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Beste fi lmliefhebbers

Het is steeds uitkijken naar de waarderingscijfers van het 
voorbije seizoen, de samengetelde scores die u aan de 
fi lms gaf die u toen te zien kreeg. Soms worden vermoe-
dens bevestigd, soms zijn er verrassingen. Deze scores zijn:

Corpus Christi     92,2
Drunk       89,7
The Invisible Life of Eurídice Gusmão  87,2
Nomadland      86,6
Motherless Brooklyn    85,6
So Long, My Son     82,6
Martin Eden      79,0

Dat ʻDrunkʼ bovenaan zou eindigen, wekt voor een crowdpleaser 
geen verbazing. Dat een minder bekende en eigenzinnige prent 
als ʻCorpus Christi ,̓ met een explosief en gewelddadig einde, met 
de eerste plaats gaat lopen, is voor mij wel verrassend. En tevens 
een bevestiging van uw cinefi ele en artistieke persoonlijkheid. 

Zoʼn evaluatie is niet onbelangrijk in de samenstelling van het 
nieuwe programma. Dat was, om de deur van de interne keuken 
op een kier te zetten, ook dit jaar geen gemakkelijke klus. Het is 
evident dat de comitéleden andere voorkeuren en esthetische er-
varingen hebben, een gegeven dat de soms pittige discussies ver-
klaart. En dat is een goede zaak. Al te eigengereide of excentrieke 
keuzes geraken niet in de uiteindelijke selectie. Of anders gesteld : 
andere fi lmclubs waar slechts één persoon voor de programmatie 
instaat, hebben doorgaans een kleiner en minder trouw publiek. 

Dit jaar waren er in de eerste besprekingen slechts enkele cer-
titudes: ʻThe Fatherʼ en ʻThe Power of the Dog .̓ Twee Engelstali-
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ge fi lms die niet meteen als luchtig kunnen omschreven worden, 
een gegeven dat belangrijk is voor de samenstelling van een even-
wichtig programma. Er kwamen heel wat fi lms ter sprake die zo-
wel hevige voor- als tegenstanders kenden. ̒ Licorice Pizzaʼ vonden 
sommigen schitterend, maar anderen te futiel. ʻQuo Vadis Aidaʼ 
werd een meesterwerk genoemd, maar anderen vonden die te 
zwaarwichtig, zeker in het huidige oorlogsklimaat. Niemand heeft  
een vetorecht, maar deze argumenten bepalen de keuze. ʻCʼmon,        
cʼmonʼ en ʻLa Civilʼ vielen uit de boot ondanks vurige pleidooien. 

Na veel wikken en wegen zijn we toch tot een programma geko-
men waar we allemaal achterstaan en waar we veel vertrouwen 
in hebben: een aantal Europese toppers, een vertegenwoordiging 
van de andere kant van de aardbol en een prent van eigen bodem. 

Van Siniscoop kregen we de opmerking dat Netfl ix-producties 
tot dusver uit de bioscoop geweerd werden, in ons geval betrof 
het ʻThe Power of the Dog .̓ Waarna toch de boodschap volgde 
dat zij het veranderende internationale fi lmgebeuren niet kon-
den blijven negeren en deze prachtige, gestileerde western van 
Jane Campion toch kan gedraaid worden. Gelukkig maar, want 
ook andere toptitels uit de Netfl ix-stal kwamen bij ons reeds ter 
sprake, zoals ʻThe Hand of God,̓ en ʻRoma.̓ En nu is het weer uit-
kijken naar de waarderingscijfers die u aan onze selectie geeft …

Namens het FilmMagie-team: 
Marc Suy, Guido Verstraeten, Hildegarde Mariman, Thomas 
Dʼhollander, Jeroen Decuyper, Tom DʼHauwer, Pieter Decuyper, 

Veel fi lmplezier, 

Walter Goedemé 
Voorzitter
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THE WORST PERSON IN THE 
WORLD

THE FATHER

NO - 2021- 127 min.

VK/FR - 2020 - 97 min.

Donderdag 22 september 2022

Donderdag 22 oktober 2022

Regie
Scenario

Fotografi e
Montage
 
Muziek

Cast

Distributie

Regie
Scenario

Fotografi e
Montage

Muziek 

Cast

Distributie

Joachim Trier
Joachim Trier
Eskil Vogt
Kasper Tuxen
Olivier Bugge Coutté

Ola Fløttum

Renate Reinsve (Julie), 
Anders Danielseon Lie 
(Aksel), Herbert Nor-
drum (Eivind), e.a.

Memento Films

Florian Zeller
Florian Zeller
Christopher Hampton
Ben Smithard
Yorgos Lamprinos

Ludovico Einaudi

Anthony Hopkins (An-
thony), Olivia Colman 
(Anne), Imogen Poots 
(Laura), Rufus Sewell 
(Paul), e.a.

Cinéart
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NOWHERE

MADRES PARALELAS

BE - 2021 - 110 min.

ES - 2021 - 120 min.

Donderdag 17 november 2022

Donderdag 15 december 2022

Regie
Scenario

Fotografi e
Montage

Cast

Distributie

Regie
Scenario

Fotografi e
Montage
 
Muziek

Cast

Distributie

Peter Monsaert
Peter Monsaert

David Williamson
Alain Dessauvage

Koen De Bouw (André), 
Noa Tambwe Kabati 
(Thierry), Ruth Becquart 
(Sandra), Sebastien De-
waele (Nico), e.a.

Lumière Benelux

Pedro Almodóvar
Pedro Almodóvar

José Luis Alcaine
Teresa Font

Alberto Iglesias 

Penelope Cruz (Janis), 
Milena Smit (Ana), Rossy 
de Palma (Elena), Israel 
Elejade (Arturo), e.a.

Cinéart
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BELFAST

DRIVE MY CAR

VK - 2021- 97 min.

JAP - 2021 - 179 min.

Donderdag 19 januari 2023

Donderdag 23 maart 2023

Regie
Scenario
Fotografi e
Montage
 
Muziek

Cast

Distributie

Regie
Scenario

Fotografi e
Montage

Muziek 

Cast

Distributie

Kenneth Branagh
Kenneth Branagh
Haris Zambarloukos
Úna Ni Dhonghaile

Van Morrison

Jamie Dornan (pa), 
Caitriona Balfe (ma), 
Judi Dench (Granny), 
Jude Hill (Buddy), 
Clarán Hinds (Pop), e.a.

Universal Pictures

Ryûsuke Hamaguchi
Ryûsuke Hamaguchi
Haruki Murakami (kort-
verhaal)
Hidetoshi Shinomiya
Azusa Yamazaki

Eiko Ishibashi

Hidetoshi Nishijima 
(Yusuke Kafuku), Tôko 
Miura (Misaki Watari), 
e.a.

September Film
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THE POWER OF THE DOG

GLI ANNI PIÙ BELLI

NZ - 2021 - 126 min.

IT - 2020 - 129 min.

Donderdag 16 februari 2023

Donderdag 20 april 2023

Regie
Scenario

Fotografi e
Montage
Muziek

Cast

Distributie

Regie
Scenario

Fotografi e
Montage
 
Muziek

Cast

Distributie

Jane Campion
Jane Campion
Thomas Savage (boek)
Ari Wegner
Peter Sciberras
Jonny Greenwood

Benedict Cumberbatch 
(Phil Burbank), Kirsten 
Dunst (Rose Gordon), 
Jesse Piemons (George 
Burbank), Thomasin 
McKenzie (Lola), e.a.

Netfl ix

Gabriele Muccino
Gabriele Muccino
Paolo Costella
Eloi Molí
Claudio Di Mauro

Nicola Piovani

Pierfrancesco Favino 
(Giulio), Micaela Ramaz-
zotti (Gemma), Kim Rossi 
Stuart (Paolo), Claudio 
Santamaria (Riccardo), e.a.

Cinéart
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Vooraf
“ʻThe worst person in the worldʼ 
is een instant fi lmklassieker om te 
koesteren.” Dat was de titel van 
een recensie in De Volkskrant 
van 9 februari 2022. Jarenlang 
fi lmkijken heeft  mij ondertus-
sen geleerd voorzichtig te zijn 
met dergelijke jubelcommenta-
ren. En zie je wel, aanvankelijk 
maakte de fi lm een verwarde 
indruk, dus voorzichtig opti-
misme was zeker op zijn plaats. 
Maar geleidelijk kwam ik  in de 
ban van het verhaal en werd een 
ogenschijnlijk niemendalletje 
een fi lm met klasse en diepgang. 
Een fi lm die me zal bijblijven.
Ik hoop van harte dat ʻThe 
worst person in the worldʼ 
met jullie hetzelfde zal doen.

De regisseur: Joachim Trier
De Noorse regisseur Joachim 
Trier maakte met zijn ʻOslo-tri-
logieʼ drie fi lms met een eigen-
zinnige kijk op zijn thuisstad 
Oslo. Maar die specifi eke blik 
op zijn Oslo maakt  ook bij de 
toeschouwer gevoelens van 
herkenning wakker: terugden-
ken aan een eerste liefde, aan 
een eerste job, aan vreugde en 
verdriet tijdens de jeugdjaren.

ʻRepriseʼ (2006) is de eerste Os-
lo-fi lm. Twee vrienden beleven 
samen relaties en verbinden 
die met professionele rivaliteit 
in de literaire scène van Oslo.
Daarna volgde ʻOslo, August 
31ʼ (2011) over een dertigja-
rige verslaafde die pogingen 

THE WORST PERSON IN THE WORLD
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onderneemt om opnieuw te 
integreren in de maatschappij. 
De fi lm kreeg een extra dimen-
sie omdat hij net uitkwam na-
dat Breivik een aantal Noorse 
jongeren had neergeschoten.
ʻThe worst person in the wor-
ldʼ (2021) is de afsluiter van 
de trilogie. Het verhaal van de 
23-jarige Juliet op zoek naar 
zichzelf en naar een job in Oslo.
In deze trilogie raken de ver-
haallijnen elkaar niet, maar 
alle drie de fi lms zijn het por-
tret van een generatie. En van 
een stad, want Trier onder-
zoekt ook de hartslag van het 
welvarende Oslo, dat zijn in-
woners zo veel kansen biedt.
Trier vermomt zijn coming-
of-age-fi lm als een luchtige 
romcom (romantische kome-
die). Sommigen noemen hem 
al de Noorse Woody Allen. 
Met dat verschil dat Allen al 
enige tijd voeling is verloren 
met zijn ʻjongeʼ personages. 

Tussendoor maakte Trier nog 
een fi lm over een familie-
drama in de US ʻLouder than 
bombsʼ (2015), waarin de per-
sonages een vroegtijdig over-
lijden proberen te verwerken.
Hierna  volgde de thriller ʻThel-
maʼ (2017) (over een meisje 

uit fundamentalische krin-
gen met telekinetische gaven).

Verhaal
De titel is een zin uitgespro-
ken door een van de roman-
tische partners. Hij verwijst 
hier naar zichzelf omdat hij 
zich klaarmaakt om een ande-
re vrouw te bedriegen door Ju-
lie in het geniep te ontmoeten. 

Julie, bijna dertig, weet nog al-
tijd niet goed wat ze met haar le-
ven wil en met wie ze dat wil de-
len. En dat in een samenleving 
waarin verwachtingspatronen 
met het klimmen der jaren al-
tijd maar beklemmender wor-
den, zo bewijzen de boomers 
uit haar vriendenkring. Julie 
heeft  het gevoel dat ze nooit iets 
afmaakt. Ze weet gewoon niet 
waar haar hart ligt. Of bij wie.
Ze beperkt zich niet tot een 
type en kust een aantal kikkers.
Toch vindt ze rust bij Aksel, 
een graphic novel-auteur die 
15 jaar ouder is. En dat leef-
tijdsverschil slaat een kloof-
je: hij wil graag snel kinderen 
en zij denkt er nog niet aan. 
Maar Julie wil de relatie doen 
slagen. Een toevallige ont-
moeting met Eivind doet haar 
vastberadenheid wankelen...
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Gouden Palm voor een roman-
tische komedie?
De term ʻromcomʼ was al bij-
na een scheldwoord gewor-
den. Het werd de aanduiding 
voor de zoetsappige, kleff e 
niemendalletjes die je onder-
uitgezakt met een zak chips in 
bulk kon verslinden op Netfl ix.

Toch is de romantische kome-
die een eeuwenoud genre. Zelfs 
Shakespeare had er een aantal 
op zijn palmares (o.a.  ʻMuch 
ado about nothing ,̓ A̒ll s̓ well 
that ends wellʼ). Zij werden re-
gelmatig verfi lmd en waren niet 
weg te denken uit de cinema.
 ʻBringing up babyʼ en ʻHis girl 
Fridayʼ waren jarenlang zo-
wat de bekendste romcoms.
Dan volgden de cynische va-
rianten van Woody Allen 
(A̒nnie Hall ,̓ ʻManhattanʼ)
en de kassuccessen uit de ja-
ren 80-90 zoals ʻWhen Harry 
met Sally ,̓ ʻMy best friends̓ 
weddingʼ en ʻNotting Hill .̓

Hoe is de terugval dan te ver-
klaren? Op een bepaald ogen-
blik ging iedereen gewoon de 
succesformules zoals ʻMy best 
Friends̓ Weddingʼ kopiëren en 
velen lieten zich leiden door het 
populaire scenariohandboek 

ʻWriting the romantic come-
dy .̓ En zo gebeurde het dat de 
romcom een bloedloos serie-
product werd en volledig uitge-
perst zijn frisheid verloren had.

Daar kwam nog bij dat het roos-
kleurige beeld van de liefde dat 
in de romcom werd uitgedra-
gen volledig gedateerd bleek. 
De jongere generaties werden 
een beetje illusieloos en ge-
loofden niet meer in sprookjes.

Succesrijke hedendaagse rom-
coms zijn net diegene die erin 
slagen om de dodelijke voorspel-
baarheid te omzeilen. In ʻThe 
Big Sickʼ (2017) bijvoorbeeld ligt 
de vrouw op wie het hoofdper-
sonage verliefd wordt het groot-
ste deel van de fi lm in coma.
Joachim Trier experimenteert 
in ʻThe worst person in the wor-
ldʼ met de vorm. Hij laat zijn 
protagoniste Julie de tijd be-
vriezen wanneer ze een moei-
lijke beslissing moet maken.

Het staat buiten kijf dat velen 
houden van liefdesverhalen met 
een happy end. Ze raken ons, 
ze geven ons het gevoel dat dit 
ons ook kan overkomen. Maar 
er is een belangrijk verschil.
In fi lms als ʻPretty womanʼ en 
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A̒n offi  cer and a gentlemanʼ 
gaat de vrouw op zoek naar de 
prins op het witte paard. Maar 
vandaag moet een liefderela-
tie geen eeuwigheidswaarde 
meer hebben. Daarom voelt 
ʻThe worst person in the wor-
ldʼ zo fris aan: Julie blijft  niet 
halsstarrig aan één eeuwige 
crush vasthouden, ze loopt 
weg als ze dat nodig vindt.

Vormgeving
ʻThe worst person in the worldʼ 
is opgedeeld in twaalf hoofd-
stukken (plus een proloog en 
een epiloog). Dat is een manier 
waarop regisseur Trier speelt 
met de vorm van de romcom. 
Die hoofdstukken dienen het 
scenario om zo subtiel gebruik 
te maken van het in beeld bren-

gen van “belangrijke” en “klei-
ne” momenten van het leven. 
En daarom moeten die mo-
menten niet uitgepuurd wor-
den, ze laten gewoon zien hoe 
iemand verandert of groeit.
Dat systeem zorgt ervoor dat 
de emotionele momenten 
nog betekenisvoller worden.
In dat verband is de scène, 
waarin Julie toevallig de jon-
ge Eivind ontmoet, op weg om 
een klassiek tafereel te wor-
den. Op hun eerste avond wil-
len ze expliciet moeite doen 
om hun respectieve partners 
niet te bedriegen. Een groot 
ʻWhen Harry met Sally -̓gehalte.

Trier schrikt er ook niet voor 
terug om wat surrealisti-
sche elementen in zijn fi lm 
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te smokkelen. Julie zet de tijd 
stil op de momenten dat ze 
echt belangrijke beslissingen 
in haar leven moet nemen. 
Het lijkt dan alsof zij dan het 
middelpunt van de wereld is.

De jazzy, romantische score 
(o.a. ʻHealingʼ van Todd Rund-
gren) daarbovenop zorgt voor 
een frisse en klare cinemato-
grafi e. Het eff ect is speciaal: 
het leven lijkt rommelig en 
verward, maar uiteindelijk 
werkt deze aanpak maximaal. 
Het wordt een ode aan de on-
volmaaktheid van het leven met 
zijn ups en downs, kwetsuren 
en verrukkingen, zekerheden 
en twijfels. Het leven laat zich 
hier niet inkapselen in verwach-
tingspatronen en regeltjes.

Het hoofdpersonage
In het begin van de fi lm is Ju-
lie niet meer of niet minder 
dan een ongeleid projectiel.
In haar studiekeuzes en in 
haar omgang met anderen. Ze 
is onvoorspelbaar. Waarom 
dat zo is, wordt eigenlijk niet 
uitgelegd. Jeugdtraumas̓, ka-
rakterstoornis, bindingsangst?
Toch zal de toeschouwer Ju-
lie met al haar onverwach-
te fratsen toch nog het voor-

deel van de twijfel geven.

Uiteindelijk zal blijken dat Julie 
na verloop van tijd over  een rij-
ker en bewonderenswaardiger
gevoelsleven blijkt te be-
schikken dan de begin-
scènes lieten vermoeden.
Hoe verder de fi lm vordert, hoe 
intenser de conversaties tussen 
de acteurs worden. Trier on-
derstreept dit door geleidelijk 
(net als Bergman) meer clo-
se-ups in zijn fi lm  te droppen.

