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Beste fi lmliefhebbers

“En toen was er niets meer”, zo zongen De Brassers destijds. Het 
is de gepaste soundtrack bij het culturele leven van de voorbije 
jaren. Na een gedwongen stilstand is het verstandig, alvorens de 
startblokken op te zoeken, het veranderende speelveld te over-
schouwen. De fi lmwereld lijkt onderhevig aan een snelle opeen-
volging van vernieuwingen, meer dan de andere culturele secto-
ren. De omvang van een fi lmproductie, in eerste instantie van de 
fi nanciële middelen, is de evidente oorzaak.
 
De groeiende impact van de streamingplatforms valt al een paar 
jaar te constateren. Om klanten te werven moeten ze zorgen voor 
eigen ̒content ,̓ fi lms en series die nergens anders te bekijken zijn. 
Ze beschikken daartoe over een budget dat zelfs de meest gere-
nommeerde namen uit het acteursgild over de streep kan trekken, 
Anthony Hopkins bijvoorbeeld, of Kate Winslet. De traditionele 
fi lmstudio s̓ schieten in een defensieve refl ex en willen de risico s̓ 
beperken. Gedurfde projecten, waarbij het gerinkel van de kassa 
niet meteen hoorbaar is, worden sneller afgewezen. Omwille van 
het eigen, eenvoudige distributiekanaal krijgen die dan wel weer 
een kans bij de streamingmaatschappijen, die op die manier ook 
het artistieke blazoen kunnen oppoetsen. Het gevolg? Eigenzin-
nige projecten van enkele grote cineasten hebben het levenslicht 
gezien dankzij Netfl ix, omdat er in Hollywood geen interesse voor 
was. Het gaat over kleppers als David Fincher, de maker van on-
der meer ʻSe7enʼ en ʻFight Club,̓ die zijn recentere project ʻMankʼ 
nergens anders dan bij Netfl ix kon slijten. Levende legende en vu-
rige voorvechter van de cinemazaal Martin Scorsese ondervond 
net hetzelfde met ʻThe Irishman,̓ zijn duurste fi lm ooit. Ook Spiel-
berg lijkt inmiddels overstag te zijn gegaan.w

Als we de eindejaarslijstjes bekijken van de fi lmrecensenten, valt 
bijgevolg op dat er meer en meer titels opduiken die niet of nau-
welijks een bioscooprelease hebben gehad. Hetzelfde geldt voor 
heel wat Oscarwinnaars. Bovendien heeft  Netfl ix op het eigen ter-
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rein concurrentie bijgekregen, een situatie die door het coronage-
beuren in een stroomversnelling is geraakt. Dat maakt het bijna 
ondoenbaar om alle waardevolle fi lms nog te bekijken, zelfs niet 
op het kleine scherm. Het is moeilijker en moeilijker om ze nog 
maar te vinden. Zelf wou ik ̒ Corpus Christiʼ herbekijken, die bleek 
op Streamz te zitten. Eens aangemeld kon ik die toch niet bekij-
ken, er bestaat blijkbaar nog een duurdere versie, Streamz+….
Ook de situatie in de stad Sint-Niklaas is veranderd: Siniscoop (als 
onderdeel van de Euroscoop-groep) is overgenomen door Pathé. 
Het valt nog even af te wachten wat de gevolgen zullen zijn, maar 
de vaste beginuren van de fi lms lijken tot het verleden te horen. 
Dus best vooraf de website consulteren, maar ook daar lijkt (op dit 
moment) nog wel wat werk aan.

Toch steken we terug van wal. Ondanks bovenstaande bedenkin-
gen hebben we een gerust hart. Het voorbije Film Fest Gent, dat 
gelukkig wel kon doorgaan, bood immers alweer de nodige be-
dwelmende, meeslepende, diepzinnige en hartverwarmende ver-
halen, die volledig tot hun recht kwamen op het grote scherm. 
ʻNomadlandʼ zagen we er, de niet te missen Oscarwinnaar voor 
de beste fi lm, evenals ʻDrunk ,̓ die terecht met het beeldje voor de 
beste niet-Engelstalige productie ging lopen. Meteen wisten we, 
in die korte periode dat de bioscopen geopend waren, waar we 
met de nieuwe programmatie konden beginnen. Daar hebben we 
enkele fi lms aan toegevoegd, recente of al een jaartje oud, die vol-
gens ons te weinig aandacht hebben gekregen in de media, of te 
weinig kansen in de bioscopen. Hopelijk kan u genieten van onze 
selectie, die als vanouds afkomstig is van over de hele wereld.

Namens het FilmMagie-team: 
Marc Suy, Guido Verstraeten, Hildegarde Mariman, Thomas Dʼhol-
lander, Jeroen Decuyper, Tom DʼHauwer, Pieter Decuyper
Veel fi lmplezier, 

Walter Goedemé 
Voorzitter
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DRUNK

MARTIN EDEN

DK - 2020 - 115 min.

IT/FR - 2019 - 129 min.

Donderdag 21 oktober 2021

Donderdag 18 november 2021

Regie
Scenario

Fotografi e
Montage
 

Cast

Distributie

Regie
Scenario

Fotografi e

Montage
 

Cast

Distributie

Thomas Vinterberg
Thomas Vinterberg
Tobias Lindholm
Sturla Brandth Grøvlen
Janus Billeskov Jansen
Anne Østerud

Mads Mikkelsen (Mar-
tin), Thomas Bo Larsen 
(Tommy), Lars Ranthe 
(Peter), Magnus Millang 
(Nikolaj),Maria Bonne-
vie (Anika), e.a.

September Film

Pietro Marcello
Pietro Marcello
Maurizio Braucci
Alessandro Abate
Francesco Di Giacomo
Fabrizio Federico
Aline Hervé

Luca Marinelli, Jessica 
Cressy, Carlo Cecchi, 
Denise Sardisco, Vin-
cenzo Nemolato , Marco 
Leonardi

Imagine Film
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INVISIBLE LIFE

NOMADLAND

BRA/DE - 2019 - 139 min.

VS - 2020 - 107 min.

Donderdag 16 december 2021

Donderdag 20 januari 2022

Regie
Scenario

Fotografi e
Muziek
 

Cast

Distributie

Regie
Scenario

Fotografi e
Montage
 
Cast

Distributie

Karim Aïnouz
Murilo Hauser, Inés Bor-
tagaray & Karim Ainouz 
(naar Martha Batalha)
Hélène Louvart
Guilherme Garbato, 
Gustavo Garbato & Be-
nedikt Schiefer

Carol Duarte (Eurídice), 
Julia Stockler (Guida), 
Gregorio Duvivier (An-
tenor), e.a.

Imagine Film

Chloé Zhao
Chloé Zhao, Jessica Bru-
der (boek)
Joshua James Richards
Chloé Zhao 

Frances McDormand 
(Fern), David Strathairn 
(Dave), Bob Wells (Bob), 
Linda May (Linda), 
Charlene Swankie 
(Swankie), e.a

Searchlight Pictures
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CORPUS CHRISTI

PL - 2019 - 116 min.

Donderdag 17 februari 2022

Regie
Scenario
Fotografi e
Montage
 
Muziek

Cast

Distributie

Jan Komasa
Mateusz Pacewicz
Piotr Sobocinski Jr. 
Przemyslaw Chruscie-
lewski
Evgueni Galperine, Sa-
cha Galperin

Bartosz Bielenia, 
Aleksandra Konieczna, 
Eliza Rycembel, e.a.

Imagine Film

SO LONG, MY SON

CN - 2019 - 180 min.

Donderdag 17 maart 2022

Regie
Scenario
Fotografi e
Montage
Muziek

Cast

Distributie

Wang Xiaoshuai
A Mei, Wang Xiaoshuai
Kim Hyun-seok
Lee Chatametikool
Dong Yingda

Wang Jingchun (Liu 
Yaojun), Yong Mei 
(Wang Liyun), Ai Liya 
(Li Haiyan), Wang Yan 
(adoptiezoon Liu Xing)
Qi Xi (Moli), e.a.

September Film
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MOTHERLESS BROOKLYN

VS - 2020 - 107 min.

Donderdag 21 april 2022

Regie
Scenario

Fotografi e
Montage
Muziek

Cast

Distributie

Edward Norton
Edward Norton, 
Jonathan Lethem (ro-
man)
Dick Pope
Joe Klotz
Daniel Pemberton

Edward Norton (Lionel 
Essrog), Gugu Mbatha-
Raw (Laura Rose), 
Alec Baldwin (Moses 
Randolph), e.a.

Warner Bros.
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DRUNK

Hoge verwachtingen ?
ʻDrunkʼ was de openingsfi lm 
van Film Fest Gent, kreeg de 
Oscar voor Beste Buitenlandse 
Film en werd van alle kanten 
bejubeld. Geen wonder dat je 
dan met zeer hoge verwach-
tingen richting cinema gaat. 
Vaak valt zoʼn fi lm dan tegen. 
Daarom mijn bescheiden ad-
vies: alle lof was fel overdre-
ven, verwacht niets van deze 
fi lm. Misschien helpt het als je 
vooraf een kleinigheid drinkt.

De regisseur is niet aan zijn 
proefstuk
Thomas Vinterberg (°1969) 
richtte samen met Lars von 
Trier en anderen de Dogma 
95-beweging op. Deze cineas-
ten spraken af om opnames 
op locatie te maken, geen spe-
ciaal gecomponeerde muziek 

in de fi lm te integreren, te 
werken met een handcamera, 
geen speciale belichting te ge-
bruiken en te fi lmen op Acade-
my 35 mm. Ze legden de zoge-
naamde eed van zuiverheid af.
In 1998 regisseerde hij ̒ Festen,̓ 
een fi lm over een zoon die op 
het chique verjaardagsfeest 
van zijn vader speecht en on-
verwacht vertelt hoe hij door 
hem als kind werd misbruikt.

Na een reeks van coproducties 
presenteerde Vinterberg in 
2012 ʻJagtenʼ over een ten on-
rechte van pedofi lie beschul-
digde kleuterleider. (Europese 
Filmprijs voor beste scenario).
In 2015 verscheen ʻFar from 
the Madding Crowdʼ met Mat-
thias Schoenaerts, naar een 
roman van Thomas Hardy.
Daarna volgden ʻKollektivetʼ 
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(2016), een bitterzoete fi lm 
over de commune in Kopen-
hagen waarin hij opgroeide, 
en ʻKurskʼ (2018), opnieuw met 
Matthias Schoenaerts, over 
een ramp met een onderzeeër.
Met ʻDrunkʼ behaalde hij de 
Oscar voor Beste Buitenland-
se Film. In zijn dankwoord 
verwees Vinterberg naar zijn 
overleden 19-jarige dochter 
Ida. Ze stierf in een auto-on-
geluk op de E40 in België 
toen hij net vier dagen deze 
fi lm aan het draaien was. De 
opnames werden stilgelegd.
“Mijn dochter was mijn voor-
naamste reden om voort te doen. 
Ze maakte deel uit van de fi lm 
en zou er ook in meespelen. Ze 
was mijn vertrouweling: ik liet 
haar mijn scenarioʼs graag le-
zen, omdat ze altijd brutaal 
eerlijk reageerde. Daar heb je 

wat aan. We missen haar en ik 
hou van haar. We hebben deze 
fi lm voor haar gemaakt. Het 
is een monument voor haar.”

Daarom is het een speciaal mo-
ment in de fi lm als Martin naar 
zijn vrouw smsʼt: “Ik mis je.”
Je voelt intuïtief aan dat 
Vinterberg zich hier ook 
richt tot zijn dochter Ida.

Verhaal
Geschiedenisleraar Martin 
heeft  het moeilijk. Hij geeft  les 
op automatische piloot en leeft  
thuis eerder naast dan met 
zijn vrouw. Ook zijn drie bes-
te vrienden, tevens leraars van 
middelbare leeft ijd op dezelfde 
middelbare school voelen zich 
ook niet goed in hun vel. Ze 
vieren de 40ste verjaardag van 
Nikolaj met veel alcohol. Plots 
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“Je hebt geen controle over verliefd 
worden ...het overkomt je. Een an-
der voorbeeld ideeën: ik krijg vaak 
de vraag waar ik mijn ideeën haal. 
(...) Het valt je plots te binnen.”

“Volgens mij sluit de persoon 
die naar de fl es grijpt een con-
tract met de wereld. Hij viert 
de teugels en stapt in een we-
reld van het ongecontroleerde.”

“Ik leef met jonge mensen mee. 
(...) Op sociale media moeten ze 
én gevat én snel én mooi én per-
fect overkomen. Mij verbaast het 
niet dat ze hun recht opeisen om 
zich een stuk in hun kraag te zui-
pen en heel even niets te moeten.” 

komt één van hen met de theo-
rie van de Noorse fi losoof  Finn 
Skårderud. Die man beweert 
dat een mens eigenlijk geboren 
wordt met een tekort van 0.5 
promille in het bloed (ongeveer 
twee glazen wijn). Met dat beet-
je alcohol zou een mens onder 
andere meer relaxed en zelfze-
kerder worden. Ze besluiten om 
de proef op de som te nemen.

Vinterberg over zijn fi lm in 
enkele citaten (Knack Focus)
“Het is nooit de bedoeling geweest 
dat het enkel over alcohol zou gaan. 
Het moest ook over het leven gaan, 
over inspiratie, nieuwsgierigheid  
en het terugvinden van begees-
tering. Maar na Idaʼs overlijden 
was de ode aan het leven geen ne-
venaspect meer, het was een nood-
zaak. Hopelijk straalt ʻDrunkʼ iets 
uit van de liefde die ik toen van de 
crew en de acteurs heb ontvangen.”

“De fi lm gaat over drinken, het 
leven vieren én het opeisen van je 
vrijheid. Velen onder ons kwijnen 
weg in een gepland en gecontro-
leerd leven. Het oncontroleerbare 
wordt niet langer getolereerd. Ik 
betreur dat. Ik begrijp niet dat we 
het oncontroleerbare zo halsstar-
rig uit onze levens weren, want 
we hebben het hartstikke nodig.”
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Maakt alcohol ons creatiever ?
Eerst en vooral nog zeggen 
dat de zogenaamde theo-
rie van Skårderud onzin is.
Wij hebben helemaal geen al-
cohol in ons bloed. Skårderud 
is trouwens geen fi losoof maar 
een psychiater, een expert op 
het vlak van eetstoornissen. 
Eigenlijk maakte hij bij het 
schrijven van een voorwoord 
bij de vertaling van ʻDe psy-
chologische eff ecten van wijnʼ 
een verkeerd begrepen grapje. 
Hij schreef dat we ons na één 
of twee glazen wijn opperbest 
voelen en misschien geneigd 
zouden zijn om altijd met 0.5 
promille door het leven te gaan. 
Het citaat is, buiten de con-
text, een eigen leven gaan lei-
den. De psychiater reageer-
de dan ook bezorgd toen hij 
van deze verfi lming hoorde.
Het is niet uitgesloten dat alco-
hol ons creatiever kan maken. 
Dirk Swaab, auteur van ʻWij 
zijn ons brein,̓ zegt daarover:

 “Als je alle informatie zou verwer-
ken die de hele dag op je afk omt, 
zou je stapelgek worden. Daarom 
fi lteren onze hersenen een deel 
van die input, zodat je kunt fo-
cussen op wat onmiddellijk be-
langrijk is. Alcohol zet die fi lter 

wat meer open. (...) Als je meer 
informatie binnenkrijgt kunnen 
sommige mensen meer combina-
ties maken. Ieder brein is anders.”

