworden. De buitenwereld met haar verziekte machtsverhoudingen – de omgang van
locals met immigranten, het gedrag van westerse toeristen in het buitenland, de dominantie van de man over de vrouw – is rot,
maar een menswaardig bestaan behoort voor
Olga en Pauli misschien tot de mogelijkheden. Zolang ze zich maar verzetten, hardnekkig weigeren mee te gaan in die cyclus van
mensonterend gedrag – hoe onmogelijk dat
ook lijkt.

Verlichting
Even ambivalent is de film in de vele emoties
die hij bij de kijker bespeelt. In Hundstage
brengt alleen de humor verlichting, als het
enige middel waarmee Seidl de afstand tot
zijn personages enigszins overbrugt. Omdat
we er om kunnen lachen – hoe ongemakkelijk dat ook voelt – wordt hun ellende weer
een beetje draaglijk. Anders was er alleen
walging, afkeer geweest van hun gedrag.
In Import Export lijken we voor het eerst ook
te mogen meeleven. Probeer maar eens niet
vertederd te raken, als Olga in het verpleeghuis onzelfzuchtig een op sterven liggende
man verzorgt. Eerder medelijden dan walging
voel je voor eigenlijk alle patiënten daar,
omgeven door een allesverzengende treurnis.
Maar dit alles zonder dat de grimlach verdwijnt.
Zo ontwikkelt Seidl een visie op zijn personages die met de beschrijving ‘mensenhaat’ te
kort zou worden gedaan. Ontroering en
medeleven vallen zelfs makkelijker te plaatsen onder een humanistisch wereldbeeld.
Maar opgeteld bij de harde lach en de grijstinten waarin de karakters worden neergezet,
lijkt er twijfel te zijn geslopen in Seidls houding ten opzichte van de mensheid. Hij mag
zichzelf tot humanist bekronen, uit de film
valt eerder een het-allemaal-even-niet-meerweten op te maken. Humanisme / misantropie, optimisme / pessimisme, vrije wil /
determinisme – het zijn opposities waartussen Import Export een heldere keuze weigert
te maken.
Het is die dualiteit, die ambivalentie die de
film vergeleken met Seidls eerdere werk zo
intrigerend maakt. Hier is een regisseur aan
het werk die verstrikt lijkt geraakt in zijn
eigen filosofische bespiegelingen op het
bestaan. En wat is er mooier dan een kunstenaar die niet kan kiezen? n
Import Export Oostenrijk 2007 regie Ulrich Seidl scenario
Ulrich Seidl, Veronika Franz camera Ed Lachman, Wolfgang
Thaler production design Andreas Donhauser, Renate Martin
montage Christof Schertenleib geluid Ekkehart Baumung
productie Ulrich Seidl distributie Filmmuseum duur 135’
met Ekateryna Rak, Paul Hofmann, Michael Thomas, Maria
Hofstätter, Georg Friedrich
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Distributeurs gezocht
Zoals traditie is,
selecteert Skrien uit
het aanbod van het
International Film
Festival Rotterdam
films die een plek
in de Nederlandse
bioscopen verdienen maar die, voor
zover bekend bij het
ter perse gaan, nog
geen Nederlandse
distributeur hebben.

Korting!

El cielo, la tierra
y la lluvia
De documentaireachtergrond van de Chileense regisseur José Luis Torres Leiva komt duidelijk naar voren in zijn speelfilmdebuut El
cielo, la tierra y la lluvia (The Sky, the Earth
and the Rain). Hij draaide de film in het zuiden van Chili, in het Valdivia-rivierendistrict.
Het krachtige en in zijn ruigheid erg mooie
landschap speelt eigenlijk de hoofdrol. Net
als in Antonioni’s films uit de jaren zestig
illustreert de natuurlijke omgeving en de
manier waarop Torres Leiva het filmt de psychologie van de personages. Zonder veel dialoog en met een subtiele soundtrack verduidelijkt hij de eenzaamheid van zijn vrouwelijke hoofdpersoon. Door haar vanaf een
grote afstand te filmen, terwijl ze verloren en
in zichzelf gekeerd door het bos loopt, onthult de regisseur haar mentale staat. Haar
onvermogen om haar emoties en verlangens
rechtstreeks te uiten, leidt tot een prachtige
scène in het huis van de man bij wie ze
schoonmaakt. Hij ligt in een diepe slaap verzonken op bed. Ze komt de kamer binnen en
buigt zich langzaam over hem heen. Als haar
lippen bijna de zijne raken, trekt ze zich

Le voyage du ballon rouge
voor Skrien-lezers
Tegen inlevering van deze bon aan de kassa van het
Filmmuseum (Vondelpark 3, Amsterdam) ontvangt u
maximaal twee kaartjes voor de voorpremière van
Le voyage du ballon rouge van Hou Hsiao-hsien op
maandagavond 28 april 20.00 uur, voor de vriendenprijs
van ` 4,50 in plaats van ` 7,80 per persoon. De film wordt
ingeleid door Skrien-redacteur Gerlinda Heywegen.
Houders van een Filmmuseum-vriendenpas krijgen,
naast hun gebruikelijke reductie, een tweede kaartje
gratis. Reserveren via 020-5891400, zo lang de voorraad
strekt en niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.
Altijd voor een vriendenprijs naar het Filmmuseum?
Kijk op www.filmmuseum.nl/vrienden. Wekelijks de gratis digitale
nieuwsbrief van het Filmmuseum ontvangen? Vul dan hier uw naam en
e-mailadres in of kijk op www.filmmuseum.nl/nieuwsbrief.

terug en verlaat ze de kamer. Toch is het
geen deprimerende film: eenzaamheid is iets
waar je overheen komt.
André Waardenburg
Chili 2008 regie en scenario José Luis Torres Leiva camera
Inti Briones montage Ilán Stehberg en José Luis Torres Leiva
geluid Ernesto Trujillo en Roberto Espinoza production design
Verónica Astudillo productie Bruno Bettati, Elise Jalladeau
en Peter Rommel duur 110’ met Julieta Figueroa, Angélica
Riquelme, Mariana Muñoz, Pablo Krögh, Norma Norma Ortiz,
Francisco Ossa

Naam
E-mail
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The Rebirth

Dit meesterwerk is een regelrechte provocatie
van het geduld. Tachtig minuten lang steeds
dezelfde handelingen, zonder dialoog, vrijwel
zonder geluid. Een eenzame man die zwaar
werk levert in een pikzwarte kolenmijn,
alleen noedels met ei eet en de dagen eindigt
op zijn troosteloze kamer. En een vrouw die
voor hem de maaltijden bereidt, zichzelf vult
met twee voorverpakte sandwiches en in
slaap valt op de grond, mobiele telefoon
ongebruikt naast zich.
Hun krachtige effect ontlenen de repetities
aan drie cruciale, alles verpletterende
gebeurtenissen. In de openingsscènes leren
we dat het zoontje van de vrouw het dochtertje van de man vermoordde en dat hij weigert een ontmoeting om haar excuses te aanvaarden. Daardoor slaat het feit dat ze elkaar
iedere dag zien – zonder van elkaar te weten
wie ze zijn! – in als een bom. De film heet
niet voor niets wedergeboorte: in de slotscène gebeurt het enige dat hen uit hun traumatische cyclus van pijn, woede en schuldgevoel kan halen.
Wat rest is een gevoel van verslagenheid,
maar ook van verlichting. Ja, zelfs de diepste
geestelijke wonden kunnen gehecht. Van
Kobayashi, dit jaar Filmmaker in Focus in
Rotterdam, is zijn vorige film Bashing (2005)
al aangekocht. Nu nog het lange tijd tergende, haast irritante, maar uiteindelijk louterende The Rebirth, winnaar van het festival
van Locarno.
Niels Bakker
Ai no yokan Japan 2007 regie en scenario Kobayashi Masahiro
montage Kaneko Naoki camera Nishikubo Koichi geluid
Akimoto Daisuke, Yokoyama Tatsuo productie Kobayashi
Naoko Makiko duur 102’ met Kobayashi Masahiro, Watanabe
website www.ainoyokan.com

Let the Right One in

Magnus

Ik heb nog nooit een film gezien waarin een
vampier zo serieus werd genomen. Waar laat
je het lijk? Kun je vrienden hebben? En zo ja,
wat betekent dat dan voor die ander? De
vampier in deze film is een twaalfjarig meisje
(en dat is zij al heel lang) met donkere haren
en ogen; zij sluit voorzichtig vriendschap
met een bijna doorschijnend wit leeftijdsgenootje, een jongen die in een parallelle verhaallijn op school wordt gepest. Die scènes
hebben de pijnlijke geloofwaardigheid van de
beste Scandinavische jeugdfilms; de vriendschapsscènes hebben een grote spanning
(soms ook seksueel) en tederheid; de scènes
waarin het meisje of haar duistere ‘begeleider’ op zoek gaat naar bloed zijn vaak
behoorlijk bloederig. Het camerawerk (van de
Nederlands-Zweedse cameraman Van Hoytema) is ondertussen beeldschoon, vooral de
manier waarop de gezichten en de huid van
de kinderen van dichtbij met geringe scherptediepte worden gestreeld. De shots van een
kettingzaag door metersdik ijs en van de jon-

Dat de film na vertoning op diverse festivals
nog niet is aangekocht, kan te maken hebben met de voortdurende privacyrechtszaak
in thuisland Estland. Magnus is namelijk
gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Sterker nog: een van de mensen uit dat waargebeurde verhaal speelt een hoofdrol in de film.
En doet dat op een fantastische manier.
Mart Laisk speelt zichzelf: de vader die door
zijn egoïstische en hedonistische manier van
leven zijn zoon berooft van elke autonome
levenszin. Laisk speelt het overtuigend, zonder enige terughoudendheid of gêne, terwijl
hij toch geen aangenaam karakter neerzet.
Wanneer hij Magnus na een zoveelste zelfmoordpoging eindelijk onder zijn hoede
neemt, blijkt zijn idee van een vader-zoonrelatie te zijn om samen stoned te worden of
naar de hoeren te gaan. En toch kun je het
niet helpen sympathie te voelen voor de
soms onbeholpen lobbes, die met zijn zelfspot en cynische observaties lucht geeft aan
het sombere script.
Regisseur Kadri Kousaar filmde het verhaal
van Magnus en zijn familie zonder opsmuk
maar met gevoel voor esthetiek en realistisch
drama. Laisk draagt de film, maar de andere
acteurs doen niet voor hem onder. De minimalistische muziek van Set Fire to Flame
draagt in hoge mate bij aan het schrijnende
karakter van Magnus, dat een dappere distributeur verdient.
Nicole Santé

gen die door pestkoppen in het zwembad
onder water wordt gehouden zijn onvergetelijk. Deze ingetogen, gevoelige en soms shockerende film van regisseur Alfredson (Four
Shades of Brown, 2004) bleek in Rotterdam
een publieksfavoriet, wat mogelijk een
Nederlandse distributeur over de streep kan
trekken.
Kees Driessen
Lat den rätte komma in Zweden 2008 regie Tomas Alfredson
scenario John Ajvide Lindqvist camera Hoyte van Hoytema
montage Tomas Alfredson en Daniel Jonsäter geluid Per
Sundström muziek Johan Söderqvist production design Eva
Norén productie Carl Molinder en John Nordling duur 114’ met
Kåre Hedebrant, Lina Leandersson, Per Ragnar, Henrik Dahl,
Karin Bergquist, Peter Carlberg

Nachmittag
Met Christian Petzold en Thomas Arslan
stond Angela Schanelec eind jaren negentig
aan het begin van de Neue Deutsche Welle,
met sobere films die hun personages dicht op
de huid door het dagelijks bestaan volgden.
Schanelecs stijl heeft zich inmiddels ontwikkeld van sober tot streng. Haar stilistisch
fileermes schraapt al het overbodige weg en
dat levert weerbarstige, stugge films op.
Nachmittag, gebaseerd op Een meeuw (1896)
van Anton Tsjechov, is een secuur uitgesponnen Kammerspiel over een actrice, haar zoon
en hun geliefden, dat onderlinge verhoudingen en gemoedstoestanden haarscherp ontleedt. Drie lome zomermiddagen lang volgt
Nachmittag de personages in het grote huis
aan het meer. Gevangen in hun eigen dromen over het leven dat ze zouden willen of
hadden willen leiden, zijn zij en de anderen
zelden meer dan figuranten in elkaars verlangen. De wijde wereld om hen heen is
onscherp en vergeten, gesprekken worden
nauwelijks gevoerd, enkel zinnen uitgewisseld. Pas wanneer een nieuwe verliefdheid
zich aandient, ontstaat er letterlijk en
figuurlijk diepte. Ruimte! Leven! De weerspiegeling van het water, de bomen in de
verte, de lach van de jonge vrouw, de betoverende manier waarop ze loopt. Daar opent
Schanelec je met haar vlijmscherpe stijl
ineens de ogen voor het wonder van het
bestaan.
Beatrijs van Agt
Duitsland 2007 regie en scenario Angela Schanelec camera
Reinhold Vorschneider montage Bettina Böhler geluid Martin
Steyer en Kai Tebbel productie Angela Schanelec duur 97’ met
Jirka Zett, Miriam Horwitz, Angela Schanelec, Fritz Schediwy,
Mark Waschke, Agnes Schanelec, Katharina Linder, Tobias
Lenel, Karina Krawczyk
De Filmkrant, het Goethe Institut Amsterdam, het Duitsland
Instituut Amsterdam en filmtheater Rialto organiseren in
maart in samenwerking met bioscoop Lantaren/Venster
in Rotterdam en het Louis Hartlooper Complex in Utrecht
het filmprogramma Neue Berliner Schule, waarin ook
Nachmittag wordt vertoond. Zie voor meer informatie
www.filmkrant.nl of www.rialtofilm.nl.

Estland/Verenigd Koninkrijk 2007 regie en scenario Kadri
Kõusaar camera Pawel Sobczyk montage Kaspar Kallas
geluid Horret Kuus production design Leen Võrno productie
Donal Fernandes, Kadri Kõusaar en Aet Laigu duur 86’
met Mart Laisk Kristjan Kasearu, Merle Jääger, Kerli Toim
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Royston Tan strijdt tegen censuur

‘Het was alsof ik in Singapore
niet meer bestond’

‘In een land waar de overheid films
verbiedt of drastisch censureert,
heb je maar twee opties’, zegt de
Singaporese filmmaker Royston
Tan, ‘Opgeven en meebuigen, of
de strijd aangaan.’ Zijn keuze voor
het laatste is hem zwaar komen
te staan, maar dat motiveert hem
slechts. ‘Zonder onderdrukking
geen vooruitgang.’Anke Welten

Tan ging door met
filmen; het censuurcomité met knippen
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Jong, tegendraads, een beetje gek en een
feestbeest: tijdens het International Film Festival Rotterdam (IFFR) liet Royston Tan zich
vooral van zijn vrolijke kant zien. Ook toen
hij donderdag om twaalf uur ’s middags zijn
nieuwste speelfilm 881 inluidde, tijdens een
educatief programma voor studenten over
censuur. ‘Bedankt dat jullie me zo vroeg
gewekt hebben!’, riep de filmmaker, om vervolgens te verklaren: ‘Mijn moeder begrijpt
helemaal niets van mijn eerdere films en
daarom heb ik nu 881 gemaakt. Het is een
ode aan heel slechte muziek en heel slechte
dans. Zij vindt het geweldig.’
Desgevraagd verwijst hij ook nog even naar
het thema van het programma: ‘Met de eerste
lange film die ik maakte, 15 [2003; AW], was
ik heel gelukkig. Hij gaat over jongeren die
in de problemen zitten, met veel drugs en
harde muziek. Het censuurcomité vond dat
dat allemaal niet kon en knipte er drieëndertig stukken uit.’
In dit educatieve programma, dat begonnen
was met een filmdag op verschillende plekken in het land, kregen studenten The Battle
of Algiers (Gillo Pontecorvo, 1966), Viva Zapatero! (Sabina Guzzanti, 2005) en Royston
Tans korte film Cut (2004) te zien. De films
werden aan elkaar gepraat door docenten
filmwetenschappen en programmeurs van het
Rotterdamse festival. Hoe boeiend ook, in de
bijgewoonde editie in Tilburg kwam weinig
discussie los. Gelukkig had Tan, die op het
IFFR niet alleen 881 en zijn nieuwe kortfilm
Sin Sai Hong presenteerde maar bovendien in
de Tiger-jury zat, tijd voor een interview.

Straf

Die drieëndertig cuts waren niet de enige
straf die Tan kreeg voor 15, vertelt hij: in de
eerste twee jaar nadat de film uitkwam,
mocht niemand in Singapore nieuwe filmprojecten van hem financieren, mochten media

geen aandacht aan hem besteden, werd zijn
telefoon afgeluisterd en werd hij bedreigd.
‘Het was alsof ik in Singapore niet meer
bestond’, zegt Tan, ook al was 15 op verschillende internationale filmfestival tot de officiele selectie doorgedrongen. Maar het was
voor hem geen optie om in het buitenland
verder te werken: afgezien van de eerste
twee maanden nadat 15 uit was, wilde hij in
Singapore zijn ‘en ervan getuige zijn hoe
dingen daar veranderen’.
Tan ging niet bij de pakken neerzitten en
ging toch door met filmen. Het censuurcomité ging door met knippen. Cut verscheen al
in 2004, net als andere korte films, en dus
nog voordat in 2005 zijn tweede speelfilm
verscheen, 4:30. ‘In een land waar de overheid zich het recht voorbehoudt films te verbieden of drastisch te censureren, heb je
maar twee opties’, zegt hij over Cut, een vermakelijke minimusical als lofzang op het
nationale censuurcomité, ‘opgeven en meebuigen, of de strijd aangaan. Ik kies voor dat
laatste. Cut heb ik gemaakt om te voorkomen
dat ik uit woede iemand zou vermoorden.’
Tan neemt in de film de rol van leadzanger
op zich, vermomd in een konijnenpak (zie
ook Rotterdam Chronicles in Skrien 9, november 2007).
Cut bleek een goede zet. Ook met die film was
het censuurcomité niet blij en vanuit het parlement riepen mensen dat de film helemaal
niet grappig was. Maar het werd de eerste film
van Tan waarin niet werd geknipt – in de lofzang viel niets negatiefs te bespeuren. ‘En de
discussie die naar aanleiding van die film losbarste, heeft werkelijk iets teweeggebracht in
Singapore’, zegt Tan, ‘de houding van de
overheid in aan het veranderen.’ Tot zijn verbazing nodigde een minister – wiens naam en
post hij niet mag noemen – hem uit voor een
lunch. ‘Daardoor ontdekte ik dat het niet
zozeer de politici zijn die bang zijn voor films
die ’s lands imago schaden, maar dat het de
bureaucratie is. Zij zijn het die graag het
beeld ophouden van Singapore als een conservatief en keurig land, maar politici beseffen
dat dat beeld eigenlijk helemaal niet klopt.
Dat in Singapore weinig kunst en films zijn
gemaakt buiten de mainstream, komt vooral
omdat mensen bang zijn voor repercussies.

Niet omdat ze per se zo meegaand zijn. Die
angst wordt langzaam doorbroken.’

Kaskraker

Ook in 881 is niet geknipt, terwijl die film
minder ‘onschuldig’ is dan hij lijkt. 881 heeft
veel weg van Cut: het is ook een bombastische musical met absurde humor en een
overdaad aan glitter en glamour. Dat heeft
eraan bijgedragen dat de film in Singapore
een kaskraker is: in de eerste week na de
release werden in het stadsstaatje 600 duizend dvd’s van de film verkocht. Maar het
onderwerp is eigenlijk taboe: Getai, een volkse meidenzang- en danscultuur, die vooral
populair is in de Chinese gemeenschap in
Singapore en dan vooral onder hen die het
dialect Hokkien spreken. Hokkien spreken is
in Singapore weliswaar niet verboden, maar
in media mag het maar beperkt worden
gebruikt. Daardoor, en door de oprukkende
Hollywood- en MTV-cultuur, was de Getai tot
881 op sterven na dood. ‘Dat ik over 881
nauwelijks problemen heb gehad met de
autoriteiten zal voor een deel liggen aan de
populariteit van de film’, zegt Tan, ‘maar ook
wel dat niemand echt kwaad ziet in de boodschap van de film, namelijk dat het belangrijk is tradities van het land in ere te houden.’
Dat Cut en Tans andere films de censoren in
zijn land wat milder hebben gestemd, wil
niet zeggen dat onafhankelijke filmmakers
het er nu gemakkelijk hebben. ‘Maar je ziet
dat jonge filmmakers meer risico durven
nemen’, zegt Tan. Hij noemt een naamloos
voorbeeld van een film waarin iemand een
middelvinger opsteekt en waarin gemasturbeerd wordt boven de kaart van Singapore.
‘Een filmmaker uit West-Europa of zelfs de
Verenigde Staten zou daarover waarschijnlijk
gemakkelijk doen, maar zoiets was in Singapore een paar jaar geleden ondenkbaar! In de
meeste andere Aziatische landen zou dat
trouwens nog steeds ondenkbaar zijn. De
politieke druk en angst die daarmee gepaard
gaat is misschien wel een belangrijkere reden
voor de verschillen tussen Aziatische en
Amerikaanse of – meer nog – Europese films,
dan het verschil in cultuur. Al heeft dat
natuurlijk veel met elkaar te maken.’

881

Commercie

Overigens is de angst van de bureaucratie
niet het enige dat onafhankelijke filmmakers
in de weg zit, benadrukt Tan: ‘De druk van
de commercie is minstens even bedreigend.
Zodra een overheid of samenleving zich neerlegt bij een filmindustrie waarin geld verdienen vooropstaat, is het einde zoek. De productiebedrijven uit Hollywood zijn zo vreselijk agressief, dat je daarmee als lokale filmmaker nooit kunt concurreren. Zonder steun
van de overheid, of van internationale fondsen als het Hubert Bals Fonds of het fonds
van het filmfestival van Pusan, kunnen lokale onafhankelijke filmmakers vrijwel niets.
Zie de filmindustrie van Hongkong, die in
korte tijd helemaal commercieel is geworden:
werden daar een paar jaar geleden nog honderd films per jaar gemaakt, nu zijn dat er
vijfentwintig.’
Het klinkt raar, maar Tan vecht misschien
wel liever tegen de onderdrukkende overheid
dan tegen de commercie, waarvan hij met
881 overigens opeens deel uitmaakt. ‘Zonder
oppressie is er geen vooruitgang. Natuurlijk
is iedere situatie anders en kan ik alleen
maar voor mezelf spreken, maar voor mij is
de tegenwerking vooral een motivatie
geweest om door te gaan. En dat is het nog
steeds.’ Niet om altijd provocerende films te
maken, wel om zijn dromen waar te maken.
‘Wat die dromen zijn? ‘Bungeejumpen heb ik
al gedaan en gezongen ook: behalve als
konijn in Cut heb ik de soundtrack van 881
gezongen. Mijn volgende stap is om popidool
te worden.’ n
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Portfolio
Kris Dewitte

Ulrich Seidl, Import Export

Bela Tarr, The Man from London

Actrice en Tiger Award-jurylid Renata Litvinova met dochter Uljana

Gregory King, A Song of Good

Tiger Award-winnaar Aditya Assarat, Wonderful Town
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Sokoerov schildert in Aleksandra de wereld en de mens

Oorlog als decor voor liefde
Met Aleksandra maakte
Aleksandr Sokoerov een film
over de liefde, in dit geval
over die tussen een grootmoeder en haar kleinzoon.
Tegen de achtergrond van
de overal aanwezige oorlog
in Tsjetsjenië schildert hij
in fletse kleuren en met zijn
typische geluidsband een
poëtisch portret.
Gerlinda Heywegen

Het

lijkt of de kleuren steeds meer vervagen.
Of met het dichterbij komen van het vertrek
van Aleksandra ook de film fletser wordt.
Aleksandra is een oude vrouw, een Russische
oma, precies zoals je je een Russische oma
voorstelt. Het is gek dat al voordat ze haar
kleinzoon ziet, het gemis lijkt in te treden.
Aleksandr Sokoerov vertelt in zijn nieuwste
film Aleksandra over de liefde. En maakt
vanaf dat begin duidelijk waar het om draait.
Dat je de ander al mist voordat je hem weer
gaat zien en wanneer je hem ziet, en het pijn
doet als het afscheid achter de rug is. Hoewel
beiden, de kleinzoon en de oma, ook bijna
opgelucht lijken aan het einde van de film.
Zij wilde eigenlijk niet zien hoe haar kleinzoon leeft daar in Tsjetsjenië, hij wil niet dat
ze het ziet. En toch wilden ze het allebei wel.
De pijn van de liefde. En de pijn van oorlog.

Oorlog

Die oorlog. Wat wil Sokoerov ermee? Vele
malen filmde hij er indirect over. In zijn drieluik Moloch (1999) – de laatste dagen van
Hitler in het adelaarsnest –, in Taurus (2003)
over de teloorgang van Lenin en met The Sun
(2005) over Hirohito. Die films zijn portretten van drie ‘grote’ mannen en lieten oorlog
en strijd aan de zijlijn meelopen. Hier is juist
een kleine man te zien, een kleine figuur in
een reusachtig netwerk. Het maakt Aleksandra interessanter dan het drieluik.
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Sokoerov is beter in zijn poëtische films dan
de meer verhalende. Acteurs regisseren is
niet waar de Rus goed in is en dat was precies
waar het in dat drieluik om draaide. Om verhalen van mensen. Mensen die gespeeld worden. Mensen die niet gespeeld kunnen worden. Wanneer hij slechts sferen schildert,
zelfs met een oorlog op de achtergrond, is hij
beter. Zijn zo kenmerkende stijl is overduidelijk aanwezig in Alexandra. De licht vertekenende beelden, het fletse van de kleuren en
vooral die typische geluidsband maken Aleksandra meer verwant aan films als Moeder en
Zoon (1997) dan aan bijvoorbeeld Taurus. Hij
citeert er zelfs uit. Zoals in Moeder en Zoon
de zoon over een zandpad tussen gras en riet
loopt, zo schuifelt oma naast een Tsjetsjeense jongen door de verzengende hitte. Ook
roept de film herinneringen op aan Vader en
Zoon (2003), vanwege de intimiteit tussen
familieleden. Van de openingsscène van
Vader en Zoon werd, zeer tegen de zin van
Sokoerov, gezegd dat hij homo-erotisch is.
Sokoerov filmt de zoon en zijn vader dicht op
de huid terwijl ze elkaar liefkozen. Natuurlijk
bedoelde de Rus dat helemaal niet zo,
beweerde hij keer op keer. Ook de oma en de
kleinzoon voelen een diepe liefde voor

dra heeft niets te doen, eenmaal, na een vermoeiende treinreis, aangekomen op de plaats
van haar bestemming. Koppig als ze is, mopperend, loopt ze waar ze wil lopen, gluurt ze
waar ze wil gluren. Jonge soldaten verbazen
zich over de aanwezigheid van de oude
vrouw in hun kamp. Ze is zo out of place.
Tegelijk wordt er amper aandacht aan haar
besteed. De kleinzoon laat haar zien wat hij
zoal doet en loodst haar zelfs een tank in. Op
haar leeftijd gaat alles moeilijk. Sokoerov
lijkt het oude, vermoeide lijf van Aleksandra

De kleinzoon haalt de vlecht van zijn oma uit elkaar,
zijn handen liefkozen haar haar
elkaar, wat vooral in een van de latere scènes
van de film naar voren komt. De kleinzoon
haalt de vlecht van zijn oma uit elkaar, zijn
handen liefkozen haar haar. De scène is
intiem, is een scène tussen een man en een
vrouw. Dat benadrukt de dialoog nog eens.

Traagheid

Aleksandra is een slome rondleiding door oorlogsgebied, door een militair kamp. Aleksan-

te gebruiken om nog meer traagheid in zijn
film in te bouwen. Het langzame, behoedzame in en uit treinen stappen, het zich in en
uit de tank worstelen, filmt hij rustig, aandachtig. Dit is geen plek voor Alexandra. Ze
neemt het geweer van haar kleinzoon over
als hij het haar laat zien. Ergens, na een
nachtelijke wandeling verzucht ze: ‘Jezus
Christus, help ons zondaars’. In de verte ziet
ze heuvels in brand staan.

Alexandra’s nieuwsgierigheid brengt haar tot
buiten het kamp. Tot een dorpje waar vrouwen op een marktje meer of minder zinnige
dingen proberen te verkopen. Aleksandra
raakt er aan de praat met een vrouw. Kapotgeschoten flatgebouwen zijn het decor dat
Sokoerov hier gebruikt. Nergens wordt specifiek over de oorlog gesproken maar overal is
hij aanwezig. Extra onzinnig door het
afwachten, het niets doen van de soldaten in
het kamp. En vooral pijnlijk duidelijk
gemaakt wanneer Aleksandra hardop mijmert
dat haar kleinzoon maar één ding kan, namelijk schieten met een geweer. Wat moet er
van hem worden als de oorlog voorbij is? Hier
is hij iemand, straks voorgoed niks meer.
De enige kleur in de film zit in de sieraden
van Alexandra, haar oorbellen vooral. Ze zullen eigenlijk rood zijn maar Sokoerov kleurt
ze roze. De gelige kleur van de hitte vlakt
alles af. Voordat haar kleinzoon haar haar
beroert doet ze haar sieraden af. Mopperend
op iedereen, ook op haar jonge geliefde
kleinzoon, maakt Aleksandra indruk. Zelf is
ze onder de indruk van haar kleinzoon, ook
overduidelijk van diens fysiek. In een innige
omhelzing benadrukt Sokoerov hun liefde
maar eigenlijk is het een overbodige scène.

Hij is mooi, hij is ambivalent maar ieder oud
mens dat zo veel moeite doet om iemand te
zien maakt duidelijk waar haar liefde ligt.
Aleksandra heeft alles en niets met de oorlog
te maken. Het is het decor voor Sokoerov om
over de wereld en de mens te vertellen. Het
maakt die liefde duidelijker, het maakt duidelijk dat strijd zo vreselijk banaal en onzinnig is en zo veel pijn doet.

Ontroeren

Aleksandra is een kalme, aangename filmervaring. In een perfect tempo, met een prachtig evenwichtige opbouw schildert Sokoerov
voor de zoveelste keer een film. Het medium
dat hij zo verfoeit en ondergeschikt acht aan
de schilderkunst, de muziek en de literatuur.

Zoon werd vertoond. Het is zo’n jammerlijk
onzinnige constatering van de Rus, vooral als
je zijn films ziet. Sokoerov slaagt erin beelden te bewerken zoals de beste schilders het
canvas beroeren, is als geen andere regisseur
in staat met zijn geluidsband met flarden
klassieke muziek meer verhaal te vertellen
dan zijn beelden doen en vooral te ontroeren, en vertelt in alle subtiliteit vele verhalen
tegelijkertijd. Over de liefde hier, ja. Maar
natuurlijk ook over het beestachtige van de
mens, diens wandaden en de drang beter te
willen zijn. Alles lijkt hier verenigd in
Alexandra. Alexandra, gespeeld door operadiva Galina Vishnevskaia, de lieve, chagrijnige, vervelende, grappige baboeshka. Een van
de mooiste filmpersonages ooit. n

Sokoerov lijkt het oude, vermoeide lijf van Aleksandra te
gebruiken om nog meer traagheid in zijn film in te bouwen
De enige reden waarom hij films maakt is
omdat hij niets anders kan. Dat verklaarde
hij afgelopen filmfestival in Rotterdam en
het is exact hetzelfde verhaal dat hij in 1998
vertelde toen hij er was omdat Moeder en

Rusland 2007 regie en scenario Aleksandr Sokoerov camera
Aleksandr Boerov montage Sergei Ivanov geluid Vladimir
Persov production design Dmitri Malich-Konkov productie
Andrei Sigle, Laurent Danielsou distributie A-Film duur 92’
met Galina Vishnevskaia, Vasily Shevstov, Raisa Gichaeva
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metafoor: er is de oppervlakte, met altijd
glimlachende, perfecte meisjes, en daaronder
de strijd, de pijn. Het zwembad is een ambigue plek, daarom koos ik het ook: er is verlangen, naar de lichamen van anderen, maar
ook de gêne over je eigen lichaam.’
Visueel gezien is uw film ver verwijderd
van de waterballetten met zwemster Esther
Williams, ster van MGM-musicals uit de
jaren vijftig, aan wie ik eventjes moest
denken.
‘Ik wilde het tegendeel doen van de MGMfilms met Esther Williams. Ik wilde synchroonzwemmen laten zien als een lastige
sport en niet de kitscherige kant ervan benadrukken. Dat is moeilijk, want de folklore en
rituelen zijn zo kleurrijk dat je daardoor
gemakkelijk in de verleiding komt. Voor de
scènes in het zwembad gebruikten we twee
camera’s en een speciale onderwatercamera.
Dit was vooral omdat het anders te uitputtend was geweest voor de meisjes, ze kunnen
hun optreden slechts een of twee keer achter
elkaar doen. Door met meerdere camera’s te
draaien, hoeven ze het minder vaak te herhalen.
Niemand weet precies wat er onder water
gebeurt tijdens de opvoeringen. Daarom heb
ik één scène gedraaid met de onderwatercamera. Van boven ziet het er ordelijk uit, met
gelijke patronen en bewegingen, maar onder
water is het ontzettend rommelig en zie je
pas goed hoe hard er gewerkt wordt – dat
wilde ik per se laten zien.’

Céline Sciamma over Naissance des pieuvres

‘Ik wilde een
actiefilm maken’
De debuutfilm van de Franse regisseur Céline
Sciamma roept op imponerende wijze de leefwereld van tieners op. Met groeipijnen, eenzaamheid,
behoefte aan affectie en seksuele experimenten.
‘Onder water zie je pas hoe hard er gewerkt wordt.’
André Waardenburg

Sciamma portretteert in Naissance des

pieuvres drie meisjes gedurende een zomer in
een buitenwijk van Parijs. De wat mollige en
dromerige Anne is bevriend met de schuchtere Marie, een observeerder met een nog stakerig lichaam. Gedurende de film wordt Marie
verliefd op Floriane, het mooiste meisje van
de klas, van wie iedereen denkt dat ze ‘het’
al vaak gedaan heeft. Hierdoor verwatert de
vriendschap met Anne, die hoopt dat een
leuke jongen uit haar klas zich tot haar aangetrokken voelt.
Hun verschillende gevoelens en emoties worden door Sciamma precies getekend, zonder
veel dialogen. De sleutelscène van Naissance
des pieuvres vindt plaats in de slaapkamer
van Floriane. Die wil dat Marie haar met twee
20 Skrien maart/april 2008

vingers ontmaagdt, zodat haar vriend niet
doorheeft dat ze nog maagd is. De hevig op
Floriane verliefde Marie doet het, maar uit
heel andere motieven dan vriendschap. Het
is een opzienbarende scène, die ook indruk
maakt door de terughoudendheid waarmee
Sciamma het filmde. Geen verlekkerd voyeurisme, maar totale concentratie op de emoties van beide meisjes, waardoor alles transparant blijft.
Het is een zeer zintuiglijke film, waarin paradoxaal genoeg weinig aanrakingen te zien
zijn. Slechts aanstalten of een heel licht contact. Verder veel verlangende blikken, maar
door die verlangens grotendeels onvervuld te
laten, creëert Sciamma een soms pijnlijke
film, met veel onbeholpenheid.

