
FilmMagie Sint-Niklaas Avondforum 2018-2019 

 

1 

 

 



FilmMagie Sint-Niklaas Avondforum 2018-2019 

 

2 

 

Filmmagie Sint-Niklaas – Avondforum editie 49 – 84ste jaargang 

 

 

INHOUDSTAFEL 

 

1. Voorfilm         p. 2 

 

 

 

2. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri    p. 4 

20 september 2018 

 

3. Phantom Thread        p. 12 

18 oktober 2018 

 

4. Au-revoir là-haut        p. 22 

15 november 2018 

 

5. Maudie         p. 30 

20 december 2018 

 

6. The Square         p. 37 

17 januari 2019 

 

7. The Shape Of Water       p. 45 

21 februari 2019 

 

8. The Nile Hilton Incident       p. 55 

21 maart 2019 

 

9. El Ciudadano Ilustre       p. 64 

25 april 2019 

 

 

 

 

www.filmmagie-sint-niklaas.org 



FilmMagie Sint-Niklaas Avondforum 2018-2019 

 

3 

 

 

Beste filmliefhebbers 

 

U maakt deel uit van een trouw publiek. Dat is voor ons de garantie om met een 

gerust hart aan een volgend seizoen te beginnen. Dankzij u kunnen wij ‘ons ding’ 

doen. Ons ding, dat houdt in dat wij u een staalkaart willen bieden van het beste 

wat de recente filmproductie heeft opgeleverd. We willen een forum geven aan de 

huidige generatie van kunstenaars. 

Dat is vergelijkbaar met de ambitie die musea hebben in de beeldende kunsten. 

Het voorbije jaar zag ik enkele werken van de Amerikaanse schilder Edward 

Hopper. Zijn schilderijen, exponenten van het American Realism, zijn doordrongen 

van een desolate sfeer en tonen de mens in zijn isolement. Toch ken ik niemand 

die het werk van Hopper niet waardeert, Hopper wordt unaniem geprezen als een 

groot kunstenaar. Hetzelfde kan niet gezegd worden van zijn tijdgenoot Mark 

Rothko, met zijn op het eerste gezicht eenvoudige composities. Op een egale 

ondergrond schildert hij twee of drie rechthoeken in verschillende kleuren, meer 

niet. Voor sommigen is dit te abstract, te minimalistisch. Nochtans vermeldt 

Patrick Duynslaegher, dé filmautoriteit in Vlaanderen, op de vraag naar zijn 

favoriete kunstenaar geen cineast, zoals algemeen verwacht, maar wel Rothko. In 

de meditatieve Rothko-room in Tate Modern lijken de kleuren wel te vibreren. 

Deze schilder verdient wel degelijk een publiek.  

Intussen zijn Hopper en Rothko gevestigde waarden, net als uiteenlopende figuren 

als Andy Warhol, Willem De Kooning of Jackson Pollock (om even in Amerika te 

blijven). Hun equivalenten in de cinema zijn Alfred Hitchcock, Federico Fellini of 

François Truffaut. De rolprenten van deze gewaardeerde cineasten krijgen geen 

plaats in ons filmforum, wij willen ons focussen op de filmactualiteit. Maar ook in 

de hedendaagse beeldende kunsten kunnen we een gelijkaardige tweespalt 

terugvinden. Michaël Borremans en Rinus Van de Velde (om even naar Vlaanderen 

te komen) genieten universele bijval. Daarnaast hebben bijvoorbeeld Berlinde De 

Bruyckere, Francis Alys, Jan De Cock en Wim Delvoye internationaal naam 

gemaakt. Hun werk is heel wat controversiëler en mogelijk minder toegankelijk, 

maar sommige van hun stukken zijn absoluut de moeite waard. Ook hun filmische 

tegenhangers krijgen een plaats in ons forum. Steeds proberen we selectief te 

blijven en te zorgen voor een behoorlijke afwisseling. Het werk van Jim Jarmusch, 

Roy Anderson, Ruben Östlund en Paul Thomas Anderson kunnen we u niet 

onthouden, hierin worden de bakens verzet. Maar daarnaast programmeren we het 

betere verhalende werk van pakweg Steven Spielberg of Ken Loach.  
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Ook dit jaar zijn de waarderingscijfers voor het voorbije seizoen niet mis: 

 

1. I, Daniel Blake 92,8 

2. Frantz 92,7 

3. Manchester by the Sea 90,1 

4. La Pazza Gioia 90 

5. Hell or High Water 84,2 

6. The Salesman 83,2 

7. Paterson 78,9 

8. The Handmaiden 78,3 

  
 
Niet toevallig is de beeldende kunst ter sprake gekomen, ze vormt het onderwerp 

van enkele films van het komende seizoen. Aisling Walsh brengt met Maudie een 

meeslepende biopic over de Canadese volkskunstenares Maud Lewis. In The Square 

toont Ruben Östlund hoe het de curator van een museum voor hedendaagse kunst 

vergaat. Paul Thomas Anderson serveert op stijlvolle wijze de ervaringen van de 

fictieve modekunstenaar Reynolds Woodcock, met oog voor het schier onmogelijke 

karakter van een grote artiest en het belang van de muze daarin. Hopelijk ervaart 

u ook de artistieke waarde van de andere films, zowel in de vormgeving (bij Au 

revoir là-haut of The Shape of Water bijvoorbeeld) als in de verhaallijn.  

Namens het FilmMagieteam: Marc Suy, Guido Verstraeten, Hildegarde Mariman, 

Thomas D’hollander, Tom D’hauwer, Jeroen Decuyper,  

Veel filmplezier 

 

Walter Goedemé  

Voorzitter 
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THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI 

 

1. Technische fiche 

 

 US/GB – 2017 – 115 min. 

 

Regie   Martin Mc Donagh 

Scenario  Martin Mc Donagh 

Fotografie  Ben Davis 

Muziek  Carter Burwell 

Montage  Jon Gregory 

Cast  Frances Mc Dormand (Mildred), Woody 

Harrelson (Willoughby), Sam Rockwell 

(Dixon), Lucas Hedges (Robbie),… 

Distributie  20th Century Fox 

 

Gelukkig worden er geen Oscars uitgereikt voor de langste of de moeilijkst uit te 

spreken filmtitel. Met deze Three Billboards Outside Ebbing, Missouri vertonen we 

naast Phantom Thread en The Shape of Water wel de derde grote slokop aan 

nominaties voor de Oscars (en andere grote filmprijzen) van 2018. En deze film 

won ook twee beeldjes: beste vrouwelijke acteur en beste mannelijke bijrol. 

 

 

2. Achtergrond  

In 1991 werd in Vidor, Texas USA, een jonge moeder, Kathy Page, verkracht en 

vermoord. Haar vader verdenkt de echtgenoot van Kathy en heeft het bijzonder 

moeilijk met de manier waarop de politie de zaak aanpakt. Daarom plaatst hij 

langs de weg aanplakborden waarop hij de politie persoonlijk aanklaagt. Bijna 30 

jaar later is de zaak nog altijd niet opgelost en daarom zet de vader zijn actie nog 

altijd verder. Geregeld vervangt hij de tekst op de borden. 

 

Regisseur Martin Mc Donagh zat op een keer in een Greyhound bus toen hij deze 

borden opmerkte. Hij vond daarin inspiratie voor zijn derde speelfilm.  
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3. Korte inhoud  

Mildred Hayes, gescheiden en moeder van twee kinderen, heeft maanden geleden 

haar dochter verloren: verkracht, verbrand, vermoord. Ze huurt drie grote 

reclameborden langs een verlaten weg aan de rand van het fictieve stadje Ebbing 

en provoceert via de niet mis te verstane tekst de plaatselijke politie. Commissaris 

Willoughby wordt bij naam genoemd. De rest kom je al kijkende te weten. 

 
De borden moeten wel langs een dorpsweg, want sinds 1965 bestaat in de VS de 

“Highway Beautification Act” die zegt dat aanplakborden 200 meter van de 

snelweg verwijderd moeten staan en een bepaalde grootte niet mogen 

overschrijden. 

 

4. De regisseur 

Martin Mc Donagh heeft tot nu toe wel een bewogen 

leven geleid. Hij werd in 1970 in Londen in een Iers 

gezin geboren. Wanneer de ouders naar Ierland 

terugkeren, blijven hij en zijn broer John Michael 

(eveneens filmregisseur, o.a. Calvary) in Londen 

achter. Het gaat echter niet goed met hem en hij kapt 

op zijn zestien met school. Van dan af leeft hij van 

een uitkering, maar hij schrijft ondertussen wel 

hoorspelen en scenario’s. Echter zonder succes. In 

1994 schrijft hij op amper negen maanden zes 

toneelstukken, verdeeld in twee trilogieën. De 

stukken spelen zich alle in Ierland af. Blijkbaar heeft 

hij in de tussentijd wel leren schrijven, want zijn 

stukken worden druk opgevoerd en hij wint diverse toneelprijzen. Toch krijgt hij 

heel veel kritiek: omwille van de heel zwarte humor die hij hanteert, en omwille 

van het feit dat hij over Ierse kwesties schrijft die hij enkel maar van horen zeggen 

of van erover te lezen kent. 
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In 2006 regisseert hij de kortfilm Six Scooter en wint hiermee de Oscar voor beste 

kortfilm. Zijn twee langspeelfilms: In Bruges (2009) en Seven Psychopaths (2012) 

zijn eveneens heel succesrijk en vallen geregeld in de prijzen. 

 

Toen hij het scenario voor Three Billboards Outside Ebbing, Missouri klaar had, 

dacht hij slechts aan één actrice: Frances Mc Dormand. 

 

5. Cast 

Frances Mc Dormand 
Waarschijnlijk denk je dan: Ierland zoekt Ierland. 

Niet zo. Zij is geboren in 1957 en wordt samen met 

haar broertjes als adoptiekind in Pennsylvania 

opgevoed door streng religieuze ouders van 

Canadese origine. 

 

Zij volgt toneel- en filmschool en zal in haar carrière 

beide kunsten succesvol beoefenen. Toch is het niet 

altijd een successtory geweest. Ze was/is niet bepaald moeders mooiste en vindt 

van zichzelf dat zij er eerder mannelijk uit ziet. Daarom loopt zij aanvankelijk 

nogal wat rollen mis. Vaak krijgt zij te horen dat ze toch iets aan haar lichaam zal 

moeten laten doen, als zij een ster wil worden. Zij weigert steeds en nu nog, 

zodanig dat haar gezicht “op een nationaal park” gelijkt, zoals een recensent 

schreef. 

 

In 1984 maakt zij haar filmdebuut in Blood Simple van de gebroeders Coen. Later 

dat jaar zal zij met Joel Coen trouwen. Dat maakt het voor haar misschien wel wat 

gemakkelijker, want zij zal vaker in een film van de Coens meespelen. In 1997 

krijgt ze een Oscar voor de beste vrouwelijke vertolking in Fargo (van de broers). 

Andere films zijn o.a.: Mississippi Burning, Hidden Agenda, Short Cuts, Wonder 

Boys,… 

 

Zij toont zich als een vrouw met ballen die er steeds keihard voor gaat en andere 

vrouwen ook oproept om hetzelfde te doen, om van zich te laten horen. De laatste 

keer dat dit gebeurde, was op de Oscaruitreiking in maart 2018 (waar zij voor de 

tweede maal het beeldje voor beste vrouwelijke vertolking in ontvangst mocht 

nemen). De organisatoren hadden nochtans opgeroepen om geen statements te 

maken – zij hebben graag alles zelf in handen en houden niet van onverwachte 

dingen -, maar Frances Mc Dormand weet in haar bedankingsspeech toch alle 

vrouwen te laten recht staan als symbool voor: wij hebben ook een verhaal te 

vertellen en het wordt tijd dat de “wereld” naar die verhalen van vrouwen gaat 

luisteren. 
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Detail: diezelfde avond wordt haar gouden beeldje gestolen. De dader kan wel 

gevat worden en wordt overgehaald het aan Frances terug te geven. Een vrouw 

met ballen, dat was Frances in Fargo, ook al speelde ze daar de rol van een 

zwangere politieagente. In Three Billboards Outside Ebbing, Missouri zit ze in het 

andere kamp, maar ze is daarom niet minder stoer (zie later). Aanvankelijk 

weigerde zij echter het aanbod. Zij vond dat zij te oud was voor deze rol. En voor 

een stuk kan je haar geen ongelijk geven: een zestigjarige als moeder van een 

tiener ?! Maar als je haar bezig ziet, kan je alleen maar toejuichen dat zij toch 

“ja” gezegd heeft. 

 

Woody Harrelson 

De barkeeper uit Cheers herkend, die succesvolle 

televisiereeks uit de jaren 80 ? Harrelson bleef een 

hele tijd in het televisiewereldje hangen, maar 

wist toch tot de filmwereld door te dringen. 

Indecent Proposal, Natural Born Killers en No 

Country For Old Men zijn enkele films waarin hij 

meespeelde. Zijn rol in Three Billboards Outside 

Ebbing, Missouri is, uitgedrukt in minuten dat hij op het scherm te zien is, 

misschien niet zo groot, maar als politiecommissaris Willoughby is hij wel heel 

bepalend. 

 

Sam Rockwell 

Als je ouders beiden acteur zijn, kom je waarschijnlijk reeds als kind het 

acteurswereldje ingerold. Zo was het ook met kleine Sam. Je zou kunnen stellen 

dat hij zijn hele leven niets anders gedaan heeft dan acteren. De ene keer in 

grotere, de andere keer in kleinere films. Met of zonder succes. 

Prijzen krijg hij o.a. voor Confessions of a Dangerous Mind, maar anderen zullen 

hem zich misschien ook herinneren van The Green Mile of de andere Mc Donaghfilm 

Seven Psychopaths. 

Voor zijn vertolking van agent Dixon kreeg hij een Oscar, maar ook een Golden 

Globe en andere awards. 

 

6. Niets is wat het lijkt 

Komedie of drama ? 

Als je de achtergrond van de film en de korte inhoud (die ik opzettelijk 

heeeeeeeeeeeeel kort heb gehouden) leest, zal je waarschijnlijk geneigd zijn in de 

richting van drama te denken. Misschien zelfs misdaadthriller. Een moeder die zo 

veel woede in zich heeft omwille van wat er met haar dochter is gebeurd en daar 

geen enkele vorm van genoegdoening voor krijgt, wordt een echt monster.  
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Wat er met commissaris Willoughby aan de hand is, is allerminst grappig. En de 

politiehulp Dixon is misschien nog gestoorder dan Mildred. Alles opgeteld zorgt dat 

er voor dat het plaatsje Ebbing een heel explosieve tijdbom wordt. Maar reeds in 

de eerste minuten van de film wordt de mening van de kijker aan het wankelen 

gebracht: dit gaat blijkbaar de humoristische toer op! Maar welke vorm van humor 

dan?  Zeker geen fijnzinnige Toon Hermans-woordspelingen. Wel alle varianten van 

ironie, cynisme, sarcasme. En daar kan niet iedereen mee lachen. Als we aan die 

humor een kleur moeten geven: gitzwart. 

 

De ene keer tuiten je oren van de scheldwoorden en dan weer word je vertederd 

door het emotionele en zachte, zelfs ondersteund door melancholische folksongs. 

 

Niets is wat het lijkt 

Misschien kan het je helpen als ik zeg dat het de bedoeling was van de regisseur om 

louter verwarring te stichten, alles op zijn kop te zetten. Ik wil proberen om niet 

te veel van de inhoud prijs te geven, maar soms zal het niet anders kunnen. Alles in 

deze film is gelaagd, heeft een dubbele bodem. Elk personage blijkt wel zijn 

geheimen of duistere kantjes te hebben.  Er is wel een zekere verwantschap met 

de films van de gebroeders Coen, maar de band met de realiteit wordt nog meer 

gebroken en het filmverhaal gaat nog meer zijn eigen leven leiden. 

 

De film begint nochtans als een 

soort western, waarin de 

boodschap meestal heel eenvoudig 

en rechtlijnig was: de goeden 

tegen de slechten. Zo kunnen we 

in het begin niet anders dan 

sympathiseren met Mildred Hayes. 

Zij gedraagt zichzelf bijna als een 

soort vrouwelijke John Wayne. 

Haar zaak is meer dan 

rechtvaardig: gerechtigheid voor 

een vermoorde dochter. En de slechteriken zijn ook gekend: natuurlijk de dader(s), 

maar evenzeer de politie van Ebbing, op de eerste plaats sheriff Willoughby. En de 

helpers die hij heeft, bijvoorbeeld Dixon, zijn op het eerste gezicht een 

politiecorps onwaardig. Maar naarmate het verhaal vordert, merken we dat 

niemand ofwel goed ofwel slecht is. Maar grijze muizen zijn het geenszins. 

 

Het doel heiligt de middelen 

Want van het ene op het andere ogenblik kan de sympathie die we voor iemand 

opgebouwd hebben totaal omslaan in afkeer, omdat hij/zij  middelen hanteert die 

voor ons toch niet door de beugel kunnen. 

Maar het kan ook in de andere richting verlopen. 



FilmMagie Sint-Niklaas Avondforum 2018-2019 

 

10 

 

De kracht van het woord 

Als daden en handelingen niet voldoende zijn om een gevecht te voeren, is er nog 

altijd het gesproken woord. Soms subtiel, soms met krachtige f***s of bit***s. En de 

gepaste mimiek kan voor iets extra zorgen. Wat gezegd wordt illustreren met een 

trap tussen de benen mag, maar is niet noodzakelijk: vaak is het woord al sterk 

genoeg. Wat te denken van de discussie tussen Mildred en Dixon over negers of 

kleurlingen, of met mijnheer pastoor over jeugdbendes en seksueel misbruik in de 

Kerk ?  

 

Die Umwertung aller Werte (Nietzsche) 

Net zoals de inwoners van Ebbing wel begrip hebben voor de situatie van Mildred, 

maar niet voor de manier waarop zij actie voert en dat sheriff Willoughby het 

mikpunt is, zo worden wij als toeschouwer telkens weer gedesoriënteerd. De 

regisseur zet alle morele waarden op zijn kop: liegen is toegestaan, iemand zo 

maar door het venster gooien mag, brandstichting wordt met een vals getuigenis 

ongedaan gemaakt,… 

 

Het valt dan ook niet te verwonderen dat de film, zeker toen hij genomineerd voor 

allerlei filmprijzen, heel veel kritiek te slikken kreeg. Voor velen was het 

bijvoorbeeld onaanvaardbaar dat iemand die zich gedraagt als de ergste racist toch 

sympathie weet op te wekken door 

zich in te zetten voor “de goede 

zaak”. Die discussie werd verder 

gezet in de reële wereld toen Sam 

Rockwell de Oscar kreeg voor de 

vertolking van Dixon. Critici vonden 

dat iemand die zo’n rol speelt daar 

niet voor beloond kan worden. Voor 

Frances Mc Dormand was men 

blijkbaar wel milder. De vraag of kunst een morele taak te vervullen heeft, kan 

hier weer gesteld worden. Of is het toch zo dat literatuur, film,… in een eigen 

wereld fungeren, met eigen wetten, waarden, logica? 

 

En waar gaat het allemaal om ? 

Een gruwelijk vermoord meisje, een moeder die tot het uiterste gaat om 

genoegdoening te bereiken. Je verwacht dan toch dat de herinneringen aan de 

overledene heel bijzonder zullen zijn. Dat het gaat om het liefste meisje van de 

hele wereld, de oogappel van haar moeder en broer. Niets is minder waar. De 

enige beelden die we van Angela te zien krijgen, zijn die van een moeilijke puber 

die, als ze haar zin niet krijgt ermee dreigt bij haar vader te gaan wonen. En 

daartegenover staat een autoritaire moeder die, als zij haar zin niet krijgt, een 

soort vloek over haar dochter uitspreekt. Die bewaarheid wordt. En dat brengt ons 

ertoe te besluiten dat waar Mildred voor vecht, helemaal geen “goede zaak” is 
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voor haar dochter, maar louter gebeurt uit puur egoïsme, om met zichzelf in het 

reine te komen. 