Het hoofdpersonage
De rol van Martin, de uitge-
bluste geschiedenisleraar 
met relatieproblemen, wordt 
in ʻDrunkʼ met verve ver-
tolkt door Mads Mikkelsen 
(°1965). Hij begon zijn oplei-
ding aan de toneelschool van 
Århus. Na optredens in een 
hele reeks populaire Deense 
fi lms werd hij vooral bekend 
door zijn rol als de slechterik 
Le Chiff re in de James Bond-
fi lm ʻCasino Royaleʼ (2006).
In 2012 won hij de prijs voor 
de beste acteur in Cannes voor 
zijn hoofdrol in het pedofi lie-
drama ʻJagten.̓ In 2012 speelde 
hij een opmerkelijke rol in een 
historische fi lm A̒ Royal Af-
fair .̓ Ook zijn rol als gestrande 
poolreiziger in A̒rcticʼ (2018) 
werd op applaus onthaald.
Net zoals de personages in de 
fi lm, namen de acteurs van 
ʻDrunkʼ hun research heel ern-
stig. Ze deden in de weken voor 
de opnames precies hetzelfde 
als de vier leraars in de fi lm. Ze 
dronken tot ze aan een bepaald 
promille zaten. Daarna beke-
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ken ze de beelden om te zien 
hoe ze spraken en bewogen.
Hierover zegt Mikkelsen: 
“Spelen dat je dronken bent is 
aartsmoeilijk. Je moet niet pro-
beren om dronken te spelen, 
maar net het tegenovergestelde. 
Dat is wat je in het echte leven 
ook  doet. Je wil zo nuchter mo-
gelijk overkomen en zeker niets 
laten vallen of ergens tegenaan 
lopen. Daarom ga je alles wat 
trager doen en probeer je extra 
te focussen op je bewegingen.”
“In de fi lm zijn er ook momen-
ten waarop we echt compleet 
ʻCharlie Chaplin-dronkenʼ zijn 
Daar wordt acteren echt moei-
lijk. We hebben heel wat Russi-
sche YouTube-videoʼs bekeken om 
dat niveau van dronkenschap 

onder de knie te krijgen....wan-
neer ik in de fi lm moest spelen 
dat ik omviel onderdrukte ik be-
wust de refl ex om op het laat-
ste nippertje mijn handen uit 
te steken om mijn val te breken. 
Dan zou het meteen opvallen 
dat je aan het acteren bent.”

Op het einde van de fi lm 
maakt Martin een ontroe-
rend dansje. “Een overblijfsel 
uit een vorig leven.”, zegt Mik-
kelsen. “Het is lang geleden 
maar ooit was ik beroepsdanser.” 
(van zijn 18de tot zijn 28ste)
En daarom schreef Vinter-
berg de euforische dansscène 
op maat van zijn hoofdacteur. 
In het dansje zie je dat hij zijn 
levenslust heeft  gevonden.
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Persstemmen

“Thomas Vinterberg bewan-
delt met ʻDrunkʼ zonder zwal-
pen de lijn tussen komedie 
en drama.” (De Morgen)

“De fi lm wil niemand aanspo-
ren tot drinken. Wel hoopt hij de 
kijker te motiveren om geen vre-
de te nemen met de helaasheid 
der dingen.” (De Standaard)

“ʻDrunkʼ is een meeslepende 
fi lm over een roekeloos expe-
riment. De feestelijke scènes 
brengen goed de gelukzaligheid 
over van zoʼn avond die ein-
deloos lijkt.” (De Standaard)

“Een fi lm om met volle teu-
gen van te genie-
ten.” (Cine News)

“ʻDrunkʼ is een briljant 
bacchanaal, straf spul 
dat er moeiteloos in-
gaat en je in een roes de 
zaal uit laat gaan op 
die heerlijke tonen van 
ʻWhat a life .̓ Wat een 
leven. Wat een fi lm !”
(Bert Hertogs in 
C o n c e r t . n e w s )

“Uiteraard is deze fi lm niet ge-
maakt als statement om alcohol 
te promoten. Er hangen name-
lijk ook negatieve gevolgen vast 
aan alcoholgebruik waar we niet 
omheen kunnen. Ook dat wordt 
duidelijk in de fi lm”. (Film)

Ten slotte
Het gegeven van ʻDrunkʼ kan 
gemakkelijk ontaarden in een 
platte komedie. Die klip wordt 
door Vinterberg en zijn scena-
rist Lindholm knap omzeild. 
In hun handen wordt het een 
melancholische studie van een 
midlifecrisis. Er is geen bele-
rend vingertje, ze vellen geen 
oordeel over het alcoholge-
bruik. De drank is aanvanke-
lijk een soort van opkikkertje, 
maar gaandeweg wordt het een 
zogenaamde ʻwake-up-call .̓

Kan alcohol je tot een betere 
leraar of schrijver maken ? 
Maar hoeveel is genoeg ? Wat 
is te veel ? Als dat geen goed 
begin is voor een tooggesprek.

Marc Suy
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MARTIN EDEN

Alzo sprak Martin Eden
“De wereld is veel sterker dan ik. 
Tegen die macht heb ik alleen 
mijzelf als wapen, wat trouwens 
geen kleinigheid is… Zolang ik 
overeind blijf, ben ik ook een 
macht. Mijn macht is geducht, 
zolang ik maar mijn woorden 
gebruik als verzet tegen de we-
reld. Want wie gevangenissen 
bouwt, is minder welbespraakt 
dan wie aan de vrijheid bouwt.”

Plot
Martin Edens roots liggen in 
de arbeidersklasse van Napels 
in een onbestemde tijd, ergens 
in de twintigste eeuw. Hij is 
een zeeman die met baantjes 
her en der weet te overleven 
en ondertussen fl ink gebruik 
maakt van zijn bijzondere aan-

trekkingskracht op vrouwen. 
Als hij na een avondje uit wak-
ker wordt op het dek van een 
aangemeerde sloep hoort hij 
een havenbewaker brullen te-
gen een jongeman. Hij redt de 
jongen uit de handen van de 
vent en brengt hem terug naar 
huis.  Arturo blijkt de puber-
zoon uit een welstellende Na-
politaanse familie te zijn. Mar-
tin wordt uitgenodigd in de 
weelderige villa van de Orsi-
ni s̓. Daar ontmoet hij Arturo s̓ 
zus Elena, die hij probeert te 
imponeren met zijn – vrijwel 
onbestaande - kennis van het 
Frans en wat smalltalk over 
Baudelaire, die hij eigenlijk 
van haren noch pluimen kent. 
De moeder weet hij te char-
meren en door haar wordt hij 
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algauw kind aan huis. Bij Ele-
na valt hij door de mand en dat 
wil hij goedmaken. Door haar 
begint hij veel te lezen en vat 
hij het plan op om opnieuw te 
gaan studeren. Ondertussen 
verwerft  hij heel wat woorden-
schat die hij verwerkt in pak-
kende liefdesgedichten voor 
Elena.  Martin wil schrijver 
worden, maar een opleiding 
volgen om zijn kennis te ver-
groten lukt niet – hij heeft  te 
grote lacunes in zijn algemene 

Jack London en Herbert 
Spencer
ʻMartin Edenʼ is een verfi lming 
van Jack Londons̓ gelijknami-
ge ʻKünstlerromanʼ uit  1906. 
Een ʻKünstlerromanʼ is een 
genre waarin de vorming en 
ontwikkeling van een kunste-
naar wordt beschreven. Jack 
London (1876-1916) was de 
onwettige zoon van een Iers 
astroloog en groeide op bij 
de haven van Oakland. Hij 
liep nauwelijks school, maar 
genoot des te meer van een 
avontuurlijke jeugd en ging 
vaak mee varen op zee. Om in 
zijn levensonderhoud te voor-
zien monsterde hij aan op een 
walvisvaarder of ging goud-
zoeken in Alaska. Zijn ervarin-
gen leverden de stof voor een 
eerste verhalenbundel die de 
autodidact publiceerde in 1900 
en waarmee hij hoge toppen 
scheerde. Hij las enorm veel, 
vooral werken van Karl Marx, 
Charles Darwin, Herbert Spen-
cer en Friedrich Nietzsche. 

Het socialistische, individu-
alistische gedachtegoed van 
deze grote denkers is daarom 
ook nooit ver weg in zijn eigen 
boeken, ook niet in zijn ʻMar-
tin Edenʼ (eerst verschenen 

“Een opinie wordt uiteinde-
lijk gevormd door gevoelens, 
niet door het intellect.” (H. 

Spencer)

kennis. Een Italiaanse krant 
schrijft  een verhalenwedstrijd 
uit, Martin koopt een typma-
chine en typt het ene verhaal 
na het andere, maar ze worden 
telkens geweigerd. Tot één van 
zijn schrijfsels een voltreff er 
wordt. De onstuimige, dolver-
liefde adolescent van het be-
gin van de fi lm leert het echte 
leven kennen, maakt hoogte-
punten mee, maar kruipt ook 
door diepe dalen die het schrij-
versberoep met zich brengen.
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als een verhalenserie in een 
krant en later als boek gepu-
bliceerd in 1909), dat duidelijk 
een semi-autobiografi sch ver-
haal blijkt. Londons̓ oeuvre 
is zeer omvangrijk, maar on-
gelijk van kwaliteit. Toch was 
hij een succesvol auteur die 
door zijn uitbundige manier 
van leven een zware hypo-
theek legde op zijn fysieke en 
mentale gezondheid. Hij stierf 
in 1916 op zijn ranch met ver-
gift igingsverschijnselen. Of 
dit een zelfmoord was of een 
dood door alcoholmisbruik 
is nooit duidelijk geworden.

Pietro Marcello s̓ tweede lang-
speelfi lm ʻMartin Edenʼ speelt 
zich af in een periode waarin 
het socialisme in de rangen 
van de arbeidersklasse opgang 
maakt. De tijdsaanduiding is 
niet specifi ek, wel ergens aan 
de vooravond van een oor-
log. Terwijl in Jack Londons̓ 
boek het verhaal zich ontspint 
in het proletarisch Oakland, 
California, verlegt de regis-
seur Pietro Marcello ʻMartin 
Edenʼ naar een rauw Napels 
ergens in de twintigste eeuw.
Ook de politieke voorkeur 
van Martin Eden (de charis-
matische Luca Marinelli won 

met zijn grootse hoofdrol 
o.a. de prijs voor beste ac-
teur op het fi lmfestival van 
Venetië) correspondeert niet 
met Jack Londons̓ eigen so-
cialistische gedachtengoed, 
maar is minder duidelijk en 
eerder verwarrend, vandaar 
even een korte toelichting.
Enerzijds schoff eert hij de ar-
beidersklasse op een bijeen-
komst van de socialisten en 
verwijt hen dat ze ʻslavenʼ wil-
len zijn van een staat die voor 
hen zorgt (een verwijzing naar 
de heren- en slavenmoraliteit 
van Friedrich Nietzsche en 
Herbert Spencers ʻMan Versus 
The Stateʼ). Hij spreekt hen toe 
met de boodschap dat men 
niet enkel kan uitgaan van col-
lectiviteit: indien men geen 
oog heeft  voor het individu, 
dan worden de sterkste indi-
viduen de nieuwe bazen en 
verglijdt men opnieuw in een 
dictatuur die zich rijkelijk be-
dient van slimme intriges en 
leugens, in een staatssysteem 
dus dat nog erger is dan het 
kapitalisme. Of om Herbert 
Spencer te citeren: “All socia-
lism involves slavery. The state 
tries to regulate more of our lives, 
it inches us closer to slavery.”
Anderzijds valt hij tijdens een 
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diner met de vader van Elena 
en een bevriend rechter hun 
liberale gedachtengoed aan. 
Volgens hem zijn ze zelf voor-
stander van een meritocratie 
en concurrentie, maar steu-
nen de wetten die de werking 
ervan ondermijnen. Ze leggen 
bijvoorbeeld handel aan ban-
den, stellen grenzen aan de 
fusie van bedrijven en willen 
dat de staat binnenlandse in-
dustrieën fi scaal bevoordeelt. 
Martin Eden beweert dat het 
allemaal wetten zijn, niet om 
de zogenaamde monopolise-
ring tegen te gaan, maar om 
enkele rijke handelaars vrije 
baan te geven om nog rijker 
te worden.  Eigenlijk citeert 
hij ook hier Herbert Spencer: 
“Society exists for the benefi t of 
its members, not the members for 
the benefi t of society.” Of nog: 
“What a cage is to the wild be-
ast, law is to the selfi sh man.”

Martin Eden laveert tussen 
deze twee opinies en ziet zich-
zelf noch als socialist, noch 
als liberaal. Hij is voorstan-
der van het individualisme, 
waarbij het recht op zelfbe-
schikking centraal staat. Elk 
individu heeft  het recht om 
zijn leven zelf in te vullen, 

zonder dat anderen hem gaan 
opdringen hoe hij dat moet 
doen. Juist hierin schuilt het 
probleem. Is het individu wel 
in staat om zijn eigen leven 
op orde te brengen zonder 
daarbij schade te berokken 
aan de anderen? Martin Eden 
mag dan nog hogerop willen 
geraken door ervaringen, het 
lezen van boeken en zelfstu-
die, toch verliest hij meer en 
meer de empathie om zorg te 
dragen voor de mensen die hij 
lief heeft . Hoe meer hij evolu-
eert naar een man met kennis 
en inzicht, des te dieper wor-
den de wonden die hij slaat en 
des te groter de verwarring in 
zijn hoofd zich manifesteert 
tot het schip zinkt.  Of om het 
nogmaals met de woorden van 
Herbert Spencer te omschrij-
ven: “When a manʼs knowledge is 
not in order, the more of it he has, 
the greater will be his confusion.”

Eclectisch
De chaos in Martins hoofd 
weerspiegelt zich in de op-
bouw van de fi lm. Pietro Mar-
cello, die eerder hoofdzakelijk 
documentaires heeft  gere-
gisseerd, maakt van ʻMartin 
Edenʼ meer een plakboek met 
ezelsoren dan een simpelweg 
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chronologische vertelling. 
Enerzijds vertelt Martin Eden 
de wordingsgeschiedenis van 
de schrijver en het liefdesver-
haal. Hierin wordt Martin als 
een tragische held voorge-
steld. Tussen Martin en Ele-
na ontpopt zich een roman-
ce, of toch iets dergelijks, die 
geleidelijk verwordt tot een 
spel van aantrekken en af-
stoten. De kloof tussen arm 
en rijk blijkt onoverbrugbaar.
Anderzijds is er de grotere 
politiek-fi losofi sche dimen-
sie, die gedeeltelijk een psy-
chologische analyse van het 
personage is. Martin weet 
hierin geen keuze te ma-
ken tussen megalomanie en 
democratie. In dat verhaal 
is hij gecompromitteerd, 
onsympathiek, gevaarlijk.

Die twee verhaallijnen wor-
den kriskras door elkaar ge-
schud en afgewisseld met 
echte archiefbeelden in se-
pia of een vervaagd blauw. 
Het plezierige daarin zit hem 
juist in het uitzoeken hoe de 
puzzelstukjes in elkaar pas-
sen. Waarom zien we plots 
ergens in de fi lm iemand 
bijten in een octopus? Wil 

de regisseur ons hier dui-
delijk maken dat de relatie 
tussen Martin en Elena als 
een gevecht is tussen twee 
individuen wiens zuignap-
pen elkaar nauwelijks kun-
nen lossen, maar waarvan 
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dansende kinderen (Martin 
en zijn zusje) die als een os-
tinato in de fi lm verschijnen?  
Symboliseren zij niet de eni-
ge momenten waarop Mar-
tin Eden echt gelukkig was? 
Is het geen lofzang op een 
onschuldige kindertijd en 
onbezorgde onwetendheid?
Ook de muziek is een lap-
pendeken en laveert tussen 
o.a. prachtige chorales van 
Bach, een pianosuite van De-
bussy, een chanson van Joe 
Dassin, een Italiaanse lief-
desliedje ʻPiccereʼ en heden-
daagse fi lmmuziek van Mar-
co Messina en Sacha Ricci.
De vele losse fragmenten 
maken dat je deze fi lm is als 
een schilderij kan zien : van 
veraf is het mooi, maar van 
dichtbij zijn het vlekken. 
Heeft  de regisseur dit trou-
wens niet zelf aangegeven 
op het moment dat Martin 
Eden een werk van een oude 
meester in de ouderlijke wo-
ning van Elena omschrijft ?