Uw film laat een glimp zien van een wereld
die we in film nog nauwelijks gezien hebben, die van het synchroonzwemmen.
Waarom koos u voor deze setting?
‘Ik ben altijd gefascineerd geweest door die
wereld en de eerste scène van de film is dan
ook gebaseerd op mijn eigen herinnering.
Toen ik vijftien was, ging ik per ongeluk naar
een wedstrijd synchroonzwemmen. Ik was er
zo door geïmponeerd dat ik er week lang aan
moest denken. Ik vond dat ik van mijn leven
een rotzooitje had gemaakt en dat ik eigenlijk ook daar had moeten zwemmen. Het fascineerde me, omdat zij al echte vrouwen
waren en ik er als meisje nog kinderlijk uitzag. Zij waren een soort leger, altijd samen,
en ik was ontzettend eenzaam. Bovendien

waren zij ergens goed in, terwijl ik hoogstens
een potentie had die er nog uit moest
komen.
Tien jaar later, toen ik mijn eerste film ging
schrijven, dacht ik terug aan deze ervaring
en de leefwereld van tieners en hun emotionele verwarring. Op mijn leeftijd [Sciamma
maakte de film toen ze vijfentwintig was –
AW] kun je nog praten over dingen van tien
jaar geleden, je hebt ze verwerkt maar ze zijn
nog wel vers. Ik wilde een film over meisjes
maken vanuit een vrouwelijk perspectief,
zonder nostalgie en verwondering. Ook visueel en qua geluidsontwerp is synchroonzwemmen een opvallende en dankbare sport.
De sport is emblematisch voor het bestaan
van een tienermeisje, het werkt goed als

U gebruikt tijdens een wedstrijd synchroonzwemmen een deel uit Verdi’s Requiem. Is
zulke muziek gebruikelijk bij deze competities?
‘Helemaal niet. Ze hebben een slechte
muzieksmaak, met cheesy dansmuziek. Om
deze kitsch tegen te gaan, heb ik Verdi
gebruikt. Groots en dramatisch. Mijn producent zei: “Het lijkt zo wel een arena, waarin
op elk moment de gladiators binnen kunnen
komen”, waarop ik antwoordde: “Dat is precies wat ik wil.”
Daarnaast wilde ik een oorspronkelijke
score. Meestal hoor je in tienerfilms slechte
popliedjes die de film een paar jaar later al
dateren. Ik wilde graag elektronische
muziek die je subtiel kunt verweven in het
geluidsontwerp van de hele film, zodat je
totale controle hebt over de geluidsband. Ik
begrijp niet waarom films niet meer gebruikmaken van een elektronische synthesizer-

score, het is de perfecte muziek voor cinema. Hoewel je het bij wijze van spreken
thuis kunt maken – het is een erg democratisch muziekgenre – wordt elektronische
muziek nog steeds als experimenteel
beschouwd. Voor mijn film paste het perfect.
Het is krachtige en emotionele muziek. In
het begin van de film is de muziek strikt
elektronisch, maar in de finale worden er
ook strijkers gebruikt. Om meer warmte te
geven, maar ook omdat ik wilde dat de
muziek groeide en ouder zou klinken.’
Uw film bevat veel blikken en weinig dialoog. Welk idee stak daarachter?
‘Ik wilde een actiefilm maken. Franse films
staan meestal in de traditie van de dialoogcinema. Ik had een script geschreven van honderd pagina’s met weinig dialogen, maar veel
precieze beschrijvingen van zintuiglijke handelingen, zoals hoe de meisjes kijken of dat
ze aanstalten maken elkaar aan te raken
maar het niet doen. Een choreografie van
bewegingen en blikken. Als Marie verliefd is,
eet ze de halfverrotte appel die ze uit de
afvalbak van Floriane heeft gevist. In een
gewone Franse film zou ze gewoon gezegd
hebben: ik hou van je, maar door dit te vervangen door een handeling wordt het effectiever en affectiever. Je gaat het beter voelen.’

‘Zij waren een soort leger en
ik was ontzettend eenzaam’
De ontmaagdingscène is cruciaal. Hoe
heeft u de mise-en-scène hiervan bepaald?
‘Er waren talloze vragen. Waar zet ik de
camera neer? En hoeveel takes doe ik? Ik
vraag zo veel van de actrices in deze scène.
En waar en wanneer snij je weg? Er is slechts
één cut, maar als je die verkeerd plaatst, verandert de scène drastisch van gevoel en kan
hij vulgair worden. Tijdens de montage
besloot ik ook het geluid mono te maken,
zodat alles nog geconcentreerder wordt. Ik
ben heel trots op deze scène.’ n

Frankrijk 2007 regie en scenario Céline Sciamma camera
Crystel Fournier montage Julien Lacheray muziek Para One
geluid Pierre André production design Gwendal Bescond
productie Bénédicte Couvreur en Jérôme Dopffer distributie
Cinemien duur 85’ met Pauline Acquart, Louise Blachère,
Adèle Haenel
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Al
die
mooie
No Country for Old Men
bloedsporen

Boekverfilming

Het boek van Corman McCarthy, die jarenlang in kleine kring bekendstond als ‘de beste
onbekende schrijver’, draagt niet alleen het verhaal, maar ook de beelden en de mentaliteit
van No Country for Old Men reeds in zich. De Coens-broer herkenden in zijn werk de literaire
weergave van hun visie op film. Harry Peters

Van de elf Oscar-nominaties die de gebroeders
Coen in het totaal voor hun vorige films kregen, werden er twee verzilverd: die voor Beste
Actrice en Beste Originele Script voor Fargo
(1996). Na de acht nominaties en vier Oscars
voor No Country for Old Men kan er geen twijfel meer over bestaan dat de broers volledig
door Hollywood zijn geaccepteerd. Tot nu toe
viel namelijk op dat de groep bewonderaars
van hun bijna altijd sterke en meestal tegendraadse films in de loop der jaren zowel constant als relatief beperkt bleef. Het waren
vooral de filmfestivals die vochten om hun
nieuwe werk, waarbij Cannes meestal won.
De reacties na de vertoningen van No Country
for Old Men op het festival van Cannes in 2007
waren ook weer bijzonder positief. Opnieuw
hadden de Coens een meesterwerk gemaakt.
De specifieke Coen-benadering kwam weer
duidelijk naar voren en veel van die waardering en bewondering betrof dus het verhaal,
dat als typisch Coens werd betiteld. We zagen
weer door het leven getekende en vreemde
personages, die ondanks een opvallende vastberadenheid hun noodlot niet konden ontlopen. In dit geval leverde die constante in de
persoon van Chigurh zelfs een verpersoonlijking van het kwaad op. Acteur Javier Bardem
creëerde met zijn rol een klassieke filmschurk.
Merkwaardig was dat in de meeste kritieken
de link met de bron van deze vertelling terloops werd afgedaan, terwijl het gelijknamige
boek van Cormac McCarthy het zo geprezen
verhaal, de dialogen, de rol van de omgeving,
de sfeer, de humor, de dreiging, de levensfilosofie en het geweld al bevatte. De Coen-broers
hadden een roman gevonden met een verhaal
en een stijl die volledig overeenkwamen met
hun ideeën. Of sterker nog: die zo geprezen
Coen-benadering vormde al jaren de kern van
het werk van schrijver McCarthy. Je zou je
zelfs kunnen afvragen waarom ze dit boek zo
lang hebben laten liggen.

De beste onbekende schrijver
Cormac McCarthy (1933) heeft jarenlang de
intrigerende titel ‘de beste onbekende schrij22 Skrien maart/april 2008

ver’ gedragen. Hij werd slechts in kleine
kring gelezen, maar daarbinnen steeds tot
een van de belangrijkste Amerikaanse schrijvers uitgeroepen. Hoewel zijn debuut The
Orchard Keeper al een groot schrijver aankondigde, maakte vooral Child of God (1974) als
eerste indruk. Maar het zou duren tot Blood
Meridian, or the Evening Redness of the West
(1985) voor zijn echte doorbraak kwam. Hij
bleek er ook zijn locaties en thematiek mee
gevonden te hebben, want toen enkele jaren
later All the Pretty Horses (1992) verscheen,
werd duidelijk dat William Faulkner een
opvolger had. Inmiddels heeft McCarthy een
nieuwe titel gekregen: de Shakespeare van
de western.
Na het succes van All the Pretty Horses bracht
de kritiek ook zijn eerdere romans, waaronder Suttree (1979), alsnog onder de aandacht
en kwam McCarthy in de belangstelling van
lezend Amerika te staan. De ontdekking
zette zich voort, al hield McCarthy zelf zich
met die promotie totaal niet bezig. Inmiddels
zijn er een keurig verzorgde website (www.
cormacmccarthy.com) en jaarlijkse congressen over de schrijver.
Na met zijn eerste schrijversverdiensten in
Ierland zijn afkomst te hebben onderzocht
(de naam Cormac had de jonge Charles zichzelf gegeven uit bewondering voor de veertiende-eeuwse King Cormac McCarthy) en
enige tijd op Ibiza te hebben gewoond, leefde
hij in afzondering in de buurt van Knoxville
Texas. Hij bouwde en woonde in een schuur,
was arm, werd zelfs straatarm, deed geen
enkel interview, scheidde van zijn vrouw,
bemoeide zich niet met andere schrijvers en
schreef zijn volgende boek. Een andere weg
was er niet te gaan. Hij leefde zoals hij
schreef: sober en hard. Zijn korte zinnen, zijn
trefzekere stijl, de kijk op het leven en vooral zijn intrigerende verhalen konden na All
the Pretty Horses eenvoudig niet meer onopgemerkt blijven. McCarthy had als zestigjarige schrijver opeens een grote toekomst,
kreeg steeds meer succes en bleef dezelfde.
Vooral dezelfde schrijver, want All the Pretty
Horses was het eerste deel van een trilogie,

die vanwege de situering tegen de grens van
Mexico de Border-trilogie werd genoemd en
die met de twee andere delen The Crossing
(1994) en Cities of the Plain (1998) een literair monument betekende voor het Zuiden.
Deze ‘gotische westerns’, waarin jonge mannen aan de zelfkant van het leven op zoek
gaan naar zichzelf en de reden van hun
bestaan, zijn meer dan stoerejongensverhalen. McCarthy geeft namelijk al zijn romans
een filosofische laag mee, die zich presenteert in de vorm van de dialogen en in de
opbouw. Dat laatste lijkt een vreemde constatering, maar het is juist de onontkoombaarheid van gebeurtenissen die McCarthy’s
visie op het leven weergeeft. Zijn antihelden
kunnen en willen zich niet verzetten tegen
wat ze overkomt. De neowesterns hebben een
hypnotiserende, betoverende werking, zitten
vol bijbelverwijzingen en zijn geschreven in
een camera eye-stijl.
Er is altijd een sterke relatie tussen mens en
dier, omdat McCarthy van mening is dat de
mens veel van het dier kan leren. Daarover is
zelfs een boek verschenen: Animals in the fiction of Cormac McCarthy van Wallis R. Sanborn.
En dan die dialogen.
‘Ik weet waar je naartoe gaat.’ ‘Waar ga ik
naartoe dan?’ ‘Weg.’ ‘Dat is geen antwoord.’
‘Het is veel meer dan een antwoord.’ ‘Je weet
niet alles.’ ‘Nee.’ ‘Heb je wel eens iemand
gedood?’ ‘Ja’, zei hij, ‘Jij?’
Kort, vijandig en gevat. De personages in
McCarthy’s romans praten weliswaar tegen
elkaar, maar lijken elkaar daarbij vooral te

Cormac McCarthy geldt als de
Shakespeare van de western
ontwijken en de antwoorden slaan een eventuele discussie meteen dood. Het is of mensen elkaar niet nodig hebben; niet voor een
gesprek en niet in het leven. De lonely wolf
doet wat hij doet. En wanneer we naast een
dergelijke levensloop ook nog een sombere
filosofie en een sterke symboliek tegenkomaart/april 2008 Skrien 23

McCarthy leefde zoals hij
schreef: sober en hard
men, hebben we zeker een McCarthy-roman
te pakken. All the Pretty Horses ging over drie
van die op-weg-naar-nergens-cowboys en
stelde paarden in de Texaanse vlakten aan de
mensen ten voorbeeld hoe te leven; een film
naar dat boek moest eenvoudig gemaakt worden. Dankzij Billy Bob Thornton kwam die er
ook.

Al die mooie paarden
Columbia maakte niet alleen een grote film
van All the Pretty Horses; de productiemaatschappij verwierf ook de filmrechten voor de
andere twee delen van de Border-trilogie.
Mike Nichols zou de productie en aanvankelijk ook de regie voor zijn rekening nemen,
maar ondervond problemen. Uiteindelijk stelde hij Billy Bob Thornton in staat het project
vlot te trekken en met een sterke cast zelfs
een 45 miljoen dollar kostende film te
maken. Toen bij de eerste presentatie bleek
dat het script van Ted Tally (die eerder The
Silence of the Lambs schreef) een episch verhaal van bijna vier uur was geworden,
schrokken distributer Sony en coproductiemaatschappij Miramax dusdanig dat er door
Harvey Weinstein ingegrepen moest worden.
In het proces naar een versie van 112 minuten haakte Mike Nichols af. De uiteindelijke
film bleek een ijsbergconstructie: veel bleef
verborgen. Er waren in de verkorte versie
belangrijke aspecten van de westernsage verdwenen. Dit productieproces maakte nog
eens duidelijk dat veranderingen of inkortingen ten opzichte van een literaire bron
gemaakt moeten worden voordat er daadwerkelijk gefilmd gaat worden.
Toen de steeds maar uitgestelde release
slechts een kwart van het budget aan de
kassa opleverde en de film daarom in grote
delen van Europa niet eens meer werd uitgebracht, leek een opvolger van Sam Peckinpah
opeens ver weg.
Dat de dvd-release van de korte versie naar
de nooit uitgebrachte director’s cut doet verlangen, is toch een verdienste. Thornton
noemt man en paard, gebruikt het typische
McCarthy-rood (voor bloed en zonsondergangen) en houdt zich strak aan de dialogen uit
het boek. Ook het verhaal over de jonge cowboy die zijn grootvader en het zicht op het
beheer van de familieranch verliest, verliefd
raakt op de dochter van de Mexicaanse grootgrondbezitter Rocha en ternauwernood een
onterechte gevangenschap overleeft doordat
haar tante hem vrijkoopt om haar eer te redden, is nauwgezet van McCarthy overgenomen. De hoofdrol van Matt Damon doet
helaas de eerdere optie Brad Pitt niet vergeten en Penelope Cruz is niet de jonge vrouw
die de lezer van het boek voor ogen stond,
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maar toch is de film een boeiende neowestern, die een nieuwe en betere release verdient. Dat zou nog wel eens kunnen gebeuren, nu producent Scott Rudin op het idee
kwam No Country for Old Men aan de Coenbroeders aan te bieden en dankzij het resultaat de belangstelling voor McCarthy ook
vanuit de filmwereld enorm is gegroeid.

De Coens en McCarthy
De vraag van Rudin aan Joel en Ethan Coen
had betrekking op het oeuvre van McCarthy.
De broers kozen voor No Country for Old Men,
omdat dat verhaal in feite de literaire weergave van hun kijk op film is. Bovendien moet
de vermenging van genres de regisseurs hebben aangesproken. Zowel een thriller-, actieals komedieaanpak was mogelijk, maar de
combinatie lag voor de hand. Juist de vermenging van duistere en komische aspecten
zit nadrukkelijk in het boek.
Ook de dialogen konden worden gebruikt, al
moesten de vele monologue intérieurs van
sheriff Bell, die haaks op de andere hoofdstukken waren gezet, door de film worden
verdeeld en soms in een dialoog tussen de
sheriff en diens assistent worden gelegd.
In feite konden de stijl, sfeer en filosofie zo
in hun film worden opgenomen. Daar waar
McCarthy schreef: ‘Behalve natuurlijk dat er
vermoedelijk minstens twee groepen naar
hem op zoek waren. En wie van de twee het
ook was, die andere was het niet en die andere zou het al net zo min opgeven’, is dat precies wat de Coens konden gebruiken.
En – om nog een voorbeeld te geven – de
koele en simpele geweldsscènes lagen al
besloten in beschrijvingen als: ‘Chigurh
schoot hem in het gezicht. Alles wat Wells
ooit had geweten, gedacht of liefgehad droop

langzaam van de muur achter hem naar
beneden.’
Het boek bevat al het verhaal, de scènes en
de mentaliteit voor een film. ‘De slotmonoloog van Bell is een goed einde, zo overgenomen uit het boek. We hebben het weliswaar
niet precies gevolgd, maar dat open einde
hebben we gehandhaafd’, vertelde Ethan
Coen op de persconferentie in Cannes.

Geen land voor oude mannen
Het geweld heeft een ontregelende invloed
op de personen in No Country for Old Men.

Wanneer Vietnam-veteraan Llewlyn Moss een
lugubere vondst doet en een tas met twee
miljoen dollar vindt, start een bijbels drama
dat tot een apocalyptisch slot leidt. Alle
hoofdpersonen zijn of raken ontspoord: Moss
(Josh Brolin) door zijn beslissing het geld te
houden, sheriff Bell (Tommy Lee Jones) door
zijn werk niet meer aan te kunnen en huurmoordenaar Chigurh (Javier Bardem) door
huurmoordenaar te zijn. Pessimisme, cynisme
en nihilisme vormen de McCarthy-cluster, die
de gebroeders Coen hebben gebruikt.
Zelfs de omgeving was tot op de kilometer
voorgeschreven. Het woeste, verlaten en
kleurrijke Texaanse land is het perfecte decor
om de niet aflatende vernietiging van het
paradijs aan te tonen. Niet door het kappen
van bomen of het aanleggen van wegen,
maar door het volgen van bloedsporen op een
uitgedroogde grond. Dat wat in al z’n perfectie en eeuwigheid aanwezig is, wordt door de
mens slechts besmeurd. De conclusie uit dit
Coen/McCarthy-verhaal is duidelijk: we leven
in een wereld die door mensen wordt
besmeurd en de wil om vorm te geven aan dit
leven is in wanhoop veranderd. Zelfs de
oudere sheriff berust daarin: hij past niet
meer in het leven en hoort daar niet meer te
zijn. Geen oude mannen in dat land.
Wil een dergelijk verhaal en sombere mededeling op film overkomen, dan is een cameraman met de kwaliteiten van Roger Deakins
noodzakelijk. Zijn schitterende registratie
van land en lucht is bepalend voor de bloedstollende film. Na ook al het enigszins vergelijkbare The Assasination of Jesse James te
hebben gefotografeerd, moet Deakins absoluut ook gevraagd worden voor eventuele
volgende Border-trilogiefilms. Het terugzien
van de beelden die zo nadrukkelijk uit het
boek naar voren komen, zou ook iets eerder
kunnen nu Ridley Scott met de verfilming
van The Blood Meridian en John Hillcoat met
The Road is gestart. De wachttijd kan nog
verder worden verkort door de films al te
lezen bij Cormac McCarthy zelf. n
No Country for Old Men Verenigde Staten 2007 regie Ethan
& Joel Coen scenario Joel en Ethan Coen naar de roman van
Cormac McCarthy camera Roger Deakins montage Roderick
Jaynes (pseudoniem voor Ethan & Joel Coen) geluid Craig
Berkey muziek Carter Burwell production design Jess Gonchor productie Ethan & Joel Coen en Scott Rudin distributie
UPI duur 122’ met Josh Brolin, Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Woody Harrelson, Kelly MacDonald, Tess Harper, Garret
Dillahunt, Barry Corbin
Cormac McCarthy, Geen land voor oude mannen (2005, vertaling Ronald Vlek). Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam
2006. ISBN 90-295-6315-X.
n Cormac McCarthy, Al de mooie paarden (1992, vertaling Ko
Kooman). Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam 1994.
ISBN 90-295-3034-0.
n Ook McCarthy’s Kind van God, De kwsing, Angel, Meridiaan
van bloed, Steden van de vlakte en De weg zijn in Nederland
verschenen.
n Stephen Tatum, Cormac McCarthy’s All the Pretty Horses.
Continuum, New York 2002.
n Edwin T. Arnold en Dianne C. Luce, A Cormac McCarthy
Companion The Border Trilogy. University Press of Mississippi 2001.
n

Het doek is

gevallen

Astoria, Amsterdam-Noord 1947
De originele tegelvloer die Albert Hein begin 1967 plaatste, ligt nog altijd in de huidige
Spar-winkel. De Astoria in Amsterdam-Noord, aan het Mosplein, is al langer een supermarkt dan het een bioscoop is geweest. In 1928 laat bioscoopexploitant J.J. Otter door
architect Willem Noorlander een woningblok met winkels en een bioscoop ontwerpen.
Otter had door Noorlander al eerder het unieke betonnen Ceintuur Theater laten ontwerpen in onvervalste Amsterdamse School-stijl.
De Astoria opent haar deuren op vrijdag 17 mei 1929 en biedt in de jaren erna naast film
ook veel variététheater en muziek, zoals ook gebeurt in de Passage, Edison en Scala in het
centrum. De zaal met balkon biedt plaats aan 550 bezoekers, in drie rangen.
Direct na de oorlog laat de dochter van de inmiddels overleden exploitant het theater flink
renoveren, naar een stadse zaal met allure. Aan de gevel prijken grote letters, maar met
neon verlichten is er niet bij. Wegens bezuinigingen is dat niet toegestaan in de stad. Tien
jaar later wordt de zaal weer vernieuwd en het doek verruild voor een CinemaScope-doek
van negen meter breed, maar veel mag het niet baten. De buurtbioscoop trekt, ondanks
zijn gevarieerde programmering (met veel titels die al maanden in het centrum draaien),
niet langer genoeg bezoekers. Voor de bewoners aan de overkant van ’t IJ (die de pont
moeten nemen) is de buurt te onguur en de lokale bevolking misdraagt zich te vaak. Na de
laatste film (The Great Race, Blake Edwards, 1965) op pakjesavond 1966 kunnen deze voor
filmvertoningen alleen nog terecht in buurthuis ’t Zonnehuis in Tuindorp Oostzaan, totdat
ook hier in 1975 de voorstellingen worden gestaakt.

Roloff de Jeu
Deze serie is gebaseerd op ansichtkaarten met oude bioscopen uit de collectie van de auteur.
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ob Dylans nummer I’m Not There gaat over
iemand die zingt dat hij dood is. Van gene
zijde bekijkt hij zijn geliefde, die hij alleen
achterlaat. Hij kan haar niet meer bereiken,
want ‘I’m not there, I’m gone’. Dylan schreef
dit nummer, nadat hij bijna was omgekomen
bij een motorongeluk. Als je ernaar luistert,
hoor je iemand die beseft dat hij niet dood is
gegaan en daarom zingt alsof zijn leven
ervan afhangt.
In Todd Haynes gelijknamige film sterft
Dylan echt bij het motorongeluk. Nu heeft
Dylan in de film zes levens, met zes personages die van hem zijn afgeleid, dus hij kan
vooruit. Die interpretatie is origineel, maar
dat geldt niet voor de verbeelding van het
titelnummer, waarbij een doodskist wordt
getoond.
Songteksten van Dylan worden in deze film
vaker pontificaal verbeeld, als fragmenten uit
een videoclip, waarbij ze zelden de poëzie
van de liedjes weten te behouden. Meer dan
over Dylan gaat de film dan ook over Amerika. Dylan wordt als relatieve buitenstaander
en kluizenaar veranderd in een Amerikaanse
Held, die rondtrekt in de Bossen van Walden
tot aan de Bible Belt. Daarbij komt zelfs
Moby Dick even om de hoek kijken. Voor dat
beeld van Dylan als Amerikaanse Held moet
de historische werkelijkheid regelmatig wijken.
Zo wil de zanger in één scène, waarin hij
optreedt in Engeland, een gigantische Amerikaanse vlag op het podium plaatsen en verklaart hij nadrukkelijk dat hij ‘Amerikaanse
muziek’ maakt – alsof hij protesteert tegen
de Engelse beatrage. Dit soort chauvinisme
past eerder in het hier en nu dan in de jaren
zestig. Het fragment komt in elk geval niet
zo voor in Don’t Look Back (1967), de
beroemde documentaire over Dylan van D.A.
Pennebaker waarvan de scène is afgeleid.

Popgeschiedenis

Behalve over de geschiedenis van Amerika,
gaat I’m Not There over de geschiedenis van
de popmuziek. Todd Haynes maakte eerder
een film over Karen Carpenter, gespeeld door
Barbie-poppen (Superstar: The Karen Carpenter Story, 1987). Dit keer wordt Dylan
gespeeld door acteurs die absoluut niet op
hem lijken, omdat ze bijvoorbeeld zwart,
vrouw, of veel mannelijker zijn. Onder hen
Richard Gere als het personage Billy the Kid

Todd Haynes kijkt niet neer op de
videoclip en leent expliciet van cliptaal
annex ‘Dylan de hallucinerende kluizenaar’,
die zijn rol heeft te danken aan de film Mr.
Jones (Mike Figgis, 1993). In het titelnummer van die film, gezongen door The Counting Crows, zit namelijk de regel ‘I wish I was
Bob Dylan’.
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Als geschiedenis van de popmuziek is I’m Not
There interessant. Eigenlijk claimt Haynes de
geschiedenis van de popmuziek als een Amerikaanse sage vol rock ’n’ roll-symboliek. De
grote, politieke verhalen van de jaren zestig
vormen daarbij slechts het behang. De strekking is dat het leven van alledag, net als het
leven van Dylan, meer veranderde op de
klanken van rockmuziek dan op tijdingen
van het wereldnieuws. Voor dit idee, dat pop-

kend. Hij is geen aardige buurjongen, hij is
nooit een gewone jongen geweest, anders
was hij niet Bob Dylan geworden.
Maar Todd Haynes’ film, die meer een
geschiedenis van Amerika is dan een geschiedenis van Dylan en zijn muziek, heeft daar
geen boodschap aan. I’m Not There berust
juist voor een belangrijk deel op het populaire beeld van de popster als guy next door: de
verschillende gezichten van Dylan, die door

Voor het beeld van Dylan als Amerikaanse Held moet de
historische werkelijkheid regelmatig wijken
muziek een bepalende factor is geweest bij
de culturele omslag van de jaren zestig, is
veel te zeggen.

Vorm

Het vernieuwende van I’m Not There is dat de
film een vorm probeert te vinden tussen
documentaire, videoclip en speelfilm. Todd
Haynes kijkt niet neer op de videoclip als
genre en leent expliciet van cliptaal. En hij
maakt gebruik van beelden uit de documentaire Don’t Look Back, die hij boven het oorspronkelijke, rauwe filmmateriaal uittilt naar
een episch niveau. Die opzet vloekt met Pennebakers ideeën over Direct Cinema, maar
geeft de beelden wel een clipachtig elan dat
past bij de rest van de film.
Met interviewfragmenten van popsterren die
op hun beurt popsterren nadoen (onder wie
Kim Gordon van Sonic Youth) is I’m Not There
ook een soort zoek-het-verschil-en-de-overeenkomsten geworden, bedoeld voor fans die
citaten van popsterren kunnen uitspellen.
Behalve met uitspraken en songteksten, kunnen ze dat vaak ook met poses. Poses die ze
niet alleen kunnen nadoen, maar die vaak
ook geleefd worden, als persoonlijke levensstijl.
Die vergaande invloed op de levensstijl van
fans (die een stuk verder gaat dan luchtgitaar spelen op YouTube) maakt van popsterren voor veel mensen een persoonlijke held.
Dylan werd beroemd als protestzanger en
daarbij hoorde een intellectuele, politiek
bewuste, maar verder vrij behoudende
levensstijl. Toen hij overschakelde op een
elektrische gitaar, verloor hij dat imago. In
de film wordt die overstap gemarkeerd door
Dylan die met zijn begeleidingsband The
Band het publiek denkbeeldig beschiet met
machinepistolen. Vervolgens klinkt het
geschokte commentaar van fans die Dylan
beschuldigen ‘evil’ te zijn.

Buurjongen

Popsociologen beweren dat popsterren als
Dylan, met hun aantrekkingskracht voor de
massa, een soort guy next door zijn. De ideale
buurjongen, gewoon gebleven en laagdrempelig voor het publiek en daardoor herkenbaar. Dylan zelf heeft dat regelmatig ont-

verschillende filmsterren worden getoond,
zijn allemaal even herkenbaar Amerikaans.
Dat geldt zelfs voor het personage Rimbaud,
dat de opstandige dichter Dylan moet uitbeelden. In Haynes’ visie is hij een soort
beatadept, een outsider à la Marlon Brando.

Filmster

Eén probleem met Haynes’ benadering is de
kloof die blijft bestaan tussen de popster en
de filmsterren die hem spelen. Het is niet zo
dat filmsterren per definitie geen popster
kunnen spelen. Alleen kiest Haynes voor zes
rollen waarin de kijker zich makkelijk kan
verplaatsen. Die benadering vloekt met de
status van Bob Dylan als muzikaal genie, als
iemand die in zijn muzikale idioom ongrijpbaar blijft. Dat de verschillende Dylan-vertolkingen falen komt, omdat Dylan als popster
samenvalt met zijn imago, waar de gekozen
Dylan-rollen het proberen te ontrafelen. Dat
gaat mis, omdat de rol van een popster onlosmakelijk is verbonden met zijn muziek, zijn

I’m Not There van Todd Haynes

Dylan is er niet
stem en zijn roem. Dylan zette zich wel af
tegen zijn imago, zoals popsterren vaker van
gedaante veranderen. Maar hij kon als musicus niet vrijblijvend kiezen uit een scala aan
rollen, daarvoor luistert zijn imago te nauw.
Het gaat bij hem niet om rollen die je geloofwaardig over zes personages kunt verdelen.
Als we I’m Not There zien als geschiedenis
van Amerika is die oplossing misschien niet
zo erg, maar als portret van Bob Dylan en
zijn muziek werkt de film niet. n
regie Todd Haynes scenario Todd Haynes en Oren Moverman
camera Edward Lachman montage Jay Rabinowitz geluid
Robert Jackson production design Judy Becker productie
John Goldwyn, Jeff Rosen, John Sloss, James D. Stern en
Christine Vachon distributie A-Film duur 135’ met Cate Blanchett, Ben Whishaw, Christian Bale, Richard Gere, Marcus Carl
Franklin, Heath Ledger, Kris Kristofferson

Todd Haynes laat
in I’m Not There
zes verschillende
acteurs uiteenlopende aspecten van
Bob Dylan verbeelden. Als alternatieve geschiedenis
van Amerika en als
vormexperiment is
de film geslaagd.
Maar een portret
van Dylan is I’m Not
There niet.
Wieke Bonnier

Christian Bale
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DISTRIBUTIE IN NEDERLAND, DEEL 3

WAT BRENGT INDEPENDENT FILMS UIT EN WAAROM?

‘JE MOET ZO RAAK MOGELIJK SCHIETEN’
De film komt gedurende het gesprek vaak ter
sprake, waaruit blijkt dat ze er nog van baalt:
Michael Clayton, vorig jaar uitgebracht door
Independent Films, werd niet de succesfilm
waarop managing director Rachel van Bommel
had gehoopt. De film bleef steken op zo’n 50
duizend bezoekers en behaalde daarmee niet
het cross-over succes van eerdere artfilms
als Babel en Crash, waar – zeker voor een film
met George Clooney – wel op werd gerekend.
‘Ga erheen!’, zegt ze nog een keer nadrukkelijk
in de recorder, want wie weet krijgt de film na
succes bij de Oscars nog een nieuwe kans in
de bioscoop.

NEDERLANDSE BODEM Hoewel
Independent Films ook artfilms uitbrengt, ligt
de focus van het bedrijf op de mainstream,
waarbij opvalt dat het veel Nederlandse
publieksfilms in de catalogus heeft. Independent Films werd in 2000 opgericht als doorstart van de bioscoopafdeling van distributeur
Universal, die als geheel op straat was komen
te staan. Het bedrijf is onderdeel van het
Belgische Independent Film Distribution van
Marc Punt, ooit door hem opgericht samen
met Jan Verheyen – Jan Doense’s partner in
crime bij De Nacht van de Wansmaak. Independent Films brengt films van onafhankelijke
producenten uit, dus niet van de Hollywood
studio’s. Recente successen zijn vooral van
Nederlandse bodem: Moordwijven van Dick
Maas was een onverwachte kaskraker rond
kerst – de film trok onlangs de 400 duizendste
bezoeker – en TBS van Pieter Kuijpers werd tijdens het Filmfestival Rotterdam gelanceerd en
doet nog steeds goede zaken. De nieuwe Johan
Nijenhuis Alibi opende met zo’n 50 duizend
bezoekers in het eerste weekend.
Independent Films is begonnen als distributeur for hire, vertelt Van Bommel, voor Belgische distributeurs die geen distributienetwerk
in Nederland hadden of voor dvd-distributeurs
die ook een release van hun film in de bioscoop
wilden. In de Benelux zijn veel filmdistributeurs, waardoor de prijzen voor films vrij hoog
liggen en een bioscooprelease aantrekkelijk
wordt. Verscheidene dvd-distributeurs zijn
daardoor zelf films in de bioscoop gaan uitbrengen, waardoor Independent Films kon
uitgroeien tot een reguliere onafhankelijke
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Vanuit een voormalige kerk
in Amsterdam Noord brengt
Independent Films grote
publieksfilms van onafhankelijke producenten in de bioscoop, variërend van natuurdocumentaire Earth tot
Kabouter Plop. Een gesprek
met managing director
Rachel van Bommel over de
zakelijke kant van de veelal
Nederlandse publieksfilm. ‘Ik
breng een film uit als ik denk
dat die goed wordt en dat we
daar een publiek blij mee
kunnen maken.’
Frank de Neeve

distributeur, met de focus op de Nederlandse
publieksfilm. Het bedrijf richt zich puur op
releases in de bioscoop, omdat dit toch de start
is van het leven van een film; de dvd-releases
van de films worden momenteel door Warner
Home Video Benelux gedaan.
De internationale films krijgt Independent
Films veelal via de Belgische connectie; daarnaast worden ook wel films gescout op festivals, maar daar is het bedrijf niet van afhankelijk. Van Bommel: ‘Het is prettig in Cannes te
zijn zonder met stress op zoek te zijn naar de
volgende hit.’ De Nederlandse films worden
veelal verkregen door het lezen van scenario’s.
‘Ik breng een film uit als ik denk dat die goed
wordt en we er een publiek blij mee kunnen
maken. Als je op basis van een scenario selecteert, geloof je echt in die film. Ik heb ook wel
eens een mooi script gelezen, maar kwam er
daarna niet uit hoe ik die film aan de man kon
brengen. Dan moet je het niet doen.’

KABOUTER PLOP ‘Het is leuk Nederlandse films uit te brengen’, vindt Van Bommel, ‘omdat je er extra dicht bovenop zit en
omdat je als distributeur – meer dan met buitenlandse films – alle kansen van een film kunt

benutten.’ Voor de Nederlandse films werkt
Independent samen met een aantal vaste
producenten zoals Lemming Film, NL Film,
Pumpkin Film en ook het Belgische Studio 100,
bekend van de Kabouter Plop-films. ‘We werken in voortdurende samenspraak. De meeste
producenten vinden het fijn in een vroeg stadium te overleggen, want ze hebben al genoeg
dingen aan hun hoofd bij de productie.’
Er zit soms wel twee jaar tussen het eerste
contact tussen producent en distributeur en
de daadwerkelijke release van een film. Voor
Nederlandse films zit men sowieso al vroeg
met elkaar aan tafel, omdat een producent
voor een subsidieaanvraag bij het Filmfonds
een distributeur nodig heeft. Bij het grote
publiek is het minder bekend dat een distributeur in dit stadium al geld in een film steekt via
een minimum guarantee (MG). Van Bommel:
‘Als een productie financieel nog niet rond is
en wij denken dat die film zeker een ton zal
opbrengen, dan kunnen wij beslissen dat geld
er op voorhand in te stoppen. De film kan dan
in ieder geval gemaakt worden. Het is geen
lening, maar een voorschot op de royalties die
men later moet inlopen als de film is uitgebracht. Als een film een print and advertising
(P&A)-budget van drie ton heeft en je hebt een
voorschot betaald van drie ton, dan sta je bij
de release van de film op min zes ton. Bij een
filmhuur van veertig procent moet je dus meer
dan anderhalf miljoen euro boxoffice halen om
quitte te spelen.'