 

7. Uit de pers  

“Und weil Three Billboards bis in die letzte Nebenrolle durchdacht und schlüssig 

besetzt ist, wird daraus ein so ungewöhnlicher Film. Ein Film, bei dem man sich 

hin und wieder fragt, ob er nicht ein wenig zu perfekt ist. So rasant läuft der 

Witz, so komisch und manchmal slapstickhaft spielen sich die Figuren in ihren oft 

nur hingebellten Dialogen die Bälle hin und her. Ein echtes Pointenfeuerwerk. 

Aber jedes Mal, wenn der Gedanke aufkommt, dass es jetzt gerade etwas zu 

brillant wird, schlägt die Situation durch eine Geste, einen Gesichtsausdruck, eine 

neue Wendung um in völlige Ironiefreiheit und zeigt uns die Charaktere nackt und 

bloß in ihrem ganzen Elend. Das ist Timing und Einfühlungsvermögen vom 

Feinsten.” (www.zeit.de) 

 

“Die lakonischen Kinomomente wie aus einem Western haben im aktuellen 

Rassismus, in Wutbürgertum und Polizeigewalt einen sehr realen Hintergrund. 

Dabei gelingt dem Film eine wunderbare Balance zwischen tiefschwarzem Humor 

und zärtlich spröder Anteilnahme. Eine mitreißende Tragikomödie mitten aus dem 

vergessenen Amerika.” (www.ndr.de) 

 

“Mildreds dialogen – vaak zijn het zelfs eerder monologen – zijn pure perfectie. 

Vaak heb je zin om recht te veren uit je bioscoopstoel en luid te applaudisseren: 

voor Mc Dormand die het allemaal zo droog en minimalistisch brengt, en voor Mc 

Donagh, die elke letter van dit bijna twee uur durend feest zelf geschreven heeft. 

De toon gaat van tragisch naar dolkomisch, en van teder naar brutaal. Soms 

bijzonder abrupt, waardoor je na een pakkende scène met politiechef Woody 

Harrelson meteen weer tussen je tranen door moet schaterlachen om Sam 

Rockwell, zijn trouwe maar oliedomme hulpje.” (www.demorgen.be) 

http://www.zeit.de/
http://www.ndr.de/
http://www.demorgen.be/
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“Zelden jongleerde iemand zo zelfverzekerd met tragedie en komedie als Martin 

McDonagh in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Een hilarisch feest van 

scherpe dialogen dat je tot tranen toe beweegt én aan het denken zet.” (De 

Morgen, 8-1-2018) 

 

 

8. Bronnen 

Filmmagie, januari 2018 

De Morgen, 8-1-2018 

Humo, 9-1-2018 

Het Nieuwsblad, 18-2-2018 

www.kutfilm.be 

www.cuttingedge.be 

www.zeit.de 

www.ndr.de 

www.ster.de 

www.welt.de 

 

 

Guido Verstraeten 

 

 

 

 

http://www.kutfilm.be/
http://www.cuttingedge.be/
http://www.zeit.de/
http://www.ndr.de/
http://www.ster.de/
http://www.welt.de/
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PHANTOM THREAD 
 

 

1. De couturier, zijn creaties en zijn vrouwen 

 

In Phantom Thread wordt het verhaal verteld van een fictieve Londense couturier, 

Reynolds Woodcock. In het naoorlogse Europa maakt hij de meest sublieme jurken 

voor de rijkste en invloedrijkste vrouwen van die tijd. Zijn werk is zijn leven. Maar 

in dat leven draait alles om vrouwen: zijn klanten, zijn naaisters, maar ook zijn 

moeder en zijn zuster. En dan nog een wisselende reeks modellen, muzes, 

vriendinnen (?). Tot hij in een hotel aan de ontbijttafel de serveerster Alma 

ontmoet. 

 

 

2. Technische fiche 

 

VS – 2017 - 130 min.  

 

Regie   Paul Thomas Anderson 

Scenario  Paul Thomas Anderson 

Fotografie  Paul Thomas Anderson 

Muziek  John Greenwood 

Cast   Daniel Day-Lewis (Reynolds Woodcock), 

Vicky Krieps (Alma), Lesley Manville 

(Cyril),… 

Montage  Dylan Tichenor 

Productie  Paul Thomas Anderson 

 

 

3. De regisseur Paul Thomas Anderson 

 

Knack Focus schreef over hem : “De beste regisseur ter wereld.” Een uitspraak die 

moeilijk te bewijzen is, maar de (slechts) acht speelfilms die hij sinds 1996 tot nu 

toe maakte, bewijzen wel zijn grote klasse. 

 

Inhoudelijk gaan zijn films vaak over een meester en zijn leerling, over verwrongen 

machtsrelaties, over verstand en gevoel (vaak: instinct). 

 

Hij is echter evenzeer een man van de vorm en geeft graag toe “het beste van het 

beste” eventjes te lenen van enkele groten uit de filmgeschiedenis: Hitchcock, 

Joseph Losey, Tarantino,… maar niet zonder daar een persoonlijke twist aan te 

geven. Daarom regisseert hij niet alleen, maar staat hij zelf ook achter de camera 
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en zit hij vaak mee aan de montagetafel. Over elk shot, over elke overgang, elke 

camera-instelling is nagedacht. 

 

Gedreven als hij zelf is, zal hij ook telkens samenwerking proberen zoeken met 

gedreven acteurs: Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Daniel Day-Lewis,… 

 

 

4. Filmografie 

 

Hard Eight (1996) 
Boogie Nights (1997) 
Magnolia (1999) 
Punch-drunk Love (2002) 
There will be Blood (2007) 
The Master (2012) 
Inherent Vice (2014) 
Phantom Thread (2017) 
 

 

5. De hoofdpersonages 

 

Reynolds Woodcock 

Een geniaal, maar onmogelijk ontwerper. Het personage werd gezamenlijk 

ontwikkeld door Paul Thomas Anderson en Daniel Day-Lewis. Eigenlijk is het een 

amalgaam van de levens van diverse couturiers. Namen die daarbij steeds 

opduiken, zijn: Charles James, Michael Sherard, Beau Brummell, Cristobal 

Balenciaga, maar ook Karl Lagerfeld en Alexander McQueen. 

 

Ze hebben van hem een dandy gemaakt, wat zich bijvoorbeeld weerspiegelt in zijn 

persoonlijke kledingkeuze en zijn lichaamsverzorging. Het is vooral Daniel Day-

Lewis geweest die samen met de costume 

designer Mark Bridges de outfit gekozen heeft. 

Beroepshalve gaat hij vaak met vrouwen om. 

Zijn klanten komen uit de hoogste kringen, 

sommigen hebben zelfs koninklijk bloed. Maar 

niet iedereen blijkt zijn schitterende creaties 

waardig te zijn en wordt daarvoor dan ook 

gestraft. 

 

Hij wil alleen met de beste stoffen werken en is bijzonder veeleisend, zowel voor 

zichzelf als voor zijn naaisters. Hij is een perfectionist met heel veel autistische 

trekken, soms op het dwangneurotische af. Daardoor ook bijna een onmogelijk 

figuur om mee samen te leven. Alleen zijn zus Cyril, die de zakelijke kant van “The 

House of Woodcock” op zich neemt, slaagt daarin (verdere uitwerking: zie verder). 
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Bijzondere ergernissen zorgen voor hevige stemmingswisselingen en maken hem 

dan ook tot een soort mannelijke drama queen. Alma zal zeggen dat hij zich 

aanstelt. 

Een sterke binding met zijn overleden (dominante ?) moeder blijft zijn leven 

beheersen. Ook vormen van bijgeloof zijn hem niet vreemd. Zo naait hij allerlei 

voorwerpen of teksten in de voering van zijn ontwerpen. 

 

Van iemand die zo van schoonheid houdt, verwacht je zeker dat hij een 

gevoelsmens is, en dus ook tot liefde in staat. Maar bij hem is dit allerminst het 

geval. Als hij naar een vrouw kijkt, is dat niet om haar (clichématig) met begerige  

blikken uit te kleden, maar precies om haar aan te kleden. Alma probeert dit te 

veranderen, maar of het haar lukt? 

 

Alma 

Hoogstwaarschijnlijk koos Paul Thomas 

Anderson deze naam naar Alma Reville, 

echtgenote van A. Hitchcock en o.m. 

scenario-assistente voor diens film Rebecca, 

een film die Anderson zeker geïnspireerd 

heeft (zie ook later). 

 

Zij is dienster in een hotel waar Reynolds 

Woodcock komt ontbijten. Bij hun eerste ontmoeting valt zij (letterlijk) voor hem 

en zij weet hem te bekoren doordat zij zijn ongewoon uitgebreide bestelling 

perfect weet op te nemen en te serveren. Tevens vindt hij dat zij het perfecte 

lichaam (wat niet wil zeggen: mooiste) heeft voor zijn creaties. Hij weet haar mee 

te lokken, eerst als een soort paspop, en daarna wordt zij zijn muze, en nog later 

zijn geliefde en vrouw. 

 

Zij doorziet zijn geheime en duistere kanten (o.a. dat hij gekweld wordt door 

herinneringen aan zijn overleden moeder). Er ontwikkelt zich een vorm van liefde-

haatverhouding van aantrekken en afstoten. Alma wil door de façade van absolute 

controle prikken. Ze wil hem alleen als hij op zijn zwakst is. Zij weerstaat zijn 

pesterijen, en denkt dat zij hem ooit wel eens als liefdevol man voor zich zal 

kunnen winnen, o.a. door de groene bruidsjurk te “stelen”.  Een hartstochtelijke 

kus is alvast haar beloning. Om zijn geest te winnen, waagt zij zich aan een sinister 

spel en handelt als een moderne heks, maar dan uit louter liefde. 

 

Zijn lichamelijk en mentaal verval dringen zich op. Zus Cyril probeert haar normale 

spelletje te spelen, maar wordt eveneens door Alma monddood gemaakt. En 

zeggen dat PT Anderson de eerste inspiratie voor deze duistere romance in zijn 

eigen leven vond. Hij was ziek; zijn partner verzorgde hem en keek hem aan met 

een blik vol genegenheid die hij in jaren niet meer op haar gezicht had gezien. 
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Cyril Woodcock 

Zus van Reynolds, zakelijke leider van het modehuis, en tevens vervangster van de 

moederfiguur. Zij is praktisch altijd in de onmiddellijke omgeving van haar broer 

en controleert hem met een mengeling  van bazigheid en jaloezie. 

 

Wanneer Reynolds een vriendin beu is (of 

wanneer zij vindt dat hij beter af is zonder), 

weet zij die handig met een trucje en een 

geschenk uit het huis te werken. Maar met 

Alma zal dat niet zo lukken en er ontstaat een 

soort driehoeksverhouding tussen haar, 

Reynolds en Alma. 

 

En op dit punt treffen we een duidelijke gelijkenis aan met Rebecca  van 

Hitchcock: een jonge vrouw wordt verliefd op een oudere weduwnaar en trouwt 

met hem. Dat wordt niet zo maar aanvaard door het personeel, zeker niet door 

huishoudster Darvers. De nieuwe echtgenote wordt van alle kanten tegengewerkt. 

Ook hier is een scène met een jurk van de overleden vrouw Rebecca. Er volgt 

natuurlijk een hele reeks Hitchcock-toestanden. Anderson heeft aan zijn Cyrilfiguur 

hetzelfde kapsel gegeven als destijds huishoudster Darvers had. 

 

De moeder 

Op 12-jarige leeftijd heeft Reynolds de trouwjurk voor het 2de huwelijk van zijn 

moeder genaaid. Dit is het begin van een soort vloek die op hem rust (denkt hij). 

Ook al is zijn moeder overleden, zij overschaduwt zijn leven en maakt dat relaties 

met andere vrouwen moeizaam verlopen. Wanneer hij zich ellendig voelt, probeert 

hij haar beeld op te roepen. Zij geeft echter geen antwoord op zijn vragen. 

 

 

6. Genre en thematiek 

 

Biopic, relatiedrama, psychothriller, sprookje,…  Phantom Thread is, zoals we dat 

van Anderson gewend zijn, een gelaagde film en dus niet in één genrebeschrijving 

te vatten. 

 

Ook wat de thematiek betreft, kan een hele rits thema’s vermeld worden. Wat 

bovenaan in  dat lijstje moet staan, zal van de instelling van elke kijker afhangen. 

Er is de obsessie van de kunstenaar voor zijn werk en de daarbij horende drang 

naar perfectie. Deze elementen zijn zowel van toepassing op Reynolds Woodcock 

als op regisseur Paul Thomas Anderson, maar evenzeer op acteur Daniel Day-Lewis. 

Het verband tussen dit thema en de laatste twee zal onder de rubriek “Filmische 

vormgeving” nog even aan de orde komen. 
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Er is de strijd tussen de geslachten. De narcist Reynolds ziet vrouwen alleen maar 

als gebruiksvoorwerp of als middel om zijn artistiek genie nog meer te laten 

schitteren. Twee vrouwen zijn hem de baas: zijn moeder en zijn zuster. Wanneer 

Alma echter op het toneel verschijnt, zal Cyril aanvankelijk de kant van haar broer 

kiezen en wordt de machtsstrijd uitgevochten in een vreemde 

driehoeksverhouding. Geleidelijk aan zal zij naar de andere kant overhellen. 

 

Naast de vraag naar 

macht duikt een andere 

vraag op: is het voor 

Reynolds en Alma 

mogelijk om een 

verrijkende relatie te 

hebben, of is deze 

verhouding alleen maar 

(zelf-) destructief ? Op 

een bepaald ogenblik 

zegt Reynolds tegen 

Alma: sinds jij hier bent, 

is het alsof de dood ons 

huis binnen geslopen is. 

Aanhankelijkheid en onafhankelijkheid in de relatie schijnen elkaar steeds in de 

weg te staan. Blijkbaar zijn ze toch vervloekt om elkaar niet te kunnen lossen en 

met elkaar verbonden te zijn door een Phantom Thread, een onzichtbare draad. 

Hoe het met hen afloopt, ga ik hier niet onthullen. 

 

Bijgeloof, vervloeking, familiebanden,… zijn nog enkele andere thema’s die 

duidelijk aan het licht komen. Elke toeschouwer zal er voor zichzelf nog wel enkele 

andere kunnen ontdekken. 

 

 

7. Filmische vormgeving 

 

Phantom Thread is geen makkelijke film. De eerste beelden van de film (Alma die, 

in een zetel zittend, commentaar geeft op haar relatie met Reynolds) worden in de 

loop van de film een paar keer herhaald, maar worden pas op het einde helemaal 

duidelijk. Het chronologisch vertelde verhaal wordt af en toe onderbroken door de 

voice over van Alma. Ook voor andere scènes moeten er soms gedachtesprongetjes 

gemaakt worden, zeker als we het wie-is-wieplaatje correct willen invullen. 

 

Taal 

Er werd heel veel aandacht besteed aan de dialogen die soms literair overkomen, 

maar vaak ook heel spits zijn, vooral in de “duetten” tussen Alma en Reynolds. 
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Locatie 

Het verhaal speelt zich op slechts enkele locaties af. Het meest in het oog springt 

natuurlijk het 18de eeuwse town house waar de Woodcocks wonen en werken. 

Grandioos, majestueus, een schitterende wenteltrap,… 

 

Ondanks de ruimte was het geen lachertje om daar te filmen door bv. de smalle 

deuren, zodat de technische crew op een mierenhoopje bij elkaar moest staan. 

Zodanig zelfs dat Daniel Day-Lewis er bijna claustrofobisch van werd (zegt hij zelf). 

 

Kleuren – licht 

Vaak doet het gebruik van kleuren en licht denken aan Barry Lyndon van Stanley 

Kubrick, een film die volledig werd opgenomen met natuurlijke lichtbronnen. Ook 

hier wordt zo natuurlijk mogelijk gewerkt, wat er voor zorgt dat de kleuren 

authentiek blijven. 

 

Klankband 

Soms zijn de geluiden even belangrijk als de muziekscore. Hier is dit zeker het 

geval. Omdat Reynolds Woodcock vaak opgesloten zit in zijn ivoren toren van 

creatieve inspiratie en dan – zeker bij het ontbijt – allergisch is voor het minste 

geluidje, worden alledaagse geluiden, zoals het schrapen van een mes op een 

toast, immens uitvergroot. 

 

Maar nog grootser is de muziek. 

Zoals altijd al sinds There will be 

Blood geschreven door John 

Greenwood van Radiohead. 

Gedurende maar liefst 90 van de 

130 minuten is de muziek te horen, 

en zij drukt dus ook een 

belangrijke stempel op het verhaal. 

Heel veel strijkers en pianomuziek, 

soms romantisch, soms dramatisch. 

De muziek is perfect te beluisteren 

los van de film. Greenwood werd voor diverse Awards genomineerd en won de Los 

Angeles Film Critics Association Award. 

 

Kostumering 

Alle nominaties voor Beste Kostumering heeft Mark Bridges met Phantom Thread 

weten verzilveren met Awards. Zijn creaties zijn dan ook bijzonder mooi, elegant, 

wel vrij klassiek. Hij is het alter ego van Reynolds Woodcock wat het creatieve luik 

betreft: ook al gaat het maar om filmkostuums, toch werden de mooiste en beste 

stoffen gebruikt. Zelfs de 17de eeuwse Antwerpse kant is authentiek en het hoeft 
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dan ook niet te verwonderen dat er enorm protest ontstond toen hij de schaar in 

deze kostbaarheid zette om ze te verknippen. 

 

Ieder toeschouwer met een beetje smaak zal zijn persoonlijke creatie in het hele 

aanbod kunnen terugvinden. 

 

 

8. Acteurs 

 

Meer dan al het andere is Phantom Thread misschien nog wel een acteursfilm, met 

3 schitterende performers: de alombekende Daniel Day-Lewis, de minder bekende  

Lesley Manville en de onbekende Vicky Krieps. En toch moet niemand voor de 

andere onderdoen. 

 

Daniel Day-Lewis 

Engels-Iers acteur, geboren in 1957. Reeds als kind trad 

hij op in enkele kleinere films, maar zijn debuut in een 

grotere film maakte hij toch reeds op 14-jarige leeftijd 

in Sunday Bloody Sunday. Tien Jaar later kreeg hij een 

bijrolletje in Gandhi. Ondertussen volgde hij wel een 

opleiding aan de Bristol Old Vic-theaterschool. 

 

Vanaf 1985 vertolkt hij alleen maar meesterlijke 

hoofdrollen, terwijl hij telkens in de huid kruipt van heel 

diverse personages. Ik wil jullie het complete overzicht 

niet onthouden: 

 

1985  My Beautiful Laundrette (Johny, kansarme Britse homoseksueel) 

1985  A Room with a View (Cecil, kunstzinnige intellectueel uit de hogere kringen) 

1987  The Unbearable Lightness of Being (vrouwengekke chirurg uit Praag) 

1989  My Left Foot (invalide schrijver Christy Brown) 

1992  The Last of the Mohicans (Nathaniel, Europeaan, maar opgevoed door de 

laatste der Mohicanen) 

1993  In the Name of the Father (Gerry Conlon, onschuldig veroordeelde Ierse 

“terrorist”)  

1996  The Crucible (John Proctor, Amerikaans landeigenaar  17de eeuw) 

1997  The Boxer (bokser, voormalig IRA-lid) 

2002  Gangs of New York (New Yorks bendeleider) 

2005  The ballad of Jack and Rose (stervende oude man) 

2007  There will be Blood (oliemagnaat Plainview) 

2013  Lincoln (president Lincoln) 

2017  Phantom Thread (couturier Reynolds Woodcock) 
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Daniel Day-Lewis behoort tot wat men noemt de method acting groep. Deze 

acteurs proberen de lijn tussen hun filmpersonage en zichzelf te doorbreken door 

ook in hun leven vergelijkbare ervaringen in scene te zetten. Marlon Brando wordt 

gezien als de godfather, maar DDL is zeker een uitmuntend navolger. 

