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Beste filmliefhebbers, 

 

De Amerikaanse cineast Billy Wilder zei ooit: “De film begon om acht uur. Om 

twaalf uur keek ik op mijn horloge en het was pas kwart na acht.” Iedereen die 

geregeld naar de bioscoop gaat, herkent deze ervaring: films zijn niet altijd zo 

boeiend, meeslepend of overtuigend als men gehoopt had. Dikwijls heeft men dan 

het verhaal al eens gezien, in een betere versie. Dit willen wij vermijden door op 

zoek te gaan naar films met een unieke stem. Dat dit door u wordt gewaardeerd, 

blijkt uit de hoge scores die u gaf aan de films van de afgelopen jaargang.  

  

1. Im labyrinth des Schweigens 90,4 

2. Whiplash 89,5 

3. Pride 89,4 

4. The Farewell Party 84,4 

5. Relatos Salvajes 82,0 

6. Leviathan 81,3 

7. Ida 80,4 

8. Timbuktu 80,0 

  
 
Een opvallende afwezige in ons nieuwe programma is “Son of Saul”, overal 

bejubeld en op diverse festivals met prijzen overladen. Deze Hongaarse rolprent 

van László Nemes heeft absoluut een eigen stem en levert een bijzondere 

filmervaring op. Maar de keuze van het onderwerp en de dwingende visie van de 

regisseur – “Son of Saul” speelt zich grotendeels af in de gaskamers van Auschwitz 

en focust op de gruwelen van deze morbide locatie - zijn in die mate deprimerend 

dat we deze titel na lang beraad geschrapt hebben. 

Dit wil niet automatisch zeggen dat we u het komende filmjaar een licht 

verteerbaar menu voorschotelen. “A Pigeon Sat On A Branch Reflecting On 

Existence” vergt een cinefiele inspanning, maar geeft een aantal onvergetelijke 

taferelen in ruil. Bovendien is de toonzetting heel wat luchtiger dan in “Son of 

Saul”.  

Naast dit filmexperiment hebben we ook oor naar uw verzuchtingen voor vrolijker 

materiaal. “Youth”, “Rams” en het Belgische “Le Tout Nouveau Testament” 

bevatten heel wat grappige scènes, maar het zijn wel telkens prenten met een 

eigengereide regisseur aan het roer. Enkele andere films hebben het dan weer 

gehaald door de veeleer traditionele vertelkunsten van de cineasten, zoals die van 

de klasbak Spielberg. En een speciale vermelding voor “Cafard”, eveneens Belgisch 

(meer bepaald West-Vlaams), maar een animatiefilm. Wie wil meegaan in dit 

verhaal, zal niet op zijn uurwerk kijken.  
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Graag wil ik tot slot Annemie Rottier bedanken voor de vele jaren inzet als 

schoolafgevaardigde. 

 

Namens het FilmMagieteam: 

Marc Suy, Guido Verstraeten, Hildgarde Mariman, Thomas D’hollander, Jeroen 

Decuyper, Tom D’Hauwer,  

Veel filmplezier, 

 

Walter Goedemé 

Voorzitter 
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LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT 

 

1. Technische steekkaart 

 

BE – FR – LU - 2015 – 113 min. 
 
Genre:  komedie 
Regie:  Jaco Van Dormael 
Scenario:  Jaco Van Dormael & Thomas Gunzig 
Fotografie:  Christophe Beaucarne 
Muziek:  An Pierlé 
Cast:   Pili Groyne (Ea),  Benoît Poelvoorde (God), 

Yolande Moreau (Gods vrouw), Catherine 
Deneuve (Martine), François Damiens 
(François), Laura Verlinden (Aurélie) 

 
Distributie:  België 
 

 

 

2. Wetmatigheden 

 

Wet 2131: wanneer de aftiteling loopt, de zaallichten aanfloepen, verlaat iedereen 
spontaan de zaal. En mist zo een verrassende ontknoping. In het bijzonder bij deze 
film. 

Wet 2132: wanneer iedereen zegt dat een film hilarisch is en je enthousiast naar de 
cinema trekt, valt de film achteraf gezien tegen. Het zijn twee wetten die door 
één van de hoofdpersonages uit “Le Tout Nouveau Testament”, met name God (en 
ja, hij bestaat en hij woont in Brussel), vastgelegd zouden kunnen zijn. Niet in 
stenen tafels, maar uitgetikt op een ouderwetse computer. Zo’n lomp bakbeest, 
waar groene letters in vierkante blokjes op een zwart scherm de enige vorm van 
typografie uitmaken. 

Om deze rancuneuze God te counteren, verzoeken we om zonder verwachtingen 
naar de voorstelling te komen.  Geef de film - in weerwil van alle lof - een kans. 
Vergeet alles wat u hoorde of hier las en kijk met onbevangen ogen.   

“Nom de dieu, je prends la route  

loin de mon père amer que je redoute, écoute!”  
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3. Eerste lezing uit het Oude Testament: het scheppingsverhaal 

En toen schiep een regisseur een absurde komedie. Het is een staaltje Belgisch 
surrealisme en het verhaal luidt als volgt.  

In den beginne woont God in Brussel. Hij leeft en werkt in een afgesloten 
appartement in één van de hoogste torens van de stad. Zijn vrouw lijkt een 
hersenloze poetsvrouw, die de dagelijkse routine van het huishouden verstrooid 

afwerkt. God heeft naast een 
zoon, J.C., ook een dochtertje 
Ea. En zij houdt het thuis net 
als haar broer niet meer uit. 
Haar vader blijkt een mensen 
hatende bruut. In zijn 
kamerjas sloft hij tussen de 
keuken, zijn bureau (= zijn 
heiligdom) en de zetel.  Zijn 
werk en tevens hobby, gezien 
het satanische plezier dat hij 
eruit haalt, bestaat uit het 
bedenken van wetten die op 
of in om het even welk werk 

of gezin als pestgedrag gecatalogeerd worden.  De mensheid ziet af door de kleine 
ongemakken die hij bedenkt. En tegenover zijn dochter gedraagt hij zich niet 
anders: tiranniek op de kleine ruimte.  

Ea komt in opstand. Zij sluipt stiekem het verboden terrein binnen en neemt de 
ultieme wraak op haar vader door zijn computer te kraken. Ze bevrijdt de mensen 
door hen op de hoogte te brengen van hun sterfdatum. Bang voor de woede van 
haar vader slaat ze op de vlucht en trekt in navolging van haar broer J.C. de wereld 
in op zoek naar zes apostelen, elk met een bijzonder verhaal.  

Ze ontmoet de trieste 
Aurélie (Laura Verlinden) die 
als kind haar arm verloor bij 
een treinongeluk als ook een 
naar gorilla's smachtende 
vrouw (Catherine Deneuve) 
en een jongetje dat zijn 
laatste dagen doorbrengt als 
meisje. Daarnaast zijn er 
Jean-Claude, een man die 
een zwerm vogels volgt, 
Marc, een seksverslaafde, en 
François, een seriemoordenaar. Maar God laat het er niet bij. Hij achtervolgt zijn 
dochter. Het verhaal kent uiteindelijk een onverwachte ontknoping op het strand.  

Dierbare gelovigen, is het een absurd verhaal ? Is het surrealistisch ? Ja. En als 
echte Belgen, kunnen we dat alleen maar begrijpen, bewonderen en er vooral om 
lachen. 
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“A vrai dire, il aimerait 

que je me casse la figure en cherchant 

l'amour vrai, ouais!” 

 

4. Tweede lezing uit de Brieven van de Apostelen  

Aan de devote cinefielen van Sint-Niklaas en omstreken 

Met grote vreugde delen we u mede dat de film “Le Tout Nouveau Testament” 
betoveren zal door zijn sprookjesachtige sfeer, waarin droom en realiteit worden 
gemixt. U zal getuige zijn van talrijke vondsten, ideeën, wisecracks, grappen, 
overpeinzingen, beelden, shots en tableaus, welke we u niet moge onthullen om 
het filmplezier niet te vergallen. Tenzij we de zeer vrome filmrecensent Erik 
Stockman van Humo citeren.  “Zo is het de eerste keer dat wij een bikini hebben 
horen omschrijven als ‘twee punten en een komma’ (pure poëzie vinden wij dat); 
is het de eerste keer dat we ‘La mer’, die oude kraker van Charles Trenet, 
hebben horen zingen door het geraamte van een vis; en is het zéker de eerste keer 
dat we Catherine Deneuve tussen de lakens hebben zien liggen met… Nou ja, u 
moet het met eigen ogen zien om het te geloven.” 