SYNERGIE De langdurige betrokkenheid
bij Nederlandse films betekent meer werk voor
de distributeur dan bij een buitenlandse film.
Volgens Van Bommel is het proces op deze
manier beter te beïnvloeden en is er meer
uit een film te halen. ‘Wij lezen bijvoorbeeld
de eerste versie van het script en geven daar
onze mening over; daar doet de producent al
dan niet iets mee. Ik denk dat het een soort
synergie teweegbrengt, dat wij af en toe input
geven. Lemming Film werkt nu bijvoorbeeld
aan Iep, een kinderfilm. Wij zijn voor de casting
via Z@pp kindertelevisie op zoek gegaan naar
een meisje voor de hoofdrol. Dat werkt als een
soort voorpubliciteit, omdat mensen in een
vroeg stadium al iets over die film horen.’ Er
is ook al in een vroeg stadium contact met de

media. Voor Wit Licht, de nieuwe Jean van de
Velde met Marco Borsato, worden geïnteresseerde journalisten naar Afrika gestuurd, waar
de film wordt gedraaid.
Daarnaast geeft Independent Films adviezen
over allerhande zaken die met de release te
maken hebben, zoals de poster en de titelsong.
‘De producent gaat over de filmmuziek, maar
wij zorgen zelf voor de titelsong. De band
Direct was ons idee voor Moordwijven en voor
TBS hebben we Moke gekozen. We hebben
daarvoor een gesprek gehad met MTV over wat
hot and happening is, maar uiteindelijk wordt
gekeken of zoiets werkt voor zowel de artiest
als voor ons.’ Niet iedereen heeft in de gaten
dat er op zo veel niveaus aan de publiciteit van
een film wordt gewerkt. ‘Laatst zei iemand:
“Jullie hadden wel mazzel dat er bij Het
Schnitzelparadijs een muziekclip was met scènes uit de film”. Dat is het leuke aan distributie: het potentiële publiek op zo veel mogelijk
manieren met de film confronteren.’

ZWABBEREND Veel Nederlandse
films moeten van het Nederlands Fonds
voor de Film een RAS-screening ondergaan,
waarbij de film op de doelgroep wordt getest.
‘Bij Moordwijven stonden we in dubio. Aan de
ene kant heb je als doelgroep de Gooische
Vrouwen-fans en aan de andere kant de echte
Dick Maas-liefhebbers. De opkomst bij de
RAS-screening in Almere was enorm: we hebben vijftig vrouwen moeten wegsturen. Er was
dus een enorm animo voor die film. Bovendien
bleek de groep die een soort Gooische Vrouwen had verwacht aangenaam verrast door
de film. Met zoiets kan je rekening houden in
je campagne. Het ergste is een zwabberende
campagne waarbij verwarring ontstaat over

voor wie de film bedoeld is.’
Volgens Van Bommel kan de lange betrokkenheid bij een productie nadelen hebben. ‘Omdat
je al zo vroeg instapt, is het soms moeilijk
afstand te houden. Je weet dat de makers
bloed, zweet en tranen in die film hebben zitten
en bent daardoor nog gemotiveerder om hun
film tot een succes te maken. Het is bij Nederlandse films sowieso mijn eer te na ze niet
succesvol te laten worden. Ik probeer bij het
eerste gevoel over een film te blijven. En het is
goed om tijdens het productieproces terug te
gaan naar alleen die distributie-insteek. Soms
wil je een film anders positioneren of bepaalde
elementen benadrukken om hem te verkopen.
Er zit dan misschien meer in een film, maar
het is verstandig als distributeur om je te
beperken.’
Volgens Van Bommel zijn er duidelijk verschillende benaderingen van filmpromotie.
‘Arthouse-publiek moet je echt overtuigen,
terwijl je aan een mainstream-publiek films
meer moet verkopen. Dat is precies het verschil tussen de independent distributeurs en
de majors, die met grotere budgetten werken.
Verkopen is volgens mij zorgen dat je zo breed
mogelijk zichtbaar bent in de markt, compleet
met televisiespots: een echte push-campagne.
Bij sommige films is het echt nodig mensen
over de streep te trekken. Wij proberen hen
dan zodanig te prikkelen, dat men geïnteresseerd raakt en de film wil zien.’

HIT Eind vorig jaar had Independent Films
een ware hit in handen met de natuurdocumentaire Earth. De film die inmiddels al meer
dan 155 duizend bezoekers trok, had bijna niet
gedraaid op het documentairefestival IDFA,
het beoogde lanceerplatform. ‘IDFA wilde de

ACTIEF SINDS: 2000
PERSONEEL: 10 medewerkers
RELEASES: 21 in 2007, waarschijnlijk 23 in 2008
AANTAL RELEASES VAN NEDERLANDSE FILMS: 4 in 2007, waarschijnlijk 6 in 2008
HUIDIGE MARKTAANDEEL: 19,85% (2e plek na UPI)

film niet selecteren en daar snapte ik helemaal
niks van. Het kostte me nogal wat moeite om
Ally Derks te spreken te krijgen en die zei dat
dit niet het soort film is dat zij normaliter programmeren. Ik vond dat een raar argument,
want IDFA is toch een publieksfestival, dan
draai je toch niet maar één soort documentaire?’
‘Uiteindelijk is de producent van Earth tijdens
IDFA naar Nederland gekomen en hebben de
media het goed opgepikt; we haalden zelfs
de voorpagina’s van de kranten. In Nederland
gaat het filmpubliek niet actief op zoek naar
filminformatie; je moet een manier vinden om
het tot aan hun voordeur te brengen.
De campagne van Earth was moeilijk; je moet
proberen zo raak mogelijk te schieten. We
wilden het documentairepubliek aanspreken
maar ook families. Daarom hebben we breed
geadverteerd: zowel in filmbladen, als in
National Geographic en in de kranten.’
Op het International Film Festival Rotterdam
ging TBS van Pieter Kuijpers in première.
‘Als Theo Maassen niet in de film had gezeten,
zou ik hebben getwijfeld hem in Rotterdam
uit te brengen. Je positioneert hem daarmee
toch een beetje in de arthouse-hoek. Maar
TBS heeft met Theo de hoofdrolspeler die dat
breder trekt. We zijn lang bezig geweest een
publiciteitspad op te zetten. Je bent echt bezig
te bedenken: die week doen we dit met Theo,
dan dat met Pieter, en Moke – met de titelsong
– proberen we via verschillende kanalen in te
zetten. Je kunt niet zes keer Theo Maassen bij
De Wereld Draait Door zetten, dus je moet telkens nieuwe dingen bedenken om de aandacht
op de film te richten. Zo hebben we een debat
gehad in LUX Nijmegen met mensen van de
Pompekliniek. En we hebben tbs-ers naar de
film laten kijken, waar 1 Vandaag op is ingesprongen. Dat er discussie ontstond over de
titel en dat in NRC Handelsblad een voor- en
tegenrecensie stond, vond ik goed. De bedoeling van de makers is discussie uit te lokken.
En in Nederland blijft de mening van anderen
de belangrijkste reden om naar een film te
gaan.’ n
Dit is de derde aflevering van een reeks over de keuzes
die worden gemaakt door Nederlandse filmdistributeurs.
Wie brengt wat uit en waarom?
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De onafhankelijke Amerikaanse filmstroming mumblecore

Digitaal mompelen

Blanke jonge Amerikanen die zich op digitale video door hun relatieproblemen en uitzendbaantjes heen mompelen. Dat is, kort samengevat,
de onafhankelijke filmstroming mumblecore, die in 2005 begon maar
in Nederland niet is opgevallen. In de Verenigde Staten is de beweging
inmiddels alweer doodverklaard. De makers regisseren onverstoord
verder vanuit het graf. Paul Boon
In maart 2005 gingen op het South By South
West Film Festival (SXSW) in Texas – achteraf
gezien – maar liefst vier mumblecore-films in
première: Mutual Appreciation van Andrew
Bujalski, Four Eyed Monsters van Susan Buice
en Arin Crumley, Kissing on the Mouth van
Joe Swanberg en The Puffy Chair van Jay
Duplass. Vier lowbudget films gemaakt door
filmstudenten, over twintigers (post-grads)
die hun brood verdienen met uitzendbaantjes. Hoofdrollen werden vertolkt door vrien-

den en kennissen, doorgaans zonder acteerervaring. Geld verdienden de makers bij een
hamburgertent of, zoals Susan Buice en Arin
Crumley deden voor hun Four Eyed Monsters,
ze trokken net zo veel creditcards leeg tot ze
honderdduizend dollar hadden. De films werden gedistribueerd via het internet, vaak
door de makers zelf. Van de vier films was er
slechts één gefilmd op 16 millimeter (Mutual
Appreciation) – de rest was gedraaid op DV,
digitale video.

Digitaal

Het leek het begin van een onafhankelijke
filmstroming die ons al wordt voorspeld sinds
de beginjaren van video. Hier thematiseerden
jonge mensen zelf de uitzichtloosheid en
liefdesperikelen van hun generatie. Ze maken
daarvoor gebruik van de mogelijkheden die
de digitale techniek hen biedt en omzeilen
zo het Amerikaanse studiosysteem. Filmmakers die in economische onafhankelijkheid
het grootste goed zien, hebben het nog nooit
zo gemakkelijk gehad. Eindelijk is filmproductie volledig gedemocratiseerd.
Toegegeven: de enige die de samenhang zag
tussen de vier films was SXSW-programmeur
Matt Dentler. De regisseurs wisten niet eens
van elkaars bestaan. Dentler was ook niet
helemaal consequent: films die een duidelijk
verhaal vertellen, mochten van hem niet tot
de mumblecore gerekend worden, terwijl

The Puffy Chair een klassieke drieakter is. En
Dentler noemde de stroming Bedhead Cinema,
want de term mumblecore – een samentrekking van to mumble, mompelen, en hardcore,
harde kern – bestond in maart 2005 nog niet.
Die kwam in augustus van dat jaar pas in
zwang, toen Bujalski door Indiewire geïnterviewd werd over de dvd-uitbreng van zijn
debuut Funny Ha Ha (2002). Bujalski’s
geluidsman, met wie hij naar SXSW was
geweest, had zich geërgerd aan het gemompel
van de hoofdpersonages. Ze hadden uiteindelijk wel genoten van de andere films, al vond
Bujalski het ‘een beetje simplistisch en mal
om ze echt onder één noemer te scharen. En
als het werkelijk een beweging is, kan ik je
vast zeggen dat ik eruit wil en iets anders wil
doen. Het heeft niet zo veel zin een film te
maken die andere mensen al gemaakt hebben,
tenzij je er iets nieuws aan kan toevoegen.’
Maar bloggers bleven erover schrijven en
Dentler bleef nieuwe titels toevoegen: op
SXSW 2006 draaiden LOL (de tweede film van
Joe Swanberg), Cocaine Angel (Michael Tully)
en Dance Party, USA (Aaron Katz). Op de
2007-editie draaiden Hannah Takes the Stairs
(de derde van Swanberg), Quiet City (de tweede van Katz), Frownland (Ronald Bronstein)
en Orphans (Ry Russo-Young). Allemaal films
over een nieuwe generatie, van filmstudenten zonder budget, zonder duidelijke plot,
gefilmd op DV. De IFC, de belangrijkste bioscoop voor onafhankelijke cinema in New
York, kwam in augustus en september van dit
jaar zelfs met een speciaal mumblecore-programma, onder de titel The New Talkies.

Alleenstaande blanken

‘Het heeft niet zo veel zin
een film te maken die andere
mensen al gemaakt hebben’
Mutual
Appreciation
Mutual
Appreciation

Filmcriticus Amy Taubin schreef naar aanleiding van dat programma een kritisch essay in
het novembernummer van het gezaghebbende blad Film Comment: ‘Zogenaamd is het de
stem van een generatie, maar de mumblecore
heeft haar 15 minutes of fame gehad.’ Taubin
spaarde de jongens niet (van alle tot de
mumblecore gerekende regisseurs is Ry
Russo-Young de enige vrouw). Is het gemompel van de personages voldoende om te kunnen spreken van een stroming? Nee natuurlijk. En zelfs als we de mumblecore het voordeel van de twijfel gunnen en in een bredere
traditie proberen te plaatsen – Taubin kwam
via Kevin ‘Clerks’ Smith en Go Fish-regisseur
Guinevere Turner uit bij Chelsea Girls (1966)
van pop art-idool Andy Warhol – stuiten we

op een belangrijk verschil tussen de mumblecore-filmmakers en hun voorlopers. De jonge
filmvernieuwers zijn allemaal ‘blanken uit de
burgerklasse en ze maken films die uitsluitend over jonge mensen met heteroseksuele
relaties gaan, met baantjes bij bedrijven die
volledig worden bevolkt door single white
males en single white females’.
De hype heeft volgens Taubin wel degelijk
iets opgeleverd. Andrew Bujalski, Aaron Katz
en SXSW 2007-juryprijswinnaar Ronald
Bronstein vindt ze beloftes. Maar het is ook
wel moeilijk niet van die regisseurs te houden. Bujalski’s protagonisten – jongensmeisje Marnie in Funny Ha Ha en muzikant Alan
in Mutual Appreciation – hebben dat studentikoze en ontwapenende waar je onmogelijk
boos op kan worden. Katz dipt de werkelijkheid in een sausje van aanstekelijk puberaalpoëtische cinematografie. En Bronstein
debuut Frownland is zo misselijkmakend en
frustrerend dat je je hoed wel af moet nemen.
Van Joe Swanberg houden is al lastiger: van
alle mumblecore-regisseurs is hij de minst
geremde observeerder, met expliciete seksscènes in alle drie zijn films. Gesels van onze
tijd als internet en mobiele telefonie worden
moeiteloos in het verhaal geïntegreerd en
vormen aanleiding voor onverbloemde kritiek
op Swanbergs generatiegenoten. Taubin is
over hem veel minder enthousiast. Volgens
haar wacht de 26-jarige Swanberg een carrière bij populaire maar oppervlakkige doktersromannetjes als Gray’s Anatomy. Dentler, ‘de
aanstichter van de hype’, reageert flauwtjes
op haar aantijgingen. ‘Als de mumblecore zo
onbelangrijk is’, schrijft hij op zijn blog,
‘waarom moet Taubin er dan zo veel tijd aan
verspillen?’ Swanberg kondigde onverstoord
zijn vierde titel aan.
Of je Taubin gelijk geeft of niet: het momentum van de mumblecore is voorbij. Wie na
alle persaandacht nog met een op video
geschoten relatiekomedie over twintigers
komt, zal inmiddels een na-aper lijken. Dat
geldt natuurlijk niet voor de regisseurs die al
verbonden waren aan deze stroming-diegeen-stroming-was. Katz en Bronstein zijn
genomineerd voor Independent Spirit
Awards. En alle kritiek op huidskleur, klasse,
cinematografie en interesse van de makers
ten spijt: zelfs al droogt de stroom films over
ongelukkige twintigers op, de digitale techniek is er, het geld kan ingezameld worden –
het revolutionaire karakter blijft. n

De harde kern
van mumblecore
Four Eyed Monsters
Verenigde Staten 2005 regie Susan Buice en Arin Crumley
distributie B-side.com

De regisseurs verfilmden hun eigen relatie, inclusief geruzie
over SOA’s. Verbluffende animaties. Door de makers integraal op YouTube gezet.

Frownland

Verenigde Staten 2007 regie Ronald Bronstein

Zeer nerveuze, donkere sfeer in deze film over een
contactgestoorde colporteur.

Funny Ha Ha

Verenigde Staten 2002 regie Andrew Bujalski distributie Goodbye
Cruel Releasing

Marnie is eigenlijk te slim voor haar uitzendbaantje en alle
jongens zijn getrouwd of manipulatieve schoften. Slice of
life.

Hannah Takes the Stairs

Verenigde Staten 2007 regie Joe Swanberg

Mumblecore-muze Greta Gerwig speelt chronisch onzeker
ex-tienermeisje dat mannen en baantjes verslijt.

LOL

Verenigde Staten 2007 regie Joe Swanberg distributie Benten
Films

Drie mannen verliezen zich in virtuele erotica, en negeren
de behoeftes van hun partners. Innovatief en intelligent.
Bekijk ook de gratis Young American Bodies-serie op nerve.
com/video.

Mutual Appreciation

Verenigde Staten 2005 regie Andrew Bujalski distributie
Homevision

Gitarist Alan komt naar de grote stad in de hoop op een
platencontract. Zoent echter met vriendin van beste vriend.

Orphans

Verenigde Staten 2007 regie Ry Russo-Young

Twee zussen evalueren hun relatie, die sinds de dood van
hun ouders ernstig is verslechterd.

The Puffy Chair

Verenigde Staten 2005 regie Jay Duplass distributie Netflix

Drie karakters worden gefileerd tijdens zoektocht naar
verjaardagscadeau. Broer Mark Duplass speelt de hoofdrol
in deze roadmovie.

Quiet City

Verenigde Staten 2007 regie Aaron Katz distributie Benten Films
samen met Dance Party, USA verkrijgbaar op dvd.

Soms poëtisch, dan weer schrijnend portret van twee
wildvreemde tieners die noodgedwongen samen een
weekeinde doorbrengen.
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In 1994 bracht theaterregisseur Johan Doesburg
het stuk 06 op de planken. Het scenario, gebaseerd
op improvisaties van acteurs Ad van Kempen en
Ariane Schlüter, bestaat uit niet meer dan een
reeks erotische telefoongesprekken. Om het visuele aspect van deze lange dialoog meer schwung te
geven, werd postmodern ingegrepen. Van Kempen
en Schlüter werden door vaste camera’s gefilmd,
terwijl het publiek vanuit privécabines heen en weer
schakelde tussen de verschillende camerastandpunten. De toeschouwer werd door deze ingreep
niet alleen een voyeur, maar ook maker van zijn
eigen film.
06 werd later dat jaar verfilmd. Dezelfde toneelacteurs speelden de rollen van de eenzame telefoongeliefden en de regie was in handen van Theo van
Gogh. Het voyeuristische aspect van de baanbrekende theatervoorstelling was op het witte doek
onmogelijk te herhalen. Van Gogh moest terug naar
de basis van het verhaal; een scenario dat uit niet
meer bestaat dan twee personages, twee locaties
en een elftal telefoongesprekken.

Plotwendingen
Het sobere scenario van 06 staat haaks op het
ingewikkelde plot van Anthony Shaffers toneelstuk
Sleuth, waarvan Joseph L. Mankiewicz’ verfilming
in 1972 de bioscopen bereikte. Dit verhaal wordt niet
gevormd door elf telefoongesprekken maar door
eenzelfde aantal plotwendingen, de een nog onverwachter dan de andere. Toch telt ook Sleuth een
cast van slechts twee acteurs en maar één locatie.
In 06 ontmoeten Thomas en Sarah elkaar via een
telefonische advertentie. Hun zucht naar een anonieme seksuele verhouding leidt tot een veel complexere relatie vol achterdocht, frustratie en jaloezie. De intensiteit van de affaire heeft echter meer
te maken met de wanhopige eenzaamheid van deze
twee personen dan met de gevoelens die ze voor
elkaar koesteren. De kijker kan niet vergeten dat
Thomas en Sarah tenslotte bijna toevallig in elkaars
leven terecht zijn gekomen.
Ook de intense relatie die ontstaat tussen de personages in Sleuth is eigenlijk op weinig gebaseerd.
Hier draait het om detectiveschrijver Andrew en de
jonge minnaar van diens vrouw, Milo. De locatie is
Andrews landgoed, dat is volgestouwd met poppen,
spelletjes, theaterrekwisieten en andersoortige
speeltjes. Andrews voorliefde voor complexe plots
en macabere spelletjes verschuift van de inhoud
van diens boeken naar de bittere realiteit, als hij
besluit om een spel te spelen met playboy Milo. De
rollen draaien echter om op het moment dat Milo
nieuwe spelregels voorschrijft. Andrews relatief
onschuldige kat-en-muisspel verwordt tot een
levensgevaarlijke wedstrijd, waarin zowel Andrew
als de kijker telkens op het verkeerde been wordt
gezet.
Shots van Milo en Andrew worden afgewisseld met
de koppen van Andrews unheimisch aandoende
poppen. Waar Van Gogh zijn film op de schouders
van de acteurs laat rusten, voegt Mankiewicz een
derde personage toe: het decor. Andrews tientallen
lachende, koprollende en piano spelende poppen
krijgen samen de rol van tegenspeler toebedeeld.
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06 en Sleuth

Twee acteurs en een camera

Parallellen
Basje Boer ziet het verband tussen films
die niets met elkaar te maken hebben

Hun lege blikken worden strak gemonteerd in de
meer conventionele shots van Andrew en Milo
en bewijzen op die manier de kracht van film ten
opzichte van theater. Mankiewicz dwingt de kijker
zijn decor op te merken. Zijn kijkrichting is de
jouwe.

Zelfverzekerd
Van Gogh gaat subtieler te werk. Een zelfverzekerde camera glijdt langzaam door de schemerige
appartementen van de personages. Van Gogh staat
in dienst van een verhaal dat zo eenvoudig is dat
het ondergesneeuwd zou raken door een overdaad
aan visuele ingrepen. Toch bepaalt ook Van Gogh
precies wat de kijker ziet of, belangrijker nog, wat
de kijker niet ziet. De leugens die Thomas en Sarah
elkaar vertellen, worden bijvoorbeeld zichtbaar
voor de kijker. Als Sarah haar minnaar laat beloven
dat hij de telefoonhoorn onder de bank legt terwijl
zij plast, zien wij hoe Thomas de hoorn bij zijn oor
houdt en vertederd glimlacht om het kletterende
geluid in de pot.
Film is een dictatuur, terwijl theater een democratie
is. De filmregisseur speelt met zijn publiek zoals de
personages uit 06 en Sleuth dat met elkaar doen.
Het spel dat Andrew en Milo spelen, een ingewikkeld spel rond diefstal en moord, wordt realiteit
als er echte kogels worden afgeschoten. Op het
moment dat hun gefantaseerde verhouding te veel
op de realiteit begint te lijken, staakt het liefdesspel
van Thomas en Sarah. De filmkijker kent echter de
regels van het spel. Wij zijn de muis en de filmmaker is de kat. Het spel is voorbij als de lichten aangaan en buiten de bioscoop wacht de werkelijkheid.

06

Sleuth

06 Nederland 1994 regie Theo van Gogh
distributie Prime Time Entertainment
Sleuth Verenigd Koninkrijk 1972 regie Jospeph L. Mankiewicz
distributie Paramount Home Entertainment (import)
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Wie graag gelooft dat alle Amerikaanse
films over Amerika gaan, kan weer zijn hart
ophalen. No Country for Old Men (2007) van
Ethan en Joel Coen is zo’n all-American tale,
met een koffer met geld als MacGuffin. Een
verhaal waarin Goed en Kwaad opnieuw worden gedefinieerd: het Kwaad is bij de Coenbroers dit keer onoverwinnelijk, zo lijkt het,
want willekeurig. De slechterik legt zijn
slachtoffers een keuze voor: sterven of een
muntje opgooien dat je lot bepaalt. In beide
gevallen verliest de brave burger: ofwel hij
sterft sowieso ofwel hij redt zijn hachje door
zich bij de willekeur van het Kwaad aan te
sluiten. Het is een onverwacht sobere en
harde (en tegelijk allegorische) film van de
Coens. Die een nieuwe wending in de Amerikaanse cinema markeert: sinds 9/11 en de
Irak-oorlog is Amerika in een ethisch vacuüm
beland, waardoor komedies als de Coens’
O Brother, Where Art Thou? (2000), met hun
luchtig-ironische kritiek op Amerika, het
veld moeten ruimen voor ernstige films die
onopgesmukt ter zake komen en de bijl zetten in de wortels van een wereldbeeld.
Zo’n film is ook There Will Be Blood van Paul
Thomas Anderson (de film werd zelfs grotendeels in hetzelfde Texaanse stadje Marfa
gedraaid als No Country for Old Men). Zijn
ruwe, meeslepende, epische film is verrassend na het verrukkelijke fin d’époque-gevoel
van Boogie Nights (1997), het meerstemmige
absurdisme van Magnolia (1999) en het zoete
desillusionisme van Punch-Drunk Love
(2002). Maar No Country for Old Men is niet
minder verrassend. Het lijkt wel of iedereen
zijn kans grijpt om iets anders te laten zien
en de veranderende tijdgeest aangrijpt voor
formele zelfvernieuwing. Het tweeënhalf uur
durende There Will Be Blood gaat over een
Citizen Kane-achtige self-made man (een
oliemagnaat, Daniel Plainview, tot in elke
porie ge-Oscar-acteerd door Daniel DayLewis). Een misantroop, een eenling. Het is
een film die de tijd neemt, geen grappen uithaalt om te behagen, geen verhaallijnen door
elkaar weeft om te boeien, geen romantiek
zoekt in treurigheid. Die pure cinema durft
te zijn en vertrouwt op ijzersterke muziek
(van Radiohead-gitarist Jonny Greenwood),
een feilloos neergezet, inktzwart personage
en verbluffende fotografie door Robert Elswit, die er een Oscar voor kreeg.
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There Will Be Blood is
onderdeel van de herijking van de Amerikaanse
auteurcinema. Regisseurs
van Tarantino tot de Coenbroers hebben de afgelopen
jaren hun ironie laten varen
en een nieuwe, hardere
vorm van geweld geïntroduceerd. Zij zijn het postmodernisme voorbij. Maar is
het publiek daar klaar voor?
Colin van Heezik

Het lijkt wel of elke regisseur de
veranderende tijdgeest aangrijpt
voor formele zelfvernieuwing

Nieuw
bloed

There Will Be Blood van Paul Thomas Anderson

Auteurs

Wordt zo de Amerikaanse auteurscinema
opnieuw op de kaart gezet? Meestal is een
regisseur al blij als hij binnen het studiosysteem een eigen stijl kan ontwikkelen.
Maar net zoals Jean-Luc Godard de fans van
A bout de souffle (1960) maar al te graag
teleurstelde met een film waarin weer een
heel andere Godard tevoorschijn kwam, laat
nu ook de Amerikaanse auteur zich van zijn
onverwachte kant zien. Tarantino doet het
met het niet-grappige geweld in Kill Bill
(2003-4) en Death Proof (2007), films die een
genre (vechtfilm, B-film) niet langer parodiëren, maar opnieuw uitvinden. De David Fin-

cher van Zodiac (2007) is een andere dan die
van Fight Club (1999). Maar misschien is de
ontwikkeling nog breder: zelfs James Bond is
hard-boiled geworden, de musical bloederig
(Sweeney Todd, Tim Burton, 2007), Rambo,
Rocky en Die Hard maken een comeback en
apocalyptische taferelen zijn niet van de
lucht. Dan wil je als filmmaker laten zien dat
je bloed kunt laten vloeien – naast sperma en
tranen een van de drie basisingrediënten van
cinema. There Will Be Blood afficheert al in de
titel dat hier geen seks of sentiment wordt
bedreven. Daar zijn de tijden niet naar. De
nieuwe cinema is bloed, en bloed zal er zijn.
There Will Be Blood is losjes gebaseerd op de

roman Oil! van Upton Sinclair uit 1927, over
de olie-boom rond de eeuwwisseling die
van Amerika een ander land maakte. Maar
Plainview heeft ook wel iets van de brute
McTeague uit de gelijknamige roman van
Frank Norris uit 1899, door Erich von Stroheim verfilmd in Greed (1924). ‘Sentimenteel
in de liefde, gewetenloos in hebzucht’,
schrijft The New York Times over deze ‘American primitive’. Anderson begint zijn film in
1898, met een vijftien minuten durende
scène onder de grond, vrijwel zonder dialoog
en met donker of zwart beeld, waarin de
jonge Plainview met zijn pikhouweel in de
harde grond hakt, op zoek naar zilver. Zo

duiken we meteen in het onderbewuste van
de held, die, hoeveel olie hij ook zal vinden
en hoe rijk hij daarmee ook zal worden, altijd
die pijnlijk ploeterende man met pikhouweel
blijft. Want de American Dream krijg je niet
cadeau. In de cinema wordt er vaak een prijs
voor betaald, wanneer je eenzaam in je kasteel zit zoals Orson Welles in Citizen Kane; al
sinds die oerfilm uit 1941 doet de betere
Amerikaanse cinema eigenlijk niets liever
dan de mythologie van succes deconstrueren.

Sean Connery

‘Als ik naar mensen kijk, zie ik niets dat de
moeite waard is aardig te vinden’, zegt Daniel

Plainview, die alleen lijkt te houden van
H.W., het jongetje dat hij onder zijn hoede
neemt. Maar ook deze vader-zoonrelatie
komt onder vuur te liggen, zodra Plainviews
nietsontziende ambitie in het geding komt.
En hij weet hoe hij zich moet verkopen aan
mensen die olie onder hun land hebben: ‘Ik
ben een familiemens.’ Met zachte, bijna
bezwerende stem (volgens sommigen ontleend aan regisseur en acteur John Huston,
maar ik hoor er vooral Sean Connery in, een
acteur op wie Day-Lewis’ retromasculiene
verschijning in de film ook geïnspireerd lijkt,
maar met grimmige trekjes) belooft hij de
mensen scholen, straten en water, en dat
alles dankzij olie. Een evangelie waar alleen
dat van Onze Lieve Heer zelf tegenop lijkt te
kunnen, verwoord door de jonge en felle predikant Eli, die liever een kerk ziet verrijzen
op dezelfde grond. Moraal in een land van
olie, dat blijkt meteen al problematisch. En
zo wordt There Will Be Blood soms bijna een
oudtestamentische vertelling over hoe het
allemaal gekomen is, in het land van God en
olie.
De postmoderne film lijkt met There Will Be
Blood echt een gepasseerd station. Zelfbewuste, ironische cinema heeft in Amerika
plaatsgemaakt voor films die hun onderwerpen weer serieus nemen, die de cinema met
rauwe en beklemmende verhalen nieuw leven
in willen blazen. De vraag is of het publiek
daaraan toe is, vooral in Europa. Waar is de
humor, de relativering, de luchtigheid? We
willen niet alleen maar worden opgeslokt
door een filmische ervaring, maar ook enige
afstand bewaren en tijd overhouden voor
reflectie. De nieuwe cinema staat dat moeilijk toe, doet de intellectuele cinefiel met
bloed en olie besmeurd de zaal verlaten. ‘Het
is moeilijk je hoofd helder te houden’,
schrijft Rolling Stone over de film – maar vinden we dat fijn? Dat is de spannende vraag
die nu als olie uit de dorre aarde opspuit. n
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Pixar dvd-box

De

de wel de beste computergeanimeerde mensen tot dan toe, met een ongekende precisie
in gezichtsuitdrukkingen. Zo realistisch
mogelijk mensen animeren was voor veel
computeranimatiebedrijven een doel op zich
geworden, met het zielloze Final Fantasy: The
Spirits Within (Hironobu Sakaguchi en Moto
Sakakibara, 2001) als hoogte- en dieptepunt.
Pixar koos daarentegen voor karikaturale
mensen: rubberachtige figuren zonder rimpels of gedetailleerde huidstructuren. Dat
was een vorm van mensenanimatie die ze tot
in perfectie konden beheersen. Hun cartoonbenadering bleek vervolgens levensechter
persoonlijkheden op te leveren dan het zombieachtige Final Fantasy.

Mens
The Incredibles

De kwakkelende animatieafdeling van Disney heeft in 2006 de
succesvolle Pixar Animation Studios overgenomen en Pixar-mannen
aan het roer gezet. Een verstandig besluit, als je Pixars producties
bekijkt. Het zijn tijdloze, technisch superieure en door karakters
voortgedreven animatiefilms, zoals ooit alleen Disney ze maken kon.
Kees Driessen
Het zat allemaal al in het eerste filmpje.
Luxo jr. (geregisseerd door John Lasseter)
maakte in 1986 grote indruk. De Pixar-animatoren hadden een grote en een kleine
bureaulamp geanimeerd, met perfecte lichtval en schaduwen. Bewegingen waren soepel
en geloofwaardig. Luxo jr. was state of the art
en vestigde in één klap de naam van Pixar
als vooraanstaande computeranimatiestudio.
Het lampje is nog altijd het logo van het
bedrijf.
Wat nog meer opviel dan het technisch vernuft was de persoonlijkheid die Pixar aan de
twee lampen had weten te geven. De grote
en kleine bureaulamp zijn duidelijk ouder en
kind, ze bewegen hun lampenkappen als
hoofden en weten – zonder gezichten – verbazing, verdriet, moedeloosheid en enthousiasme uit te drukken. Dit is karakteranimatie
en niet het visuele spektakel van veel andere
computeranimatie.
Het is in computeranimatie relatief gemakkelijk de camera rondjes te laten vliegen –
Pixar doet daar zelden aan mee. Camera–
standpunten en montage zijn doorgaans
klassiek en bescheiden: in Luxo jr. zien we de
twee lampen vanuit een vast punt tegen een
zwarte achtergrond. De aandacht gaat naar
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de acteerprestaties, in dit geval van twee
bureaulampen. En ook daarin weet Pixar te
doseren: er vallen stiltes, er wordt geaarzeld,
grappen zitten ’m vaak in een blik, een
kwartje dat valt, een verlegen grijns.

Rat

Al deze kenmerken gelden ook Pixars meest
recente lange film, Oscarwinnaar Ratatouille
(Brad Bird, 2007). Een door karakters en verhaal voortgestuwde film, met grotendeels
conventioneel camerawerk en een zekere
rust in het verhaaltempo, los van enkele vlot
gesneden achtervolgingsscènes. De gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal van de personages krijgen alle ruimte en daarin schuilt
ook de meeste humor. Hoe goed de studio de
bewegingen van zijn karakters beheerst is te
zien aan de scène waarin de hoofdpersoon,
een jonge slungel met kookambities, als een
marionet wordt bestuurd door een onder zijn
koksmuts verborgen rat, die de armen van de
jongen kan bewegen door aan zijn hoofdharen te trekken. Zonder dat wij de rat zien, is
het steeds duidelijk wanneer de jongen uit
zichzelf beweegt en wanneer hij reageert op
het getrek van het knaagdier. Een geweldige
acteerprestatie.

Wie rondkijkt in de keuken van Ratatouille
(of in de onderwaterwereld van Finding
Nemo, Andrew Stanton en Lee Unkrich,
2003) ziet een liefdevolle perfectie in de
detaillering. Pixar slaat zichzelf daarbij niet
op de borst: er wordt niet te lang gezwolgen
in de schoonheid van sets waaraan maanden
gewerkt moet zijn. Het prachtig romantisch
geïdealiseerde Parijs van Ratatouille vliegt in
seconden voorbij: het pauzeren van de dvd
laat zien hoe schilderachtig de beelden zijn.