Method acting kan betekenen: 

 

Je uiterlijk aanpassen (verdikken, vermageren,…) om meer op het personage te 

gelijken. Of het gezond is, is een andere vraag. Vaardigheden aanleren 

bijvoorbeeld wanneer het personage een bepaald beroep uitoefent. DDL heeft echt 

leren naaien en de kleine wondjes die aan zijn vingers te zien zijn, zijn echte 

speldenprikken.  Soms gaat het om een vreemde taal, een eigenaardig accent,… 

 

Je in vergelijkbare posities plaatsen: voor zijn rol in My Left Foot heeft DDL 

maanden in een rolstoel geleefd. Ook tijdens de opnames kwam hij er niet uit. 

Voor de The Last of the Mohicans leefde hij maandenlang in de wildernis en voedde 

hij zich met gevonden voedsel. Tijdens de opnames van In The Name of the Father 

liet hij zichzelf opsluiten, sliep nachtenlang niet als voorbereiding op 

ondervragingsscènes en liet zich dagenlang door iedereen op de set uitschelden. Je 

psychisch inleven, jezelf verliezen in een rol. Hier blijft de acteur ook buiten de 

opnames in zijn rol en neemt hij in het dagelijkse leven alle gewoontes, 

eigenschappen,… van zijn filmpersonage over. 

 

Er bestaat wel heel veel discussie of dit nu wel dé manier van acteren is. Velen 

beweren dat het juist een bewijs van goed acteren is, wanneer je op de juiste 

ogenblikken de aan/uit knop kunt gebruiken. Komt erbij dat method actors voor 

hun omgeving heel belastend kunnen zijn en vaak gezien worden als aanstellers en 

opscheppers. 

 

Voor DDL is deze manier in elk geval heel vruchtbaar geweest, want zo heeft hij 

drie maal de Oscar voor beste mannelijke vertolking in de wacht gesleept, naast tal 

van andere prijzen. Voor deze film was hij wel genomineerd, maar hij pakte naast 

het beeldje. 

 

Vóór de opnames van Phantom Thread gaf DDL aan dat dit zijn laatste film zou 

worden en vanaf nu op pensioen zou gaan. Afwachten of hij woord houdt. In elk 

geval heeft hij gedurende dertig jaar heel veel betekend voor de filmwereld. 

 

Vicky Krieps 

Vertolkster van de rol van Alma is de Luxemburgse Vicky Krieps. Nauwelijks bekend 

bij het grote publiek, hoewel een veel gevraagde actrice, maar voornamelijk in 

kleinere producties. De bekendste films waarin zij optrad, zijn Hanna (actiefilm 

van Joe Wright), A Most Wanted Man (spionagethriller van Anton Corbijn) en Das 
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Zimmermädchen Lynn (licht erotisch drama). PT Anderson had haar in deze laatste 

film gezien en liet haar onmiddellijk op auditie komen. 

 

Zij vertegenwoordigt de totaal andere acteerschool: die van improvisatie, 

natuurlijkheid, spontaneïteit. DDL had zich 

voorbereid door de wereld van de topcouturiers 

tot in de kleinste details te bestuderen en door te 

proberen zelf één van hen te worden. Hij was 

alleen met zichzelf begaan, wilde door niets of 

niemand afgeleid worden. Hij weigerde Vicky 

Krieps dan ook te ontmoeten tot hun eerste 

gezamenlijke opname en wilde zelfs niet met haar 

repeteren. Net zoals haar personage Alma op een 

fantastische wijze het hoofd weet te bieden aan 

Reynolds Woodcock, zo wist Vicky Krieps zijn opgestelde regels te doorbreken, door 

vooraf…. even onverwachts bij hem op bezoek te gaan en te keuvelen over koetjes 

en kalfjes. En wonder boven wonder, hij was er mee opgezet. 

 

En net zoals haar personage in de film zegt: “Als je een wedstrijd in het elkaar 

aanstaren wilt, dan zal ik hem winnen”,  zo moet zij zeker niet onderdoen in de 

wedstrijd “Wie acteert hier het best ?”. Alleen werd dat blijkbaar niet door 

iedereen zo gezien, want zij kreeg geen nominatie voor beste vertolking. 

 

 

Lesley Manville 

Als vertolkster van de zus Cyril. Zij werd wel genomineerd voor de beste 

vrouwelijke bijrol, maar 

ook zij wist niet te 

winnen. Zij is vooral 

bekend als actrice van 

Mike Leigh (All or 

Nothing, Another Year, 

Mr. Turner,…) In 

Phantom Thread vertolkt 

zij niet het meest 

sympathieke personage, 

maar deze rol zet zij wel 

met verve neer. 
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9. Wat schrijft de pers ? 

 

“Onheilszwanger Phantom Thread is een lust voor het oog.”  (NRC Handelsblad) 

 

“Uiteindelijk zal de film vooral de geschiedenis ingaan als de exit in schoonheid 

van Day-Lewis. De acteur achter Billy the Butcher en Daniel Plainview levert hier 

mogelijk de subtielste vertolking van zijn carrière af. Beginnende acteurs moeten 

de ontbijtscènes maar eens bestuderen. Puur goud.” (Vertigo) 

 

“Visueel en narratief gelaagd relaas over de tol van creativiteit.” (K.U.T. film) 

“Die Luxemburgerin Vicky Krieps spielt diese Alma, und ohne sie würde der Film in 

all seiner unelastischen Schönheit und all dem gediegenen Ambiente in der 

Ausstattung, den Kostümen, den erlesenen Bildern, unterlegt mit Streichmusik der 

keinesfalls verstörenden Art noch auf der Leinwand verenden, bevor er unser Auge 

und Ohr überhaupt träfe. Vicky Krieps aber ist sensationell. Furchtlos, gerade Day-

Lewis, seiner Rolle wie auch dem Darsteller gegenüber, und obwohl Almas 

Geheimnis, das in einem Pilzomelett versteckt ist, hier nicht gelüftet werden soll, 

ist doch die Chuzpe, mit der sie sich dem Genie, den Empfindlichkeiten wie dem 

Getue dieses Mannes widersetzt, von außerordentlicher Risikobereitschaft.” 

(FAZ.Net)  (Chutzpe = vrijpostigheid) 

“Der seidene Faden hält etliche verblüffende Wendungen parat, bruchlos wandelt 

sich der Film vom Ehedrama zur Beziehungskomödie zum Psychothriller. Auch die 

Figuren scheinen darüber zu staunen, was ihnen hier widerfährt.  (Der Spiegel) 

 

10. Bronnen 

 

Filmmagie februari 2018 

NRC Handelsblad 27-2-2018 

Vertigo 13-2-2018 

Filmtotaal 2-2-2018 

Knack Weekend 13-2-2018 

Der Spiegel  31-1-2018 

Der Tagesspiegel 31-1-2018 

Die Zeit 1-2-2018 

Kutfilm.be 

Cuttingedge.be 

Muziek-en-film.infonu.nl 

FAZ.Net 

 

 

Guido Verstraeten 
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AU-REVOIR LÀ-HAUT 

 

 

1. Technische fiche 

 

FR – 2017 – 117 min. 

 

Regie  Albert Dupontel 

Scenario Albert Dupontel naar Pierre Lemaître 

Fotografie Vincent Mathias 

Muziek Christophe Julie 

Montage Christophe Pinel 

Cast  Albert Dupontel (Albert), Nahuel 

Perez Biscayart (Edouard), Laurent 

Lafitte (Pradelle),…  

Distributie Gaumont 

 

2. Winst of verlies 

Wereldoorlog I loopt op zijn laatste benen. Elke soldaat in de loopgraven houdt zijn 

adem in. Vier lange jaren van ploeteren en overleven in de kuilen vol modder 

tussen de ratten en ander ongedierte eisen hun tol. Wapenstilstand wordt elk 

moment uitgeroepen, maar dat is echter niet naar de zin van luitenant Henri 

d’Aulnay-Pradelle die onnodig zijn jongste en zijn oudste soldaat samen op 

verkenning het niemandsland instuurt. Het is als invallen in de laatste minuut van 

een wereldbekerwedstrijd. De uitslag staat vast. Het verschil kan niet meer 

gemaakt worden.  

In tegenstelling tot het Franse voetbalspel op het recente wereldkampioenschap in 

Rusland, fabriceren de Franse regisseurs bij momenten meesterlijke films. Au 

revoir là-haut is er zo één. Het is een sprookjesachtig epos met een grimmig kantje 

voor volwassenen. Het neemt de kijker van bij de start mee op een donkere reis 

doorheen de menselijke ziel. De Franse ploeg daarentegen serveerde alleen maar 

afbraakvoetbal. Ik werk inderdaad aan deze bespreking, nadat België met het 

kleinste verschil verloor van Frankrijk. Vergeef me de ontgoocheling om de gemiste 

finale. 
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In de halve finale België-Frankrijk leidde een detail tot verlies of winst. De 

magistrale dribbel en trap van Eden Hazard net buiten de rechterpaal in plaats van 

er net in, verdiende veel meer.  Ook de beslissing van luitenant Henri d’Aulnay-

Pradelle valt fataal uit voor soldaat Edouard Péricourt. “In een oorlog als laatste 

sneuvelen is nog stommer dan als eerste”, fluistert een stem bij de aanvang van de 

film. Het is negen november 1918. Vanuit de lucht volgt de camera een hond, die 

een enorm gebied doorkruist om een dringende, dwingende en verlossende 

vredesboodschap te brengen. Iedereen in de loopgraven is aan beide kanten 

oorlogsmoe. Met uitzondering van de ambitieuze, meedogenloze Franse luitenant 

Pradelle, het vleesgeworden kwaad… Hij zal de oorlogshel niet uit zichzelf sluiten. 

Integendeel.  

Als bijna laatste en onnodige slachtoffer van Wereldoorlog I verliest Edouard 

Péricourt de helft van zijn gezicht in blessuretijd. Zijn leven wordt gered, maar 

tegen welke prijs? Voortaan ijlt Edouard het leven door zonder onderkaak. De 

ondragelijke pijn verdooft hij met morfine, met heel veel morfine. Een verslaving 

is geboren. Edouard smeekt Albert om samen zijn dood in scène te zetten. 

Péricourt wil namelijk niet terug naar het rijke, ouderlijke huis waar zijn 

dominante vader en rijke bankdirecteur op hem wacht.  

Albert Maillard, een strijdmakker en door het gedeelde leed van de oorlog een 

vriend voor het leven, vindt na de oorlog een wrak terug in Parijs. Péricourt leeft 

op een houten zolder, vol zelfmedelijden, waar hij langzaam uit het dal kruipt met 

behulp van een buurmeisje Louise dat hem accepteert zoals hij is: een verminkt 

man. Niet alleen lichamelijk, maar ook zijn ziel torst een trauma. Louise 

interpreteert en vertaalt de wensen van Edouard. Péricourt verschuilt zich achter 

zelfontworpen maskers en legt zich toe op zijn grootste passie: de tekenkunst. Met 

een slimme zwendel in herdenkingsmonumenten verzekeren de drie kompanen – 

het weesmeisje wordt een vast lid van de bende - zich van een financiële 

toekomst. Helaas kruisen ze daardoor ook de wegen van de vreselijke luitenant 

Henri Pradelle en van de vader Péricourt. De innerlijke oorlog is nog niet 

beëindigd. 
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3. De trainer   

Albert Dupontel vertolkt het 

personage Albert Maillard, hij 

herwerkte ook het boek Au 

revoir, là-haut tot een scherp 

scenario en nam als regisseur 

alle touwtjes in handen. Niet 

alleen bracht hij de sfeer van de 

bestseller op het witte doek, hij  

weet zichzelf ook goed te 

regisseren als ontwapenende en 

bij momenten naïeve loebas. De 

regisseur behoudt perfect de balans tussen het ruwe realisme en de 

sprookjesachtige sfeer van het Parijs in 1920. Daarbij combineert hij oude 

verteltruckjes van de vroege cinema met een mooi kleurenpalet. Enige 

gelijkenissen qua stijl met Un Long Dimanche de Fiançailles van Jean-Pierre Jeunet 

vallen niet te ontkennen.  

De regisseur ging niet over één nacht ijs. Met de belangrijkste acteurs en actrices 

repeteerde hij voor de opnames weken aan een stuk. De rol van de slechterik 

luitenant Pradelle, een bij momenten onweerstaanbaar grappig figuur, vertrouwde 

hij toe aan Laurent Lafitte. Tijdens de repetities schiepen ze samen het personage 

met zijn eigenzinnige manier van lopen en lachen. Laurent had veel plezier van 

deze aanpak. Hij beoordeelde ook nooit moreel het karakter van zijn 

personage. Dat is de kracht van grote spelers om te zeggen: “Hij is een slechterik, 

maar dat is niet mijn probleem. Ik zie de situatie, ik zie wat ik kan brengen.” 

 

Het afwerken van de film duurde meer dan negen maanden. De regisseur 

organiseerde provinciale proefvoorstellingen, waardoor hij met behulp van het 

publiek de film tot een coherent verhaal herleidde. De afdeling speciale en digitale 

effecten onder leiding van Cédric Fayolle speelde een grote rol, maar hun ingrepen 

werden vakkundig verborgen doordat het team de beelden achteraf autochroom 

bewerkte. Dit procedé om kleurenfotografie mogelijk te maken, werd door de 

gebroeders Lumière in 1903 uitgevonden. Dupontel is gek op deze stijl. Vroeger 

werden zo zwart-witfoto’s in de donkere kamer ingekleurd. 

 

Charlie Chaplin en Shakespeare zijn de twee grote voorbeelden van de filmmaker. 

“Chaplin vertelt ons trieste verhalen, vaak met een politieke boodschap, maar 

brengt ons toch altijd aan het lachen. Dat is een enorm talent, dat ook de 

toneelgrootmeesters als Shakespeare en Molière bezitten. Een tragedie brengen, 

waarbij de kijker aan de lippen van de acteur hangt en tegelijkertijd ook een 

belangrijk inzicht meekrijgt.” 

 

https://www.rollingstone.fr/k-o-lafitte-au-tapis/
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Bij het zoeken naar de actrice die het meisje Louise kon vertolken, had de 

regisseur Jackie Coogan voor ogen die in Chaplins The Kid het blonde jongetje 

speelde. Héloïse Balster doet dat in Au revoir là-haut trouwens schitterend. Zij 

werd pas op het laatste moment in het repetitieproces betrokken, zodat zij fris aan 

de opnames kon beginnen. In de film speelt haar personage een spel met de 

gekwetste Eduard, een spel van emoties. Zij leert Eduard deze te vinden en los te 

laten. 

 

4. Maskerade 

Tijdens het carnaval in Venetië nemen de deelnemers via maskers een nieuwe 

identiteit aan en ontvluchten zo even aan de werkelijkheid. James Ensor gebruikt 

in zijn schilderwerken maskers om zijn conflictsituatie met de maatschappij te 

symboliseren.  In Au revoir là-haut vervullen die maskers de beide functies. Het 

hoofdpersonage vindt zichzelf enerzijds opnieuw uit, anderzijds verzet hij zich ook 

tegen de gevestigde orde, waaronder zijn vader, die als bankdirecteur aan de top 

zit van deze klasse, die verantwoordelijk is voor de ellende van Wereldoorlog I.  

Kortom, er zit dus heel wat 

symboliek in de door Cécile 

Kretschmar ontworpen 

kleurrijke maskers. De 

verminkte kunstenaar Eduard 

meet zich zeer bewust de 

zelfontworpen maskers aan 

in plaats van de door 

legerartsen voorgestelde 

gezichtsprotheses. Het is een 

eerste schop – maar niet zo 

mooi als Eden Hazard - tegen de schenen van de maatschappij. Die maskers zijn 

een perfect visueel middel om de veelheid van emoties uit te drukken die te maken 

hebben met Eduards trauma’s en de zoektocht naar zijn identiteit. De maskers en 

het visuele, filmisch spel ermee, geven de film zijn sprookjesachtig sfeer.  

Heel wat acteurs weigerden de rol van de gewonde frontsoldaat, maar voor de 

jonge Argentijn Nahuel Pérez Biscayart was het net een provocerende uitdaging. 

“Dat was het leukste van de hele rol. Ik wilde al heel lang met een masker spelen. 

Acteren vanachter een masker gaat compleet in tegen alles waar acteren op dit 

moment voor staat. Het is meestal volledig gericht op het gezicht, op de ogen, 

zeker als dat ook nog eens een heel mooi gezicht is. Om dan een film lang een 

masker op te hebben, is het bijna een soort opgestoken middelvinger; een politiek 

statement, een kleine daad van verzet. Dat heeft wel een zekere schoonheid, vind 

ik.” 
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Nahuel Biscayart acteert subtiel, non-verbaal en zeer 

doorleefd. Naarmate de film evolueert en steeds meer 

vaudeville wordt, komt het flamboyante karakter van zijn 

personage Péricourt tot leven. Pérez was enorm betrokken 

bij de film. Zo voldeden sommige maskers in zijn ogen niet 

en moest de ontwerper opnieuw aan het werk. “Ik kan een 

rol pas spelen als ik er zelf in geloof en als mijn fantasie 

begint te werken.” 

 

De Argentijnse acteur brak in Frankrijk door met zijn 

hoofdrol als de vurige aids-activist Sean in 120 Battements Par Minute van regisseur 

Robin Campillo. Hij kreeg daarvoor de César (de Franse Oscar) voor beste 

nieuwkomer. Au revoir là-haut behaalde zelf vijf Césars o.a. voor de regisseur, de 

fotografie, het scenario, de kostuums en het decor. De film trok in Frankrijk meer 

dan twee miljoen bezoekers naar de bioscoop. 

 

Albert Dupontels (°1964) carrière startte als stand-up komiek en evolueerde 

vandaar uit naar acteren, regisseren en scenario’s schrijven. In 1998 won hij met 

zijn film Bernie de Grote Prijs op het Yubari International Fantastic Film Festival. 

Daarna maakte en regisseerde hij nog vijf films, waarvan 9 mois ferme (2013) de 

bekendste is. Hij won met deze aangename, lichte komedie over een single-rechter 

die plots zwanger blijkt te zijn zonder dat ze weet door wie of hoe, twee Césars 

voor beste actrice en beste scenario.  

 

5. De bal 

De film bevat heel wat interessante thema’s. Elk onderwerp verdient een 

uitgebreide analyse, maar onze speelminuten of pagina’s zijn gelimiteerd.  

 

Er is de oorlogstragedie met het leed van de nabestaanden en er is de wroeging van 

de overlevenden. Waarom ben ik er nog? Waarom trof de kogel mijn makker en niet 

mij? Hoe vind ik mijn plek in de alledaagse samenleving terug na een aantal jaren 

kamperen in erbarmelijke omstandigheden, met dagelijkse oorlogsstress en 

waanzin als ontbijt, middag- en 

avondmaal? Wereldoorlog I was 

geen ponykamp of een 

Wereldkampioenschap in Rusland. 

Het voetbalspel of een 

beschaafde stammentwist op een 

groen veld lijkt in de verste 

verten niet op wat Eduard en 

Albert aan het front beleefden. 
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De verminkte soldaten hadden bovendien een extra fysieke drempel te overwinnen 

op hun pad naar herintegratie. Minstens twaalf procent van alle gewonden uit de 

Eerste Wereldoorlog had een gezichtsverwonding en van hen was ongeveer een 

derde deel voorgoed verminkt. Dit betekende dat in Frankrijk, Groot-Brittannië en 

Duitsland, met hun zeven miljoen overlevende gewonden, ongeveer 280.000 

mannen een permanente aangezichtsverwonding hadden. De plastische chirurgie 

stond nog in de kinderschoenen en de plastisch chirurgen stonden, gezien de stand 

van zaken op dat gebied, dan ook voor een schier onmogelijke taak.  