Sta ons toe om te wijzen op de verschillende narratieve strategieën die de 
regisseur hanteert. Ofwel richten de personages zich direct tot de toeschouwer 
ofwel horen we ze via een voice over terugblikken op gemaakte keuzes. Ook dit 
draagt bij tot de sprookjesachtige sfeer van de film. 

We herinneren onze gelovigen 
graag aan “Toto le héros”, het 
succesrijke filmdebuut van Jaco 
Van Dormael en “Le Huitième 
jour” die wereldwijd scoorde als 
feelgoodmovie. In het seizoen 
2010-2011 vertoonden we in het 
avondforum de vorige film “Mr. 
Nobody”. Hij kreeg toen een 
score van 78 procent en werd 
met gemengde gevoelens 
onthaald. Nu wordt de prent als 
cultfilm herontdekt. 

Enige kritische noot lazen we in De Volkskrant, waar de recensent erop wees dat de 
regisseur sommige ideeën bij anderen haalde: “een snuifje Buñuel hier, een 
mespuntje Oshima daar.” Zelf vinden we het voer voor zeer extreme gelovigen. De 
idyllische sfeer in “Le Tout Nouveau Testament” doet natuurlijk denken aan “Le 
Fabuleux Destin d’Amélie Poulain” (2001) van Jean-Pierre Jeunet. Maar deze 
laatste gaf zelf toe door “Toto le héros” (1991) geïnspireerd te zijn. De cirkel is dus 
rond. Bovendien:  beïnvloeding is van allen tijden. En zolang het aanzet om beter 
te doen, juichen we het toe.  
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“J'me suis dit, faut qu'j'me casse faut  

que j'me barre de cette putain  

d'impasse plus sur place!” 

 

5. Het evangelie 

En Ea vluchtte voor haar vader. Op aanraden van haar broer J.C. die in 
merkwaardige vormen aan haar verscheen. J.C. gaf haar het idee om zes apostelen 
te zoeken. “Samen met zijn twaalf apostelen vormt dat het magische getal 
achttien.” Dit zou voor een betere wereld zorgen. Aldus gehoorzaamde Ea. En zij 
zocht in Brussel naar zes apostelen. Maar haar vader, een toornige God, liet het 
daar niet bij. En hij achtervolgde haar. Tot op een strand, waar tot zijn verbazing, 
een deus ex machine ingreep. 

 

6. Homilie 

 

Dierbare filmgelovigen 

Vanuit deze preekstoel zie ik helder en klaar dat Jaco Van Dormael de 
werkelijkheid en de fantasie tot een unieke wereld mixt. De interpretatie laat hij 
echter aan ons, de toeschouwer, over. Sommige critici menen dat de film niet 
bijzonder diep snijdt en er enkel alleen maar een grappige en aanstekelijke film 
overblijft. Zo omschrijft Gorik De Henau het in Filmmagie. 

Geen enkel recensent trekt echter de talenten van de regisseur in twijfel. En allen 
vinden ze deze film een prachtig geschenk om naar te kijken. In mijn preek trek ik 
het kleed van de hoogmoed aan om enkele thema’s te suggereren. 

Gods gezin is geen fijn gezin. Als ik de fantasie-laag wegpoets, dan blijkt Ea in 
schrijnende omstandigheden te wonen. Haar vlucht voor een voortdurende verbale 
mishandeling vind ik dan plots heel realistisch en verdedigbaar. Hoeveel kinderen, 
vraag ik u, lopen er in een grootstad als Brussel niet verdwaald rond ?     
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Tijdens Ea’s zoektocht naar de nieuwe apostelen overvalt me gaandeweg een 
gevoel van melancholie. Kinderen worden snel volwassen. Zeker wanneer de 
omstandigheden geen kindertijd toestaan. De regisseur besmet me met het virus 
dat herinneringen vaak iets verdrietigs hebben. Het is een terugkerend thema in 
zijn werk. Van Dormael zoekt het antwoord op vragen als hoe ervaren kinderen de 
werkelijkheid. Welke associaties leggen ze tussen de beelden die ze opvangen ? 
Hoe gaan ze met dood en verdriet om ? Het levert intense momenten op. In “Le 
Tout Nouveau Testament” is dat niet anders. Het jongetje dat zijn laatste dagen 
als een meisje doorbrengt, beklijft. En er ontstaat een stille wederzijdse affectie 
tussen hem en Ea.   

Tegelijkertijd, beste 
cinefielen, zijn Jaco’s 
films ook filosofische 
traktaten over de 
evolutie van de 
samenleving en het 
menselijk gedrag. 
Wat doe ik wanneer 
plots mijn sterfdatum 
op mijn smartphone 
verschijnt ? In de film 
zijn de verschillende 
reacties een steeds 
terugkerende gag, 
maar onderhuids is 
het een zeer 

intrigerende vraag. Blijf ik hetzelfde eerbare pad bewandelen ? Of gooi ik plots alle 
waarden en normen overboord ? En laat ik de satan in me toe ? Wat doet u ?  

Tegelijkertijd herken ik de obsessie van de regisseur met het onderwerp 
lotsbestemming. Het kwam al aan bod in “Toto le héros” en “Mr. Nobody”. Thomas 
uit “Toto le héros” vindt dat hij het gelukzalige luxeleventje van zijn buurjongen 
moet leven. De dwanggedachte dat hij bij zijn geboorte werd omgewisseld, bepaalt 
zijn leven. Hij krijgt volgens eigen zeggen minder kansen. En Nemo vraagt zich in 
Mr. Nobody af welk leven hij had geleid als zijn schoenveter op het treinperron niet 
was stuk getrokken, waardoor hij de trein naar zijn moeder in Canada miste. In “Le 
Tout Nouveau Testament” herkennen we die lotsbestemming in bijna elk verhaal 
van de zes apostelen. En is het Ea of is het het lot dat nieuwe wegen opent ? Kan ik 
als mens zelf mijn leven sturen ? Of ligt dat vast door de omstandigheden waarin ik 
woon en werk ? Oorzaak en gevolg ? Mensen zoeken graag naar een rationeel 
verband tussen beide of willen de oorzaken volgens grootte van belang schikken, 
maar misleiden we ons daarmee, beste gelovigen, onszelf niet ?  

Van Dormael laat ons lachen, hij verwondert ons en doet ons nadenken. Daarom, 
dierbare cinefielen, vind ik dit een magische film.  

“Je m'envole, sans retour  

je veux danser la farandole  

et vivre au jour le jour!” 



FilmMagie Sint-Niklaas Avondforum 2016-2017 

 

10 

 

7. Geloofsbelijdenis 

We geloven in het talent van Benoît Poelvoorde. Hij acteert schitterend en zet een 
personage neer dat we met plezier haten. Zijn grofgebekte opmerkingen maken 
ons vrolijk, maar tegelijkertijd beseffen we hoe fout dit is. Vergeef ons, maar 
Poelvoorde speelt een Europese variant van de legendarische Al Bundy. Hij doet 
dat echter met meer vilain. Hij is scherper en brutaler in zijn sarcasme. Hij hekelt 
iedereen en alles.  

Poelvoorde preekt daarover in Knack : “Het pleit alvast in Zijn nadeel dat hij geen 
enkele verzachtende omstandigheid kan inroepen. Normaal gezien vind ik voor het 
crapuul dat ik speel altijd wel iets dat de toeschouwer overtuigt om hem niet zo 
verschrikkelijk gemeen te vinden. Hier niet. God is een klootzak van de eerste tot 
de laatste minuut.” De acteur kan meer dan alleen dommeriken vertolken. Zo 
bevelen we u graag  “Les émotifs anonymes” (2010) en “Trois coeurs” (2014) aan. 
U ontdekt een andere, meer ingetogen acteur. 

Laten we geloven 
dat de actrice Pili 
Groyne als Gods 
dochter Ea nog 
meer dan Benoît 
Poelvoorde centraal 
staat. Ze speelt 
onwaarschijnlijk 
volwassen, met veel 
charme en naturel. 
Van Dormael looft 
in een interview 
met De Morgen 
terecht zijn dan 
twaalf jaar jonge actrice: “Zonder Pili Groyne zou het een andere film zijn 
geworden. Pili is een meisje met pit, met karakter. Ik heb haar voor het eerst 
bezig gezien toen ze een jaar of acht moet zijn geweest. Ze bezit het meest 
essentiële wat een acteur moet hebben: de kracht van de gevoelens. In staat zijn 
om je gevoelens te begrijpen, is wat je tot een acteur maakt.”   