Deuteragonist
Een deuteragonist (Grieks 
voor ʻtweede acteurʼ) is vol-
gens Wikipedia de aandui-
ding van het personage dat 

een de ander uiteindelijk kan 
bijten? Of staat het fragment 
symbool voor een schrijver 
die zich vastbijt in zijn ver-
haal en vooral op momen-
ten van hevige emotie zijn 
inkt spuit? Wat met de twee 
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de op één na belangrijkste rol 
speelt. Het vindt zijn oorsprong 
in het Oud-Grieks drama. Vol-
gens Aristoteles was Aeschylus 
de toneelschrijver die voor het 
eerst zoʼn personage introdu-
ceerde. In fi lms wordt de deu-
teragonist toegevoegd om de 
plot uit te breiden en om de 
ontwikkeling van het hoofd-
personage te benadrukken.
De oude, zieke en controver-
siële onderzoeksjournalist 
en schrijver Russ Brissenden 
(een doorleefde Carlo Cecchi) 
krijgt in ʻMartin Edenʼ deze rol 
toebedeeld.  Hij is de man die 
Martin ertoe aanzet zijn om 
zijn politieke ideeën te ont-
wikkelen en wereldkundig te 
maken: “Klim op het podium. 
Leg uit waarom je geen socialis-
me wilt. (...) De mensen hebben 
een discussie nodig en jij ook.”
Russ Brissenden treedt hier 
op als een soort van alweten-
de God die wijze raad geeft  en 
kan voorspellen wat er gaat 
gebeuren: “Ga varen, ontmoet 
mensen, reis de wereld rond, ver-
geet de vrouw die niet voor jou 
bestemd is. Red de slaven en de 
kanslozen door over het socialis-
me te schrijven. Het socialisme 
is onvermijdelijk en het geeft  be-
tekenis aan je geschrift en. Dit is 

het enige dat je kan redden van 
de naderende teleurstelling.” 
De teloorgang van de centrale 
fi guur is hiermee ingezet. Het 
is alsof het in de sterren ge-
schreven stond dat Martin zou 
mislukken, zeker na een ver-
nederende soirée waar hij Ele-
na in een gedicht bezingt. ”Ik 
heb die verzen voor mijn meisje 
geschreven”, zegt hij tegen Bris-
senden, die wellicht weet dat 
ze niet van hem zijn, maar van 
T.S. Eliot. En op een diner bij 
de Orsini s̓ fulmineert hij over 
het liberaal establishment 
en de ʻfarce van de demo-
cratie ,̓ alsof het uit de mond 
van een fascist komt. Waar 
hebben wij dit nog gehoord?

Slotgedachte
Zou de volgende uitspraak 
van Herbert Spencer hier 
opportuun kunnen zijn?
“The Republican form of go-
vernment is the highest form 
of government: but because 
of this it requires the highest 
type of human nature, a type 
nowhere at present existing.”

Uit de pers
“Een fi lm om te veroveren en je 
dan aan het einde weer helemaal 
opnieuw af te vragen: wie is deze 
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rust uit, onderbreekt zichzelf met 
ouder beeldmateriaal, laat de ca-
mera dan weer volop in de actie 
duiken. (…) Dat de fi lm dus hier 
en daar een kijker zal uitdagen er 
meer in te zien, is wat bijdraagt 
aan zijn artistieke waarde.” (Sven 
de Schutter op Kortfi lm.be)

“De fi lm baadt in de clichés van 
Italiaanse cinema: het verhaal 
kruipt traag maar gestaag rich-
ting plot, de fi lm barst van de 
fl agrante karakterkoppen en 
het mannelijke machismo is 
nooit ver weg. Love it or hate 
it, maar wie fan is van dit gen-
re fi lms, vindt in ʻMartin Edenʼ 
wat hij zoekt.”  (Vicence De 
Gols op schamper.ugent.be)

Thomas Dʼhollander

man, wat wil deze fi lm? Als je je 
hebt laten meeslepen, is er iets 
misgegaan. Maar je moét je wel 
laten meeslepen. De dialectiek 
van de vertelling.” (Filmkrant)

“ʻMartin Edenʼ is een ongege-
neerd klassieke, Romantische 
- met een grote R - fi lm en tege-
lijk een onbeschroomd risico. 
Hulde aan de mooiste Italiaan-
se fi lm van het jaar.” (Jeroen 
Struys in De Standaard)

“Een complexe, soms verwarren-
de fi lm die in het streven naar 
gelaagdheid wel eens te weinig 
bondig is en ook wel eens zijn nar-
ratieve ruimte verliest. Maar met 
het eigengereide scenario gaat 
wel een overdachte, interessante 
esthetische aanpak gepaard. Dit 
drama straalt soms een picturale 
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INVISIBLE LIFE

Taal
Piano spelen is voor het hoofd-
personage Eurídice van deze 
fi lm eten en drinken. Ze kan 
niet zonder. Nieuwsgierig als 
we waren, zochten we na onze 
eerste visie van de fi lm naar de 
soundtrack op het net. Omdat 
we de volle Engelstalige titel  in 
de zoekbalk typten, vonden we 
hem niet. A̒ vida invisível  de 
Eurídice Gusmãoʼ is namelijk 
de originele titel van deze Bra-
ziliaanse fi lm en de voertaal in 
de fi lm is dan ook Portugees. 
Bij aanvang is het even wen-
nen aan deze zoele taal. Inder-
daad zoel. Het betekent aange-
naam warm, zacht. Het staat 
een trapje onder zwoel dat we 
gebruiken om een drukkende 

warmte te beschrijven. Tij-
dens de eerste lockdown stort-
ten we ons op de online app 
Wordfeud waarmee we talloze 
potjes scrabble speelden, van-
daar de uitbreiding van onze 
woordenschat met het woord 
zoel. Maar goed, dit terzijde. 
We focussen terug op de fi lm. 
De hoofdpersonages spreken 
een zwoele taal in een zwoe-
le omgeving. We zijn in Rio 
de Janeiro in de jaren vijft ig. 
De beelden zijn ietwat korre-
lig. De luchtvochtigheid lijkt 
van het scherm te dampen.

Proloog
Twee meisjes zitten aan een 
rivier in een tropische omge-
ving. Ze genieten van de koel-
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te, van elkaars gezelschap, 
van even weg te zijn uit de 
verstikkende stad en/of gezin. 
Daarna keren ze terug, maar 
de oudste zus Guida klautert 
te snel naar boven, waardoor 
de jongste Eurídice achterop 
raakt. Haar hulpkreet om te 
wachten verdwijnt in de wa-
terdamp van de snel stromen-
de rivier. Mistbanken trek-
ken over het scherm. In deze 
openingsscéne zit het hele 
verhaal vervat. De twee zus-
sen zullen tijdens hun leven 
naar elkaar blijven zoeken.

Korte inhoud
Een klassiek gezin met twee 
dochters waar de vader de 
scepter zwaait. Guida, de 
oudste, laat zich het hoofd op 
hol brengen door een Griek-
se zeeman. Ze vaart met hem 
mee naar Athene. Maar als 
de blinde liefde over is, keert 
ze zwanger huiswaarts. Vader 
Manoel wijst haar echter de 
deur. De schaamte van een 
ongehuwd zwangere dochter 
die op het punt staat een bas-
taard te baren, is hem te veel. 
Hij verklaart haar tot groot 
verdriet van zijn vrouw dood.
Eurídice, de jongste, is een 
getalenteerde pianiste die 

droomt van een studie aan het 
conservatorium in Wenen, 
maar ze (toevoegen) wordt 
door de verdwijning van Guida 
door haar conservatieve vader 
tot een huwelijk gedwongen. 
Daarmee wordt ze veroordeeld 
zoals zoveel vrouwen van haar 
generatie tot het huishouden 
en het baren van kinderen.

Titel
Nu krijgen onze (klein-)doch-
ters alle kansen om te stude-
ren en zich te ontwikkelen 
naar hun talenten. De dochters 
Gusmão dienden zich echter 
te houden aan vaders of later 
mans wil. Brazilië kenmerkt 
zich in de jaren veertig en vijf-
tig als een zeer patriarchaal 
land. Ook onze contreien zijn 
op datzelfde moment in het-
zelfde bedje ziek. Zie verder. 
Vrouwen die hun weg probeer-
den te maken, botsen tegen de 
klassieke, barbaarse opvatting 
dat ze zich enkel met het gezin 
mogen bezighouden, waar-
door ze naar de achtergrond 
worden geschoven. Dromen 
van meisjes smoort men in de 
kiem. Ook het titelpersonage 
wordt tot een onzichtbaar le-
ven in de keuken gedwongen. 
Niet dat ze het niet geprobeerd 
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heeft , want heel lang houdt 
ze aan haar ambitie vast. Ge-
huwd of niet, hoogzwanger of 
niet, Eurídice blijft  oefenen 
en oefenen. Het eerste wat na 
het huwelijk verhuisd wordt, 
is de piano. Muziek maken 
helpt haar niet alleen te ont-
snappen aan de dagelijkse 
sleur van het leven, maar het 
houdt ook de herinneringen 
aan haar zus Guida helder. 
Vader Manoel zwijgt zijn oud-
ste dochter dood, zodat Eurí-
dice in de waan  verkeert dat 
haar zus in Griekenland leeft , 
terwijl Guida ervan overtuigd 
is dat Eurídice in Wenen aan 
het conservatorium studeert. 

Vergeet niet, jonge lezer, dat 
er in de jaren vijft ig nog geen 
sprake was van de commu-
nicatiemiddelen en sociale 
media zoals we die nu ken-
nen. Beide zussen leven in 
dezelfde stad zonder dat ze 
het weten. Het gemis is er, 
daarvan getuigen de brieven 
die Guida blijft  schrijven. Jaar 
na jaar houdt ze dit vol. We 
volgen als kijker de parallel-
le levens van de zussen die ze 
verborgen voor elkaar leiden. 
Jaar na jaar glijdt zo voorbij. 

De soundtrack werd door 
Benedikt Schiefer gecompo-
neerd. Op Spotify vindt u met 
de Portugese fi lmtitel naast 
de reguliere soundtrack ook 
de muziek terug van Chopin, 
Liszt en Schubert die Eurídice 
op haar piano speelt. Het zijn 
mooie klassieke stukken, ide-
aal om een ruimte rustig op 
te vullen terwijl u leest, een 
woord zoekt voor het scrabbles-
pel of een cryptogram oplost. 

Standpunt van de vrouw
Regisseur Karim Aïnouz fi lmt 
een aantal scènes bewust 
vanuit het perspectief van de 
vrouw. Wanneer Eurídice tij-
dens het huwelijksfeest op het 
toilet met een vriendin praat, 
zien en ervaren we als kijker 
hoe ongemakkelijk en onprak-
tisch een trouwkleed is om 
te plassen. Hier delen we let-
terlijk de ervaringen van het 
vrouwelijke hoofdpersonage.     
De huwelijksnacht van Eurí-
dice lijkt op het eerste gezicht 
een hilarische avond te wor-
den. Er wordt samen met de 
familie gegeten, gedronken en 
vrolijk gedanst. Beide echtlie-
den zetten het feestje verder 
op de hotelkamer, waarbij ze 
beiden in een valse roes van 
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het snuiven op het bed sprin-
gen. Het eindigt in luchtig 
rollebollen tot de kersverse 
man aan zijn trekken wil ko-
men. Het geslachtsdeel van de 
man komt frontaal in beeld. 
Door de ogen van de jonge 
bruid zien we een fl ippende, 
zichzelf belachelijk makend 
kersverse echtgenoot. Wat 
daarop volgt, is voor ons de 
pijnlijkste scéne van de fi lm. 
Op zulke momenten schamen 
we ons man te zijn. Ook al is 
deze fi lm fi ctie, we durven niet 
doordenken op de realiteit.
Sommige beelden bevatten 
een subtiele symboliek. Wan-
neer Eurídice aan het begin van 
de fi lm een oorbel van de ver-
dwenen Guida vindt, houdt zij 
deze angstvallig bij. Ook Guida 
zal haar helft  niet weggooien. 
Beiden juwelen horen als Yin 
en Yang samen, maar zijn door 
de omstandigheden geschei-
den. De zussen zijn tegenpo-
len, maar tegelijkertijd heb-
ben ze elkaar altijd aangevuld. 
Het wederzijds gemis is groot 
en een belangrijke drijfveer 
om naar de ander te zoeken.
Op een bepaalde moment 
komt Eurídice met goed 
nieuws thuis. Ondanks de te-
genkantingen van haar vader 

en haar man blijft  ze goed ge-
zind. In de claustrofobische 
woonkamer slaat ze met bei-
de handen een storende vlieg 
uit de lucht. Het geluid van 
de klap is helder en het is een 
anticipatie op de val die even 
later voor Eurídice zal dicht-
slaan. Voor altijd gevangen 
in de dienstbaarheid aan de 
man. De vlieg die zij ving, was 
zij zelf. Ons hoofdpersonage 
zit voortaan in de onderwereld 
opgesloten, waarmee de link 
met de nimf uit het verhaal 
Orpheus en Eurydice uit de 
Griekse mythologie is gelegd. 
Regisseur Karim Aïnouz is niet 
alleen een regisseur maar ook 
een beeldende kunstenaar en 
fotograaf. Hij durft  daarom 
misschien te fi lmen vanuit 
verrassend lage hoeken of via 
spiegels. In de restaurantscé-
ne gebeurt dit zelfs vanuit een 
smalle opening in het toilet-
gedeelte. Kortom: ongewone 
camerastandpunten. Tijdens 
het pianospel van Eurídice 
toont hij dromerige, poëti-
sche beelden waarin de zus-
sen in slow motion dansen en 
bewust in de camera kijken. 
Ze doen dat bijna door het 
witte doek heen op zoek naar 
die andere zus. Misschien zit 
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die andere zus wel in de zaal.
De samenwerking tussen 
Aïnouz en cameravrouw Hélè-
ne Louvart mondt uit in verza-
digde kleuren. Ze weten samen 
de hoge luchtvochtigheid en de 
tropische sfeer in de beelden 
te vangen. Wanneer Guida uit-
gaat, krijgen we die broeierige 
sfeer letterlijk op het scherm. 
Sensueel dansend door het 
café, de zweetpareltjes op de 
armen. Hoe mooi deze beel-
den ook zijn, de regisseur 
schuwt het realisme niet. Gui-
das̓ leefomstandigheden toont 
hij ongenadig. De afbladeren-
de verf, de roestige bedden, de 

schamele huizen, het weinige 
huisraad, … Het wordt zon-
der franjes in beeld gebracht.

Thematiek
Eurídice raakt opgesloten in 
een kooi. Enkel haar pianospel 
helpt haar om mentaal te ont-
snappen, maar wanneer dit 
wegvalt, betreedt ze de waan-
zin. Als mens hebben wij naast 
de routine van het werk en het 
dagelijkse leven allemaal een 
creatieve/sportieve ontsnap-
pingsroute of hobby nodig. 
Kortom: iets waar we ons ei in 
kwijt kunnen. De manipulatie 
van Eurídices man en vader 
zijn zo van lage en gemene 
aard (tot emotionele chanta-
ge toe) dat onze tenen tijdens 
het bekijken van de fi lm ver-
ontwaardigd begonnen te 
krullen. Niet alleen wordt Eu-
rídice gekooid, ook haar vleu-
gels worden geknipt en de 
kans om haar talent ten volle 
te benutten door een oplei-
ding aan het conservatorium 
te volgen de kop ingedrukt.
Oudste zus Guida kiest nood-
gedwongen een ander par-
cours. Omdat ze verstoten 
is, moet ze zichzelf weten te 
redden, wat geen sinecure is 
als ongetrouwde en zwangere 
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vrouw. Dit lukt ondanks het 
leven in moeilijke omstan-
digheden aan de onderkant 
van de samenleving. Dit lukt 
dankzij de vrouwelijke solida-
riteit tussen zij die weinig en 
iets hebben. Door haar zoon te 
houden aanvaardt ze werk in 
arbeidsomstandigheden waar 
ze vies wordt aangekeken. 
Maar ze houdt vol. Haar zoon 
groeit op in een voor die tijd 
ongewoon matriarchaal gezin. 
Hem wordt de gelijkwaardig-
heid op subtiele manier met 
de paplepel meegeven. Zo 
plaveit Guida alvast mee aan 
een betere wereld waar bei-
de seksen hopelijk ooit gelijk-
waardig worden behandeld.
Dat vrouwen wereldwijd in 
heel wat landen nog onder-
drukt worden, is een feit. 