Eén keer had Pixar zelf geprobeerd een realistisch mens te animeren: de baby in de
korte film Tin Toy (John Lasseter, 1988). Het
was een van de weinige keren dat Pixar zijn
hand overspeelde. De baby was state of the
art, maar is inmiddels hopeloos verouderd,
omdat hij binnen de gekozen realistische stijl
bij lange niet perfect was. Een fout die Pixar
niet meer zou maken.
De tegenspeler van de baby, een speelgoedtrommelaartje, is niet verouderd. Hij is glad
en glimmend en opgebouwd uit relatief eenvoudige geometrische vormen – dat beheerste Pixar al wel. Zie ook de speelgoedhoofdpersonen van Toy Story (John Lasseter, 1995),
Pixars eerste, zeer succesvolle lange animatiefilm.
In de daaropvolgende lange animaties verlegde Pixar telkens de grens van het mogelijke. Na Toy Story werden levende wezens de
hoofdpersonen, om te beginnen relatief eenvoudige insecten (A Bug’s Life, John Lasseter
en Andrew Stanton, 1998). Een paar jaar

Water

De onderwaterwereld van Finding Nemo is
beter te bestuderen, omdat de gehele film
zich daar afspeelt. De achtergrondinformatie
op de dvd is verhelderend: in eerste instantie
hadden de animatoren water (lange tijd de
Heilige Graal van computeranimatie) te goed
nagemaakt. Het was te realistisch geworden,
niet fantasierijk genoeg. Daarna gingen ze
net zo lang spelen met de instellingen totdat
het water nog realistisch genoeg was om
geloofwaardig te zijn en tegelijkertijd afwijkend genoeg om een sprookjesachtig, betoverend effect te hebben. De onderwaterkleuren zijn net te mooi, de anemonen wiegen
net te sierlijk; het resultaat is adembenemend.
Voor het Parijs van Ratatouille geldt iets vergelijkbaars, maar het is minder goed gelukt
bij de scènes die zich in The Incredibles (Brad
Bird, 2004) in het bos afspelen. De realistisch
ogende bomen en struiken missen dat betoverende laagje fantasie. The Incredibles lever-

later konden haren worden geanimeerd
(Monsters, Inc., Pete Docter, David Silverman
en Lee Unkrich, 2001); bij herzien van de
film valt op hoe weinig nadruk wordt gelegd
op deze technische doorbraak. Als het grote
monster Sulley ligt te slapen, ziet de oplettende kijker de haren op zijn arm meebewegen met zijn ademhaling. Zo subtiel wordt
het technisch kunnen gedemonstreerd. Daarna volgden de animatie van water in Finding
Nemo en die van (karikaturale) mensen in
The Incredibles. Pixar kan sindsdien technisch gezien alles animeren wat het wil.

voortdurend beweging, gedoe, actie, in combinatie met vaak platte humor op het niveau
van scheten en een trap in de ballen. Pixars
rust in verhaalopbouw, timing en humor is
bij DreamWorks nauwelijks terug te vinden.
Ten derde zitten de films van DreamWorks
vol verwijzingen naar de popcultuur. Gezichten van personages worden gebaseerd op de
acteurs die de stemmen doen (van Woody
Allen in Antz tot Robert de Niro in Shark
Tale). Daarnaast bedient DreamWorks het
publiek graag in zijn kennelijk onverzadigbare honger naar fantasiefiguren die dansen op
jarenzeventigdisco.

De aandacht gaat
naar de acteerprestaties,
in dit geval van twee
bureaulampen

Disney

DreamWorks

Een vergelijking met de ongeveer gelijktijdig
uitgebrachte lange animatiefilms van de concurrerende DreamWorks-studio is verhelderend. De twee studio’s volgden elkaar op de
voet: ook DreamWorks animeerde achtereenvolgens speelgoed (Small Soldiers, Joe Dante,
1998; gemaakt door de later door DreamWorks overgenomen studio PDI), insecten
(Antz, Eric Darnell en Tim Johnson, 1998),
monsters (Shrek, Andrew Adamson en Vicky
Jenson, 2001) en vissen (Shark Tale, Bibo
Bergeron, Vicky Jenson en Rob Letterman,
2004).
De verschillen zijn duidelijk. Ten eerste is de
animatie van DreamWorks, hoewel solide,
technisch eenvoudiger. Ten tweede zijn de
films van DreamWorks veel drukker: er is

Bij The Jungle Book (Wolfgang Reitherman,
1967) besloot Walt Disney dat het lied van de
vier gieren toch maar niet als The Beatles
moest klinken. Hij was bang dat het de film
zou dateren. Net als Walt Disney – en in
tegenstelling tot DreamWorks – kiest Pixar
steeds voor tijdloze muziek voor tijdloze verhalen. Zoals ze ook in hun technische vooruitstrevendheid, vriendelijke humor en door
karakteranimatie gedreven verhalen in de
voetsporen treden van de belangrijkste animatiestudio van de twintigste eeuw.
Het is geen toeval dat Disney Pixar in 2006
overnam. Zelf had Disney met zijn computeranimatieproducties de plank meermalen
misgeslagen, van de uit de toon vallende balzaalscène in Beauty and the Beast (Gary
Trousdale en Kirk Wise, 1991) tot het kinderachtige Chicken Little (Mark Dindal, 2005).
Het is dan ook de vraag wie wie overnam.
Disney is veel groter dan Pixar, maar Pixareigenaar (en topman van Apple) Steve Jobs
werd bij Disney behalve bestuurslid ook de
grootste individuele aandeelhouder en Pixarvoorzitter Ed Catmull werd de nieuwe directeur van Disney’s animatieafdeling met Pixarregisseur John Lasseter als rechterhand. Een
van hun eerste beslissingen: de afdeling traditionele, handmatige celanimatie, die Disney net had opgedoekt, heropenen. Het
beeld had niet duidelijker kunnen zijn: juist
computeranimatiepionier Pixar blaast de
beste tradities van Disney nieuw leven in. n
In de verzameling Pixar-kortfilms in de dvd-box is ook
The Adventures of André & Wally B. (1984) opgenomen.
Die (destijds vernieuwende, maar inmiddels sterk verouderde)
film is eerder gemaakt dan Luxo jr., maar niet door Pixar.
De animatieafdeling was toen nog een naamloos onderdeel
van Lucasfilm en zou pas in 1986 zelfstandig verdergaan.
Disney/Pixar Ultimate Collection
Toy Story (John Lasseter, 1995); A Bug’s Life (John Lasseter
en Andrew Stanton, 1998); Toy Story 2 (John Lasseter, Ash
Brannon en Lee Unkrich, 1999); Monsters, Inc. (Pete Docter,
David Silverman en Lee Unkrich, 2001); Finding Nemo (Andrew
Stanton en Lee Unkrich, 2003); The Incredibles (Brad Bird,
2004); Cars (John Lasseter en Joe Ranft, 2006);
Pixar Short Films Collection 1984-2007 Verenigde Staten
distributie Buena Vista HE

Luxo jr.

Ratatouille Verenigde Staten 2007 regie Brad Bird distributie
Buena Vista HE.
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De pioniers: Eddy van der Enden

‘Die koeien hebben we
in scène gezet’

Eddy van der Enden is de grote onbekende achter de eerste successen van de naoorlogse
Nederlandse filmindustrie. Als cameraman hielp hij in hetzelfde jaar Bert Haanstra aan een Oscar
en Fons Rademakers aan een Oscar-nominatie. Al in 1975 kreeg hij een retrospectief; nu is hij van
zijn films de tel kwijt. Over een filmleven tussen Giethoorn en Hollywood.
Annemieke Hendriks

Weet u nog waar u het hoorde, van die Oscar
voor Glas?
Van der Enden: ‘Nee. Geen idee.’
Weet u nog wat u dacht, toen u het hoorde?
‘Ja, ik was helemaal afgebluft.’
U had zelfs met twéé films een Oscar-nominatie in dat jaar, in 1959.
‘Dat klopt, ja. Dorp aan de rivier had ook een
nominatie.’
Maar u was er niet bij in Hollywood?
‘Nee, ik was allang weer met nieuwe producties bezig. Meestal was ik zelfs tijdens de premières van de films die ik had gedraaid alweer
heel ergens anders, ver weg, aan het werk.’

BOB BRONSHOFF

Welke Nederlandse cineast, welke cineast
überhaupt, kan nu zeggen dat twee van zijn
films in hetzelfde jaar voor een Academy
Award werden genomineerd? Van der Enden
was ‘slechts’ director of photography van die
producties, maar toch. En dan zo laconiek
doen. Of zit alle gevoel verstopt in het woord
‘afgebluft’? Dat woord gebruikt Van der
Enden wel vaker. Bijvoorbeeld wanneer hij
vertelt over zijn eerste kennismaking met de
oude Leerdam-fabriek, waar Bert Haanstra
zijn cameraman heen sleepte om hem in zijn
ontdekking te kennen: de bijna voorwereldse
ambiance waarin het glas werd geblazen. ‘Ik
was totaal afgebluft: die mensen in zo’n
spookachtige atmosfeer, die vuren.’
In die jaren vijftig, toen het fenomeen ‘filmsubsidie’ nog onbekend was, waren ruimdenkende opdrachtgevers de weldoeners van de
vrije filmkunst. Bert Haanstra maakte een
bedrijfsfilm voor de Leerdam-fabrieken, Over
glas gesproken, ‘zo’n heel instructieve film in
zwart-wit over de glasindustrie’, aldus Van
der Enden. ‘Bert zag er eigenlijk niet zo veel
in, zei hij. “Maar als ze mij nou ook een vrije
film laten maken over die bijzondere sfeer
die ik daar heb gezien, dan doe ik het wel”,
voegde hij eraan toe. Die film moest en zou
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in kleur en dat was heel duur. Het duurde
even voordat de directie van Leerdam daarmee akkoord ging.’
Bij het filmen van het kunstzinnige Glas, dat
het resultaat was, kwam heel wat kijken.
‘Tussen de opnamen voor de bedrijfsfilm door
zeiden Bert en ik tegen elkaar: we gaan nu
even snoepen. Dan gingen we leuke shotjes
in kleur maken. We draaiden toen nog op
kleurenmateriaal van 25 ASA, terwijl tegenwoordig 200 ASA standaard is en 1000 of
2000 ASA ook gewoon is.’
25 ASA? Dat betekent dat er gigantische lichtbronnen bij moesten?
‘Ja.’
Hoe legde u dan die spookachtige sfeer van
het glasblazen vast?
‘Met de 85-filters, een serie die de kleurtemperatuur corrigeert. De kleur van het vuur,
de hele entourage, is met gefilterd licht weer
warmer gemaakt.’

te beeldjes achter elkaar, dat begint pas op
te vallen.’
Kleurenfilm was in Nederland toen nog in de
experimentele fase. Van der Enden beschrijft
de lange weg vol technische obstakels naar
een fatsoenlijke kleurenkopie van de film en
het feest dat door de staf van het bedrijf
Technicolor werd aangeboden bij de duizendste kopie van Glas. ‘Ook vóór die Oscar was
de film al een waanzinnig succes. Het is
Technicolors meest gekopieerde film ooit.
Bert kreeg die duizendste kopie, als ik het
wel heb, overhandigd in een kristallen filmblik dat Leerdam had gemaakt.’

Magisch
1958 was een magisch jaar voor de Nederlandse film. Opeens, uit het niets, waren er

Haanstra’s Glas. Van alledrie de films was
Eduard van der Enden, geboren in 1928, de
cameraman. De films wonnen diverse prestigieuze prijzen en anders wel de gunst van
het Nederlandse publiek: Fanfare is een van
de bestbezochte Nederlandse films aller tijden. Van der Enden piekert zich suf in welke
volgorde hij die films, zo kort na elkaar,
heeft gedraaid. ‘Ik denk dat Dorp vóór Glas
en Fanfare kwam. Ja, want Dorp aan de rivier
was de tweede speelfilm die ik heb gemaakt,
na De tros van Wim van der Velde.’
Een speelfilm die De tros heet? ‘Jazeker. Ik
hoorde toevallig dat Rotterdam hem nu
gebruikt bij de stadspromotie. Ik krijg eerdaags de dvd en ben zeer benieuwd. Ik heb
de film lang niet meer gezien. Hij speelt
geheel in Rotterdam, met een verhaal rond

Dus zo toverde u de werkelijkheid terug die
door de filmlampen was aangetast?
‘Precies. Het is puur nagemaakt. De echte
vuurhaard staat er natuurlijk authentiek op,
maar al het licht dat eruit komt is opnieuw
met kunstlicht geschapen.’
Van der Enden vertelt hoe Bert Haanstra vervolgens wekenlang in de montagekamer zat
om Glas te componeren, een film die amper
tien minuten lang zou worden. ‘Hij was een
koning in montage. Let wel, voor elk knipje
in de film moest je het materiaal met een
klemmetje in een apparaatje vastzetten, dan
de emulsie eraf schrapen, de film insmeren
met lijm en aandrukken. Je moet je voorstellen wat een ramp dat was, als je een ritme of
een volgorde wilde uitproberen. Bovendien
verloor je, elke keer dat je de filmstrook losknipte, een beeldje. Je moest de film dan
oplengen met beeldjes zwart. Want één, twee
beeldjes zwart ertussen zie je niet. Drie zwar-

Fanfare

Glas

‘Glas is Technicolors meest gekopieerde film ooit’
twee grote speelfilms: Fanfare van Bert
Haanstra en Dorp aan de rivier van Fons
Rademakers. Het waren de eerste films van
na de oorlog die de belofte van een professionele vaderlandse speelfilmindustrie in zich
droegen. En in hetzelfde jaar werd die korte
film gepresenteerd die de grootheid van
‘onze’ vrije documentairekunst bevestigde:

de kapitein van een ouwe stoomsleepboot.’
In die omschrijving klinkt de Hollandse
documentairetraditie door, waarvan ook Van
der Enden een kind is: gewone mensen,
havens, water. Of glas. En anders wel suikerbieten. Of mond- en klauwzeer. Allemaal
onderwerpen van films die een zeer jeugdige
Van der Enden rond 1950 maakte in opdracht
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'Dat was net zo ingewikkeld als wanneer ik die scène
voor de spiegel had moeten doen'

bij het filmbedrijf van Akos Farkas en Walter
Smith, veelal met Martin Kortekaas als regisseur. Ze hebben aardse titels als Bietenzaad
en Suikerbietencultuur en Rundertuberculose... halt! Van der Enden schiet in de lach.
‘Ach ja, die hele serie over zaaizaad en veeteelt en pootaardappels.’ Hij begint een boeiend verhaal over de inteelt van zeven gene-

daar zo blij mee dat ze me prompt hebben
getipt voor een studiebeurs, die de filmacademie in Rome beschikbaar stelde voor buitenlandse studenten. In Nederland had je
immers nog geen filmacademie. En believe it
or not: drie maanden later zat ik op de trein
naar Rome.’
Op dat vermaarde Romeinse Centro Sperimentale kon Van der Enden zich twee jaar
lang bekwamen in het cameravak. Ervaring
met de techniek had hij al sinds hij kort na
de oorlog aan het werk kon bij Profilti-Polygoon. ‘Ik begon er als assistent elektriciteit
en mocht al gauw bij het Polygoon-journaal
invallen voor licht en scherpte. Toen cameraman Akos Farkas bij Profilti aan een korte
speelfilm kwam werken, Zes jaren, werd ik
zijn clapper-loader. Die film ging over het
studentenverzet in Leiden. Een van de meespelende studenten is Jan Glastra van Loon,
het latere boegbeeld van D’66. Ik vond dat
een ontzettend aardige man.’

Oorlogsspionage
Dorp aan de rivier

raties bieten, die via gekruiste minibietjes
resulteert in reuzenbieten van een halve
meter doorsnee. ‘En Rundertuberculose...
halt!, de eerste 35mm-film die ik heb
gedraaid, won een Gouden Aar op het Agricultura-filmfestival in Rome. De opdrachtgevers van het ministerie van Landbouw waren

Genoemde films
1947
1950
1950
1952

Zes jarent)FJO[.BSUJO+PTFQITPO
Suikerbietencultuur t.BSUJO,PSUFLBBT DBNFSB&EEZWBOEFS&OEFO
Bietenzaad t.BSUJO,PSUFLBBT DBNFSB&EEZWBOEFS&OEFO
Rundertuberculose... halt! t.BSUJO,PSUFLBBT DBNFSB&EEZWBOEFS
Enden
1954-55 Secret File USA UFMFWJTJFTFSJFt"SUIVS%SFJGVTT DBNFSB second unit
Eddy van der Enden
1957
De tros tWim van der Velde, camera Eddy van der Enden
1958
Dorp aan de riviertFons Rademakers, camera Eddy van der Enden
1958
FanfaretBert Haanstra, camera Eddy van der Enden
1958
Over glas gesprokentBert Haanstra, camera Eddy van der Enden
1958
GlastBert Haanstra, camera Eddy van der Enden
1960
Makkers staakt uw wild geraas tFons Rademakers, camera Eddy
van der Enden
1961
De lage landentGeorge Sluizer, camera Eddy van der Enden
1961
Het huis tLouis van Gasteren, camera Eddy van der Enden
1962
De werkelijkheid van Karel AppeltJan Vrijman, camera Eddy van
der Enden
1971
TrafictJacques Tati, camera Eddy van der Enden
1971
Les lèvres rouges (Daughters of Darkness) tHarry Kümel, camera
Eddy van der Enden
1973
Op de Hollandse toertHarry Booth, camera Eddy van der Enden
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Toen Van der Enden in 1954 uit Rome terugkwam, kon hij direct aan de slag als tweede
cameraman bij Secret File USA, een serie
korte oorlogsspionagefilms voor de Amerikaanse televisie die Arthur Dreifuss kwam
opnemen in en rond de – goedkope –
Amsterdamse Cinetone-studio’s. ‘Die serie
speelde door heel Europa. Het meeste werd
dan wel in Nederland gedraaid, maar de
second unit die ik leidde maakte de noodzakelijke echte shots van de Drachenfels, in
Denemarken en waar dan ook.’
Nederlandse locaties fungeerden toch ook
vaak als buitenland? ‘Ja. Ik heb bijvoorbeeld
houten huizen gedraaid bij het Amsterdamse
Tropenmuseum, dat was dan Denemarken.’
Secret File USA, waarvan de episoden namen
dragen als Mission Westwall en Mission Drachenfels, kwam bij het Amerikaanse televisiepubliek goed aan. Hier werden ze in de bioscoop uitgebracht. ‘Ik was aangenomen voor
dertien afleveringen en daar zijn er nog dertien bijgekomen. Anderhalf jaar heb ik eraan
gewerkt. Een woelige periode, maar wel leuk.’
Wat de Mission-films bijzonder maakt, is dat
het hele Nederlandse toptoneel van die
dagen erin te zien is. ‘Werkelijk iedereen
deed mee’, zegt Van der Enden, ‘en vaak in
meerdere rolletjes. Hoeveel personages Johnny Kraaykamp wel niet heeft gedaan. De ene
keer liep hij rond in een Duits uniform, dan
weer als Nederlander of weet ik wat. Hij

heeft het zelfs tot een soort assistent van
Dreifuss gebracht.’
Na Secret File USA lag de wereld open voor
Van der Enden, al zou hij zelf zulke grote
woorden nooit kiezen. Als een van de eerste
Nederlandse cameramensen, zo niet de eerste, ging hij zelfstandig speelfilms draaien.
Tot dan werd hier bijna altijd onder het
gezag van een buitenlandse cameraman
gefilmd. Maar ook de documentaire was Van
der Enden lief. Zo denkt hij met minstens
evenveel plezier terug aan zijn maanden in
de wolken voor een prestigieuze Shellopdrachtfilm over de luchtvaart eind jaren
vijftig, als aan het zo aardse Fanfare, waarvoor zelfs de koeien werden geënsceneerd.
Want hoe documentair Bert Haanstra’s achtergrond ook was, voor zijn Giethoornse
komedie werd weinig aan het toeval overgelaten, vertelt Van der Enden. ‘We zagen wel
eens gekke dingen in het landschap, vogels
bijvoorbeeld, die we dan spontaan meepakten. En zo zagen we ook die koeien – een
krankzinnig effect. Ze schuiven ogenschijnlijk door het land, omdat je de platboot niet
ziet waarop ze staan. Maar dat hebben we
niet direct gedraaid. We hebben die koeien
later op een speciale boot in scène gezet.’
Niet alleen voor Haanstra, maar ook voor
andere filmmakers die de grenzen tussen fictie en non-fictie aftastten, bleek Van der
Enden goud waard. Voor Louis van Gasteren
bij Het huis (1961) en voor Jan Vrijman bij
De werkelijkheid van Karel Appel (1962),
waarin de cameraman de beweeglijk rondklodderende Appel frontaal betrapt, via een
gat in diens schildersdoek – goed voor een
Gouden Beer in Berlijn. Of voor George Sluizer, met wie hij de korte film De lage landen
(1961) draaide – een Zilveren Beer in Berlijn.
Het is, terugblikkend, amper te geloven hoeveel grote internationale prijzen Nederland
in die jaren binnenhaalde. Van der Enden
drukte er meestal zijn stempel op.
In 1961 kwam er bijvoorbeeld nog een Zilveren Beer bij, voor Makkers staakt uw wild
geraas die hij weer met Rademakers draaide.
Die film deed, meer nog dan Dorp aan de
rivier, een beroep op een andere kant van
Van der Endens vakmanschap, zeg maar de
Romeins-theatrale verbeelding. Fons
Rademakers had, als stagiair, in Rome even
aan het filmvak mogen ruiken en zijn latere
vrouw Lily Veenman, die aan Makkers staakt
uw wild geraas meewerkte, had er een echte
opleiding voltooid, net als Van der Enden.

Uw eerste grote speelfilms maakte u met twee
heel verschillende regisseurs, Haanstra en
Rademakers. De laatste zou over het concurrerende Fanfare eens gezegd hebben dat dat
geen filmkunst was. Verschilde ook de sfeer op
de set bij beide regisseurs?
‘Ja, zeker. Bij Haanstra was het filmen,
ondanks de tijdsdruk, ontzettend relaxed.
Alles deden we daar met elkaar, met veel
humor. Rademakers was veel meer met zijn
acteurs in de weer.’
Van der Enden vertelt van de ‘donderwolken
van gelach’ die producent Rudolf Meyer uitstrooide over de set van Fanfare. De markante Duitser, in een te korte broek die tot ver
boven de buik reikte, had een goedlopend
filmimport- en exportbedrijf, maar zijn hart
lag bij de paar films die hij produceerde.
‘Rudi Meyer was van ’s ochtends vroeg tot ’s
avonds laat op de set. Terwijl Haanstra
enthousiast bezig was, handhaafde Meyer
met ijzeren hand de discipline. Maar ook met
veel humor. Voor stilte blies hij altijd op een
scheepstoeter.’
Eén scène uit Rademakers’ Dorp aan de rivier
rekent Van der Enden tot zijn favoriete opnamen: de lijkwake. Hij belichtte het viertal
archetypisch rauwgekopte, almaar dronkener
mannen aan de baar van de molenaarsknecht
als een surrealistisch schimmenspel op de
rand van leven en dood. In dezelfde film zit
nog een visueel onvergetelijke scène: die met
de zigeunerin, die de man tegenover haar
hypnotiseert met een voor zijn ogen bewegend touw. Deze lange scène wordt een
steeds intiemer, steeds bedreigender verlokkingsritueel.
‘Ik herinner me die opname nog heel goed’,
zegt Van der Enden. ‘Ik moest in die scène
namelijk zelf de camera bedienen. Hoe kon
ik een ander instrueren hoe je de hazenstrik
moest bewegen, waarmee de zigeunerin de
man betovert? Je ziet beurtelings zijn blik en
die van haar, hoe ze naar hem kijkt, en daarbij zie je dat stropje voor de camera langsgaan, voor zijn gezicht als het ware. Ik moest
met links de camera bedienen en met rechts
die strik bewegen. Dat was net zo ingewikkeld als wanneer ik die scène voor de spiegel
had moeten doen.’ Hij heeft de film niet zo
lang geleden teruggezien, in een gerestaureerde kopie. ‘Het zag er weer prima uit. Ook
mijn vrouw zei: wat een goede film was dat
eigenlijk. Hij heeft nu natuurlijk een soort
antiekwaarde gekregen, hè?’

Van der Enden en Haanstra

Retrospectief
Al lang geleden, in 1975, werd Eddy van der
Enden geëerd met een groot retrospectief in
Den Haag. Hij zat toen vijfentwintig jaar in
het vak. Op dat moment had hij, aldus de
organisatie van het feestprogramma, tweeëntwintig speelfilms gedraaid. Van de opdrachtfilms en documentaires was men de tel kwijtgeraakt. Nu, ruim dertig jaar later, komt de
cineast zelf aanzetten met zijn CV: een
immense stoet films. Daartussen prijkt bijvoorbeeld Jacques Tati’s Trafic uit 1971. ‘Ja
sorry, een stuk of vijftien films ontbreken
nog’, zegt Van der Enden.
Rondom dat retrospectief van 1975 stonden
er jubelende stukken in de kranten. Ab van
Ieperen had het in NRC Handelsblad over
regisseurs die blijer met Van der Enden moesten zijn dan andersom. Ook schreef hij: ‘Wie
de mysterieuze glamour van Kümels Daughters of Darkness vergelijkt met de gladde
hardheid van Rademakers’ Niet voor de poezen of de rechttoe-rechtaanaanpak van de
Sonneveld-film Op de Hollandse toer, kan
zich met moeite voorstellen dat één man

voor deze beelden tekende.’ ‘Dat ervaar ik
als een compliment’, is de reactie van Van
der Enden.
Zijn gedachten keren prompt terug naar
Harry Kümels Daughters of Darkness annex
Les lèvres rouges dan wel Blut an den Lippen,
een van de vele films die hij in België heeft
gedraaid. Het is een tamelijk surrealistische
vampierfilm met zwoele vamps, die inmiddels
een ware cultstatus heeft. ‘Er spelen veel bijzondere acteurs in, uit diverse landen’, zegt
Van der Enden. ‘Met bovenaan Delphine Seyrig, een prachtige actrice en een fantastisch
mens, helaas te jong gestorven. En niet te
vergeten speelt Fons Rademakers de aunt, de
tante, of de oom eigenlijk, de vriend – in elk
geval is hij opgemaakt met knalrode lippen.
Hij zat in een waanzinnig decor tussen de
rozen, in de koninklijke kassen van België.
Maar hoe het nu precies in elkaar zat?’
De kleuren knallen er in elk geval uit: rood,
blauw, paars. Daarmee kon u uw lol vast op.
‘Ja nou! Delphine helemaal in het rood en
dan een glas met groene likeur erbij. Toevallig heb ik de film vorig jaar opnieuw op kleur
gezet, samen met een aantal andere Belgische films die ik heb gedraaid. Het Brusselse
Filmarchief had me erom gevraagd. Want van
oude negatieven verandert de kleur, door de
chemische werking. Gelukkig kun je nu digitaal de kleuren terugbrengen zoals je denkt
dat ze waren.’ n
Dit is de ingekorte versie van een interview uit april 2006, dat
integraal staat afgedrukt in De pioniers – Interviews met
14 wegbereiders van de Nederlandse cinema, International
Theatre & Film Books (in samenwerking met Skrien en het
Filmmuseum) ISBN 906403 6993, met portretfoto’s van Bob
Bronshoff en tot stand gekomen met financiële bijdragen van
het Nederlands Fonds voor de Film en het ThuisKopieFonds.
Eerdere afleveringen van Annemieke Hendriks’ serie
De pioniers verschenen tussen april en december 2003 en
sinds november 2007 in Skrien.
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De RED ONE camera heeft een ongekende hype ontketend

VIER MAAL SCHERPER,
OOK IN DE MARKETING

Op NAB, de grootste audio-videobeurs van
Amerika, vond voorjaar 2006 een introductie
plaats waar vooraf een buzz over was ontstaan op het internet; het zou immers gaan
om een revolutionair nieuw type camera. Op
de website red.com was alleen een grote teller zichtbaar die aftelde tot het moment van
de aankondiging, verder niets. Ook IBC, de
grote AV-beurs die ieder najaar de RAI uit
zijn voegen laat barsten, gonsde de afgelopen editie nog na door de RED-hype. De drie
presentaties die het bedrijf in het grote RAIauditorium gaf, werden zeer goed bezocht en
ook bij de stand van RED was er geen doorkomen aan. En dat terwijl er op dat moment
nog geen enkele camera was geleverd.

HANDVATTEN
Wie had ooit gedacht dat de rubberen handvatten van BMX-fietsen aan de wieg zouden
staan van een high-tech camera? Jim Jannard begon als university drop out met het
ontwikkelen en verkopen van deze handvatten, en breidde zijn bedrijf Oakley in amper
dertig jaar uit tot een van de meest toonaangevende luxe zonnebrillenfabrikanten ter
wereld. Uiteindelijk was Jannard nog slechts
als Chief Mad Scientist bij het bedrijf betrokken voor het ontwikkelen van ideeën.
Er wordt van Jim Jannard gezegd dat hij veel
Oakley-commercials zelf heeft gemaakt. Hij is
dan ook een enthousiast filmmaker en bezit
een gigantische verzameling videocamera’s.
Jannard wilde echter zelf een digitale camera
bouwen die aan zijn strenge eisen zou voldoen, een digitale camera die met echte filmlenzen kon omgaan maar de kwaliteit van
film kon overstijgen. Het idee voor RED Digital Cinema was geboren en Jannard toog met
twintig man personeel aan de slag.
Bij een presentatie begin november 2007 in
De Balie in Amsterdam voor NSC, de organisa42 Skrien maart/april 2008

tie van cameramensen, vertelde Philippe Vié
van cameraverhuurbedrijf Cam-a-lot over die
eerste presentatie op NAB waar hij en Edwin
Verstegen van cameraverhuurbedrijf Het
Raam – een bedrijf waar je kunt uitzoeken
hoe je het best een film kunt maken – bij
waren. ‘Er was helemaal niks, slechts een
dummy plus de belofte van een camera die
op een resolutie van 4K kon opnemen, en
waarvan de camerabody slechts 17.500 dollar
zou gaan kosten. Je kon meteen intekenen
door duizend dollar voor de ontwikkelkosten
te betalen. Achteraf ontstonden er discussies
op het internet of het niet allemaal een hoax
was. Er zou geen RED-camera komen en Jim
Jannard, de man achter RED, zou er al met
het geld vandoor zijn. ’ Jannard had echter
Oakley net voor een slordige twee miljard
euro verkocht aan het Italiaanse Luxottica,
producent van onder meer Ray-ban- en
Versace-zonnebrillen. Om geld zat hij dus
niet verlegen.
Memorabel moment in de presentatie van Vié
was toen hij een schema toonde waarin de
functies van de RED ONE-camera werden
opgesomd. Een voor een liep Vié ze af, en het
bleek dat slechts een deel al werkte en een
veel groter deel viel onder het kopje ‘coming
soon’. Misschien hielp dit het ongebreidelde
enthousiasme van de aanwezige cameramensen enigszins te temperen.
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De RED ONE-camera, de sensatie van de
afgelopen IBC-beurs, is sinds kort ook
mondjesmaat in Nederland in gebruik.
Twee Amsterdamse camerabedrijven
zijn de gelukkige eigenaren van de
nummers 44 tot 49 van de eerste vijftig
geleverde exemplaren. RED benadert
camerasystemen anders dan wie ook
op de markt. Daarbij is de camera
goedkoop, met een vier keer hogere
resolutie dan de concurrentie.
Frank de Neeve

PETER JACKSON
In het voorjaar van 2007, toen de camera nog
volop in ontwikkeling was, kregen de mensen van RED plots een telefoontje uit NieuwZeeland: regisseur Peter Jackson wilde de
camera helpen testen. Twee prototypes, Boris
en Natasha gedoopt, werden met een paar
technici naar Nieuw-Zeeland gevlogen. Jackson draaide er in twee dagen een minispeelfilm mee: Crossing the Line. De test door
Jackson werd niet – zoals verondersteld –
onder gecontroleerde omstandigheden in een
studio uitgevoerd. De kostbare prototypes
hingen voor dit Eerste Wereldoorlog-filmpje
onder meer onder een helicopter, wat menig
verontrust telefoontje naar de Verenigde Staten teweegbracht.
Met een ongelofelijke snelheid is de camera
nu op de markt gebracht en de eerste berichten zijn positief. Met 4K (4520x 2540 pixels)
heeft de camera vier maal zoveel resolutie als
zijn naaste concurrenten. De 12 Megapixel
CMOS-sensor die het hart van de camera
vormt, is met gevoel voor drama Mysterium
genoemd; over de fabrikant is inderdaad
niets bekendgemaakt. De chipset heeft de
afmetingen van Super35mm-film en heeft
daardoor dezelfde scherptediepte.
Hoewel de camera is gemaakt voor gebruik
met accessoires uit de filmwereld, levert RED
veel eigen hardware. Diverse aansluitingen

op de camera zijn afwijkend van de gebruikelijke; er zit bijvoorbeeld geen xlr-aansluiting
op, maar mini-xlr, en veel andere aansluitingen zijn afkomstig uit de computerindustrie.
Opslag gebeurt op een compact flash-kaartje
van acht gigabyte, waar ongeveer zes minuten mee kan worden gedraaid.
Min of meer als gevolg van de snelheid waarmee de camera op de markt is gebracht,
werkt een flink aantal functies en aansluitingen nog niet optimaal. Zo zijn er in de eerste
zeven weken na de lancering al negen firmware-upgrades geweest om functionaliteit toe
te voegen en zit men nu op versie veertien.
Hard nodig allemaal, bijvoorbeeld omdat de
camera bij de introductie zelfs nog geen
geluid had.
Met de RED ONE-camera kan in 4K en 2K en
in de toekomst ook in HD worden gedraaid.
Momenteel kan hij in 4K op dertig frames
per seconde opnemen en in 2K op vijfenzeventig. Maar, zo luidt inmiddels het REDcredo: all specifications are subject to change
- count on it.

ONWERKBAAR GROOT
Terwijl in andere camera’s allerlei beeldbewerkingen worden gedaan is de output van
de RED raw en dus nagenoeg onbewerkt. De
cijfers van 4K data-output zijn dan ook griezelig gigantisch. Eén frame uncompressed is

achtenveertig megabyte groot, een minuut is
19,4 gigabyte en een uur materiaal is 1,2
terabyte groot. Als je bedenkt dat er bij een
speelfilm ongeveer één op tien wordt
gedraaid (wat er werkelijk wordt gebruikt ten
opzichte van wat er is gedraaid), dan kan het
basismateriaal wel vierentwintig terabyte
groot zijn. En dan moet er bij het draaien op
data nog verplicht een datakopie worden
gemaakt.
Omdat dergelijke bestanden eigenlijk
onwerkbaar groot zijn, heeft RED zijn eigen
codec, REDCODE geheten, die de data enorm
comprimeert en zodoende de datastroom van
de camera klein houdt. Vergelijkingen die
Philippe Vié met een postprodustiespecialist
heeft uitgevoerd, brachten de kwaliteit van
deze codec aan het licht: pas bij zeer sterk
inzoomen werden er onvolkomenheden
zichtbaar. Conclusie van Vié: misschien is
REDCODE wel een veel grotere ontdekking
dan de camera zelf.
Opgenomen bestanden kunnen op de set
meteen worden bekeken; de flashkaart wordt
simpelweg even in een laptop gestoken. Voor
postproductie is het handigste traject dat via
het programma Scratch, dat REDCODE native
kan verwerken. Via RED’s eigen software
REDCINE (alles is vertaald in REDspeak) kunnen bestanden worden geëxporteerd naar
DPX-bestanden, die door Final Cut Pro en vergelijkbare programma’s kunnen worden gelezen. Deze conversie duurt echter erg lang en
levert weer grotere bestanden op.
17.500 dollar voor de camerabody is niet veel
geld, hoewel men inclusief accessoires (doch
exclusief lenzen) op meer dan het dubbele
uitkomt. Feit blijft dat de potentiële markt
voor zo’n geavanceerde camera tegen zo’n
prijs enorm is en daar mikt RED bewust op. Er
zijn nu al meer dan vierduizend bestellingen
binnen, terwijl er van de Viper Filmstreamcamera tot nu toe niet meer dan honderdvijftig zijn gemaakt. Op de gebruikerssite reduser.net hebben zich zelfs al makers van bruiloftsreportages gemeld met de vraag of de
RED-camera voor hen geschikt is. If the price
is right...