 

Albert Maillard vindt traag de weg terug naar een nieuw bestaan. Al houdt dat een 

aantal opofferingen in en begint hij opnieuw onderaan de ladder. Eduard Péricourt 

worstelt echter met oude en nieuwe demonen, al of niet versterkt door zijn 

verslaving. Zijn innerlijke littekens maken het tweede deel van de film enorm 

boeiend. Opgelet: spoiler-alert.  

 

Zowel vader als zoon Péricourt 

missen de veel te vroeg 

overleden vrouw en moeder. 

Het rouwproces liep zo 

verschillend dat vader en zoon 

elkaar afstootten. In plaats van 

samen het verdriet te 

verwerken, vereenzamen ze. 

Het wederzijds onbegrip groeit 

naar een zeer diepe kloof. 

Zeker wanneer Eduard zich als 

kunstenaar ontpopt en andere 

facetten van zijn identiteit ontdekt. Eduard is om vele redenen bijzonder. Het 

einde van de film verrast daardoor, maar meer mag ik niet schrijven. 

 

Een ander interessant onderwerp om een balletje over in de lucht te houden, is de 

financiële fraude en de daaruit vloeiende complotten die op twee manieren het 

verhaal doorkruisen. Enerzijds zijn er de arme soldaten die in het Parijs van 1920 

het beter willen hebben en een eenvoudig plan opzetten, waarbij ze naïeve 

gemeentebesturen oplichtten met een portofolio van beeldhouwwerken die de 

gevallen helden van Wereldoorlog I herdenken. Anderzijds is er luitenant Henri 

Pradelle die in het naoorlogse leven zonder scrupules fraudeert, gewoon omdat hij 

het kan en er blijkbaar van geniet om anderen het leven zuur te maken. Hij licht 

zowel zijn schoonvader als de Franse overheid op, enkel en alleen ter 

verheerlijking en verrijking van zichzelf. Het ontbeert deze man aan elke vorm van 

empathie of moreel kompas.  
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Terwijl de Franse oudgedienden hun zwendel ergens nog rechtvaardigden door 

tijdens een groot slotfeest in een zeer luxueus hotel op ludieke wijze af te rekenen 

met de generaals, bezorgden de ministers en de bankiers door een gebrek aan 

competenties of een geweten heel wat onschuldigen een gewisse dood op het 

slagveld van Wereldoorlog I.  

 

Albert Maillard vindt trouwens geen gewetensrust met het oneerlijk verdiende 

geld. Tegelijkertijd jaagt 

Pradelle hem op. Ook hier 

verrast het einde met de 

boodschap dat eerlijkheid het 

langst duurt, maar meer mag 

ik andermaal niet schrijven. 

Enkel en alleen, dat de wijze 

waarop Pradelle uit de film 

verdwijnt, sterk verbonden is 

met het begin van de film. Dat 

geldt ook voor de manier waarop Maillard aan het Franse gerecht ontloopt. Het 

einde van de film knoopt zich vast aan het begin en geeft ons een belangrijke 

boodschap mee: “Elke positieve of negatieve daad die we stellen, heeft 

onmiskenbaar dezelfde positieve of negatieve gevolgen.” 

 

Au revoir là-haut is een film met een menselijk verhaal over eenzaamheid, maar 

ook over vriendschap die levens redt.     

 

6. Tip 

Van 7 oktober tot 11 november 2018 loopt er in 

de tentoonstellingszaal Zwijgershoek een 

fototentoonstelling van Jimmy Kets met als titel 

The graves are nice this time of year. Hij 

fotografeerde het hedendaagse herdenkings-

landschap van Wereldoorlog I.   

 

 

7. De tacticus 

De film is op het gelijknamige boek Tot ziens daarboven van Pierre Lemaître 

gebaseerd. Recensies omschrijven het als een meesterlijk en meeslepen epos over 

Wereldoorlog I en de nadagen ervan. Het won in 2013 de Prix Goncourt en het 

veranderde het leven van de schrijver. Plots werd hij door literair Frankrijk erkend 
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en uitgenodigd voor talloze interviews. Daarvoor was hij een degelijke 

misdaadauteur die met de trilogie rond de Parijse commissaris Verhoeven binnen 

het genre zijn sporen wel verdiende, maar in de marge bleef werken. Het is 

opvallend hoe de schrijver in deze drie boeken (Irène, Alex en Camille) pittige 

gruwelscènes laat overlopen in humoristische scènes en daarin heel wat 

verwijzingen naar de grote voorbeelden uit het misdaadgenre verweeft. Naast Tot 

ziens daarboven publiceerde Lemaître nog drie andere boeken, met name 

Bruidsjurk (2009), Rollenspel (2010) en Drie dagen en levenslang (2016). 

 

8. Persstemmen 

“Als regisseur maakt Dupontel van dit gitzwarte 
epos - naar de gelijknamige roman van Pierre 
Lemaître - een ongemakkelijk doch charmant 
sprookje voor volwassenen. En zo hebben we ze al 
lang niet meer gezien.” (De Morgen) 

“Deze adaptatie doet Lemaîtres meesterwerk dan 

ook alle eer aan. Dat is mede de verdienste van de 

acteurs, Laurent Lafitte voorop. Hij is als Pradelle 

het vleesgeworden kwaad, heerlijk aangedikt en 

laconiek. Onze landgenote Émilie Dequenne ontroert 

dan weer als Edouards zus Madeleine.” (De 

Standaard) 
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Tom D’hauwer 
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MAUDIE 

 

1. Technische fiche 
 

 

CA/IER - 2016 - 115 min 

 

 

Regie  Aisling Walsh 

Scenario Sherry White 

Fotografie Guy Godfree 

Montage Stephen O’Connell 

Muziek Michael Timmins 

Acteurs Sally Hawkins (Maudie Lewis, geb. 

Dowley), Ethan Hawke (Everett 

Lewis),Kari Matchett (Sandra), Zachary 

Bennett (Charly Dowley ),... 

Productie Bob Cooper, Susan Mullen, Mary Sexton,  

Mary Young Lecki 

Distributie Imagine Film Distribution 

 

 

Kunst en liefde op de meest onverwachte plek 

 

2. Verhaal 

 

Maudie is het – grotendeels - waarheidsgetrouwe verhaal van een Canadese 

schilderes wiens werk zo levenslustig is dat je nauwelijks kan geloven hoe lastig 

haar leven wel is geweest. 

Als we haar in de eerste beelden zien, is ze rond de dertig, klein van gestalte met 

gekromde rug en de vingers stijf van de artritis waar ze van kinds af aan onder 

lijdt. Al gans haar leven wordt ze door haar handicap behandeld als een kind.  Na 

de dood van hun ouders laat haar broer Maud achter bij een dominante tante Ida 

en verkoopt het ouderlijk huis dat blijkbaar enkel aan hem is nagelaten. Maud 

protesteert: “Ik zal wel voor het huis zorgen.” “Je kan nog niet eens voor jezelf 

zorgen”, repliceert de broer. 

Al snel merk je dat iedereen in het kuststadje Digby in Nova Scotia (een 

schiereiland in Canada) Maud onderschat. Ze mankt en praat op een vreemde 

manier. Toch is ze verre van hulpeloos. Wanneer ze in de buurtwinkel een 

advertentie ziet waarin een inwonend huishoudhulpje wordt gezocht, neemt ze het 
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heft in eigen handen en scheurt ze het bericht van het prikbord.  

Ze loopt kilometers ver om het adres op het briefje te bereiken. Everett Lewis, een 

norse, arrogante,  solitaire visverkoper is niet direct geneigd het kreupele vrouwtje 

aan te nemen, maar als er geen andere kandidaten komen opdagen, wil hij haar 

toch een kans geven.  

Maud moet zijn zeer afgelegen, piepklein, sober ingericht huisje op orde brengen 

en voor hem koken.  Lang duurt dat werk niet en ze wil een beetje kleur aan het 

interieur toevoegen. Ze vindt een pot groene verf en begint er mee te schilderen. 

Eerst zet ze een schapje in het heldergroen, dan tekent ze een boompje op de 

muur. Blauwe vogels verschijnen op de wanden en kleurrijke bloemen op het 

vensterglas. “Van wie mocht jij feeën schilderen op de muren?” gromt Everett. 

“Het zijn geen feeën, maar vogels. Jij gaf de toelating,” antwoordt Maud, “Jij zei 

dat ik je huis er goed moest laten uitzien. Ik denk dat het er nu goed uitziet.” 

Mauds leven is verre van rooskleurig: Everett behandelt haar vaak lomp en bruut, 

haar familie en dorpsgenoten zijn niet heel lief voor haar en haar 

levensomstandigheden zijn zeer primitief. Maar hoe hard de golven van het bestaan 

ook op haar inbeuken, Maud blijft immer glimlachen en … schilderen, overal en op 

alles wat ze in handen kreeg, van boekenrekken tot keukengerief. Haar favoriete 

onderwerp: de natuur in al haar ongerepte schoonheid, met lieflijke diertjes, 

fleurige bomen en glooiende heuvels. Sandra, een New Yorkse dame die in de buurt 

verblijft, koopt haar eerste schilderijtjes en snel groeit haar succes. Er verschijnt 

een artikel in de krant over haar, passanten komen met hun auto naar het huisje 

kijken en de bonte tafereeltjes van vuurtorens en vissersbootjes vliegen de deur 

uit. Zelf president Nixon is niet ongevoelig voor haar speelse werkjes. Vijf dollar 

vraagt ze, maar als haar broer komt,  stijgt plots de prijs naar zes. 

Ook de liefde tussen Maud en Everett bloeit open in dat hutje aan de rand van de 

wereld. Zijn onhebbelijkheid en norsheid zet hij geleidelijk aan de  kant. Hij veegt 

zelfs al de vloer en schilt de aardappelen terwijl Maud hun wereld verbeeldt, 

simpel en oprecht. Hier ontluikt een onwaarschijnlijke, levenslange liefde; het 

huisje fleurt op, de seizoenen worden draaglijker, het isolement van beiden is 

eindelijk doorbroken. Tot ze kermend van de pijn in allerijl door haar man naar het 

hospitaal wordt gebracht. Op haar sterfbed verontschuldigt Everett zich dat hij niet 

opgemerkt had dat ze zo ziek was. Zij sust hem en fluistert hem toe dat ze 
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absoluut gelukkig is, want dat ze zich door hem heel geliefd heeft gevoeld.   

“I’m ok, Everett. I was loved !” dixit Maud. 

 

 

3. Sally Hawkins 

 

Als het waar is dat je niet bij 

iedereen in de smaak kan vallen, dan 

komt de pientere, opgewekte Sally 

Hawkins heel dicht in de buurt om 

dat wel te kunnen. Negen jaar na 

haar succes in Mike Leighs Happy Go 

Lucky waarin ze een onstuimige 

lerares Poppy speelt, heeft de nu 41-jaar oude actrice een benijdenswaardig 

stadium in haar carrière bereikt. Voor haar rol als Poppy ontving ze een Golden 

Globe en een Zilveren Beer. Ze werkte drie keer samen met Leigh en twee keer 

met Woody Allen (Cassandra’s Dream en Blue Jasmin waarvoor ze een 

Oscarnominatie kreeg. Nu speelt ze in drie nieuwe films (o.a. Paddington) waarvan 

wij er dit jaar twee aan u vertonen: Maudie en The Shape of Water.   

Haar acteerprestaties in Maudie zijn zo fijngevoelig en zo uiterst gedetailleerd dat 

ze elke vorm van gemakkelijk sentiment verwerpen. Ethan Hawke, die in Maudie 

een sterke vertolking neerzet van Everett 

Lewis en o.a. gekend is van zijn rol als Todd 

Anderson in ‘Dead Poets Society’ (1989) of als 

vader Mason in Boyhood (2014) vertelt: “Ik zag 

Sally Hawkins een week voor we met filmen 

begonnen. Sally schilderde drie tot vier uur 

per dag. Ze had een dans- en bewegingsleraar 

onder de arm genomen om haar te helpen de bewegingen in te studeren van 

iemand die aan kinderartritis lijdt. Ze finetunede haar Canadees accent. Het werd 

me al snel duidelijk dat ik met een perfectioniste zou gaan samenwerken die 

streeft naar een hoog prestatieniveau.”  

Dit zijn dan ook de redenen waarom Hawkins ervoor zorgt dat haar personage niet 

vervalt in een karikatuur van een meelijwekkend vrouwtje. Integendeel. Ze zet een 

lieflijk, levensecht persoon neer, een mens waarvoor je bewondering koestert. 

Sally blijft ingetogen en subtiel en overtuigt enorm. Misschien heeft het enige 

gemeenschappelijke element van Maudie Dowly en Sally Hawkins hier ook iets mee 

te maken: beiden werden opgevoed in een kunstminnend milieu. Maudies moeder 

moedigde haar aan om kerstkaartjes te schilderen en de ouders van Sally – zelf 

schrijvers en illustratoren van kinderboeken – stimuleerden haar in haar artistieke 

opleiding.   
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In februari kan u Sally Hawkins  in ons forum ook nog zien schitteren in The Shape 

of Water. In deze visueel opvallende fantasiefilm van Guillermo del Toro (regisseur 

van Pan’s Labyrinth uit 2006) speelt ze een jonge vrouw die niet kan spreken, maar 

die een opmerkelijke soulmate vindt in het vreemde waterwezen dat gevangen 

gehouden wordt in het laboratorium waar ze werkt. Ook hier overtuigt Hawkins ons 

van haar uitzonderlijk acteertalent en ontvangt ze terecht een Oscarnominatie.  

Tot slot herneemt ze haar rol als Mrs Brown in Paddington, de langverwachte 

sequel van de enorm gesmaakte hit. Hiermee bewijst Sally Hawkins dat ze van alle 

markten thuis is en dat ze kan schitteren in zowel een art house drama als in een 

fantasy blockbuster en een succesvolle familiefilm.  

 

4. Framed in a window 

In een van de eerste scènes zit Maudie buiten op de schommelbank onder de porch. 

Binnen in de keuken hoort ze hoe haar broer en tante na de dood van hun moeder 

haar lot bepalen. Vanachter het raam zie je Maud over haar schouders kijken, haar 

gezicht nauwelijks zichtbaar door het doffe glas, ze hoort het gesprek en loopt 

naar de keuken en maakt hen duidelijk dat ze niet akkoord gaat. Haar weerstand 

wordt de kop ingedrukt. Omdat ze inziet dat over haar toekomst onherroepelijk  is 

beslist, deelt ze botweg mee: “Ik ga nog wat schilderen.” 

Dat schilderen zal later blijken 

Mauds grote redding en roeping te 

zijn. Met haar naïeve schilderijtjes 

wordt Maudi Lewis een nationaal 

gewaardeerde kunstenares. Door te 

schilderen ontwikkelt ze haar 

onafhankelijkheid en helpt ze de 

aanvankelijk brute eenzaat Everett 

inzien dat ook hij tot liefhebben in 

staat is.  Je ziet Everett vaak gaan vissen, vis leveren of in het weeshuis werken 

waar hij opgroeide en klusjesman is. Deze scènes zijn grijs en de beelden zijn 

strak. Maud brengt letterlijk kleur in zijn leven en verbreedt zijn horizonten, 

verandert zijn levensritme. Als zij de honden probeert te temmen, sneert Everett 

dat zij goed moet weten welke hiërarchie er bij hem thuis heerst: “Altijd eerst ik, 

dan de honden, dan de kippen en dan jij.” Hoewel verschillende scènes zoals deze 

Everett in schril contrast zetten met Maud, heeft zij nooit de neiging om die rol 

noch als slachtoffer noch als tegenstander op te nemen. De film focust op Maud die 

haar kracht en koppigheid, haar kwetsbaarheid en warmhartigheid nog versterkt. 

Het is een ode aan Lewis’ optimisme, moed en vastberadenheid. Negatieve 

ervaringen zet Maud opzij net zoals ze in haar kinderlijke schilderijtjes geen 

schaduwen toelaat.   
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De komst van Sandra, de rijke, hippe New Yorkster aan wie Everett vis blijkt te 

verkopen, betekent de start van een geleidelijke verandering in de relatie tussen 

Maud en Everett en een catharsis voor de personages zelf. Maudi voelt zich voor 

het eerst erkend als individu. Everett ontdoet zich van zijn ruwe bolster. En wij als 

kijker komen te weten wat Maudie drijft. Op Sandra’s vraag “I’m still trying to 

figure out what makes you tick”, antwoordt Maudie: 

’A window. 

 

I love a window.  

A bird whizzing by, a bumblebee… 

It’s always different. The whole of life.  

The whole of life already framed right there.’ 

 

Hier krijg je te zien wat zij ziet: dat kaders geen beperkingen hoeven te zijn, meer 

zelfs dat afbakeningen ook kansen zijn om de wereld op een heel andere manier te 

zien, om te ontdekken hoe simpel en eenvoudig mooi het leven wel kan zijn. Het is 

deze levensvisie die we ook terugvinden in haar werk. In haar schilderijen proef je  

de puurheid van de simpele dingen in het leven. Haar werk is eenvoudig, vrolijk, 

vol felle kleuren. Je kan niet anders als er goedgezind van worden. 

 

De regisseur Aisling Walsh slaagt er op magistrale wijze in deze kern van de film 

visueel in beeld te brengen: Maud en Sandra zitten samen rustig en begripvol 

tegenover elkaar aan een tafel, ingekaderd door het raam erachter. Zo wordt het 

beeld van de twee vrouwen kunst in een film over hoe kunst kan voortkomen uit en 

bestaan in een totaal onverwachte plek. En hier merk je hoe zij, precies daar, juist  

op dat moment “de wereld” (kunnen) zijn. 

 

5. Folk 

 

Bij een biopic van een Canadese folkloristische kunstenares past natuurlijk country 

music.  Hiervoor is Michael Timmins verantwoordelijk. Hij is de gitarist van de 

legendarische Canadese band Cowboy Junkies (die je tijdens de aftiteling kan 

beluisteren) . Reeds van bij het begin hoor je Timmins op de gitaar, vergezeld van 

een viool. De toon is letterlijk gezet. Timmins gitaarspel is heel rustig en pakkend 

en wordt afgewisseld met o.a. een emotioneel heel sterke song van Mary O’Hara 

(Dear Darling). Het frêle liedje ‘Little Bird’ van de Ierse singer-songwriter Lisa 

Hannigan dat de archiefbeelden van de echte Maudie en Everett Lewis op het einde 

aangrijpend ondersteunt, laat deze film nog lang nazinderen. 
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6. Maudie Dowley (1903-1970) 

 

De echte Maudie op wiens leven 

deze film is gebaseerd, werd in 

1903 geboren in South Ohio, 

Nova Scotia, Canada. Al heel 

vroeg stelden artsen bij haar 

reumatoïde artritis vast wat haar 

in haar dagelijks leven 

beperkingen oplegde. Haar moeder stimuleerde haar om kerstkaartjes met 

waterverf te maken. Toen haar ouders stierven, erfde haar broer het huis en moest 

ze bij tante Ida gaan wonen. Ze trouwde in 1938 met de visboer Everett Lewis en 

ging bij hem in Marshalltown wonen in een alleenstaand huisje van 4 m op 4 m. Dit 

huisje is nu heropgebouwd en is tegenwoordig in zijn geheel te zien in de Art 

Gallery of Nova Scottia in Halifax.  

Deze 4 op 4m-woning draagt 

volledig Maud Lewis’ stempel. Alles 

wat los en vast zat, werd 

beschilderd. De ramen en luiken 

versierde ze met vrolijk gekleurde 

bloemen, ossenteams, paarden, 

vogels, herten of katten. Ook de 

omgeving en zichten rond het huisje 

werden op doek in beeld gebracht. 

Daarnaast ook de boten van de 

Kaapse eilanden, paarden die een slee trekken, schaatsers en dergelijke. Hiervoor 

fungeerden  haar herinneringen uit haar kindertijd:  het landschap en de mensen 

rond Yarmouth en South Ohio, als inspiratiebron. Maud Lewis werd een nationale 

vedette, maar bleef arm. Pas na haar dood betaalde men voor bijvoorbeeld ‘A 

Family Outing’ 22.200 dollar op een veiling in 2009 in Toronto. Haar man, Everett 

Lewis, werd in 1979 door een roofovervaller thuis vermoord. 