Opvallende aanwezigheid in 
de top tien van landen waar 
je als vrouw het minst veilig 
bent (bron: Plan Internatio-
naal), zijn de Verenigde Sta-
ten van Amerika. Ze staan op 
tien. India neemt de nummer 
één plaats in. Opvallend ver-
schijnsel in de wereldpolitiek 
is de fi xatie van sommige dic-
tatoriale leiders op de LGBT-
QIA+ beweging. Het getuigt 

van dezelfde lage zwakheid 
als waarmee de vader Ma-
noel zijn twee dochters Guida 
en Eurídice onder de knoet 
houdt. Door op een minder-
heidsgroep te focussen, hou-
den ze ook de aandacht weg 
van andere niet koosjer zaken, 
zoals het negeren van vrou-
wenrechten. Samenlevingen 
die vrouwen aan de kookpot-
ten houden en hen het recht 
op onderwijs onthouden, on-
derdrukken daardoor de helft  
van hun burgers en vernieti-
gen een geweldig kapitaal aan 
kennis en kunde. Het is dan 
ook afschuwelijk om te zien 
wat de Taliban in Afghanistan 
doet door meisjes elke vorm 
van onderwijs te verbieden. 
Vrouwen bewust dom hou-
den, hen mannelijke (kleding)
regels opleggen … het is een 
misdaad tegen de mensheid. 

De wijze waarop Eurídice en 
Guida in Rio de Janeiro in de 
jaren vijft ig door hun vader 
worden behandeld, verschilt 
niet zoveel van de wijze waar-
op vrouwen in dezelfde perio-
de in ons land juridisch en eco-
nomisch gevangen gehouden 
worden in een familiale struc-
tuur waar vaders wil wet was.



28 Avondforum Filmmagie Sint-Niklaas

Regisseur en auteur
Karim Aïnouz (°1966) zou 
volgens onze bronnen een 
gevestigde naam zijn in Bra-
zilië. In het helaas ter ziele 
gegane tijdschrift  Filmmagie 
schetst Charlotte Timmer-
mans Aïnouz als een feminis-
tisch fi lmmaker. Dat toonde 
hij ook al in zijn vorige fi lms 
ʻO abismo prateadoʼ en ʻCéu 
de Suely .̓ Als we de man op 
de fi lmwebsite IMDB opzoe-
ken, vinden we 27 titels achter 
zijn naam. Overwegend do-
cumentaires en televisiewerk 
die bestemd zijn voor de Bra-
ziliaanse en Portugese markt. 

En toch hoort hij geen onbe-
kende regisseur te zijn. Hij de-
buteerde in 2002 in Cannes in 
de competitie Un Certain Re-
gard met Madame Satã een bio-
grafi e over João Francisco dos 
Santos (1900–1976), een drag 
queen en capoeirista . Dat laat-
ste woord moeten we onthou-
den voor ons dagelijks Word-
feud-spelletje, want dat kan 
punten opleveren. Dit terzijde.

Voor zijn fi lmdebuut was 
Aïnouz al actief in de fi lmwe-
reld. Zo schreef hij bijvoor-
beeld mee aan het script van 

A̒bril Despedacadoʼ van Wal-
ter Salles die met  ʻCentral 
do Brasilʼ zijn naam maakte. 
Karim Aïnouz bewerkte de 
humoristische roman A̒ vida 
invisível de Eurídice Gusmãoʼ 
van de schrijfster Martha Bat-
lha tot een tragische fi lm. 
De kern bleef behouden, 
namelijk twee sterke vrou-
wen die uitgegomd worden 
door de conservatieve en/of 
zwakke mannen die het pot-
lood en de gom vasthouden.  

Martha Batalha (°1973) is een 
Braziliaanse schrijver en jour-
naliste  die journalistiek stu-
deerde aan de Pauselijke Ka-
tholieke Universiteit van Rio 
de Janeiro. Ze behaalde een 
master in Braziliaanse litera-
tuur. Pittige anekdote is het 
gegeven dat haar eerste roman 
ʻHet onzichtbare leven van Eu-
rídice Gusmãoʼ door verschil-
lende Braziliaanse uitgevers 
werd afgewezen, tot een Duit-
se uitgeverij er brood inzag.

Op het fi lmfestival van Cannes, 
editie 2021 stelde regisseur 
Karim Aïnouz zijn recentste 
fi lm in een speciale screening 
voor: ʻMarinheiro das mon-
tanhas .̓  Daarin behandelt hij 
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zijn persoonlijke familiege-
schiedenis. We zijn benieuwd.
Mogen we zeker niet vergeten 
vermelden. A̒ vida invisível de 
Euridici Gusmãoʼ won in 2019 
in Cannes de belangrijke prijs 
Un Certain Regard. Zo kreeg 
de fi lm een kans om in de Eu-
ropese bioscopen te draaien.

(Eurídice) acteert op sublieme 
wijze. Let op hoe ze haar volle-
dig lichaam meesterlijk inzet 
door het bepaalde zenuwtrek-
ken mee te geven. Haar fana-
tiek rookgedrag is meer dan 
die goesting in een sigaret. Het 
veruitwendigt wat haar perso-
nage denkt en voelt. Terwijl 
haar handen automatisch het 
pakje sigaretten neemt, buigt 
ze voorover en zie je bij wij-
ze van spreken het malen in 
haar hoofd. “Hoe zal ze reage-
ren op de fratsen van haar man?”

De zussen Gusmão proberen 
zo goed en zo kwaad als mo-
gelijk van het leven te proe-
ven. Vrouw zijn eindigt niet 
bij het moederschap, hoe-
wel de samenleving dat eist. 
Guida is veel vrijer dan haar 
zus. Enkel fi nancieel is ze be-
perkt. Guida houdt dus niet 
op om op vrije momenten uit 
te gaan en te dansen en even-
tueel een man op haar voor-
waarden op te scharrelen. 

Het einde van de fi lm beroert 
elke toeschouwer op mening 
vlak. We kunnen en mogen 
hierover niets schrijven, maar 
we zijn er zeker van dat u in 
de nabespreking van deze 

Ons oordeel
Door onze bespreking kan het 
lijken alsof deze Braziliaanse 
prent een zware, deprimeren-
de fi lm is. Dat is het niet. Regis-
seur Aïnouz houdt tijdens de 
vertelling van deze familiekro-
niek zijn frisse stijl consequent 
aan. De actrice Carol Duarte 
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fi lm bij een goed glas wijn 
over het verglijden van de 
tijd zult fi losoferen. En zij die 
over kleinkinderen beschik-
ken zullen zichzelf nog meer 
in het nageslacht zoeken.

Voilà. Tijd om de Word-
feud-app te openen en 
een potje te scrabbelen.

Persstemmen
“Het slotakkoord van deze weel-
derige saga is even gedurfd als 
weergaloos. ʻA vida invisívelʼ is 
een fi lm zoals het leven: intens en 
voorbij in een vingerknip.” (Ru-
ben Aerts in De Standaard).

“Behendig gebruikt Aïnouz ele-
menten uit het genre van het me-
lodrama, wat de fi lm de glans 
geeft  van een groots opgezette,   
felgekleurde soapopera.” (Be-
linda Van de Graaf in Trouw)

Tom DʼHauwer



31Seizoen 2021-2022   86e Jaargang

NOMADLAND

Synopsis
Fern (Frances McDormand) 
rouwt om een leven (en leef-
wereld) dat van haar is weg-
gerukt. Het lijkt erop dat ze 
relatief gelukkig was in Em-
pire, een stadje in Nevada dat 
zijn bestaansrecht volledig 
ontleende aan de plaatselijke 
gipsmijn en -fabriek. In de na-
sleep van de bankencrisis (van 
2008) wordt zowel de mijn als 
de fabriek gesloten en ook 
haar thuisstad Empire gaat let-
terlijk dicht, tot zelfs het ver-
dwijnen van de postcode. In 
deze nachtmerrie stierf Ferns 
man, waardoor ze er helemaal 
alleen voor komt te staan. 

Noodgedwongen gaat Fern 
werken als seizoenarbeidster 
in een Amazon-inpakcentrum 
en woont ze in haar eigenhan-
dig omgebouwd busje (Van-
guard gedoopt). Via haar tijde-

lijke collega Linda (Linda May) 
raakt ze betrokken bij een 
groepje moderne nomaden, 
die door gelijkaardige econo-
mische omstandigheden huis 
en job verloren. Fern sluit zich 
bij hen aan en neemt hun ma-
nier van leven over. Wat volgt 
is een dromerige maar soms 
ook confronterende roadtrip 
door de weidse Amerikaan-
se landschappen. Fern leert 
zichzelf, haar lotgenoten maar 
ook haar eigen land van bin-
nenuit kennen en ervaren.

Frances McDormand
Frances McDormand is als 
protagoniste Fern de drijvende 
kracht achter ʻNomadland.̓ Ze 
draagt eigenhandig bijna elke 
scène. McDormands vertol-
king van de hedendaagse hobo 
is een van de meest subtiele 
en verfi jnde uit haar toch al 
indrukwekkende carrière. Ze 
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kreeg dan ook onlangs een ver-
diende derde Oscar als beste 
actrice in een hoofdrol. Slechts 
twee andere actrices mochten 
ook al minstens drie keer het 
beeldje voor beste actrice op-
halen: Meryl Streep (ook drie 
Oscars) en Katherine Hepburn 
(recordhouder met vier stuks).

McDormand maakte in 1984 
haar fi lmdebuut in ʻBlood Sim-
ple ,̓ de eerste fi lm van de Coen 
Brothers. Ze hield aan deze fi lm 
niet enkel haar eerste fi lmrol 
over, maar ook een huwelijk 
met Joel Coen, de oudste van 
de Coen Brothers. Twaalf jaar 
later brak ze bij het grote pu-
bliek defi nitief door als sheriff  
Marge Gunderson in de thril-
ler ʻFargo,̓ eveneens geregis-
seerd door de Coen Brothers. 
Voor deze rol kreeg ze haar 
eerste Oscar als beste actri-
ce. Ze speelde nog een aantal 
keer in fi lms van haar man en 
schoonbroer, onder meer in de 
komedies ʻBurn Aft er Readingʼ 
(2008) en ʻHail, Caesar!ʼ (2016).

Vaak vertolkt de Amerikaanse 
actrice de rol van sterke, maar 
ook getormenteerde vrouw. Zo 
ook in 2017 in ̒ Three Billboards 
Outside Ebbing, Missouriʼ (een 

aantal jaar geleden ook te zien 
tijdens het avondforum) speel-
de ze de rol van Mildred Hayes, 
een rouwende moeder die drie 
billboards langs de weg huurt 
om aandacht te vragen voor 
de onopgeloste verkrachting 
van en moord op haar dochter. 
Haar optreden oogstte enorme 
lovende kritieken en leverde 
haar opnieuw een Oscar op. 
Tijdens haar overwinnings-
speech vroeg ze – in de na-
sleep van de MeToo-beweging 
– aan alle aanwezige vrouwen 
om recht te staan, om zo meer 
gendergelijkheid te eisen in 
de fi lmindustrie. Nog volgens 
McDormand moesten de grote 
fi lmbonzen meer kansen geven 
aan al het vrouwelijke talent:
“We all have stories to tell and 
projects we need fi nanced. Donʼt 
talk to us about it at the parties 
tonight. Invite us into your offi  ce 
in a couple days, or you can come 
to ours, whatever suits you best, 
and weʼll tell you all about them.”

Met ʻNomadlandʼ zet McDor-
mand op een heel overtui-
gende wijze bovenstaande 
oproep kracht bij. Ze schittert 
niet alleen als hoofdrolspeel-
ster van de fi lm, maar produ-
cete het ganse project. Met 
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der bij ʻEen documentaireʼ).  

Het boek is een aanklacht te-
gen de economische ontredde-
ring en de sociale ontwrichting 
van een deel van de Ameri-
kaanse maatschappij. Veel 
Amerikanen van middelbare 
leeft ijd moeten - net als de fi c-
tieve Fern – hun toevlucht zoe-
ken tot een zwervend bestaan 
in rondtrekkende ministaatjes 
(wheel estates). Vaak hebben 
deze hedendaagse nomaden 
hun ganse leven gewerkt, maar 
door een tegenslag tuimelden 
ze onder de armoedegrens. 
Nu is er geen plaats meer 
voor hen als radertjes in de 
machine achter de ʻwelvaarts-
staatʼ die hen heeft  verstoten.

Frappant zijn de vele ouderen 
die getuigen. Dat je in de VS 
als werkende mens van mid-
delbare leeft ijd nog zomaar 
de marge in kan tuimelen, 
wijst op het falen of het bijna 
volledig ontbreken van een 
sociale zekerheid. Een instor-
tende huizenmarkt, faillisse-
menten, het verdwijnen van 
hun spaargeld of pensioen-
fondsen, maar evengoed een 
gebroken huwelijk of een plots 
overlijden; het blijkt in de VS 

de Oscar voor de beste fi lm 
krijgt ze meteen erkenning 
voor haar talent als producer. 

“See you down the road!”

Surviving in the Twenty-First 
Century
In 2017 verscheen het non-fi c-
tieboek ʻNomadland: Sur-
viving in the Twenty-First 
Centuryʼ van Jessica Bruder. 
Onderzoeksjournaliste Bru-
der trok zelf in een camper 
door het westen van de VS en 
schreef de verhalen neer van 
de nieuwe nomaden die ze on-
derweg ontmoette. Een aantal 
mensen die getuigden in het 
boek spelen in ʻNomadlandʼ 
een versie van zichzelf (zie ver-
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ontroerende verhalen van 
de workampers en wou hun 
verhaal en manier van leven 
naar het grote doek migreren.

Een documentaire…
De fi lm ʻNomadlandʼ voelt deels 
aan als een documentaire. De 
meeste personages zijn zoals 
reeds vermeld geen professio-
nele acteurs, maar reallife no-
maden die hun eigen ervarin-
gen van het eeuwige onderweg 
op het grote doek overbrengen. 
Zoals zo vaak overtreft  realiteit 
de fi ctie, de kijker wordt dan 
ook getrakteerd op enkele bij-
zonder intrigerende ʻpersona-
ges .̓ Prominent is onder andere 
Bob Wells, de charismatische 
mentor van de nomaden die 
op een jaarlijkse bijeenkomst 
heel wat vandwellers rond 
zich verenigt. Dit conclaaf in 
Quartzsite (Arizona) is deels 
een cultureel festival (met veel 
liedjes aan de kampvuren!) en 
deels een tijdelijke zelfhulp-
groep. Linda May is overtui-
gend als Ferns beste vriendin. 
Verder valt Charlene Swankie 
op. Deze praktisch ingestelde 
vrouw lost niet alleen de prak-
tische problemen van haar lot-
genoten op, maar atypisch voor 
ons vooringenomen beeld van 

niet moeilijk om door de (gro-
te) mazen van dat sociale vang-
net te vallen. En wie valt, moet 
zichzelf maar zien te redden. 

Linda, Swankie, Bob en de 
andere vandwellers die Jessi-
ca Bruder ontmoette in haar 
tocht door het westen van de 
VS zijn zo allemaal uitgespuugd 
door een samenleving die ex-
tra verhardde na de fi nanciële 
ineenstorting van 2008. Vaak 
extra geblutst door persoon-
lijke dramas̓ zijn ze uit nood-
zaak ʻworkampersʼ geworden; 
eeuwige trekkers die in hun 
camper of minibusje op zoek 
zijn naar tijdelijke banen. Ze 
zijn de moderne seizoensar-
beiders: in de winter pakken 
ze de vele kerst- of nieuwjaar-
scadeautjes in van Amazon, in 
de zomer helpen ze in de vele 
National Parks of kuisen ze 
toiletten op een camping of in 
een wegrestaurant. Hun eigen 
mobiele huis staat vaak op een 
parkeerplaats waar er beperkte 
toegang is tot stroom en water. 