__________________
“Het leven laat zich hier niet 
inkapselen in verwachtings-

patronen en regeltjes.” 

De rol van Julie wordt vertolkt 
door Renate Reinsve (° 1987). Ze 
groeide op in Solbergvelva, een 
dorpje in Noorwegen. Ze be-
schreef het als een weg tussen 
twee plaatsen. Ze volgde Kunst-
hogeschool in Oslo. Haar jeugd 
was op zijn zachtst gezegd ru-
moerig. Toen ze 16 was, werd ze 
van school gestuurd en verliet 
ze haar ouders. Ze wilde naar 
Costa Rica, maar had maar een 
budget tot Edinburgh. Daar ver-
bleef ze in een hostel en omdat 
de baas medelijden met haar 
had, kreeg ze een horecajob.
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Ze speelde in verscheidene to-
neelstukken en werd  in 2014 
zelfs gelauwerd met de Hed-
da Award voor haar rol in 
Dürrenmatts ʻBesuch der al-
ten Dame.̓ In 2011 speelde ze 
een piepklein rolletje in Joa-
chim Triers ʻOslo, August 31st .̓ 
Op deze actrice is de uit-
spraak van John Lennon ze-
ker van toepassing: “Het leven 
is wat gebeurt, terwijl je andere 
plannen aan het maken bent.”
Wat ze niet wist, was dat Trier 
daarna al jaren bezig was aan 
een scenario met haar in ge-
dachten en hij vertelde dat 
nieuws aan de Franse topac-
trice Isabelle Huppert, die in 
2017 fel onder de indruk was 
van ʻde actrice in het purperʼ 
(Renate Reinsve) die meespeel-
de in ʻEddaʼ van Robert Wilson.

Maar in 2019 voelde Reinsve, 
die wat succesjes had geboekt 
in het theater, zich uitgeput. 
Ze speelde met het idee om te 
stoppen met acteren en zich 
toe te leggen op schrijnwerke-
rij. (Zoals je ziet, is er een ze-
kere band met het hoofdperso-
nage van ʻThe worst person.̓)
En toen kwam Joachim 
Trier (Foto rechts) met zijn 
vraag om Julie te vertolken.

En het is zoals iemand schreef: 
“Ze is in staat om uit te druk-
ken hoe hard het is om te be-
slissen wat je uit een relatie en 
het leven wil halen. Ze doet dat 
op een manier die zowel dra-
matisch, romantisch, hartver-
scheurend en grappig kan zijn.”  
Renate Reinsve werd overla-
den met lof en prijzen. Daar-
enboven vroeg Louis Vuit-
ton haar om ambassadeur 
van het merk te worden.
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Perscommentaren
“Joachim Trier verheft  het romanti-
sche genre naar zeldzame hoogtes.“
(De Morgen)

“Een fi lm die je intense dingen doet 
voelen en diepe gedachten laat den-
ken en die minstens twee keer ook 
het medium fi lm virtuoos benut. 
Maar bovenal is dit een fi lm die af 
en toe zo in je intimiteit binnen-
dringt dat je ervan gaat gloeien.”
(De Standaard)

“ʻThe worst person in the wor-
ldʻ is a sham (namaak). Ex-
cept for its lead performance.”
(The New Yorker)

“ʻThe worst person in the wor-
ldʼ is een bitterzoete ode aan 
de onvolmaaktheid van het le-
ven, met zijn ups en downs, zijn 
kwetsuren en verrukkingen, 
zijn zekerheden en zijn twijfels. 
Een vol, bewust leven laat zich 
immers niet insnoeren in ver-
wachtingspatronen en regeltjes.”
(Filmfest Gent)

Ten slotte
Het is een cliché, maar smaken 
verschillen. Velen met mij wa-
ren enthousiast over deze fi lm. 
Groot was dan ook mijn verba-
zing toen ik las dat de recensent 
van “ The New Yorker” deze fi lm 
absoluut niet zag zitten. Alleen 
de acteerprestatie van Renate 
Reinsve kon hem nog enigszins 
bekoren. Voor de rest stoorde 
het hem enorm  dat de karak-
ters in deze Noorse prent niet 
of nauwelijks uitgediept waren. 
Dat klopt. Maar verwachtte hij 
misschien een Skandinavische 
variant op de zwaarmoedige In-
gmar Bergman-fi lms?  Laten we 
toch niet vergeten dat het hier 
om een romantische komedie 
2.0 gaat. En dat de aanvanke-
lijk fl itsende en  luchtige toon 
naar het einde toe toch niet 
zo oppervlakkig meer blijft , 
ja zelfs aangrijpend wordt.

Het is daarom dat ik jullie (met 
enig voorbehoud dus) een aan-
gename fi lmervaring wens.

Marc Suy



15Seizoen 2022-2023   87e Jaargang

Je laat me in de steek. Wat zal 
er van mij worden?
Anthony, een bejaarde man, 
lijdt aan dementie en hij ver-
liest geleidelijk de controle 
over zijn leven. Muziek brengt 
hem soelaas. Zijn gedrag is zo 
onvoorspelbaar dat Anne, zijn 
dochter, de grootste moeite 
heeft  om iemand te vinden die 
zich overdag over Anthony wil 
bekommeren. Na een confl ict 
met Angela, een van de zorg-
verleners, gaat hij bij Anne in-
wonen.  Dan is het wachten tot 
de volgende hulp zich aanbiedt: 
Laura, die volgens Anthony lijkt 
op zijn andere dochter, Lucy. 

Maar ook die samenwerking 
loopt spaak. Volgens Paul, 

de man van Anne, blijft  er 
maar één oplossing over…

Met deze weergave van de in-
houd hebt u geen goed beeld 
van het opzet van de fi lm. Al 
die gebeurtenissen keurig in 
een logische volgorde, met 
respect voor tijd en ruimte. 

Daarom: lees deze tekst niet 
verder, kom eerst naar de 
voorstelling en laat ʻThe 
Fatherʼ op je inwerken.

Florian Zeller
ʻThe Fatherʼ is de verfi l-
ming van een Frans drama 
ʻLe Pèreʼ van Florian Zeller 
(°1979). Zeller groeide op bij 
zijn oma in Bretagne en hij stu-

THE FATHER
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deerde in 2001 af aan de ʻInsti-
tut dé̓tudes politiques de Paris .̓  
Hij debuteerde in 2002 met de
roman ʻNeiges artifi ciellesʼ 
waarna een viertal romans 
volgden. Zijn eerste toneelstuk 
ʻLA̓utreʼ (2004) was de aanzet 
van een succesvolle carrière als 
dramaturg. Sindsdien heeft  
hij 13 titels op zijn naam staan 
en brengen beroemde Fran-
se acteurs zijn woorden tot 
leven op de planken. Het 
weekblad ʻLʼExpressʼ noemde 
hem “le meilleur dramaturge 
français, avec Yasmina Reza”. 

Na Parijs veroverde Zeller met 
zijn toneelwerk de rest van 
de wereld. Zijn internationa-
le doorbraak kwam er voor-
al dankzij ʻThe Father .̓ Na de 
première in Londen in 2014 
was de Angelsaksische pers ui-
terst lovend over het stuk: het 
was een van de beste van de 
21ste eeuw. Overal in de we-
reld – VK, VSA, Israël, Brazilië, 
Nederland, Hong Kong, Japan, 
Australië en Canada – werd 
het met prijzen overladen.
ʻLe Pèreʼ (2012) vormt een trilo-
gie samen met ʻLa Mèreʼ (2010), 
een stuk over een moeder met 
een legenestsyndroom en ʻLe 
Filsʼ (2018), een stuk over een va-

der die zijn tienerzoon Nicholas 
uit een depressie wil helpen. 
Een eerste, Franse fi lmadaptie 
van ʻLe Pèreʼ kwam tot stand 
in 2015: ʻFloride .̓ Maar Flori-
an Zeller werkte er niet aan 
mee, noch als regisseur, noch 
als co-scenarist. Dat was dus 
wel het geval met de Engelse 
fi lmadaptie: Zeller heeft  ʻThe 
Fatherʼ geregisseerd en hij 
schreef samen met Christopher 
Hampton het scenario. Goed 
voor de Oscar en de British Aca-
demy Film Award  voor het bes-
te bewerkte scenario in 2021. 
In maart 2021 kondigde Zel-
ler aan dat hij ʻLe Filsʼ ging 
verfi lmen met Hugh Jack-
man  en Laura Dern als de ou-
ders van Nicholas. Anthony 
Hopkins zal er ook in te zien 
zijn. We kijken ernaar uit.

Christopher Hampton
Wie al heel lang een trouwe 
bezoeker van ons avondforum 
is, herinnert zich zeker nog de 
fi lm ʻDangerous Liaisonsʼ (ver-
toond in 1990). Een meeslepend 
kostuumdrama gebaseerd op 
de Franse briefroman ʻLes Li-
aisons dangereusesʼ (1782) van 
Pierre Choderlos de Laclos die 
door Hampton eerst omge-
vormd werd tot een gelijkna-
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mig toneelstuk in 1985. Daarna, 
in 1988, volgde de fi lmadaptatie 
ʻDangerous Liaisonsʼ in de re-
gie van Stephen Frears. Het was 
Hampton zelf die zijn toneel-
stuk bewerkte en die voor het 
scenario zijn eerste Oscar kreeg.
Dit maakt meteen duidelijk dat 
Christopher Hampton (°1946) 
een getalenteerd iemand is. 
Zeer veelzijdig en een ʻvroege 
vogel .̓ Tijdens zijn Oxford-ja-
ren – hij studeerde er Frans 
en Duits – werd zijn eerste to-
neelstuk ʻWhen Did You Last 
See my Mother?ʼ in de Lon-
dense West End opgevoerd. 
Hij was pas 20. Meer eigen 
werk volgde o.a. ʻThe Philan-
thropist ,̓ Hamptons antwoord 
op Molières ʻLe Misanthrope .̓

In zijn eerste fi lmbewerking 
A̒ Doll s̓ Houseʼ (1973) naar het 
gelijknamige drama van Ibsen 
vinden we een jonge Anthony 
Hopkins terug. Hampton heeft  
enorm veel scenario s̓ geschre-
ven voor fi lmadaptaties van lite-
raire werken. O.a. van Graham 
Greene, Anita Brookner, Joseph 
Conrad, Doris Lessing en Ian 
McEwan. Voor het scenario 
van de fi lm A̒tonementʼ werd 
Hampton genomineerd voor de 
Oscar voor de beste fi lmadapta-

tie. Hij maakte naam met een 
reeks vertalingen van het werk 
van Duitse en Franse drama-
turgen.  We denken aan Ödön 
von Horváth, Yasmina Reza en 
natuurlijk  Florian Zeller, voor 
wie hij de vaste vertaler is. 

Olivia Colman (°1974)
Liefhebbers van de Netfl ix-se-
rie ʻThe Crownʼ herkennen in 
de wat oudere koningin Eli-
zabeth II deze Britse actrice. 
In ons avondforum 2019-2020 
hebben wij haar vertolking van 
een andere koningin gezien, 
namelijk van de door talrijke 
fysieke kwaaltjes geplaagde 
Queen Anne in ʻThe Favouri-
teʼ (2018) van regisseur Yorgos 
Lanthimos. Colman zette het 
complexe, getraumatiseerde 
karakter van haar personage 
met verve neer. We zagen haar 
ook in ʻThe Lost Daughterʼ 
(2021) in de rol van een univer-
siteitsprofessor die herinnerd 
wordt aan haar gefaald moe-
derschap. Allemaal dramati-
sche rollen die haar prijzen of 
nominaties bezorgden. Een 
hele evolutie sedert het begin 
van haar acteercarrière toen 
ze vooral in komische tv-reek-
sen en shows op BBC, ITV en 
Channel 4 werkzaam was. 
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Anthony Hopkins (° 1937)
Een monument van een ac-
teur die kan terugkijken op 
een  carrière van meer dan zes-
tig jaar. Van Hannibal Lecter, 
de iconische belichaming van 
het kwaad in ʻThe Silence of 
the Lambsʼ (Jonathan Demme, 
1991) tot paus Benedictus XVI 
in ʻThe Two Popesʼ (Fernando 
Meirelles, 2019).  Van  butler 
Mr Stevens in ʻThe Remains 
of the Dayʼ (James Ivory, 1993) 
– volgens Hopkins een van 
zijn favourite fi lms - tot  presi-
dent Nixon in de gelijknamige 
fi lm van Oliver Stone (1995). 
En nog zo veel meer fi ctie-
ve en historische personages. 
Om daaraan gestalte te geven 
heeft  Hopkins samengewerkt 
met talrijke invloedrijke re-
gisseurs zoals Richard Atten-
borough, David Lynch, Steven 
Spielberg en James Ivory aan de 
zijde van vele bekende acteurs 
en actrices. Onder anderen met 
John Hurt, Jodie Foster,  Emma 
Thompson, Helena Bonham 
Carter, Brad Pitt, Jonathan Pri-
ce en Ian McKellen. Net zo-
als Christopher Hampton is 
hij door koningin Elizabeth 
II geridderd voor zijn bijdra-
ge tot de kunst en in het VK is 
hij dus ʻSir Anthony Hopkins .̓

ʻWie ben ik precies ?ʼ – ʻU bent 
Anthonyʼ
Dementie is voor de betrokkene 
en de nabestaanden een zeer 
triestig en beangstigend proces. 
Een verleden dat je ontglipt, 
een heden waarin je je weg niet 
meer vindt en een toekomst die 
je niet meer zelf kunt plannen. 
Frustraties die ongeremd op-
borrelen. Familieleden die je 
niet meer herkent. Achterdocht 
tegenover wie voor je zorgt.
Machteloosheid, opstandig-
heid, woede, verdriet, depres-
sie. Wat blijft  er uiteindelijk over 
van de mens die je ooit was ? 
Net zo hartverscheurend is de 
relatie tussen Anthony en zijn 
dochter die haar best doet om 
voor hem te zorgen. Hij kwetst 
haar ten onrechte met genade-
loze kritiek en verwijten. “Mijn 
vader is wat excentriek”, zegt 
Anne vergoelijkend tegen de 
nieuwe hulp Laura. Maar onder-
tussen wellen de tranen in haar 
ogen op. Het valt haar enorm 
zwaar om te zien hoe de demen-
tie haar vader in zijn greep heeft  
en hoe hij haar daardoor mis-
kent en zelfs niet meer herkent. 
Paul, de man van Anne, heeft  
er alle begrip voor dat Anne 
voor haar vader zorgt, maar hij 
kan er niet mee om dat Antho-
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ny hun geduld zo op de proef 
stelt. Hij is bekommerd om 
zijn vrouw en dringt erop aan 
om Anthony naar een woon-
zorgcentrum te brengen, waar 
hij de gepaste zorg zal krijgen. 

Ogen die spreken
Florian Zeller heeft  zijn hoofd-
personage met opzet A̒nthonyʼ 
genoemd om Anthony Hopkins 
warm te maken voor de hoofd-
rol. Hopkins die erbij zweert 
dat het instuderen van de tekst 
het belangrijkste is als voorbe-
reiding op een fi lm, speelt op 
de lucide momenten zoals we 
van hem gewoon zijn: rad van 
tong, vloeiend, zelfs grappig 
bijv. wanneer hij voor het eerst 
zijn nieuwe hulp Laura ontmoet 
die hij tracht te charmeren. En 
plots slaat zijn toon om en schof-
feert hij zowel zijn dochter als 
Laura. Hij wil zijn zelfstandig-
heid niet opgeven en valt aan 
met woorden: “I donʼt need help. 
Iʼm not going to leave my fl at”. 
De kracht van Hopkins als ac-
teur zijn zijn dictie, de manier 
waarop hij de dingen zegt en 
zijn mimiek. En dan vooral 
zijn ogen. Naarmate hij meer 
de greep op de werkelijkheid 
verliest, drukken zijn ogen on-
begrip, angst, verdriet en uit-

eindelijk ook leegte uit. Een 
blik die herkenbaar is voor fa-
milieleden van alzheimerpati-
enten. In de laatste ontroeren-
de scène in het verpleeghuis 
laat Hopkins zijn tranen de 
vrije loop. Een acteurspresta-
tie die er zeker toe bijgedragen 
heeft  dat hij als 83-jarige de 
Oscar voor Beste Acteur heeft  
gekregen in 2021. Als acteur 
draagt hij de fi lm “The Father”.

Olivia Colman vertolkt de rol 
van Anne op een subtiele ma-
nier. Een rol die vooral bestaat 
uit reageren op wat Anthony 
zegt en doet. Telkens Anthony 
haar zus Lucy ter sprake brengt, 
spreekt haar gezicht boekdelen. 
Haar stilte is veelzeggend zodat 
we beseff en dat er iets niets 
klopt met Lucy. In haar ogen 
zie je de pijn wanneer haar va-
der haar bekritiseert en zelfs 
valselijk beschuldigt. In haar 
stem weerklinkt het geduld en 
de geruststelling die haar vader 
nodig heeft  in momenten van 
onrust en ontreddering. Zoals 
wanneer hij zijn horloge kwijt 
is of wanneer het schilderij 
boven de schouw er plots niet 
meer hangt. Ze belichaamt het 
verdriet en de liefdevolle toe-
wijding van de mantelzorger. 
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Voor haar vertolking werd ze 
genomineerd voor een Oscar 
voor Beste Vrouwelijke Bijrol.

Verfi lming
Nee, er schort echt niets met u 
als u zich tijdens de voorstelling 
vragen begint te stellen. Is Anne 
nu getrouwd met Paul of niet? 
Verhuist ze naar Parijs omdat 
ze iemand nieuw heeft  leren 
kennen? Is dat dan met Paul? 
Woont Anthony vanaf het be-
gin van de fi lm in bij Anne? Of 
toch nog een tijdje in zijn eigen 
fl at? En dat confl ict met Paul? 
Heeft  zich dat echt voorgedaan? 
Of is het een hallucinatie?