 

 

7. In de pers 

 

“Als portret van een huwelijk, fraai gespeeld door Sally Hawkins en Ethan Hawke, 

is Maudie fascinerend. Dat Maudie koste wat kost een verheffende boodschap wil 

uitdragen, maakt het drama iets te zoet en keurig.” (Pauline Kleijer, 14 september 

2017 in de Volkskrant). 

“Hawkins zal terecht veel lof oogsten voor haar rol, maar Hawke verdient ook een 

eervolle vermelding: grommend en bot tot het slot, maar zijn mokkend 

uitgevoerde attenties en de steeds levendiger blik in zijn ogen verraden hoe zijn 
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genegenheid voor de kleine indringster groeit en wat hij zelf als weeskind aan 

trauma's met zich meedraagt. Het samenspel tussen de twee is ongelooflijk knap. 

Hoe waarheidsgetrouw deze rooskleurige versie van hun huwelijk is, mag dan door 

biografen betwist worden, de film kiest radicaal voor geloof in de liefde en dat 

werkt aanstekelijk.” (cinema m-be) 

“Maudie is een intiem portret van een bijzonder kunstenares, maar schiet door in 

de romantisering van haar leven. Haar huwelijk met Everett Lewis was alles 

behalve perfect, maar met haar doorzettingsvermogen en optimisme weet Maud 

Lewis je hart te veroveren.” (A. Huntjens op Filmvandaag.nl) 

“Een figuur als Maud Lewis is zeker een film waard, al was het maar omdat ze zo’n 

uniek optimistische blik op nahield. Hawkins verdient dan weer een staande 

ovatie, omdat ze er zowaar in slaagt om een driedimensionaal en innemend 

personage te maken van een rol die gemakkelijk potsierlijk had kunnen uitdraaien. 

Ze is echter een eenzaam lichtpunt in een plat drama dat weinig  of niets toe te 

voegen heeft aan het verhaal en dat Ethan Hawke (als Maudie’s nurkse echtgenoot 

Everett) de grootste miskleun uit zijn carrière schenkt.” (Ruben Nollet op 

vertigoweb.be) 

“Aisling Walsh volgt veel genrelijnen – die van het klassieke plattelandsdrama en 

de biografie, waarmee haar film topzwaar dreigt te worden en onregelmatige 

tijdssprongen maakt in de kleine twee uur die ons zijn gegeven. Gelukkig ga je je 

als kijker toch hechten aan Maudie en Everett, met name door de geloofwaardige 

vertolkingen van Hawkins en Hawke. Met mooi camerawerk en folky soundtrack 

van Michael Timmins.” (Jan-Kees Verschuure op cinemagazine.nl)   

 

8. Bronnen 

 

Pauline Kleijer, De Volkskrant, 14 september 2017   

Cynthia Fuchs, popmatters.com, 19 juni 2017 

Andrea Huntjens, filmvandaag.nl, 13 september 2017 

Ruben Nollet op Vertigoweb.be, 7 september 2017 

Jan-Kees Verschuure op Cinemagazine.nl, september 2017 

Belinda van de Graaf in Trouw.nl, 14 september 2017 

Wikipedia.org & Imdb.com 

 

 

Thomas D’hollander 
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THE SQUARE 

 

1. Technische fiche  

 
Zweden – 2017 – 151 min. 
 
 
Regisseur Ruben Östlund  

Scenario Ruben Östlund  

Cast  Claes Bang (Christian), Elisabeth Moss 

(Anne), Dominic West (Julian), Terry 

Notary (Oleg),…  

Fotografie Frederik Wenzel 

Montage Jacob Secher Schulsinger 

Muziek  Rasmus Thord 

Productie Plattform Produktion 

Distributie Cinéart 

 

 

2. Kunst in de bioscoop  

Beeldende kunst en cinema, beide steunen op de visuele werking van het 

individuele kunstwerk. Het is bijgevolg evident dat vele films een beroep doen op 

de inspirerende werking van schilders en beeldhouwers. Vaak resulteert dit in 

biopics over al dan niet gerenommeerde artiesten, die de bewondering van de 

cineasten voor hun onderwerp niet onder stoelen of banken steken. Als zij de 

toeschouwer deelgenoot kunnen maken van deze bewondering, kan dit resulteren 

in sterke prenten zoals Maudie van Aisling Walsh, dit jaar ook in het avondforum te 

bekijken. Andere voorbeelden zijn Frida, de film uit 2002 van Judie Taymor, The 

Girl With The Pearl Earring van Peter Webber uit 2003 en Mr. Turner van Mike 

Leigh uit 2014. Soms neigt de aandacht van de cineast naar idolatrie, ten nadele 

van een kritische toon of een cinematografische experiment, waardoor de toon 

zeemzoet wordt. Renoir van Gille Bourdos uit 2012 is zo’n voorbeeld, net als Big 

Eyes uit 2014, nochtans van klasbak Tim Burton.  

Hedendaagse kunst lijkt bij uitstek een gemakkelijke prooi voor een kritische of 

satirische benadering. De vaak gehoorde bedenking – is dat kunst ?, dat kan ik zelf 

ook wel maken - is de aanleiding van een grappige scène in de succesvolle 

rolstoelkomedie Intouchables (Nakache en Toledano, 2011): Driss, vertolkt door 

Omar Sy, begint zelf een doek vol te kliederen als hij de prijzen van sommige 
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hedendaagse schilderijen verneemt, het werk wordt vervolgens voor een bom 

duiten verkocht. Fundamenteler kritiek op de hedendaagse kunstwereld blijft 

echter schaars. Untitled (Jonathan Parker, 2009) en The Imperialists Are Still Alive 

(Zelna Durra, 2010) waren verdienstelijke pogingen, maar kregen internationaal 

weinig weerklank. Daarin heeft Ruben Östlund met The Square nu verandering 

gebracht.    

 

3. De curator belaagd   

Christian is de curator van het X-Royal art museum in Stockholm, en in die 

hoedanigheid ook de spreekbuis tegenover de geldschieters en de pers. Hij wordt in 

de voetgangerszone buiten het museum slachtoffer van een slim gespeeld 

zakkenrollersmanoeuvre, waarbij hij zijn smartphone en zijn portefeuille 

kwijtspeelt. Samen met zijn assistent Michael kan hij met zijn computer de locatie 

van zijn smartphone achterhalen, of toch herleiden tot een groot 

appartementsgebouw. Hij laat in alle brievenbussen van het complex een anonieme 

dreigbrief achter, waarin hij vraagt zijn bezittingen terug te bezorgen in de 

plaatselijke 7-Eleven. Als zijn onaangeroerde spullen daar ook effectief afgeleverd 

worden, voelt hij zich de koning te rijk. Maar niet voor lang. Hij krijgt namelijk het 

bericht dat er andermaal een pakket op hem wacht in de 7-Eleven. Daar blijkt dat 

zijn dreigbrief bij sommigen in het verkeerde keelgat is geschoten, en dat er 

repercussies zullen volgen.  

Door deze zorgen heeft 

Christian het moeilijk het hoofd 

bij de zaak te houden, met 

name de promotie van de 

nieuwe exhibitie, met The 

Square van Lola Arias als 

centrale stuk. Dit werk, buiten 

de muren van het museum, wil 

een vrijplaats zijn voor 

vertrouwen en begrip, 

waarbinnen iedereen dezelfde rechten en verplichtingen deelt. De curator luistert 

maar met een half oor naar de plannen van de gladjanussen van het 

marketingbureau en overdenkt de mogelijke gevolgen van de publiciteitsstunt 

nauwelijks. Temeer omdat hij zijn machtspositie misbruikt heeft ten opzichte van 

een journaliste, die met hem tussen de lakens is gekropen. Ook zij begint 

verantwoording te vragen voor Christians gedrag. Intussen moet hij ook deels de 

zorg op zicht nemen voor zijn twee dochters, die zich na de scheiding niet zo 

gemakkelijk opstellen. Een mens tuimelt van minder van zijn voetstuk.  
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4. Kunst als katalysator  

Bij de aanvang van de film wordt een ruiterstandbeeld, symbool voor de kunst van 

het verleden, op het plein voor het X-Royal Art museum op een bijzonder klunzige 

wijze weggehaald om plaats te maken voor The Square. Deze installatie, een 

vierkant van witte neonbuizen, markeert de plaats waarbinnen mensen beloven om 

zich verantwoordelijk en altruïstisch te gedragen. Dit geeft meteen aan waar het 

de regisseur, Ruben Östlund, om te doen is. Het kunstwerk als dusdanig is niet 

bijzonder opmerkelijk, zoals ook de jongens van de marketing opmerken, maar het 

menselijke gedrag is de echte issue. Van de installatie, van de film.   

Ook de andere kunstwerken uit het museum die in beeld worden gebracht, 

fungeren als katalysator voor de menselijke geest en verdampen het dunne laagje 

vernis waarmee de ware aard wordt gemaskeerd. Het werk bestaande uit hoopjes 

gruis op de vloer onder de neonboodschap “You have nothing”, wordt door de 

schoonmaakploeg voor een deel vernield, waarop Christian met zijn assistente 

besluiten het ongeval te verzwijgen en zelf een snelle restauratie te verrichten. 

Kunst als unieke creatie van de artiest? Alleszins niet volgens de curator van het 

museum. Wat is trouwens de relevantie van die hoopjes gruis, waar een 

zaalwachter angstvallig op toeziet dat ze niet gefotografeerd worden… Een stapel 

bewegende stoelen vormt de achtergrond van een moeizaam gesprek tussen 

Christian en een bedpartner, een dialoog die door het rumoer van een installatie en 

een nieuwsgierige suppoost nog ongemakkelijker wordt. 

De performance kan gezien worden als het paradepaardje van de hedendaagse 

kunst. In de film zit een lange sequentie, bijna een kortfilm op zich, waarin een 

kunstenaar zeer overtuigend een agressieve chimpansee speelt tijdens een 

galadiner met mooi uitgedoste genodigden. De performer springt op de tafels en 

slaat glazen aan scherven. De gasten, doordrongen van het besef dat de moderne 
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artiest de grenzen moet aftasten, kijken toe maar er sluipt een zekere angst 

binnen. Wanneer de aapmens een vrouw hardhandig aanpakt en die om hulp begint 

te roepen, duurt het nog verontrustend lang vooraleer er reactie komt. De mens 

blijkt een kuddedier in een nauwelijks verhullend maatpak.   

 

5. Van vlees en bloed  

Christian wordt van bij het begin neergezet als de gladde directeur die zich de 

codes en maniertjes van de sector volledig heeft eigen gemaakt, net als het IAE-

jargon (International Art English), het alchemistentaaltje dat de artistieke incrowd 

priesterlijke autoriteit moet geven. Als hij gevraagd wordt een wazige omschrijving 

van een expositie te verduidelijken, spint hij er nog een wolliger deken rond. 

Veelzeggend is ook de scène waarin Christian vermoedt dat zijn onenightstand een 

gebruikt condoom wil bemachtigen om zonder zijn toestemming zwanger te 

worden. De hypocrisie is overduidelijk: met The Square - de installatie voor de 

deur van het museum - wil hij tolerantie en hulpvaardigheid prediken, maar zelf 

wantrouwt hij de medemens. En de bedelaars die doorheen de hele film blijven 

opduiken, kunnen ook niet op veel mededogen rekenen.    

Het maatschappijbeeld dat uit The Square spreekt, is veeleer bitter. De bedelaar 

als terugkerend motief wijst op egocentrisme en onverschilligheid. Christian vindt 

de privileges die hij geniet als blanke, mannelijke museumdirecteur evident. Hij is 

hip, praatgraag, stijlvol en populair bij het andere geslacht. Verlaat hij echter zijn 

eigen comfortabele cocon, dat begint de onzekerheid. Op het thuisfront weet hij 

geen gepaste aanpak voor het tegendraadse gedrag van zijn dochters. In het 

appartementsgebouw waar hij zijn brieven bust, wordt hij nerveus, zijn vertrek 

lijkt op een vlucht. Zijn behandeling van de jongen die verantwoording en excuses 

eist voor de dreigbrief, wijst op radeloosheid. De pogingen om in het reine te 

komen, komen te laat.   

Regisseur Östlund is clever genoeg om Christian niet eenzijdig neer te zetten als 

een hatelijk creatuur. Hij wordt een mens van vlees en bloed, met gebreken, maar 

ook met een geweten. Deze herkenbaarheid vermindert de afstandelijkheid bij de 

toeschouwer: The Square doet verslag van sociologische fenomenen waarvan elke 

persoon deel uitmaakt. Typerend is deze context is de scène waarbij de toespraak 

van de kunstenaar (vol holle frasen, dat spreekt) voortdurend onderbroken wordt 

door de schuttingstaal van een man met Tourette. Ruimdenkend en taboeloos, zo 

ziet de kunstwereld zich graag, laat men de lezing doorgaan. Als dit bijna 

onmogelijk wordt, merkt een toehoorder op dat de man met Tourette daar niets 

aan kan doen, vrolijkheid is uit den boze. Terwijl in de cinema de desbetreffende 

scène menig lachsalvo oplevert. 
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6. Films met een sociologische inslag 

De Zweed Ruben Östlund (geboren op 13 april 1974) is met The Square als film met 

een sociologische inslag niet aan zijn proefstuk toe. Zijn reputatie als regisseur van 

skifilms verleende hem de toegang tot de filmschool van Göteborg. Groepsdruk, 

sociale aanvaarding en manipulatie vormen het onderwerp van zijn eerste 

langspeelfilms, zoals The Guitar Monoloid (2004), Involuntary (2008) en Play 

(2011).  

De internationale doorbraak volgde in 2014 met Turist (ook bekend als Force 

Majeure), waarmee hij de juryprijs won in Un Certain Regard in Cannes. Centraal 

in deze film staat de welbekende scène waarin een ouderpaar samen met hun 

kinderen op skivakantie buiten zitten te eten. Als er een lawine afkomt, grijpt de 

vader zijn smartphone en vlucht weg. Hij kijkt zelfs niet naar zijn kinderen. 

Hoewel het slechts loos alarm was, blijkt de relatie tussen vader en moeder 

onherroepelijk veranderd: het masker is gevallen. Wat daarachter zat, oogde niet 

fraai.  

The Square kan gezien worden 

als een logische volgende 

stap. Temeer omdat de 

gelijknamige kunstinstallatie 

niet alleen door de regisseur 

bedacht is, maar ook effectief 

is geplaatst in het Vandalorum 

Museum in Värnamo in 2014, 

compleet met de bijhorende 

gedachte van altruïsme. Naar 

eigen zeggen wil hij de veranderende maatschappelijke verhoudingen op de korrel 

nemen: vroeger konden kinderen gewoon op straat spelen, zonder enig toezicht. De 

ouders gingen ervan uit dat andere volwassenen wel een handje zouden toesteken 

in geval van nood. Nu is het anders: mensen die we niet kennen worden gezien als 

een potentiële bedreiging. Ook voor andere scènes heeft Östlund uit eigen 

ervaringen geput. De man met Tourette heeft ooit echt zijn opwachting gemaakt in 

een Zweeds theater, de GSM van Östlund werd ooit ontvreemd op een gelijkaardige 

manier als in de film te zien is.  

Op die manier laat hij de scheidslijn tussen feit en fictie voor een deel wegvallen: 

als gevierd regisseur maakt hij deel uit van de geprivilegieerde kunstwereld die hij 

met “The Square” op de hak neemt. Östlund erkent dat in de figuur van Christian 

zeker autobiografische elementen verwerkt zitten: de hunker naar aandacht is een 

noodzaak voor iedereen die het wil maken in de culturele sector. 
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7. Cast  
 
Zoals het de elitaire kunstwereld betaamt, oogt de film 

bijzonder stijlvol. Zo zoekt de camera herhaaldelijk 

vierkante trappen op om er betekenisvolle shots uit te 

puren met betrekking tot de positie op de 

maatschappelijke ladder. Maar het meeste visuele 

plezier komt van de gelaatsuitdrukkingen van de 

personages, die vaak variëren tussen de broodnodige 

serieux van gevestigde waarden en de  ironische grijns 

waarmee ze zich boven de andere plaatsen. De Deense 

acteur Claes Bang schiet als Christian daarmee de 

hoofdvogel af. Bang, buiten de Scandinavische landen 

alleen bekend van een bijrolletje in het tweede 

seizoen van The Bridge, heeft dankzij het succes van 

The Square inmiddels een volle agenda.  

Opvallend is ook de aanwezigheid van enkele van de grootste gezichten van het 

kleine scherm. Elisabeth Moss is de onbetwiste koningin van de betere Amerikaanse 

televisiereeks. Zij speelde niet alleen 

presidentsdochter Zoey Bartlet in The 

West Wing, maar schitterde als 

hoofdrol Peggy Olson in Mad Men, 

waarvoor zij meermaals werd 

gelauwerd. Deze rol gaf haar ook 

definitief het aura van een sterke 

vrouw, hoewel ze zelf ontkent een 

feministisch rolmodel te willen zijn. In 2014 won ze een golden globe voor haar 

hoofdrol als Robin in de miniserie Top of the Lake, maar mogelijk is ze nog 

bekender geworden door haar vertolking van June Osborne is de bejubelde reeks 

The Handmaid’s Tale. In The Square is ze de journaliste met wie Christian tussen 

de lakens kruipt en hem daarna verantwoording vraagt.  

Als de kunstenaar die niet enkel het doelwit is van de Tourette-patiënt maar ook 

van de chimpansee-acteur herkennen we Dominic West, onvergetelijk dankzij de 

hoofdrol Jimmy McNulty in The Wire, voor 

velen nog steeds de beste reeks ooit. Zijn 

personage lijkt een vestimentaire knipoog 

naar Julian Schnabel. Motion capture 

kunstenaar Terry Notary, die de 

chimpansee op angstwekkende manier 

gestalte geeft, werd door de regisseur 

opgemerkt voor zijn vertolking in – hoe kan 

het ook anders - Planet Of The Apes. 
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8. Pers en prijzen 
 
In het januarinummer van ‘Filmmagie’ (nr. 681, jan. 2018), waar de Vlaamse critici 

de beste films van het voorbije jaar verkiezen, valt het de redactie op dat The 

Square slechts één vermelding krijgt. Dat is zeer opmerkelijk, aangezien de film 

met de Gouden Palm in Cannes aan de haal ging en genomineerd werd voor de 

Oscar voor de beste niet-Engelstalige film. Ook op de European Film Awards was de 

film de grote slokop, met awards voor scenario, regisseur, acteur, komedie en 

beste film. Wat meteen aantoont dat de film zowel voor- als tegenstanders kent, 

ook in ons selectiecomité. 

‘De Morgen’ titelt alleszins ondubbelzinnig: “The Square: komische (en slimme) 

klassieker in wording. Ruben Östlund maakt een heerlijke film over de hypocriete 

mens.” 