Laten we belijden dat Pili Groyne het emotionele hart van de film is. Haar 
personage heeft bovendien een extra talent. De dochter van God hoort namelijk de 
innerlijke muziek van mensen. De regisseur brengt ons zo in contact met de 
prachtige muziek van onder anderen Händel, Purcell, Saint-Saëns en Shubert. Wie 
een kenner is, zal genieten. Wie dat niet is, wordt zonder twijfel geraakt. Het 
wereldwijde web helpt u om de fragmenten in zijn volledigheid ten aanhoren. Het 
loont de moeite. 

Laten we dankbaar zijn dat de filmmaker voor de muziek een beroep deed op An 
Pierlé. Zij componeerde de soundtrack. Geen landscape of klankbehang, maar 
echte melodieën. De regisseur beschouwde de Gentse muzikante als zijn geheim 
wapen. “Telkens als ik om iets van muziek vroeg, had ik vier uur later precies wat 
ik nodig had. Het werkte altijd. Ik denk dat ermee te maken heeft dat zij zelf 
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eigenlijk een actrice is. Ze begrijpt de verschillende scènes van binnenuit. Ze voelt 
ze aan. Ik denk dat ze in die personages zit als ze de muziek schrijft.”  

We smokkelden in deze 
bespreking enkele Franse 
zinnen (zie cursief) uit de 
aanstekelijke titelsong 
Jours Peinards. Er bestaat 
ook een Engelstalige versie 
met de titel Sing a song 
Sally.  

We geloven de ons 
onbekende actrice Yolande 
Moreau (de vrouw van 
God), wanneer ze de 
boodschap van de film als 
volgt formuleert: “Ook al 
wordt die met veel lichtheid verteld, er zit een boodschap in: als mens moet je 
pogen in vrede te leven met jezelf, met de mensheid en met de aarde.” 

Vergeef ons de beperkte aandacht die we hier geven aan de bijrollen. Johan 
Heldenbergh speelt slechts enkele korte, maar knappe scènes. Maar op zijn 
gekende krachtige manier toont hij de breekbaarheid van een priester die op korte 
tijd aan zijn geloof twijfelt. Laura Verlinden, de Vlaamse actrice uit “De smaak van 
de Keyser”, “Ben X” en de Oscargenomineerde kortfilm “Dood van een Schaduw” 
vertolkt de tragische Aurelie, één van de apostelen van Ea. Ze schittert in haar rol 
en dat levert mooie momenten en beelden op.   

Laten we tot slot ons heil uitspreken over de internationaal erkende acteur Johan 
Leysen als echtgenoot van de Franse ster Catherine Deneuve. Hij speelt de koele 
zakenman, zij de naar het achterplan geschoven echtgenote. Deneuve heeft een 
indrukwekkend palmares, maar de regisseur leerde haar kennen als een normale 
dame. Van Dormael vroeg aan Catherine Deneuve, omdat hij niet wist of ze enige 
last had van schaamte bij een bedscène of ze iets van ondergoed wilde aanhouden. 
De Française antwoordde gevat: ‘Jaco, je ne fais pas l’amour avec une 
chemisette.’ Toen wist de regisseur dat ze nergens bang voor was en dat hij haar 
alles kon vragen. Het gevolg is een legendarische scène met een vette knipoog naar 
de film “King Kong”. 

“Jours peinards, au soleil qu'importe 

 les coups de barre  

je m'emerveille 

 j'essaye de cueillir l'amour.” 
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8. Ga heen in vrede  met de volgende  stemmen uit de pers 

“Nergens elders zul je onze Laura Verlinden naast François Damiens en Catherine 
Deneuve zien schitteren, in een wereld die van heerlijke ongerijmdheden en 
absurditeiten aaneenhangt.” (Kurt Vandemaele in De Morgen). 

“Le Tout Nouveau Testament is een wonder van verbeeldingskracht, een feest van 
de fantasie, en een hooglied van de cinema.” (Erik Stockman in Humo). 

 

9. Bronnen 

De Henau G., Het evangelie volgens Jaco Van Dormael, Filmmagie 657, september 
2015. 
Michiels D., Het filmoeuvre van Jaco Van Dormael doorgelicht, Filmmagie 657, 
september 2015. 
Ruëll N., Het goddelijke monster Benoît Poelvoorde, Knack, 2 september 2015. 
Ruëll N., Benoït Poelvoorde : “Nog een geluk dat we Bart De Wever hebben”, Knack 
Focus, 1 september 2015. 
Stockman E., Ga heen, aanzie dit wonder, en vermenigvuldig u, Humo, 1 
september 2015. 
Toma K., Droom en werkelijkheid geklutst in Le Tout Nouveau Testament, De 
Volkskrant, 5 november 2015. 
Vandemaele K., God was nog nooit zo grappig, De Morgen, 1 september 2015. 
Vandemaele K., Jaco Van Dormael : ‘Ik snap al dat enthousiasme niet’, De Morgen, 
19 mei 2015. 
 
 
Tom D’hauwer 
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LA ISLA MÍNIMA 
 

1. Technische fiche 
 

Spanje - 2014 - 105 min. 
 

Regie:  Alberto Rodríguez Librero 

Scenario:  Rafael Cobos & Alberto Rodríguez Librero 

Fotografie:  Alex Catalán 

Montage:  José Manuel García Moyano 

Muziek:  Julio de la Rosa 

Acteurs:  Raúl Arévalo (Pedro Suárez), Javier 
Gutiérrez (Juan Robles), María Varod 
(Trinidad), Nerea Barros (Rocio), Antonio 
de la Torre (Rodrigo), Salva Reina (Jesús), 
Jesús Castro (Quini),... 

Productie:  Mercedes Cantero, Juan Carlos Caro, e.a. 
 
Distributie:  Cinéart 
 

“A mí no me gusta este sitio. Ahí no hay más que fantasmas.” (Jesús)  
 

2. Moordend moeras 
 

In het post-Franco tijdperk van de jaren ‘80 worden twee rechercheurs uit Madrid 
naar het zuiden van het land gestuurd om de brutale moord op twee meisjes te 
onderzoeken. Juan Robles en Pedro Suárez, op alle vlakken elkaars 
tegenpolen,  zijn verplicht om samen te werken om de moordenaar te 
ontmaskeren. Het ontoegankelijke gebied rond de Guadalquivir-moerassen en de 
zwijgzame bevolking die leeft volgens het adagio ‘horen, zien en zwijgen’ maken 
hun onderzoek er niet makkelijker op. Maar naarmate ze dieper doordringen in 
beide, leren de mannen elkaar steeds meer waarderen. 
 
 

3. Crew & cast 
 
Alberto Rodríguez Librero (°1971) was 
tot het uitbrengen van deze film 
relatief bekend in Spanje, maar een 
nobele onbekende daarbuiten. Met “La 
Isla Miníma” doet zijn naam voor het 
eerst buiten de landsgrenzen een 
belletje rinkelen. In 1997 leverde hij 
zijn eerste kortfilm af (“Bancos”). Met 
deze film won hij maar liefst 15 
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prijzen en kon hij een paar jaar later een nieuwe cinema-versie maken van de film. 
In 2000  regisseerde hij zijn eerste langspeelfilm (“El Factor Pilgrim”) waarmee hij 
opgepikt werd op het IFF van San Sebastián. Zijn derde speelfilm “Grupo 7” kreeg 
16 Goya-nominaties in 2012, waarvan hij er slechts 2 kon verzilveren. Anders en 
beter verging het “La Isla Miníma”, de grote slokop op de Goya-uitreiking van 2015.  
 
Voor het camerawerk kon Rodríguez een beroep doen op Alex Catalán (°1968). 
Deze is onder meer bekend van “También la Lluvia”, waar hij net als in “La Isla 
Miníma” minutieus aandacht besteedt aan de compositie van en de verhouding 
tussen mens en natuur. Zijn fantastische beelden en mise-en-scène zijn voor een 
groot deel verantwoordelijk voor de kracht van film.    
 