ONGEKENDE HYPE
Een dergelijke hype voor een camera is ongekend. Toen Cam-a-lot als eerste in Europa
samen met Het Raam zijn camera’s geleverd
kreeg, hebben ze een filmpje van de uitpak-

party op hun site gezet. Binnen een paar
dagen werd dat door tienduizenden mensen
bekeken. Sterker nog: het filmpje kreeg
navolging van anderen die REDS kregen geleverd. Zelfs het onthaal op het vliegveld van
Wenen van Edwin Verstegen van Het Raam,
wiens camera daar voor een clip werd
gebruikt, was mega-enthousiast. Hoera, daar
was de man met de RED-camera! Edwin werd
tijdens de shoot al gauw aangesproken met
Redwin.
Bij het gebruik van 4K mogen echter best wat
kanttekeningen worden geplaatst. In Nederlandse bioscopen kan het voorlopig niet fatsoenlijk worden vertoond, tenzij het wordt
overgezet op een 35mm filmkopie. En bij een
normale kijkafstand schijnt de mens maar
twintig procent verbetering in het beeld te
zien ten opzichte van 2K: ons oog is de
beperkende factor. Het gebruik van 4K voor
het maken van een videoclip, die vaak alleen
op televisie worden vertoond, is dan ook
eigenlijk overdreven.
De RED ONE-camera is de hoge verwachtingen
aan het waarmaken, hoewel vooralsnog videofilmers enthousiaster zijn dan 35mm-camera-

ACHTERAF ONTSTONDEN ER
DISCUSSIES OP HET INTERNET OF
HET NIET ALLEMAAL EEN HOAX WAS
mensen. De kwaliteit en het gebruiksgemak
van REDCODE lijkt de grootste winst. Het op
een vroeg moment in de markt zetten is
ongeëvenaard en ook de open dialoog met de
gebruikers middels webfora. Deze strategie
kan zich echter ook nog tegen RED keren: de
aluminium lens mounts moeten nu al worden
vervangen en de helft van de oorspronkelijk
geleverde camera’s werkte niet naar behoren.
Daarom heeft RED de eerste honderd camera’s
teruggenomen en vervangen door nieuwe. Nu
is de concurrentie weer aan zet; er wordt verwachtingsvol uitgekeken naar NAB 2008. RED
zal daar zelf verschijnen met een kleinere versie van de camera, de Scarlet. n
Met dank aan Edwin Verstegen van Het Raam
digital cinema
Dit is het derde en voorlopig laatste deel in een ad hoc verschenen reeks over moderne camerasystemen. Deel 1 (HD)
verscheen in Skrien 5 van juni/juli 2007, deel 2 (Viper Filmstream-camera) in Skrien 8 van oktober 2007.
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Muziek is geluidplus kunst

Het beste van de filmmuziek uit 2007
De jaarlijkse soundtracktoptien bestaat dit keer uit
componisten. De besten van het afgelopen jaar hebben
namelijk meerdere uitmuntende scores op hun naam staan.
De samenwerking met de regisseur verloopt hierbij steeds
eendrachtiger. Een uitgebreide bespreking in twee delen, te
beginnen met nummers tien tot en met zes.
Kees Hogenbirk
Filmmuziek componeren is een vorm van toegepaste kunst: de score is ten allen tijde
dienstbaar aan het eindproduct. Het dubbelzinnige aan dit genre is echter dat filmmuziek tevens als zelfstandig werk beluisterd
kan worden. In de beste filmmuziek komen
de functionele en absolute kwaliteiten
samen. Mijn criteria ter beoordeling van dit
vak zijn dientengevolge:
a. De film moet in Nederland hebben
gedraaid, anders is het effect van beeld met
muziek in de bioscoop niet goed in te schatten. Alleen door de film te bestuderen wordt
duidelijk waarom de muziek haar vorm heeft
gekregen;
b. In de film moeten momenten zitten die
zonder muziek aan kracht hadden ingeboet:
de score moet minstens enkele keren onmisbaar zijn;
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c. De muziek sec moet onberispelijk gecomponeerd zijn, met doordachte melodie,
harmonie, variatie et cetera, en vakkundig
uitgevoerd;
d. De soundtrack moet op cd zijn uitgebracht, anders valt er minder nauwkeurig te
analyseren;
e. De film zelf moet ook geslaagd zijn: een
sublieme score kan deerniswekkend geknoei
van de regie nooit redden. Hoe meer de film
je doet, des te hoger beide eindigen.
Het gaat dus om de synergie tussen film en
muziek. De ervaring leert dat regisseurs die
volledig vertrouwen op hun componist –
vooral waar de filmmaker zelf niets meer kan
toevoegen aan zijn enscenering – de overtuigendste resultaten boeken. Ook in Nederland
lukt dat steeds beter.

De jongste generatie digitale technieken
wordt deskundig toegepast in de huidige
filmmuziek. Vaak is goed merkbaar dat componisten nauw samenwerken met sounddesigners en editors, in plaats van lappen
muziek in te leveren voor willekeurig knipen plakwerk. Mede aangezet door commerciële belangen benutten regisseurs de kunst van
de muziekmontage. Minder dan in het begin
van de computerrevolutie lijdt de originele
score daaronder.
Het collectief Wiegel/Meirmans/Snitker is in
staat gebleken voor Alles is liefde tussen alle
populaire liedjes door een duidelijk hoorbare
romance te componeren. Van deze lekkere
muziek had meer op de soundtrack-cd (EMI)
mogen staan. Hun volledige score is te downloaden.
Oude rot Jos Stelling laat in Duska (DeBonteKoe Records) ingenieus de volvette score bij
de films die door de hoofdpersoon – een filmcriticus – in de bioscoop worden bekeken,
doorlopen in de filmwerkelijkheid van zijn
vertelling over deze man. Source-music wordt
dus score, met dien verstande dat het in beide
gevallen filmmuziek betreft, geschreven door

Bart van de Lisdonk. Alleen het te pas en te
onpas inzetten van dat Russische volkswijsje
uit de Oekraïense rolprent onder de geforceerde zwijgzaamheid van de personages gaat op
den duur tegenstaan.
Jiska Rickels’ vader Horst verzorgde de soundtrack bij haar documentaire 4 Elements. Ook
hierin wordt een ingenieus spel gespeeld met
set noise. De geluidseffecten – knapperend
hout of regendruppels na de brand, schurende
deining op zee, geklop van gereedschap in
een mijnschacht enzovoort – lijken ook op de
cd (Coasttocoast/FuWorks) in de score te zijn
verweven. De muziek versterkt vooral de
kalmte van de natuur. Sferische klankwolken
doordringen de kijker van de zowel letterlijk
(diep, ver weg, geïsoleerd liggend) als geestelijk grote afstanden, een meditatie oproepend
via de leeggedachte hoofden van de instinctieve beroepsbeoefenaars.
Op Recitement mixte Stephen Emmer zijn
underscore aanvullend onder gesproken
woord en gedichten (Challenge Records). Het
betreft weliswaar geen filmmuziek, maar dat
kan (met al Emmers tunes op televisie, zoals
voor Het Journaal) nog komen.
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Internationale top
Alexandre Desplat

De Fransman is een van de
allerbeste componisten van
dit moment. Zojuist won hij
de European Film Award voor
The Queen. Desalniettemin is
hij voor een succesvolle carrière in Hollywood onverminderd afhankelijk van goede
aanbiedingen. Zijn getemperde romantiek voor The Painted Veil (Deutsche Grammophon) is zinloos als de film niet
eens overal wordt uitgebracht.
Mr. Magorium’s Wonder Emporium, het debuut als regisseur

van scenarioschrijver Zach
Helm, bevestigt eens te meer
dat een krakkemikkige film
niet door de muziek kan worden opgekrikt, hoezeer die
ook zijn best doet. Twee componisten – sowieso een veeg
teken – moesten de kinderfilm opwindend maken, maar
de humor blijft flauw, de
hoofdrolspelers ongeïnspireerd en de moraal belachelijk: dat je alles in het leven
kunt bereiken als je maar in
onzin gelooft. De getekende

begin- en eindaftiteling zijn
het leukst, met een speelse
score vol jazzmoduleringen
en George Duning-achtige
comedywijsjes in jarenvijftigstijl. Alles ertussenin is vergeefse moeite, ondanks de
obligate mickey-mousing bij
allerhande toverspeelgoed en
het pianospel van Natalie
Portman als pastiche op Rachmaninow. Er zit geen lijn in
de sprookjesachtige score; er
klinkt vooral vermoeiende
drukte in de speelgoedwinkel.

Het uitgangspunt van The Gol- combinatie van film en
muziek betreft lijdt Chris
den Compass is fantasievol:
dat ieder mens een dier naast Weitz’ film aan het omgekeerde euvel als Stardust. Dat
zich heeft als de helft van
zijn ziel. De belichting is oog- sprookje in dezelfde categorie
is veel meeslepender maar de
strelend: net zeventiendeeeuwse schilderijen. De Engel- muziek mist een vooropgezet
concept – springt er niet uit
se speciale effecten steken
Industrial Light & Magic naar doordat ze meer drijft op harmonie dan op melodie. Ilan
de kroon. Het geheel past in
de Britse traditie van oude of Eshkeri is niet zo’n goede
componist als Desplat, wiens
nieuw verzonnen mythische
streken en gebruiken. Niette- film desondanks teleurstellend gevoelloos is uitgepakt.
min ontbeert de film elke
Desplat zorgt voor een rijk
inleving en humor. Wat de

Gabriel Yared

De componist zal na het
indrukwekkende Das Leben
der Anderen (Colosseum
Records, zie het halfjaarlijks
overzicht in Skrien 7, september) de opdracht voor de
Stephen-Kingthriller 1408
hebben aangenomen omdat
het hem de kans bood lekker
uit het standaardaanbod van
historiserende relatiedrama’s
te breken. Yared doet dan
ook weinig anders dan er lustig op los blazen – symfonisch, dat wel. Originele
vondst is het tikkende ritme
dat de score voortdrijft. Een
spookhuisreporter zit gevangen in een hotelkamer die dit
keer echt bezeten is. De wekkerradio laat pesterig steeds
It’s Only Just Begun van The
Carpenters horen (Roger S.
Nichols en Paul H. Williams,
helaas niet op de cd opgenomen). Het voortdurende getik
in Yareds muziek geeft aan
dat de klok nog een uur de
tijd geeft voordat de onwillige gast de strijd tegen zijn
hallucinaties zal opgeven.
Met zijn arabisch-Franse wortels is Yared (Libanon, 1949)

palet aan thema’s, ondersteunt de geluidseffecten van
het waarheidsinstrument uit
de titel met velerlei rinkeltjes
en orkestreert overweldigend.
Omdat er met wonderbaarlijke
vervoersmiddelen wordt
gereisd, drijven wolken toverklank en lichtvoetige scherzi
het uitverkoren kind met de
alitheometer op avontuur. Is
al die imposante voortbewegings- en strijdmuziek noodzakelijk? Ja, maar het mag
niet baten.

de geschikte vertolker van
het sprookje over een westerse prins die opgroeit met het
zoontje van zijn Noord-Afrikaanse voedster, totdat de
rollen worden omgedraaid
wanneer hij (volwassen) als
bedelaar in de Maghreb
terechtkomt. Michel Ocelot
maakte van Azur & Asmar een
tekenfilm met sterk idealistische boodschap. De houterige,
maar prachtig gekleurde
tekeningen zijn niet zoals bij

Disney of op Nickelodeon volgestopt met beweging en
muziek, zodat er veel ruimte
blijft voor contemplatie.
Yared vult de stiltes spaarzaam in met stukjes magnifieke avonturenmuziek
(Azurs oversteek op het koggeschip, en de reis op de rode
leeuw en de paradijsvogel) en
gerinkel van toverbelletjes
(in het paleis van de fee van
de djinns). Veel muziek had
hij al gecomponeerd voor het
tekenwerk begon: er zitten
hoofse dansen in, Arabische
muziekensembles, en als leidraad fungeert het slaapliedje
dat de voedster altijd voor de
beide jongetjes zong. Vrouwenstemmen spelen als
onderdeel van de instrumentatie een majestueuze rol in
de bevrijding van de vloek uit
het sprookje. Yared verweeft
elegant een westerse orkestratie met Barbarijse ritmes in
de aftiteling, waar Saoud
Massi het slaapliedje zingt in
beide talen.
1408: Varèse 302-066-828-2 (56:30)
Azur & Asmar: Naïve/Nord-Ouest
U-318125 (55:59)

We vestigen onze hoop voor
2008 nu maar op het samenspel tussen muziek en beeld
in Ang Lee’s Lust, Caution.
Desplats bedachtzame soundtrack (Decca) klinkt in elk
geval prachtig.
Mr. Magorium’s Wonder Emporium (met
Aaron Zigman): Varèse 302-066-684-2
(59:18)
The Golden Compass: New Line/Decca
4780207 (73:52)
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Marc Shaiman

Er is tussen 2001 en 2005 veel
gebeurd in de haarmode.
Gelukkig maar, want de oorspronkelijke nummers van
Marc Shaiman voor de theatermusical Hairspray waren
nogal straight: vooral geïnspireerd door vroege rock en
twist op vierkwartsmaat beat.
Deze songs reflecteren exact
de revival van de filmmusicals
Little Shop of Horrors en
Grease op Broadway, waarvan
de stijl hoort bij het televisieprogramma voor nette WASPkids dat in Hairspray door een
vrouwelijke haarlakproducent
wordt gesponsord. Film maakt

ten opzichte van toneelenscenering sneller changement
van locatie mogelijk en biedt
kansen tot identificatie met
meer personages. Daarvan
heeft regisseur Adam Shankman optimaal gebruikgemaakt, met als bijkomend
voordeel dat Shaiman nog een
handvol extra songs kon
schrijven. En juist die nieuwe
nummers geven de verfilming
zijn soul. Ze voegen enerzijds
bigbandswing toe en anderzijds blues en gospel, voor
respectievelijk de witte middenklasse van Baltimore waaruit het stevige hoofdpersona-

ge afkomstig is en de nog
gesegregeerde zwarte populatie die in 1962 genoegen moet
nemen met één maandelijkse
Negro Day in de Cory Collins
Show.
Deze verrijking zorgt voor pit
en groove. Gebleven zijn het
aanstekelijke idioom uit de
dansschool in Latijns-Amerikaanse stijl waarin de televisieproducent zich vilein uitdrukt en de aandoenlijke
Astaire & Rogers-show op Cole
Porter-achtige teksten die de
liefde tussen de ouders van
het dikkerdje bezingen. De
film barst van de opwindende

6
musicalliedjes, waartussen de
componist (die begon als
arrangeur van Bette Midler en
een enorme reputatie heeft
opgebouwd in het lichtvoetige genre) ook nog de verbindende stukjes score heeft
geschreven.
Decca 4759348 (66:16)

Bij films met een renaissanceonderwerp lijden scores van
alleen klavecimbel bijna altijd aan gevoelsarmoede

7

zijn). Er komt een hoge strijksolo bij, door Miri Ben-Ari,
omdat de jongeren zich bij
het bezoek aan het Wiesenthalcentrum identificeren met
de slachtoffers van de Holocaust. Zolang de opstandige
bendeleden in de klas nog
niet overtuigd zijn van de
Marc Isham
waarde van taal, horen we een
Van Bobby is gelukkig toch de veel rap in de film, maar
alleen om het dagelijkse leven Spaanse gitaar bij de uitbarcomplete score-soundtrack
sting van een latina, of
van de verloren gewaande
uitgebracht (zie Skrien 7).
Ishams gedragen trompetme- jeugd in hun getto’s te onder- instrumentale hiphopritmes
die Isham componeerde
strepen – als source-music.
lodie werkt monumentaal en
samen met ‘will.i.am’. De
Voor de stil makende gebeurtot zwijgen stemmend. Maar
laatste, exponent van de Calitenissen op school is de comde componist heeft in 2007
fornische straatcultuur (The
ponist gevraagd die na Crash
nog veel meer gedaan.
(2005) als multiraciaal specia- Black Eyed Peas) maakte ook
Op Gracie, In the Valley of
de aftitelingsmix met Martin
Elah, Reservation Road en The list bekendstaat. Isham voelt
haarfijn aan dat het melodra- Luther Kings uitspraak ‘I have
Mist komen we misschien dit
a dream’. Het lijkt allemaal
ma op de loer ligt. Hij stelt
jaar terug.
een gotspe, maar toegegeven:
zich in zijn instrumentatie
In Freedom Writers heeft
daarom bescheiden op. Ieders het werkt.
schrijver-regisseur Richard
ziel is gelijk, ongeacht de ver- Met Lions for Lambs scheert
LaGravenese te kampen met
Isham langs de afgrond van
pakking, en dus gebruikt hij
een typisch Amerikaans suchet melodrama, maar dat ligt
cesverhaal waar het sentiment slechts algemeen westers idiniet aan hem. Robert Redford,
oom: enkele strijkerslegati
vanaf dreigt te druipen. Ter
als filmmaker bekend om zijn
zijner verdediging: het is alle- waar soms een hoge piano
progressieve visie, zaait
delicaat bovenuit klinkt (bij
maal echt gebeurd, in een
bewust verwarring bij de kijde ontdekking van de volgeschoolklas voor de meest
schreven dagboekschriften in ker: is hij nou voor of tegen
hopeloze leerlingen uit the
het uitzenden van getalenhood van Los Angeles. De ver- de kast) of een emotionerenteerde studenten naar Afghaschillende rassen haten elkaar de brede vioolbeweging (bij
nistan om democracy in Amede montage van de voicezo mogelijk nog meer dan de
rikaanse stijl te verspreiden?
overs die verklaart waarom
idealistische docente met
Achter de filmtitel zit welisdie rotkinderen zo geworden
parelketting. Daarom zit er
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waar zijn intentie verborgen,
dat de besten (de leeuwen)
worden geleid door de slechtsten, politici die als lammeren
alleen maar vechten voor hun
eigen carrière. Maar die conclusie moeten de personages
en het publiek zelf trekken.
Daarom is het des te onbegrijpelijker dat Redford zijn
mededogen met de slachtoffers onder de Special Forces
toch extra heeft laten aanzetten door de score. Isham heeft
tot dan toe het drieluik soepel
laten scharnieren door ritmische, themaloze muziek of
dreigende rusten. Uitgerekend
na de shoot-out tussen twee
vrijwillige soldaten en de Talibaan zet de componist echter
een gedragen strijkermelodie
in die grenst aan het uitentreuren gebruikte adagio in
Oliver Stone’s Platoon (1986).
Zelfs de nobele trompetsolo
ontbreekt niet, wat de opoffering voor ons Europeanen
regelrecht sentimenteel maakt.
Helaas laat Redford zich hierdoor in de kaart kijken.
Bobby: Lakeshore 33962 (40:30)
Freedom Writers: Hollywood 00946-386155-2-1 (48:11 totaal, 11:16 score)
Lions for Lambs: Varèse 302-066-862-2
(37:06)

Philippe Sarde

Sarde werkt al zijn leven lang
samen met regisseur André
Téchiné. In 1974 stond hij de
filmmaker toe om delen uit
zijn score voor Le Train (Pierre Granier-Deferre, 1973) naar
believen in te zetten in diens
Souvenirs d’en France. In 1976
kreeg Sarde voor zijn eerste
originele score voor Téchiné,
het fraaie Barocco, meteen
een César-nominatie. Toch
verklaart de regisseur dat hij
altijd beducht is de controle
over de muziek in zijn films
te behouden; daarom plaatst
hij graag pop of klassiek
onder zijn scènes. Op Sarde
kan hij echter vertrouwen.
Ook in Les témoins voegt de
componist zich naar de door
de cineast uitgezette lijn. Het
maakt niet uit dat de score
vaak slechts enkele maten
beslaat. In die paar seconden
treft Sarde precies de goede
toon: een combinatie van

jeugdige onbezonnenheid,
toen het leven één groot
avontuur van seksuele vrijheid leek, en de nostalgie van
de terugblik, toen het in de
raamvertelling achteraf toch
anders liep. Het mozaïek van
personages kampt met alle
soorten relatiemogelijkheden
maar blijft moedig doorzetten.
Dit karakter horen we terug
in de muziekstijl. Sarde zet
aansturende, warme celli in
die, kortgebonden alternerend tussen twee noten, repetitief voortstrijken. Het is een
soort minimal music avant la
lettre, want gemodelleerd
naar de barokmuziek die
Téchiné als source-music
gebruikt. De zus van de jonge
hoofdpersoon wil namelijk
operazangeres worden en studeert op Mozarts Figaro. Haar
aria omlijst het verhaal. Niet
toevallig draait ook Le nozze
di Figaro om rivaliteit tussen
geliefden, jaloezie over partnerruil en een jonge page in
verschillende seksuele identiteiten. Sarde’s hoofse bewegingen van het strijkkwartet
zijn dus geïnspireerd door de
Romantiek van de opera. Een
hoge piano daaromheen zorgt
voor een moderne warmbloedigheid. Letterlijk, want als
aids in hun leven opduikt
begeleidt een schuivend
scherzo met glissando in
mineur (rechtstreeks ontleend aan het twijfelzaaiende
idioom van Bernard Herrmann) de martelende onzekerheid van laboratoriumuitslagen en diagnoses. Door
deze dissonante akkoorden te
stoppen en weer in te zetten
valt er een sluier van weemoed over de jaren 1984-’85.
Op de soundtrack zullen we
moeten wachten tot weer
zo’n mooi uitgegeven Frans
verzamelalbum. In 2004 verscheen Sarde’s muziek uit elf
Téchiné-films, in 2007 uit
acht Marco Ferreri’s en in
2000 drie tracks uit César et
Rosalie (1972), het relatiedrama van Claude Sautet dat
vorig jaar succesvol is heruitgebracht in de bioscoop. Allemaal op het label Universal
Music Jazz France.

Grootste teleurstelling

Bij films met een renaissanceonderwerp lijden scores van alleen
klavecimbel bijna altijd aan gevoelsarmoede: die muzikale
authenticiteit spreekt niet per definitie de huidige kijker aan.
Kostuumdrama’s met uitsluitend hippe ritmes zorgen echter ook
vaak voor storend anachronisme. De muziek bij Shekar Kapoors
Elizabeth The Golden Age komt te veel in de buurt van de imponeerdrift van Hans Zimmers Media Ventures. Ook de combinatie
van twee componisten doet daaraan denken. Waar is David
Hirschfeld gebleven, die een Oscar-nominatie kreeg voor zijn
geserreerde instrumentatie bij deel één van de biografie uit 1998?
Van hem worden alleen een periodestukje met banquet music en
een nauwelijks opvallend liefdesthema herhaald. Er moet wel
veel gerommeld zijn met de componisten in de eindmontage.
Craig Armstrong musiceerde nog zo indringend pianissimo in The
Clearing (2004) en AR Rahman, bekend als ‘de Mozart van
Madras’, componeerde de hindoestaanse gezangen in Water
(2005) ondergeschikt aan een ‘Indiaas’ georkestreerde score van
Mychael Danna.
Kapoor heeft elke invoelbaarheid uit het drama gesneden door
eindeloze cross-cutting. Om de gaten
op te vullen is het jammerlijk geen
moment stil. Vooral de Metro Voices
brullen zich de longen uit het lijf,
opgejaagd door – ja hoor – pompende
slagwerkritmes. Deze moderne invalshoek maakt het kijkwerk niets aantrekkelijker. Zonde; dan was één spinet
veelzeggender geweest.
Universal/UCJmusic 1745187 (48:42)

Beste lied

Alan Menken en Stephen Schwartz zijn
weer een team! En het leukste is dat ze,
sinds hun laatste samenwerking voor
The Hunchback of Notre Dame (1996),
voor Enchanted zonder gêne kunnen
teruggrijpen op hun eigen muzikale
fondant. Regisseur Kevin Lima grabbelt
immers ook naar hartelust in de oude
Disney-doos. Sprookjesfiguren barsten
oprecht gedreven uit in romantisch gezang, de score onderschrijft typerend voor de beste tradities alle gefladder en gehuppel van de dieren, en in ensemblepartijen ontbreekt elk spoor
van modieuze ironie – echte liefde bestaat! De film begint in
getekende vorm, met een instant klassieker: het liefdesduet True
Love’s Kiss. Er zit een octaaf tussen de eerste en tweede noot;
beproefd meeslepend recept, waarbij het woord love mooi op de
hoge C valt. Tegelijk vervolgt de melodie zo vanzelfsprekend, dat
zij je nazingend de bioscoop uitstuurt. Mary Poppins-achtige
groepschoreografieën – Julie Andrews fungeert als vertelster –
worden ouderwets melodierijk op muziek gezet. De underscore
klinkt in moderne oren wel wat rommelig en druk; het korale
gewicht is voor de kleintjes vast eng. En de rondborstige orkestratie vol toverrinkeltjes bij de voorbestemde prinses en haar
‘echte liefdeskus’ zit op de grens van de kitsch, maar is dermate
prikkelend dat ook een cynicus wordt meegesleept. True Love’s
Kiss is waar het de hele film om draait; ook instrumentaal komt
het thema tot het happy end terug. Desondanks kwam het nummer niet voor een Oscar-nominatie in aanmerking. Maar liefst
drie andere songs uit dit aandoenlijke musicalsprookje wel.
Walt Disney D000092502 (54:30)
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Dagboek Jaap van Heusden
Om aan de verleiding van boodschappen en bellen te ontsnappen, sluit
filmmaker Jaap van Heusden zich op in een caravannetje in de duinen.
Er moet geschreven worden. Liefst tien pagina’s per dag: ‘C vindt er
geen zak aan dat ik weer weg ben maar het moet nu maar eens klaar
zijn met het eeuwige tekstgepiel.’

Typen, typen, typen

FOTO BOB BRONSHOF

Curriculum vitae
Jaap van Heusden
(1979) woonde en
werkte als filmmaker in Ouagadougou voor hij in
2000 begon met de
opleiding regie aan
de Nederlandse
Film en Televisie
Academie. Zijn
afstudeerfilm
Een ingewikkeld
verhaal, eenvoudig
verteld won onder
meer de Jeff Nassensteinprijs en
werd geselecteerd
voor de Student
Academy Awards
(Oscars) en het
Cannes Film
Festival. In 2006
maakte Van Heusden drie korte
films, waaronder
Anderman voor
Every Picture
Tells a Story.
Daarnaast schreef
hij het script voor
de speelfilm 1001
vlucht.PNFOUFFM
ontwikkelt Jaap
van Heusden
met Patrick van
Es de achtdelige
dramaserie Kamp
Wolf over een
heropvoedingskamp. Ook regisseert hij Ooit, een
single-play met
Barry Atsma in de
hoofdrol.
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14 december 2007
Stacaravan aan de duinen. Vijf uur gestookt voordat ik het zonder
deken uithield op mijn stoel. Nu is het met thermo-ondergoed onder
mijn kleren best behaaglijk. Buiten heeft een vroege zon de ene helft
van het grasveld ontdooid, de andere kant ligt nog bedekt onder een
halfdoorzichtige laag witte rijp. Het mooiste wat er is. Een dikke laag
sneeuw is ook best mooi. Dan heeft de hele wereld ineens een hartverwarmende eenheid. Alle harde vormen afgerond. Alle ongerechtigheid
afgedekt. Maar dat is mooi zoals Disney-films mooi zijn. Het is een
schoonheid met één smaak. Eén gevoel. Het bevroren land toont daarentegen nog steeds al zijn ruwe vormen. Onder de witte huid schemeren kleuren. Mat. Een schilderij van Morandi. Ogenschijnlijke eenheid.
Ogenschijnlijke ontspanning voor het oog. Zodat je dat land om je
heen bekijkt met een onbevangen blik. Dat is wat film ook kan. Door
te schikken en te schiften, te hechten en te knippen, met taal en
kleur, kaders en karakters een nieuw venster op de werkelijkheid bieden dat uitnodigt tot een wijdere blik.

16 december 2007
Okay, skip alle beschouwingen. Waarom zit ik hier in vredesnaam?
Koud. Dan weer veel te warm. En bedompt. Het klimaat is met zo’n
kacheltje onmogelijk te beheersen. Geen wonder dat het hele park
verlaten is. Typen, typen, typen. Een scenario moet er komen. Als een
aap in zijn kooi schuur ik langs de wanden. Vier bij drie meter, afgezien van het nachtverblijf. Juist vanwege dat gebrek aan alles zit ik
hier natuurlijk. Geen mobiel bereik. En alleen peperduur draadloos
internet dat met de wolken af en aan waait. Met een koelkast vol wortels en kant-en-klaarmaaltijden, zodat ik niet steeds op het idee kom
om ‘even’ boodschappen te doen. Wat doe ik hier? Drie dagen geleden
struinde ik nog met C. door Berlijn. Om foto’s te maken bij haar artikel
over reuzenkonijnen. Wat een bizarre wezens. Het rode Japanse
gevaar met de 0,8 liter-motor haalde 160 op de Autobahn.
Maar discipline nu. Het moet hier gaan over film. Of in elk geval het
proces van het filmmaken. Mijn beknopte treatment voor Taai is
inmiddels bijna klaar. Dus dit regime werpt zijn vruchten af. Wat is
Taai? Een speelfilm. Waar gaat het over? Hmm, de elevator pitch. Altijd
moeilijk. Een dramaturg zegt doorgaans: als je ’t niet in één zin kunt

zeggen heb je geen film. De bevlogen filmmaker antwoordt: als ik ’t in
één zin zou kunnen zeggen, zou ’k dat doen en mezelf de moeite van
zo’n hele film besparen. Dat laatste is natuurlijk wat ik ga zeggen in
interviews met Belangwekkende Bladen. En dan meen ik het ook nog.
Maar de dramaturgen zijn ook niet gek. Die weten dat jij op een gegeven moment de natuurwetten moet kennen die gelden in het universum van jouw film en jouw gekoesterde karakters. En dat ’t geen
kwaad kan die, aargh that hurts, eens even open en bloot op te schrijven. Voor jezelf. Mijzelf dus in dit geval. Maar dit is geen echt dagboek. Ook al doe ik alsof. Dus geen seks en zeker geen loglines en premisses. Ik zou mezelf nog liever bloot op YouTube zetten dan de
breekbare inborst van mijn verhaal en mijn Kris aan de wolven prijs te
geven. Zo, dat staat. (Ik herlees dit; inmiddels 21 februari. Bloot op
YouTube? Wat een bravoure. Wel een goeie quote voor in zo’n niftig
kadertje met grote letters tussen de tekst. Maar hier komt die logline:
‘Met militaire discipline regeert de vijftienjarige Kris het huishouden
in een woonwagen. Tot haar oma wordt opgenomen en haar vader op
het kamp verschijnt. Na jarenlange afwezigheid eist hij zijn plek op.
Kris vecht uit alle macht om hem uit het gezin te weren. Gaandeweg
ontdekt Kris dat ze de strijd tegen haar vader moet willen verliezen.)

27 december 2007
Even eruit. C. nam me mee naar Rotterdam, langs plaatsen waar
natuur volledig is omgeven door industrie. Absurde plekken. Zoals het
eiland van Brienenoord. C. hoopt dat het een serie wordt voor de
krant: omarm het nieuwe Nederland! Met verder onder anderen: Toko
Oriental in Amsterdam Zuidoost en de Maasvlakte bij nacht. Plaatsen
die vast nog eens in één van mijn films eindigen.

28 december 2007
Ha. En nog even wat anders. Ik werk ondertussen aan Ooit, een veertig
minuten durend single-play voor de NPS in de serie OneNightStands.
Jan Willem den Bok, met wie ik al sinds mijn vijftiende filmpjes knutsel, schreef dit ontroerende, licht humoristische verhaal een paar jaar
terug. Over een verstandelijk gehandicapte man die sinds zijn jeugd
met zijn moeder op een flatje woont. Toen zag ik de voorstelling
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ketel is kapotgevroren. Dat stond al een
maand op papier. En nu hier aan den lijve.
Wassen met een pannetje warm water van
het gasfornuis dat gelukkig nog wel werkt.
Een oplossing die ik van Kris heb afgekeken.

4 januari 2008

Als ik ’t in één zin zou kunnen
zeggen, zou ik dat doen en mezelf
de moeite van zo’n hele film
besparen
Denne, waarin Barry Atsma een verstandelijk
gehandicapte jongen speelt. Echt mooi. Nu
het script er ligt, hebben Barry en ik afgesproken om een dagje te werken. Was een
beetje zenuwachtig. Hadden elkaar twee keer
ontmoet en wat gebeld. Hoe werkt het voor
de camera? Werkt het wel voor de camera?
Vandaag had hij een flatje geregeld in Haarlem-Zuid en zelfs lunch meegebracht. Ik was
echt blij verrast. Wat een feest. Dit is het
ware filmen. Na een kop koffie en wat geouwehoer liep hij als zijn verstandelijk gehandicapte alter ego door de flat. Lachend,
schreeuwend, fluisterend. En ik met een
camera erachteraan. Natuurlijk, het licht was
lelijk. En improviserend is het allemaal te
lang. En de focus was erbarmelijk. Maar in de
basis is dit wat het is. Jaja, dit gaat mooi
worden. Let op mijn woorden.

1 januari 2008
Terug in de trailer. C. vindt er geen zak aan
dat ik weer weg ben. En deze keer voor tien
dagen. Maar het moet nu maar eens klaar
zijn met het researchen en plotten. Met het
schaven en structuren. Nu ga ik erin. Met een
strakke page count. Tien pagina’s per dag.
Da’s een hoop, maar het moet om mezelf van
het eeuwige tekstgepiel te bevrijden. Voorwaarts.
PS: In mijn afwezigheid is de leiding van de
douche kapotgevroren en de geiser ook.
Wonderlijk, want werkelijkheid volgt hier fictie. In een van de eerste scènes is het stervenskoud in de woonwagen van Kris, de CV50 Skrien maart/april 2008

Het gaat hier over schrijven toch. Van films
weliswaar – maar schrijven. En die toon van
hierboven, als ik mezelf teruglees – niet doen
– bevalt me helemaal niet. Een zekere losheid veinzend. Lekker onderhoudend. Nu is
dit een dagboek, dus ik zal me beheersen en
de boel met rust laten. Maar met het script is
dat anders. Daar staan inmiddels meer dan
dertig pagina’s tekst. En als de stem van dat
schrijvertje in je nek hijgt, dan moet er iets
gebeuren. Weg met die empathische tussenzinnen. Weg met de bijvoeglijk naamwoorden
en de bijwoorden. Zeg het met werkwoorden.
Dat is een van de lessen uit Hollywood die ik
ter harte heb genomen. Nu hebben zij het
makkelijker. Want tegenover elk Nederlands
werkwoord staan volgens mij wel drie mogelijkheden in het Engels. Allemaal weer net
even anders van betekenis. Maar je kunt een
eind komen, ook in het Nederlands. Als ik
schrijf: Kris doet de autodeur dicht en loopt
naar de wagen. Dan is dat kaal. Want hoe
doet ze die deur dicht? Hoe loopt ze? En wat
voelt ze? Dus is mijn natuurlijke neiging om
te zeggen: aangeslagen doet Kris de deur
dicht, ze loopt snel naar de wagen. Zoiets.
Maar dat vertraagt de boel. Wat doet Kris dan
als ze aangeslagen is? Het Nederlands biedt
een heleboel opties om lopen in al zijn nuances te beschrijven: wandelen, slenteren, kuieren, stappen, sluipen, rennen, sprinten, hollen, draven, zich snellen, zich haasten, flaneren, drentelen. En vast nog veel meer. Door
te zeggen: Kris ramt het portier dicht en rent
naar de wagen, krijg ik als actrice of cameraman veel meer praktische informatie en ik
voel de emotie terwijl die schrijver me niet in
de weg zit met zijn empathische gezwets.
Soms zit ik wel tien minuten te zoeken naar
het juiste werkwoord. En dat ga ik nu ook
maar weer doen. Einde van deze les, klik verder voor het volgende hoofdstuk.