De recensie geeft ook nog mee: “Het enige wat je The Square kunt verwijten, is 

dat de film te vol zit. Hij is als een prachtige, bontgekleurde bos bloemen die zo 

reusachtig is dat hij niet meer in de vaas past.” (Lieven Trio in ‘De Morgen’, 21-11-

2017) 

Pauline Kleijer geeft een gelijklopend oordeel in ‘De Volkskrant’: “The Square is 

een geestige en vaak hoogst ongemakkelijke satire, maar ook een lust voor het 

oog, met fraai camerawerk en uitstekende acteurs. De films van Ruben Östlund 

leveren fantastische stof voor discussie op.” (Pauline Kleijer in ‘De Volkskrant’, 8-

11-2017) 

Maar zelfs de kritische pennen erkennen zekere kwaliteiten:  

“Laten we maar meteen met de deur in huis vallen: Ruben Östlunds opvolger 

van Turist had in Cannes nooit de Gouden Palm mogen winnen. Toch niet in het 

jaar waarin het geniale Loveless van Andrej Zvjagintsev deel uitmaakte van de 

competitie. Dat betekent echter niet dat The Square een prul is. De film is beslist 

origineel en geestig, maar een beetje te lang is en bij momenten net iets te 

pretentieus.” (Chris Craps in ‘Vertigo’, 21-11-2017) 
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Zelf vond ik de film geen seconde te lang en bijzonder geestig, bijgevolg kan ik me 

volledig vinden in de conclusie in ‘NRC’: “Films over het maken van films zijn 

meestal niet zo bijster interessant. Maar van Östlund zou je zo’n film toch graag 

willen zien. Hij zou als weinig anderen de absurde kanten van zijn bestaan als 

filmmaker onder een vergrootglas kunnen leggen. Hopelijk beschouwt hij zijn 

huidige verblijf in Cannes ook als studiemateriaal voor zo’n toekomstige film.” 

(Peter de Bruijn in ‘NRC’, 20 mei 2017) 

 

 
 

9. Bronnen 
 
Lieven Trio in ‘De Morgen’, 21-11-2017 

Chris Craps in ‘Vertigo’, 21-11-2017 

Lien Delabie in ‘Enola’, 8-11-2017 

Peter De Bruijn in ‘NRC’, 20-5-2017 

Wikipedia: ‘Ruben Östlund’ en ‘The Square’ 

 
 

Walter Goedemé 
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THE SHAPE OF WATER 

“Als ik erover zou praten… Als ik dat zou doen… Wat zou ik je dan vertellen ? Ik 

vraag het me af. Zou ik je vertellen over de tijd ? Het gebeurde heel lang geleden, 

blijkbaar. Tijdens de laatste dagen van de heerschappij van een prins. Of zou ik je 

vertellen over de plaats ? Een klein stadje aan de kust ver van alles en iedereen. Ik 

weet het niet… Zou ik over haar vertellen ? De prinses zonder stem. Of misschien 

maak ik je gewoon attent, op de waarheid van deze gebeurtenissen… en het 

verhaal van liefde en verlies en het monster dat alles probeerde te verwoesten.”  

Deze woorden uitgesproken door een van de personages (Giles) begeleiden de 
beginscène. Ze zetten de toon van The Shape of Water, een sprookje voor 
moeilijke tijden. 

 

1. Technische fiche 

 

VS – 2017 - 119 min.  

Regie  Guillermo del Toro 

Scenario Guillermo del Toro en Vanessa Taylor 

Fotografie Dan Laustsen 

Montage Sidney Wolinsky 

Muziek Alexandre Desplat 

Cast  Sally Hawkins (Elisa Esposito), Octavia 

Spencer (Zelda Fuller), Michael 

Shannon (Richard Strickland), Richard 

Jenkins (Giles), Michael Stuhlbarg (Dr. 

Robert Hoffstetler), Doug Jones 

(mysterieus wezen) 

Productie J. Miles Dale en Guillermo del Toro 

 

 

2. Verhaal 

 

1962, Baltimore aan de Amerikaanse oostkust. Elisa, die wegens een verminking 

geen stem heeft, werkt ’s nachts als poetsvrouw in een beveiligd 

onderzoekscentrum van de luchtvaart. Ze heeft een routineus leven zonder 

romantiek. Voor twee mensen is ze een uniek klankbord: voor haar oudere buurman 

Giles die als ontwerper van affiches geen waardering meer krijgt en voor haar 

collega-poetsvrouw Zelda die tijdens het werk voor twee praat. Met hen kan Elisa 

communiceren via gebarentaal. 
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Op een dag keert het tij in het leven van Elisa met de komst van een ‘nieuwe 

aanwinst’ in het onderzoekscentrum. Een geschubd, amfibisch wezen uit het 

Amazonegebied dat daar als een god wordt aanbeden. Hij is het enige 

overblijvende in zijn soort en is persoonlijk door een gewelddadige Richard 

Strickland naar het onderzoekscentrum gebracht.  

 

Elisa laat zich door het wezen 

niet afschrikken en ze zoekt 

toenadering. Met hardgekookte 

eitjes, gebarentaal en muziek 

dringt ze tot hem door. De 

wonderbaarlijke band tussen de 

twee ontsnapt niet aan de 

aandacht van Dr. Hoffstetler, 

een echte wetenschapper die 

zich door politiek niet laat 

leiden. Wanneer Strickland - op 

bevel van de legertop – het 

‘object’ wil opofferen in functie van de ruimterace, is het alle hens aan dek. Elisa 

heeft een plan om haar amfibieman te redden en ze kan daarbij rekenen op de 

artistieke Giles. Onverwachts krijgt ze extra ondersteuning. 

 

 

3. A fairy tale for troubled times 

 

Amerika in de jaren zestig 

is geobsedeerd door de 

toekomst, door Cadillacs en 

gelatinepudding. De Koude 

Oorlog woedt, de wedloop 

om de ruimte is volop aan 

de gang. Op het niveau van 

de overheid resulteert de 

strijd om macht en kennis 

in geweld, verraad, vernedering en wraak. Strickland gebruikt alles – zelfs 

folterpraktijken – om zich te doen gelden tegenover de amfibieman. De Russische 

spion Dimitri plaatst kennis boven macht en de prijs die hij daarvoor betaalt, is 

hoog. Wie niet presteert, valt in ongenade, zegt Generaal Hoyt tegen Strickland die 

een waardevolle aanwinst voor het ruimteprogramma – de amfibieman - laat 

ontsnappen. 
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In de samenleving zorgen racisme en homofobie er ook voor dat mensen uit de boot 

vallen. Ze worden gediscrimineerd en misprijzend afgewezen, wat tot uiting komt 

in de scène in de taartenwinkel. Zowel een Afro-Amerikaans koppel als de 

homofiele buurman Giles zijn er niet (meer) welkom voor een stukje limoentaart. 

Ook Elisa Esposito - haar familienaam “dankt” ze aan het feit dat ze een wees is – 

leidt door haar beperking een geïsoleerd leven. Op veel waardering voor haar 

nachtwerk moet ze ook niet rekenen. Samen met haar Afro-Amerikaanse collega, 

spraakwaterval Zelda, doet ze ‘maar’ poetswerk. Elisa, Giles en Zelda vormen de 

onzichtbare mensen, diegenen die gemakkelijk te negeren zijn.  

Laat het nu net dit trio zijn dat tegen de overheid – in de persoon van de 

monsterlijke Strickland - in opstand komt. De oorsprong van de rebellie ligt bij 

Elisa in haar fascinatie voor het amfibisch wezen. Ze voelt zich sterk verwant met 

hem omdat ze beiden stemloos zijn en elk, in hun wereld, miskend zijn. En dan is 

ze verliefd… 

 

 

4. The Shape of Water 

 

Volgens Guillermo del Toro zijn 

liefde en water de meest buigzame 

en krachtige dingen in het 

universum. Je weet niet op wie je 

verliefd gaat worden tot je de 

persoon vindt. En in de tussentijd 

is liefde dus vormeloos, zoals 

water.  

Water is de hele tijd aanwezig in 

de film. Badwater, kookwater, 

poetswater, regenwater, water in een reuzetank, de oceaan, hele kamers vol 

water. Zout water is de natuurlijke habitat voor het amfibisch wezen en dat wordt 

het ook voor Elisa, nadat ze door de magische krachten van haar geliefde een soort 

van kieuwen ontwikkelt op de plaats van de littekens in haar hals. 

 

 

5. Guillermo del Toro: een eigenzinnige, creatieve duizendpoot 

 

Voor de Mexicaanse regisseur Guillermo del Toro (°1964)  was The Shape of Water 

al jaren zijn droomproject. Een kleine film (lees: kostprijs minder dan 20 miljoen 

dollar) waarin hij zijn creativiteit kon uitleven. De film ontstond uit zijn fascinatie 

voor universele monsters in liefdesverhalen. De schone en het Beest, King Kong en 

de horrorklassieker Creature from the Black Lagoon (1954). In een typische 

monsterfilm zou Strickland de held zijn en het amfibisch wezen het monster. Maar 
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hij wou het omdraaien. Elisa en het wezen vormen het hart van de film: puur en 

onbedorven door de wereld. Een vrouwelijk personage, dat haar eigen intuïtie volgt 

en een fantastisch waterwezen. Of hoe eigenzinnigheid en fantasie redding kunnen 

brengen.  

Eigenzinnig kan je del Toro zeker 

noemen. Hij is wars van studio’s en 

producers die hun ideeën willen 

opdringen en hij is tot in het kleinste 

detail betrokken bij zijn filmprojecten.  

Vandaar ook dat hij in zijn filmcarrière 

verschillende productiebedrijven heeft 

opgericht. Eén ervan met zijn twee 

bloedbroeders, de Mexicaanse regisseurs Alfonso Cuarón en Alejandro González 

Iñárritu. Met zijn drieën - Hollywood noemt hen de ‘Three Amigos’ - hebben ze de 

‘nieuwe Mexicaanse film’ vanaf de eeuwwisseling op de wereldkaart geplaatst. 

Iñárritu met Amores Perros (2000), Cuarón met Y tu mamá también (2001) en del 

Toro met El Labirinto del Fauno (2006). 

Volgens del Toro is El Labirinto del Fauno (of de Engelstalige titel Pan’s Labyrinth) 

één van de films die zijn leven hebben gered. 

De prent is een vreemdsoortige mengeling van 

genres: gruwelijke horror en overvloedige 

fantasy-elementen overgoten met wat 

melodrama tegen de harde achtergrond van 

het fascistische Spanje van 1944. Zowel qua 

horror als qua verbeelding is El Labirinto 

buitensporiger dan The Shape of Water en 

daarom werd hij misschien minder goed onthaald bij het grote publiek. Maar beide 

zijn duidelijk del Toro-films met hun kunstige visuele aankleding, hun ode aan de 

verbeelding en hun pleidooi voor ongehoorzaamheid in een tijdskader dat angst 

inboezemt.  

Naast die persoonlijke filmprojecten heeft hij een aantal big-budget Hollywood-

producties geregisseerd: Blade II (2002) en Hellboy (2004), alle twee gebaseerd op 

stripfiguren, de sciencefiction film Pacific Rim (2013) en de horrorfilm Crimson 

Peak (2015).  Nog meer horror in de romanreeks over vampieren The Strain trilogy 

die hij samen met Chuck Hogan geschreven heeft. Nadien werd deze trilogie door 

het televisienetwerk FX omgevormd in een tv-reeks die vier seizoenen liep. Voor 

kinderen schreef hij samen met jeugdauteur Daniel Kraus Trollhunters, wat dan 

weer een zeer succesvolle animatiereeks voor Netflix werd.  

Guillermo del Toro, die in oorsprong een make-upspecialist is, heeft zich dus 

ontpopt tot een zeer veelzijdig iemand met een onvoorstelbare creativiteit en 

fantasie. Hij is ook wel wat speciaal en zelfs excentriek. Want hij bezit twee 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Gonz%C3%A1lez_I%C3%B1%C3%A1rritu
https://en.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Gonz%C3%A1lez_I%C3%B1%C3%A1rritu
https://en.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Gonz%C3%A1lez_I%C3%B1%C3%A1rritu
https://en.wikipedia.org/wiki/Y_tu_mam%C3%A1_tambi%C3%A9n
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huizen die hij enkel gebruikt om zijn verzameling op te bergen i.v.m. alles wat 

hem in zijn leven heeft geraakt en beïnvloed. Boeken, posters, rekwisieten, 

notitieboekjes vol met ideeën en schetsen, maquettes, kunstvoorwerpen, 

stripverhalen,… Wat hem ook enorm boeit, is de Victoriaanse periode met 

schrijvers als Charles Dickens en Wilkie Collins en natuurlijk ook de 19e-eeuwse 

seriemoordenaar Jack the Ripper. De unieke poster die James Jean voor The Shape 

of Water getekend heeft- in de film ligt hij op de tekentafel van Giles - , zal 

waarschijnlijk ook een plaats krijgen in zijn uniek curiositeitencabinet dat zelfs al 

eens het onderwerp van een museumtentoonstelling is geweest. 

 

 

6. Een opmerkelijk liefdespaar: Sally Hawkins en Doug Jones 

 

Doug Jones (°1960) is een Amerikaans acteur die bekend staat als contorsionist en 

mimeacteur. Of hij nu een reuzekakkerlak is (Mimic), een Faun of een Bleke Man 

(El Laberinto del Fauno), een amfibieman (Hellboy en Hellboy II) of een geest 

(Crimson Peak), voor regisseur del Toro is Jones dé acteur die gestalte kan geven 

aan  zijn ongebreidelde fantasie. Altijd gaat zijn gezicht schuil onder een masker 

en een dikke laag grime en krijgt hij een hallucinant pak aangemeten, zodat hij 

uren in de make-up kamer moet doorbrengen en fysiek afmattende opnames en 

wachtpauzes moet doorstaan. Del Toro noemt hem ‘very committed’, omdat hij tot 

het uiterste gaat (lees: tot bloedens toe) tijdens opnamen, ondanks de hinder die 

hij van zijn vermomming ondervindt.  

In The Shape of Water waren de 

vele waterscènes een uitdaging. 

Zowel de ‘dry for wet’-opnamen, 

waarbij Jones hing te bengelen aan 

bedrading als de ‘wet for wet’-

opnamen waarbij Sally Hawkins en 

hij ondergedompeld waren in een 

tank en naar boven moesten komen 

om naar lucht te happen. En dat 

met een pak dat altijd maar zwaarder wordt naarmate het meer water opslorpt.  

Doug Jones voelt zich verwant met de amfibieman in de film. Hij noemt zichzelf 

een outcast omwille van zijn wat bovenaardse verschijning, zijn groot, mager, 

pezig lichaam en zijn smal, hoekig gezicht. Door dat uiterlijk, zijn buitengewone 

lenigheid en zijn bereidheid om bijna altijd met latex en silicone omhuld te 

worden, is Jones – met 150 credits in 30 jaar tijd –  niet om werk verlegen geweest. 

En nu is het (uit) kijken naar  een remake van de filmklassieker Nosferatu (F.W. 

Murnau) van 1922: Nosferatu (David Lee Fischer), waarin Jones in het vel van 

vampier Graaf Orlok kruipt. 



FilmMagie Sint-Niklaas Avondforum 2018-2019 

 

51 

 

In december hebt u Sally Hawkins 

(°1976) kunnen bewonderen als de 

Canadese volkskunstenares Maud Lewis 

in de ontroerende film Maudie (2017). 

De rol van buitenbeentje en outcast ligt 

haar wel. Misschien omdat ze van nature 

ook zeer verlegen is.  

Na een acteursopleiding aan de Royal 

Academy of Dramatic Art in Londen 

heeft ze eerst voor theater en televisie 

gewerkt tot ze in 2002 haar filmdebuut maakte in Mike Leighs film All or Nothing. 

Na een bijrol in Vera Drake (2004) brak ze definitief door met haar vertolking van 

Poppy in de derde film waarvoor Leigh haar engageerde: Happy-Go-Lucky. Een film 

over een leerkracht lager onderwijs met een onverwoestbaar optimistische 

uitstraling. Een ander hoogtepunt in haar carrière is haar vertolking van Ginger in 

Blue Jasmine (Woody Allen), waarvoor ze een Oscarnominatie kreeg. In deze film 

ontfermt Sally Hawkins zich vol empathie over Cate Blanchett (haar zus Jasmine) 

wanneer die haar luxeleventje kwijtraakt. 

Als voorbereiding op The Shape of Water heeft Sally Hawkins samen met Doug 

Jones danslessen gevolgd en een korte duikcursus die achteraf onnodig bleek te 

zijn. Waar ze wel intensief mee bezig geweest is, is het leren van American Sign 

Language. De Amerikaanse variant van gebarentaal anno 1962. Haar 

hoofdpersonage, Elisa, communiceert enkel d.m.v. lichaamstaal (gebarentaal, 

mimiek, bewegingen). Als actrice een Oscarnominatie voor beste vrouwelijke 

hoofdrol krijgen zonder in de film ook maar één woord uit te brengen. Geef toe: 

zo’n acteerprestatie kan niet iedereen neerzetten. 

 

 

7. Creatie van de watergod 

 

Guillermo del Toro wou het amfibisch wezen in de film een andere kleur en vorm 

geven dan wat hij ooit gemaakt had. Omdat hij dus niet kan leven met imperfectie 

en ook niet wil beknot worden door om het even welke producer, financierde hij de 

creatie van de watergod zelf, wat meer 

dan een jaar in beslag nam.  

Na de eerste ontwerpen (getekend en 

geboetseerd) deed del Toro een beroep 

op Mike Hill van Legacy Effects om voor 

Doug Jones een pak te maken zodat hij 

knap, aantrekkelijk en atletisch 

overkomt. Zwart als de Amazone met 
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blauwe, koperen en gele toetsen die licht uitstralen zoals sommige zeedieren. Nee, 

het zijn geen lampjes in het pak van de watergod, maar UV- licht dat oplicht onder 

UV-lichtverf.  De vinnen, kieuwen en schubben moesten kunnen bewegen en 

digitale animatie werd ook ingezet om ervoor te zorgen dat emoties van angst, 

woede of liefde merkbaar zijn op zijn gezicht. 

 

 

8. Het productie-ontwerp: elk detail is belangrijk voor del Toro 

 

Als production designer, de verantwoordelijke voor hoe de film in zijn totaliteit 

visueel overkomt, was Paul Austerberry opgelucht toen hij hoorde dat de film niet 

in zwart-wit zou worden opgenomen, zoals Guillermo del Toro eigenlijk van plan 

was.  

Omdat het budget beperkt was, drukten ze de kosten door de productie van The 

Shape of Water uit te stellen tot het moment waarop ze konden beschikken over de 

studio in Toronto waar normaal de opnames voor The Strain gebeurden.   

In die studio werden er verschillende sets opgebouwd waarbij inrichting en 

kleurenpalet aangepast werden aan elke locatie en elk personage. De woning van 

Giles is volgepakt met houten meubelen, boeken, schildergerief en allerlei 

spulletjes in warme tinten (bruin, oker, mosterdkleur), terwijl Elisa haar kamers 

sober ingericht zijn, in koude waterkleuren,  met één grote muur vol watervlekken. 

Daaronder gaat de beroemde Japanse houtsnede De grote golf van Kanawaga schuil 

die door Austerberry en zijn team op de hele muur werd aangebracht met plaaster 

en verschillende verflagen tot het op zich een kunstwerk werd. Elders in haar 

woning is er behangpapier dat op de vinnen van een vis lijkt, opnieuw een detail 

dat voor een wateromgeving zorgt. En de gang die naar de twee woningen leidt, is 

qua kleur verdeeld: onderaan de bruine, aardse tinten die aan Giles refereren, 

bovenaan de blauwe watertinten.  

 

De twee woningen vormen eigenlijk de twee helften van een grote ruimte boven 

een theater/filmzaal en ze delen één groot boogvenster. Dat laatste was een must 

voor Guillermo del Toro die zijn inspiratie vond in de film The red Shoes (1948), 

een film waarin een sprookje van H.C. Andersen als ballet wordt gebracht. Het 

idee daarachter was dat Elisa en Giles elkaar aanvullen en ze vormen samen één 

geheel, zoals het boogvenster. De buitenkant van de filmzaal is de voorgevel van 

het beroemde Massey Hall in Toronto met zijn opmerkelijke symmetrische 

brandladders  rondom de ingang, waaraan een luifel met lichtreclame werd 

toegevoegd. Het geheel oogt romantisch, laatnegentiende-eeuws in contrast met 

de architectuur van het onderzoekscentrum, brutalisme van de jaren vijftig, met 

de lange gang en een NASA-achtige controlekamer. 
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Het laboratorium waar de amfibieman wordt gevangen gehouden, is helemaal geen 

steriele, witte ruimte maar een plaats vol oxidatie en damp die doet denken aan 

het dompige, vochtige Amazonegebied waarvan de watergod afkomstig is. Ook de 

piramidale trappenstructuur van de watertank  en het geheel van stoompijpen die 

als stralen van de zon omhoog gaan, verhogen zijn allure als hij voor het eerst uit 

het water verschijnt, als een god met de ondergaande zon achter zich. Een beeld 

dat Guilliermo del Toro voor zich had in de aanloop tot de productie.  