Zowel de regisseur als de cameraman 
werden in eerste instantie geïnspireerd door 
de fotografen Atín Aya (1955-2007) en 
Hector Garrido en ze gebruiken een aantal 
van hun beelden ook in de film. Het is deze 
laatste die zich na het bekijken van de film 
het volgende laat ontvallen in de Spaanse 
krant La Vanguardia: “El protagonista de La 
Isla Miníma son las marismas.” O.a. de 
openingsshots, waar je van grote hoogte 
neerkijkt op de de meanders van de 
Guadalquivir met zijn drooggevallen 
vertakkingen, zijn oogstrelend. En iets 
verder in de film moet u zeker eens letten 
op het moment waarop Juan terug bij 
bewustzijn komt na neergeslagen te zijn en 
opkijkt naar een met eenden doorspekte 
hemel. Een bijzonder poëtisch beeld. Het 
loont volgens ons de moeite om de foto’s 
van beide fotografen op te zoeken via het 
Internet: ze vormen ongetwijfeld een 

esthetische meerwaarde wanneer je de film gezien hebt. Vooral van de zwart-wit 
foto’s van Atín Aya, zelf afkomstig uit Sevilla, is ondergetekende alvast fan.   
 
De hoofdacteurs zijn twee dragende en boeiende personages. Geen agenten die 
nodeloos hun pistool trekken of overal met geweld binnenvallen en ze komen heel 
geloofwaardig over. Raúl Arévalo Zorzo (°1979), die van ver wat gelijkenissen 
vertoont met Sean Penn, kent u wellicht uit “Los Amantes Pasajeros” (één van de 
mindere films van Almodóvar) of uit “Balada triste de Trompeta” (een 
maatschappijkritische film van Alex de la Iglesia). Verder speelt hij nog een rol in 
een film met de prachtige titel “AzulOscuroCasiNegro” (naar het schijnt een goede 
prent, die alvast een bloedmooie titel heeft). Zijn iets oudere antagonist, Javier 
Gutiérrez Álvarez (°1971) speelde eerder een paar rollen in minder bekende films, 
zoals “El Crimen Perfecto” van Alex de la Iglesia, maar is vooral bekend in Spanje 
vanwege zijn vele rollen in het theater.  
 
Let tenslotte op de muziek van Julio de la Rosa: die is nergens op de voorgrond 
aanwezig, is zelfs minimalistisch te noemen, maar het zou opvallen mocht die er 
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niet zijn. Voor de score van “La Isla Miníma” mocht hij de Goya voor de beste 
filmmuziek in ontvangst nemen. In één recensie wordt hij vergeleken met John 
Carpenter in zijn meest geïnspireerde momenten. Misschien te veel eer, maar 
oordeelt u vooral zelf.  
 

4. Allegorie van een prille democratie 
 
“Este país no es democrático, no está acostumbrado”, oppert Juan op een gegeven 
moment in de de film. Deze zin vat perfect samen in welke toestand Spanje zich in 
de eerste decennia na de dood van Franco bevindt. Vanaf de Burgeroorlog in 1936 
tot aan de dood van Franco in het gezegende jaar 1975 hebben de Spanjaarden 
onder een militaire dictatuur geleefd en dat juk gooit een mens niet in één twee 
drie van zich af. De periode waarin Spanje zich langzaam en slechts gedeeltelijk 
ontdoet van de invloed van de militairen, staat genoegzaam bekend als la 
Transición. In 1978 kreeg het land een nieuwe grondwet met als bedoeling opnieuw 
een democratische samenleving te creëren en zo de breuk met het verleden te 
bekrachtigen. Maar tot op de dag van vandaag vragen velen zich hardop af of de 
weerhaken van de voorbije 35 jaar wel degelijk losgetrokken zijn. 
 
Het einde van de Franco-periode sluimert op de achtergrond en zorgt er voor dat 
de relatie tussen beide rechercheurs nu en dan op scherp komt te staan. Juan staat 

duidelijk voor de oude wereld, met een dubieus verleden tijdens de dictatuur 
terwijl Pedro een socialist is die eerder socialistische overtuigingen heeft en vooral 
hamert op rechtvaardigheid. Wanneer ze aankomen in het het het moerasland ten 
zuiden van Sevilla, blijkt dat er helemaal niet zoveel veranderd is. De economische 
revival waar iedereen op hoopte is er helemaal niet gekomen, er heerst een grote 
werkeloosheid en een voelbaar ongenoegen onder de bevolking van het dorpje en 
het leger is nog steeds dominant aanwezig. De militairen beslissen waar en 
wanneer er drugs verhandeld mag worden en zij lijken ook te bepalen of beide 
rechercheurs wel informatie mogen krijgen bij het oplossen van hun zaak.  
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Alberto Rodríguez situeert zo zijn film in een lange traditie van films over het 
fascisme maar ook in voorstellingen van de zoektocht naar het ‘kwaad’. Gevraagd 
naar de invloeden waaraan hij onderhevig was tijdens het ontstaansproces van zijn 
jongste film, verwijst hij expliciet naar o.a. het Zuid-Koreaanse “Memories of a 
Murder” (2003). Deze film speelt zich af in 1986, een periode waarin het 
repressieve Zuid-Koreaanse bewind zonder enige fantasie als fascistisch zou kunnen 
worden gekwalificeerd. Ook hier reizen twee rechercheurs van de hoofdstad Seoul 
naar een dunbevolkt gebied op zoek naar een seriemoordenaar. Ook in de machtige 
televisieserie “True Detective” komt deze beproefde formule terug, hetgeen ons 
naadloos bij het volgende stuk brengt uit deze bespreking.   
 
Maar niet zonder een laatste anekdote uit de persmap aan te brengen, dit ter 
illustratie van het voorgaande. Aan het einde van het tweede interview waar we de 
hand op konden leggen, verwijst Rodríguez naar de rijst die sinds 1926 in de delta 
van de Guadalquivir verbouwd werd. Onder Franco werd deze rijstproductie fors 
opgevoerd om de troepen die tegen de Republikeinen vochten van eten te 
voorzien. En het waren honderden Republikeinse krijgsgevangenen die dwangarbeid 
moesten verrichten in deze streek op de rijst te verbouwen. Gonzalo Queipo de 
Llano, een generaal uit het leger van Franco, stond hiervoor in. En o ironie, elk 
jaar nog - tot op de dag van vandaag - tijdens de Semana Santa-optocht in Sevilla 
draagt de Santa Virgen de la Macarena, één van de hoogst aangeschreven in de 
streek, een sjaal die toebehoorde aan de generaal. De Spanjaarden zijn soms kort 
van geheugen, al dan niet gewild. Op zijn minst vreemd te noemen als je weet dat 
Queipo de Llano tijdens de burgeroorlog opriep om zoveel mogelijk Republikeinse 
vrouwen te verkrachten.  
 

5. La Isla Mínima versus True Detective 
 

Zij die het eerste seizoen van “True Detective” gezien hebben en zich niet van het 
gevoel kunnen ontdoen 
dat de tweede 
schatplichtig is aan de 
eerste, kunnen we 
geruststellen: “La Isla 
Mínima” is géén flets 
doorslagje van de instant 
cultreeks van Cary 
Fukunaga (°1977). In 
talloze krantenartikels 
en reviews maakt de 
gespecialiseerde pers de 
vergelijking tussen 
beide, hetgeen perfect 
verstaanbaar is, maar de 
film is eerder gedraaid 
en dus niet schatplichtig 
aan “True Detective”. 

Eén maand voor het uitzenden van de HBO-reeks is het filmen van “La Isla Mínima” 
immers afgesloten en kon de montage beginnen. Toch loont het de moeite om een 
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paar parallellen toe te lichten die meer betekenis geven aan de film en zo wat 
inzichten toe te voegen aan het verhaal. 
 

In eerste instantie eist het 
landschap in beide een 
hoofdrol op en wordt het 
bijna een extra personage. 
Daar waar “True Detective” 
opgenomen werd in de 
moerassen van Louisiana, 
speelt onze film zich af in 
de overstromingsgebieden 
van de Guadalquivir, waar 
het tsjirpen van de krekels 
het ritme bepaalt. Drone-
beelden van het moeras 
geven de kijker een 
adembenemend overzicht 
en tegelijk het beklemmend gevoel van verdwaald te zijn in een onmetelijk 
labyrint. De personages worden zo stukken op een gigantisch schaakbord, dat 
precies een eigen leven leidt en het de rechercheurs bijzonder moeilijk maakt om 
hun werk te doen.  
 

Die rechercheurs zijn zowat in alles elkaars tegenpool, een beproefde strategie in 
talloze krimi’s. Het enige wat beiden verenigt, is hun opdracht en speurtocht naar 
een moordenaar. Net als Rust Cohle en Marty Hart, wringt het tussen onze beide 
hoofdpersonages. Ook al is de  psychologische uitdieping van de personages in 
“True Detective” niet zo genuanceerd en diepgaand in onze film, toch werkt het 
psychologisch duel wonderwel. Pedro is de idealistische beginner die zich aan het 
boekje houdt en het nieuwe Spanje verpersoonlijkt, Juan is de meer ervaren agent 
met een besmet verleden, die eerst slaat en pas daarna vragen stelt. Hij schuwt 
het geweld niet tijdens de speurtocht. 
 