De verwarring i.v.m. de gebeur-
tenissen ontstaat omdat een ac-
teur/actrice verschillende rollen 
op zich neemt op verschillende 
plaatsen. Zo zien we bijvoor-
beeld actrice Olivia Williams 

(Foto links) en acteur Mark Ga-
tiss   door de ogen van Anthony 
verschijnen als Anne en Paul. 
Daarna blijken ze beiden werk-
zaam te zijn in het woonzorg-
centrum waar Anthony op het 
einde verblijft . Olivia Williams 
is ook de ʻonechteʼ hulp Laura 
zodat Anthony afknapt, want 
deze zorgverlener lijkt toch 
niet op zijn dochter Lucy zo-
als de Laura met wie hij ken-
nis gemaakt heeft ! Je krijgt 
ook tegenstrijdige informatie 
te horen – zelfs in eenzelfde 
scène: woont Anne nu alleen 
of is ze getrouwd? Motieven 
zoals het kopen en eten van 
kip en het horloge dat zoek 
is, komen in verschillende 
scènes voor. Ze doen de ver-
warring nog meer toenemen.

Ook wat de set betreft  was het 
opzet van de fi lmmakers dui-
delijk: ervoor zorgen dat we 
als kijker – net als Anthony – 
niet weten waar alles gebeurt. 
Voor alle opnames werd er in 
de West London Film Studios 
één enkele set gebouwd. Een 
lange gang met achteraan de 
kamer van Anthony want daar 
gaat alles eindigen. De kamers 
langsheen de gang hebben ver-
schillende deuren zodat je het 



21Seizoen 2022-2023   87e Jaargang

als een soort van labyrint er-
vaart. In de aankleding van de 
fl at werden voortdurend kleine 
dingen gewijzigd waarvan je je 
niet onmiddellijk bewust bent. 
Je vraagt je af: is dit het apparte-
ment van Anthony of van Anne?  
Het kleurenpalet evolueert ge-
leidelijk van warm geel voor de 
kamers van Anthony naar koud 
blauw voor het woonzorgcen-
trum. En in die killere omgeving 
zien we Anthony voor het laatst.
Ten slotte wordt ook de tijd 
gemanipuleerd. Zo luister je 
bijvoorbeeld – samen met An-
thony – in eenzelfde scène 
tweemaal naar hetzelfde ge-
sprek tussen Anne en haar man 
Paul over het verpleeghuis. Als 
toeschouwer geraak je volledig 
gedesoriënteerd. Op de duur 
weet je niet meer wat er juist 
gebeurt, wie eigenlijk wie is, 
waar en wanneer het zich af-
speelt. Je kruipt in de huid van 
Anthony voor wie het dagda-
gelijkse leven voortdurend 
één groot vraagteken wordt. 

Waardering
“ʻThe Fatherʼ is zeker niet de eer-
ste fi lm over dementie, maar wel 
de eerste die er - voor zover wij dat 
kunnen beoordelen - enigszins in 
lijkt te slagen om de ervaring van 

de dementerende zelf tastbaar te 
maken. Zoals je een taal kan leren 
door een taalbad, zo wil regis-
seur Florian Zeller  (Foto rechts)
je dementie leren te begrijpen 
door je er in onder te dompelen.”
(De Morgen, 16 juni 2021)

En het einde?
“Het voelt alsof ik al mijn bla-
deren kwijtraak.”, zegt Antho-
ny in de laatste aangrijpen-
de scène. “De takken, de  wind 
en de regen.” Hij is als een 
baby die door zijn moeder ge-
troost wil worden. De camera 
glijdt weg naar buiten, naar 
hoge bomen vol wui-
vende bladeren. De mu-
ziek die u daarbij hoort,  
draagt de titel ʻMy journey .̓ 

Hildegarde Mariman
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Inleiding
Een fi lm kan soms meerdere 
titels hebben in verschillende 
talen. Maar bij mijn weten is er 
geen enkele fi lm die een titel 
draagt die op het einde anders 
luidt dan in het begin. En toch 
is het hier zo. In het begin heet 
de fi lm NOWHERE. Geleidelijk 
aan is er een verschuiving naar 
NOW/HERE. Hoe dat komt, 
probeer ik te verduidelijken.

De regisseur
Peter Monsaert (°1975) heeft  
een vreemd parcours afgelegd. 
Na zijn studie Taal en Letter-
kunde behaalde hij zijn mas-
terdiploma audiovisuele kun-
sten aan het K.A.S.K. in Gent.
Eerst draaide hij een aantal 
kortfi lms, sommige zelfs al als 
student. Zijn halfl ange fi lm ʻDe 

onvrijwillige poëetʼ (2001) is 
een mengeling van documen-
taire, speelfi lm en performan-
ce. Deze laatste kunstvorm zal 
hij in de jaren die daarop vol-
gen meer en meer hanteren, 
bv. met zijn project ʻVitrinete-
levisieʼ: samen met inwoners 
uit bepaalde Gentse (volks)
wijken maakt hij fi lmpjes over 
de mensen zelf, bv. over hun 
hobby s̓. De televisietoestel-
len worden op zomeravonden 
op de vensterbank geplaatst 
en zo kijken de wijkbewoners 
naar zichzelf en naar elkaar.
Op deze manier leerde hij de 
maatschappelijk-culturele or-
ganisatie Victoria Deluxe ken-
nen. Deze groep ontwikkelt 
allerlei artistieke projecten die 
vertrekken van de inbreng  en de 
voorstellen van de deelnemers 

NOWHERE
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zelf. Deze deelnemers komen 
uit alle sociale groepen, maar 
er wordt wel gefocust op Gent.
Zo gaat Monsaert meer en 
meer de multimediale toer op 
en houdt hij zich bezig met 
klank, licht, muziek, perfor-
mance, dans, installaties, … 

Door zijn samenwerking met 
toneelgezelschappen raakt hij 
in de ban van het toneel. Hij 
gaat niet alleen regisseren, 
maar ook acteren en toneel-
stukken schrijven. Pas in 2012, 
met ʻOffl  ine ,̓ keert hij naar de 
fi lm terug. Deze fi lm, met o.a. 
Wim Willaert en Anemone Val-
cke wordt heel goed onthaald.
De tweede fi lm ʻLe Ciel Fla-
mandʼ uit 2016 is even-
eens met Wim Willaert.
Zes jaar later wordt dan 
ʻNowhereʼ uitgebracht.

Toekomstplannen? Jaze-
ker, op de ingeslagen we-
gen verder gaan: perfor-
mance, toneel, fi lm, …
Er zitten in elk geval plan-
nen voor twee nieu-
we fi lms in de pipe line.

Korte inhoud
Een eenvoudig verhaal over 
twee gekwetste mensen 

die elkaar vinden, ondanks 
hun verschillen, maar mis-
schien nog meer dankzij hun 
verborgen gelijkenissen.
Het verhaal speelt zich gro-
tendeels af in een soort nie-
mandsland in de haven. André 
is 55 jaar en voormalig truck-
chauff eur (Neen, niets met 
Delphine Lecompte te maken 
!!!). Nu heeft  hij een tijdelijke 
job op een bouwwerf, waar hij 
niet al te koosjere praktijken 
hanteert en waar hij ook lo-
geert. In zijn vrije tijd bekijkt 
hij videobeelden, steeds de-
zelfde. Op een nacht krijgt hij 
een indringer op bezoek die 
hij (te) hardhandig aanpakt.
Even later brengt het toeval, 
of het lot, beiden weer sa-
men, en ondanks alles blij-
ven ze aan elkaar kleven.

Een typisch Monsaert-verhaal
Door het feit dat Monsaert in 
verschillende disciplines werk-
zaam is, legt hij de nadruk op 
het verhaal zelf. Eenvoudige 
verhalen, maar wel gebaseerd 
op de realiteit. Vandaar dat zijn 
personages herkenbare men-
sen moeten zijn, ook al zijn het 
meestal randfi guren, gekwets-
ten, underdogs. Mensen die 
niet tot zijn milieu behoren (zijn 
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vader was de laatste CD&V-bur-
gemeester van Gent) maar voor 
wie hij wel heel veel respect 
en bewondering voelt als zij 
zich energiek willen opstellen.
Verhalen ook die hij put uit een 
soort ideeën- en feitenmap die 
hij af en toe raadpleegt. Zo zijn 
de twee hoofdpersonages ge-
groeid uit de ontmoeting met 
een vader die zijn zoon verloren 
heeft  in een verkeersongeluk 
en de gebeurtenissen rond de 
jonge Gentenaar Jordy Brouil-
lard, die uit de jeugdopvang 
kwam, in heel moeilijke om-
standigheden leefde en enkele 
jaren geleden op de Blaarmeer-
sen dood werd aangetroff en.

Themas̓
Een eenvoudig verhaal, zegden 
wij al, met herkenbare mensen. 
Dus zullen ook de themas̓ wel 
concreet en herkenbaar zijn.
Het is zeer moeilijk om in 
deze themas̓ een rangorde 
op te stellen, maar we zien 
wel dat er verbanden en over-
gangen vast te stellen zijn.
Ik zou willen beginnen 
met het thema familie.
Monsaert zegt zelf dat hij sinds 
de geboorte van zijn dochtertje 
familie nog veel belangrijker 
vindt dan voorheen. En toch 

is dit begrip niet zo eenvou-
dig. Ben je enkel familie door 
bloedverwantschap? Wat met 
verwantschap door huwelijk 
(in Nederland maakt men trou-
wens een onderscheid tussen 
de warme en de koude kant), 
adoptie, nieuw samengestelde 
gezinnen, … Is familie zijn een 
feit of een gevoelen? Meestal 
verbinden wij familie met een 
gevoel van veiligheid, gebor-
genheid (maar in de realiteit is 
dat zeker niet altijd zo), omdat 
je dan behoort tot een groep. 
Maar wat als je je familie niet 
kent? Dan zal de eenzaam-
heid zeker op de loer liggen. 

En wat met je identiteit? Wie 
ben je? Waar kom je vandaan? 
Heeft  het zin om op zoek te 
gaan naar je afkomst, je ver-
leden? Wie de schrijnende 
verhalen van de zogenaamde 
metiskinderen (kinderen van 
een Afrikaanse moeder en een 
blanke vader in onze voorma-
lige kolonies) gezien heeft , 
zal dit nog beter begrijpen.

Een volgende themacluster is 
het menselijke karakter. Dat ka-
rakter vertoont verschillende 
facetten, bezit een zekere ge-
laagdheid. Een mens is nooit 
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volledig goed of volledig slecht. 
Daarom moeten we in de ma-
nier waarop we naar anderen 
kijken, steeds nuances leggen, 
niet moraliseren of oordelen. 
Een mens kan trouwens evolu-
eren en veranderen. Daarom is 
het zo belangrijk dat iedereen 
een tweede kans krijgt. Van-
daar, ook al wordt men gedreven 
door een zekere wanhoop, mag 
men de hoop nooit laten varen.
En tot slot, ook al zijn er tussen 
mensen veel en grote verschil-
len, bij nader inzien zijn de gelij-
kenissen misschien wel groter.

Motto van de fi lm
“Just do it”

Twee personages op weg van 
nergens naar ergens. De eerste 
fi guur die we leren ontdekken, 
is André. In het begin van de 
fi lm is de regisseur niet al te 
kwistig met informatie. Het is 
aan de kijker om zelf actief op 
zoek te gaan en de puzzelstuk-
jes bij elkaar te leggen. Niet al-
tijd even gemakkelijk. Dat hij 
worstelt met iets uit het verle-
den merken we wel. Maar wat 
precies? In elk geval iets wat 
ook een hypotheek legt op zijn 
toekomst. Hij leeft  van de ene 
dag in de andere. Weinig op-

windends te beleven. Hij is zo-
gezegd een vrij man, maar de 
locatie en zijn manier van leven 
lijken eerder op een gevange-
nisstraf. Eerder een zombie. En 
de duisternis in zijn hoofd wordt 
weerspiegeld in de keuze van 
donkere en sombere kleuren.
En dan opeens is er de ontmoe-
ting met Thierry, een jonge ke-
rel die blijkbaar op dat ogen-
blik niets positiefs van plan is.
André vertoont zeker een agres-
sieve kant. Dat heeft  hem in het 
verleden al parten gespeeld en 
ook nu lijkt het in het begin van 
de fi lm uit de hand te lopen. 
Het zou te maken hebben met 
een onverwerkt trauma. Iets 
wat hij niet met anderen kan of 
wil delen, wat hij alleen wil op-
lossen. Maar dat betekent ook 
dat er geen enkele schouder is 
waarop hij eens kan uithuilen.
Ook al behandelt hij de men-
sen die voor hem werken niet 
echt zoals het hoort, toch is hij 
zeker geen asociaal iemand. 
Wanneer hij in zijn impulsivi-
teit te ver is gegaan met Thier-
ry, probeert hij een oplossing 
te vinden. Hij beschikt ook 
over mensenkennis: hij ziet dat 
Thierry net zoals hij heel veel 
mist, veel beter verdient dan 
waar hij nu aan toe is, en dus 
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zal hij ervoor zorgen dat Thier-
ry s̓ leven weer inhoud en kwa-
liteit krijgt. En daarvoor neemt 
hij verregaande beslissingen.
Deze Thierry heeft  het in het 
begin wel wat moeilijk met deze 
ʻindringerʼ in zijn leven, maar 
geleidelijk aan zien ze beiden in 
dat ze elkaar nodig hebben om 
de opgekropte gevoelens te kun-
nen beheren en beheersen. Zo 
worden ze verlost van hun de-
monen, bloeien ze beiden open. 
Het zombie-achtige van André 
verdwijnt, alles wordt luchtiger, 
ze kunnen weer glimlachen en 
ze kunnen zelfs humor hante-
ren. De impact van één toeval-
lige ontmoeting is reusachtig. 

Om het probleem van Thier-
ry op te lossen, moeten ze 
alleen nog een heel lange 
weg afl eggen. Letterlijk dan.
Maar de connectie tussen 
beide mannen zorgt ervoor 
dat de hoop in de toekomst 
wel hersteld wordt. Optimis-
me en verbondenheid, is 
dat geen mooie boodschap?

Acteurs
Voor zijn vorige fi lms koos 
Monsaert voor Wim Willaert 
als vertolker van zijn mannelij-
ke hoofdpersonage. Hier trok 

hij resoluut en bewust de kaart 
Koen de Bouw. Op het eerste 
gezicht misschien een heel on-
gewone keuze. Want iedereen 
kent natuurlijk Koen De Bouw 
als de stoere en ongenaakbare 
hoofdrolspeler in meer dan 30 
fi lms. De bekendste met Erik 
Van Looy (ʻDe Zaak Alzhei-
mer ,̓ ʻLoft ,̓ ʻDe Premierʼ) en 
Jan Verheyen (ʻDossier K.̓, ʻHet 
Vonnis ,̓ ʻHet Tweede Gelaatʼ).
In televisieseries als ʻProfessor 
T.̓  en ʻTwee Zomersʼ bewees hij 
ook kwetsbare en fragiele ka-
rakters te kunnen neerzetten.
In elk geval was De Bouw heel 
enthousiast toen hij het script 
van ʻNowhereʼ las, omdat hij, 
zoals hij zelf zegt “geïnteres-
seerd is in fi guren die gekwetst 
zijn, met scheuren in hun ziel.”

De Bouw is helemaal in zijn 
personage gekropen. Dat hij 
zelf vader is, heeft  hem daarbij 
enorm geholpen, weet hij nog 
te vertellen. Samen met Peter 
Monsaert is hij ook de vader van 
de verongelukte jongen (inspi-
ratiebron voor Monsaert) gaan 
opzoeken en heeft  hij lange ge-
sprekken met hem gevoerd, wat 
hem enorm bewust maakte van 
de gevoeligheid en kwetsbaar-
heid die hij moest vertolken.
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Zijn lichamelijke metamorfose 
maakt hem nog geloofwaardi-
ger, en ik overdrijf niet als ik 
zeg dat hij door zijn houding, 
zijn manier van spreken, en ze-
ker door zijn blik heel erg doet 
denken aan die andere karak-
terkop Johan Leysen. Gewoon-
weg een prachtige prestatie.
Zijn tegenspeler heeft  Monsae-
rt via audities gevonden. Noa 
Tambwe Kabati (Foto rechts), 
zoon van een Congolese va-
der en Belgische moeder. Hij 
studeert nog aan het KASK in 
Gent en speelde als 12-jarige 
reeds in ʻWelpʼ van Jonas Go-
vaerts. Hij volgde danslessen 
bij het felbesproken  ʻLet s̓ Go 
Urban,̓ maar is vooral bekend 
via  zijn rol als Moyo in ʻwt-
FOCK,̓ een serie over een groep 
tienerjongens en –meisjes.

De keuze voor een donkere jon-
gen was heel bewust, en wel om 
diverse redenen: de tegenstel-
lingen tussen de twee hoofd-
personages, zeker in het begin, 
zo groot mogelijk maken, diver-
siteit, en het thema identiteit 
een beetje complexer maken. 
In elk geval is Kabati een naam 
om in de gaten te houden. Hij 
straalt heel veel energie uit 
en heeft  een enorme présen-

ce. Meer dan De Bouw heeft  
hij wel moeite met de dialo-
gen die uit zijn mond soms 
minder spontaan overkomen.

Filmische kwaliteiten
Monsaert is duidelijk een ac-
teursregisseur. Zijn toneelerva-
ring helpt hem hierbij enorm. 
En zijn hoofdacteurs zijn fantas-
tisch. En dat maakt ook de sterk-
te van deze fi lm uit. De gebroe-
ders Dardenne hadden met dit 
scenario zeker iets anders ge-
daan, maar of het beter zou zijn?
Een tweede pluspunt is de op-
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bouw van de fi lm. Zoals daar-
net al uitgelegd, wordt de over-
gang van nergens naar ergens 
schitterend uitgewerkt. En in 
plaats van het verhaal een ze-
kere melodramatiek mee te 
geven, laat hij andere fi lmi-
sche elementen meespelen: 
de overgang van donker naar 
licht, de locatie, de muziek….