Speciale aandacht ging ook naar de kostuums, vooral dan naar het kleurenpalet. 

Tinten van groen, blauw en grijs voor iedereen die in de bittere realiteit van het 

laboratorium werkt. Maar dan plots duiken er in de eindeloze gang van het labo 

karige, felrode kleurvlekken op: de rode schoentjes van Elisa die met het hoofd in 

de wolken loopt. Rood als kleur van de liefde, van de passie. 

 

9. Van watermuziek tot musical 

 

Met zachte instrumenten, twaalf altfluiten en menselijk gefluit,  creëert Alexandre 

Desplat (°1961) filmmuziek die vloeit als water en die de stem wordt van liefde en 

verlangen. Ook de accordeon heeft een prominente rol, wat al duidelijk hoorbaar is 

in de openingstrack ‘The Shape of Water’ waarin de muzikale hoofdthema’s aan 

bod komen. 
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Als componist van filmmuziek is Desplat niet de 

eerste de beste. Na meer dan honderd films begrijpt 

hij  - zelf cinefiel - als geen ander dat de score in 

functie staat van het totaalobject, de film. Dat 

muziek de beweging van de camera volgt, de 

bewegingen van de acteurs en de emotie van het 

moment. In The Shape of Water beweegt de camera 

voortdurend (d.m.v. kraan, dolly of steadicam). En vanaf de beginscène is het 

duidelijk dat water de drijvende kracht is van heel de film. In de melodie die hij 

voor de openingsscène schreef, zijn de arpeggio’s als golven.  

Alexandre Desplat, die Frans-Griekse roots heeft, componeert al filmmuziek vanaf 

1986. Tot 2003 hoofdzakelijk voor Franse films, televisie en theater.  De film Girl 

with a pearl Earring (Peter Webber) bracht hem naar Hollywood. Van toen af 

wisselt hij voortdurend van werkterrein (Europa versus Hollywood) en van genre. 

Dat laatste om zichzelf niet te herhalen. Regisseurs met wie hij meer dan eens 

heeft samengewerkt zijn niet van de minsten:  Jacques Audiard, Roman Polanski, 

Stephen Frears , George Clooney, David Yates en vooral Wes Anderson voor wie hij 

de huiscomponist is.  

Het meeste succes had hij met Andersons The Grand Budapest Hotel (2014) en del 

Toro’s The Shape of Water. Voor beide films kreeg hij de meest prestigieuze 

prijzen: de Academy Award (Oscar) en de British Academy Film Award (BAFTA) 

naast talrijke andere onderscheidingen. 

The Shape of Water bevat nog meer Oscar-muziek, nl. You’ll never know, een lied 

dat in 1943 als beste originele song bekroond werd.  Alice Faye zong het in de 

musical Hello, Frisco, hello. Voor Elisa is het hét lied om haar gevoelens voor de 

amfibieman duidelijk te maken. Ze playbackt het begin als introductie tot een 

fictieve, in zwart-wit gefilmde dansscène met haar geliefde. Speciaal voor de film 

schreef Desplat een jazzy arrangement van dat lied gebracht door operasopraan 

Renée Fleming en begeleid door het London Symphony Orchestra, uiteraard onder 

leiding van Desplat. 

 

 

10. Het regent prijzen en nominaties voor The Shape of Water 

 

Nee, de Oscar voor de Beste Film 2018 ging niet naar Three Billboards outside 

Ebbing, Missouri of Phantom Thread, de twee films die u in ons forum al hebt 

kunnen bekijken, maar naar The Shape of Water. 
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Met drie Oscars (voor beste 

regisseur, beste muziek en 

beste production design) en 

negen Oscarnominaties (o.a. 

voor Sally Hawkins als beste 

vrouwelijke hoofdrol, 

Richard Jenkins als beste 

mannelijke bijrol en Octavia 

Spencer als beste 

vrouwelijke bijrol) staat The 

Shape of Water bovenaan in 

het rijtje van de films met 

de meeste Oscarnominaties. Voeg daarbij andere prestigieuze filmprijzen zoals de 

Golden Globe en de BAFTA én natuurlijk de Gouden Leeuw  (Venetië 2017).  

Of The Shape of Water uw favoriete film is van 2018, dat laat ik aan u over. In elk 

geval zegt de prijzenregen iets over het klimaat van deze tijd. Een tijd waarin er 

behoefte is aan empathie voor wie anders is. Of het nu gaat om ras, gender, 

seksuele voorkeur, godsdienst, uiterlijk of wat dan ook. Volgens del Toro is The 

Shape of Water als een soort van tegengif tegen cynisme en uitsluiting waarmee we 

tegenwoordig veel te maken hebben. Je hebt verbeelding nodig om je te kunnen 

inleven in iemand anders, om tolerant te zijn. 

 

 

11. Geraadpleegde bronnen 

 

Filmmagie, januari 2018, nr. 681 

DVD The Shape of Water (interviews met Guilliermo del Toro en de cast) 

actordougjones.com  alexandredesplat.net 

billboard.com   buzzfeednews.com 

collider.com    deadline.com 

imdb.com    indiewire.com 

jamesjean.com   moviefone.com 

nytimes.com    rollingstone.com 

theguardian.com   vox.com 
 

 

Hildegarde Mariman 
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THE NILE HILTON INCIDENT 

 

 

1. Technische fiche 

 

SW/DK/DE - 2017 - 106 min. 
 
Regie   Tarik Saleh 

Scenario  Tarik Saleh 

Fotografie  Pierre Aïm 

Montage  Theis Schmidt 

Muziek  Krister Linder 

Acteurs  Fares Fares (Noredin Mostafa), Tarek 

Abdalla (Amir), Ahmed Selim (Hatem 

Shafiq), Mari Malek (Salwa), Nael Ali 

(Yosef), Hania Amar (Gina), Yaser Ali 

Maher (Kammal Mostafa),... 

Productie  Emil Wiklund, Fares Fares, e.a. 

Distributie Cherry Pickers 

 

 

“Forget it, Noredin. It’s Cairo.”  
 

 

2. Synopsis 

We schrijven begin 2011 in Caïro, net voor het losbreken van de volksopstand die 

uiteindelijk zal leiden tot de afzetting van de Egyptische president Mubarak. 

Politie-inspecteur Noredin, die een eenzaam bestaan leidt na het verlies van zijn 

vrouw, is zo corrupt als wat en laat vlotjes steekpenningen en smeergeld in het 

diepvriesvak van zijn koelkast verdwijnen. Tot op een nacht het lijk van een 

beeldschone, bekende 

zangeres gevonden wordt in 

haar hotelkamer in het Nile 

Hilton Hotel.  

 

De politie gaat aanvankelijk 

uit van een passionele moord 

tot het spoor naar een 

Egyptisch vastgoedmagnaat 

en parlementariër leidt . Daar 



FilmMagie Sint-Niklaas Avondforum 2018-2019 

 

57 

 

wordt het verondersteld op te houden in de hedendaagse Egyptische maatschappij, 

waar rechtspraak afgekocht kan worden en de heersende machtselite met rust 

gelaten moet worden.  

 

Noredin krijgt van zijn directe overste het bevel om de zaak te laten rusten, maar 

besluit op eigen houtje verder te gaan met het onderzoek, ondanks het feit dat hij 

hiermee zijn leven op het spel zet. Hij gaat op zoek naar de enige getuige van de 

moord, het Soedanese kamermeisje uit het hotel. 

 

 

3. De Arabische Lente 

Deze term wordt gebruikt als een verzamelnaam voor een hele reeks protesten, 

volksopstanden en revoluties in de Arabische wereld. Het ‘incident’ dat in het 

algemeen als de vonk in het kruitvat erkend wordt, is de zelfverbranding van de 

Tunesische straatventer Mohammed Bouazizi eind 2010. Na de confiscatie van zijn 

handelswaren en vernederingen die hij moest ondergaan van een vrouwelijke 

agente ging die over tot zijn wanhoopsdaad. Wat begon als een individuele en 

impulsieve protestactie leidde tot massale straatprotesten en de uiteindelijke val 

van de Tunesische regering.  

 

Deze periode van protesten werd later bekend als de Jasmijnrevolutie, genoemd 

naar de bloem die als nationaal symbool van Tunesië wordt beschouwd. De 

zelfverbranding van Bouazizi was slechts het topje van de ijsberg en legde een veel 

dieper geworteld ongenoegen bloot bij de Tunesische bevolking, o.a. over de 

torenhoge jongerenwerkloosheid, de corruptie in alle lagen van de maatschappij, 

de hoge voedselprijzen en de politiek van president Ben Ali.  

 

Daarna zagen we 

een kettingreactie 

aan revoluties in 

o.a. Egypte, Lybië, 

Jemen en Syrië en 

grootschalige 

straatprotesten in 

Algerije, Marokko, 

Jordanië, Oman en 

Irak. Hoewel de oorzaken van land tot land verschillend waren, loopt er toch een 

rode draad doorheen de protesten: het gebrek aan politieke vrijheid, de 

alomtegenwoordige corruptie en oneerlijk verlopen verkiezingen en de eerder 

genoemde hoge werkloosheidsgraad bij de jongeren die zichzelf als een verloren 

generatie zien. De demonstranten stellen hun regeringen verantwoordelijk en eisen 

radicale hervormingen.  
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In Egypte krijgen we, net als in Tunesië, daarbovenop de gevolgen van een kloof 

tussen een al lange tijd hoog geboortecijfer en een eerder laag sterftecijfer. 

bovenop eerder genoemde oorzaken De arbeidsmarkt kan het grote aandeel 

jongvolwassenen die op de arbeidsmarkt komen niet bolwerken, wat dus 

weer deels de torenhoge jongerenwerkloosheid verklaart.  

 

De protesten op het Tahrirplein mogen dan wel geleid hebben tot de afzetting van 

Mubarak, daarmee waren lang niet alle problemen opgelost. Na een reeks van 

gebeurtenissen kwamen Mohamed Morsi en de Moslimbroeders aan de macht, om 

uiteindelijk plaats te (moeten) ruimen voor de huidige president Abdoul Fatah al-

Sisi. Sinds Morsi in juli 2013 van de macht verdreven werd, zijn al meer dan 40000 

mensen gearresteerd en opgesloten, werden kritische media en NGO’s de mond 

gesnoerd en kreeg IS vaste voet aan de grond in Egypte.  

 

Toch mogen we volgens historicus Koert Debeuf niet spreken van een mislukking 

van de Arabische lente. Indien u meer wil lezen over hoe die Arabische revolutie 

volgens hem nog maar net begonnen is, kunt u zijn analyse terugvinden op: 

http://www.knack.be/nieuws/wereld/de-arabische-lente-is-nog-lang-niet-

voorbij/article-analyse-806315.html   

Over het falen van president Morsi en een analyse van de huidige situatie vindt u 

een verhelderend artikel op de site van De WereldMorgen: 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/07/03/morsi-de-chronologie-van-

een-falende-president  

 

Beide analyses geven een heldere kijk op wat zich op de achtergrond van onze film 

sluimert, maar zeker niet de hoofdbrok van The Nile Hilton Incident vormt. 

Vandaar dat we hier niet verder op ingaan. 

 

In een interview verklaart de regisseur van zijn kant dat de opstand tegen Mubarak 

en het Egypte waar die voor stond, nogal eens fout bekeken wordt. In het Westen 

gaat men er vaak van uit dat die tegen de president gericht was, terwijl die in 

werkelijkheid meer 

tegen het door en 

door corrupte en 

gewetenloze politie-

apparaat en gerecht 

gericht was. Hoe die 

dagdagelijkse agressie 

en uitwassen leidden 

tot de grote opstand 

op het Tahrir-plein 

heeft hij in het 

scenario verwerkt. 

http://www.knack.be/nieuws/wereld/de-arabische-lente-is-nog-lang-niet-voorbij/article-analyse-806315.html
http://www.knack.be/nieuws/wereld/de-arabische-lente-is-nog-lang-niet-voorbij/article-analyse-806315.html
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/07/03/morsi-de-chronologie-van-een-falende-president
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/07/03/morsi-de-chronologie-van-een-falende-president
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Tarik Saleh slaat ons niet om de haverklap om de oren met deze historische 

gebeurtenissen en achtergrond waartegen het verhaal zich afspeelt. Integendeel, 

hij monteert in zijn film subtiel en druppelsgewijs korte fragmentjes met 

televisiebeelden van de op til zijnde volksopstand. Beelden die niet veel goeds 

doen vermoeden en die pas aan het einde van de film de hoofdverhaallijn 

binnendringen.  

 

Op die manier is onze prent niet alleen de neo noir thriller die hij is, maar tegelijk 

een striemende aanklacht tegen het Mubarak-tijdperk en een voorbode van wat die 

Tahrir-opstand uiteindelijk maar zal zijn: de eindverantwoordelijken en schuldigen 

worden niet gestraft en moeten nauwelijks tot geen verantwoording afleggen voor 

hun misdaden. Net zoals in de betere neo noir krijg je de cynische vaststelling aan 

het eind dat de slechteriken er goed vanaf komen, terwijl het volk en de 

slachtoffers tevergeefs zoeken naar gerechtigheid. 

 

4. Caïro Confidential 

“The world is a cold and indifferent place, and while in American noir that can 

play as tragic, in Saleh’s film, it’s a political statement.” 

 

De Franse titel van de film, Le Caire Confidentiel, is 

meer dan een knipoog naar de legendarische neo noir 

L.A. Confidential (1997) van regisseur Curtis Hanson. In 

deze verfilming van het boek met dezelfde titel van 

James Ellroy krijgen we nagenoeg dezelfde verhaallijn 

geserveerd: in beide verhalen zien we ordediensten die 

het niet zo nauw nemen met de wet, een moord op een 

glamoureuze en beeldschone dame, corruptie tot in de 

hoogste politieke kringen, chantage en de neergang van 

iedereen die zijn neus te diep in de affaire steekt. 

Maar daar waar Ellroy de drugshandel en de 

systematische corruptie bij de LAPD aan de kaak 

stelde, is in Caïro deze corruptie geen uitzondering of 

een uitwas van een systeem, maar eerder de 

weerspiegeling van een ontspoorde samenleving.  
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In één van zijn interviews met de pers gaf Tarik Saleh 

voorts te kennen dat hij zich voor zijn scenario 

geïnspireerd heeft op de klassieker in het genre The 

French Connection (1971), waar de onorthodoxe New 

Yorkse flik Popeye Doyle zijn eigen regels volgt om 

zijn zaken op te lossen.  

 

Net als in bovengenoemde titels gebruikt de regisseur 

in The Nile Hilton Incident de genreconventies van 

de neo noir om een dieper gewortelde tragedie bloot 

te leggen. De grootste gemene deler tussen deze drie 

films zijn het solitaire en cynische hoofdpersonage 

dat nagenoeg geen ethische overwegingen in acht 

neemt wanneer hij op onderzoek trekt, diens 

verhouding met een femme fatale, dit alles tegen de achtergrond van een louche, 

grote stad.  

 

Wanneer men zegt dat deze film op waargebeurde gebeurtenissen gebaseerd is, 

doelt men niet enkel op de volksopstand op het Tahrirplein en de naweeën daarvan 

op de Egyptische samenleving, maar wijst men eveneens op een ander 

waargebeurd deel van deze thriller. In 2008 werd de bekende zangeres Suzanne 

Tamim met doorgesneden keel aangetroffen in haar hotelkamer in Dubai. In eerste 

instantie was het ‘slechts’ een gruwelijke moordzaak, tot bleek dat de Egyptische 

zakenman Talaat Moestafa de hoofdverdachte was. (Saillant detail: in interviews 

noemt Saleh deze vastgoedmagnaat met politieke aspiraties de ‘Egyptische 

Trump’.) Steenrijk parlementslid en persoonlijke vriend van Hosni Mubarak, per 

definitie ongenaakbaar in Egypte. Een jaar later werd die ondanks zijn talrijke 

connecties toch terug naar Egypte gehaald door het hoofd van de veiligheidsdienst. 

Er was dus duidelijk iets aan de hand, aldus onze regisseur. 

 

Onze regisseur besloot toen een scenario te schrijven op basis van deze 

gebeurtenissen, legde het aan de kant en keek er verder niet meer naar. Toen een 

producent hem twee jaar later voor een project benaderde, haalde hij zijn 

schrijfsel terug uit de lade. Aangezien in zijn verhaal het onderzoek van een 

corrupte politie-inspecteur eindigde in een volksopstand en Egypte op dat moment 

al volop het begin van de Arabische Lente meemaakte, werd zijn verhaal ingehaald 

door de politieke realiteit. Hij had zich geen beter moment kunnen voorstellen om 

de film te draaien. 
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5. Cast & crew 

 

Tarik Saleh (°1972), zoon van 

een Zweedse moeder en een 

Egyptische vader, maakte 

naam als één van Zwedens 

meest prominente graffiti-

kunstenaars. Zijn mural met 

als titel Fascinate uit 1989 was 

het eerste graffiti-kunstwerk 

dat door de Zweedse regering 

beschermd werd als cultureel 

erfgoed.  

 

In 2001 was hij co-regisseur 

van de documentaire Sacrificio - Who betrayed Che Guevara ? en vier jaar later 

maakte hij de meermaals bekroonde documentaire Gitmo - The New Rules of War 

over de Amerikaanse militaire gevangenis in Guantanamo.  

 

Bij de eeuwwisseling richtte hij samen met een aantal vrienden ‘Atmo’ op: een 

groep creatievelingen die TV-programma’s en documentaires op de markt brengen. 

Dit project is ondertussen uitgegroeid tot een professioneel productiehuis dat ook 

langspelers en muziekvideo’s op de markt brengt, waaronder onze The Nile Hilton 

Incident.  

 

Zijn twee vorige langspeelfilms zijn Metropia (2009), een ingenieuze, dystopische 

animatiefilm met een indrukwekkende stemmen-cast, en Tommy (2014), een 

Zweedse misdaadthriller, die niet zo goed onthaald is.   

 

Saleh is eveneens de regisseur van de tientallen 

miljoenen maal bekeken videoclip van I Follow Rivers 

van de Zweedse singer-songwriter Lykke Li, waarin 

bovendien het hoofdpersonage van onze prent 

figureert. Dit brengt ons naadloos bij de acteur die 

Noredin gestalte geeft. 

 

 

Fares Fares (°1973) is geboren in Beiroet. Op 14-jarige 

leeftijd ontvluchten zijn ouders de burgeroorlog in de 

Libanese hoofdstad en trekken tot in Zweden, waar 

zich eerder al familieleden gevestigd hadden. Hij ging 

naar de toneelschool in Mölndal, vlakbij Göteborg en 

verdiende eerst zijn strepen in het theater. Daarna 
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speelde hij zowel in een aantal komedies en drama’s - met klinkende titels als 

Bang Bang Oerangutan (2007) - als in actiefilms. 

 

Fans van de verfilming van de Stockholm-trilogie van Jens Lapidus, herkennen in 

Fares ongetwijfeld de patser Mahmoud uit Snabba Cash I en II (2010 en 2012). De 

regisseur van de eerste episode van deze trilogie, Daniel Espinosa, riep Fares 

opnieuw op om te acteren zowel in Safe House (2012) aan de zijde van Denzel 

Washington als in Child 44 (2015) met Gary Oldman en Tom Hardy, meteen de start 

van een heuse Hollywood-carrière. Hij kreeg verder rollen in Zero Dark Thirty 

(2012), Kollektivet (2016), Star Wars: Rogue One (2016) en in een vijftal episodes 

uit het tweede seizoen van de tv-serie Westworld (2018). 