In tweede instantie leidt het 
onderzoek van beide verhalen tot 
een catharsis. Het onderzoek, ook al 
loopt dat niet van een leien dakje, 
wordt succesvol afgerond en 
tegelijkertijd hebben ook de twee 
hoofdpersonages een zuivering 
doorgemaakt. Aan het einde van de 
film komt de regen, als visuele 
ondersteuning. In beide verhalen 
ontgoochelt de ontknoping, maar 
enkel een kniesoor die daarover valt. 

De plot en het scenario zijn immers ondergeschikt aan de sfeerschepping, de 
setting, de conversaties en de visuele storytelling. In die zin overstijgt de film de 
film noir-clichés, het genre waarvan Alberto Rodríguez zich als grote fan uit in het 
interview uit de persmap.  
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En tot slot voel je als kijker gedurende het hele verhaal het broeierig en drukkend 
sfeertje dat ook zo prominent aanwezig is in de HBO-reeks. Zonder dat je echt de 
vinger kan leggen op hoe de regisseur en de cameraploeg het realiseren, constant 
voel je de dreiging van de sublieme cinematografie. Die symboliseert eveneens het 
gevoel van verslagenheid of loomheid bij personages én publiek door de 
inefficiëntie - en zelfs incompetentie - van anderen, alsook de corruptie en de 
muur van zwijgzaamheid waarmee de rechercheurs geconfronteerd worden tijdens 
hun onderzoek.   
 

Het gaat hier niet alleen over 
wie de moordenaar is, maar het 
gaat vooral over hoe de 
moordenaar te werk kan gaan in 
deze cultuur. Geen poëtische 
gerechtigheid in de pure 
betekenis van het woord zoals 
we die al te vaak zien bij de 
Scandinavische krimi’s waarmee 
we het laatste decennium 
overspoeld worden. De genre-
conventies van de film noir worden bijna optimaal benut, maar worden overgoten 
door een sausje van psychologie, sociologie en (al dan niet persoonlijke) 
geschiedenis.  
 

6. Echo’s in de pers 
 
“La Isla Mínima” was een absolute kaskraker in Spanje, met bijna 3,5 miljoen 
mensen die de prent in de cinema gingen zien. Tijdens de 29ste editie van de 
Goya’s - zoveel als de Spaanse Oscars - kreeg de film 16 nominaties, waarvan ze er 
maar liefst 10 konden verzilveren. En het waren niet de minste categorieën: o.a. 
de Goya voor de beste film, de beste regisseur en het beste originele script. 
 

In de gespecialiseerde pers sprokkelden we volgende commentaren bijeen:  
 

“De vormgeving, met intrigerende en spectaculaire luchtopnames van het 
moerasland, is sterk en sfeervol, dankzij de fraaie fotografie van Alex Catalán. 
Het resultaat is een intense, boeiende thriller.” (Jan Temmerman in de De 
Morgen) 
 
“Dat de mens het grootste monster is, is niets nieuws. Maar Rodríguez slaagt erin 
om ons dat cliché heel even te doen vergeten, dus dat moge bewijs zijn van zijn 
filmische kracht. Laat het aan de Spanjaarden over om spanning en diepgang op 
vermakelijke wijze te combineren...” (revieuw op Supercalifragilistic.be) 
 

“Het komt niet vaak voor dat een kunstzinnige film zo spannend en onderhoudend 
is. Het sterke realistische karakter draagt daar zeker toe bij, want er is oog voor 
fijne details. Zoals de lokale keuken en het type deux chevaux dat is gespot.” 
(Bart Boersma op Cinemagazine.nl) 
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7. Bronnen 
 
Ruben Nollet op ‘Cobra.be’ (14 juli 2015) 

Dennis Van Dessel op ‘Enola.be’ (14 juli 2015) 

Omar Laribi in de ‘Filmkrant’ (#378 - juli/augustus 2015) 
Jan Temmerman in ‘De Morgen’ (14 juli 2015) 
Mik Torfs in ‘FilmMagie’ (#656 - juli/augustus 2015) 
https://es.wikipedia.org/wiki/La_isla_minima   
Officiële persmap van de film (www.le-pacte.com) 
Interviews met Alberto Rodríguez (13 februari 2013 en 15 juli 2015 - persmap) 
 

Jeroen Decuyper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_isla_minima
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CAFARD 

 

1. Inleiding 

Na twee seizoenen “Eigen Kweek” en één reeks “Bevergem” lijkt het wel of het 
West-Vlaams de wereld aan het veroveren is. 

Daar komt nu nog eens de film “Cafard” bij. “Cafard” is een bijzondere en tegelijk 
belangrijke film, en wel om meerdere redenen. 

 
2. Technische steekkaart 

 
België – 2015 – 84 min.  
(Animatiefilm voor volwassenen, gebaseerd op historische feiten) 
 
Regie:    Jan Bultheel 
Scenario:   Jan Bultheel 
Motion capture director: Jean-François Szlapka en  

Emmanuel Linot 
Originele muziek:  Hans Helewaut 
Acteurs: Wim Willaert, Sebastien 

Dewaele, Maarten Thomas 
Ketels, Dinara Drukarova 

 
Productie: Arielle Sleutel 
 

3. Jan Bultheel 

Eerst iets over de maker JAN BULTHEEL. Inderdaad een West-Vlaming. Hij 
studeerde animatiefilm aan het KASK in Gent, toen nog onder onze bekendste 
animatiefilmer RAOUL SERVAIS. Hij was onmiddellijk heel succesvol in zijn 
deelname aan grotere animatieprojecten als “Jan zonder Vrees” of “Quick en 
Flupke” en diverse kinderseries. 

Dan richt hij het productiehuis “Pix and Motion” op en maakt honderden 
internationale reclamefilmpjes. 
 
Na 15 jaar is hij uitgekeken op de reclamewereld en wil hij weer wat anders gaan 
doen. Hij realiseert heel wat videoclips en bedenkt de animatieserie “Hareport”. 
De titel is een verbinding van hare (= haas) en airport (= luchthaven). En dan komt 
hij weer in allerlei andere projecten binnengerold en zo ontstaat “Cafard”. 
Zijn vrouw maakt hem namelijk attent op het boek “Reizigers door de Grote 
Oorlog, De odyssee van een Belgisch pantserkorps 1915-1918.”, geschreven door 
August Thiry en Dirk Van Cleemput (2008). 
 
Dit boek werd vorig jaar heruitgegeven onder de titel “King Albert’s heroes. Hoe 
400 jonge Belgen vochten in Rusland en de VS veroverden.” 
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4. Waarover gaat dit boek? 
 

We zijn halfweg 1914. Een groep 
echte patriotten meldt zich aan als 
oorlogsvrijwilligers. Zij zijn echter 
niet alleen vaderlandslievend, ze 
houden ook heel veel van auto’s en 
zijn meestal Franstalig en 
gefortuneerd. Zij laten hun auto’s 
(meestal Minerva’s) ombouwen tot 
pantserwagens. Onder leiding van 
een legergeneraal krijgen zij een 

opleiding in Parijs. Zij zouden een elitekorps moeten worden. Zij worden voor het 
eerst ingezet bij de belegering van Antwerpen (half augustus tot 10 oktober 1914) 
en halen daar zeker succes. Toch zal het front zich snel verplaatsen naar de 
Ijzervlakte. En daar zijn zij niet inzetbaar. Een heel nat najaar, een echte 
moddervlakte. Zij vervelen zich 
en wachten maar af. Een Russisch 
bevelhebber heeft echter die 
pantservoertuigen wel opgemerkt 
en weet te verkrijgen dat de ACM 
(Autos – Camions – Mitrailleuses) 
in dienst van de tsaar zullen 
ingezet worden aan het Russische 
front. Koning Albert steunt deze 
actie. Voor het korps begint de 
ellende al bij de reis. En in Rusland zelf hebben zij niet veel te betekenen. Ze zijn 
wel getuigen van zware veldslagen, lijden zelf ook verliezen, kennen zware 
ontberingen, maar zijn zelden actief. 
 