En vergeten we zeker niet: de 
fi lm werd in volle coronatijd 
gedraaid, met alle gevolgen 
van dien: achterstand in het 
draaiproces, hogere prijzen en 
moeilijkere beschikbaarheid 
van producten. Door de krap-
te van het budget kwam vooral 
de manier van werken in Mar-
seille in het gedrang, moest er 
vaker geïmproviseerd worden 
en kon niet alles even profes-
sioneel uitgewerkt worden als 
men wel had gewild. Maar het 

resultaat mag er zeker zijn.
Het Filmfestival Oostende heeft  
er heel goed aan gedaan deze fi lm 
als openingsfi lm voor hun jong-
ste festival te programmeren.

Enkele persstemmen
“ʻNowhereʼ is geen drama dat 
je naar het puntje van je stoel 
doet schuiven, maar de emo-
ties en ambiance zitten juist.“ 
(Ruben Nollet in De Tijd)

“ʻNowhere ,̓ een warme omhelzing 
in de rafelrand van de maatschap-
pij.” (Lieven Trio in De Morgen)

“Peter Monsaert heeft  zijn eigen 
hoekje ingericht in het landschap 
van de Vlaamse cinema. Toeganke-
lijke fi lms met een klassiek scenario 
die zich altijd afspelen aan de rand 
van de maatschappij.” (Klara.be)
     
 Guido Verstraeten

28 Avondforum Filmmagie Sint-Niklaas
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MADRES PARALELAS

__________________
“They had style, they had grace
Rita Hayworth gave good face
Lauren, Katherine, Lana too

Bette Davis, we love you
Ladies with an attitude

Fellas that were in the mood”

Een strofe uit ʻVogue ,̓ de hit 
van Madonna uit 1990, een ode 
aan de grote namen van het 
witte doek. Naast Rita, Lauren, 
Katherine, Lana en Bette ver-
meldt ze ook nog Greta Garbo, 
Marilyn Monroe en Marlene 
Dietrich. Niet enkel ladies, ook 
fellas als Marlon Brando, Jim-
my Dean en Fred Astaire pas-
seren de revue. De fi lmsterren 
van weleer hadden stijl, ze be-
lichaamden een ideaalbeeld:

ze waren ʻlarger than life .̓ 

Slechts af en toe kan een recente 
vertolking de vergelijking met 
vroeger doorstaan. Cate Blan-
chett doet dat bijvoorbeeld met 
verve in ʻCarol ,̓ de schitterende 
prent van Todd Haynes. En voor 
de vuist weg: Scarlett Johans-
son groeit boven zichzelf uit in 
ʻLost In Translation,̓ net als Ju-
lianne Moore in A̒ Single Man.̓ 

En als u het mij vraagt mag 
Penélope Cruz met ʻMadres 
Paralelasʼ ook plaatsnemen in 
het selecte kransje van ster-
ren met ʻstyle and grace ,̓ ho-
pelijk bent u het ermee eens 
na het bekijken van deze fi lm.
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Het verhaal
Wie zijn de parallelle moeders 
uit de titel? Het betreft  twee al-
leenstaande vrouwen die elkaar 
leren kennen op de materniteit 
en die, ondanks een aanzienlijk 
leeft ijdsverschil, meteen goed 
met elkaar kunnen opschieten. 
Enerzijds is er Janis Martinez, 
een veertigjarige fotografe uit 
Madrid, wiens zwangerschap 
het gevolg is van een romance 
met de gerenommeerde foren-
sisch archeoloog Arturo. Hij 
heeft  haar beloofd dat de stich-
ting waarvan hij deel uitmaakt 
een massagraf zal opgraven in 
het geboortedorp van Janis, 
waarin haar overgrootvader en 
andere dorpelingen als slacht-
off ers van de Spaanse Burger-
oorlog zijn terechtgekomen. 

Anderzijds is er de nog net geen 
achttienjarige Ana Manso Fer-
reras, van wie we aanvanke-
lijk in het duister tasten over 
de identiteit van de toekom-
stige vader. Zij kijkt met angst 
uit naar de baby die op komst 
is, haar kamergenote Janis is 
verheugd dat ze eindelijk moe-
der wordt, hoewel de gehuwde 
Arturo haar had gevraagd de 
zwangerschap te beëindigen. 
Beide baby s̓ worden op dezelf-

de dag geboren, de kersverse 
moeders blijven nog contact 
houden als ze het ziekenhuis 
hebben verlaten. Als ze elkaar 
enkele maanden later opnieuw 
op het lijf lopen, vraagt Janis 
aan Ana om te komen inwo-
nen als hulp in het huishou-
den, hun vriendschap wordt 
op die manier nog intenser. 

Ook Arturo blijft  in beeld met 
het nieuws dat zijn stichting de 
opgraving in het geboortedorp 
kan aanvatten. Janis en Arturo 
reizen erheen om de voorbe-
reidingen te regelen, Ana arri-
veert later. De hele operatie ver-
loopt zoals gepland, het dorp 
kan rouwen om zijn verliezen.

Het keurmerk  Almodóvar
ʻMadres Paralelasʼ is een fi lm 
van Pedro  Almodóvar, de 
Spaanse beeldenstormer die 
al meerdere malen het avond-
forum opvrolijkte.  Almodóvar 
is gedurende de voorbije de-
cennia uitgegroeid tot een 
keurmerk, een kwaliteitslabel, 
maar eveneens tot een stijl-
kenmerk met een inhoudelijke 
consistentie. Hij begon zijn car-
rière in de jaren van de ʻmovi-
da madrileña.̓ Na de dood van 
Franco in 1975 en het daarop-
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volgende proces van democra-
tisering, manifesteerden een 
aantal jonge kunstenaars zich 
met werk dat als provocerend 
en soms zelfs choquerend werd 
ervaren. De eerste fi lms van  Al-
modóvar vierden de vrijheid na 
de val van de dictator. ʻMujeres 
al borde de un ataque de ner-
viosʼ uit 1988, een chaotische 
ensemblekomedie, betekende 
de internationale doorbraak.

__________________
“Openheid is de beste garan-
tie voor een open blik op de 

toekomst.”
 

Geleidelijk slopen er meer en 
meer themas̓ in zijn werk, niet 
allemaal even lichtzinnig of uit-
zinnig, maar eens ze een plaats 
in het oeuvre hadden verwor-
ven, werden het vaste waarden. 
Zo krijgen prostitutie, homo-
seksualiteit, travestie en trans-
seksualiteit de nodige aandacht, 
maar daarnaast ook drugge-
bruik, misstanden in de katho-
lieke kerk, onvervulde verlan-
gens en artistieke aspiraties. 

ʻTodo Sobre mi Madreʼ (1999) 
en ʻHable con Ellaʼ (2002) wor-
den unaniem beschouwd als 
meesterwerken, maar ook 

fi lms als ʻVolverʼ (2006), ʻLos 
Abrazos Rotosʼ (2009) of ʻJulietaʼ 
(2016) kregen wereldwijd een 
lovende pers en wonnen talloze 
prijzen op belangrijke festivals. 
ʻMadres Paralelasʼ betekent een 
nieuwe fase in zijn oeuvre: het 
fascistische verleden van Span-
je wordt niet langer naar de 
achtergrond verdrongen,  Al-
modóvar legt de focus op dit na-
tionale litteken. De fi lm vangt 
aan met dit thema, de fi lm ein-
digt ermee. Maar in het grote 
middenstuk van de fi lm komt 
het niet of amper ter sprake. 

De lotgevallen van de parallel-
le moeders worden in beeld 
gebracht op de hem kenmer-
kende wijze, de typische  Al-
modóvar-elementen tekenen 
present: Janis heeft  een kleur-
rijke fl at in Madrid, Ana heeft  
een moeilijke relatie met haar 
moeder, een transgender maakt 
een cameo, de grens tussen he-
tero en homo wordt vaag gehou-
den… De vormgeving is een lust 
voor het oog: uitbundig, smaak-
vol, tot in de puntjes verzorgd. 
Is het massagraf uit de Spaanse 
Burgeroorlog een geïsoleerd 
plotelement dat de fi lm de no-
dige sérieux moet verlenen?
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De politieke component: een 
actueel gegeven
Vijfentachtig jaar na het uitbre-
ken van de burgeroorlog liggen 
nog steeds 114.000 vermiste 
Spanjaarden in massagraven, 
waarvan er zoʼn 2457 zijn in 
Spanje. Onthutsend: het land 
telt na Cambodja en Burundi het 
grootste aantal massagraven ter 
wereld. Ze zijn overal te vinden: 
naast snelwegen, op afgelegen 
plaatsen of op begraafplaatsen. 

Dit wil zeggen dat daar de licha-
men moeten onderscheiden 
worden. Slachtoff ers van het fas-
cisme zijn te herkennen aan ge-
broken beenderen, schotwon-
den, vastgebonden handen… 
Maar het meest kenmerkende 
is dat deze lichamen boca abajo, 
met het gezicht naar de aarde, 
werden gedumpt. Het toont het 
misprijzen voor de slachtoff ers.
De stilte over dit pijnlijke ver-

leden vormt de rode draad 
door de recente Spaanse ge-
schiedenis. Na de burgeroorlog 
volgde de dictatuur van Fran-
co, tot zijn dood in 1975. Kort 
daarna werd de amnestiewet 
van kracht, ʻHet Pact van het 
Vergeten,̓ waardoor Franco-ge-
trouwen konden aanblijven 
in de hoogste machtskringen, 
naar de slachtoff ers en de ver-
misten werd niet omgekeken. 
Onderzoeken en eventuele 
opgravingen waren het werk 
van vrijwilligersorganisaties. 

Intussen ligt de wet op de de-
mocratische herinnering, de 
Ley de Memoria Democrática, op 
tafel. Deze legt de coördinatie 
van de opgravingen bij de over-
heid, met slachtoff ertellingen 
en een DNA-bank. Verwijzin-
gen naar Franco moeten uit het 
straatbeeld verdwijnen, Fran-
co s̓ lichaam werd weggenomen 
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uit zijn megalomane mausole-
um. Het rechtse Partido Popu-
lar is geen voorstander, het ex-
treemrechte Vox bestempelde 
het initiatief als totalitair. Maar 
de opgravingen zijn gestart.

De grote metafoor
De twee verhaallijnen, het dub-
bele moederschap en de op-
gravingen, lijken op het eerste 
gezicht losstaand, maar zijn 
door Almodóvar subtiel verwe-
ven. Het middenstuk van de 
fi lm, het verhaal van de beide 
moeders, is een heerlijk me-
lodrama, maar ook een meta-
foor voor de Spaanse samen-
leving sinds de Burgeroorlog: 
een samenleving waar man-
nen afwezig zijn en vrouwen 
op elkaar moeten terugvallen. 

De verschillen tussen beide 
hoofdrolspeelsters zijn ook niet 
willekeurig: Janis, een veerti-
ger, kijkt uit naar de geboorte 
van haar kind, net zoals ze ook 
de waarheid over haar familie 
aan het licht wil krijgen. Een 
kind krijgen van een forensisch 
antropoloog, de dood en het 
nieuwe leven komen wel erg 
dicht bij elkaar. De jonge Ana 
daarentegen kijkt met angst 
naar het nieuwe leven waarvan 

ze moet bevallen, ze overwoog 
zelfs een abortus. Ze breekt met 
haar moeder, ze loopt zelf weg 
van familiebanden. Natuurlijk 
is het geheim van de verwekking 
verantwoordelijk. Als Ana in de 
keuken van Janisʼ appartement 
oppert om het verleden toch 
maar te laten rusten, reageert 
die furieus: “Heeft  je vader je dat 
geleerd? Kom je uit zoʼn familie?”

Door de confrontatie van moe-
ders uit verschillende genera-
ties wordt ʻMadres Paralelasʼ 
een pleidooi om het pijnlijke 
verleden niet te verdoezelen. 
Openheid is de beste garan-
tie voor een positieve blik op 
de toekomst. Almodóvar kiest 
voor persoonlijke verhalen om 
een veelkleurige boodschap 
over te brengen, een bood-
schap over moederschap, fa-
miliebanden, eerlijkheid en de 
impact van de geschiedenis. 
In het laatste deel van de fi lm, 
dat zich in het geboortedorp 
van Janis afspeelt, verruilt  Al-
modóvar zijn geliefde kar-
mozijnrood – zijn handels-
merk - voor groene tinten. 
De kleur van de passie maakt 
plaats voor die van de na-
tuur en van het nieuwe leven.
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Chicas en andere getrouwen
ʻMadres Paralelasʼ is vintage Al-
modóvar. Zijn vaste crewleden 
tekenen present, zoals de direc-
tor of photography José Luis Al-
caine of de componist Alberto 
Iglesias. Maar het is uiteraard 
Penélope Cruz die het meest 
in het oog springt. Van de zo-
genaamde chicas  Almodóvar, 
de vaste groep actrices waar-
op de regisseur vaak een be-
roep doet, heeft  zij de grootste 
internationale bekendheid.

Chicas  Almodóvar, de meiden 
van  Almodóvar, het klinkt be-
hoorlijk seksistisch omdat de 
actrices gedefi nieerd worden 
aan de hand van de man die 
hen  regisseert. Het tegendeel is 
waar, zoals de regisseur het zelf 
verwoordt: “Naast hun uitmun-
tendheid, zijn ze allemaal begif-
tigd met een groot gevoel voor hu-
mor, de afwezigheid van morele, 
esthetische of professionele voor-
oordelen en zijn ze allen in staat 
om zonder schijnbare moeite en 
op aangeboren wijze komedie met 
drama te combineren. Hiervoor 
zijn geen scholen. Je hebt het of je 
hebt het niet.” Het beste bewijs 
komt van Joaquín Sabin, één van 
Spanjes bekendste singer-song-
writers, die in al 1992 zong “Yo 

quiero ser una chica Almodóvar/
Ik wil een chica Almodóvar zijn.”

Carmen Maura, Penélope Cruz, 
Victoria Abril, Chus Lampre-
ave, Marisa Paredes en Rossy 
de Palma mogen die eretitel 
dragen. Twee van  hen vinden 
we terug in ʻMadres Paralelas .̓ 
Voor Rossy de Palma, de actri-
ce met het markante uiterlijk 
(vooral door de zeer grote neus) 
is het de zevende samenwer-
king, zij vertolkt de moeder  
van Ana. Ook voor Penélope 
Cruz is het de zevende keer. Het 
is deze laatste die zonder eni-
ge twijfel de ultieme chica is. 
Almodóvar verwoordt het on-
dubbelzinnig: “Er is iets dat heel 
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goed werkt in onze relatie, dat 
onze vriendschap en het professi-
onele combineert. We werken als 
geliefden. En terwijl we niet de ge-
neugten van seks hebben, hebben 
we ook de ingewikkeldheden van 
seks niet. We werken heel goed als 
een koppel dat niet samen slaapt.”

ʻMadres Paralelasʼ betekent 
voor beiden een nieuw glorie-
moment en brengt ook hun eer-
ste samenwerking in herinne-
ring. De bevalling in de nieuwe 
fi lm verwijst immers naar de 
openingsscène van ʻCarne Tre-
mulaʼ (1997), waarin een jonge 
prostituee (Cruz) op een bus in 
Madrid bevalt van een zoon. 
Voor haar prestatie in de jong-
ste  Almodóvar kreeg zij een Os-
carnominatie en de prijs voor 
de beste actrice op het festival 
van Venetië. De jonge Neder-
lands-Spaanse actrice Milena 
Smit maakt met haar prestatie 
van de andere parallelle moeder 
indruk, het lijkt een geslaagde 
sollicitatie voor het chicas-club-
je. Ook zij heeft  een opvallend 
(mooi) uiterlijk, het staat vast 
dat we haar zullen terugzien.

De pers
Na enkele atypische fi lms zo-
als de komedie ʻIʼm so Excited,̓ 

de semi-autobiografi e ʻDolor y 
Gloriaʼ en ʻThe Human Voice ,̓ 
een fi lm van 30 minuten met 
Tilda Swinton in de hoofdrol, 
betekent ʻMadres Paralelasʼ 
voor de meeste critici een ge-
lukkige terugkeer naar een ci-
nematografi sche verkenning 
van vaste themas̓ als moeder-
schap, genderverhoudingen en 
identiteit. De meeste critici zijn 
lovend. Enkele voorbeelden:

“Zo vertelt Madres paralelas een 
veelkleurig verhaal, over genen 
en moederschap, herinneringen 
en verantwoordelijkheid. Het re-
sultaat is een warme, rijke fi lm 
met een aangrijpende fi nale, 
die laat zien hoe lang een oor-
log kan doorwerken.”  (Pauli-
ne Kleijer in ʻDe Volkskrantʼ)    

“Opnieuw een magistraal 
melodrama.” (Ewoud Ceu-
lemans in ʻDe Morgenʼ)

“Twee jaar na het schitterende 
ʻDolor y gloriaʼ levert Pedro Al-
modóvar alwéér een prachtig 
vertolkte topper af: sterk bezig, 
Pedro! (…) Maar het is pas in 
de laatste scènes, waarin de ci-
neast het melodrama verbindt 
met één van de zwartste paginaʼs 
uit de Spaanse geschiedenis, dat 
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ʻMadres paralelasʼ openbloeit tot 
een hartverscheurend kunstwerk.” 
(Erik Stockman in ʻHumoʼ).