Frances McDormand las in 
2017 het boek van Jessica Bru-
der en kocht meteen de fi lm-
rechten. Ze was gefascineerd 
door de harde maar ook soms 
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ʻde margeʼ is ze ook een fer-
vente kajakker en avonturier.

Je hebt als kijker geen enkele 
keer het gevoel dat het fi ctieve 
personage Fern niet thuishoort 
in deze gemeenschap. McDor-
mand ís Fern alsof ook zij een 
biografi sche documentaire-
versie van zichzelf speelt. Fern 
luistert ongedwongen naar de 
anekdotes en levensverhalen 
van haar tijdelijke metgezellen 
en geeft  hen op die manier een 
stem.  Frances McDormand 
speelt als Fern eigenlijk ook 
echt een versie van zichzelf in 
ʻNomadland.̓ Ze bedacht zelf 
de naam van haar persona-
ge en baseerde haar dialogen 
en gedragingen op hoe zij zelf 
zou kunnen zijn als nomade. 
McDormand reisde tijdens de 
opnames van ̒ Nomadlandʼ trou-
wens echt een aantal maanden 
mee met de nomaden en ze nam 
onderweg hun levensstijl over. 
De (soms best wel zware) klus-
jes en seizoensgebonden jobs 
die ze in de fi lm uitvoert, deed 
ze ook echt. Method acting in 
het kwadraat, als je ̓ t ons vraagt.

Vaak hadden andere noma-
den geen idee dat McDormand 
een Oscarwinnende actrice is. 

McDormand ziet er – onge-
schminkt en onopgesmukt – 
totaal niet uit als een glamou-
reuze Hollywoodactrice met 
sterallures. De kijker mag van 
McDormands anonieme per-
sona op soms plastische ma-
nier getuige zijn. Zo zien we 
Fern op een ijskoude dag plas-
sen in the middle of nowhere. 
Verder in het verhaal dwingen 
darmklachten haar om luid-
ruchtig in een emmer haar 
gevoeg te doen. In nog een 
andere scène drijft  ze naakt in 
een beekje, met wijd gespreide 
armen naar de hemel starend. 
Het levert een vredig beeld 
op, hoewel het er niet echt he-
lend of transcendent uitziet, 
maar vooral bar koud. Realis-
me kan confronterend zijn.

Eeuwige Outsider Chloé Zhao
De mengeling van documen-
taire en fi ctie is een beetje 
het handelsmerk van de jon-
ge regisseuse Chloé Zhao 
(°1982). Hoog tijd om ons licht 
op dit talentrijk buitenbeen-
tje te laten schijnen. De Chi-
nees-Amerikaanse Zhao werd 
geboren in Peking als Zhao 
Ting, maar op haar veertiende 
werd ze door haar ouders naar 
een Londense kostschool ge-
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stuurd. Enkele jaren later trok 
ze de oceaan over. In de VS be-
haalde ze eerst haar bachelor 
in de politieke wetenschappen 
in Massachusetts om vervol-
gens  in New York een fi lmop-
leiding succesvol af te ronden.
Zhao heeft  zich naar eigen 
zeggen altijd een outsider ge-
voeld. Ze kon niet echt aar-
den in de grootstad en besloot 
rond te trekken door de VS. 
Ze ontwikkelde een fascina-
tie voor de overweldigende 
Amerikaanse natuur én ande-
re verschoppelingen, losers, 
outcasts die zich niet thuis-
voelen in de VS. In een inter-
view met De Morgen verdui-
delijkt ze haar rusteloosheid:

“Ik heb in mijn leven te lang in 
verticale betonnen jungles ge-
woond. Ik ben ook niet religieus 
opgevoed en naarmate ik ouder 
werd, begon ik mezelf existen-
tiële vragen te stellen: waarom 
ben ik hier? Waar hoor ik thuis? 
Waar ga ik heen na mijn dood? 
De antwoorden ben ik gaan 
zoeken in de natuur. Daarom 
ben ik oorspronkelijk naar Sou-
th Dakota getrokken. En zo heb 
ik de laatste tien jaar mijn ei-
gen spiritualiteit ontwikkeld.”

South Dakota betekende voor 
Chloé Zhao ook de start van 
haar regisseercarrière. In 2015 
debuteerde ze met ʻSongs My 
Brother Taught Me ,̓ gevolgd 
door het, volgens kenners, veel 
betere ʻThe Riderʼ (2017). Bei-
de fi lms spelen zich af in het 
Pine Ridge indianenreservaat 
(South Dakota) en zoomen in 
op het leven van de Lakota-in-
dianen aldaar. Zhao laveert in 
beide fi lms eveneens tussen 
documentaire en fi ctie. Net als 
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Globes, BAFTA Awards als Os-
cars mee in de categorieën 
beste fi lm en beste regie. Het 
was nog maar de tweede keer 
in de geschiedenis van de Os-
cars dat een vrouw uitgeroe-
pen werd tot beste regisseuse. 
Kathryn Bigelow deed het haar 
voor in 2009 als regisseuse van 
ʻThe Hurt Locker .̓ Maar ook in 
Hollywood is Zhao een beet-
je een buitenbeentje: ze pikte 
haar prijzen op gekleed in een 
hippiejurk met twee simpe-
le vlechtjes en sneakers. Niet 
bepaald de dresscode die men 
verwacht op het (door coro-
na heel beperkte) gala van de 
Oscars. Op dat vlak lijkt Zhao 
op haar hoofdactrice McDor-
mand: die heeft  ook lak aan alle 
conventies van de fi lmwereld.  

In haar geboorteland Chi-
na ging het grote succes van 
Chloé Zhao niet onopgemerkt. 
Na haar Oscarbekroning ver-
schenen aanvankelijk miljoe-
nen berichten op Weibo (het 
Chinese Twitter), maar enkele 
uren later waren deze allemaal 
verdwenen. De Chinese cen-
suur had zich blijkbaar ver-
diept in het persoonlijke leven 
en vooral in een aantal uitspra-
ken van Zhao. Ze bleek in 2013 

in ʻNomadlandʼ gebruikte ze 
vooral niet-professionele ac-
teurs.̒ The Riderʼ bijvoorbeeld 
focust op de jonge rodeoster 
Brady Blackburn, die na een 
zware val van zijn paard her-
stelt. Lichamelijk is hij door 
het oog van de naald gekropen, 
maar vanbinnen voelt hij zich 
leeg. Hij mag door zijn opge-
lopen hoofdtrauma niet meer 
met paarden werken en vraagt 
zich af wat hij verder met zijn 
leven moet aanvangen. De 
rol van Brady wordt gespeeld 
door een levensechte ruiter 
(Brady Jandreau), die dezelfde 
hoofdwond heeft  opgelopen 
als zijn personage en struggelt 
met dezelfde levensvragen. 

Na het bekijken van ʻThe Ri-
derʼ wist Frances McDormand 
meteen met wie ze in zee wou 
gaan om ʻNomadlandʼ te ver-
fi lmen. De werkwijze, visie 
en stijl van Zhao leenden zich 
uitstekend voor het project dat 
McDormand voor ogen had. 
Chloé Zhao bracht ook haar 
vriend en cameraman Joshua 
James Richards mee aan boord.

ʻNomadlandʼ werd een over-
donderend succes voor Chloé 
Zhao. Ze won er zowel Golden 
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(!) in het fi lmblad ʻFilmmakerʼ 
China te hebben omschreven 
als “een plaats waar er overal 
leugens zijn”. Een recentere uit-
spraak (of lapsus?) in een Aus-
tralisch interview overtuigde 
de Chinese censuur nog meer: 
“The US is now my country”, ver-
klaarde Zhao. Deze uitspraak 
werd achteraf (opmerkelijk) 
in de gepubliceerde versie 
van het interview rechtgezet 
naar “The US is not my coun-
try”. Maar het kwaad was blijk-
baar al geschied: de geplande 
release van ʻNomadlandʼ in 
Chinese bioscopen werd ge-
canceld en de fi lm is in China 
alleen maar illegaal te zien.

… of toch een road movie?
De samenwerking tussen 
Zhao en McDormand lever-
de alleszins een heel knappe 
fi lm op. ʻNomadlandʼ is meer 
dan alleen een documentaire 
die de schaduwmaatschappij 
van de moderne nomaden in 
beeld brengt. Het is ook een 
dramafi lm, waarin een oude-
re vrouw (Fern) het overlijden 
van haar man en het verdwij-
nen van haar (t)huis probeert 
te verwerken. Wat hierbij op-
valt, is de bijna toevallige ma-

nier waarop het verhaal wordt 
verteld. Zhao vermijdt scherpe 
dramatische crisissen of nar-
ratieve sprongen. De fi lm wil 
veel meer een gevoel meege-
ven, een soort empathie creë-
ren met de reizende nomaden.

De fi lm is ook steeds in bewe-
ging. Dit kadert ʻNomadlandʼ 
meteen in de aloude (Ameri-
kaanse) fi lmtraditie van de road 
movie. Films zoals ʻEasy Riderʼ 
(1969), ʻRain Manʼ (1988), ʻThel-
ma and Louiseʼ (1991), ʻThe 
Motorcycle Diariesʼ (2004), ʻLit-
tle Miss Sunshineʼ (2006), ʻInto 
the Wildʼ (2007)… gebruiken op 
een of andere manier de lange 
reis over eindeloze wegen als 
een vorm van catharsis voor de 
hoofdpersonages. ʻNomadlandʼ 
is misschien nog het meest te 
vergelijken met ʻThe Grapes of 
Wrathʼ (1940), de verfi lming van 
de gelijknamige Great Ameri-
can Novel van John Steinbeck. 
Het verhaal van Fern en haar 
lotgenoten is een moderne vari-
ant op de seizoensarbeiders die 
zichzelf in de jaren dertig door 
de Verenigde Staten ploegden 
om te overleven. In die perio-
de werden de Great Plains ge-
troff en door de Dust Bowl, een 
gigantische ecologische ramp 
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veroorzaakt door wind- en 
bodemerosie. Zogenaamde 
black blizzards (zandstormen) 
teisterden de landbouwers in 
Oklahoma en andere centra-
le Amerikaanse staten. Deze 
ecologische ramp werd nog 
versterkt door de wereldwijde 
Great Depression van de jaren 
ʻ30. Honderdduizenden men-
sen laadden hun gezin en bezit 
op een vrachtauto en volgden 
de beroemde Route 66 naar 
Californië om er een nieuw 
leven te beginnen. De econo-
mische omstandigheden wa-
ren daar echter niet veel beter 
en velen werden genoodzaakt 
van boerderij naar boerderij 
te trekken om er voor lage lo-
nen fruit te plukken of andere 
losse arbeid te verrichten. De 
verhalen van de gelegenheids-
arbeiders in ̒ Nomadlandʼ stop-
pen dezelfde tragiek in een 
modern kleedje. Tegenwoor-
dig gaan de nomaden niet aan 
de slag in de landbouw, maar 
staan ze rond de feestdagen in 
uitpuilende distributiecentra 
van Amazon orders te pikken. 

Road movies komen vaak met 
prachtige shots van overweldi-
gende weidse landschappen, 
zo ook ʻNomadland.̓ Het ca-

merawerk van Joshua James 
Richards (de vriend van Chloé 
Zhao) gemonteerd op de tonen 
van pianomuziek van Ludo-
vico Einaudi, toont vaak het 
schemerlicht tijdens een ma-
gistrale zonsondergang, sym-
bolisch voor de economische 
teloorgang van de personages 
en het land waarbinnen ze 
rondtrekken. De schoonheid 
van het landschap heeft  ook 
een helende rol: de reis be-
vrijdt velen van de torenhoge 
verwachtingen van de moder-
ne consumptiemaatschappij 
en laat hen terugkeren naar 
zichzelf, naar de essentie van 
het leven. We krijgen con-
stant te horen dat we spullen 
moeten bezitten om gelukkig 
te zijn. Tegelijk wordt ervoor 
gezorgd dat we nooit al onze 
verlangens kunnen vervullen, 
want dan zou het kapitalisti-
sche systeem met zijn fi losofi e 
van onbeperkte groei in me-
kaar stuiken. Die onlogische 
fi losofi e van oneindig groeien 
en verwerven leidt ertoe dat 
we voortdurend een leegte 
in onszelf voelen. De noma-
den kunnen zich bevrijden uit 
deze ratrace en komen zo tot 
een zekere vorm van catharsis. 
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Het is volgens ons niet verwon-
derlijk dat ʻNomadlandʼ bijna 
alle grote fi lmprijzen wegkaap-
te in het bizarre COVID-19-tijd-
perk. Veel kijkers worstelen 
met gelijkaardige (levens-)vra-
gen nadat de (westerse) wereld 
maandenlang stilstond om het 
coronavirus geen vrij spel te 
geven. ʻNomadlandʼ voelt aan 
als een antwoord op die on-
rust en bezorgdheid. De beel-
den bevatten zoveel schoon-
heid over de meest eenvoudige 
dingen - de glimlach van een 
vriend, een vriendelijk gebaar 
van een vreemdeling, een duik 
in een rivier... We kunnen ons 
misschien niet allemaal recht-
streeks inleven in de strijd van 
Fern, maar we kunnen alle-
maal dat gevoel van onrecht-
vaardigheid, onrust en on-
zekerheid voelen. Misschien 
moeten we ook op weg gaan.

Echo s̓ in de pers
ʻNomadlandʼ werd, zoals we 
hierboven al vermeld hebben, 
overladen met prijzen. Het 
is een prachtig vormgegeven 
fi lm met een duidelijke soci-
ale boodschap, zonder echt 
door te drammen of melodra-
matisch te worden. In de pers 
klinken vooral positieve (tot 

zelfs lyrische) geluiden door: 

“Regisseur Chloé Zhao heeft  een 
beeldbepalende fi lm over de trage-
die van hedendaags Amerika ge-
maakt. Met zes nominaties waar-
van er drie werden verzilverd was 
deze melancholische roadmovie 
langs een nieuwe economische 
frontier de grote winnaar van 
de 93ste editie van de Oscars.”
(Hugo Emmerzael in De Film-
krant)

“Nomadland is a Springsteen 
song in movie form, a beautiful-
ly rendered tale of what it means 
to be disenfranchised in America. 
Life on the road has never been 
so tenderly captured, politically 
alive and profoundly moving.”
(Ian Freer in Empire)

Uiteraard zijn er hier en 
daar kritische bedenkingen:
“Indeed, one criticism lodged 
against ʻNomadlandʼ is that 
it fails to unearth a seething 
heart of darkness in the Ama-
zon warehouses (or “fulfi lment 
centres”) where Fern and her 
friends fi nd seasonal work – a 
criticism sharpened by Amazonʼs 
recent union-busting battles.”
(Mark Kermode in The Guar-
dian)
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Over het té romantisch in beeld 
brengen van de nomaden:
“Hier gaat ʻNomadlandʼ wel 
wringen. Werkelijk iedereen wil 
elkaar helpen. Er wordt gezongen 
bij een kampvuur. Mag ik jouw 
blikopener? Dan krijg jij mijn 
zelfgemaakte pannenlappen. En 
dat in die schitterende wereld, 
die voornamelijk wordt gefi lmd 
in strijklicht, met een soundtrack 
van pianomuziek. ʻNomadlandʼ 
suggereert dat het wegvallen van 
alle bestaansmiddelen een puur-
der leven met zich meebrengt, 
dat het beste in mensen naar 
boven haalt. Dat voelt vals ro-
mantisch – hadden deze mensen 
hun leven ook zo geïdealiseerd als 
ze meer keuze hadden gehad?”
(Floortje Smit in De Volkskrant)

We kunnen ons deels terugvin-
den in deze kritiek. Het leven 
van de nomaden is hard, maar 
door de mooie beelden en de 
focus op de onderlinge vriend-
schappen en behulpzaamheid, 
krijg je als kijker wel een (iets 
té?) rooskleurig beeld. Een 
gedwongen nomadisch be-
staan aan de zelfkant van de 
samenleving is vermoedelijk 
niemands eigen keuze, maar 
de toch meer dan waarschijn-

lijk erg harde aspecten van dit 
bestaan, het gebrek aan keu-
ze, de weinig tot de verbeel-
ding sprekende seizoensar-
beid; die kant van dit bestaan 
komt minder tot niet aan bod.
De weinig kritische benade-
ring van de werkomstandig-
heden in de grote Amazon 
ʻfulfi lment centresʼ is ook er-
gens begrijpelijk, maar het 
is volgens ons een duidelijke 
keuze van Chloé Zhao. Zij re-
gistreert de harde economi-
sche realiteit, maar geeft  haar 
publiek de ruimte om daar zelf 
kritische vragen bij te stellen. 
Wij laten dit oordeel ook aan u 
over, maar vooral: geniet van 
deze cinematografi sche parel.