Als de bolsjewieken in 1917 de tsaar verdrijven en de macht in Rusland overnemen, 
willen velen van hen naar huis. In westelijke richting is echter geen weg terug. Dan 
maar in oostelijke richting. Zij krijgen de toestemming om te vertrekken, op 
voorwaarde dat zij hun pantserwagens achterlaten. Dit voorstel wordt aanvaard, 
maar zo moeten zij Rusland helemaal door, door een deel van China, om dan in de 
havenstad Vladivostok, in het uiterste Oosten van Rusland, aan te komen. De reis 
tot hier was er ook één van heel grote ontberingen.  
Gedurende al die tijd kreeg men in België wel nieuws over dit zogenaamde 
elitekorps, maar de positieve verhalen werden flink opgeklopt, heel vaak zelfs 
compleet verzonnen en dienden louter als propagandamiddel. Terzijde: sommigen 
van deze ongeveer 400 soldaten hebben ondertussen in Rusland een vrouw 
gevonden. Die mogen zij meenemen. 
 
Van Vladivostok gaat het per schip naar de Verenigde Staten. Zij komen aan in San 
Francisco, worden ontvangen als helden, dwarsen heel de VS tot in New York en 
maken zelfs nog enkele “uitstapjes” naar het noorden, naar Belgische kolonies. 
In juni 1918 komen ze aan in Bordeaux. Daar krijgen ze nog een feestelijke hulde, 
maar dan is het gedaan. Ze worden op de trein gezet naar Parijs, maar daar is 
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helemaal geen ontvangstcomité. Het korps wordt simpelweg ontbonden en ze 
worden verspreid over verschillende divisies. En zo zullen de meesten het einde 
van de oorlog meemaken. 
 
 

5. Enkele belangrijke namen uit dit korps 
 
Een Luikenaar, een zekere HENRI HERD (foto rechts), 
beter gekend als CONSTANT LE MARIN. Hij was een 
wereldberoemd worstelaar, die o.a. een tweede 
wereldtitel behaalde in Buenos Aires in 1910. Tijdens 
zijn soldatenjaren werd hij gewond in Rusland, maar 
heeft daarna toch nog succesvol verder geworsteld. 
 
Een tweede belangrijke figuur was JULIEN LAHAUT. 
Hij is politicus geworden en voorzitter van de 
Belgische Communistische Partij. Van hem wordt 
beweerd dat hij bij de eedaflegging van Koning 
Boudewijn in 1950 zou geroepen hebben  “Vive la 
république” (iets wat Van Rossem later nog eens 
overgedaan heeft). Lahaut werd een week later wel 
vermoord. 
 
En dan is er een derde soldaat, wiens naam niet echt ter zake doet, maar die was 
pas 15 jaar toen hij dienst nam in het korps. Kindsoldaten bestonden toen ook al. 
 
 

6. Ontstaan van de film 
 

Jan Bultheel was dus met 
deze materie in contact 
gekomen en was er door 
gegrepen. In het kader van 
de 100-jarige herdenking 
van de Grote Oorlog is hij 
ermee beginnen werken en 
dat resulteerde in een 
lange animatiefilm voor 
volwassenen “Cafard”. 
Dit Franse woord heeft 
meerdere betekenissen: 
lusteloosheid, heimwee en 

kakkerlak. Beide betekenissen zullen in de film tot uiting komen. 
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In grote lijnen heeft Bultheel het verloop van de 
gebeurtenissen gerespecteerd. De uitwerking heeft hij 
wel aangepast. Zo heeft hij de beginsituatie verplaatst 
naar Oostende. En ook de hoofdpersonages zijn 
Oostendenaars geworden. De worstelaar Constant Le 
Marin werd JEAN MORDANT. Dat hij dienst neemt, vindt 
niet zijn oorsprong in zijn patriottisme, maar in een 
persoonlijke gebeurtenis die te maken heeft met zijn 
dochter. Zijn onafscheidelijke trainer Victor gaat ook 
mee. 
En de historische figuren van Julien Lahaut en dat jonge 
soldaatje werden samengebracht in Guido, het jonge 
neefje van Jean. 
En dan komt er nog een vierde belangrijk personage bij, 
nl. JELENA, en zo krijgt de film een love story tintje. 
 
 

7. Wat voor een film? 
 
Jan Bultheel zegt zelf over zijn project: “Ik wou een film maken die het absurde 
van de Eerste Wereldoorlog, en bij uitbreiding van elke oorlog perfect illustreert. 
De reis om de wereld in woelige tijden, waarin elke zekerheid en moraal sneuvelt, 
maakt van Jean Mordant een ander mens. Hij evolueert van een 19de-eeuwse 
romanticus naar een 20ste-eeuwse individualist, een moderne mens in een moderne 
tijd.” 
 
Daarom heeft Bultheel er ook vooral een psychologisch drama van gemaakt, en 
geen oorlogsfilm. Oorlogsscènes werden zo veel mogelijk vermeden. Tragisch 
omdat Jean, hoe meer hij zijn wraak wil koelen op de Duitsers, steeds verder van 
hen verwijderd wordt. Hoe sneller hij naar huis wil gaan, hoe langer hij onderweg 
is. 
 
 

8. De technische kant 
 
Geen grote oorlogsscènes 
heeft ook wel een beetje 
een technische oorzaak. 
We hebben al gezegd dat 
het hier om een 
animatiefilm gaat. Binnen 
dit genre zijn heel veel 
onderverdelingen en 
technieken, die ik hier 
niet met elkaar ga 
vergelijken. Wel kan ik er 
niet onderuit om het 
principe van MOTION 
CAPTURE TECHNOLOGY toe te lichten waarin de film gemaakt is.  
 



FilmMagie Sint-Niklaas Avondforum 2016-2017 

 

24 

 

Er wordt gebruik gemaakt van echte acteurs die echt ook bewegen en spelen. Zij 
dragen echter een speciaal pak met een massa reflecterende bolletjes erop. De 
opname gebeurt in een kale studio, alleen maar gevuld met een hele reeks 
infrarode camera’s. Een computer zal dan achteraf de handelingen van de acteurs 
plaatsen in een computergetekend decor en in een eveneens computergetekend 
personage integreren. Er is dus niet de minste fysieke gelijkenis tussen het 
personage en de acteur. De acteurs dragen ook nog een soort helm met een 
speciale camera en een microfoon om hun mimiek en stem vast te leggen. 
Eigenlijk is het een beetje toneel spelen op een lege scène, maar de acteur hoeft 
zich geen enkele vraag te stellen over zijn plaats op het toneel, of hij in het volle 
licht staat,… Hij moet zich alleen inleven in zijn personage en in een bepaalde 
situatie. 
 
Ook de regisseur en de cameraman hebben op het ogenblik van de opname (of 
vooraf) geen problemen met camerastandpunt, beeldgrootte, belichting, enz. Dat 
komt allemaal achteraf. Deze techniek wordt wel vaker gebruikt, ook in grote films 
zoals “Avatar” of “The Lord of the Rings”. 
 
Bultheel heeft het allemaal wel heel minimalistisch willen houden en daardoor kon 
hij ook werken met een laag budget. En ook voor ons is het allemaal wat wennen: 
het is allemaal heel hoekig, robuust, de bewegingen zijn nogal knullig. De mimiek 
is niet zo verfijnd. Het kleurgebruik is heel sober. 
 

 
 
Maar het verhaal en de dialogen blijven toch wel hangen. Deze meerwaarde wordt 
zeker geleverd door de acteurs: Wim Willaert (Frank uit “Eigen Kweek”) als Jean, 
Sebastien Dewaele (Steven uit “Eigen Kweek”) als trainer Victor, Maarten Thomas 
Ketels als neef Guido. Waarschijnlijk niet zo bekend als naam, maar hij speelde 
mee in tal van tv-series en in de Vlaamse films “Adem” en “Groenten uit Balen”. 
West-Vlaams dus en daarbij heeft Bultheel nog gekozen voor een verouderde taal. 
Maar zo wordt alles nog authentieker. Het verhaal speelt zich ook 100 jaar geleden 
af. 
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Sinds 1980 kennen we het Pfaff-Duits, sinds “Eigen Kweek” het Frank-en-Ria-
Engels. In “Cafard” moet Wim Willaert zich weer wagen aan een vreemde taal, hier 
het Frans, in zijn scènes met Dinara Drukarova die de rol van Jelena vertolkt. Hier 
wordt het gebruik van de vreemde taal echter niet gezien als humoristisch middel, 
maar simpelweg als gebruiksvoorwerp. 
Deze actrice is van Russische oorsprong, maar werkt bijna uitsluitend in Frankrijk. 
Zij heeft bv. een rol vertolkt in “Amour”. 
 