Ook de prestaties van de twee 
leading women vallen in de 
smaak, zoals Roy van Landschoot 
noteert in ʻCinemagazineʼ: 
“Wederom schittert Penélope Cruz, 
als Janis, in een Almodóvar-fi lm 
en speelt ze met groots gemak 
haar personage op sensitieve wijze 
ambigue. Janis is de behulpzame 
buurvrouw en femme fatale ineen. 
Daartegenover staat de ontwape-
nende jonge Ana, stormachtig ge-
speeld door relatieve nieuwkomer 
Milena Smit (ze is overigens half 
Spaans, half Nederlands). Smit is 
zeker een talent om in de gaten te 
houden en hopelijk schopt ze het 
tot nieuwe muze van Almodóvar.”

ʻMadres Paralelasʼ is mis-
schien niet de allerbeste Film 
die Almodóvar gemaakt heeft , 
maar hij is alleszins erg de 
moeite. Of zoals Niels Ruëll 
terecht noteert op ʻBruzzʼ: 
“Stijl is jezelf plagiëren”: zo ver-
dedigde de grote Alfred Hitchcock 
zichzelf ooit fi jntjes. Zo Wes An-
derson de nieuwe Wes Anderson 
is, ʻThe French Dispatch ,̓ zo Pe-
dro Almodóvar is de nieuwe Pedro 
Almodóvar, ʻMadres paralelas .̓ 
Ook al is de fi lm geen meester-
werk zoals zijn andere moeder-
fi lm, het sublieme ʻTodo sobre mi 
madre ,̓ hij doorbreekt de koude, 
donkere dagen van aanbevolen 
isolement vlotjes. Hoeveel regis-
seurs kunnen zulke fi lms maken?”

Walter Goedemé
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BELFAST

Synopsis
De negenjarige Buddy woont sa-
men met zijn vader en moeder, 
zijn oudere broer Will en zijn 
grootouders Pop en Oma in Bel-
fast. Zijn familie is protestants, 
maar niet politiek geëngageerd. 
Ze hebben op het eerste gezicht 
dringender zorgen dan zich 
te bekommeren om wie in de 
wijk tot welk geloof behoort. 
Zo proberen ze de huisbaas op 
afstand te houden om in hun 
huis te kunnen blijven wonen. 

De papa van Buddy werkt in En-
geland als een skilled labourer en 
is vaak weken van huis, terwijl 
zijn mama het fort bewaakt en 
instaat voor de opvoeding van 
de kinderen. Plots krijgt zijn 
papa de kans om met zijn gezin 
Ierland voorgoed te verlaten en 

te verhuizen naar Groot-Brit-
tannië, maar dat zou beteke-
nen dat ze voorgoed vaarwel 
moeten zeggen aan het huis 
en de wijk waar ze thuishoren.

Maar naarmate het ver-
haal vordert, gaat het erom 
om veilig - en misschien 
wel in leven - te blijven.

Zwart-wit is the shit
De fi lm opent met schitteren-
de vergezichten van het he-
dendaagse Belfast in kleur, van 
het strogeel van de Harland 
and Wolff  kranen tot het diep-
blauw van het Titanic museum, 
en dronebeelden van de stad 
omgeven door het groenste 
groen van Cave Hill, ingebed 
in de kromming van Belfast 
Loch. Van Morrisons̓ ʻComing 
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Down to Joyʼ begeleidt deze 
openingsbeelden. We krijgen 
slechts een vluchtige blik op 
dit hoogtepunt van de toeris-
tische tour van de stad, tot de 
camera inzoomt op een blauw-
grijze mural. Die schuift  lang-
zaam naar beneden en we be-
landen in het zwart-wit Belfast 
van midden augustus 1969.

Elk beeld dat daarna komt, is 
een juweeltje. Een compositie 
waarbij de kijker ogen tekort 
komt. Refl ecties van beelden 
in de ramen van een bus, de 
camera die door spleten in het 
schrijnwerk van een huis een te-
levisiescherm in beeld brengt, 
de camera die meekijkt over 
de schouder van Buddy, of net 
vanuit kikkerperspectief, alsof 
je door zijn ogen opkijkt naar 
de wereld van de volwassenen, 
en ga zo maar door. Het is Ha-
ris Zambarloukos die met zijn 
camerawerk de fi lm eigenhan-
dig naar een hoger niveau tilt. 

Het zwart-wit oogt helemaal 
niet korrelig, maar haarscherp, 
en draagt bij tot de sfeer van 
onze fi lm. De Vlaamse regis-
seur Bert Scholiers omschrijft  
in een interview perfect wat 
er precies gebeurt wanneer 

een regisseur vandaag de dag 
expliciet kiest voor zwart-wit: 
“Als een fi lm in zwart-wit begint, 
wordt er impliciet een contract 
afgesloten tussen regisseur en pu-
bliek. De kijker weet vanaf het 
eerste beeld dat hij wellicht een 
iets romantischere, poëtischere, 
fragielere fi lm te zien zal krijgen.”

Het is echter niet zo dat de re-
gisseur en zijn cameraman en-
kel omwille van de verwijzing 
naar het verleden of omwille 
van het creëren van bijvoor-
beeld een documentairestijl 
teruggrijpen naar het fi lmen in 
zwart-wit. Het is zonder meer 
een toegevoegde waarde voor 
de artistieke vormgeving van de 
fi lm. Tegelijk is dat echter één 
van meest terugkerende punten 
van kritiek in de recensies die 
wij onder ogen kregen, zowel 
in de Angelsaksische gespecia-
liseerde pers, als bij de fi lmcri-
tici in de lage landen. Sommi-
gen omschrijven het gebruik 
van zwart-wit als een uitvlucht, 
of een manier om de aandacht 
af te leiden van het gebrek aan 
verhaal of schrijven dat het en-
kel dient voor het verbloemen 
van het gebrek aan diepgang 
van het scenario. Nu, u ziet zelf 
maar bij welk kamp u zich aan-
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sluit, wij waren alvast fan van 
zwart-wit en zien wel degelijk 
de esthetische meerwaarde. 

Een mens zou zelfs stilaan 
vermoeden dat we tijdens het 
maken van de fi lmkeuzes voor 
een nieuw seizoen op zoek 
gaan naar dit soort zwart-wit 
fi lms. Sinds 2010 gingen er 
geen twee jaargangen voor-
bij zonder een zwart-wit parel 
in onze selectie. ʻDas Weisse 
Band,̓ ʻThe Artist ,̓ ʻNebraska,̓ 
ʻIda,̓ ʻFrantzʼ en ʻCold Warʼ pas-
seerden zo de revue. Andere 
juweeltjes als ʻRomaʼ (Alfon-
so Cuarón) en ʻControlʼ (Anton 
Corbijn), eveneens het betere 
fi lmwerk van de 21ste eeuw, 
haalden onze selectie niet. 
Wat ons betreft , past ʻBelfastʼ 
perfect in dit rijtje op vlak van 
sfeerschepping en nostalgie.

“Well, if he s̓ a Patrick or a 
Sean, he s̓ a Catholic!”
We zien het hoofdpersonage, 
de jonge Buddy (Jude Hill), spe-
len met zijn vrienden voor de 
arbeiderswoningen in een ʻge-
mengdeʼ wijk in Noord-Belfast, 
waar de twee dominante ge-
meenschappen van Noord-Ier-
land vreedzaam naast elkaar 
leven. Deze twee gemeen-

schappen hebben hun wortels 
in eeuwen van onderlinge ver-
wikkelingen tussen Ierland en 
Groot-Brittannië, een beladen 
en gespannen relatie die ex-
ponentieel is verergerd door 
de rommelige, gewelddadige 
opdeling van Ierland in 1921.

__________________
“Be good, son. If you can’t be 

good, be careful.”

De twee partijen zijn de nati-
onalistische of republikeinse 
gemeenschap, die overwegend 
- maar niet altijd - katholiek 
is en zich als Iers identifi ceert 
enerzijds,  en de unionisti-
sche of loyalistische gemeen-
schap, grotendeels protestants, 
die zich als Brits identifi ceert 
en in ʻthe Unionʼ wil blijven 
van het Verenigd Koninkrijk.

In Branaghs Belfast duurt deze 
vrede tussen de gemeenschap-
pen niet lang. Enkele minuten 
na aanvang van de fi lm wordt de 
nietsvermoedende Buddy ge-
confronteerd met een geweld-
dadige, gemaskerde menigte 
die met fakkels en zelfgemaak-
te wapens zwaait en “Catholics 
Out!” scandeert. Maar ondanks 
alle uitleg (“Youʼre as welcome 
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here as anyone, Paddy”) en de 
occasionele fragmenten van 
tv- of radionieuws op de ach-
tergrond, kan het publiek dat 
minder tot niet bekend is met 
het Noord-Ierse confl ict, net 
zo gedesoriënteerd en ver-
ward achterblijven als Buddy.

De rellen waarvan Buddy ge-
tuige is, vonden daadwerkelijk 
plaats in Belfast in augustus 
1969, en Branaghs fi lm put uit 
zijn eigen ervaringen als op-
groeiend kind in een gelijk-
aardige straat in het noorden 
van Belfast. De familie van de 
schrijver-regisseur was pro-
testants. Hij heeft  zich naar 
eigen zeggen net als Buddy 
onder de eetkamertafel ver-
borgen toen een groep protes-
tanten van Shankill Road naar 
hun straat kwam met het doel 
de katholieken te intimideren 
en uit hun huizen te verjagen.

De rellen maakten deel uit van 
een week van geweld in heel 
Noord-Ierland. Op 12 augus-
tus werd in Derry een parade 
van de protestantse Apprenti-
ce Boys gevolgd door gevech-
ten tussen de RUC (de Royal 
Ulster Constabulary was het 
politiekorps van Noord-Ierland 

tussen 1922 en 2001) en de be-
woners van de Bogside, een 
katholiek-nationalistisch deel 
van de stad. Het Britse leger 
werd ingezet om een einde te 
maken aan wat nu bekend staat 
als de ʻBattle of the Bogside .̓ In 
Belfast en in het hele Noorden 
riepen nationalisten toen op tot 
protest als reactie. Te midden 
van die hoogoplopende span-
ningen en de bijhorende para-
noia in de hele stad braken al 
snel gewelddadige rellen uit.

De rellen van 1969 kwamen na-
tuurlijk niet zomaar uit de lucht 
vallen: de spanningen waren al 
jaren aan het oplopen. In Bel-
fast legt Buddy s̓ Dad de schuld 
voor het confl ict bij de ʻBloody 
Religion.̓ Dat dit een al te sim-
plistische voorstelling is van 
een zeer complexe politieke 
realiteit, behoeft  geen betoog. 
De tweedeling van Ierland had 
in het noorden een gebied  in 
het leven geroepen met een 
protestantse meerderheid. De 
unionistische belangen werden 
in stand gehouden door de on-
derdrukking en discriminatie 
van de katholieke minderheid. 
Katholiek zijn betekende niet 
alleen dat je er een andere ge-
loofsovertuiging op nahield. 
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Het betekende eveneens dat je 
aanzienlijk meer kans liep om 
het slachtoff er te worden van 
oneerlijke arbeidspraktijken, 
ongelijke huisvestingsvoor-
waarden en dat je kiesrecht 
werd beperkt door regelingen 
die de unionisten bij de ver-
kiezingen bevoordeelden. En 
Ierland bestond natuurlijk niet 
in een vacuüm: sociaal activis-
me, de strijd voor burgerrech-
ten en massaprotesten waren 
een wereldwijd verschijnsel 
in de late jaren zestig. Denk 
maar aan de opkomst van 
de burgerbeweging in de VS. 

Branaghs fi lm geeft  ons ook 
een inkijk in dit Belfast. Het 
is een stad die veel diverser is 
dan de kijker zou verwachten 
en een Belfast dat het idee dat 
het sociale weefsel van de stad 
enkel uit de “twee gemeen-
schappen” bestaat, nuanceert. 
Buddy s̓ onderwijzeres wordt 
bijvoorbeeld gespeeld door de 
Iers-Nigeriaanse actrice Vanes-
sa Ifediora, en er wonen talloze 
Zuid-Aziatische families in het 
noorden van Belfast. Daaron-
der Mr Singh, die het winkel-
tje op de hoek runt, en de In-
diase buurvrouw van Granny.

“Youʼre Buddy from Belfast, 
where everybody knows ya.”
Zoals eerder al aangehaald is dit 
geen fi lm over de Troubles, maar 
gebruikt Branagh die als histo-
rische achtergrond waartegen 
zijn kinderjaren zich afspelen. 
Zijn eerste levensjaren worden 
wel degelijk gekenmerkt door 
hetgeen in de straat en de wijk 
- en bij uitbreiding in Belfast en 
Noord-Ierland - gebeurt, maar 
eigenlijk focust de prent op de 
huwelijksperikelen tussen zijn 
ouders, het ziekbed van zijn 
opa, zijn eerste verliefdheid op 
een katholiek klasgenootje, de 
problematische afbetaling van 
het ouderlijk huis en de gok-
schulden van zijn papa. In die 
zin zijn we bevoorrechte getui-
ge van de groeipijnen van een 
kind, terwijl de oudere versie 
van dat kind de prent gebruikt 
als een liefdesverklaring aan 
de stad waar hij geboren is. 

In zijn vrije tijd gaat de jon-
ge Buddy naar de cinema met 
het gezin of kijkt hij fi lms op 
het oude televisietoestel in de 
woonkamer van hun rijwoning. 
Vooral bij ʻChitty Chitty Bang 
Bangʼ (1968) spat het kijkplezier 
van het scherm. Deze scène valt 
des te meer op omdat de regis-
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seur op dat moment opteert voor 
de felle kleuren van de fi lm die 
op het grote scherm verschijnt, 
in contrast met het zwart-wit 
van de rest van de beelden. 

Een andere blockbuster uit 
die tijd die prominent in beeld 
komt in een cinemazaal, is 
ʻOne Million Years B.C.̓  (1966). 
Daar is het eerder de schaars 
geklede Raquel Welch die voor 
de couleur locale - en de rode 
oortjes met bijbehorende en 
ietwat clichématige ʻdiscussieʼ 
tussen papa en mama - zorgt. 
(Ma: “No wonder you brought us 
to this!” Pa: “Itʼs educational for 
the boys.” - Ma: “Raquel Welch 
is a hell of an education!”) In de 
woonkamer van Buddy speelt 
dan weer ʻHigh Noonʼ (1952) 
op de achtergrond, met een 
nauwelijks verholen link naar 
de confrontaties in de straten 
van Belfast tijdens de rellen. 
Allemaal fi lms die, aldus onze 
regisseur, een impact gehad 
hebben op zijn persoonlijke 
ontwikkeling en leefwereld in 
de jaren ʻ60 van de vorige eeuw.

Sir Kenneth Charles Branagh
De Noord-Ierse acteur en regis-
seur (°1960, Foto rechts) is bij het 
grote publiek bekend omwille 

van zijn succesvolle fi lmbewer-
kingen van toneelstukken van 
Shakespeare. Na een opleiding 
aan de Londense Royal Acade-
my of Dramatic Arts en een pe-
riode op West End, breekt hij in-
ternationaal door met ʻHenry Vʼ 
(1989), zijn regiedebuut - hij is 
dan net geen 30 jaar - waarvoor 
hij een ijzersterke cast samen 
krijgt. Na een dip in zijn carri-
ère aan het eind van de vorige 
eeuw, herpakt hij zich in de te-
levisiefi lm ʻConspiracyʼ (2001), 
met een hoofdrol die hem een 
Emmy oplevert.  Elke door-
winterde seriekijker herkent 
hem ongetwijfeld uit de Britse 
versie van de Wallander-reeks. 
Daarin speelt hij in twaalf af-
leveringen de politie-inspec-
teur uit het Zweedse Ystad. 
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In het voorjaar kwam zijn 
tweede Agatha Christie-ver-
fi lming in de zalen, ʻDeath on 
the Nileʼ (2022) na meerdere 
keren uitgesteld te zijn. Eer-
der waagde Branagh zich aan 
ʻMurder on the Orient-Expressʻ 
(2017), de vierde verfi lming al 
van het gelijknamige boek van 
de Britse schrijfster. In bei-
de fi lms speelt hij bovendien 
mee als acteur. Tussendoor 
speelde hij rollen in ʻDun-
kirkʼ (2017) en ʻTenetʼ (2020). 

Echo s̓ in de pers
Zoals eerder aangehaald weegt 
Belfast iets lichter qua scena-
rio, aldus menig fi lmcriticus. 
Branagh zelf geeft  in meerde-
re interviews mee aan de kij-
ker dat het nooit zijn bedoeling 
geweest is om een exhaustieve 
fi lm te maken over de Troubles 
in Noord-Ierland, noch het dra-
ma te laten zien dat zich heeft  
afgespeeld van zijn jeugd tot 
aan de Goede Vrijdagakkoor-
den van 1998 (met naweeën en 
consequenties tot op de dag van 
vandaag). Er bestaan al heel wat 
fi lms die dat wel doen (ʻHunger ,̓ 
ʻBloody Sundayʼ en ʻThe Name 
of the Father,̓  om er maar een 
paar te vernoemen). Films die  
de complexiteit van de proble-

matiek proberen te vatten en 
weer te geven, maar ʻBelfastʼ 
hoort niet in dat rijtje thuis. 

Wat ʻBelfastʼ wel is, is een sfeer-
fi lm tegen de historische ach-
tergrond van de Troubles. Een 
ode aan zijn stad, een ode aan 
zijn wijk en straat en bovenal 
een ode aan zijn grootouders en 
de rest van de familie. De fi lm 
klokt trouwens af op iets min-
der dan 100 minuten, wat een 
verademing is in een tijd waar 
steeds meer fi lms vlotjes over de 
twee uur gaan om een verhaal te 
vertellen dat veel korter kon (zo 
viel meermaals te lezen in jullie 
feedback over onze vorige jaar-
gang). In die zin komt de keuze 
voor deze fi lm tegemoet aan 
nogal wat verzuchtingen van 
ons publiek om kortere pren-
ten te laten zien. At your service. 