6 januari 2008
Page count: 46. Het moment is daar. De
schrijverspleuris is uitgebroken. Halverwege
moet je toch echt gaan omkijken. En dan ligt
daar de harde waarheid. En die moet direct
herschreven.

7 januari 2008
Ja hoor, we komen weer op snelheid. Page
count: 51.

8 januari 2008
Schraap. Schraap. 54. Maar dan wel reacties
van licht-in-het-donker Helena van der Meu-

len binnengekregen. Licht-in-het-donker dat
voelt zoals een ochtend waarop je na vier uur
slaap de gordijnen opentrekt. Pijnlijk doch
zeer verhelderend. Kreeg zin om aan te
scherpen en door te stomen. Gek, de woorden die ik kies. Ze beschrijven het proces.
Het zou ook kunnen gaan over het bouwen
van een huis. Zo praktisch is het van de buitenkant ook. Van binnen raak ik steeds meer
verknocht aan Kris en haar agressieve
maniertjes. Een bijter is ze. Zo lekker om
haar te horen praten over auto’s. Met een
soort onderkoelde humor, die ze zeker niet
van mij heeft.

9 januari 2008
61. Het is mooi geweest. Ik wil naar huis.
Naar de armen van mijn lief.

10 januari 2008
Bizar. Gister nog geschreven over de gare
auto waarin Kris (ja, ze is vijftien) rijdt en
haar technische vernuft. Vanochtend is het
rode gevaar gestrand. Kokend koelwater
spoot onder het dashboard vandaan. En mijn
technisch vernuft reikte niet verder dan oude
kranten neerleggen en hopen dat een paar
keer bijvullen me bij de garage in Utrecht
zou brengen. Kris was nergens te bekennen.
Tien kilometer verderop stomend tot stilstand gekomen. Voor de deur van een garage.
Dat dan weer wel. De Poolse garagist vond de
sloop een mooie bestemming. Ik stelde me
voor en liep wat rond tussen zijn occassions.
Vroeg hem om een ander goedkoop autootje.
‘Dan ruil jij stront voor stront, Japie’, was
zijn antwoord.

15 januari 2008
Geen page count meer. Ik werk nu gewoon
gestaag verder. Thuis. Voorwaarts en achterwaarts, schrijvend en herschrijvend.

18 januari 2008
Toen werd ik meegenomen door de drukte.
De preproductie van Ooit is op gang gekomen. Nog een week flink doorgeschreven in
de stacaravan. Er is stromend warm water.
Een nieuwe oude rode Japanse auto. Vanochtend de laatste (dus eerste) versie van Taai
opgestuurd naar de omroep en het fonds.
Hopelijk gaan we ’t maken. n
Ooit regie Jaap van Heusden scenario Jan Willem den Bok
camera+BO.PFTLPQTmontage Jasper Quispel geluid Jos
ten Klooster production design Fleur Ankone productie Katja
%SBBJKFSFO.BSD#BSZ *+TXBUFS'JMNT omroep Anita Voorham
FO.BSJOB#MPL /14
Taai regie en scenario Jaap van Heusden productie Katja
%SBBJKFSFO.BSD#BSZ *+TXBUFS'JMNT omroep Gemma Derksen (NCRV)
Jaap van Heusden houdt een website bij waar ook een foto van
het reuzenkonijn te vinden is, www.jaapvanheusden.nl

DE ZEGELVLOED
VAN HET EEUWFEEST
Alleen de Amerikanen geloven
(zoals we in de vorige aflevering
van deze rubriek hebben gezien)
dat de cinema in 1894 begon met
de presentatie van Edisons Kinetoscope. Voor de rest van de wereld
was de Cinematographe van de
gebroeders Lumière in 1895 nog
net iets belangrijker. In 1995 werd
dan ook het honderdjarig bestaan
van de cinematografie wereldwijd
op grootscheepse wijze gevierd,
ook met postzegels. Bijna elke
postadministratie ter wereld greep
de gebeurtenis aan om met speciale zegels de (meestal nationale)
cinema te vieren. Was tot 1995 het
verzamelen van postzegels en post-

stempels met een filmmotief een
redelijk overzichtelijke bezigheid,
vanaf het eeuwfeest van de cinematografie kan men elke aanspraak
op volledigheid maar beter laten
varen.
Uit het enorme aanbod van zegels
uit 1995 twee voorbeelden dicht bij
huis. In ons eigen land verschenen
zegels gewijd aan Paul Verhoevens
Turks fruit (1973) en aan filmpionier
Joris Ivens. Het zijn nog altijd de
enige echte filmpostzegels die ooit
in Nederland zijn uitgebracht.
In Duitsland verscheen een blok
gewijd aan honderd jaar Duitse film
met zegels voor Fritz Langs Metropolis (1927), Wolfgang Staudte’s

Der Untertan (1951) en Wim Wenders’ Der Himmel über Berlin
(1987). Wie de filmpionier is die
achter de zegels staat heb ik in mijn
toch omvangrijke bibliotheek over
Duitse cinema niet kunnen vinden.
De projector die is afgebeeld is
echter de dubbelbeeldprojector
Bioskop, waarmee de gebroeders
Skladanowsky in november 1895
hun befaamde Wintergarten-programma vertoonden. Aangezien
FSPPLFFOGPUPCFTUBBUWBO.BY
Skladanowky in vrijwel dezelfde
pose met dezelfde projector is het
waarschijnlijk dat op het blokje uit
1995 zijn broer Emil is afgebeeld.

Egbert Barten
maart/april 2008 Skrien 51

)FU*O.FNPSJBNWBOEFJOUFSOBUJPOBMF
filmwereld, bijgehouden en geselecteerd door
Hans Beerekamp. Een uitgebreidere lijst is te
vinden op www.skrien.nl

Claude Faraldo
71, ALÈS (DEP. GARD), 30 JANUARI,
HARTAANVAL

Eva Dahlbeck in Kvinnodröm

Eva Dahlbeck
87, HÄSSELBY (PROV. STOCKHOLMS LÄN),
8 FEBRUARI, INFECTIE

Zweeds actrice. Vooral bekend geworden door haar werk voor regisseur Ingmar Bergman. Won in 1958
samen met haar drie tegenspeelsters (Bibi Andersson, Barbro Hiort
af Ornäs en Ingrid Thulin) in Nära
livet/Op de drempel van het leven
(Bergman, 1958) in Cannes de prijs
voor beste actrice. Speelde ook in
de Bergman-films Kvinnor väntan/
Secrets of Women (1952), En lektion i kärlek/Lessen in liefde (1954),
Kvinnodröm/Dreams (1955), Sommarnattens leende/Smiles of a
Summer Night/Glimlach van een
zomernacht (1955) en För att inte
tala om alla dessa kvinnot/All These Women (1964). Debuteerde in
Ridd i natt!/Ride Tonight (Gustaf
.PMBOEFS    4UFS WBOBG EF
tweede helft van de jaren veertig.
Belangrijkste overige films: Eva
(naar een scenario van Bergman;
.PMBOEFS  Bara en mor/Only
a Mother (Alf Sjöberg, 1949), het
Zwitserse Sie fanden eine Heimat
(Leopold Lindtberg, 1953), Sista paret ut/Last Couple Out (geschreven
door Bergman; Sjöberg, 1956), The
Counterfeit Traitor (George Seaton,
1962), het geruchtmakende Älskande par/Loving Couples .BJ
Zetterling, 1964), Les créatures
(Agnès Varda, 1966) en A Day at the
Beach (naar Heere Heeresma; Simon Hesera, 1970). Schreef verschillende romans en het scenario
voor Yngsömordet "SOF.BUUTTPO 
1966).
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Frans regisseur en scenarioschrijver. Autodidact met proletarische
achtergrond en interesses verkreeg zijn grootste bekendheid
door het anarchistische Themroc
(1972), in Nederland een grote filmIVJTIJU NFU.JDIFM1JDDPMJBMTFFO
grommende en verwilderde huisschilder die tot rebellie oproept.
Daarna werd ook Faraldo’s eerdere Bof... anatomie d’un livreur
(1970) hier uitgebracht, over een
wijnbezorger – het voormalige beroep van de regisseur. Schreef al
zijn eigen films, waaronder Les
fleurs du miel (1975), Deux lions au
soleil (1980) en Flagrant désir
(1986), alsmede La veuve de SaintPierre (Patrice Leconte, 1999).
Laatste film: Merci pour le geste
(1999). Als acteur te zien in Les
fleurs du miel, Le jardinier (JeanPierre Sentier, 1980) en L’ange noir
(Jean-Claude Brisseau, 1993).

Kon Ichikawa
92, TOKIO, 13 FEBRUARI,
LONGONTSTEKING

Japans regisseur, pseudoniem van
Uji Yamada. Aanvankelijk animator
van zowel teken- als poppenfilms.
Regisseerde een tachtigtal lange
speelfilms, maar zal vooral herinnerd worden wegens de visuele inventiviteit van de officiële documentaire over de Olympische Spelen van
1964, Tokyo orimpikku/Tokyo Olympiad (1965) en The Fastest, zijn aandeel in de omnibusdocumentaire
PWFS EF 4QFMFO WBO  JO .àOchen, Visions of Eight (1973). Ook
The Burmese Harp/Biruma no tageto (1956) geniet een reputatie die

niet geschaad werd door zijn eigen,
gelijknamige en overbodige remake
(1985). Won de Juryprijs in Cannes
voor de eerste verfilming van Junichiro Tanizaki’s Kagi/Odd Obsession (1959). Verfilmde ook Yukio
.JTIJNBT The Temple of the Golden Pavillion als Enjo/Conflagration
(1958) en had succes met het kabuki-drama Yukinojo henge/An Actor’s
Revenge (1963). Voorts onder meer
Nobi/Fires on the Plain (1959), Ototo/Her Brother (1960) en Dora-heita
(2000). Schreef zelf de scripts van
zijn meeste films en produceerde er
een aantal van, alsmede Dodes’kaden (Akira Kurosawa, 1970).

Jerzy Kawalerowicz
85, WARSCHAU, 27 DECEMBER,
HERSENBLOEDING

In de huidige Oekraïne geboren
Pools regisseur en producent. Leidde de KADR-productie-eenheid
(1955-72). Oscar-nominatie voor
beste niet-Engelstalige film voor
Faraon/Farao (1966). Assistent van
Wanda Jakubowska bij Ostetni etap/
De laatste etappe (1948), debuteerde zelf in 1952 met Gromada/The
Village Mill (coregie met Kazimierz
Sumerski). Eerste internationale
faam kwam met de Hitchcockiaanse thriller Pociag/Nachttrein (1959).
In 1961 won Kawalerowicz de Speciale Juryprijs in Cannes voor Matka
Joanna od anioláw/Moeder Johanna van de Engelen, een fantastische
historische film over exorcisme, die
de katholieke kerk tot razernij
bracht. Vijf jaar eerder nam hij al
deel aan de competitie van Cannes
met Cien/Schaduw (1956). Een Zilveren Beer won de regisseur in Berlijn voor Smierc prezydenta/Dood
van een president (1978). Laatste

grote productie was een aanvankelijk voor televisie bedoelde nieuwe
verfilming van Henryk Sinkiewicz’
bijbelse roman Quo Vadis? (2001).
Ondertekende in 1983 een verklaring van de communistische regering die met oppositievakbond Solidarnosc sympathiserende filmmakers veroordeelde. Getrouwd met
actrice Lucyna Winnicka.

Michael Kidd
92, LOS ANGELES, 23 DECEMBER,
KANKER

Amerikaans choreograaf en regisseur, pseudoniem van Robert
Greenwald. Stapte over van klassiek
ballet naar Broadway, waar hij vijf
keer een Tony won. Won een speciale oeuvre-Oscar in 1997. Bekendste filmwerk: de atletische dans in
de musical Seven Brides for Seven
Brothers (Stanley Donen, 1954).
Choreografeerde voorts onder meer
voor Fred Astaire in The Band Wagon 7JODFOUF .JOOFMMJ    WPPS
Danny Kaye in Knock on Wood .FMvin Frank en Norman Panama,
  WPPS .BSMPO #SBOEP JOGuys
and Dolls +PTFQI - .BOLJFXJD[ 
1955) en voor Barbra Streisand in
Hello Dolly! (Gene Kelly, 1969). Ook
verantwoordelijk voor de dans in
Where’s Charley? (David Butler,
1952), Li’l Abner (Frank, 1959) en
Star! (Robert Wise, 1969). Regisseerde een film met Danny Kaye,
Merry Andrew (1958) en enkele afleveringen van de televisieserie All
in the Family (1971). Zelf was Kidd te
zien in de films It’s Always Fair
Weather (Donen en Kelly, 1955),
Smile .JDIBFM3JUDIJF  Movie
Movie (Donen, 1978), Skin Deep
#MBLF&EXBSET  FOEF.(.
compilatie That’s Dancing! (Jack
Haley Jr., 1985).

Edward Klosinski
65, MILANOWEK (PROV. MAZOVIË),
5 JANUARI, DOODSOORZAAK ONBEKEND

Pools cameraman. Verantwoorde-

lijk voor het beeld van onder veel
meer Iluminacja (Krzysztof Zanussi,
1973), Ziemia obiecana/Land van
grote belofte (Andrzej Wajda, 1975),
Umarla klasa/De dode klasse (Wajda, 1977), Barwy ochronne/Camouflage (Zanussi, 1977), Czlowiek z
marmuru/De mens uit marmer
(Wajda, 1977), Spirala/De spiraal
(Zanussi, 1978), Bez znieczulenia/
Zonder verdoving (Wajda, 1978),
Panny z Wilka/Les demoiselles de
Wilko (Wajda, 1979), Szansa/Chance
(tevens dialogen; Feliks Falk,1979),
Gouden Palm-winnaar Czlowiek z
zelaza/De man van ijzer (Wajda,
1981), Dekalog 2 (Krzysztof Kieslowski, 1990), Europa (Lars von Trier,
1991), Trois couleurs: blanc (tevens
scenariobijdragen;
Kieslowski,
1994) en de Duits-Nederlandse coproductie SuperTex (naar Leon de
Winter; Jan Schütte, 2003). Getrouwd met actrice Krystyna Janda.

ster’s Ball .BSD'PSTUFS  The
Four Feathers (Shekhar Kapur,
2002), de Australische flop Ned Kelly (Gregor Jordan, 2003), een priester in The Order (Helgeland, 2003),
de skateboardfilm Lords of Dogtown (Catherine Hardwicke, 2005),
UFHFOPWFS.BUU%BNPOJOThe Brothers Grimm (Terry Gilliam, 2005),
de titelrol van Casanova (Lasse
Hallström, 2005), als dichter in Candy (Neil Armfield, 2006) en in de
Dylan-biografie I’m Not There (Todd
Haynes, 2007). Nog verwacht wordt
zijn optreden als de Joker in de
nieuwe Batman-film The Dark
Knight (Christopher Nolan, 2008).
De opnamen van The Imaginarium
of Doctor Parnassus (Gilliam, 2009)
waren nog niet voltooid; als hommage wordt zijn rol overgenomen
door Johnny Depp, Jude Law en Colin Farrell. Kreeg een dochter van
BDUSJDF .JDIFMMF 8JMMJBNT FO IBE
kortere relaties met actrices Naomi
Watts en Heather Graham.

Wim Meuldijk
85, VERA (PROV. ALMERÍA), SPANJE,
27 DECEMBER, DOODSOORZAAK ONBEKEND

Heath Ledger in Brokeback Mountain

Heath Ledger
28, NEW YORK, 22 JANUARI,
OVERDOSIS VOORGESCHREVEN MEDICIJNEN

Australisch acteur. Kreeg een Oscar-nominatie voor de rol van homoseksuele cowboy in Brokeback
Mountain "OH -FF    .FU
slechts een handvol kleine rollen in
onbetekenende Australische films
op zak (Blackrock, Paws, Two
Hands) maakte Ledger zijn Hollywood-debuut in de tienerkomedie
10 Things I Hate About You (Gil Yunger, 1999). Daarna viel hij op als de
[PPOWBO.FM(JCTPOJOEFLPTUVVNfilm The Patriot (Roland Emmerich,
2000) en als toernooiridder in A
Knight’s Tale (Brian Helgeland,
2001). Speelde vervolgens in Mon-

Nederlands schrijver. Auteur van de
immens populaire kindertelevisieserie Pipo de Clown (1958-80), gespeeld door Cor Witschge. Er zijn
twee bioscoopfilms gewijd aan de
reislustige clown. Pipo en de Piraten van Toen (Kees van Eyk, 1975)
was een compilatie van een televisieseizoen. Aan de geheel nieuwe,
door Joop van den Ende geproduceerde bioscoopfilm Pipo en de p-pParelridder .BSUJO-BHFTUFF  
MFWFSEF.FVMEJKLFFOFFSTUFTDFOBrioversie. De hoofdrol werd gespeeld door Joep Dorren, die dat
eerder deed in een nieuwe, door Ivo
Niehe geproduceerde Pipo-serie.
Die bracht het slechts tot een pilot,
waarvan wel 100 duizend video’s en
dvd’s verkocht werden (Pipo en de
Bosbas, 8JN FO #FMJOEB .FVMEJKL 
1999; ook met Rob de Nijs en Rob
van Houten). Won in 1962 de Zilve-

ren Nipkowschijf (ex aequo met dr.
L. de Jong). Vader van actrice en
MJFEKFT TDISJKWFS#FMJOEB.FVMEJKL

.BSLLV1FMUPMB

Markku Peltola
51, KANGASALA (PROV. WEST-FINLAND),
31 DECEMBER, NA EEN LANGE ZIEKTE

Fins acteur en rockmuzikant. SpeelEF EF UJUFMSPM WBO . JO The Man
without a Past/Mies vailla menneisyyttä (Aki Kaurismäki, 2002). Ook te
zien in de eindexamenfilm De leugenaar/Valehtelija .JLB,BVSJTNÊki, 1981), Drifting Clouds/Kauas pilvet karkaavat (A. Kaurismäki, 1996),
Juha (A. Kaurismäki, 1999), Dogs
Have No Hell (A. Kaurismäki, 2002),
de episodenfilm Ten Minutes Older:
The Trumpet en Jade Warrior/Jadesoturi (Antti-Jussi Annila, 2006).

Ugo Pirro
87, ROME, 18 JANUARI,
DOODSOORZAAK ONBEKEND

Italiaans scenarioschrijver. Twee
mede door Pirro geschreven films
wonnen in opeenvolgende jaren de
Oscar voor beste niet-Engelstalige
film: Indagine su un cittadino al di
sopra di ogni sospetto/Investigation
of a Citizen Above Suspicion (Elio
Petri, 1970) en Il giardino dei Finzi
Contini (Vittorio de Sica, 1970). In
1972 ging de Gouden Palm ex aequo
naar La classe operaia va in paradiso (Petri, 1971). Zijn eerste scenariocredit kreeg hij voor Achtung!
Banditi! (Carlo Lizzani, 1951). Voorts
onder meer Le soldatesse (Valerio
Zurlini, 1965), Navajo Joe (Sergio
Corbucci, 1966), A ciascuno il suo
(Petri, 1967), Il giorno della civetta
(naar Leonardo Sciascia; Damiano

Damiani, 1968), Bitka na Neretvi/
The Battle of Neretva (Veljko Bulajic, 1969), Metello .BVSP#PMPHOJOJ 
1970), Delitto d’amore (Luigi Comencini, 1974), L’eredità Ferramonti (Bolognini, 1976), Il prefetto di ferro (Pasquale Squitieri, 1977), Ogro
(Gillo Pontecorvo, 1979), Un ragazzo
di Calabria (Comencini, 1987) en
Ninfa plebea (Lina Wertmüller,
1996). Zijn roman Jovanka e le altre
werd verfilmd als 5 Branded Women .BSUJO3JUU  FWFOBMTCelluloide (Lizzani, 1996) over de totstandkoming van Roberto Rossellini’s Roma città aperta (1945).

Suzanne Pleshette
70, LOS ANGELES, 19 JANUARI,
LONGFALEN

Amerikaans actrice. Veel televisie,
leidend tot vier Emmy-nominaties,
waarvan twee voor The Bob
Newhart Show (1977-78). Ook in
films, zoals The Birds (Alfred Hitchcock, 1963). Voorts onder meer The
Geisha Boy (Frank Tashlin, 1958), tegenover latere kortstondige echtgenoot Troy Donahue in Rome Adventure (Delmer Daves, 1962), 40
Pounds of Trouble (Norman Jewison, 1962), A Distant Trumpet (met
Donahue; Raoul Walsh, 1964), Fate
is the Hunter (Ralph Nelson, 1964),
Nevada Smith (Henry Hathaway,
1966), Mister Buddwing (Delbert
.BOO    Blackbeard’s Ghost
(Robert Stevenson, 1968), If It’s Tuesday, This Must Be Belgium .FM
Stuart, 1969), Suppose They Gave A
War and Nobody Came? (Hy Averback, 1970), Support Your Local
Gunfighter (Burt Kennedy, 1971),
The Shaggy D.A. (Stevenson, 1976),
Hot Stuff (Dom DeLuise, 1979) en Oh
God! Book II! (Gilbert Cates, 1980).

Brad Renfro
25, LOS ANGELES, 15 JANUARI,
OVERDOSIS HEROÏNE

Amerikaans acteur. Verwierf op 12jarige leeftijd faam door een hoofdmaart/april 2008 Skrien 53

Zondagmiddag 30 maart en 27 april presenteert het Filmmuseum in
Amsterdam weer vertoningen van Het Schimmenrijk, een live-versie van
EF[FSVCSJFL.FUUSBJMFST LPSUFGJMNT GSBHNFOUFOFOWFSSBTTJOHFOoNFU
dank aan het archief van het Filmmuseum – waarin de recent overledenen
een gezicht en een gepast eerbetoon krijgen. Aanvang 16.00 uur.

rol in de John Grisham-thriller The
Client (Joel Schumacher, 1994) en
nog meer waardering als jongen
wiens vriendje aan aids sterft in de
jeugdfilm The Cure (Peter Horton,
1995). Sindsdien vrijwel onafgebroken als acteur werkzaam, ondanks
problemen met drugs en alcohol: hij
vertelde eens zijn eerste joint te
hebben gerookt toen hij negen was
en een jaar later al eens dronken te
zijn geworden. Bewonderaar van
James Dean was onder meer te zien
als Huckleberry Finn in Tom and
Huck (Peter Hewitt, 1995), als de
jongere versie van Brad Pitts personage in Sleepers (Barry Levinson,
1996), de Stephen King-verfilming
Apt Pupil (Bryan Singer, 1998), Bully
(Larry Clark, 2001), Ghost World
(Terry Zwigoff, 2001), Deuces Wild
(Scott Kalvert, 2002), The Jacket
+PIO .BZCVSZ    10th & Wolf
3PCFSU.PSFTDP  FOIFUOPH
uit te brengen The Informers (naar
Bret Easton Ellis; Gregor Jordan,
2008). Speelde ook de hoofdrol in
enkele korte films, zoals het door
hemzelf geschreven Meter Man
(Roger Bourdeau, 2000).

Alain Robbe-Grillet
85, CAEN, 18 FEBRUARI,
HARTAANDOENING

Frans schrijver, scenarist en regisseur. Pionier van de nouveau roman, een literaire stroming in de jaren vijftig die speelde met de relatie
tussen subject en object, en met
traditionele noties van tijd en ruimte, van psychologie en realisme.
Schreef ook het Oscar-genomineerde scenario van een baanbrekende
film uit de Nouvelle Vague, L’année
dernière à Marienbad (Alain Resnais, 1961). Ook schreef hij de animatiefilm Taxandria (Raoul Servais,
1994) en al zijn eigen films. Won de
Prix Louis Delluc voor zijn regiedebuut L’immortelle (1963). Daarna
maakte Robbe-Grillet min of meer
experimentele films met een vaak
provocerend erotisch karakter:
54 Skrien maart/april 2008

Trans-Europ Express (ook als acteur; 1966), L’homme qui ment
(1968), L’Eden et après (1970), Glissements progressifs du plaisir (ook
als acteur; 1974), Le jeu avec le feu
(met Sylvia Kristel; 1975), La belle
captive (1983), Un bruit qui rend fou
(samen met Dimitri de Clercq, 1995)
en Gradiva (2006). Speelde rolletjes
in Je t’aime, je t’aime (Resnais, 1968)
en als Goncourt in de Proust-verfilming Le temps retrouvé (Raoul
Ruiz, 1999). Sinds 2004 lid van de
Académie Française.

Roy Scheider
75, LITTLE ROCK AK, 10 FEBRUARI,
HUIDKANKER

Amerikaans acteur. Karakteristieke
ster met boksersneus in blockbusters als Jaws (Steven Spielberg,
1975) en The French Connection
(William Friedkin, 1972). Voor de
laatste film kreeg hij een Oscar-nominatie (beste mannelijke bijrol),
evenals voor de hoofdrol in Gouden
Palm-winnaar All That Jazz (Bob
Fosse, 1979). Aanvankelijk vooral
actief in het theater. Nederig filmdebuut in The Curse of the Living
Corpse (Del Tenney, 1964). Voorts
onder meer in Stiletto (Bernard L.
Kowalski, 1969), Puzzle of a Downfall Child (Jerry Schatzberg, 1970),
Loving (Irvin Kershner, 1970), Klute
(Alan J. Pakula, 1971), L’attentat
(Yves Boisset, 1972), The Outside
Man/Un homme est mort (Jacques
Deray, 1972), The Seven-Ups (Philip

Roy Scheider in Jaws

D’Antoni, 1973), Sheila Levine Is
Dead and Living in New York (Sidney
J. Furie, 1975), Marathon Man (John
Schlesinger, 1976), Sorcerer/Wages
of Fear (Friedkin, 1977), Jaws 2
(Jeannot Szwarc, 1978), Last Embrace (Jonathan Demme, 1979), Still
of the Night (Robert Benton, 1982),
Blue Thunder (John Badham, 1983),
2010 (Peter Hyams, 1984), 52 PickUp (John Frankenheimer, 1986), The
Fourth War (Frankenheimer, 1990),
The Russia House (Fred Schepisi,
1990), Naked Lunch (David Cronenberg, 1991), Romeo Is Bleeding (PeUFS .FEBL    The Rainmaker
(Francis Ford Coppola, 1997) en The
Punisher (Jonathan Hensleigh,
2004).

Vampira

Vampira
86, LOS ANGELES, 10 JANUARI,
DOODSOORZAAK ONBEKEND

Amerikaanse horrorpersoonlijkIFJE  JO 'JOMBOE HFCPSFO BMT .BJMB
Syrjäniemi, die haar naam later verFFOWPVEJHEFUPU.BJMB/VSNJ OBBS
haar oom, de atleet Paavo Nurmi).
Kwam als baby met haar ouders
naar de Verenigde Staten. In de jaren veertig ontdekt door Howard
Hawks voor een filmproject dat niet
doorging. Werd na haar succes als
gothic personage op een verkleedfeest gevraagd om als Vampira een
late televisieshow te presenteren.
Kreeg daarvoor in 1954 een Emmynominatie. Door Ed Wood als zodanig gecast in ‘de slechtste film aller
tijden’, Plan 9 from Outer Space
(1959). Daarna gastrollen in The
Beat Generation (Charles F. Haas,

1959), The Big Operator (Haas, 1959)
en Sex Kittens Go to College (Albert
Zugsmith, 1960), The Magic Sword
(Bert I. Gordon, 1962) en Population:
1 (Rene Daalder, 1986). Hoofdrol in
de Finse korte film Dry .JLB3JQBUUJ   -JTB .BSJF TQFFMEF EF SPM
van Vampira in de biografische film
Ed Wood (Tim Burton, 1994). Gescheiden van acteur-scenarioschrijver Dean Riesner.

Floyd ‘Red Crow’
Westerman
71, LOS ANGELES, 13 DECEMBER,
COMPLICATIES VAN LEUKEMIE

Amerikaans zanger, acteur en activist van Dakota Sioux-afkomst. Aanvankelijk countryzanger. Speelde
onder meer de vader van Lou Diamond Phillips in Renegades (Jack
Sholder, 1989), opperhoofd Tien Beren in Dances with Wolves (Kevin
Costner, 1990) en de sjamaan in The
Doors (Oliver Stone, 1991). Ook in
Clearcut (Ryszard Bugajski, 1991),
Jonathan degli orsi (Enzo G. Castellari, 1993), The Brave (Johnny Depp,
1997), Grey Owl (Richard Attenborough, 1999) en Hidalgo (Joe
Johnston, 2004). Veel televisie, met
name als Albert Hosteen in The XFiles (1995-99).

Claude Whatham
80, LLANDDONA (ANGLESEY), WALES,
4 JANUARI, DOODSOORZAAK ONBEKEND

&OHFMT UFMFWJTJFSFHJTTFVS .BBLUF
ook enkele speelfilms, waaronder
het opmerkelijke rockdrama That’ll
Be The Day (1973) met onder meer
David Essex, Ringo Starr en Keith
.PPO 3FHJTTFFSEF UFWFOT Swallows and Amazons (1974), de bioscoopversie van de veeartsenroman
All Creatures Great and Small (met
Anthony Hopkins; 1975), de verfilming van Beryl Bainbridge’s Sweet
William (1980), het Australische
Hoodwink (1981), Murder Elite (1985)
en Buddy’s Song (met Roger Daltrey; 1990).
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De Berlinale als
‘politiek’ festival
‘Berlijn is het podium van de politieke film’, zei Andrzej Wajda
tijdens de Berlinale. ‘De stad is immers het snijpunt tussen Oost
en West.’ Het hele festival lang benadrukten voorlichters en
media hoe politiek de Berlinale wel niet is. Totdat niemand het
meer kon horen.
Annemieke Hendriks

Hoe verwarrend het begrip ‘politiek’ is,
maakte Wajda zelf onbedoeld duidelijk. De Poolse regisseur was, buiten
mededinging, present met zijn Oscargenomineerde Katyn-drama. Hij heeft
van de massamoord op de Poolse
(militaire) intelligentsia door sovjettroepen in 1940 juist ‘geen politieke
film’ willen maken, gaf hij aan. ‘Ik heb
slechts de feiten op een rij gezet.’
Wat is een politieke film? Vlakbij de
filmacademie in het Poolse Lódz (naar
de uitspraak wel ‘Holly-Woedzj’
genoemd) staat sinds 1990 een Katynmonument met eeuwige vlam. Daarvóór, onder het communisme, maakte
Wajda er een aantal controversiële,
politiek urgente films als De mens uit
marmer (1977). Zijn Katyn is daarentegen een nationalistisch getint heldenepos met de Polen als martelaars en
de Duitsers en Russen als schurken.
Zo zien de conservatieve Poolse leiders van nu dat graag. Katyn is ook
een politiek statement, maar dan
eendimensionaal, met waarheden als
koeien. Dat is geen belangwekkende
cinema.

Brandhaarden

De Berlinale grossiert in filmthema’s
met politieke dimensies. Brandhaarden als Afghanistan, Irak en Israël
vormen het decor van speelfilms.
Japanse Rode Brigaden van 1968 en
Berlijnse 1 mei-demonstranten van
2008 doen hun ding. Een handvol
films, met name fictie, speelt zich af in
de sloppenwijken van wereldsteden.
De meeste tonen ‘hoe erg het is’ in
zo’n slum te leven. De combinatie van
exotica, leed en een uitweg stemt de
feelgood-gemeente van de Berlinale
prettig.
In dit opzicht is het een verademing
dat de hoofdprijs, de Gouden Beer,
naar de extreemste, origineelste variant op het thema sloppenwijk is
gegaan. In Tropa de elite volgt de Braziliaan José Padilha een politie-eenheid die de favela’s van Rio wil uitmes-

ten. De werkwijze van dit commando
kan in humanitair opzicht niet door de
beugel. Vele Berlinale-gasten vinden
dat zo’n film dan niet deugt. Aan die
verwarring is de jury onder leiding van
Constantin Costa-Gravas tenminste
niet ten prooi gevallen.
Een ander voorbeeld van het gesol
met politiek in de grote competitie, het
Wettbewerb, is Feuerherz. Deze Duitse productie onder regie van Luigi –
Weeping Camel – Falorni stelt kindsoldaten in donker Afrika centraal.
Feuerherz resulteerde in heftige protesten op en om de rode loper. De
demonstranten beweerden dat deze
speelfilm niet waar was. De gelijknamige, autobiografische bestseller
achter de film zou ‘zwendel’ zijn: er
was in die brandhaard geen kindsoldaat onvrijwillig ingezet.

Authenticiteit

Moet een speelfilm dan waar zijn?
Waargebeurd? Berlinale-directeur
Dieter Kosslick scoort graag met de
‘politieke authenticiteit’ van zijn selectie. Dan mag hij op films als Feuerherz
ook worden afgerekend (de ‘Weeping
Child Soldier’, zo werd gegrapt). Of op
Amos Kolleks Restless, waarvan
menig criticus verzuchtte dat het ‘één
grote therapiesessie’ was. Waarbij
helaas op de divan, naast de joodse
vader en zoon, heel Israël alsmede het
zionisme en de oorlog hebben plaatsgenomen. Ook Restless bezwijkt
onder zijn politieke gewicht.
There Will Be Blood was de enige competitiefilm die de internationale pers
onverdeeld enthousiast stemde. Dat
kan Kosslick zich aantrekken, want
aan een gedoodverfde Oscar-winnaar
kan hij geen eer behalen. Niemand
verweet regisseur Paul Thomas
Anderson of zijn bron uit 1927, de
schrijver Upton Sinclair, dat hun ontstaansmythe van het Amerikaanse
kapitalisme te mythisch is. Geen
demonstrant riep dat de film onwaar is
omdat Anderson olie als een smerig

Tropa de elite

bloedbad uit de aarde laat opspuiten of
omdat hij van de dominee een nog
slechter mens heeft gemaakt dan van
de oliepionier. Is There Will Be Blood
misschien te weinig politiek voor een
protest? Nee, de film is op een gelaagde, metaforische wijze politiek die bij
fictie hoort. Wie er een commentaar op
de Amerikaanse Irak-politiek of een
ode aan J.R. Ewings voorgangers in wil
zien, kan zijn gang gaan. Anderson
mocht de Zilveren Beer voor Beste
Regie mee naar huis nemen.