Pieter Decuyper
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CORPUS CHRISTI

Regisseur Jan Komasa ty-
peert in elk interview zijn 
fi lm op dezelfde manier: het 
is een verhaal over een leuge-
naar die de waarheid vertelt.
Het hoofdpersonage van ʻCor-
pus Christiʼ doet zich voor als 
iemand anders. Dit is dank-
baar materiaal voor een speel-
fi lm, zeker als dit gepaard gaat 
met verkleedpartijen en mis-
verstanden. In het ene geval 
wordt een volledige identiteit 
-met naam en toenaam- over-
genomen. Een andere mo-
gelijkheid is dat de kenmer-
ken van een bepaalde groep 
worden gekopieerd: er wordt 
gewisseld van geslacht, van 
leeft ijd, van beroep… Bij ʻCor-
pus Christiʼ is dit laatste het 
geval. Ik kan me voorstellen 

dat men bij sommige geveins-
de beroepen sneller door de 
mand valt dan bij andere: car-
dioloog of stukadoor lijken me 
bijvoorbeeld minder evident 
dan leraar of politieagent. 
Doorgaans leveren zulke situ-
aties in de bioscoop humoris-
tische taferelen op en zitten 
we in het luchtigere genre. 
Maar ʻCorpus Christiʼ is een 
Poolse fi lm. De rolprenten uit 
dat land die al in ons forum aan 
bod zijn gekomen, waren niet 
meteen dijenkletsers. Polen 
was op een gruwelijke manier 
betrokken in de Tweede We-
reldoorlog. Polanski verwerk-
te zijn eigen herinneringen op 
zeer overtuigende manier in 
ʻThe Pianist .̓ Nog niet zo lang 
geleden vertoonden we ook 
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ʻIdaʼ van Pawel Pawliskowski, 
met een jonge novice als pro-
tagonist. Het geloof blijkt een 
ander belangrijk thema in de 
Poolse cinema. In de legenda-
rische ʻDekaloogʼ wijdde Kies-
lowski een televisiefi lm van 
ongeveer een uur aan elk van 
de tien geboden. ̒Corpus Chris-
tiʼ zit eerder in dit vaarwater, 
zonder daarmee zwaarmoedig 
over de hele lijn te worden.

Plot
Van bij de openingsscènes valt 
het opvallende gezicht, en in 
het bijzonder de ogen, van het 
hoofdpersonage Daniel op: hij 
zit gebiologeerd te luisteren 
naar de preek van de pastoor, 
hij gaat zelf voor in de palm-
zang. Hij straalt verlichting 
uit. De plaats van het gebeuren 
is het jeugddetentiecentrum, 
waar hij wegens een ernstig 
vergrijp vastzit. Daniel staat 
echter op het punt zijn vrij-
heid te herwinnen. Eens terug 
buiten geeft  hij zich meteen 
gretig over aan alle aardse ge-
neugten die hij heeft  moeten 
ontberen: drank, drugs, seks… 
Zijn ogen stralen een heel an-
der licht uit, een dualiteit die 
doorheen de hele fi lm loopt.
Voor zijn reïntegratie in de 

maatschappij wordt hem een 
job toebedeeld in de houtza-
gerij van een afgelegen dorp. 
Eenmaal ter plaatse doet hij 
zich voor als een priester, 
een taak waarvan hij ooit ge-
droomd heeft  maar die door 
zijn crimineel verleden on-
mogelijk is geworden. De 
dorpelingen koesteren geen 
argwaan. Meer zelfs: als de fei-
telijke voorganger van het dorp 
voor een medische behande-
ling moet opgenomen wor-
den, vraagt hij Daniel om hem 
tijdens zijn afwezigheid te ver-
vangen. Met zichtbaar plezier 
vervult die de kerkelijke taken. 

Zijn onorthodoxe aanpak valt 
in de smaak. Dat kan echter 
niet gezegd worden van zijn 
groeiende interesse voor het 
collectieve trauma van het 
dorp. Bij een auto-ongeluk zijn 
zes jongeren om het leven ge-
komen, net zoals de bestuur-
der van de andere wagen, van 
wie de weduwe nog in het dorp 
woont, en op die manier is zij 
uitgegroeid tot het mikpunt 
van alle negatieve gevoelens in 
deze besloten gemeenschap. 
Het is een gevoelige kwestie 
voor Daniel, omdat hij zelf 
nog worstelt met de schuld-
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vraag in verband met zijn ei-
gen misdaden en omdat hij 
ook het belang inziet van het 
krijgen van nieuwe kansen in 
het leven. Hij is de overtuiging 
toegedaan dat het gecremeer-
de lichaam van de overleden 
bestuurder een plaats verdient 
op het dorpskerkhof, een 
standpunt dat in het dorp niet 
op veel bijval kan rekenen. 
Intussen wordt het ook moei-
lijker en moeilijker om de rol 
van priester te blijven volhou-
den en dreigt hij ingehaald te 
worden door zijn verleden…

De creatieve geesten

1. De regisseur
De Poolse cineast Jan Komasa 
(Poznan, 1981) is telg van een 
creatief gezin: zijn vader is 
een gerenommeerd theater-
acteur, zijn moeder zangeres 
en muzikant, en ook zijn broer 
en twee zussen kozen artis-
tieke beroepen. Zijn ambities 
als fi lmmaker kregen vorm 
toen zijn vader hem mee-
nam naar de set van Steven 
Spielbergs ʻSchindler s̓ List ,̓ 
waarin hij een bijrol speelde.
Voor ʻCorpus Christiʼ regis-
seerde hij reeds twee andere 
fi lms : ʻSuicide Roomʼ (2011) 

en ʻWarsaw 44ʼ (2014). Kom-
asas̓ fi lms zijn steevast fes-
tivalfavorieten die ook een 
groot publiek weten te berei-
ken. Zijn debuutfi lm ging in 
première op het fi lmfestival 
van Berlijn. Zijn tweede langs-
peler, ʻWarsaw 44 ,̓ werd een 
periodefi lm die zich afspeelt 
in Polen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. ʻCorpus Chris-
tiʼ is Komasas̓ derde fi lm en 
kon op een Oscarnominatie 
rekenen voor Beste Interna-
tionale Film. Intussen blikte 
Komasa een vierde fi lm in, 
ʻThe Haterʼ (2020), waarvoor 
hij na de succesvolle samen-
werking bij ʻCorpus Christiʼ 
opnieuw samenwerkte met 
scenarist Mateusz Pacewicz. 

Met deze recentste worp keert 
Komasa terug naar zijn al-
lereerste stapjes in de fi lmin
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dustrie: ʻThe Haterʼ werd een 
spin-off  van ʻSuicide Room.̓ 
En sign of the times: deze 
fi lm werd vrij onopvallend 
gelost op Netfl ix, wat bizar 
is gezien de Oscarnomina-
tie van zijn vorige rolprent.

2. De scenarist
De fi lm is losjes gebaseerd 
op echte gebeurtenissen. Als 
journalist onderzocht Mateusz 
Pacewicz de zaak van een jon-
ge man die zich had uitgege-
ven voor priester en daarmee 
een hele gemeenschap een 
tijdlang om de tuin had geleid; 
hij besloot dit gegeven in een 
fi lmscript te gieten. Dit kwam 
in handen van regisseur Ko-
masa, die het leven van het 
hoofdpersonage een meer 
dramatische wending gaf en 
er de criminele achtergrond 
aan toevoegde. Inmiddels 
kreeg Mateusz Pacewicz een 
klacht van de man die meende 
dat de fi lm zijn levensverhaal 
weergaf. Toen bleek echter dat 
zulke gevallen van mensen 
die zich als een priester voor-
doen meermaals waren uitge-
komen in Polen. Meer zelfs: 
om de paar maanden kwam 
zoʼn fraude aan het licht. De 
klacht bleef zonder gevolg.

3. De hoofdrolspeler
Voor de hoofdrol werd een au-
ditie uitgeschreven, zoʼn drie-
honderd jonge mannen kwa-
men hun geluk beproeven. Ze 
kregen allen twee opdrachten : 
doe alsof je een misviering op-
voert en word vervolgens heel 
kwaad. De regisseur consta-
teerde dat vrijwel alle kandi-
daten zeer overtuigend waren 
in één van beide rollen, maar 
dat het uitzonderlijk was dat 
de combinatie tot een goed 
eind werd gebracht. Bartosz 
Bielenia, gekleed in een zwar-
te coltrui en met lange blonde 
haren, bleek in geen van bei-
de opmerkelijk. Toch kreeg 
hij uiteindelijk de rol, omdat 
hij zo anders overkwam, zo 
kwetsbaar en ruig tegelijker-
tijd, en bovenal ondefi nieer-
baar. Een terechte keuze, want 
met zijn ʻwhite trashʼ kapsel en 
zijn ingetogen blik weet hij de 
dubbelzinnigheid van het per-
sonage mooi gestalte te geven.

Een statische camera
De fi lm speelt zich voor een 
groot deel af in één van die 
typische plattelandsdorpen 
waar de tijd lijkt stil te staan. 
De Poolse jeugd wil er zo snel 
mogelijk weg, op zoek naar 
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een beter bestaan in de ste-
den of een beter betaalde job 
in de meer welgestelde landen 
van Europa. De oudere gene-
raties blijven er wonen, vaak 
met de zorg voor de kleinkin-
deren, terwijl de ouders ver 
weg aan het werk zijn. In zoʼn 
omgeving heerst een sfeer 
van eindeloos wachten, van 
eenzaamheid, van onvervul-
de verlangens. En net daar-
heen wordt Daniel gestuurd.
De statische cameravoering 
van cinematograaf Piotr So-
bocinski Jr. capteert dit gevoel 
op een treff ende wijze. De ca-
mera wordt vrijwel niet van 
het statief gehaald, de fi lm 
bestaat vrijwel geheel uit uit-
gekiende composities zonder 
bewegingen. Mogelijk wordt 
daarmee verwezen naar de 
nieuwe structuur die het ge-
veinsde priesterbestaan in 
het leven van Daniel brengt, 
maar meer nog suggereert 
deze fi lmische keuze het ge-
geven dat hij nog steeds klem 
zit. Hoewel de dorpelingen 
meegaan in zijn fantasie, kan 
hij zijn verleden niet ontlopen. 
De belichting compenseert 
het gebrek aan camerabewe-
gingen ruimschoots. Als Da-
niel zijn priestergewaad aan-

trekt, valt een zonnestraal op 
hem. In de kerk werpen de 
hoge kerkramen een mistige 
lichtstraal op Daniël, terwijl 
hij de dorpelingen toespreekt. 
Hij wordt ʻverlichtʼ afgebeeld, 
vaak met het gebruik van 
backlights. De lichtbron be-
vindt zich achter het perso-
nage in beeld, waardoor de 
kijker voornamelijk een sil-
houet te zien krijgt. Deze ma-
nier van belichten creëert een 
mysterieuze sfeer en schenkt 
het beeld diepte. Bovendien 
werd hoofdrolspeler Bartosz 
Bielenia zowat in iedere shot 
voorzien van zogenaamde 
ʻeyelights ,̓ die zijn ogen doen 
fonkelen en hem een on-
heilspellend karakter geven.
Opvallend is bijvoorbeeld de 
scène waarin Daniel onvoor-
bereid de laatste sacramen-
ten moet verstrekken aan 
een bejaarde vrouw. Aanvan-
kelijk is de scène gehuld in 
een vrieskoud blauw, maar 
als hij de stervende vrouw 
de hand reikt en troostende 
woorden uitspreekt, warmt 
het beeld op, in licht en kleur. 
Voor de eindscène wordt de ca-
mera bijna ruw van het statief 
gerukt: in één beweeglijke shot 
wordt de agressieve dynamiek 
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getoond die het hoofdpersona-
ge probeerde te ontvluchten. 
De nerveuze camera maakt de 
confrontatie met het geweld, 
extreem maar in geen geval 
gratuit, nog schokkender.

Interpretatie
Thematisch heeft  ʻCorpus 
Christiʼ heel wat gemeen met 
ʻThe Sweet Hereaft er ,̓ het bril-
jante drama dat Atom Egoyan 
in 1997 draaide. Ook daar-
in kwamen een aantal jonge 
mensen om in een auto-onge-
luk in een afgelegen gemeen-
te. In beide gevallen blijft  de 
schuldvraag het dorpsleven 
beroeren. Maar de rol van de 
buitenstaander, de nieuwko-
mer in de kleine gemeenschap 
is geheel anders. In ʻThe Sweet 
Hereaft erʼ tracht een advocaat 

munt te slaan uit de tragedie, 
bij ̒ Corpus Christiʼ is de rol van 
Daniel heel wat complexer. 
Eenmaal aangekomen begint 
hij het Woord te verkondi-
gen, hij brengt de boodschap 
van liefde, van geloof, van 
vergevingsgezindheid voor-
al. Hij kiest de woorden waar 
hij zelf kan achterstaan, hij 
verlaat de platgetreden for-
mules. Stilaan krijgt hij hier-
in volgelingen, net zoals zijn 
grote inspiratiebron tweedui-
zend jaar geleden. Daarom 
is het einde van de fi lm zo 
veelzeggend : de veroordeel-
den en de vervolgden kun-
nen ook verlossing brengen.
Het is een controversiële be-
denking. Een van de kernpun-
ten van het geloof is de ver-
giff enis voor de zonde. Daniel 
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heeft  zwaardere zonden op 
zijn geweten dan eender wie in 
het dorp. Daardoor kan hij ook 
niemand veroordelen, geen 
enkele dorpeling kan iets op-
biechten dat erger is dan wat 
hij zelf heeft  gedaan. Hij deelt 
het gevoel van uitsluiting met 
de weduwe van de chauff eur, 
daarom wil hij verandering in 
de situatie brengen. Maar kan 
iemand met zoʼn verleden in 
de positie worden gebracht 
om anderen te absolveren?
De fi lm was zeer succesvol in 
het katholieke Polen en deed 
heel wat stof opwaaien. Tij-
dens het communisme was 
de Kerk daar de enige plek 
waar de bevolking zich niet 
bespied voelde, een oord van 

intellectuele vrijheid. Maar na 
de val van het communisme 
bleven voor regisseur Jan Ko-
masa vooral de hiërarchische 
structuur en de dogmas̓ over 
en worden de hedendaagse 
problemen onbesproken gela-
ten. Het is deze kwestie die hij 
met zijn fi lm wil aankaarten.

De pers
“Robuust en zelfverzekerd scha-
kelt Komasa tussen verschillende 
stijlen, telkens met een onmisken-
baar gevoel voor timing en toon. 
Weinigen van zijn generatie zul-
len het Komasa nadoen, hoe hij in 
Corpus Christi gortdroge humor 
trefzeker mengt met doorleefd 
drama, terwijl de eenheid en zeg-
gingskracht van de fi lm bewaard 
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blijven en Daniel je hart steelt.”
Kevin Toma in ʻDe Volkskrantʼ

“Het geweldige script wordt mooi 
ondersteund door de uitstekende 
vertolking van Bartosz Bielenia, 
die niet alleen een overtuigende 
losgeslagen crimineel kan spelen, 
maar ook een man die met zijn 
daden beschadigde mensen kan 
begeesteren. Die tegenstelling tus-
sen zondaar en bijna-heilige in 
één enkele persoon vormt de es-
sentie van Corpus Christi en legt 
op een sterk dramatische en ge-
loofwaardige manier de religieuze 
hypocrisie in het hedendaagse Po-
len bloot. Geen geringe prestatie.”