Dat de fi lm genomineerd werd 
voor maar liefst zeven Oscars 
tijdens de jongste editie van de 
fi lmprijzen deed heel wat criti-
ci de wenkbrauwen fronsen en 
eerlijk gezegd vonden wij dat 
ook te veel eer. Judi Dench en 
de Noord-Ierse acteur Ciarán 
Hinds, die Buddy s̓ grootouders 
spelen en het kloppend hart 
van de fi lm vormen, waren bei-
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den genomineerd voor een Os-
car voor beste bijrol, een prijs 
die Dench eerder won voor Sha-
kespeare in Love, terwijl Hinds 
een eerste nominatie binnen-
rijfde. Over deze nominaties 
waren de meesten het eens. 

Tot slot een korte bloemlezing 
uit die gespecialiseerde pers: 

“ʻBelfastʼ ontvouwt zich als be-
scheiden en zachtmoedige krui-
sing tussen coming-of-age drama 
en familieportret, waarin de so-
ciaal-politieke strubbelingen als 
decor fungeren. Het is de aanpak 
die Alfonso Cuarón hanteerde 
met zijn in Mexico-City gesitu-

eerde ʻRoma ,̓ tot de keuze voor 
zwart-wit kleurgebruik aan toe, 
maar dan zonder Cuaróns cine-
matografi sche brille.” (Berend 
Jan Bockting in De Volkskrant)

“ʻBelfastʼ is echter zoʼn lieve, 
leuke, brave, grappige en war-
me ervaring dat je al heel tegen-
draads moet zijn om één van 
Branaghs beste uit te spuwen. 
Bovendien krijg je op de sound-
track het beste van Van Morri-
son.” (Chris Craps in Vertigo)

Jeroen Decuyper
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THE POWER OF 
THE DOG

Plot
Montana 1925. De twee rijke 
broers Phil en George Bur-
bank runnen een gigantische, 
maar afgelegen ranch. Om 
hun honger te stillen, gaan 
de twee broers met nog en-
kele andere cowboys tijdens 
het vee drijven lunchen in een 
herberg die gerund wordt door 
de weduwe Rose Gordon. De 
rustige en vriendelijk George 
laat al snel een oogje vallen 
op Rose. De brute en opvlie-
gende Phil daarentegen lijkt 
voldoening te vinden in het 
kleineren van Roses zoon. Het 
ietwat verwijfde gedrag van 
Peter irriteert hem mateloos.  

Als George aan zijn broer mee-
deelt dat hij gaat huwen met 
Rose, is Phil daar faliekant te-

gen omdat hij denkt dat zij en-
kel uit is op hun geld. Rose trekt 
toch bij hen in en Peter gaat 
studeren voor arts om in de 
voetsporen te treden van zijn 
overleden vader. Phil maakt het 
Rose wel niet bepaald makke-
lijk. Als George hun ouders en 
de gouverneur uitnodigt voor 
een diner, laat hij een vleugel-
piano overkomen zodat Rose de 
avond kan opvrolijken met een 
streepje pianomuziek.  Wat on-
wennig oefent Rose op de pia-
no. Haar eerste geklungel wordt 
door Phil direct opgemerkt 
en hij overtroeft  haar met zijn 
banjo in een muzikaal duel. Ro-
ses zelfvertrouwen valt volledig 
weg waardoor ze niet in staat 
is op het diner piano te spelen. 
Vernederd en geraakt door Phils 
gedrag begint ze te drinken en 
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is ze volledig aan de drank ver-
slaafd nog voor haar zoon Pe-
ter naar huis terugkeert voor 
vakantie. Ook de androgyne 
Peter wordt door Phil hard aan-
gepakt, maar hij laat zich niet 
vermurwen. Hij dissecteert ko-
nijntjes op zijn kamer en tijdens 
een wandeling ontdekt hij iets 
waardoor hij zich door de har-
de huid van Phil kan wringen.

The Piano, Lucian Freud en 
Radiohead
Wie herinnert zich niet Jane 
Campions fi lm met Harvey Kei-
tel ʻThe Pianoʼ (1993), waarmee 
ze drie Oscars won (o.a. voor 
Beste Scenario - door haar ge-
schreven), waarvoor Michael 
Nyman de nog steeds ver-
trouwd in de oren klinkende  
muziek schreef en waarvoor 
reclame gemaakt werd met een 
onvergetelijke fi lmposter met 
daarop een vleugelpiano op 
een verlaten strand? Het idee 
om een gigantische piano te 
verslepen naar een onherberg-
zame plek moet de Nieuw-Zee-
landse regisseur gehaald heb-
ben uit het boek ʻThe Power Of 
The Dogʼ dat Thomas Savage 
in 1967 geschreven heeft .  Sa-
vage, zelf homo en opgegroeid 
op een ranch, baseerde een 

deel van de plot en persona-
ges op eigen ervaringen.  Het 
grootste deel van zijn roman 
is natuurlijk fi ctie – althans 
dat mogen we toch hopen…

Van zodra de fi lm begint te lo-
pen, voel je onmiddellijk de 
hand van een fi lmmaker die 
haar stiel kent. Elke camera-
beweging, elk shot, elke han-
deling, elke knip, elk frame 
draagt zijn betekenis. Meer 
nog: elk voorwerp, elk rekwi-
siet wordt zo getoond dat het 
meer zegt dan een hele dia-
loog. Niks is overbodig, niks is 
te veel noch te weinig.  Zelfs 
niet wanneer een beeld lang 
blijft  lopen.  Dit is duidelijk het 
werk van een Jane Campion op 
haar best. Ze trekt alle registers 
open voor een psychologische 
thriller tegen de achtergrond 
van de ongerepte landschap-
pen in Nieuw-Zeeland (die 
tussen haakjes zeer sterk ge-
lijken op die van Montana). 

Voor deze fi lm is Campion spe-
ciaal op zoek gegaan naar een 
cameravrouw die bereid was 
om een jaar lang met haar het 
fi lmen voor te bereiden. Samen 
met cinematograaf (of DOP – 
director of photography) Ari 
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Wegner heeft  Campion uiterst 
nauwgezet een storyboard uit-
gewerkt. Voor de fotografi e liet 
Wegner zich inspireren door 
o.a. het werk van fotografe 
Evelyn Cameron (een Engel-
se fotografe die naar Montana 
verhuisde rond 1900), de Ame-
rikaanse, realistische schilder 
Andrew Wyeth en ook Lucian 
Freud. Bij wijze van illustratie 
moet je onderstaande afbeel-
dingen maar eens vergelijken…

De samenwerking van Wegner 
en Campion levert een fi lm op 
die voor het grootste deel een sti-
listisch verfi jnde en beklijven-
de karakterstudie blijkt te zijn 
die bovendien zeer langzaam 
zijn geheimen prijsgeeft . Van 
een zogenaamde western/cow-
boyfi lm verwacht je zoʼn traag-
heid niet. Pas in de laatste 15 
minuten schakelt de plot in een 
hogere versnelling en wordt de 
fi lm een thriller  die het publiek 
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doet huiveren zonder dat er ook 
maar een geweerschot valt!
Over de muziek kunnen we 
niet zeggen dat die ʻtoo many 
notesʼ bevat. Integendeel! 
Net als het verhaal zweeft  de 
soundtrack ergens tussen hor-
ror en romantiek en slaagt ze 
erin het rusteloze innerlijk 
van de personages te vangen. 

Het muzikale brein achter deze 
neo-western is niemand min-
der dan Jonny Greenwood, nog 
steeds vast bandlid van Radio-
head, timmerend aan de weg 
als fi lmcomponist. Zijn eerste 
muzikale score was voor ʻThere 
Will Be Bloodʼ (2007) van Paul 
Anderson – nog zoʼn totaal aty-
pische western. Greenwood 
wou de vioolklanken die zo ty-
perend zijn voor westerns ver-
vangen door een atonale sound 
van koperblaasinstrumenten 
om het desolate van natuur en  
landschappen te benadruk-
ken. De klank van Phils banjo 
verving hij door het geluid van 
een cello die met dezelfde vin-
gertechniek bespeeld wordt als 
was het een banjo. Het resul-
taat is een prettige verwarring, 
een geluid dat je herkent, maar 
dat tegelijk vreemd overkomt. 
Door de COVID-19-pandemie 

kon hij niet samenwerken 
met een muzikaal ensemble. 
Daardoor moest hij de ver-
schillende cellopartijen zelf 
inspelen om ze vervolgens te 
mixen. Zo klinkt het toch als-
of de muziek door een volledig 
ensemble uitgevoerd wordt.

Goodbye cowboy
Benedict Cumberbatch zet op 
sublieme wijze een personage 
neer dat de verpersoonlijking 
is van de gift ige alfaman.  Phil 
runt de ranch met ijzeren hand 
en duldt geen tegenspraak. Hij 
blaft  niet alleen, maar doet ook 
op venijnige wijze aan psycho-
logische oorlogsvoering. De 
blik van Cumberbatch zet dit 
geniaal in de verf. Vraag is of 
Phil echt zoʼn verschrikkelijk fi -
guur is. Wanneer hij zich terug-
trekt naar een verborgen plek, 
blijkt hij met zijn gedachten in 
een andere wereld te zitten. Hij 
mijmert over een vervlogen tijd 
waarin zijn intussen overleden 
mentor Bronco Henry aan zijn 
zijde stond. Een naamplaatje 
in de schuur en een vodje dat 
Phil in zijn broek bewaart,  zijn 
de enige fysieke elementen die 
dit niet onbelangrijke persona-
ge vertegenwoordigen. Bronco 
Henry is de herinnering aan 
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de stoere, onverschrokken, 
schietgrage, eerder vrouwon-
vriendelijk en stinkende cow-
boy te paard die – indien al niet 
volledig verdwenen- stilaan de 
weg ruimt voor een modernere 
versie zoals Phils broer George 
Burbank die met de auto rijdt, 
van een bad geniet, zachtaardig 
en huiselijk is. Op die manier 
ontkracht Jane Campion op ge-
raffi  neerde wijze het klassieke 
beeld van de macho cowboy.   

Aan de andere kant – en in ui-
terst schril contrast hiermee – 
exploreert de regisseur op een 
eigenzinnige manier gender en 
seksualiteit. Zo symboliseert 
Bronco Henry de mannelijke, 
homo-erotische liefde die totaal 
onaanvaardbaar was, die daar-
door onderdrukt moest worden 
en enkel in het grootste geheim 
beleefd kon worden. Het is nu 
net dit aspect dat de achilleshiel 
van Phil uitmaakt, de zwakke 
plek die Peter ontdekt en weet 
te raken. De zoon van Rose, met 
zijn vrouwelijke maniertjes, 
lijkt in het begin bedeesd, on-
zeker en zelfs een beetje cree-
py, maar hij groeit uit tot een 
sterk fi guur die alle vernederin-
gen van Phil en zijn trawanten 
over zich heen laat vloeien. Op 

slinkse wijze weet hij uiteinde-
lijk de macht in eigen handen 
te nemen.  Het psychologische 
spel tussen Kodi-Smith McP-
hee, Kirsten Dunst en Cum-
berbatch levert prachtige du-
els op, doorspekt met tragiek 
en verlangen naar acceptatie, 
maar dan zonder de revolvers.

Psalm 22:20  
(Spoiler alert!!!! Lees dit zeker 
niet als je door het einde verrast 
wil worden!!)
Phil en enkele cowboys staan 
te staren naar een berg en een 
van de cowboys vraagt Phil 
wat hij daar in hemelsnaam 
ziet. “Daar is toch niks te zien”, 
stelt een cowboy verbaasd, 
waarop Phil repliceert: “Niet 
als je het niet kunt zien, nee.” 
“Het moet een dier zijn”, gist 
een van de andere cowboys. 
Tot zover de eerste verwij-
zing naar de titel van de fi lm, 
maar daarmee wordt enkel de 
nieuwsgierigheid van de kijker 
opgewekt. Later staan Phil en 
Peter naar diezelfde berg te kij-
ken en vraagt Phil aan Peter of 
hij daar iets ziet. Tot Phils ver-
bazing zegt Peter simpelweg 
dat hij een blaff ende hond ziet. 
“Niemand anders dan Bronco 
Henry heeft  die hond ooit opge-
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merkt”, antwoordt Phil. Oké, nu 
weten we dat we te maken heb-
ben met een mysterieuze hond. 
Het is pas op het einde dat we 
de volledige titel van de fi lm in 
beeld krijgen. Op het moment 
dat Phil begraven wordt, leest 
Peter thuis in de bijbel psalm 
22 (waarvan vers 2 luidt: “Mijn 
God, Mijn God, waarom hebt Gij 
mij verlaten”). De camera zoomt 
in op vers 21: “Deliver my soul 
from the sword, my darling from 
the power of the dog” (“Verlos 
mijn ziel van het zwaard, mijn 
lieveling van de macht van de 
hond”). Vraag is nu wie de lie-
veling is en wie de hond. Hier 
kan je twee wegen mee op.
Is de hond niet Phil die met zijn 
destructieve en gift ige manne-
lijkheid het leven verzuurt van 
Rose, Peter en zelfs ook zijn 
broer George? Het is Peter die 
doorheeft  wat Phil zijn ʻdarlingʼ 
moeder aandoet.  Hij beseft  dat 
zij niet zal stoppen met drinken 
zolang ze wordt gekweld door de 
bullebak van een schoonbroer. 

Op het moment dat Peter ont-
dekt dat Phil eigenlijk homofi e-
le neigingen heeft , gebruikt  hij 
dit inzicht om dichter bij Phil 
te geraken. Peter wint meer en 
meer het vertrouwen van Phil 

die voor hem een leren touw wil 
vlechten.  Hiervoor heeft  hij wel 
dierenhuiden nodig, maar Rose 
heeft  die ondanks het verbod 
van Phil toch verkocht aan in-
dianen. Ter compensatie geeft  
Peter Phil een stuk huid waar-
van hij weet dat die besmet is 
met het dodelijke miltvuur. De 
wond op de hand van Phil zou 
bij het bewerken van de huid 
de rest doen…  Peter had gelijk: 
nu Phil uit de weg is geruimd, 
stopt de moeder met drinken 
en is ze samen met George ge-
lukkig. Het elimineren van het 
juk waaronder je moeder gebo-
gen gaat, maakt je tot een goede 
zoon.  Reeds bij het begin van 
de fi lm krijgen we een eerste 
verwijzing naar het drama dat 
zich zou voltrekken: ʻToen mijn 
vader stierf, wou ik niks anders 
dan het geluk van mijn moeder. 
Wat voor een man zou ik zijn, 
als ik mijn moeder niet zou hel-
pen, als ik haar niet redde…”
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Aan de andere kant kan je de 
hond zien als het grote geheim 
dat Phil met zich meedraagt: ei-
genlijk is hij niet die ruwe en on-
genaakbare cowboy waarvoor 
hij wil doorgaan. Eigenlijk is hij 
een man die een enorme liefde 
voelt voor een andere man die 
zijn grote voorbeeld was: Bron-
co Henry, ʻde wolf die Romulus 
en Remus heeft  gevoed,̓ die hem 
en zijn broer de knepen van het 
vak geleerd heeft , maar voor-
al die hem de liefde gegeven 
heeft  waarnaar hij zo hunkert. 

Van Bronco Henry beweert Phil 
zelfs dat die zijn leven heeft  ge-
red door dicht bij hem te gaan 
liggen en zijn warmte door 
te geven op het moment dat 
hij aan het doodvriezen was. 
De enige tastbare erfenis die 
Phil van Bronco Henry over-
houdt, zijn een doekje met zijn 
naam erop geborduurd en een 
reeks boekjes met mannelijke 
naaktmodellen. De dood van 
Bronco Henry en het verlan-
gen naar diens aff ectie is voor 
Phil een ondraaglijke kwelling 
waarvan hij verlost wil wor-
den. Vraagt hij juist daarom 
niet aan Peter om het konijntje 
dat ze samen hebben gevan-
gen uit zijn lijden te verlossen?

Is de hond in deze zin dan 
niet datgene wat Guido Gezel-
le in zijn ʻDien Avond en die 
Roozeʼ benoemt als ʻwat onze 
zielen wetenʼ of ʻeen blom zoo 
schoon, van u gezocht, ge-
plukt, gelezen en mocht de mij-
ne wezen,̓ en nog sterker ʻhet 
kwaadʼ als in ʻwie zal dit kwaad 
genezenʼ? “My God, deliver my 
soul from the sword, my darling 
from ʻthe power of the dogʼ!”

Prijsbeest 
ʻThe Power of the Dogʼ ging in 
wereldpremière op het 78ste 
internationaal fi lmfestival in 
Venetië en Jane Campion won 
daarmee de Zilveren Leeuw voor 
Beste Regie. In november 2021 
kon men hem eventjes bekijken 
in de bioscoop, maar hij werd 
onmiddellijk de maand erna op 
Netfl ix wereldwijd gestreamd. 
De fi lm werd overal gelauwerd, 
ontving 12 Oscarnominaties en 
won de Oscar voor Beste Regie. 

ʻThe Power of the Dogʼ rijfde 
ook als Beste Film een Golden 
Globe Award binnen.  Campi-
on kreeg die van Beste Regie en 
Kobe Smit-McPhee die van  Bes-
te  Acteur in een bijrol. De Baft a s̓ 
(British Academy Film Award) 
voor Beste Regie en Beste Film 
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gingen eveneens naar deze we-
reldwijd zeer gesmaakte fi lm.