Oost-Europa

Festivaldirecteur Kosslick had beter
om zich heen moeten kijken. Ten eerste de andere kant op, weg van Hollywood en Rome. In Oost-Europa worden genoeg innemende en tegelijk
verontrustende films gemaakt – door
de generaties van na Wajda. In Berlijn,
de ‘frontstad’ tussen Oost en West,
komt van de bijna vierhonderd vertoonde films echter slechts een half
dozijn uit Oost-Europa.
Dieter – ‘Let’s Rock’ – Kosslick richt
zich liever op belegen sterren. Het is
precies veertig jaar na 1968 en de
protestgeneratie van toen stond dit
jaar volop in het winterzonnetje. Tanige, taaie Rolling Stones in Scorsese’s
Shine a Light contrasteerden met
overwegend moddervette Crosby,
Stills, Nash & Youngs uit Neil Youngs
CSNY: Déjà Vu. De titel duidt al op een
belegen boodschap, in belegen reünieverpakking: toen zongen CSNY
tegen de oorlog in Vietnam, nu tegen
die in Irak. Youngs compassie leek
ondertussen vooral de Amerikaanse
slachtoffers van deze oorlog te gelden.
Hierbij stak het retrospectief met
originele films van de generatie-’68

fris af. Wie een film als Fassbinders
Angst essen Seele auf (1974) terugzag,
snapte onmiddellijk hoe een speelfilm
‘politiek’ kan zijn: juist door persoonlijk en hautnah te vertellen.

Sony

Kosslicks grootste politieke daad was
de selectie van een documentaire,
Errol Morris’ Standard Operating
Procedure. Dit effectbeluste verslag
van de misdaden in de Abu Ghraibgevangenis werd met de Grote Prijs
van de jury bekroond. Het laat een
vreemde smaak achter. Sony is de
grote financier van Morris’ film. Met al
die Sony-camera’s in beeld vraag je je
af of de aanstootgevende amateurkiekjes waarmee het schandaal
begon, niet ook met Sony zijn
gemaakt. Het gevangenisleven als
Sony-show. Het Sony Center is een
van de festivallocaties. Gelukkig kon
alle ongemak weer worden afgekocht
op de Spendengala’s die daar en overal plaatsvonden.
De belangrijkste van deze geldinzamelingsgala’s heet Cinema for Peace.
In dat kader werd de documentaire
Letter to Anna vertoond, over de vermoorde Russische journaliste Anna
Politkovskaja. Maar de première van
deze film vond ver van de festivallocaties plaats en Garri Kasparov, die er
zou spreken, kreeg het woord niet.
Daar zat BMW achter, aldus de krant
Die Welt. De autobouwer zit namelijk
diep in het Berlinale-galagebeuren en
diep in Rusland. Dan houd je de verhouding met Poetin graag prettig.
Ondertussen brachten de sterren bij
Cinema for Peace ook dit jaar weer
een paar ton bijeen, voor welke goede
zaak dan ook.
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Tiger-competitie heeft een steviger profiel nodig

Rotterdam was zo slecht nog niet

Filmfestival Rotterdam moet kiezen

Toen in september vorig
jaar bekend werd dat
Rutger Wolfson de naar het
Filmmuseum vertrekkende
Sandra den Hamer zou
opvolgen als baas van het
International Film Festival
Rotterdam, reageerde de
filmwereld kritisch. Als
directeur van museum De
Vleeshal in Middelburg zou
de jongensachtige Wolfson
(38) te weinig affiniteit
hebben met de bioscoopfilm,
en bovendien ging hij de
functie slechts parttime
vervullen – te weinig voor een
gerenommeerd filmfestival als
het Rotterdamse. Op 4 maart
werd bekend dat het bestuur
van het festival Wolfson voor
een periode van vier jaar heeft
aangesteld als algemeen
directeur en dat hij
dit voltijds gaat doen.
Niels Bakker

Maar Wolfson was ook een goede
compromiskandidaat, in een organisatie waarin de programmeurs het de
afgelopen jaren steeds meer voor het
zeggen hebben gekregen. Dat kan ook
haast niet anders: de selectie van het
festival is zo groot dat één directeur
onmogelijk alle films in zijn eentje kan
zien. Daarom ligt een model voor de
hand waarin programmeurs de artistieke verantwoordelijkheid dragen
voor hun eigen programmaonderdeel
(en daarop afgerekend kunnen worden). Maar het doorhakken van die
knoop blijkt voor het festival tot op
heden een brug te ver.

Peter van Bueren

Toeziend oog
Neem de Tiger Awards Competitie van
dit jaar. De vijftien titels tellende selectie werd ondertekend door maar liefst
drie namen: Gertjan Zuilhof, Gerwin
Tamsma en Ludmila Cvikova. ‘Onder
het toeziend oog’ van Wolfson, stond in
de festivalcatalogus. In eerdere jaren
kwam de competitie officieel uit de
koker van Den Hamer, maar bestond
het vermoeden dat de programmeurs
er op de achtergrond een stevig stempel op drukten. Nu kwam de aanstelling van Wolfson te laat om hem alle
credits te geven; en werd een oplossing gekozen waarin hij de hoogste
verantwoordelijke is, maar het werk in
feite door de programmeurs is
gedaan.
Waarom maakt het festival geen
keuze? Door één programmeur de
verantwoordelijkheid te geven voor de
hele competitie, is zulke draaikonterij
overbodig. Door dan ook andere programmaonderdelen sterker te verbinden aan de specialisatie van één programmeur, ontstaat een helderder
festivalidentiteit – nu moet de argeloze
bezoeker maar uit de initialen onder
een catalogus- of websitebeschrijving
halen wie een film geselecteerd heeft.
In zo’n model, met sterke programmeurs die de volledige verantwoording dragen voor hun eigen sectie, is
Wolfson met zijn zwakke filmfestivalprofiel mogelijk wel de ideale directeur – iemand die de samenstelling
van het programma hoogstens van
bovenaf bijstuurt, de laatste puntjes
op de i zet.
Dat zou de competitie ook een steviger
profiel kunnen geven. Want net als
vorig jaar viel in de samenstelling

Debuterend regisseur
Weng Shou-Ming over

Fujian Blue:

‘Ik was nog jong en onervaren toen ik met de film
begon. Ik dacht de sociale realiteit het beste te kunnen vastleggen op 16mm-film. Achteraf had ik misschien beter voor digitaal kunnen kiezen. Het was nu
lastig een plaats te vinden om het materiaal te monteren. En digitaal maakt mijn manier van werken,
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Kop boven een analyse van Bas Blokker in NRC Handelsblad: ‘Geen sterren
maar evenmin bijzondere cinema’. Bovenkop: ‘Festival mist het avontuur en
bekroont uit nood films die eerder elders prijzen wonnen.’ En de eerste zin
van de intro: ‘Sterren gaan niet naar Rotterdam.’ Was het echt zo erg?

Fujian Blue

geen lijn te ontdekken, behalve dan dat
het gaat om eerste en tweede films
van beginnende regisseurs. Niet heel
bijzondere genrefilms – The King of
Ping Pong, Tale 52, Strizh – waren in de
competitie gekoppeld aan tamelijk
abstracte visuele exercities die connotaties opriepen met beeldende kunst,
zoals Las Meninas en Mange, ceci est
mon corps. Nu past die laatste categorie beter bij Rotterdam – net als de
vaak geslaagdere films die een middenweg tussen deze uitersten bewandelden.

Interessante botsing
Mokerslagen deelden de Tiger-genomineerden niet uit, één uitzondering
daargelaten. Het Chinese Fujian Blue
(zie ook het interview hieronder), dat
de jury onterecht links liet liggen,
combineerde de documentaireachtige
manier van vertellen die zo kenmerkend is voor Zesde Generatie filmers
met de opvallende keus niet digitaal
maar op 16mm te draaien. Het resultaat: prachtige beelden met verzadigde kleuren en een sferische belichting.
Die uiterlijke schoonheid zorgt voor
een interessante botsing met de
onverbiddelijke toon waarop regisseur
Weng Shou-ming zijn twee ultrarealistische verhalen vertelt, over emigratieproblemen in de Chinese kustprovincie Fujian.
Sowieso kwamen de beste producties
uit Azië – of speelden zich daar af.
Nederlander David Verbeek bevestigde zijn talent voor het met visuele middelen symboliseren van existentiële
problemen in Shanghai Trance. Subtieler en minder puberaal dan zijn
debuut Beat, maar ook wat afstande-

lijk en steriel. Verbeek slaagt er niet
helemaal in door te dringen tot de ziel
van zijn in het leven verdwaalde
Shanghainezen, en voor zijn beeldtaal
valt hij iets te makkelijk terug op Aziatische voorbeelden als Tsai MingLiang en Hou Hsiao-Hsien.
Winnen deed Verbeek dan ook niet. De
Tigers gingen, behalve naar het matige Deense Go With Peace Jamil, waarvan werd gefluisterd dat het een compromiskeuze was, naar Azië – naar het
verraderlijk sprankelende Wonderful
Town (Thailand) en het serene Flower
in the Pocket (Maleisië), in de vorige
Skrien tot kanshebbers uitgeroepen.
Voor de laatste twee was de prijs eerder een bevestiging van hun talent dan
een ontdekking, want in Pusan hadden
ze al de New Currents competitie,
eveneens voor beginnende filmmakers, gewonnen.

Keuze
Dat geeft te denken over de internationale status van de Rotterdamse competitie. Met name waar het gaat om
het ontdekken van beginnende filmmakers uit Azië, lijkt de concurrentie
vanuit Pusan te groeien. Van de vijf
Aziatische Tiger-genomineerden hadden er drie al in de Zuid-Koreaanse
kuststad gedraaid. Het Rotterdamse
festival zit wat dat betreft in een lastige paradox: of kiezen voor kwaliteit,
met een hoog risico op eerder gedane
ontdekkingen, of voor echt nieuw
talent, met een hoog risico op niet
helemaal geslaagde films. Dit jaar
waren beide categorieën ruimschoots
vertegenwoordigd, wat onderstreept
dat ook hier een duidelijke keuze nog
gemaakt moet worden.

eerst heel veel draaien en daar achter de montagetafel een verhaal uit destilleren, eigenlijk makkelijker.’
‘Het mooie van 16mm is wel dat het een natuurgetrouw beeld geeft, en tegelijkertijd heel filmisch is. Ik
vond het belangrijk in mijn eerste film te experimenteren met verschillende stijlen. Daarom ook de
journaalbeelden, om de illusie te versterken dat het
verhaal echt is, en het zwart-wit aan het eind. Dat
geeft een gevoel van afsluiting.’
Shou-Ming vindt het zijn plicht als filmmaker om

Wolfson bewijst onkunde
op goed festival

Shanghai Trance

Ach, die sterren toch. Na zevenendertig jaar weten ze bij NRC nog steeds
niet dat sterren op een enkele uitzondering na niet uitgenodigd worden,
omdat in Rotterdam regisseurs de
sterren zijn. En de top van de onafhankelijke cinema was er wel degelijk:
Hou Hsiao-hsien, Tsai Ming-liang,
Jafar Panahi (juryvoorzitter), Bela
Tarr, Lee Kang-sheng, Ulrich Seidl,
Rosa von Praunheim, Aleksandr
Sokoerov, Peter Greenaway, Abolfazi
Jalili, Masahiro Kobayashi, nog daargelaten de jonge regisseurs, de sterren van morgen. Regisseurs die aan
het werk waren, recent geen film
maakten of niet konden, mag je
natuurlijk niet meerekenen, maar wie
ontbrak er dan eigenlijk?

Best denkbare oogst
Die laatste vraag geldt ook de films.
Hoeveel echt goede onafhankelijke
films worden er per jaar gemaakt?
Rotterdam bracht uit de competities
van Cannes, Locarno en Venetië prijswinnaars als Paranoid Park, Mogari
No Mori, Secret Sunshine, Persepolis,
I’m Not There, La graine et le mule,
The Rebirth en Milky Way. Tel daarbij
Le voyage du ballon rouge, Stellet
licht, Cargo 200, The Man from London, Help Me Eros en je hebt toch
ongeveer de best denkbare oogst. En
wat te denken van de ruim tweehonderd Amerikaanse films? Daaronder
No Country for Old Men, Juno en I’m

Not There (met Ed Lachman als gast,
is dat geen ster meer?) Veel beter is er
daar recentelijk niet geproduceerd.
Dan het speuren naar nieuwe talenten. De nostalgische verwijzing naar
avonturier Huub Bals gaat niet op.
Vergeten wordt dat Bals zijn eerste
festival voor drie kwart klakkeloos vulde met het programma van de Quinzaine des Réalisateurs in Cannes. Pas
later ging hij reizen en ontdekte veel
nieuws, maar het is eerlijker te zeggen
dat hij toen nog kon ontdekken. Andere festivaldirecteuren volgden zijn
spoor, de concurrentie werd steeds
groter en sinds geruime tijd is er nergens meer een film te vinden die niet
gevangen wordt door een mondiaal
netwerk van programmeurs en adviseurs. Je ziet al jaren dat de competities van zogeheten A-festivals die
wereld- of internationale premières
dienen te tonen, van een bedroevend
niveau zijn, want Cannes, Venetië,
Berlijn en Locarno kunnen alles
kiezen wat voorhanden is. In de
Tiger-competitie desondanks negen
wereld-, twee internationale en vijf
Europese premières.
Er waren dit jaar ‘noodgedwongen’ te
veel prijswinnaars van andere festivals, klaagt NRC. Twee van de vijftien,
ja, maar al jaren worden in Rotterdam
prijzen gewonnen door films die al in
Pusan wonnen, wat iets anders is dan
‘andere festivals’. Pusan is in Azië het
zusterfestival van Rotterdam, waar

maatschappelijke kwesties aan te snijden. ‘Oplossingen kan ik niet voorkauwen, wel probeer ik mensen bewust te maken van bepaalde issues’, vertelt
hij bevlogen. ‘Op de filmacademie heb ik geleerd dat
films sociale relevantie moeten hebben. Daarom
koos ik voor de illegale emigratie in mijn geboortestreek Fujian. Uit acht van de tien gezinnen daar
vertrekken er leden naar het buitenland.’
Het grote probleem, benadrukt hij, is dat alleen de
zogenaamde positieve kanten van die grote trek

jonge Aziatische regisseurs eerst
heengaan. Als de beste films daarna
Rotterdam aandoen, moet je Rotterdam als de rest van de wereld
beschouwen. Pak je ze niet dan gaat
een volgend groot Europees festival
(Berlijn, Karlovy Vary, Locarno) ermee
vandoor. Wanneer die prijswinnaars
buiten competitie draaien, gaan ze
verloren. De derde film die naast de
bedoelde Flowers in the Pocket en
Wonderful Town in Pusan won, de
Chinese film Life Track, was mogelijk
de derde winnaar geweest, maar nu
hij was opgenomen in het overzichtsprogramma Time and Tide en werd hij
door niemand opgemerkt. Dat laatste
mede omdat het festival er niet in
slaagt het publiek zo’n mooie film als
het ware op te dringen en de journalistieke begeleiding ernstig in gebreke
blijft.

Onkunde
Kijk, er valt wel wat anders op te merken. Het wordt misschien inderdaad
tijd dat films, die geïnitieerd zijn door
het Hubert Bals Fonds, gehouden
worden aan de contractuele verplichting dat zij in Rotterdam in première
gaan. Dat zou de Tiger-competitie
sterker maken en de noodzaak voor
de filmwereld om naar Rotterdam te
gaan groter.
En dan de nieuwe directeur. Rutger
Wolfson maakte zich als persoon snel
geliefd, maar bleek inderdaad geen

worden gezien, zoals financieel gewin en carrière
maken in het buitenland. ‘Maar kijk goed en je ziet
dat die er helemaal niet zijn. Economische ontwikkeling levert geld op, geen spirituele rijkdom. Hedonisme is hol. Kijk naar de jongeren in mijn film, idealen hebben ze niet meer. Ze gaan naar karaoke,
drinken, verdienen hun geld door overspelige vrouwen af te persen.’
Waarom ze dat doen? Shou-Ming heeft wel een idee.
‘Echtparen leven soms tientallen jaren gescheiden.

enkele kennis te hebben van de cinema die zijn festival pretendeert te
presenteren. Om als grote veranderingen de rare ‘ontdekking’ Free Radicals, altijd al een van de thema’s waarin het festival uitblonk, en zijn geliefde
installatiekunstenaar Cameron Jamie
te propageren, was een beetje lachwekkend. De zacht gezegd zeer
bescheiden openingsfilm zo uitbundig
loven, tekende zijn onkunde. Om TBS
als een van de hoogtepunten uit te
roepen was op het beschamende af,
want dat is nu juist een soort cinema
dat niet bij Rotterdam past. In al zijn
interviews wees Wolfson daarentegen
nooit op Shanghai Trance, nota bene
de Nederlandse bijdrage in de competitie, die tot de winnaars had behoord
als de toch tot oordelen bevoegde
juryvoorzitter Jafar Panahi zijn zin had
gekregen. De officiële geboorte van
het grote talent David Verbeek, dat
was nu iets om trots op te zijn.
Nog steeds heeft Rotterdam een
directeur/intendant/hoofdprogrammeur nodig die van de nieuwste filmontwikkelingen weet, de scherpste
selecteur is, een bij de laatste ontwikkelingen aansluitende visie heeft en
de zwakten van de programmeurs kan
bestrijden of, om het positiever te
stellen, hun klankbord kan zijn. Rutger Wolfson moet blijven om zijn kwaliteiten als gastheer, maar zijn definitieve benoeming als artistiek leider is
buitengewoon riskant.

Het is dan lastig om niet vreemd te gaan. Maar vrouwen in Fujian die iets beginnen met een andere man,
denken niet na over het voorbeeld dat ze daarmee
geven aan hun kinderen.’
‘Het is een absurd, beangstigend toekomstbeeld’,
besluit hij, ‘dat ik op een omvattende manier heb
willen behandelen, met veel verschillende personages en stijlvormen. Volgens mij draagt de film daarin
ook mijn stempel.’
Niels Bakker
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You, the Living ‘Morgen is er weer

Empties ‘Empties’ zijn de lege

Tricks Een sympathieke film, daar kan geen twijfel over bestaan. De jonge jongen die zo graag

een dag.’ Dat, of een motto dat erop lijkt, wordt
regelmatig gezegd in Roy Anderssons film.
Maar geen van de personages uit You, the Living
lijkt daar zin in te hebben. Morgen gebeurt er
precies hetzelfde en dat is niet veel. Dan vertelt
een voorbijrijdende man misschien weer een
droom aan het publiek, waarin hij zoiets idioots
doet dat hij er een idiote straf voor krijgt, dan
hoopt een meisje weer dat ze trouwt met de
gothic gitarist en oefent een kleine dikke man
weer op zijn reusachtige trom.
De film begint met een citaat van Goethe: ‘Verheug je dus, levende, in je door liefde verwarmde
bed, voordat de ijskoude golf van Lethe je vluchtende voet verraderlijk omvloeit.’ Later is er een
fraai shot van een tram die als bestemming
‘Lethe’ vermeldt. Vele mensen stappen uit, de
meesten kunnen nog net voorlangs lopen, sommigen zijn te laat of te traag en moeten blijven
staan, wachten. Wat maakt het allemaal uit.
Morgen herhaalt het ritueel zich.
You, the Living is bij vlagen enorm grappig.
Natuurlijk omdat het allemaal zo tragisch is. In
de traan zit een lach, in andermans treurigheid
schuilt het leedvermaak. Neem het hilarische
begin. Een dikke vrouw zit onflatteus op een
bankje te zaniken tegen haar vriend dat ze het
allemaal niet meer ziet zitten. De camera staat
stil en het gesprek gaat nergens over. Deze
vrouw is een notoire klager. Niets wat de man,
een dikke hardrocker, zegt helpt. Ook niet dat ze
een hondje heeft dat toch een lief beest is. En
dan stopt ze zomaar uit het niets met praten en
vervolgt ze haar ellende met een lied. En ergens,
verder weg in het kader, verschijnt ook nog even

flessen die in de supermarkt worden
geretourneerd voor statiegeld. Het is
op die afdeling dat John terechtkomt,
na meer dan een half leven voor de
klas. Tot zijn en ieders verbazing
voelt hij zich achter het krappe loket
van de flessenbalie als een vis in het
water. Van een overspannen docent
verandert hij in een zonnige supermarktmedewerker, die elke dag wijdt
aan het opfleuren van andermans
levens. Jan Sverák tekent Johns leven
liefdevol, lichtvoetig en met veel oog
voor menselijk detail. Bijvoorbeeld de
verhouding tussen John en zijn vrouw,
waar passie heeft plaatsgemaakt voor
stil verwijt en achterdocht, waaraan
met het beperkte idioom van de langgetrouwden geen uiting gegeven kan
worden. Empties toont de angsten
en onzekerheden die komen bij het
naderen van de pensionering – het
gevoel leeg en nutteloos over te blijven. De film doet dat met elegantie en
subtiele, soms licht absurde humor
in bijvoorbeeld de typering van de
verschillende soorten flessenklanten,
die door de herhaling van hun inlevergedrag karikaturaal worden, maar
gaande de film aan diepte winnen en
zelfs voor verrassingen zorgen.
Sverák heeft met Empties een geestige, lichtvoetige en genuanceerde
sociale komedie gemaakt, die commentaar geeft op een maatschappij
waarin de mens misschien om economische redenen plaats moet maken
voor machines, maar onvervangbaar
blijkt als smeerolie voor een soepel
lopende samenleving. Nicole Santé

groot wil zijn, is innemend in zijn speelsheid en zijn loyaliteit naar zijn oudere zus. Die oudere zus
is beeldschoon (als een tengere versie van Scarlett Johansson), behandelt haar broertje met de
soms hardhandige liefde die oudere zussen eigen is en gaat gebukt onder een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Het decor is pittoresk: een klein stadje, of misschien wel dorpje, waar zonlicht de
wat armoedige straten toch een zweem van sprookjesachtigheid geeft. De dialogen zijn spaarzaam,
maar geloofwaardig en soms grappig. En het verhaal heeft, hoewel enigszins voorspelbaar, genoeg
wendingen en leuke zijlijntjes om niet saai te worden.
Waar zit ’m dan de ‘maar’? De rode draad in de film zijn de rituele handelingen die de jongen elke dag
uitvoert: de soldatenpoppetjes die hij op de treinrails zet, de vingers die hij zonodig urenlang gekruist
houdt – alles om het onheil te bezweren en het lot naar zijn hand te zetten. En dan probeert hij nog de
trucjes onder de knie te krijgen die nodig zijn om voor vol te worden aangezien. Elke dag doet hij een
poging om de duiven van een oude buurman aan het vliegen te krijgen, steeds met een nieuwe toevoeging aan de reeks handelingen. Dat voelt gemaniëreerd aan en brengt de film, die verder realistisch aandoet, uit balans. Daardoor vermindert de betrokkenheid van de kijker – althans van deze
kijker. Iets minder trucjes was beter geweest. Nicole Santé

The Banishment Een
enkele boom in een heuvellandschap.
Dat is de opening van The Banishment
van Andrej Zvjagintsev (The Return,
2003). In de verte komt een auto aanrijden. De camera beweegt langzaam
richting de boom, die constant in het
centrum van het beeld blijft.
We zien een man en een vrouw op bed
in een rijdende trein, met hun slapende kinderen op schoot. We zien weidse
velden, wuivend gras en een groot
huis. Mythisch Rusland en het ideale
gezin. Nee, natuurlijk. Er is ook nog
industrieel Rusland, lelijke huizen,
donker en somber.

een man vanachter een boom. Het tableau is vol
en rijk en, met alles wat er te zien en horen is,
fenomenaal grappig.
Zo springt Andersson van de ene naar de andere
vertelling. Waarbij dat ‘morgen is er weer een
dag’ vaak terugkomt. Het leven is klein en uitgescholden worden door je man voldoende om op
je werk, als schooljuf, in tranen uit te barsten. De
‘dader’ verkoopt ondertussen tapijten en heeft
het er, in aanwezigheid van klanten, ook moeilijk
mee. Andersson monteert zijn kleine gebeurtenissen tot een groot verhaal, waarin de personages hun plek krijgen en sommigen bij elkaar
blijken te horen. Zo is er een scène waarin een
man op een balkon staat, terwijl het buiten don-

Zvjagintsevs cameraman begint in
veel scènes pas na een tijdje te bewegen. Alsof de regisseur wil benadrukken dat het een vertelling is. Zo glijdt
de camera pas na een moment van
stilstand door dat grote huis. Als er ‘in
de beweging’ gemonteerd was, was
The Banishment veel vloeiender, veel
soepeler geweest. De film was daarmee te lekker geworden, te mooi.
Schoonheid mag, maar je moet je er
als kijker wel van bewust zijn.
De donkere man (Konstantin Lavronenko, Beste Acteur in Cannes 2007)
en de blonde moeder (Marie Bonnevie)
zijn archetypen. Ze hebben een zoon-

ker wordt. Tegenover zijn flat zie je de ramen van
een andere flat. Achter een van die ramen speelt
een trombonist, terwijl onder hem zijn buurman
met een stok tegen het plafond stoot. Er zitten
meerdere verhalen in dat kader, het handelsmerk van Andersson. Over mensen die tamelijk
eenzaam hun eigen hokje hebben in een stad
waar het verkeer in de verte doorraast, lichtjes
maakt in het donker.
Gerlinda Heywegen
Du levande Zweden/Duitsland/Frankrijk 2007 regie en scenario
Roy Andersson camera Gustav Danielsson montage Anna Märta
Waern geluid Jan Alvermark en Robert Sörling productie Pernilla Sandström, Philippe Bober, Susanne Marina, Carsten Brandt
en Hakon Overas distributie Filmmuseum duur 94’ met Jessica
Lundberg, Elisabet Helander, Björn Englund, Leif Larsson

tje en een dochtertje. Het meisje fietst
ergens op haar driewieler rondjes op
de veranda. Piano van Arvo Pärt. Idyllisch. Maar het botert niet tussen de
man en de vrouw. Onuitgesproken
blijft hun ongeluk, de onmacht die hun
relatie overheerst. Een kind leest een
tekst voor die vertelt hoe barmhartig
de liefde is. Maar dat blijkt nergens.
De liefde drukt zo zwaar op de vrouw
dat hij juist wreed is, dat het haar leven
ondraaglijk maakt.
Subtiel is Zvjagintsev niet. Alles stemt
zo verschrikkelijk verdrietig. De liefde
in The Banishment maakt onzeker,
het dwingt tot verkeerde keuzes. Keuzes met een dodelijke afloop. Dood,
geschapen in liefde.
De donkere man en de blonde vrouw
lopen met hun kinderen door een
groene weide. Ze rusten bij een opgedroogde bron. Later geeft de bron
plotseling water, glijdt de camera
eroverheen, is er een top-shot dat over
gras beweegt en over een stroompje
en vloeit er leven terug in de film. En
begint het verhaal opnieuw.
Nu is de vrouw bij de broer van haar
man. Ze zegt dat ‘we kunnen leven

zonder te sterven’. Ze bevraagt het
egoïsme van de liefde. Sterven doet zo
veel pijn dat ze de cirkel wil doorbreken. Afscheid maakt haar leven zo
ondraaglijk dat ze juist dat wil nemen.
Haar monoloog staat in schril contrast
met een verder weinig spraakzame
film. Zvjagintsev heeft al die tekst ook
niet nodig. Het was mooier geweest
als de kijker zelf had mogen bedenken
wat de vrouw zo dwarszit, wat haar
aanzet tot handelen.
Een auto bij een eenzame boom.
Samen met de beweging van de auto
beweegt de camera van de boom af.
Hij glijdt langs wat vrouwen die hooien
en een klaaglied zingen. De cirkel is
rond. De cirkel die de vrouw wilde
doorbreken. Dat laat Zvjagintsev uiteindelijk niet gebeuren.
Gerlinda Heywegen
Izgnanie Rusland 2007 regie Andrej Zvjagintsev
scenario Andrej Zvjagintsev en Oleg Nenin, naar
een novelle van de Armeense schrijver William
Saroyan camera Michail Krichman montage Anna
Mass geluid Andrej Dergatsjov production design
Andrej Ponckratov productie Dmitiri Lesnevski
distributie Contact Film duur 150’ met Konstantin
Lavronenko, Marie Bonnevie, Alexander Baloejev

Vratné lahve Tsjechië 2007 regisseur Jan Sverák
scenario Zdenek Sverák camera Vladimir Smutny
montage Alois Fisárek geluid Jakub Cech en Pavel
Rejholec muziek Ondrej Soukup production design
Jan Vlasák productie Eric Abraham en Jan Sverák
distributie Benelux Film Distribution duur 100’
met Zdenek Sverák, Tatiana Vilhelmová, Daniela
Kolárová, Alena Vránová

Sztuczki Polen 2007 regie, scenario en productie Andrzej Jakimowski camera Adam Bajerski montage Cezary Grezesiuk
geluid Maria Chilarecka muziek Tomasz Gassowski production design Ewa Jakimowska distributie Filmmuseum duur 95’
met Damian Ul, Ewelina Walendziak, Tomasz Sapryk, Rafal Guzniczak

It’s a Free World Dit is in alle opzichten een typische Ken Loach-film. Relevant, actueel en scherp
in zijn aanklacht. Loach vertelt het verhaal van Angie, die in een vlaag van angst en opwinding samen met
haar vriendin Rose een uitzendbureau opzet voor veelal Oost-Europese immigranten. Sexy Angie heeft weinig
moeite om vraag en aanbod te koppelen en al snel stroomt het geld binnen. Klein aandachtspuntje is alleen
dat ze illegaal opereert, omdat de belastingdienst nergens van op de hoogte is. Dat loopt natuurlijk geweldig uit
de hand. Voor Angie en Rose, maar vooral voor de immigranten die, verstoken van de meest elementaire vorm
van sociale zekerheid en veiligheid, slechtbetaalde arbeid verrichten.
In de wereld van Loach vallen de hardste klappen altijd aan de onderkant, waar alleenstaande moeders, werklozen, arbeiders en illegale immigranten resideren. Het heeft een markant oeuvre opgeleverd, waarin Loach
onvermoeibaar stelling neemt tegen de macht van het kapitalisme. En of je Loach nou een drammerige salonsocialist vind of een warm pleitbezorger van de underdog, hij is altijd trouw gebleven aan zijn principes.
De films van Loach zijn sterk plotgedreven en meer gebaseerd op observaties van maatschappelijke structuren
dan op de psychologie van het individu. Soms weet Loach zijn acteurs te bewegen tot aangrijpende prestaties,
zoals Crissy Rock in Ladybird, Ladybird (1994), Peter Mullan in My Name is Joe (1998) of Eva Birthistle in Ae Fond
Kiss (2004) en dan ontstijgt het werk het pamflet. Soms, echter, zit de overgeconstrueerde plot in de weg.
It’s a Free World had een betere film kunnen zijn. In het verhaal van Loach’ vaste scenarioschrijver Paul Laverty
wordt iedere personageontwikkeling getoond aan de hand van concrete, voorspelbare gebeurtenissen. Het
resulteert in een dwingende uitleggerigheid, waar de film meer ruimte voor verbeeldingskracht had kunnen
gebruiken. Kim van der Werff
Verenigd Koninkrijk/Duitsland/Italië/Spanje 2007 regie Ken Loach scenario Paul Laverty camera Nigel Willoughby montage Jonathan Morris
muziek George Fenton productie Rebecca O’Brien distributie A-Film duur 96’ met Kierston Wareing, Juliet Ellis, Leslaw Zurek, Joe Siffleet,
Colin Caughlin, Maggie Russell
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Door Kees Driessen

Obama virals

Japanse konijntjes
Usavich.tv is een verfrissende animatiereeks, geproduceerd voor MTV Japan
en voor een groot deel op internet te
zien. Een bijzondere vorm van CGI-animatie, met mooie diepte- en schaduwanimatie, steeds onder de twee minuten
per aflevering. De gekke verhaaltjes
draaien om twee konijnen, een beweeglijke domme en een kalmere agressieve,
die een gevangeniscel delen met een
kikker en een vogel met een zoenmondje (in het eerste seizoen) en die ontsnappen in een gestolen auto (in het tweede
seizoen). De muziek, waarop continu
lichtjes wordt meegedeind door de
karakters, is swingend en een beetje

freaky elektronisch, de kleuren zijn een
soort fel pastel en de humor is goed
getimed en fysiek (inclusief effecten als
draaiende camera’s, opvallende opnamehoeken en slowmotion) – er wordt
niet gesproken. www.usavitch.tv/
movies.html of www.youtube.com,
zoek ‘usavich’

Zoek op YouTube bijvoorbeeld naar
‘Malmsteen Shreds’, waarbij elke keer
als Yngwie Malmsteen zijn hoofd in zijn
nek gooit je het geluid hoort dat hij zijn
neus ophaalt. Dat filmpje is gemaakt
door de Finse Santeri Ojala, YouTubealias StSanders, die geldt als de shredsmeester. Op ‘Santeri Ojala shreds with
Slash Jimmy Kimmel Live StSanders’
zie je hoe hij in de talkshow van Jimmy
Kimmel een solo van Guns & Roses-gitarist Slash shredt – terwijl die zelf
meekijkt! De leukste die ik heb gezien is
echter ‘Jake E. Lee Shreds’, met een
‘Shreds’ zijn de reepjes waarin je iets
waanzinnige slechte (maar realistisch
kunt scheuren. Een ‘shred’ is ook giogende) gitaarsolo van Jake E. Lee en
taarspel met veel snelle passages. In
een als een debiel klappende Ozzy Oshet geval van YouTube-shreds is die
bourne, die klinkt alsof hij in z’n eentje in
naam ironisch. Het gaat in elk geval om een garage staat. Sommige shreds zijn
beelden van live popconcerten waaron- alweer verwijderd uit copyright-overder een nieuwe, kale, vaak vals klinken- wegingen, dus zoek zelf even wat er van
de en lullige, maar merkwaardig realis- StSanders’ werk nog online staat.
tische ogende geluidstrack gezet is.
www.youtube.com, zoek ‘shreds’

Shreds zijn leuk

Ik verveel me. Zal ik Scarface (Brian De Palma, 1983) voor de honderdste keer
gaan kijken? Of zal ik het volledige script overschrijven in verschillende kleuren en daarmee een still namaken?
www.lapopart.com/productdetail.asp?Ident=69
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Wouter Bos wordt geïnspireerd door Obama en ook Italië voeren de socialisten inmiddels campagne met Obama’s strijdkreet ‘Si, puo fare!’, oftewel
‘Yes, we can!’. Die kreet is ook al, in een succesvolle viral, op muziek gezet
door will.i.am van The Black Eyed Peas, met hulp van beroemdheden van
Herbie Hancock tot Scarlett Johansson. Zoek op YouTube op ‘Yes We Can –
Barack Obama Music Video’.
Zo’n viral wordt al gauw miljoenen keren bekeken, vervolgens geparodieerd
(zoek op ‘john.he.is’) en kan misschien invloed hebben op de verkiezingen.
Dat hopen ook enkele animatoren, die zich achter Obama hebben geschaard.
Zoals Ryan Junell, die de filmpjes ‘California Votes on Tuesday!’ en ‘Super
Duper Tuesday!’ op YouTube zette: ‘Ons doel is de jonge, onderuitgezakte kiezer die een zetje nodig heeft om te gaan stemmen.’ Zijn filmpjes hebben echter een misplaatst ironisch toontje, dat averechts werkt. Nee, dan liever de
animatie ‘I like Ike’ voor Eisenhowers campagne in 1952.
www.archive.org/details/Eisenhow1952

De hoogtijdagen van postmodern Hollywood

Onlijntjes
@ Hoe vaak is, om te bewijzen dat
films onrealistisch zijn, niet het
voorbeeld aangehaald dat je de
hoofdpersoon nu nooit eens even
naar de wc ziet gaan. Nou, als je
even zoekt valt dat eigenlijk best
mee! Op de eenvoudig vormgegeven The Pee Movie List staan van
ruim tweeduizend films de pismo- @ Tom Cruise, nog altijd een van de
menten beschrijven, gecategorisuccesvolste en bestbetaalde acseerd als ‘audio’, ‘implied’ of ‘wet- teurs van Hollywood, gedraagt
ness’ en deels met plaatjes. Je
zich in talkshows regelmatig knetkunt eventueel alleen op vrouwen tergek. Hij lacht als een bezetene,
of alleen op mannekens zoeken.
springt op en neer en schreeuwt
Voorbeeld: Ariane Schluters ge‘woehoe!’. Hij deed dat al eens bij
pinkel in Theo van Goghs 06 (1994), Oprah, waar hij als een waanzinnihier onder de Engelse titel 1-900
ge op de bank sprong en bleef joe(Sex Without Hangups).
len om zijn liefde voor Katie Hol67.18.225.180:8080/pml
mes kracht bij te zetten. De meest
recente toevoeging van overstuurde idiotie is een gelekte interne
promotievideo van Scientology,
waarvan Cruise als woordvoerder
optreedt. Cruise zingt onsamenhangend de lof van de bedreigende
en goed geld verdienende leer, en
@ De website Deputy Dog (verbegint op de meest onlogische
noemd naar de leuke, alhoewel
momenten krampachtig te lachen.
eenvoudige animatiereeks van
Je moet het zien om het te geloven.
weleer) heeft tien uitzonderlijk
www.youtube.com, zoek op ‘Tom
mooie thuisbioscopen op een rijtje Cruise Scientology Video’, ‘Tom
gezet. Werkelijk watertandende
Cruise Goes Crazy on Oprah’ en
plaatjes, met soms een stukje film. ‘Tom Cruise Attacks Oprah’
Zo is er een Indiana Jones-cinema, @ O jee, ik heb een goedkoop CGIinclusief een origineel nepaapje uit animatieprogramma, maar geen
Raiders of the Lost Ark (Steven
idee! Hee, kunnen we misschien
Spielberg, 1981), een behoorlijk ge- een paar populaire animatiefilms
likte Batcave met stalagtieten, een heel slecht namaken en dan een
sjiekige Titanic-bioscoop en meer- iets andere naam geven? Goed
dere Star Trek-geïnspireerde zalen. idee! En zo ontstonden de abomideputy-dog.com, zoek op ‘10 stun- nabele, maar in hun flagrante koning ultra-geeky home cinemas’
pieerlust toch weer grappige ripoffs Ratatoing, Little Cars (oftewel
in het Spaans, waarin het gemaakt
is, Os Carrinhos) en Little Bee. Te
vinden via distributeur www.
branscomeinternational.com, zie
ook www.ratatoing.com.br

De term postmodernisme is verworden tot een
lege huls. Alles kan ermee geduid, maar niemand weet nog wat het precies betekent. Misschien dat de Amerikaanse literatuur- en filmwetenschapper M. Keith Booker daarom zijn
uitstekende inleiding op het postmodernisme in
de Hollywood-film schreef in toegankelijk, van
vakjargon gespeend Engels – zo boort hij een
publiek aan dat zich niet beperkt tot het wetenschappelijk circuit en kan hij de onwetendheid
de wereld uit helpen.
Zijn aanpak past uitstekend bij zijn definitie van
het postmodernisme, als een tendens in de
westerse cultuur die erop gericht is grenzen te
vervagen. Tussen hoge en lage cultuur, tussen
verschillende historische perioden, tussen fictie
en werkelijkheid. En tussen tegengestelde
standpunten en idealen. Zonder de ons vertrouwde opposities, betoogt Booker, neigt het
postmoderne denken naar een radicaal relativisme. En daarmee is het, naar de vroege postmodernist Fredric Jameson, de cultural logic of
capitalism. Een wereld die zich met genoegen
wentelt in de consumptie van massageproduceerde goederen, heeft immers geen utopieën
meer nodig.