Een film waar Vlamingen trots op mogen zijn. 
“Eén van de meest uitzonderlijke animatiefilms uit dit rijke animatielandje.”  
(brochure filmfestival Oostende) 
 
“Cafard is een ravissante animatiefilm. Zowel het naturel van de acteurs als het 
drama van Mordant zijn meeslepend.”  (FilmMagie 23/9/2015) 
 
“Cafard is nog zo’n waanzinnig ambitieus project: een animatiefilm voor 
volwassenen. Met een verhaal waarvan je niet kan geloven dat het in ons land niet 
wereldberoemd is.” (Cinevox) 
 
“Cafard” werd de winnaar van de Grote Prijs voor Beste Lange Animatiefilm op de 
19de editie van het Holland Animation Film Festival in Utrecht (16 tot 20 maart 
2016) 
 
 

9. Bronnen 
 
www.cafard.eu 
www.aphg.fr 
www.deoorlogskranten.be 
www.herinneringseducatie.be 
www.imdb.com 
FilmMagie 19 juni 2015 en 23 september 2015 
Brochure 9de Filmfestival Oostende 
 
 

10. Tot slot 
 
Naar aanleiding van de release van de film 
werd ook een graphic novel uitgegeven 
(uitgeverij Lannoo), getekend door Amira 
Daoudi en Seppe Van den Berghe. 
 
 
 
Guido Verstraeten 
 
 
 
 

http://www.deoorlogskranten.be/
http://www.herinneringseducatie.be/
http://www.imdb.com/
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RAMS 

 

Toen 'Rams' de hoofdprijs in de wacht sleepte in de Cannes-nevensectie Un Certain 
Regard, stak juryvoorzitter Isabelle Rossellini haar bewondering niet onder stoelen 
of banken: “Deze film behandelt op een meesterlijke en tragikomische wijze de 
natuurlijke band tussen mens en dier”, aldus de gevierde Italiaanse actrice.  

Zonder deze prijs zou deze film waarschijnlijk nooit onze filmzalen hebben bereikt. 

En dat zou zeer jammer geweest zijn, want  “Rams” is één van die schaarse films 
met een warm hart. 

 

1. Technische steekkaart 

IJsland - Denemarken - 2015 - 93 min. 

Regie:  Grimur Hákonarson 

Scenario:  Grimur Hákonarson 

Fotografie:  Sturla Brandth Grøvlen 

Muziek:  Atli Örvarsson 

Acteurs:  Sigurdur Sigurjónsson (Gummi) - Theodór 
Juliusson (Kiddi) - Charlotte Boving (Katrin) 
en Jon Benonysson (Runólfur). 

 

2. Verhaal 

'Rams' is de geschiedenis van twee broers, Gummi en Kiddi, uit de afgelegen 
Bardardalurvallei in het Noorden van IJsland. Hoewel ze buren zijn hebben ze al 40 
jaar lang niet meer met elkaar gesproken. Hun enige vorm van communicatie 
gebeurt via hun schapenkudde, die van generatie op generatie werd doorgegeven 
en deel uitmaakt van een eeuwenoude bloedlijn. 

Alles gaat zijn eenzame en norse gangetje tot de jaloerse Gummi zijn broer 
aangeeft bij de autoriteiten omdat er symptomen van scrapie (schapenziekte) 
gevonden werden bij de prijswinnende rammen. 

Door een samenloop van omstandigheden zien ze zich echter genoodzaakt om hun 
verzuurde en vijandige relatie weer te herstellen. 

 

3. De regisseur 

Regisseur Grímur Hákonarson (°1977) komt uit de wereld van de documentaire en 
dat merk je in deze film: hij heeft oog voor het mooie, indrukwekkende en vaak 
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dreigende landschap. Hij gaat de poëtische kant op met 
zijn sterke winterbeelden, die de desolaatheid van de 
omgeving en het leven aan de voet van een massief 
berglandschap nog sterker doen uitkomen.  

Grímur Hákonarson begon zijn loopbaan met een aantal 
kortfilms. Later schakelde hij over op langspeelfilms 
zoals “Protect Me from What I Want” (2010), 
“Summerland” (2010) en “A Pure Heart” (2012) die hier 
vrij onbekend bleven. In dit kleine filmland komen per 
jaar slechts een 8-tal films uit. En toch slaagt dat 
handvol regisseurs er in om heel wat internationale 
prijzen binnen te rijven. "Film made in Iceland": een 
kwaliteitsmerk ? 

4. Saai 

Een film over een desolaat landschap, een zeer kleine gemeenschap en een 
heleboel schapen. 

De besneeuwde landschappen, de uitgestrekte vlaktes en het gure weer worden 
nog triestiger door de lange, wijde shots en het statische camerawerk. Ook de 
muziek is weinig gevarieerd. 

Geef toe, het zouden ingrediënten kunnen zijn voor een zeer saaie, trage film.  

Maar wees gerust, Hákonarson zorgt voor een gezellige mix van registratie van het 
harde leven en een portie droge humor.  

Hij kan scherp observeren: let er eens op hoe een van de broers zijn teennagels 
verzorgt als hij naar bad gaat of hoe de transistorradio een wapen wordt tegen de 
controlepatrouilles en geniet vooral van de originele manier waarop de laadbak van 
een tractor wordt gebruikt in noodsituaties. 
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In het begin spelen de dieren nog de hoofdrol maar gaandeweg verdwijnen zij naar 
de achtergrond. Een regisseur die weet te doseren en je meeneemt naar de kern. 

 

5. Vertolking 

Uiteraard zijn de twee broers de hoofdpersonages. 

Ze worden vertolkt door twee ervaren theateracteurs: Sigurdur Sigurjónson en 
Theodór Júlíusson. 

Eigenlijk zijn het twee archetypes: Kain en Abel, Romulus en Remus.  Twee stugge 
mannen, die in totale eenzaamheid overwinteren op het van hun ouders geërfde 
bedrijf. Ze blijven noodgedwongen vrijgezel, omdat alle meisjes naar de stad 
vertrekken. 

Archetypes, die naar het einde van de film lichtjes evolueren. In de keuken van 
Gummi hangt zelfs nog een kalender van 1978. Een detail, maar het zegt veel over 
zijn interesses. Alleen de schapen zijn belangrijk.  

Trouwens, je krijgt als kijker geen minutieuze karakteruitdieping en ook geen 
achtergrondinformatie. Over de oorzaak van hun conflict krijg je omzeggens geen 
informatie. Er is weliswaar een oude familiefoto waar Gummi soms naar staart, 
maar je moet er als kijker zelf de beweegredenen bij fantaseren. 
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Over de bijrollen kunnen we kort zijn. Die zijn zo vluchtig en verdwijnen in het 
niets naast de twee hoofdvertolkers. De nevenrollen moeten het zelfs afleggen 
tegenover de schapen. 

 

6. Persstemmen 

“Grímur Hákonarson, die kon putten uit eigen ervaringen op het IJslandse 
platteland, brengt op pakkende wijze en met veel gevoel voor droge humor een 
diepgewortelde agricultuur in kaart.” (Filmfest Gent) 

“Aan een handvol personages, een feeërieke omgeving en een hond die als 
postbode dienstdoet, heeft Grímur Hákonarson voldoende voor een groots drama 
over de koppige mens en verknipte bloedbanden.” (De Standaard) 

“Wel zijn de sketchachtige scènes over de broers te afgezaagd en bedacht om te 
ontroeren.” (Volkskrant) 

“Een prachtig ingetogen drama over de vraag of we nu beter met of zonder elkaar 
kunnen leven en hoe lang we verkeerde keuzes stand kunnen houden voor het te 
laat is.” (Filmtotaal) 

“Rams is a delightful film for several reasons… It tells a story with so many little 
details that it's hard not to like it.” (IMDB) 

 

7. Bibliografie 

FilmMagie, december 2015 

Filmfest Gent 2015 
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NRC Handelsblad (nrc.nl) 

www.filmtotaal.nl 

VPRO-cinema 

IMDB 

 

8. Ten slotte 

IJsland is tweeënhalf keer groter dan Nederland. Op dit vulkanische eiland wonen 
amper driehonderdduizend mensen, hoofdzakelijk in de kuststreken. Een derde 
woont in de hoofdstad Reykjavik. 

IJsland was onlangs de sympathiekste voetbalploeg met de sympathiekste 
supporters op het EK. Hun Viking Clap met stoere huh-kreten wordt nu al duchtig 
gekopieerd op andere voetbalvelden. 