Chris Craps in ʻVertigoʼ

“Corpus Christi laat je achter met 
veel vragen en gedachten over fun-
damentele themaʼs, zoals waar-
heid en leugen, oordeel en barm-
hartigheid, schuld en vergeving, 
gevangenschap en verlossing, 
off er en verzoening. Een fi lm die 
terecht op talloze festivals is over-
laden met nominaties en prijzen.”

Rolf Deen op ʻKRO-NCRVʼ

“ʻCorpus Christiʼ: neemt 
en eet deze goede fi lm.”

Erik Stockman in ʻHumoʼ

Walter Goedemé
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SO LONG, MY SON

Achtergrond bij de namen

1. Wang Xiaoshuai
Een bekend Chinees fi lmre-
gisseur, geboren in 1966. Hij 
behoort tot de groep ʻThe six-
th generation of Chinese cine-
ma.̓ Beroemd en bekroond in 
China, maar kreeg pas inter-
nationale erkenning met de 
Chinese adaptatie van De Si-
ca s̓ ʻLadri di bicicletteʼ (1948) 
in 2001.̒So long, my sonʼ is 
zijn 12de langspeelfi lm en zou 
het eerste deel van een Chi-
na-trilogie moeten vormen.

2. De acteurs
Behoren tot de besten van Chi-
na en hebben allen al diverse 
prijzen voor hun acteerpresta-
ties gewonnen. Wang Yan (of 

Roy Wang) is niet alleen ac-
teur, maar ook singer-songwri-
ter en infl uencer. In 2017 werd 
hij uitgeroepen tot de meest 
invloedrijke tiener van China.
Wang Jingchun en Yong Mei 
wonnen in Berlijn beiden 
de prijs voor de beste ver-
tolking van een hoofdrol.

Synopsis
We zijn op het einde van de 
20ste eeuw in een stad in het 
noorden van China. Daar wo-
nen Liyun en Yaojun en hun 
zoon Xing als een gelukkig 
gezin in een woonblok van de 
metaalfabriek waarin zij bei-
den werken. Hun beste vrien-
den en buren hebben een 
zoon die op dezelfde dag gebo-
ren is als Xing. Op zekere dag 
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gebeurt er een ongeluk. Li-
yun en Yaojun reorganiseren 
hun leven totaal en trekken 
naar het zuiden van het land.

De tijd
Lengte van de fi lm: meer dan 3 
uur , maar hij zal nooit vervelen.
Vertelde tijd: de fi lm bestrijkt 
een periode van ongeveer 
30 jaar en eindigt in 2011.
Chronologie: de rechtlijnig-
heid van het verhaal wordt 
compleet doorbroken. Zo 
wordt er heel veel inspan-
ning van de kijker gevraagd 
om de gebeurtenissen pre-
cies op de tijdslijn te plaatsen.

de vooropgezette plannen 
niet werkten, was er grote ar-
moede en hongersnood, met 
miljoenen doden tot gevolg.
Vanaf 1966 begint Mao met zijn 
“culturele revolutie”, wat leidde 
tot enorme chaos en nog maar 
eens miljoenen doden leidde.
Na de dood van Mao in 1976 
nam Deng Xiaoping de macht 
over. Ondanks de miljoenen 
doden vreesde men voor over-
bevolking van het land. Daar-
om werden de Chinezen aan-
gemoedigd om laat te trouwen 
en niet meer dan 2 kinderen te 
krijgen. In 1979 werd dan de 
“één-kind-politiek” wettelijk 
van kracht. Wie de wet over-
trad, kreeg een zware boete. 
Bedrijven werden verantwoor-
delijk gesteld voor de naleving 
van deze wet door hun per-
soneel. Alleen boeren moch-
ten een tweede kind hebben, 
als het eerste een meisje was.
Vanaf 2004 werd deze regeling 
versoepeld en waren er meer 
uitzonderingen toegelaten. In 
2016 werd er opnieuw voor 2 
kinderen gekozen, en recent 
(31 mei 2021) hebben de Chi-
nese autoriteiten zelfs aange-
geven dat het voortaan toegela-
ten is om 3 kinderen te krijgen.
In de 3 decennia die verteld 

“Voor ons is de tijd al lang 
blijven stilstaan.

Nu wachten wij erop oud te 
worden.”

Historische achtergrond
Op 1 oktober 1949 roept Mao 
Zedong de Volksrepubliek 
China uit. Om een commu-
nistische staat uit te bouwen, 
moest er veel op punt gesteld 
worden. Zware industrie en 
landbouw waren de kern-
punten. Omdat de oogsten 
jaar na jaar tegenvielen en 
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worden, ondergaat China een 
volledige metamorfose: van 
communistische arbeiders-
staat naar turbokapitalisme. 
Wanneer Liu Yaojun en Wang 
Liyun op het einde van de fi lm 
naar hun voormalige stad te-
rugkeren, herkennen ze niets 
meer. Alleen hun huizenblok 
met hun “appartement” is 
nog compleet identiek geble-
ven. Maar door al deze struc-
turele veranderingen, zijn 
ook  de individuele mensen 
veranderd (zie hierover later).

Impact van de één-kind-po-
litiek
Eerst en vooral is er natuurlijk 
het feit dat de staat ingrijpt in 
één van de meest persoonlij-
ke en intieme zaken van het 
individu, namelijk de seksu-
aliteit. De politiek bepaalt je 
leven, zelfs tot in je bed. Wie 
de regels goed volgt, wordt 
beloond. Wie niet, wordt be-
boet en gestraft . ( Dit element 
van straf versus beloning 
wordt in de fi lm op een vrij 
cynische manier voorgesteld.)

Een kind verliezen is voor 
ouders altijd heel erg. 
Maar hoe erg is het om je 
enige kind te verliezen?

Een gevolg daarvan was dat 
ouders extreem beschermend 
waren ten opzichte van hun 
kind: er mocht hem/haar niets 
overkomen. Daarenboven was 
dat enige kind ook een pro-
jectie van al de ouderdromen. 
Met een geweldige rivaliteit 
tussen families tot gevolg.

Thematiek
Op de eerste plaats is ʻSo Long, 
My Sonʼ een familiedrama, 
waarbij beide delen van het 
woord even belangrijk zijn.
Omdat de regisseur door de bij-
zondere structuur van zijn fi lm 
de vragen maar mondjesmaat 
oplost, wil ik in dit zoekpro-
ces ook niet ingrijpen. Daar-
om moet een opsomming van 
themas̓ en motieven volstaan. 

Na het bekijken van de fi lm 
zullen jullie bij elk van de vol-
gende themas̓ zeker gepaste 
fragmenten kunnen invullen:
Vriendschap, diepmense-
lijkheid, pestgedrag, verlies, 
schuld, schaamte, rouw, ver-
geving, verdringing, onder-
drukte gevoelens, (nood-)Lot, 
het ingrijpen van de politiek 
op het persoonlijke leven, ... 
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Aanpak van de regisseur
Het gegeven had heel gemak-
kelijk tot melodramatische toe-
standen kunnen leiden. De re-
gisseur weet deze valkuil heel 
professioneel te omzeilen.
Op de eerste plaats doet hij 
dit, zoals reeds vermeld,  door 
de niet- chronologische struc-
tuur. Zo zet hij een deelpro-
bleem aan, werkt het niet on-
middellijk uit, maar rakelt het 
later weer op.  Op die manier 
zijn heden en verleden steeds 
met elkaar verbonden en 
kan er ook voor onverwachte 
wendingen gezorgd worden.
Ook laat hij ons vaak tus-
sen de lijnen lezen in plaats 
van heel direct te vertellen. 
Zo zou hij, zegt hij zelf, ook 
de Chinese censuur deels 
hebben proberen omzeilen. 
Bovendien gaat hij heel 
subtiel te werk bv. in zijn 
maatschappijkritiek (bv. 

ontslagen in de fabriek, op-
eenvolging van socio-eco-
nomische structuren,…).

Filmografi sche vormgeving
Wang Xiaoshuai is niet alleen 
een begenadigd regisseur, 
maar bovendien weet hij zich 
met de beste vakmensen te 
omringen. Ik heb al gesproken 
over  de meermaals gelauwer-
de acteurs. Waar de Chinese 
namen en de tijdssprongen 
de kijker problemen kunnen 
bezorgen, heeft  hij ervoor ge-
kozen dezelfde acteurs in alle 
tijdssituaties te laten optre-
den. Zo kunnen zij voor een 
vorm van herkenning zorgen.
Dat gevoel van herkenning 
(en daardoor geruststelling) 
weet hij ook te verkrijgen 
door het gebruik van leidmo-
tieven, zowel in de muzikale 
score als in shotperspectieven.
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En wat die cameravoering be-
treft , kunnen we hier ook nog 
wijzen op de tegenstelling van 
de grijswaarden (metaalfa-
briek, woonblok, …)  tegen-
over het oplichtende als de 
protagonisten in beeld ko-
men, zelfs als zij zich in die-
pe vertwijfeling bevinden.
Door het gedragen rit-
me weet hij te verkrijgen 
dat de tragiek bij de kij-
ker terdege kan inwerken.
Een heel praktisch probleem 
was er om oude locaties in beeld 
te brengen, zonder dat moder-
nere vormen, gebouwen, … in 
beeld kwamen. Daarom moes-
ten zij dan ook speciaal in 
studio s̓ nagebouwd worden.

Wat vindt de pers?
“De narratieve puzzel die Wang in 
ʻSo Long, My Sonʼ legt, dwingt je 
als kijker om extra aandachtig bij 
de les te blijven, maar ondertussen 
neemt hij je dankzij zijn sublieme 
mise-en-scène bijna ongemerkt 
in een emotionele houdgreep 
om je uiteindelijk midscheeps 
te raken. Het is een tactiek die 
hij al vaker heeft  toegepast (van 
ʻDrift ersʼ via ʻShanghai Dreamsʼ 
tot ʻ11 Flowers ,̓ stuk voor stuk 
aanraders), maar die nooit zo 
doeltreff end is geweest als in ʻSo 

Long, My Son .̓ Een van de beste 
fi lms van het jaar. Of neen, maak 
daarvan: van het decennium.”

De Morgen

“Met zijn subtiele vervlechting 
van politiek en sentiment en zijn 
meerdere decennia omspannende 
structuur voelt de fi lm aan als het 
magnum opus van een meester op 
de top van zijn kunnen, inclusief 
fraai camerawerk, een plastische 
montage en een uitstekende cast.”

Focus Knack

“Ik kan niet genoeg benadruk-
ken hoe uniek de kijkervaring is 
die Wang Xiaoshuai ons biedt. 
Niet alleen word je opgeslorpt 
door een geweldig verhaal en 
ondergedompeld in de Chinese 
geschiedenis, je ervaart ook een 
enorme emotionele catharsis tij-
dens het laatste kwartier. Alleen 
al om dat grootse cinemamo-
ment te ervaren, zou je ʻSo Long, 
My Sonʼ moeten zien. Maar ook 
omdat deze parel misschien wel 
de beste fi lm van het jaar is.”

Vertigo

Persoonlijk oordeel
Ik vind ʻSo Long, My Sonʼ een 
diepmenselijke fi lm waar-
in gevoelens niet op een af-
standelijke, maar wel op 
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een eerder beheerste ma-
nier benaderd worden.
Ondanks het feit dat de Chi-
nese cultuur en geschiede-
nis hier heel bepalend zijn, is 
het geen ver- van- mijn-bed –
show, maar zal het gegeven en 
de uitwerking ervan iedereen, 
waar ook ter wereld, beroeren.

Waar we de laatste tijd weer 
de tendens zien naar langere 
fi lms, die echter beter zou-
den zijn als ze net iets korter 
waren, vervalt dit criterium 
hier volledig.  De duur is hier 

zeker een pluspunt, omdat 
we door het gedragen ritme 
de veelgelaagdheid van de 
fi lm helemaal tot ons kun-
nen laten binnendringen.
Kortom, een fi lm die voor 
mij geen mankementen of 
tekorten vertoont, en alleen 
maar in positieve bewoordin-
gen beschreven kan worden.

Guido Verstraeten



56 Avondforum Filmmagie Sint-Niklaas

Synopsis
ʻMotherless Brooklynʼ volgt de 
eenzame privédetective met 
het syndroom van Gilles de la 
Tourette, Lionel Essrog, tijdens 
het onderzoek naar de moord 
op zijn vriend, surrogaatvader 
en mentor Frank Minna. Daar 
waar zijn collegas̓ al snel de 
handdoek in de ring gooien om 
niet - net als hun werkgever - 
six feet under te eindigen, trekt 
Essrog alleen op onderzoek uit. 
Gewapend met slechts een aan-
tal vage aanwijzingen en spo-
ren stoot hij op goed bewaar-
de geheimen die de toekomst 
van Brooklyn kunnen bepalen.

Tijdens zijn speurtocht komt hij 
in contact met de intelligente, 
zwarte gemeenschapsactivis-
te Laura Rose, notoir lastpost 

Paul en de invloedrijke, meedo-
genloze politicus en vastgoed-
makelaar Moses Randolph. De 
stukjes van de puzzel die hij ge-
duldig verzamelt, brengen hem 
in de verschillende, kleurrijke 
stadsdelen van New York: van 
de sloppenwijken in Brooklyn, 
via de sfeervolle en hippe jazz-
clubs in Harlem, tot in de hoog-
ste regionen van de macht in 
het centrum van de metropool.

Alsof de letter belangrijker is 
dan de geest…
Net na de release van A̒meri-
can History Xʼ (1998) - de fi lm 
die hem als acteur op de kaart 
heeft  gezet - maakte Edward 
Norton bekend dat hij de fi lm-
rechten van de meermaals be-
kroonde roman ʻMotherless 
Brooklynʼ van auteur Jonathan 
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Lethem had verworven. Eén 
jaar daarna kondigde hij aan 
dat hij de fi lm zou produceren 
én de hoofdrol zou vertolken. 
Pas in 2012 had hij het scena-
rio af. Nog eens twee jaar later, 
na een paar andere regisseurs 
gecontacteerd te hebben, liet 
hij weten dat hij ook de regie 
voor zijn rekening zou nemen. 
Zijn persoonlijke motivatie 
om de fi lm alsnog te draai-
en, zou ingegeven zijn door 
de verkiezing van Trump als 
Amerikaans president in 2016.  

Daar waar het boek nauwe-
lijks verholen verwijst naar 
bestaande fi guren en situaties 
in het Brooklyn van het ein-
de van de 20ste eeuw, ent de 
fi lm zich op de gentrifi catie 
avant la lettre van New York 
in het jaar 1957. Het perso-
nage Moses Randolph is ge-
baseerd op de historische fi -
guur Robert Moses, Game of 
Thrones-gewijs bedacht met 
de epitheta ornantia ʻbuilder 
of infrastructure, ravager of 
neighbourhoods, maker of 
omelets, breaker of eggsʼ in de 
biografi e  van de hand van Ro-
bert Caro. Koosnaampjes die 
niet veel aan de verbeelding 
overlaten. Het is in de zaken 

van deze corrupte, machts-
geile, polariserende maar 
tegelijk legendarische New 
Yorkse magnaat dat Essrog 
zijn neus (iets te diep) steekt. 

Maar het verhaal refereert 
eveneens aan de actuele Ame-
rikaanse politiek. De opletten-
de kijker moet niet eens veel 
moeite doen om de vette knip-
oog te zien naar Donald Trump, 
die eveneens rijk geworden 
is als vastgoedmagnaat voor-
aleer een gooi te doen naar 
een politiek ambt van beteke-
nis. Niet alleen imiteerde Alec 
Baldwin niet zo lang geleden 
meermaals de ex-president in 
ʻSaturday Night Liveʼ de slo-
gan uit de fi lm, “Make Ameri-
ca great!”, spreekt boekdelen.