Hollywood

Mogelijk heeft Hollywood vanwege die parallel
het postmodernisme in de afgelopen dertig jaar
zo innig omarmd. Want als we Booker moeten
geloven, domineren postmoderne films de productie van het commerciële walhalla van de
filmindustrie. Onder die noemer schaart hij
regisseurs als Tim Burton, Joel en Ethan Coen,
Brian De Palma, Quentin Tarantino en David
Cronenberg, maar ook jonkies als Paul Thomas
Anderson, Christopher Nolan en Alejandro González Iñárritu.
Hun films hebben grofweg twee kenmerken:
fragmentatie en een stijl die speels verwijst naar
eerdere films en regisseurs. Het eerste kan
volgens Booker zowel betrekking hebben op het

plot – neem non-lineair vertelde films of ‘hyperlink cinema’ zoals Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 1994), Magnolia (Paul Thomas Anderson,
1999) en Memento (Christopher Nolan, 2000) –
als op de personages, die geen stabiele identiteit
kennen. Het tweede kan overal in zitten, van
muziek en camerawerk tot de keuze voor
acteurs. Het maakt niet uit of verwijzingen historisch gezien correct zijn, want niet de periode
zelf maar de culturele producten staan centraal.
In de klassieke dansscène van Pulp Fiction met
John Travolta en Uma Thurman mixt Tarantino
de jaren vijftig (de club waar ze dansen), zestig
(het liedje You Never Can Tell van Chuck Berry)
en zeventig (toen Travolta als musicalster zijn
grootste successen beleefde) achteloos door
elkaar.

Derde Wereld

Nu is Tarantino, in zijn neiging alles camp te
maken, een typisch voorbeeld van een postmoderne filmmaker. Moeilijker ligt het bij Iñárritu.
Zijn films Amores Perros (2000) en Babel (2006)
zijn qua vertelstructuur fragmentarisch tot op
het bot. Maar in Amores Perros gaat het om
mensen van vlees en bloed, die vol idealisme
streven naar een beter bestaan. Booker slaat
hier de plank mis door te beweren dat dit komt
doordat Iñárritu een Mexicaan is. In derdewereldlanden kan volgens hem het laatste restje
authenticiteit gevonden worden, omdat het postmodernisme er minder sterk is doorgedrongen.
Die zogenaamde bewondering getuigt in feite
van dezelfde paternalistische houding ten
opzichte van de Oriënt die postkoloniale wetenschappers vaak tentoonspreiden. Daarnaast zijn
Bookers Amerikaanse voorbeelden ook niet in
alles postmodern. Sterker, films als Natural
Born Killers (Oliver Stone, 1994) en Fight Club
(David Fincher, 1999) zijn maatschappelijk sterk
geëngageerd, door de leegte die het kapitalisme
heeft achtergelaten te bekritiseren. Postmodern
zijn ze hoogstens door er geen ander ideaal
tegenover te stellen.
Het is een van de weinige keren dat Booker
ernaast zit. Postmodern Hollywood onderscheidt zich niet door controversiële ideeën of
analytische diepgang, maar door een grote belezenheid. Het aantal films dat voorbijkomt is
enorm, waardoor hele oeuvres en hun verbanden besproken kunnen worden. Nadeel van die
aanpak is dat Booker nergens echt diep op in
gaat. Veel analyses blijven hangen op een
beschrijvend niveau, hij had best wat vaker het

verband met zijn definities van het postmodernisme mogen expliciteren. Zoals het een echte
wetenschapper betaamt laat hij een standpunt
achterwege, wat het boek wat droogjes maakt.

Utopie

Tot de laatste alinea, als hij ineens de hoop uitspreekt dat op een dag ware verlichting en vrijheid een concrete mogelijkheid worden. Hoge
verwachtingen heeft Booker niet – in het door
commercie gedomineerde Hollywood lijkt een
hernieuwde zoektocht naar utopie hem uitgesloten.
Maar dan vergeet hij dat commercie de neiging
heeft zich aan te passen aan de wensen van het
publiek. Mensen zijn, zoals we ook in Nederland
hebben kunnen merken, sinds 9/11 juist weer op
zoek naar vaste waarheden, idealen en een
identiteit waaraan ze zich vast kunnen klampen.
Dit heeft al zijn invloed op de Amerikaanse filmindustrie. Neem het recent uitgebrachte Lions
For Lambs (2007) van Robert Redford. Een film
met een hyperlink vertelstructuur – drie verhalen die elkaar in hoog tempo afwisselen – die
met de activerende boodschap dat we voor onze
waarden moeten vechten opzettelijk afstand
neemt van het postmoderne denken.
Aan de andere kant zijn postmoderne films
waarvan de regie in handen is van niet-auteurs,
sterk in opkomst. Die geeft Booker weinig aandacht. Terwijl het een interessante subcategorie
is, omdat deze films het postmodernisme letterlijk tot een lege huls maken. Tarantino en co.
leggen diepte in het spel van het ontrafelen van
een kruidvat aan verwijzingen naar oude films en
stijgen in die reflectie op oudere culturele producten uit boven het niveau van goedkoop amusement. Heel anders is dat voor bijvoorbeeld de
Pirates of the Caribbean-trilogie (2003-2007) van
Gore Verbinski, waar zaken als plot en karakters
tot een lollig spelletje zijn verworden dat volledig
op zichzelf staat. Daarmee lijkt het postmodernisme, als verschijnsel in de filmkunst, wel over
zijn hoogtepunt heen.
Om deze twee redenen komt het postmodernisme in de Hollywood-film vermoedelijk eerder tot
zijn einde dan Booker durft te vermoeden. Hoewel niet zo bedoeld, maakt dat Postmodern Hollywood tot een mooi stukje geschiedschrijving.
Niels Bakker
M. Keith Booker (2007). Postmodern Hollywood. What’s new in
film and why it makes us feel so strange. Westport: Praeger.
ISBN-13: 978-0-275-99900-1.

maart/april 2008 Skrien 61

BUITEN DE BIOS

De weinig gehoorde filmmuziek
van Sjostakovitsj

JO

Spook House

BB

Kranky Klaus

De lege blik

van Cameron Jamie
De camera van filmmaker en kunstenaar Cameron Jamie gedraagt zich
als het geobsedeerde oog van een kind, dat nog niet heeft afgeleerd te staren. Jamie was ‘artist in focus’ op het afgelopen International Film Festival
Rotterdam (IFFR). Jamie filmt collectieve uitspattingen, festiviteiten en
tradities: parades, evenementen, wedstrijden. Hij maakte films over Halloween (Spook House, 2003) en worsteltoernooien in achtertuinen (BB,
2000). Over een Oostenrijkse Sinterklaas-traditie (Kranky Klaus, 2003), een
Jeanne d’Arc-herdenking en een vreetcompetitie op Independence Day
(JO, 2004). Over westerse folklore, kortom.
Op het IFFR waren drie van de filmvoorstellingen voorzien van live muziek.
Ik hoorde de beukende metal van The Melvins bij Kranky Klaus, Spook
House en BB, en ik zag JO met de verwoestende noise van Keiji Haino.
De muziek leverde een enorm contrast met de filmbeelden, die opmerkelijk neutraal en rustig schenen bij de razende percussie en gierende gitaren. Het leken haast opnames van een toerist, of reportagebeelden voor
een lokaal televisiestation. In combinatie met de furieuze muziek creëerde
dat een spannende botsing van vertrouwdheden. Helaas is de verrassing
van die botsing eindig en verslapt op een gegeven moment de aandacht
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voor de verklede middeleeuwers, de knutselhorror en de eindeloze worstelpartijen. Jamie lijkt te hebben gedacht: deze rituele samenkomsten en
het bijbehorende gedrag zijn zo wonderbaarlijk, hier is zo veel te zien, dit is
zo grappig en complex – dit vertelt zichzelf. Maar niks vertelt zichzelf. Op
een gegeven moment wil je meer dan hetzelfde, in plaats van meer van
hetzelfde. Wat dan ook: drama, (ont)spanning, identificatie met een van die
geluidloze mensen waar de camera langs strijkt. Het begint op te vallen
dat Jamie almaar op min of meer dezelfde afstand blijft filmen. Mensen zijn
in zijn beelden mede daardoor meer fenomenen dan individuen. Dat klinkt
interessant, maar levert in werkelijkheid een leeg gevoel van aapjes-kijken
op. Toch weet Jamie in zijn laatste films Kranky Klaus en in mindere mate
JO de magische vervreemding steeds beter vol te houden. Daarin laat hij
namelijk wat meer gezichten van mensen zien. Hun toegewijde, ambivalente of trotse uitdrukkingen bij het deelnemen aan de groepsvreugd zijn
pijnlijk herkenbaar, en dat maakt de potsierlijkheid van de meeste taferelen draaglijker: ze zijn dan niet alleen meer afschuwelijk, maar ook ontroerend en komisch.
Richtje Reinsma

Dmitri Sjostakovitsj was zonder twijfel een van
de belangrijkste componisten van de twintigste
eeuw. Populair tijdens zijn leven, wereldwijd
gevierd in concertzalen en gedurende zijn carrière ook nog componist van bijna veertig films.
Sjostakovitsj geldt nog steeds als een prominent
componist, maar zijn filmmuziek wordt door de
muziekelite af en toe overgeslagen.
Dat komt gedeeltelijk omdat Sjostakovitsj zelf
ooit gezegd schijnt te hebben dat hij geen hoge
dunk had van filmmuziek. Dat valt te begrijpen,
omdat hij door omstandigheden werd gedwongen om terug te vallen op dat ‘veilige’ beroep.
Sjostakovitsj werd door de Sovjet-Unie naar
voren geschoven als modelcommunist en zo
werd hij ook door het Westen gezien. Twee keer
in zijn loopbaan werd hij echter ernstig in zijn
bestaan bedreigd. In 1936 en in 1948 viel hij bij de
Partij in ongenade en dat betekende dat hij niet
langer de muziek kon schrijven die hij wilde. De
cinema was op dat moment een relatief veilige
vluchthaven. Het betaalde redelijk goed en doordat Sjostakovitsj muziek moest schrijven bij
botte propagandafilms als Padenije Berlina (De
val van Berlijn, Michail Tsjiaoereli, 1949) en
Nezabivaemji god 1919 (Het onvergetelijke jaar
1919, Tsjiaoereli, 1952) en hij heel kundig het
niveau van zijn muziek aanpaste aan het niveau
van de films, kon de aard van de muziek door zijn
vijanden moeilijk ten nadele van Sjostakovitsj
worden uitgelegd.

Stalin

Niet vergeten mag worden dat het in ongenade
vallen in de Sovjet-Unie ten tijde van Stalin letterlijk levensbedreigend was. Theodore van
Houten heeft daarom zijn korte, vlot geschreven
biografie Dmitri Sjostakovitsj (1906-1975) een
leven in angst genoemd. Van Houten geeft een
zeer lezenswaardige beschrijving van leven en
werk van Sjostakovitsj, inclusief de historische
context. De filmmuziek wordt daarbij niet overgeslagen, wat niet hoeft te verrassen, aangezien

Van Houten al vele jaren de drijvende kracht is
achter live uitvoeringen van muziek bij zwijgende
films.
Ruimte om wat dieper in te gaan op die filmmuziek is er echter niet. Gelukkig is er een Engelstalig boek, geschreven door John Riley, dat in die
behoefte voorziet. Riley heeft zo veel mogelijk
films in de archieven opgespoord, bekeken en
beluisterd. Hij beschrijft per film wat de film als
film voorstelt, wat de muziek bijdraagt aan de
film, hoe de muziek klinkt en wat de plaats is in
het oeuvre van Sjostakovitsj. Dat opsporen in
archieven was nodig, omdat het bekijken en
beluisteren van een film met muziek van
Sjostakovitsj nog niet zo eenvoudig is. Buiten de
door Van Houten georganiseerde concerten viel
er in Nederland de laatste jaren bar weinig te
zien. Ik kan me alleen de eerder genoemde De
val van Berlijn en een enkele vertoning van Gamlet (Hamlet, Grigori Kozintsev, 1964) herinneren.
Ook op televisie, video of dvd is weinig te vinden.
Films waaraan Sjostakovitsj meewerkte leden
regelmatig onder de wispelturigheid van het
stalinistische denken. Dat betekende dat films
voor, tijdens en na de opnamen wijzigingen
ondergingen om gemaakt en vertoond te worden. Als het een revolutionair historisch onderwerp betrof, moesten enkele jaren na de opnamen soms personages uit de film geknipt worden die in ongenade waren gevallen. Riley tekent
alle bijzonderheden op in de kritisch geschreven
stukjes, die omlijst worden door een korte
beschrijving van wat er verder in het leven van
Sjostakovitsj gebeurde.

Opnametechniek

Natuurlijk leed de muziek van Sjostakovitsj in de
jaren dertig zeer onder de uiterst gebrekkige

opnametechniek in de sovjetfilmindustrie. Als de
muziek al op plaat of cd is verschenen is dat
meestal een concertsuite, samengesteld door
vaste arrangeur Lev Atovmian. En die wijkt volgens Riley soms behoorlijk, zelfs verrassend af
van wat er in de film is te horen. De naam van
John Riley komen we ook tegen als schrijver van
hoestekstjes bij de door het klassieke Chandoslabel uitgegeven serie filmmuziek van Sjostakovitsj, inmiddels aangekomen bij het derde deel.
Typisch voor een klassiek label is dat die hoestekstjes in drie talen te lezen zijn en daardoor
aanzienlijk beknopter moeten zijn dan de teksten in het boek. Ook de muziek is kenmerkend
‘klassiek’ opgenomen, dat wil zeggen redelijk op
afstand, zoals in de concertzaal, en niet, zoals
gebruikelijk bij filmmuziek, zo direct dat je bijna
het gevoel krijgt dat je tussen de instrumenten
zit.
De uitvoering van het BBC Philharmonic, gedirigeerd door Vassili Sinaiski, is erg goed en maakt
zonder meer duidelijk wat een groot filmcomponist Sjostakovitsj was – zelfs zonder alle films
gezien te hebben. Sjostakovitsj maakt gebruik
van bestaande muziek, van Beethoven tot volksliedjes, schrijft in verschillende muziekstijlen en
kan dat perfect combineren met zijn eigen melodieën en de stijl van de betreffende film. Om
Sjostakovitsj te kunnen beoordelen is het noodzakelijk om naar zijn filmmuziek te luisteren en
om filmmuziek te kunnen waarderen is het
noodzakelijk om naar Sjostakovitsj te luisteren.
Deze boeken en cd’s helpen daarbij.
Piet van de Merwe
Theodore van Houten – Dmitri Sjostakovitsj (1906-1975) een leven
in angst. Uitgeverij van Gruting 2006.
John Riley – Dmitri Shostakovich a life in film. IB Tauris 2005.
The Film Music of Dmitri Shostakovich, Volume 1 (2002) (75:17)
Chandos CHAN 10023.
The Film Music of Dmitri Shostakovich, Volume 2 (2004) (66:11)
Chandos CHAN 10183.
The Film Music of Dmitri Shostakovich, Volume 3 (2006) (79:46)
Chandos CHAN 10361.

maart/april 2008 Skrien 63

Door Kees Driessen

Kurz Kult

Niet schrikken van Mr. Horror
Het nieuwe Mr. Horror-label is vernoemd naar het alias
van Jan Doense, voormalig directeur van het Amsterdam
Fantastic Film Festival (AFFF). De eerste vier releases
zijn allemaal eerste of tweede films, waarin je niet gebeten wilt worden en die hun onderwerp met een zeker realisme benaderen (in drie van de vier films buigen artsen
zich over de verschijnselen). Daar staat tegenover dat ze
allemaal een sloom half uurtje hebben, weinig spetterende en dus weinig medeleven opwekkende acteurs en
eerder spannend zijn dan eng.
De korrelige lowbudget film The Roost blijft ver onder het
niveau van zijn inspiratie, de vroege zombiefilms van
George A. Romero en Sam Raimi. De leuke inlay, die elke
film begeleidt, vermeldt eerlijk dat The Roost op het AFFF
2006 laatste werd in de publieksenquête – wellicht omdat
hij van dvd werd gebeamd. Desondanks: de vleermuizenspecial-effects zijn goed en de makers hebben oog voor
composities. Het energieke Zombie Honeymoon combineert de zombiefilm met een relatiedrama: wat te doen
als je man zombifieert? De acteurs spelen de jonggehuwden met enthousiasme, maar kunnen minder uit de voeten met de dramatische scènes. Toch zag John Landis (An
American Werewolf in London, 1981) in regisseur West
reeds de ‘toekomst van gore’. Het Deense Possessed (met

de nog altijd mooie Udo Kier) is meer een kruising van een
ziekenhuis- en een politieserie dan een horrorfilm – wat
wel zo origineel is. Maar binnen die andere genres levert
het verhaal dan weer weinig verrassingen op. En Frostbite
is de eerste Zweedse vampierfilm en je vraagt je af waarom: het moet voor vampieren heerlijk zijn ergens te nietleven waar de zon een maand lang wegblijft. Het is dan
ook de engste van de eerste vier Mr. Horror-releases.
Alle vier de films zijn niet echt goed, maar wel onderhoudend en afwijkend in stijl, inhoud of land van herkomst.
Daarmee maakt het Mr. Horror-label vooralsnog nieuwsgierig naar zijn volgende releases.
The Roost Verenigde Staten 2005 regie Ti West Zombie Honeymoon Verenigde
Staten 2004 regie Dave Gebroe Possessed Denemarken/Noorwegen 1999
regie Anders Rønnow Klarlund Frostbite Zweden/Rusland 2006 regie Anders
Banke distributie Living Colour Entertainment (Mr Horror presents)

Classic Horror/Sci Fi Collection distributie
RCV

Horror voor Warhol
‘Andy Warhol presents’, vermelden
deze twee blootrijke horrorfilms
en bij die naamsvermelding is zijn
bemoeienis waarschijnlijk gebleven.
De films zijn het kindje van regisseur
Paul Morrissey, die in commentaren
beschrijft hoe hij de ene direct na de
andere maakte: ‘Om 12 uur was ik
klaar met Flesh for Frankenstein en
om 13 uur begon ik met Blood for
Dracula.’ We zien dan ook dezelfde
acteurs – onder wie hunk Joe Dallesandro – en deels dezelfde locaties
terug. De films zijn opgenomen in de
Italiaanse Cinecittá-studio’s en konden een beroep doen op de daar aanwezige expertise. Technisch zijn ze
dan ook prima: zeker Blood for Dracula is mooi in beeld gebracht. Het is

Tromatisch Troma is een
van die productiemaatschappijen
die identiek zijn geworden aan een
genre. Er zijn MGM-musicals, Hammer-horrorfilms en Troma-producties. Die zijn direct herkenbaar aan
hun puberale humor, vette knipoog
en natuurlijk hun opzichtige, rubberen en bloederige special-effects. De
eerste ultieme Troma-film was The
Toxic Avenger.
De film is behalve erg Troma ook erg
eighties (in kapsel, kleding en
muziek). Dat decennium lijkt
gemaakt voor Troma’s schreeuweri64 Skrien maart/april 2008

Vier klassieke zo-slecht-dathet-goed-wordt sciencefictionfilms uit de jaren vijftig in een
vermakelijke box. Ze zijn ingekleurd, wat niet echt stoort en
bovendien uitgezet kan worden,
en ‘digitally remastered’, wat er
niet aan af te zien is maar dat
geeft niet. Deze films lijden niet
onder een vlekje meer of minder. Ed Woods Plan 9 From
Outer Space uit 1959 is gevoeglijk bekend als ‘slechtste film
aller tijden’, maar ook Missile to
the Moon (alwaar prachtige
steenmonsters rondwandelen)
van Richard E. Cunha uit 1958,
The Giant Gila Monster (een van
dichtbij gefilmde salamander)
en The Killer Shrews (over
gemuteerde spitsmuizen, die
verdacht veel lijken op honden
met een nepstaart), beide van
Ray Kellogg uit 1959, garanderen een gemoedelijk avondje
plezier.

een veel betere film dan de grappig
bedoelde Frankenstein-film (die destijds in 3D werd opgenomen). Vooral
omdat de tweemalige hoofdrolspeler
Udo Kier met Dracula beter uit de
voeten kan – zijn baron Frankenstein
snauwt vooral veel.
Morrissey’s Dracula, zoals verbeeld
door Kier, is een interessante variant
op het thema. Hij is een klaagzieke
man in een rolstoel, verzwakt door

ge, vet aangezette kitsch, met special-effects die net zo echt lijken als
de ‘pianoklanken’ en ‘saxofoonsolo’s’
van de toenmalige popsynthesizers.
The Toxic Avenger is bovendien een
kind van de jaren tachtig vanwege de
milieuproblematiek: onze held, een
nerderige schoonmaker, valt in een
vat chemisch afval, dat door corrupte
lokale overheden niet netjes was
verwerkt. Gelukkig wordt hij daardoor enorm sterk. Dat belooft dus
goed af te lopen, maar niet voordat
ogen zijn doorgeprikt, billen zijn
gebrand en een hoofd is vermorzeld

een tekort aan maagdenbloed en
gedomineerd door zijn bediende. Hij is
een sierlijke, leeftijdsloze verleider –
zoals we Dracula kennen – maar als
hij bijt bespringt hij zijn slachtoffer als
een wild dier. En als hij per ongeluk
ontmaagd bloed drinkt, ligt hij daarna
kotsend in de badkamer, stuiptrekkend als een junkie met cold turkey.
Zijn grootste vijand is een boerse
socialist, gespeeld door Dallesandro,
die niets moet hebben van oude adel
zoals Dracula, ‘die leeft ten koste van
anderen’. Hoe waar! Gastrollen van
regisseurs Vittorio de Sica en Roman
Polanski vervolmaken deze uitstekende toevoeging aan de Dracula-canon.
Flesh for Frankenstein/Blood for Dracula Verenigde Staten/Italië/Frankrijk 1973/1974 regie Paul
Morrissey distributie De Filmfreak (Warped Vision)

onder autobanden. Die scène blijkt de
favoriet van de geïnterviewde fans in
een van de vele leuke, steeds een
paar minuten durende extraatjes.
The Toxic Avenger Verenigde Staten 1985 regie
Michael Herz en Mr. Troma himself, Lloyd Kaufman distributie De Filmfreak (Donut Films)

Pink Narcissus is een interessante homo-erotische beeldenstroom, in de loop van zeven jaar
gemaakt in het appartement van
de regisseur. Er is niet veel
verhaal: een mooie jongeman
heeft een reeks woordenloze
seksuele fantasieën. Die zijn
weinig origineel; de originaliteit
schuilt in de afzonderlijke beelden, die spelen met kleuren,
verkleuringen, meerdere beeldlagen, animatie en zelfgemaakte
decors. Sommige mensen zullen worden afgeschrikt door de
naakte mannen die aan hun
indrukwekkende geslachten
trekken en een enkele keer
recht in de lens mikken. Aan die
homofobe kijkers heeft autodidact Bidgood, blijkens een leuk
interview op de dvd, nooit een
boodschap gehad: ‘Ik heb nooit
geweten wat een kast was.’
Verenigde Staten 1971 regie James
Bidgood distributie Cinemien

Castle in the Sky

Een
vroege film van anime-grootmeester Hayao Miyazaki, die de top
van de internationale filmladder
bereikte met Oscar- en Gouden
Beer-winnaar Spirited Away (2001)
en het daaropvolgende Howl’s
Moving Castle (2004). Net als bij die
film gaat het in Castle in the Sky
om een enorm kasteel, omgeven
door wolken, dat op onverwachte
plaatsen op de wereld opduikt.
Maar waar in Miyazaki’s laatste
twee films magie een hoofdrol

speelt, valt Castle in the Sky in
de bredere anime-traditie van
vergaande technologische ontwikkelingen die een apocalyptisch
gevaar creëren.
Dat zware thema blijft echter
inhoudelijk op de achtergrond.
Bovenal is Castle in the Sky een
familieavonturenfilm, rond de
vriendschap van twee jeugdige
helden. De film blijft zo een stap
achter bij Miyazaki’s latere meesterwerken, maar daarmee is ook
alle kritiek uitgeput. Miyazaki trak-

Van de schoonheid
en de troost ‘Vertel me wat
dit leven de moeite waard maakt.’
Deze even eenvoudige als intrigerende
vraag vormt de basis voor het magnum opus van televisiemaker Wim
Kayzer. ‘Waarin vinden we schoonheid
en is er over die schoonheid ook nog
iets te beweren? En waardoor worden
we eigenlijk getroost?’ Het zijn de
vragen van een romanticus, waarmee
Kayzer een internationaal gezelschap
van zesentwintig schrijvers, wetenschappers, filosofen, kunstenaars
en musici tot verhandelingen over de
meest uiteenlopende onderwerpen.
Het leverde fascinerende televisie op:
talking heads van intellectuelen die
wikken en wegen, stellingen poneren
en onderbouwen, heroverwegen of
herroepen, worstelen met de materie
en soms zichzelf verrassen met de
uitkomsten. De kracht van de serie
zit ’m precies daarin: het zichtbaar
maken van het denkproces. Bovendien
behoren de gasten tot de top van hun
vakgebied, met onder meer schrijver
György Konrád, paleontoloog Stephen Jay Gould, wetenschapsfilosoof
Richard Rorty en schrijver Germaine
Greer. Hoogtepunt van de serie is de
samenkomst van twintig geïnterviewden voor een rondetafelgesprek over
het thema, waarbij ze een bijna religieuze bevlogenheid tentoonspreiden.
De serie uit 2000 is de laatste van een
reeks vergelijkbare programma’s van
Kayzer met titels als Nauwgezet en
wanhopig (1989), Een schitterend
ongeluk (1993) en Vertrouwd en o zo
vreemd (1995). Ook deze worden
mogelijk in een later stadium door de
VPRO op dvd uitgebracht.
Laurens van Laake
Nederland 2000 samenstelling Wim Kayzer distributie VPRO (De complete serie is verkrijgbaar in een
box van veertien dvd’s. Ook zijn er vier losse delen te
koop met elk zes afleveringen en één deel met twee
reguliere afleveringen plus de samenkomst.)

3:10 to Yuma

Het gaat slecht met de
western. Er worden er niet veel meer gemaakt
en elke slechte die wordt uitgebracht is een
directe bedreiging voor het voortbestaan van het
genre. Aldus regisseur James Mangold. Volgens

Indigènes De Engelse titel
Days of Glory is misleidend, aangezien de hoofdpersonen, NoordAfrikaanse soldaten die in de
Tweede Wereldoorlog voor Frankrijk vochten, juist roem en erkenning zijn misgelopen. Gelukkig
heeft de filmrelease enige politieke
impact gehad; hun nooit (of te laag)
uitgekeerde pensioenen zijn eindelijk rechtgetrokken. Helaas zijn de
meeste soldaten inmiddels te oud
om daar nog iets aan te hebben. De
film zelf heeft het hart op de juiste
plaats, maar de personages hebben weinig diepgang en de emotionele impact had sterker gekund.
Tegenover overtuigende oorlogs-

teert op adembenemende animatie
(denk aan een razende achtervolging over houten spoorbruggen
met achter de wagons verpulverende bielzen), een geweldig gevoel
voor zwaartekracht (zie de jongen
met in zijn armen een vederlicht
zwevend meisje, dat tot zijn schrik
opeens haar volle gewicht terugkrijgt) en een reikwijdte van fantasie waarop Japan het patent lijkt te
hebben. Kees Driessen
Tenkû no shiro Rapyuta Japan 1986 regie
Hayao Miyazaki distributie Paradiso HE

hem zijn sommige regisseurs zo enthousiast
als ze een western mogen maken, dat hun film
meer over het genre gaat dan dat ze een verhaal
vertellen.
Toch negeert Mangold in zijn western, een
remake van een vrij onbekende film uit 1957 naar
een verhaal van misdaadauteur Elmore Leonard,
af en toe zijn eigen waarschuwing. Geen cliché
blijft ongebruikt, zowel visueel als inhoudelijk. Het
script, over een arme boer (Christian Bale) die een
misdadiger (Russell Crowe) moet begeleiden
naar de gevangenistrein uit de titel, verloopt weliswaar onvoorspelbaar, maar gaandeweg komen
we als kijker toch alle archetypen en bekende
situaties tegen. Gelukkig zijn Bale en Crowe uitstekend; zij vormen de voornaamste attractie van
de film.
Een paar informatieve, maar weinig diepgravende
extra’s behandelen het productieproces, het westerngenre en de geschiedenis van de outlaw.
Daarnaast levert Mangold een intelligent, zeer
informatief audiocommentaar, dat je bijna doet
geloven dat je naar een meesterwerk zit te kijken.
Sanne Veerman
Verenigde Staten 2007 regie James Mangold distributie Lions Gate
Home Entertainment

scènes en een spectaculaire climax
staan wat prekerige passages,
vooral halverwege de film.
De dvd bevat een interessante
introductie door de regisseur,
wiens grootvader behoorde tot de
indigènes, de Franse bijnaam voor
Algerijnse soldaten. Een uitstekende making-of van bijna een uur
toont het productieproces en
behandelt de moeizame financiering. Studiobazen en geldschieters
twijfelden aan de commerciële
potentie van een film met slechts
Frans-Arabische acteurs. Irritaties
op de set, moeilijkheden met de
taal, grappen en grollen van hoofdrolspeler en komiek Jamel Debbouze – het zit er allemaal in.

Sanne Veerman
Frankrijk 2006 regie Rachid Bouchareb
distributie Metrodome (Britse import)
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Fotografie Kris Dewitte

Regisseur Andrej Zvjagintsev (The Banishment)

Kris Dewitte heeft t/m 6 april een tentoonstelling in de Melkweg Galerie in Amsterdam. In STILL Project is een selectie te zien van zijn
zwart-witportretten van filmpersoonlijkheden en een eerste presentatie van kleurenfoto's gemaakt op filmsets. Informatie: www.melkweg.nl

Meer Skrien? Word abonnee!

En ontvang 10 nummers voor ¤ 52,25 + La sconosciuta, of Teresa Venerdi
Ik neem een abonnement voor ¤ 52,25 per jaar (8 nummers) en ontvang de dvd van ❍ La sconosciuta
(Instellingen ¤ 66,–; studenten/cjp/ pas 65 ¤ 42,25; buitenland ¤ 72,– )
❍ Teresa Venerdi
naam

pc/plaats

email

adres

telefoon

geb. datum

Ik geef een jaarabonnement cadeau en ontvang als dank de dvd van ❍ La sconosciuta of van ❍ Teresa Venerdi
nieuwe abonnee
telefoon
email
adres

pc/plaats

aanbrenger

telefoon

adres

pc/plaats

geb. datum

handtekening

Stuur deze bon zonder postzegel naar Skrien, antwoordnummer 10028, 1000 PA Amsterdam.
Deze aanbieding is geldig tot 2 mei 2008
Hierbij machtig ik Stichting Skrien tot het afschrijven van het abonnementsgeld (niet verplicht).
rekeningnummer

ten name van

te

datum

plaats

handtekening

De machtiging kan telefonisch ongedaan worden gemaakt.

De volgende Skrien, met onder meer Le voyage du ballon rouge en Be Kind Rewind, verschijnt op 2 mei
66 Skrien maart/april 2008

La sconosciuta
Een stad in Noord-Italië. De
Oekraïense immigrante Irina is op zoek naar
werk. Via via lukt het haar
om bij een welgesteld echtpaar het appartement
schoon te maken. Ze maakt zich onmisbaar
als oppas voor Tea. Maar Irena heeft een verborgen agenda. De reden waarom ze zich binnenwurmt in het leven van het rijke echtpaar is
duister en schokkend.

Teresa Venerdi
In 1941 maakte Vittorio de
Sica Teresa Venerdì. De Sica
was in die dagen beroemd als
elegant acteur. Deze romantische komedie grossiert in
een tintelende stemming, in
slapstick, in persoonsverwisselingen en in
sentiment. Maar langzaamaan krijgt deze komedie onder de Sica's handen trekken van een
tragedie.
Met dank aan Homescreen

