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Inleiding FilmMagie Sint-Niklaas
Zhang Yimou (" Judou", "De rode lantaarn", "Shanghai Triad", "Not one less") heeft
met "Hero" een visueel verbluffend sterke actiefilm gemaakt. De film werd
gedraaid met het grootste
budget uit de Chinese
filmgeschiedenis.
"Hero" is de verfilming van
één van de legendes over
de eenmaking van China.
In het jaar 220 v X°
veroverde
Keizer
Qin
zeven
onafhankelijke
koninkrijken, die hij onder
zijn eigen centrale gezag
bracht. Zijn brute manier
van oorlogvoeren zette
veel kwaad bloed bij zijn nieuwe onderdanen. Elk veroverd koninkrijk stuurde een
zwaardvechter op pad om de meedogenloze keizer te vermoorden.
Wanneer Naamloze Krijger (Jet Li) de drie meest beruchte zwaardvechters
uitschakelt, wordt hij bij de Keizer ontboden.
Het kleurenspel in Hero is van een zelden geziene schoonheid ! In iedere film van
Yimou speelt kleur een belangrijke rol. In Hero is dat niet anders. Telkens het
verhaal een dimensie dieper gaat, verandert de kleur van de kleding der
hoofdrolspelers. Ook de parallelle werelden (fantasie, schijnwereld, waarheid en
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verlichting) hebben elk hun eigen kleurenpalet. “Hero” is een eerbetoon aan de
eeuwenoude Chinese symbolen, tradities en natuurpracht.
Zhang Yimou is een gedreven, maar geduldige verteller, die zijn verhaal ook
begrijpelijk houdt voor niet-Aziaten.
"Sublieme kinetische filmkunst" (De Morgen)
"Visueel één van de meest oogverblindende films aller tijden" (De Standaard)

Bespreking FilmMagie Tijdschrift #537
Cinematografisch meesterwerk
Reeds van bij zijn debuut met Het rode korenveld ('87) kreeg Zhang Yimou's werk
internationale weerklank. Het magistraal gebruik van kleur en interieurs (vooral in
Ju Dou en Raise the Red Lantern) gecombineerd met de overkokende emoties van
zijn acteurs (Gong Li was lange tijd zijn muze) bleek onweerstaanbaar. Dat de man
uit China kwam - een land dat mede door de Culturele Revolutie niet echt bekend
stond om zijn filmtalenten - maakte de cocktail extra verleidelijk. Maar het zorgde
ook voor problemen. Westerse ogen zagen in elke nieuwe film die door de Chinese
censuurcommissie werd goedgekeurd verborgen boodschappen die kritiek op het
communistische regime in Beijing zou inhouden.
Zhang Yimou zelf kon je het niet vragen. Had de man een en ander toegegeven dan
had hij een kruis mogen maken over zijn verdere filmplannen in China. Uitwijken
naar Amerika (na twee Oscarnominaties voor Ju Dou en Raise the Red Lantern
zeker een mogelijkheid) wilde hij niet overwegen. China was overduidelijk zijn
onderwerp. En zelfs al gaf de Chinese overheid meermaals te kennen dat ze niet
echt opgezet was met de prijzenregen op Westerse festivals die Zhang Yimou te
beurt viel, de man mocht voort werken. De films werden kleiner en hij richtte zijn
blik op hedendaags China (The story of Qiu Ju, The road home). Het kostte hem
wellicht een deel van zijn publiek in het westen dat verliefd was geworden op de
flamboyante mix van kleur en emotie die Zhang Yimou's periodefilms kenmerkten.
Hoewel het nieuwe HERO Zhang Yimou's eerste 'martial arts' (gevechtsfilm) is, sluit
ze toch naadloos aan bij het eerste deel van 's mans carrière. De kleurcodering van
emoties is terug; de sequenties zijn afwisselend gedrenkt in rood (verbeelding),
blauw
(subjectieve
perceptie),
wit
(waarheid/zuiverheid)
en groen
(verlichting/vrede). Het tijdperk is dat van de geboorte van de Qin dynastie, zo'n
tweeduizend jaar geleden. En met maar liefst vijf Chinese supersterren - Tony

Hero
(CHINA - 2003 - 93 minuten)
Leung & Maggie Cheung (het verliefde paar uit Wong Kar Wai's In the mood for
Love), Hongkong-actiester Jet Li en aankomende talenten Zhang Ziyi (uit Crouching
Tiger, Hidden Dragon) en Donnie Yen - worden we echt verwend. Chef foto is
Christopher Doyle die hiermee voor de derde maal op een jaar tijd exquise werk
aflevert na Rabbit Proof Fence en The Quiet American. En zelfs al is het
verleidelijk te stellen dat deze film (net zoals Tarantino's Kill Bill) zonder het
succes van Crouching Tiger wellicht niet mogelijk zou geweest zijn, toch kan je
niet zomaar beweren dat dit een rip-off van Ang Lee's meesterwerk is.
Raakpunten zijn er wel: de
zwevende
krijgers,
het
krijgshaftig waterballet, de
verliefde krijgers en de
aanwezigheid van componist
Tan Dun. Maar er is ook de op
Rashomon
terug
gaande
flashback-structuur,
een
ambitieuze vondst die het de
kijker niet makkelijk maakt;
wat in de ene sequentie
wordt verteld door de ogen van een personage, kan in de volgende sequentie terug
ongedaan worden gemaakt door een andere visie. Personages die men dood waant
komen daardoor geregeld terug tot leven. Ook het gebruik van kleurgecodeerde
troepen is trouwens een techniek die Zhang Yimou bij de Japanse grootmeester
Kurasawa (Ran, Kagemusha) gehaald heeft.
HERO is een cinematografisch meesterwerk, laat daar geen twijfel over bestaan.
Maar de oude politieke vragen over Zhang Yimou's werk, steken opnieuw de kop
op. Zij het dan met een nieuwe, ietwat bizarre inkleuring. Want dit keer zijn er
amper verborgen boodschappen. De politieke laag ligt klaar en duidelijk aan het
oppervlak en is bepaald niet mooi om te zien. De film stelt onomwonden dat een
dictatuur met een verlicht despoot (de Qin keizer) aan het hoofd het enige middel
is om tot vrede te komen. Daarbij is het lijden van een individu van geen tel
vergeleken bij het welzijn van het collectief. Dat de vier krijgers die uit zijn op
het vermoorden van de keizer worden gedreven door wraakgevoelens en dat een
en ander gebaseerd is op een legende over de eerste Qin-keizer die zeven
koninkrijken verenigde en een einde maakte aan de onderlinge oorlogen, kan de
hardheid van die weerzinwekkende stelling maar ten dele temperen.
Is het een Westerse reflex om het individu boven het collectief te stellen?
Misschien. Maar verlicht despotisme is alvast een bestuursvorm waarvan de
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ondeugdelijkheid niet meer bewezen hoeft te worden. Dat zou Zhang Yimou - die
leeft in een land waar een variant van dat systeem nog altijd in voege is - toch
moeten weten. Kan het zijn dat Zhang Yimou de keuze van China voor het
kapitalisme en de mix van welvaart en ellende die daarvan het gevolg is met lede
ogen aanziet? En daarom terug verlangt naar het collectief denken in plaats van de
verregaande individualisering die het kapitalisme onvermijdelijk met zich zal
meebrengen? Of zoek ik dan toch spijkers op laag water en is HERO - net zoals Ju
Dou, Raise the Red Lantern en Het rode korenveld - alleen maar een prachtige
periodefilm?
Michel Sabbe