 

Mari Malek is afkomstig uit Zuid-Soedan - net als haar personage in de film - en was 

één van de twintig kinderen van de toenmalige minister van Financiën. Ze moest 

vluchten naar aanleiding van de burgeroorlog, werd supermodel, DJ en actrice met 

als huidige thuisbasis New York. Nu zet ze zich o.a. in voor lotgenoten uit haar 

thuisland en onderwijs voor meisjes als essentieel onderdeel op de weg naar 

emancipatie (“Educate a girl. Educate a nation !”). De vlucht naar het Westen 

verliep ook voor haar via Egypte, hetgeen van haar rol als het kamermeisje Salwa 

zeker geen ver van haar bed-show maakt.  

 

Ze heeft een kleinere rol in de film, maar het is via haar personage dat Saleh de 

aandacht vestigt op de vluchtelingenproblematiek en de positie van o.a. de 

Soedanese vluchtelingen in Egypte. Die zijn letterlijk de onzichtbaren in de 

maatschappij, hebben geen papieren en geen rechten: ze bestaan helemaal niet. 

Iets wat pijnlijk duidelijk wordt op een aantal momenten in de film. De spiegel 

naar hetgeen in West-Europa aan de gang is, is dus niet ver te zoeken en het is 

datgene waar Tarik Saleh regelmatig naar verwijst in interviews naar aanleiding 

van zijn laatste film. 
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6. Echo’s in de pers 

De film kende zijn première op het Sundance Festival 2017, waar hij de Grote Prijs 

van de Jury wegkaapte in de categorie World Cinema Dramatic Competition. Op 

het Internationale Filmfestival van Valladolid van 2017 kreeg hij de Gouden Spike 

toegekend voor de beste film en ging Tarik Saleh lopen met de Ribera de Duero 

Award voor beste regisseur. Ook in eigen land werd de film bedacht met acht 

nominaties op de Guldbagge-Awards. Daarvan verzilverde hij er maar liefst vijf, 

waaronder die voor beste film en beste mannelijke hoofdrol.  

 

Eén van de sterktes van de film is dat de regisseur door kleine details en grappige 

scènes het zware onderwerp van de film wat luchtiger en soms zelfs grappig maakt. 

Voorbeelden daarvan zijn pakweg de verstopplek van zijn smeergeld of de scène 

waarin Noredin de sociale netwerksite Facebook leert kennen van een jongere 

collega en een account met hem aanmaakt in een Internetcafé.  

 

Een korte bloemlezing uit de gespecialiseerde pers:  

 

“Het realisme is één van de sterkste kanten van de film. De geloofwaardigheid 

wordt nog meer gesterkt door het acteerwerk van de cast. Hoofdrolspeler Fares 

Fares is zijn omvangrijke neus in goud waard als de kettingrokende inspecteur, en 

de Soedanese Mari Malek, die de enige getuige van de moord vertolkt, schittert in 

spaarzaamheid.” (Mathijs Vleugels op K.U.T. Film) 

 

“Gebaseerd op een waar gebeurd verhaal brengt The Nile Hilton Incident een 

vlotte, broeierige film-noir thriller over de eenzame en levensgevaarlijke strijd 

van een politieman die gerechtigheid zoekt in een corrupte wereld. De Zweedse 

acteur Fares Fares - die eerder te zien was in Zero Dark Thirty en Thomas 

Vinterbergs Kollektivet - is schitterend in zijn rol als Noredin.” 

 

“Director Salah’s frequent cutaways to his metro skyline evoke a sense of 

Chinatown-by-way-of-Blade Runner bleakness, while his infrequent snippets of TV 

news footage create anticipation for the forthcoming revolutionary conflagration 

set to engulf everyone and everything in its path.” (Nick Schager, Film review at 

Magno Screening Room, Sundance Festival) 

 

Bij ondergetekende is het gebruik van de muziek blijven hangen. In het eerste 

kwartier van de film is er helemaal geen muziek aanwezig en is er soms een 

algehele, beklemmende stilte. Tot Noredin een cassette van de vermoorde 

zangeres beluistert in zijn autoradio en er onmiddellijk een andere couleur locale 

ontstaat. De muziek in de Club Solitaire iets verder in het verhaal creëert een 

gelijkaardig effect.  
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Wanneer de ‘echte’ filmmuziek 

speelt, komt die dan ook keihard 

binnen. Verantwoordelijke voor die 

elektronische muziek is Krister Linder, 

een in New York residerende muzikant 

die eerder zijn strepen verdiende als 

gastzanger bij verschillende andere 

bands, waaronder gothic metal band 

Katatonia en Vibrasphere. Sommigen 

kennen zijn werk zonder de man zelf 

te kennen: hij heeft o.a. de muziek gecomponeerd voor de televisiereclame van 

L’Eau n° 5 van Chanel in 2016. Hij is zowat de vaste componist voor de films van 

Tarik Saleh en heeft al heel wat prijzen op Filmfestivals in ontvangst mogen nemen 

voor zijn originele composities.  

 

 

7. Bronnen 

Ivo De Kock in FilmMagie #676 (juli 2016) 

Peter Bradshaw in The Guardian (2 maart 2018) 

Robin Broos in De Morgen (17 juli 2017) 

Guus Schulting in De Filmkrant (september 2017) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Film_noir 

Imdb.com 

Dana Linssen in NRC Handelsblad (22 augustus 2017) - interview met Tarik Saleh 

Astrid Krivian in Le Point - Afrique (4 juli 2017) - interview met Tarik Saleh 

Koert Debeuf in Knack (25 januari 2017) 

Ghazi Mabrouk en Laurens Soenen in De WereldMorgen (8 februari 2016) 

 

 

Jeroen Decuyper 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Film_noir
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EL CIUDADANO ILUSTRE 

 

Elk jaar verschijnen er een gigantisch aantal films. Veel daarvan is pulp. Met dit 

forum proberen wij telkens een fijne selectie te maken. Het valt op dat de betere 

film overwegend donker is. 

Het is een terechte vraag van het publiek: geef ons wat meer luchtige films. Maar 

dat blijkt nog moeilijker dan gedacht. Wat is goede humor ? Wat is een luchtige 

film ? 

We kunnen moeilijk vervallen in een plat commerciële keuze. Trouwens, niet elk 

jaar komt er een zalige film uit zoals Intouchables of Tous les Soleils. En als we dan 

iets luchtigs kiezen zoals A Pigeon that sat on a Branch of Grand Budapest Hotel 

dan zien we dat de waarderingscijfers niet brengen wat we ervan verwacht 

hadden. 

Dit jaar proberen we het nog eens met El Ciudadano Ilustre (= De Beroemde 

Burger): een bitterzoete film over een klein dorpje in Argentinië.  

We hopen dat u zal genieten…  

 

1. Technische steekkaart 

 

ARG/ES – 2016 – 118’  

 

Regie  Mariano Cohn & Gastón Duprat 

Scenario Andrés Duprat 

Fotografie Mariano Cohn & Gastón Duprat 

Montage Jerónimo Carranza 

Muziek Toni M. Mir 

Cast Oscar Martínez (Daniel Mantovani), 

Dady Brieva (Antonio), Andrea Frigerio 

(Irene),… 

Distributie Septemberfilm 
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2. Inleiding 

Bij ons was er jarenlang sprake van dat Hugo Claus misschien kans maakte om de 

tweede Belg te worden die de Nobelprijs Literatuur in de wacht zou slepen. 

Daarom begrijpen we maar al te goed dat het de Argentijnen ook een beetje dwars 

zat dat ze geen Nobelprijswinnaar in hun midden hadden. De man die de prijs 

verdiende, de veelgeprezen Jorge Luis Borges kreeg hem niet. Daarom fantaseerde 

het Argentijnse regisseursduo Duprat & Cohn zelf een winnaar voor hun film El 

Ciudadano Ilustre.  

Wat volgt is een beknopte bespreking. Een bewuste keuze om zo weinig mogelijk 

weg te geven en uw filmplezier niet nodeloos te vergallen. 

 

3. De regisseurs 

Mariano Cohn (°1975) 

(diploma rechten) en 

Gaston Duprat (°1969) 

(diploma architectuur) 

vormen een Argentijns 

duo dat al bekendheid 

verwierf in de 

televisiewereld. Ze 

bedachten diverse 

formats en richtten 

twee lokale 

televisiestations op. Daarnaast regisseerden ze een aantal experimentele films 

zoals El Artista (2008),  El Hombre de al Lado (2009) en Querida voy a comprar 

Cigarillos y vuelvo (2011). Ze verwierven ook een zekere bekendheid met het 

maken van documentaires. 

Beide regisseurs noemen El Ciudadano Ilustre een "ongemakkelijke komedie". Een 

lach regelmatig  afgewisseld met een ongemakkelijk gevoel bij het observeren van 

de limieten en hypocrisie van de artiesten met daar lijnrecht tegenover de 

vooroordelen van hun publiek.  

Zij vonden het ook belangrijk dat hun film over een schrijver handelde. Met een 

schilder moet je het werk tonen, als een auteur het hoofdpersonage wordt, moet 

je zijn werk gelezen hebben. Die referentie werkt makkelijker en laat meer ruimte 

voor interpretatie. 

El Ciudadano Ilustre is hun eerste speelfilm die de Belgische bioscopen bereikt. Dat 

komt waarschijnlijk omdat hoofdacteur Martínez in Venetië de prijs voor de beste 
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mannelijke vertolking in de wacht sleepte. Ook bij de Goya’s (de Spaanse Oscars) 

werd de film bekroond als de beste Latijns-Amerikaanse inzending. 

Daarnaast viel deze prent nog in de prijzen: Beste film op het Festival van Haïfa 

(Israël), Persprijs op het Festvial van Havana.   

 

4. Scenario 

Daniel Mantovani wint de Nobelprijs voor Literatuur. Hij houdt een toespraak en 

kan daarna gedurende vijf jaar geen letter meer op papier krijgen. Hij weigert ook 

hautain steevast alle uitnodigingen voor lezingen, colleges en signeersessies. Een 

voorbeeld daarvan is zijn reactie als een Pakistaanse cineast vraagt om de 

filmrechten van één van zijn romans te mogen kopen. "Hebben ze in Pakistan geen 

eigen verhalen te vertellen ?" 

Al veertig jaar lang schrijft 

hij vanuit zijn riant verblijf 

in Barcelona over zijn 

landelijk, achtergesteld 

geboortedorp Salas in 

Argentinië.  

Wanneer zijn vroegere 

dorpsgenoten hem 

contacteren om hem het 

ereburgerschap toe te 

kennen, besluit de schrijver om voor het eerst in veertig jaar terug te keren naar 

zijn heimat. 

Op zich geen probleem, ware het niet dat de schrijver zich in zijn werk vaak scherp 

en neerbuigend uitliet over zijn vroegere dorpsgenoten…  

 

5. Thematiek 

Het scenario is slim uitgebouwd.  

Aanvankelijk lijkt het alsof we afstevenen op een typische feelgood film. Het 

hoofdpersonage blijkt namelijk helemaal niet de tegendraadse zeurpiet uit de 

proloog te zijn. De welwillende Mantovani schijnt zelfs opvallend veel begrip te 

hebben voor tal van ongemakkelijke situaties in zijn geboortedorp. 

Gaandeweg ontstaan er echter scheurtjes in de relatie tussen de dorpsbewoners en 

de beroemdheid. Er ontstaat een soort paradox: de schrijver kan geen echt contact 
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maken met de lokale bevolking, terwijl zij toch de voedingsbron waren van zijn 

literair oeuvre. 

We worden meegetrokken in een spel van escalerende  misverstanden. De 

conflicten lijken organisch te ontstaan in een botsing tussen de steedse Europese 

cultuur en het plattelandsleven in een onooglijk Zuid-Amerikaanse dorpje. 

Er is een waaier aan thema's, we belichten er enkele. 

 

De status van de kunstenaar 

De openingsscène is eigenlijk een beetje raar en onverwacht. 

Daniel Mantovani neemt de Nobelprijs in ontvangst en in plaats van dankbaar te 

zijn - van Bob Dylan was toen nog geen sprake - houdt de gelauwerde schrijver een 

uitvoerige en contraire toespraak over de ondergang van de kunstenaar bij een  

erkenning door een instituut als het Nobelprijscomité. Uit zijn dankwoord klinkt 

bitterheid, want een prijs winnen is eigenlijk voldoen aan de heersende smaak en 

dat terwijl een kunstenaar toch moet provoceren. Hij vreest dat hij zal 

doodgeknuffeld worden door het artistieke establishment. En passant trapt hij op 

de tenen van de monarchie en alle koninklijke instanties. En zo begint de film vol 

zwarte humor, die vragen stelt over kunst, roem, omgaan met het verleden en 

stedelijke arrogantie. 

Uiteindelijk rijst dan de vraag  tot waar de artistieke vrijheid reikt en hoe groot de 

autonomie van de kunstenaar is. Staat  een schrijver in het krijt bij zijn publiek of 

bij zijn inspiratiebronnen ? Moet een kunstenaar toegevingen doen en de 

werkelijkheid verbloemen om de lieve vrede te bewaren ? 

 

Groeiend zelfbewustzijn en gedeukte ego's 

Op het eerste gezicht lijkt El Ciudadano Ilustre een soort van parabel over de 

confrontatie tussen de zogenaamde hoge en de lage cultuur. Te meer omdat er een 

interactie is tussen personages 

van vlees en bloed en goed 

uitgedachte geloofwaardige 

nevenpersonages. 

Dat zie je bijvoorbeeld als de 

schrijver in zijn toespraak 

refereert aan tal van schrijvers 

van wie niemand in het 

proletarische Salas ooit gehoord heeft. En toch wordt er beleefd geapplaudisseerd. 
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De beroemde Mantovani ontvangt tal van uitnodigingen voor etentjes, lezingen en 

wordt ook gevraagd om in een jury te zetelen. Het spreekt vanzelf dat dit niet het 

culturele niveau van 

de Nobelprijswinnaar 

is. Dat leidt vaak tot 

potsierlijke situaties. 

De grote verdienste 

van de film is dat het 

verhaal niet louter 

blijft hangen in 

grappen en grollen. In 

het dorp groeit 

stilaan het besef dat 

er in Europa eigenlijk 

met hen de draak gestoken wordt vanuit een zeker superioriteitsgevoel. En dan 

rijst de vraag: “Met welk recht komt die schrijver ons de les spellen en wat komt 

hij eigenlijk in ons dorp doen ?” 

Toch houden de regisseurs het platteland een spiegel voor. De dorpscultuur wordt 

belachelijk gemaakt door te wijzen op de vriendjespolitiek en de gigantische en 

gefrustreerde ego's. 

 

Afgunst 

Wanneer de dorpscultuur wordt beoordeeld met de normen van de steedse en 

wereldcultuur dan kruipt de gekwetste trots van de plattelanders in een afgunst- 

en wraakmodus tegenover degenen die vertrokken zijn en het elders gemaakt 

hebben. 

Verscheidene dorpsbewoners proberen de Nobelprijswinnaar geld af te troggelen, 

als dat niet lukt, gaan ze in wraakmodus. Mantovani krijgt het verwijt dat hij zijn 

geld heeft verdiend door zijn geboortedorp door het slijk te halen. 

 

6. Vertolking 

Oscar Martínez is voor ons forum geen onbekende. Wij kennen hem als "bommetje" 

uit één van de verhalen  van die andere Argentijnse topper Relatos Salvajes (2014). 

Oscar Martínez schittert hier opnieuw in zijn rol als de schrijver Mantovani. Eerst is 

hij eerder minzaam, een tikje elitair en lichtjes ijdel. In het begin weet hij subtiel 

een schrijver neer te zetten die zijn arrogantie lichtjes camoufleert met een air 

van vermoeidheid. Maar van bij zijn aankomst in het kleine dorpje wordt hij al 
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meteen met zijn neus op de realiteit geduwd als 

zijn rit naar zijn geboortedorp niet verloopt 

zoals het zou moeten en als hij merkt dat het 

papier van zijn boeken ook nog voor andere 

doeleinden kan gebruikt worden. 

Terecht werd hij in Venetië uitgeroepen tot de 

Beste Acteur. 

 

Oscar Martínez staat weliswaar in de schijnwerper, maar hij wordt goed omringd. 

Ook de vertolking van Andrea Frigerio als de vroegere verloofde Irene is de moeite 

waard. 

Vooral de vertolking van Dady Brieva in de rol van 

de niet al te snuggere Antonio geniet heel wat 

bijval. Legendarisch is nu al de scène in de 

zogenaamde "karaoketent". U zal er met 

verbazing en plezier naar zitten kijken. 

 

 

7. Perscommentaren 

“El Ciudadano Ilustre speelt aangenaam met veranderende kijkerssympathieën. 

Waar je aanvankelijk lijnrecht achter de schrijver zult staan, begint dat 

gaandeweg waarschijnlijk wat te schuiven.” (Filmtotaal) 

“Het is allemaal een kwestie van perspectief. En naar wiens perspectief hebben 

we nu eigenlijk zitten kijken ?” (Filmtotaal) 

“El Ciudadano Ilustre zet iedereen in zijn hemdje”. (Humo) 

“Het lijkt alsof de scenaristen en regisseurs niet helemaal weten waar ze naartoe 

willen met deze cartooneske film.” (Volkskrant) 

“Gastón Duprat en Mariano Cohn weten op meesterlijke wijze het evenwicht te 

bewaren tussen ongemak, galgenhumor en fijnzinnige reflectie.” (Veto) 

“Een uitstekend geacteerde, onderhoudende en grappige parabel over de 

betrekkelijkheid van literaire roem.” (FilmMagie) 
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8. Tenslotte 

Met El Ciudadano Ilustre als afsluiter bieden wij u een ogenschijnlijke feelgood 

film aan. De humor is vaak zwart, maar er worden toestanden en reacties getoond 

die vaak terug te voeren zijn tot kleinmenselijkheid. Vaak zijn er ook raakvlakken 

met de idolatrie van sportfiguren. De setting is Zuid-Amerika maar het verhaal kon 

net zo goed in Vlaanderen gesitueerd worden. Eigenlijk is het een variant op het 

ingeburgerde cliché: Niemand is sant in eigen land. 

Hoewel: deze film haalde in acht weken een 

toeschouwersaantal van 600 000, vooral door mond aan 

mondreclame. 

A propos: let u ook eens op de wisselende brilletjes van 

de auteur, een niet onaardig detail. 

Uiteraard hopen we dat u deze film door een roze bril 

zal bekijken. 

 

9. Bronnen 

FilmMagie, nr. 674 april 2017 

Humo, 18 april 2017 

www.trouw.nl  

www.volkskrant.nl  

www.veto.nl  
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www.nrc.nl  

www.filmtotaal.nl  

Mosaico del cine LatinoAmericano, 5 sept 2016 
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1. Mijn opinie 

 

Three Billboards outside Ebbing, Missouri zeer goed goed  tamelijk slecht  zeer slecht niet gezien 

Phantom Thread    zeer goed goed  tamelijk slecht  zeer slecht niet gezien 

Au-revoir là-haut    zeer goed goed  tamelijk slecht  zeer slecht niet gezien 

Maudie      zeer goed goed  tamelijk slecht  zeer slecht niet gezien   

The Square     zeer goed goed  tamelijk slecht  zeer slecht niet gezien 

The Shape of Water    zeer goed goed  tamelijk slecht  zeer slecht niet gezien 

The Nile Hilton Incident   zeer goed goed  tamelijk slecht  zeer slecht niet gezien 

El Ciudadano Ilustre    zeer goed goed  tamelijk slecht  zeer slecht niet gezien 

  

2. Mijn voorstellen (= films voor volgend jaar) : 

  

   

3. Mijn bedenkingen (= lof – kritiek - andere ideeën - vragen) : 

  

 

   

Na de laatste vertoning kan u de hier ingevulde gegevens overnemen op de enquête die u voor de aanvang van de film zal ontvangen.  We verloten 

5 gratis abonnementen !
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