In de pers 
“Dit is wat men noemt een slow 
burner. Aanvankelijk denk je ge-
woon te zitten kijken naar prach-
tige beelden in een goed geacteerd 
verhaal over twee broers die een 
ranch runnen. Geleidelijk aan 
echter leer je de personages ken-
nen en raak je gefascineerd door de 
manier waarop ze met elkaar om-
gaan. En uiteindelijk pakt de fi lm 
je heel stevig vast om je aan het eind 
bij je nekvel te grijpen...” (Kurt 
Velghe op defi lmrecensent.nl)

“Ja, dit is een fi lm over gift ige 
mannelijkheid (...), maar tege-
lijkertijd gaat ʻThe Power of the 
Dogʼ ook nog over zo veel meer. 
Dit is een gelaagd portret van 
onzekere mensen die een emo-
tionele whiplash ervaren door 

het meedogenloze tempo van de 
zich alsmaar ontwikkelende sa-
menleving. Het is een fi lm over 
de neuroses die de klassenmaat-
schappij met zich meebrengt en de 
bijhorende verwachting dat men-
sen altijd een betere versie van 
henzelf moeten opvoeren.”  (Hugo 
Emmerzael in de Filmkrant)

“This is an exquisitely craft ed 
fi lm, its unhurried rhythms con-
tinually shift ing as plangent no-
tes of melancholy, solitude, tor-
ment, jealousy and resentment 
surface. Campion is in full con-
trol of her material, digging deep 
into the turbulent inner life of 
each of her characters with uner-
ring subtlety.” (David Rooney 
in The Hollywood Reporter)

Thomas Dʼhollander



53Seizoen 2022-2023   87e Jaargang

Camera
Na een lange autorit naar de 
Jura in Frankrijk begreep ik de 
keuze van regisseur Ryûsuke 
Hamaguchi om het kortverhaal 
ʻDrive My Carʼ van de Japanse 
wereldauteur Haruki Muraka-
mi te verfi lmen. Het raam van 
een auto is een venster op de 
wereld. Voortdurend komen er 
nieuwe landschappen in beeld. 
De achteruitkijkspiegels tonen 
links en rechts het aansnel-
lend of ingehaalde verkeer. In 
een auto converseren met je 
medereiziger is anders praten 
dan aan een tafel in een res-
taurant. Je kijkt in een gemo-
toriseerd voertuig elkaar niet 
aan. Dat zorgt voor een andere 
setting die de context en dus de 
intimiteit van het gesprek kleu-
ren. Doordat je elkaar niet in de 

ogen kijkt, durf je openhartiger 
te vertellen. Het samen onder-
weg zijn, afhankelijk van het 
reisdoel, biedt meer tijd en rust 
om langere gesprekken aan te 
gaan, om moeilijke gedachten 
helder te formuleren en even-
tueel geheimen op te biechten. 

Hamaguchi neemt al die ele-
menten mee in zijn fi lm. Hij 
speelt een visueel spel waarbij 
hij de hoofdpersonages - the-
ateracteur Yûsuke Kafuku en 
chauff eur Misaki - nu eens 
frontaal vooraan in de auto 
fi lmt, dan via de interne achter-
uitkijkspiegel in beeld brengt. 
Ogen van de chauff eur zoe-
ken of mijden de ogen van de 
passagier (en andersom).  We 
zien de auto van bovenaf door 
een landschap of op de snel-

DRIVE MY CAR
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weg rijden, of we kijken van-
uit de auto naar buiten waar-
bij we de omgeving van een 
Japanse stad zien passeren.

Thema en scenario
In de beslotenheid van de klei-
ne ruimte durven de twee pro-
tagonisten na verloop van tijd 
hun persoonlijke ervaringen 
vertellen. Zowel acteur Yûsu-
ke Kafuke en chauff eur Misaki 
Watari verbergen een wonde, 
die ze allebei vakkundig heb-
ben afgedekt, maar nooit echt 
hebben verzorgd. Door de in-
timiteit van de auto en door 
de vele autoritten durven ze 
beetje bij beetje de pleisters 
te verwijderen en zichzelf te 
confronteren met gebeurtenis-
sen uit het verleden. Pijnlijke 
waarheden die ze nooit in de 
ogen hebben durven kijken.

Een vernuft ig scenario. Daar is 
deze fi lm op gestoeld. Het lijkt 
alsof het verhaal zich traag ont-
wikkelt, maar laat u als kijker 
niet in slaap wiegen. Elke scè-
ne is een stukje waarmee de 
puzzel pas op het einde wordt 
gelegd. Het gaat niet om de 
pure actie van bijvoorbeeld een 
bankoverval of het grote avon-
tuur van een ontdekkingsreis, 

maar om relaties tussen men-
sen. Soms zijn we te expliciet 
(moeder van Misaki naar haar 
dochter) en kwetsen we onze 
geliefden nodeloos. Soms zijn 
we te impliciet in onze com-
municatie (Oto naar Yûsuke en 
omgekeerd), sparen we onze 
partners en leven we naast el-
kaar in een zielloze berusting. 
De hoofdpersonages negeerden 
lang zichzelf. Door het traag op-
gebouwde vertrouwen in de be-
slotenheid van de Saab durven 
ze het verleden te verwerken. 
Ze ontwikkelen het vermogen 
om zichzelf beter te begrijpen, 
waarbij ze het verleden onder-
zoeken en hun persoonlijke 
aandeel daarin in vraag stellen. 

Het is een fi lm over heft i-
ge emoties, maar die worden 
zeer onderkoeld gebracht. Van 
de gezichten van de protago-
nisten valt weinig af te lezen. 
Ik denk dat het aan de Japan-
se voornaamheid ligt, waar-
door men zijn medeburgers 
niet wil verontrusten. Boven-
dien wil men zichzelf ook niet 
beschamen door in de open-
baarheid gevoelens te tonen.

Het verhaal
In ʻDrive My Carʼ rijdt een 
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rode Saab Turbo 900 rond. Hij 
brengt kleur in de fi lm. Het 
is een opvallende vlek in de 
grijze, betonnen stad. Auto-
liefhebbers zullen genieten, 
want de regisseur fi lterde de 
achtergrondgeluiden niet weg. 
U hoort de motor van deze 
Zweedse auto ronken, snor-
ren of brommen, naargelang 
er een bocht wordt genomen, 
een heuvel wordt beklommen 
of gewoon wordt geparkeerd. 
Dit Zweeds voertuig is een op-
vallend aanwezig personage. 

De auto is eigendom van thea-
teracteur Yûsuke Kafuku (Hide-
toshi Nishijima). Hij is met Oto 
(Reika Kirishima) getrouwd. 
Zij lijken een gelukkig koppel 
met twintig jaren van samen 
zijn op de kilometerteller. In 
de langgerekte proloog zien we 
hoe Oto tijdens het vrijen met 
haar man verhaallijnen voor 
een televisieserie bedenkt. Plo-
tontwikkelingen die ze omwil-
le van het orgasme - de kleine 
dood - vergeet, maar die haar 
man s̓ ochtends navertelt, zo-
dat Oto ze kan omzetten in 
een scenario. Yüsuke en Oto 
lijken gelukkig, wat ook zo wel 
is, maar het is een ietwat vals 
gecreëerde wereld, omdat ze 

samen een verlies dragen. Bo-
vendien ontdekt Kafuku over 
Oto dat zij de echtelijke trouw 
anders invult. Het is een mooie 
scène, niet om de inhoud, maar 
wel om de wijze waarop een 
spiegel wordt ingezet. Wat ziet 
Kafuku? Wie ziet hij? De spie-
gel is hier een metafoor om 
de waarheid niet rechtstreeks 
te aanschouwen. De man lijkt 
het niet te laten binnenko-
men. De acteur neemt het in 
hem over en reageert stoïcijns.  

Na de inleiding, die bijna veer-
tig minuten duurt, springen we 
twee jaar verder in de tijd. Oto 
is overleden. Kafuku engageert 
zich om in Hiroshima het to-
neelstuk Oom Vanja van Anton 
Tsjechov te regisseren. Op zijn 
vraag logeert de organisatie 
die het theaterfestival op po-
ten zet hem op enige afstand, 
zodat hij elke dag met zijn Saab 
kan rijden. In de auto luistert 
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Kafuku naar cassettebandjes 
waarop zijn overleden vrouw 
de dialogen van de verschil-
lende personages uit Oom 
Vanja insprak. Kafuku geeft  
telkens wederwoord. Zo oe-
fent en onderhoudt hij de 
toneeltekst. Maar de festiva-
lorganisatie dringt de acteur 
omwille van veiligheidsvoor-
schrift en een chauff eur op. 
De scène waarin dit gebeurt, 
is een mooi voorbeeld en 
mix van Japanse hoff elijk-
heid, onderdrukte emoties 
en zakelijkheid. Kafuku kan 
niet anders dan het 21-jarige 
meisje Misaki als chauff eur 
toe te laten in de Saab die zijn 
safe space is. Zijn angst dat zij 
de veilige cocon die hij cre-
eerde zou verstoren, wordt 
geen bewaarheid. Zij houdt 
zich op de vlakte en heel wat 
autoritten gebeuren in stilte. 
Door die aangehouden zwijg-
zaamheid raken beiden lang-
zaam toch met elkaar ver-
bonden en zullen zij voor- en 
omzichtig hun getroebleerde 
verleden met elkaar delen.  

We hadden het al over het 
slimme scenario. Regisseur 
Hamaguchi won samen met 

scenarist Takamasa Oe op 
het fi lmfestival van Can-
nes in 2021 de prijs voor het 
Beste Scenario. Ook de In-
ternationale Federatie van 
Filmcritici bedeelde hen 
met hun prijs. Bij de Oscars 
kreeg Drive My Car in 2022 
het beeldje mee voor de Bes-
te Buitenlandse fi lm. Boven-
dien was de fi lm ook geno-
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bestseller-auteur Haruki Mu-
rakami verwezen. Ze verzwij-
gen daarbij dat de scenaristen 
ook het verhaal ʻSheheraza-
deʼ in de fi lm verweefden. 
Wanneer Oto over een inbre-
kende meisje dat zich iden-
tifi ceert met een lamprei (= 
een kaakloze vis) fantaseert, 
zit u als kijker in dat tweede 
verhaal. Ik las beiden na het 
zien van de fi lm en ik kan niet 
anders dan een pluim op de 
hoed van de scenaristen stop-
pen. Ook al is die van weinig 
betekenis naast de Palm en 
de Oscar die zij reeds ontvin-
gen, maar beide heren zorg-
den voor meer gelaagdheid. 
Zij ontwikkelden in de fi lm 
de vrouwelijke personages 
tot volwaardige karakters. 
Misaki is bij Murakami niet 
meer dan een klankbord, een 
soort interviewster, bij regis-
seur Hamaguchi is ze iemand 
met een verleden of iemand 
met een rugzak, zoals we in 
onderwijsmiddens weleens 
plachten te zeggen. De re-
gisseur geeft  ons voldoende 
tijd en ruimte om Misaki te 
begrijpen. Een van de mooi-
ste scènes uit de fi lm is die 
waarin zij Kafuku meeneemt 

mineerd in de categorieën 
voor Beste Scenario, Beste 
Regie en Beste Film, dit tus-
sen alle Engelstalige fi lms in.

De schrijver
In de meeste recensies over 
de fi lm wordt er steevast naar 
het gelijknamige kortverhaal 
ʻDrive My Carʼ uit de bundel 
ʻMannen zonder vrouwʼ van 
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naar de voor haar mooiste plek 
in de stad Hiroshima. Ik wil de 
verrassing laten, maar u wel 
vragen om de cinematografi -
sche verwijzing naar sneeuw 
op te pikken en mee te nemen 
naar de scène waarin Misa-
ki en Kafuku daadwerkelijk 
door de sneeuw ploegen. Ook 
die laatste scène is mooi, zo-
wel qua beeld (= een witte ruï-
ne) als qua betekenis. Misaki s̓ 
verleden krijgt een plaats en 
ze laat rouw nu wel toe. Kafu-
ku doorloopt een gelijkaardig 
proces, maar bij hem loopt dat 
parcours simultaan met het 
toneelstuk dat hij regisseert. 

Het toneelstuk
“De dialogen uit ʻOom Vanjaʼ ge-
ven op een bepaalde manier meer 
prijs over het innerlijke leven van 
Kafuku, de gevoelens die hij niet 
tot uiting kan brengen”, aldus re-
gisseur Ryûsuke Hamaguchi in 
een interview. Het hoofdperso-
nage Kafuku treurt niet alleen 
om zijn overleden vrouw, maar 
wordt door schuld geplaagd. Het 
weerhoudt hem om zijn relatie 
met Oto te zien zoals die was. In 
de fi lm zal Koji Takatsuki, een 
jonge acteur die verliefd was 
op Oto, Kafuku beetje bij beetje 
confronteren met ongemakke-

lijke waarheden. Kafuku neemt 
de jongeman bewust aan om 
oom Vanja tijdens het theater-
festival in Hiroshima te vertol-
ken. Is zijn motief wraak, om-
dat hij vermoedt dat Takatsuki 
de rol niet aankan? Of wint 
zijn nieuwsgierigheid om via 
de herinneringen van de jon-
geman terug te blikken op zijn 
overleden vrouw Oto en dus 
zijn geschiedenis met haar in 
een ander perspectief te zien?

ʻOom Vanjaʼ van Anton Tsjechov 
is een toneelstuk in vier bedrij-
ven. Fragmentarisch komt het 
in ʻDrive My Carʼ aan bod. Het-
zij via de dialogen die Kafuku in 
de rode Saab inoefent, hetzij via 
de repetities en de uiteindelijke 
opvoering. Het is niet nodig om 
vooraf de inhoud te kennen. 
Wel geef ik u kort de belang-
rijkste personages mee. Sonja 
en Vanja runnen het landgoed 
dat Serebrjakovs eerste vrouw 
– Vanjas̓ zus – als bruidsschat 
had ingebracht. Serebrjakov 
en zijn jonge vrouw Jelena zijn 
meestal afwezig, maar nu loge-
ren ze op het landgoed en ver-
storen ze tot ergernis van Vanja 
en Marina (= het oude kinder-
meisje) de dagelijkse routine. 
Ook dokter Astrov, die verbit-
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terd is omdat er zojuist een 
patiënt is overleden, is vrijwel 
continu te gast. Vanja maakt ru-
zie met zijn moeder, omdat ze 
Serebrjakov verafgoodt, en hij 
fl irt met Jelena, tot haar grote 
irritatie. Daaruit vloeien aller-
lei intriges en teleurstellingen. 

In de fi lm kiest hoofdperso-
nage theaterregisseur Yüsuke 
Kafuku een zeer diverse cast 
voor de uitvoering van Oom 
Vanja. Niet iedereen spreekt Ja-
pans, niet iedereen hoort goed. 
Zo wil Kafuku aan de slag met 
een Zuid-Koreaanse vrouw met 
stomheid, een oudere Japanse 
vrouw en een man uit de Filipij-
nen. Filmregisseur Ryûsusku 
Hamguchi zegt daarover: “We 
zijn enorm afh ankelijk van woor-
den om elkaar te begrijpen, ook 
als we aan het acteren zijn. Wat 
zou er gebeuren als ik de acteurs 
zou afsnijden van hun eigen ta-
len en ze laat luisteren naar hun 
andere zintuigen om elkaar te 
leren begrijpen? Ik denk dat het 
een hogere kwaliteit aanboort 
in het niveau van het acteren.”  

Het heeft  niet alleen eff ect bij 
de acteurs, maar ook bij het 
publiek. Hamguchi bewijst zijn 
stelling met de uitvoering van 

de eindscène van ʻOom Van-
ja.̓ Zowel het gefi lmde publiek 
in de theaterzaal, als het echte 
publiek in de bioscoopzaal van 
Studioscoop (zelfde eff ect bij de 
twee verschillende screenings 
die ik zag, nvtdh) hield de adem 
in toen de dove actrice als het 
nichtje Sonja met gebarentaal 
haar dialogen uitvoerde. Ze 
bracht zeer fysiek enige levens-
hoop op haar oom Vanja over. 
Door een nevenplot rondt die 
doofstomme actrice/personage 
Leen Yoon-a te creëren geeft  
Hamguchi dit vrouwelijk ka-
rakter trouwens ook meer ge-
laagdheid. Het pleit voor hem.
  
De schrijver, de fi lm en het 
toneelstuk
Interessant detail in het repe-
titieproces van ʻOom Vanjaʼ is 
de tik op de tafel. Regisseur en 
acteurs/actrices starten met 
een grondig lezing van het to-
neelstuk. Telkens wanneer een 
deelnemer klaar is met zijn 
dialoog, klopt men op tafel. Dit 
kan enerverend overkomen en 
de jonge acteurs/actrices aan 
tafel wilden dan ook sneller 
tot het werkelijke acteren ko-
men, maar de regisseur Kafuku 
houdt de boot af. Hij eist dat zij 
de tekst door en door kennen, 
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omdat zij niet alleen met het 
eigen personage bezig zou-
den zijn, maar ook beter leren 
luisteren naar de woorden van 
de tegenspelers. Tegelijkertijd 
weet Kafuku dat ʻOom Vanjaʼ 
altijd iets bevraagt bij diegenen 
die het opvoeren. Protagonist 
Kafuku zegt tegen antagonist 
Takatsuki daarover het volgen-
de: “Tsjechov is angstaanjagend. 
Als je zijn zinnen zegt, sleept het 
jouw echte ik eruit. Voel je het niet? 
Dat kan ik niet meer verdragen.” 

In het kortverhaal omschrijft  
Murakami het in de huid krui-
pen van een personage en er 
weer uitstappen als volgt: “Of 
ik wilde of niet. Maar als ik naar 
mijn oude zelf terugkeerde, be-
vond dat zich in een iets ande-
re positie dan daarvoor. Want 
dat is de regel: helemaal terug 
naar wie je eerst was, kan niet.”