Nogal wat critici en lezers die 
de fi lm bekeken hadden na 
hun lectuur, vielen over het 
feit dat Norton de setting van 
de fi lm verandert en het ver-
haal van Lethem niet volledig 
noch trouw genoeg volgt. De 
auteur zelf maakte er zich al-
vast niet druk over. Gevraagd 
naar een reactie over hoe hij 
staat tegenover het feit dat de 
fi lm verschilt van zijn roman, 
verklaart hij poëtisch: “Itʼs as 
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if the book was a dream the mo-
vie once had and was trying to 
remember it, you know?” De fi l-
madaptatie mag dan niet let-
terlijk het originele verhaal 
vertellen, de geest van de ro-
man zit ontegensprekelijk 
vervat in de prent van Norton.

“Tits on a Tuesday!”
In de recente fi lmgeschiede-
nis en series krijgen we al eens 
een personage te zien dat lijdt 
aan het syndroom van Gilles 
de la Tourette, maar al te vaak 
is dat een gimmick en leidt het 
tot een wel erg karikaturale 
beeldvorming. Meestal heeft  
het voorstellen van een perso-
nage met het syndroom de be-
doeling om grappige situaties 
te creëren of (oppervlakkige) 
humor binnen te brengen in 
het verhaal. Of het nu om de 
vrouwelijke personages gaat 
in ʻDeuce Bigalow: Male Gi-
goloʼ (2005) of in de serie A̒lly 
McBealʼ (1997-2002), of om de 
Ierse barman in ʻThe Boon-
dock Saintsʼ (1999), het blijft  
een stereotype voorstelling 
van het syndroom zonder dat 
dit enige meerwaarde vormt 
voor de plot van het verhaal, 
noch voor de sfeerschepping.

Iemand met het syndroom 
van Gilles de la Tourette is on-
derhevig aan zowel vocale als 
motorische tics. Deze tics val-
len het meest op aangezien de 
dwang om die uit te voeren bij-
zonder moeilijk beheersbaar 
is. (Essrog schudt bijvoorbeeld 
vaak met zijn hoofd en lijkt tel-
kens een langgerekte geeuw te 
onderdrukken.) Het scala aan 
tics is heel breed en verschilt 
van persoon tot persoon: het 
kan gaan over schokkende be-
wegingen met de ledematen, 
knipperen met de ogen, het 
trekken van gezichten, hoes-
ten, zwaar ademhalen, het 
herhalen van telkens dezelf-
de zinnetjes zonder context 
en soms ook schelden. Ob-
sessief-compulsief of impul-
sief gedrag en dwangmatige 
handelingen komen eveneens 
voor. Op sociaal vlak verloopt 
communicatie moeilijk om-
dat gesprekspartners ervan 
kunnen uitgaan dat iemand 
zich met opzet zo gedraagt.

Dit laatste zien we bijvoor-
beeld in de scène waarin een 
knappe dame Lionel om een 
vuurtje vraagt en hij meerdere 
malen een lucifer aansteekt, 
maar direct uitblaast omdat 
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hij denkt dat er iets mis mee is. 
Anderzijds levert zijn aandoe-
ning hem bepaalde voordelen 
op in zijn professionele leven, 
bijvoorbeeld tijdens het onder-
zoek naar de moord op Frank 
Minna, waar hij blijk geeft  
van een eidetisch geheugen, 
specifi eke details onthoudt, 
ongewone linken legt en ge-
makkelijk patronen herkent. 

In een andere, wondermooi in 
beeld gebrachte scène tijdens 
een bezoek aan een jazzclub 
zien we een andere bijzonde-
re gave die Essrog door zijn 
syndroom beheerst: het sca-
tten met de band die aan het 
optreden is. Scatten - het zin-
gen van woorden zonder bete-
kenis, bijvoorbeeld “Doodah” 
of “Doo-weh” - is een vocale 
improvisatie in de jazzwereld, 
vaak tijdens het spelen van 

solo s̓. Iets wat ons hoofdper-
sonage heel natuurlijk doet tij-
dens het optreden van Michael 
Kenneth Williams, de trompet 
spelende Miles Davis lookali-
ke in de jazzclub in kwestie 
(bekend van zijn rol als Omar 
Little in de serie ʻThe Wireʼ).

“I want like half Miles Davis, 
half Radiohead,…
… I want a big, lyrical, thematic 
jazz score but I also want this ele-
ment of dissonance because of the 
characterʼs brain.” luidde de op-
dracht van Edward Norton aan 
componist Daniel Pemberton. 
Die schreef de volledige sound-
track in een kleine maand en 
nam die op in nauwelijks drie 
dagen in de legendarische Ab-
bey Road Studios in Westmin-
ster, Londen. Het is een bij-
zonder sfeervolle en geslaagde 
score geworden, met klassie-
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ke jazz-elementen die meer-
maals terugkeren doorheen de 
fi lm, niet alleen in de jazzclub 
waarboven Laura Rose woont. 

Bovendien contacteerde Nor-
ton Radiohead-zanger Thom 
Yorke met de vraag om een 
song te schrijven speciaal 
voor de fi lm. Dat werd ʻDaily 
Battles ,̓ dat Yorke samen met 
Flea, zijn collega-bandlid bij 
Atoms for Peace, schreef en 
opnam. Jazzmuzikant Wynton 
Marsalis werd losgelaten op 
deze song en schreef zijn ei-
gen versie, met o.a. drummer 
Joe Farnsworth en saxofonist 
Jerry Weldon, een monument 
in de New Yorkse jazzscene. 
Beide versies van het nummer 
vallen te beluisteren in onze 
prent. De soundtrack werd 
genomineerd voor meerdere 
prijzen, waaronder de Golden 
Globe voor Best Original Score.

Fatherless Brooklyn
[Opgelet: dit gedeelte bevat spoi-
lers.] De titel van de fi lm ver-
wijst naar de bijnaam van 
privédetective Lionel Essrog, 
maar het uitgangspunt van 
de fi lm focust eerder op het 
verlies van een vaderfi guur. 
Frank Minna, vertolkt door 

Bruce Willis, sterft  onver-
wachts. Lionel en zijn colle-
gas̓ verliezen in één klap niet 
alleen hun werkgever, maar 
ook hun (surrogaat-)vader. 
Het was immers Frank die het 
viertal weggehaald had uit een 
weeshuis en aan hun zijde ge-
vochten had in de Tweede We-
reldoorlog, vooraleer hen in 
dienst te nemen in zijn zaak. 
(Aan deze verhaallijn wordt 
in de roman van Lethem veel 
meer aandacht besteed. In 
de fi lm verschuift  dit gegeven 
naar de achtergrond en ver-
meldt Norton dat slechts in het 
begin.) Net vóór hij vermoord 
werd, was Frank een grote 
zaak op het spoor, en moet hij 
op de tenen van machtige fi gu-
ren uit het New Yorkse zaken-
leven getrapt hebben. Alvast 
hard genoeg om uit de weg 
geruimd te worden. Waardoor 
Lionel dus niet alleen moeder-
loos is, maar ook vaderloos.

Naarmate Lionel zich meer 
vastbijt in de zaak, komen 
we te weten dat Franks ont-
dekking van de bijzonder lu-
cratieve gentrifi catie van be-
paalde stadswijken, gelinkt 
aan het buiten bonjouren van 
bepaalde bevolkingsgroe-
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pen, de aanleiding vormde 
voor deze moord. Als kijker 
heb je dat vrij snel door, zon-
der precies te weten hoe de 
vork precies aan de steel zit.

Huisvestingsdiscriminatie, 
latent racisme en gentrifi ca-
tie (afgeleid van het Engelse 
ʻgentry ,̓ oft ewel ʻlage adelʼ) als 
eufemisme voor het afbreken 
van integrale woonwijken ten 
voordele van megalomane 
projecten. Die maken vooral 
grote bouwpromotoren rijk 
enerzijds, maar zorgen er 
eveneens voor dat de huur- en 
koopprijzen zodanig de hoog-
te in schieten dat de oorspron-
kelijke bewoners een buurt of 
een stadsdeel willens nillens 
moeten verlaten anderzijds. 

Het is een gegeven dat we 
niet enkel terugvinden in het 
New York van eind de jaren 
ʻ50, maar het is ook een fe-
nomeen dat eind de jaren ʻ90 
van de vorige eeuw tot van-
daag de dag met de regelmaat 
van de klok de media haalt. 
Stadsvernieuwing is in die 
context niet altijd synoniem 
van een positieve transforma-
tie van bepaalde stadsdelen. 
Denk bijvoorbeeld aan het 

Patershol in Gent, het Zuid in 
Antwerpen of de Dansaert in 
Brussel, wanneer we in ons 
eigen Belgenlandje kijken. 
Het ʻDansaerteff ectʼ is onder-
tussen als lemma opgenomen 
in het Vlaams woordenboek. 

Cast & crew
Edward Norton, voluit Ed-
ward Harrison Norton Jr. 
(°1969), werd, zoals eerder 
vermeld, wereldberoemd met 
zijn hoofdrol in “American 
History X”. Voor die rol werd 
hij onmiddellijk bedacht met 
een Oscarnominatie voor bes-
te mannelijke acteur. Velen 
vergeten daarbij dat hij zijn 
eerste Oscarnominatie én 
Golden Globe twee jaar daar-
voor al binnenrijfde, voor de 
beste mannelijke bijrol in ʻPri-
mal Fearʼ (1996), een thriller 
waarin hij de set deelde met 
o.a. Richard Gere en Fran-
ces McDormand. Vooraleer 
hij een vaste waarde werd in 
tal van fi lms had Norton ver-
schillende toneelschoolop-
leidingen achter de kiezen. 

Vermeldenswaardig zijn ver-
der nog rollen in de cultfi lm 
ʻFight Clubʼ (1999) als tegen-
speler van Brad Pitt, in ʻThe 
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Grand Budapest Hotelʼ (2014) 
en in ʻBirdmanʼ (2014). In deze 
laatste prent van Alejandro 
González Iñárritu werd Nor-
ton opnieuw genomineerd 
voor beste mannelijke bijrol. 
Tot op heden heeft  hij nog 
geen enkele van zijn Oscar-
nominaties kunnen verzilve-
ren. Kwatongen beweren dat 
hij met ʻMotherless Brooklynʼ 
- zijn rol van Lionel Essrog, 
een personage met een be-
perking, de complexe sociale 
achtergrond van de fi lm, een 
ijzersterke cast, de adaptatie 
van een meerlagige en meer-
maals bekroonde roman - (iets 
té) nadrukkelijk solliciteerde 
naar een Oscar. Die hij trou-
wens andermaal niet kreeg. 

ʻMotherless Brooklynʼ is zijn 
tweede fi lm als regisseur, 
een slordige twintig jaar na 
zijn regiedebuut ʻKeeping 
the Faithʼ (2000), een roman-
tische komedie van de hand 
van zijn studiegenoot op Yale 
University, Stuart Blumberg, 
waarin hij eveneens één 
van de hoofdrollen vertolkt.

Naast bijrollen voor oudge-
dienden Willem Dafoe, Bruce 
Willis en Alec Baldwin steelt 

Gugulethu Sophia Mbatha, 
oft ewel Gugu Mbatha-Raw 
(°1983), de show in de rol van 
de zwarte advocate en bur-
geractiviste Laura Rose. De 
Britse actrice met Zuid-Afri-
kaanse roots studeerde aan 
de Royal Academy of Drama-
tic Art in Londen, een van de 
meest prestigieuze toneel-
scholen uit de Engelstalige 
wereld. Ze zette haar eerste 
stappen in haar acteercarriè-
re in een aantal televisieseries 
(o.a. ʻSpooksʼ en ʻBlack Mir-
rorʼ), waarna ze rollen toebe-
deeld kreeg in ʻLarry Crowneʼ 
(2011) aan de zijde van Tom 
Hanks en Julia Roberts, ʻJupi-
ter Ascendingʼ (2015) en ʻThe 
Cloverfi eld Paradoxʼ (2018).

De rol van zwarte advocate is 
haar op het lijf geschreven, 
letterlijk dan. Bij de adap-
tatie van het boek naar de 
fi lm heeft  Norton haar per-
sonage immers toegevoegd 
aan het verhaal, losjes ge-
baseerd op twee historische 
en legendarische fi guren 
van halfweg de vorige eeuw: 
stadsactiviste Jane Jacobs en 
advocate Hortense Gabel. 
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Het is een atypisch persona-
ge voor de tijdsgeest van de 
fi lm waar vrouwen vaak ofwel 
huisvrouw ofwel femme fatale 
zijn. Haar karakter wordt veel 
diepgaander uitgewerkt en 
is realistisch, zo uit het leven 
gegrepen. Norton had haar 
kunnen herleiden tot een love 
interest, met als enige func-
tie het liefje te spelen van het 
hoofdpersonage, of een nut-
tige informante uit de zwar-
te gemeenschap met wiens 
informatie hij zijn zoektocht 
vooruit helpt. Maar haar rol is 
dus complexer en gelaagder, 
wat van haar haast een perso-
nage van vlees en bloed maakt.

Echo s̓ in de pers
Dat de meningen over de fi lm 
verdeeld waren in de vele re-

views, is het minste wat we 
kunnen stellen. De meeste 
critici zijn het erover eens dat 
ʻMotherless Brooklynʼ stijlvol 
verfi lmd is, een (complexe) 
politieke boodschap vertelt 
en een boeiende, meeslepen-
de soundtrack heeft . De neo-
noir sfeer die Norton, Dick 
Pope en Joe Klotz creëren, 
staat als een huis én is consis-
tent doorheen de hele prent. 
Na de tweeënhalf uur die de 
fi lm duurt, kom je echt te-
rug uit een ander universum. 

Het grootste punt van kritiek 
is dat het eerste halfuur van 
de fi lm traag verteld wordt 
en chaotisch overkomt op 
de kijker. Hij zou ook iets te 
lang duren. In sommige re-
views valt te lezen dat Norton 
met deze fi lm zijn persoonlij-
ke ʻChinatownʼ (1974) of ʻLA 
Confi dentialʼ (1999) wilde ma-
ken. Te hoog gegrepen? Wel-
licht wel, maar dat laten we 
graag aan uw oordeel over. 

De fi lm is een passieproject 
van Edward Norton, waaraan 
hij twee decennia gewerkt 
heeft  als scenarist, regisseur, 
acteur en producent. En zoals 
dat vaak het geval is, merkt 
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één van de critici terecht op, 
worden dergelijke fi lms vaak 
meer gemaakt voor de maker 
zelf en in tweede instantie 
pas voor het publiek. In die 
zin zal het hem wellicht worst 
wezen dat de fi lm aan de box 
offi  ce toch wel een paar mil-
joen minder opgebracht heeft  
dan de totale productiekosten.

Een greep uit wat de ge-
specialiseerde pers wist 
te vertellen over de fi lm:
“This is far from a perfect movie, 
but itʼs passionate, controlled 
and smart - a throwback to ano-
ther era of American cinema, not 
just American life.” (Matt Zol-
ler Seitz op RogerEbert.com)

“ʻMotherless Brooklynʼ is de 
moeite waard, juist vanwege de 
wat complexere thematiek en 
de acteurs: Willem Dafoe, Bru-

ce Willis, Leslie Mann zijn te 
zien in kleine, maar dankbare 
rollen. En vanwege de duistere, 
jazzy soundtrack, waarin het 
voor de fi lm door Thom Yorke 
geschreven stemmige ʻDaily Bat-
tlesʼ een hoogtepuntje vormt.” 
(Remke de Lange op Trouw.nl)

“Norton the fi lmmaker has put 
Norton the actor through the 
ringer so that we see everything 
that transpires through Lionelʼs 
eyes, working out the myste-
ry as he works it out. For some 
viewers, this makes the plot too 
convoluted by half. Screw that. 
Go with the challenge and ʻMo-
therless Brooklynʼ off ers a home 
to the striving mind and heart.” 
(Peter Travers op Rollingsto-
ne.com)

Jeroen Decuyper