Nu we terug bij Haruki Mura-
kami aanbelanden, nog even 
dit meegeven. De auteur is een 
enorme fan van The Beatles. In 
de novelle en de daarop geba-
seerde fi lm ʻNorwegian Woodʼ 
komt de gelijknamige song 
dikwijls aan bod. Het nummer 
ʻDrive My Carʼ van The Beatles 
horen we nooit in deze fi lm en 

ook in het kortverhaal vonden 
we geen enkele verwijzing te-
rug. De schrijver leende enkel 
de titel. Murakami geeft  trou-
wens zelden toestemming aan 
regisseurs, laat staan aan land-
genoten om zijn werk te verfi l-
men. Enerzijds omdat hij niet 
van de publiciteit errond houdt, 
anderzijds omdat hij als begin-
nende auteur ontdekte dat re-
gisseurs met zijn werk aan de 
haal gingen op een manier die 
hem niet zinde. Langzamer-
hand, met ouder worden, liet 
hij die vrees wel varen, waarbij 
hij sporadisch toestemming gaf 
als het om novelles of kortver-
halen ging. Inzake de romans 
houdt hij een verfi lming af. Er 
zijn natuurlijk enkele verschil-
len tussen de kortverhalen uit 
ʻMannen zonder vrouwʼ en de 
fi lm aan te duiden, zoals een 
gele in plaats van een rode 
Saab, maar het heeft  weinig zin 
om die hier op te sommen. De 
fi lm ʻDrive My Carʼ is een ge-
slaagd kunstwerk, dat met glans 
naast het literaire werk van de 
meester Murakami kan staan. 

Terzijde
Een fi lm programmeren waar-
in een auto een hoofdrol speelt? 
In tijden van klimaatcrisis waar 
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de CO2-uitstoot dankzij het ver-
branden van fossiele brand-
stoff en mede door onze gemo-
toriseerde mobiliteit de grote 
oorzaak is, lijkt het geen goede 
keuze. Kanttekening. Het is niet 
onze fout, maar die van de olie-
sector die sinds de jaren ̓ 80 jaar-
lijks een miljard euro in lobby-
en investeerde om ons te laten 
geloven dat het allemaal geen 
kwaad kon om massaal fos-
siele brandstof te verbruiken. 

Zelf wilden we niet met de auto 
op vakantie, maar het Europees 
treinverkeer is helaas nog te 
duur en niet altijd even goed 
georganiseerd. Hopelijk komt 
daar snel beterschap in en dur-
ven we als bezorgde burgers 
onze overheid in de richting van 
strengere wetten te bewegen. 

Ondertussen proberen we 
natuurlijk om met zijn al-
len meer de fi ets te nemen 
en minder vlees eten. Zo zet-
ten we voorzichtig een stap-
je richting de ideale wereld. 
By the way, hebt u al een fi etstrui-
tje van Filmmagie Sint-Niklaas?

Persstemmen
“ʻDrive My Carʼ is een fi lm die 
drijft  op (opgenomen) monolo-
gen en dialogen, maar de meeste 
kracht vooral haalt uit de gedeel-
de, stille pijn.̓ ” (De Filmkrant)

“Bij momenten erotisch, al-
tijd melancholisch en geurend 
naar motorolie: deze fi lm be-
roert hart, hoofd en genots-
centrum.” (De Standaard)

Tom Dʼhauwer
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Synopsis
In dit Italiaans drama volgen we 
ʻde mooiste jarenʼ van vier vrien-
den. Giulio en Paolo redden het 
leven van Riccardo tijdens een 
antifascistische betoging in het 
Rome van de jaren ʻ80. Riccar-
do overleeft  een gevaarlijke 
schotwond en krijgt vanaf dan 
de bijnaam ʻSurvivorʼ of ʻSurv .̓ 

De beeldschone Gemma ver-
voegt het drietal wanneer ze de 
hartstochtelijke liefde van Paolo 
beantwoordt. Het viertal bouwt 
een hechte band op terwijl ze 
genieten van een onbezorgde 
jeugd: zwemmen in de prachti-
ge Italiaanse natuur, rondrazen 
in hun zelf gemonteerde eerste 
wagen, boomhutten bouwen 
en genieten van de onbezorgd-
heid van jeugdige vriendschap.

GLI ANNI PIÙ BELLI

Maar het leven speelt het viertal 
uit elkaar. Gemma verhuist na 
het overlijden van haar moeder 
noodgedwongen naar Napels 
en laat Paolo ontredderd achter. 
Die laatste gaat wat later aan de 
slag als leraar klassieke talen en 
literatuur. Giulio maakt gaan-
deweg carrière als advocaat van 
malafi de ondernemers en Ric-
cardo probeert het te maken als 
acteur en later fi lmrecensent. 
De terugkeer van Gemma en 
het leven zelf dreigen de vriend-
schap van de drie mannen 
compleet overhoop te gooien.

Gabriele Muccino
ʻGli anni più belliʼ is een sfeer-
volle Italiaanse kroniek over 
4 vrienden tijdens de periode 
1980-2020. Regisseur Gabrie-
le Muccino knoopt naar eigen 
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zeggen aan met de Italiaanse ci-
nema van de jaren ̓ 60 en ̒ 70. Hij 
liet zich vooral inspireren door 
de fi lm ʻC e̓ravamo tanto amatiʼ 
(ʻWe hielden zoveel van elkaarʼ) 
van regisseur Ettore Scola. Die 
fi lm uit 1974 gaat over drie 
mannen (Antonio, Gianni en 
Nicola) die vriendschap sluiten 
tijdens WO II. Na de bevrijding 
gaat een ganse wereld voor hen 
open en jagen ze elk hun eigen 
dromen en ambities na. Ze ver-
liezen elkaar op die manier wat 
uit het oog en hebben boven-
dien elk op verschillende tijd-
stippen een relatie met actrice 
Luciana. Na lange tijd ontmoe-
ten ze elkaar opnieuw bij toeval.

__________________
“Waarop heff en we het glas? 

Op de dingen die ons goed 
doen voelen.”

Herkenbaar? Het tijdperk mag 
dan wel verschillend zijn, maar 
de verhaallijn van ʻGli anni più 
belliʼ vertoont opvallend grote 
gelijkenissen met de klassie-
ker van Etorre Scola. We kun-
nen hier bijna spreken van 
een remake. Gabriele Muccino 
wil het niet met zoveel woor-
den zeggen, maar heeft  er toch 
voor gezorgd dat hij geen ju-
ridische problemen kan krij-

gen met de rechthebbenden 
van ʻC e̓ravamo tanto amati .̓

De 55-jarige Gabriele Mucci-
no kende zijn internationale 
doorbraak met de fi lm ʻLʼulti-
mo bacioʼ (ʻDe laatste kusʼ), die 
in 2002 de publieksprijs won 
op het Sundance Film Festi-
val. Na het bekijken van dit 
komedisch drama stond Will 
Smith er op dat de Italiaan de 
Hollywoodfi lm ʻThe Pursuit of 
Happynessʼ regisseerde. De sa-
menwerking was voor Smith 
succesvol: hij werd genomi-
neerd voor een Oscar en een 
Golden Globe als beste acteur. 
Ook Muccino proefde de zoete 
nasmaak van de samenwerking 
met Smith; hij kon nog enkele 
Hollywoodfi lms op zijn conto 
plaatsen: ʻSeven Poundsʼ (2008, 
opnieuw met Will Smith), ʻPlay-
ing for Keepsʼ (2012) en ʻFathers 
and Daughtersʼ (2015). In 2018 
keerde Muccino terug naar zijn 
roots met A̒ casa tutti beneʼ 
(ʻThuis maken ze het goedʼ), 
een tragikomedie over een uit 
de hand gelopen familiereünie.

De beste jaren?
Met ʻGli anni più belliʼ knoopt 
Muccino verder aan met de tra-
ditie van sfeervolle, Italiaanse 

GLI ANNI PIÙ BELLI
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(zomer)fi lms. Hij slaagt er in 
om een vakantiegevoel op te 
roepen, met mooie beelden van 
pittoreske straatjes in Rome, 
gezellige taferelen in Italiaan-
se huiskamers en beelden van 
een bruisend nachtleven. Dat 
is meteen een van de sterk-
ste punten van de fi lm: wie 
deze fi lm bekijkt wordt om de 
oren geslagen met de ene nos-
talgische scène na de andere.

Die nostalgie of melancholie 
wordt verder versterkt door-
dat de fi lm door het leven van 
de vier hoofdpersonages raast. 
Dat razen mag je vrij letterlijk 
nemen: in iets meer dan twee 
uur lift en we met de vier hoofd-
personages mee door veertig 
jaar van hun leven. Het verhaal 
begint bij de soms onbezon-
nen jeugd van de vier, die elk 
hun eigen dromen en ambities 
hebben. De titel van de fi lm 
zou kunnen verwijzen naar die 
mooie, onbezorgde jeugdjaren 
vol verwachting voor wat het 
leven zal brengen. Maar naar-
mate de fi lm vordert, krijg je 
als kijker het gevoel dat het le-
ven voorbijvliegt en je optimaal 
moet genieten van elk moment. 

De vier vrienden merken elk 

op hun manier dat het leven 
niet altijd brengt wat je ervan 
verlangt. Paolo en Gemma bij-
voorbeeld vinden na hun on-
stuimige romance in hun pu-
berteit elkaar terug. Maar eens 
ze samen een koppel vormen, 
blijkt het heel wat moeilijker 
dan gedacht om hun relatie in 
stand te houden en te vechten 
tegen de dagelijkse sleur. Paolo 
tracht lang om van zijn passie 
voor de klassieke literatuur zijn 
beroep te maken, maar grijpt 
keer op keer naast een vaste 
benoeming als leraar. Volgens 
Gemma droomt hij te veel en 
heeft  hij te weinig ambitie, wat 
haar uiteindelijk in de armen 
van selfmade man Giulio drijft .
Die laatste kan je in ieder geval 
geen gebrek aan ambitie ver-
wijten. Als zoon van een een-
voudige garagist klimt Giulio 
op tot advocaat. Hij beoefent de 
job aanvankelijk uitsluitend uit 
idealisme: hij wint rechtzaak na 
rechtzaak als pro-Deoadvocaat. 
Zijn talent om soms uitzichtloze 
zaken te winnen, brengt hem in 
het vizier van een minder ide-
alistisch maar heel prestigieus 
advocatenbureau. Uiteindelijk 
kiest Giulio voor het grote geld, 
waardoor hij meer en meer 
wegdrijft  van zijn oorspronke-
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lijke idealen. Maar of het grote 
geld hem ook het grote geluk 
brengt, is nog maar de vraag.
Riccardo daarentegen blijft  zijn 
leven lang trouw aan zijn princi-
pes, waardoor hij weinig succes 
kent in zijn liefdes- en professi-
oneel leven. Toch blijft  hij tegen 
wil en dank hardnekkig zijn 
dromen nastreven. Aanvanke-
lijk probeert hij het te maken 
als acteur en fi lmrecensent. In 
die fi lmwereld ontmoet hij ook 
zijn vrouw. Maar na een lange 
periode van werkloosheid ver-
laten zijn vrouw en kind hem. 
Toch blijft  ʻSurvivor ,̓ ten koste 
van zijn privéleven, consequent 
zijn dromen najagen. Hij gaat 
zelfs in de politiek om daar zijn 
idealen te proberen realiseren. 

In die 40 jaar (van feesten, ru-
zies, echtscheidingen en her-
enigingen,) verliezen de on-

afscheidelijke vrienden van 
vroeger elkaar regelmatig voor 
een lange tijd uit het oog. Tot 
een aantal toevallige ontmoe-
tingen hen alle vier opnieuw 
samenbrengt. Op oudjaar 
volgt de apotheose, waarbij de 
vrienden terugkijken op en ge-
nieten van hun gezamenlijk 
verleden. Deze reünie is hart-
verwarmend en toont aan dat 
de mooiste jaren misschien de 
jaren zijn waarin je kan terug-
kijken met de berusting en –
daar hebben we het weer - de 
nostalgie die enkel de terug-
blikkende mens zijn vergund.

Geen nieuwe ʻLa meglio 
gioventùʼ
Deze coming-of-agefi lm raakt 
ook heel af en toe historische 
gebeurtenissen aan. Zo zien we 
de strijd tegen het fascisme, de 
val van de Berlijnse Muur en 
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de aanslagen op de Twin To-
wers. Maar op deze korte his-
torische beelden wordt weinig 
ingegaan, ze dienen eerder als 
ankerpunten die de kijker een 
idee geven in welk jaar of pe-
riode we ons bevinden in het 
verhaal. Af en toe wordt de 
tijdsgeest wel goed gevat, wan-
neer bijvoorbeeld Riccardo de 
politiek ingaat of tijdens een 
grote anticorruptiezaak die 
Paolo glansrijk wint. Zo krij-
gen we toch een glimp van het 
Italië van de laatste decennia.
ʻGli anni più belliʼ lijkt qua ti-
tel, setting en opzet een beetje 
op de fi lm (ook uitgebracht als 
miniserie) ʻLa meglio gioventùʼ 
(ʻDe beste jeugdjarenʼ). Deze on-
geloofl ijk goed onthaalde prent 
van 2003 is een familiekroniek 
tegen de achtergrond van de 
recente Italiaanse geschiede-
nis (tussen 1966 en 2003). De 
belangrijkste personages zijn 
Nicola en Matteo Carati, twee 
broers uit een Romeins mid-
denklassengezin. Hun verhaal 
is heel knap verweven met de 
Italiaanse geschiedenis: de 
grote overstroming van Firen-
ze in 1966, de strijd tegen de 
Siciliaanse maffi  a, de massale 
ontslagen bij Fiat, het terro-
risme van de Rode Brigades, 

maar ook de belangrijke voet-
balmatchen van La Squadra 
Azzurra komen aan bod. ʻLa 
meglio gioventùʼ heeft  dan een 
speelduur van ruim zes uur, 
schijnbaar een noodzaak als je 
als regisseur een heel tijdperk 
in beeld wil brengen. Als kijker 
verwacht je bij dit soort prent 
dat er wordt stilgestaan bij de 
historische achtergrond of dat 
ingezoomd wordt op hevige 
emoties en gebeurtenissen. De 
luxe van de verteltijd heeft  Ga-
briele Muccino echter duidelijk 
niet. In net iets meer dan twee 
uur moeten in ʻGli anni più 
belliʼ vier decennia de revue 
passeren. Dat betekent dat de 
fi lm er fl ink de vaart in houdt, 
een raastempo dat af en toe 
ten koste gaat van de diepgang.

Echo s̓ in de pers
Wie op zoek is naar een nostal-
gische ode aan vriendschap, fa-
milie en het leven met al zijn ups 
en downs, kan met een gerust 
hart deze Italiaanse fi lm omar-
men. Je wordt ondergedompeld 
in vurige Italiaanse passie tegen 
de achtergrond van een brui-
send Rome. De cast is boven-
dien uitstekend gekozen; voor 
ondergetekende valt vooral de 
glansprestatie van Micaela Ra-
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mazzotti op. Zij slaagt er in om 
van Gemma een intrigerend en 
sterk personage te maken, on-
danks het tikkeltje clichématig 
gegeven dat ze van man tot man 
hupt binnen de vriendengroep. 
Muccino plaatst zijn fi lm bin-
nen een soms vluchtig aan-
doende historische context, 
wat misschien wel wat meer 
uitgewerkt mocht worden. Zijn 
verwijzingen naar de Italiaanse 
cinema van weleer compense-
ren dit deels. We verwezen al 
naar het feit dat ʻGli anni più 
belliʼ een halve herwerking is 
van de klassieker ʻC e̓ravamo 
tanto amati ,̓ maar eentje die 
zich afspeelt in de laatste de-
cennia. Maar let zeker ook  op 
de knappe scène bij de Trevi-
fontein, waarmee de regisseur 
knipoogt naar Anita Ekberg in 
de absolute klassieker ʻLa dolce 
vitaʼ van Federico Fellini. ʻGli 
anni piu belliʼ zal de status van 

voornoemde klassieker vermoe-
delijk niet evenaren, maar de 
prent laat de liefhebber van de 
Italiaanse fi lm wel achter met 
een hartverwarmend gevoel.

In de pers zijn de meningen 
over de laatste worp van Ga-
briele Muccino een beetje ver-
deeld. Hieronder volgen een 
aantal (kritische) bedenkingen:

“Ook valt op de verfrissend nuch-
tere boodschap weinig af te din-
gen: het leven is iets waar een 
mens doorheen struikelt, terwijl 
hij wanhopige pogingen doet er 
het beste van te maken. ʻOp een 
dag zul je merken hoe gemakkelijk 
het is om dingen te verkloten ,̓ zegt 
de mislukte journalist tegen zijn 
zoon. De chaos van ups en downs 
omarmen dus, vooruit dan maar.”
(Floortje Smit in de Volkskrant)
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“Het verhaal is herkenbaar 
en gaat vele richtingen uit, de 
cast is prima en de tijdsgeest 
wordt sfeervol getekend. Ver-
nieuwende en vooral originele 
cinema is echter wat anders.”
(Chris Craps in Vertigo)

“Kijken naar ʻGli anni più belliʼ 
is alsof je in één razendsnelle be-
weging door een roman bladert: je 
ziet de inkt op het papier als in een 
waas voorbijglijden, maar geen en-
kele zin brandt zich op je netvlies.”
(Erik Stockman in Humo)

Een kritiek die vaak terugkomt 
is de enorm snelle opeenvolging 
van de gebeurtenissen in de 
fi lm. De vier hoofdpersonages 
maken in veertig jaar een hoop 
mee, maar echt tijd om het de 

kijker ook te laten meevoelen is 
er niet. Ingrijpende episodes, 
zoals het overlijden van de moe-
der van Gemma, de langdurige 
werkloosheid van Riccardo of 
overmatig drugsgebruik pas-
seren in sneltempo de revue. 

Ook  zien we de hoofdpersonages 
enkel tijdens de extremen van 
het leven: “Het is een opeenvol-
ging van scènes vol woede!, blijd-
schap!, verliefdheid! en verdriet!” 
(Floortje Smit in de Volkskrant). 

En toch kan dit net een plus-
punt zijn: het is een emo-
tionele rollercoaster die 
geen seconde verveelt.

Pieter Decuyper