Na het EK steeg het toerisme richting IJsland exponentieel. 

Na deze film  komen er ongetwijfeld nog meer toeristen bij. 

“Rams”: it's hard not to like it. 

 

 

 

Marc Suy 
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A PIGEON SAT ON A BRANCH REFLECTING ON EXISTENCE 

 
 

1. Technische fiche 

Zweden – 2014 – 101 min. 

Regie:  Roy Andersson 

Scenario:  Roy Andersson 

Fotografie:  Istvan Borbas en Gergely Palos 

Muziek:  Hani Jazzar en Gorm Sundberg 

Montage:  Alexandra Strauss 

Cast:   Holger Andersson (Jonathan), Nils 

Westblom (Sam), Viktor Gyllenberg (Karl 

XII), Lotti Törnros (Flamenco Teacher) en 

anderen  

Distributie:  Magnolia Pictures 

 

2. Een film als een museumbezoek 

Met “A Pigeon Sat On A Branch Reflecting On Existence” levert de Zweedse 

regisseur Roy Andersson het sluitstuk van wat inmiddels bekend staat als de ‘Living-

trilogie’, met “Songs From The Second Floor” uit 2000 en “You, The Living” uit 

2007 als voorafgaande delen. Geen nood evenwel, “A Pigeon” kan probleemloos 

bekeken worden zonder één van de eerdere delen te hebben gezien, aangezien 

zowat alle scènes uit de drie films losstaande elementen 

zijn: meticuleus opgebouwde tablaux vivants ofwel 

korte verhalen als tot leven gewekte schilderijen. 

Zelden heeft een bezoek aan de cinema meer 

verwantschap gehad met een rondgang in een museum. 

Dit verklaart ongetwijfeld waarom in vele recensies de 

namen van schilders opduiken, als inspiratiebron of 

omwille van de verwante sfeer die hun doeken 

oproepen. Het is evenmin toeval dat enkele 

retrospectieven van Anderssons oeuvre plaatsvonden in 

gerenommeerde musea, zoals in het Museum Of Modern 

Art in september 2009 of in het Museum of Arts and 

Design, eveneens in New York, in 2015.  
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Dit alles heeft ertoe bijgedragen dat de regisseur, meer dan de meesten van zijn 

hedendaagse collega’s, beschouwd wordt als een echte kunstenaar, iemand met 

een doorwrochte artistieke visie op de maatschappij van vandaag. Zijn films zijn 

geen pretentieloos entertainment, zij hebben een geduchte cinefiele reputatie. 

Een belangrijke kanttekening evenwel: hoewel Anderssons stem uniek klinkt en 

hoewel er behoorlijk wat droefgeestige figuren ronddwalen in zijn tableaus, verlaat 

de toeschouwer de zaal niet met een gezicht vol kommer en kwel, maar 

integendeel als op een wolk, fris en hoopvol. Bovendien nestelen enkele taferelen 

zich onmiddellijk in het geheugen, meteen ook de belangrijkste reden om de film 

op te nemen in het avondforum: “A Pigeon” betekent immers een onvergetelijke 

kijkervaring.  

 

3. Roy Andersson : een opmerkelijke carrière 

Roy Andersson werd geboren in 

Göteborg in 1943 in een 

arbeidersgezin. Deze afkomst 

geeft hem meteen een 

behoorlijke dosis sociaal 

engagement en een bijhorende 

overtuiging aan de linkerkant van 

het politieke spectrum, maar 

bovendien ook een grote 

fascinatie voor het Italiaanse 

neorealisme, in het bijzonder dat 

van Vittorio De Sica. Zijn eerste 

langspeler, “A Swedish Love Story” uit 1970, is hieraan duidelijk schatplichtig. 

Deze genuanceerde blik op de jeugdige liefde won vier prijzen op het filmfestival 

van Berlijn en werd een instant succes bij publiek en pers.  

De euforie was van korte duur: de hooggespannen verwachtingen en de drang naar 

vernieuwing maakten zijn volgend project stuurloos. “Giliap”, een film die 

uitkwam in 1975, ging serieus over het budget en liet vele vertragingen op in de 

post-productie, bovendien werd de film neergesabeld in de pers en bleef het 

publiek weg. Zijn reputatie was gekraakt, gedurende de daaropvolgende 25 jaar 

heeft Andersson geen langspelers meer gedraaid. Noodgedwongen begon hij 

commercials te draaien voor verzekeringsmaatschappijen, deodorant, auto’s, 

ketchup enzovoort. Hij maakte van de nood een deugd en specialiseerde zich in het 

brengen van een duidelijke boodschap met een eigen, specifieke filmtaal in een 

korte tijdsspanne, het procedé waarop de “Living-trilogie” is gebaseerd. Op 

Youtube zijn nog steeds heel wat compilaties terug te vinden van zijn beste 

reclamespots. Dat zijn politieke inzichten intact zijn gebleven, blijkt uit de 

veelbesproken commercial voor de Social Democrats uit 1985. Daarin worden 
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mensen getoond die zich vreselijk gedragen : een dokter en een verpleegster die 

geld stelen van een hulpeloze patiënt, mensen die hongerige kinderen slagen, 

iemand die neervalt en door niemand wordt geholpen… Dan volgen de woorden 

“Waarom zouden we zorg dragen voor elkaar?” en het partijlogo. Volgens 

sommigen lag dit mee aan de basis van de overwinning van de linkse partij bij de 

verkiezingen.  

 

De opbrengsten van zijn commercieel werk investeerde hij in Studio 24, een 

onafhankelijke filmmaatschappij in het centrum van Stockholm, waarmee hij een 

grote artistieke vrijheid verwierf. Enkele kortfilms die hij daar realiseerde, gaven 

blijk van een artistieke koeswijziging: de realistische aanpak uit zijn eerste films 

verdween naar de achtergrond, een eigen, gedurfde stijl was geboren. De Sica was 

niet langer het ijkpunt, Fellini en Buñuel waren in de plaats gekomen. Evenals een 

diepgaande interesse in de geschiedenis van de schilderkunst.  

Deze evolutie kwam tot uiting in “Songs From The Second Floor”, een project 

grotendeels gefinancierd door Studio 24, waarvoor hij zichzelf vier jaar de tijd gaf. 

Toen de film in 2000 uitkwam, won hij de juryprijs in Cannes en zowat alle 

belangrijke filmprijzen in zijn thuisland. “Songs”, opgebouwd uit 46 taferelen 

waarin droogkomische, lichtabsurde gebeurtenissen een gemaskeerde sociale 

boodschap verkondigen, bracht rehabilitatie. Deel twee uit de ‘Living-trilogie’, 

“You, The Living”, opgebouwd volgens hetzelfde procedé, ging in première in Un 

Certain Regard in Cannes in 2007 en bevestigde zijn reputatie. Schoon volk als 

Darren Aronofsky, Alejandro Gonzalez Iñarritu en de Wachowski’s bekenden zich 

tot zijn fanclub. Zeven jaar later rondde hij “A Pigeon Sat On A Branch Reflecting 

On Existence” af. Het leverde hem in Venetië de Gouden Leeuw op. 

 



FilmMagie Sint-Niklaas Avondforum 2016-2017 

 

34 

 

4. Van depressieve handelsreizigers, een opdringerige flamencolerares en 

de koning 

In de openingsscène, nog voor de begingeneriek, bekijkt een bizarre man, met een 

gelaatsuitdrukking die het midden houdt tussen verwondering en onthutsing, de 

inhoud van enkele vitrinekasten in het natuurhistorisch museum. Zijn vrouw wacht 

ongeduldig aan de uitgang van de zaal. De man, met een warrig kievitkapsel, 

neemt echter zijn tijd. In één van de kasten trekt een opgezette duif, zittend op 

een tak, zijn aandacht. Even laat hij dit beeld bezinken alvorens verder te gaan. 

De kop van een dinoskelet kijkt toe vanuit een aanpalende zaal. Gedurende de 

daaropvolgende honderd minuten doet de toeschouwer net hetzelfde als deze man.  

De vitrinekasten die de 

regisseur ons 

voorschotelt, bevatten 

tal van personages, 

soms in alledaagse 

situaties, soms op 

kantelmomenten in het 

leven, tot en met –vrij 

snel in de film - drie 

ontmoetingen met de 

dood. Vele personages 

komen eenmalig aan 

bod, maar sommige 

figuren duiken meerdere 

keren op. Jonathan en Sam, een duo handelsreizigers in fopartikelen, zoals 

vampiertanden en lachzakken, doen vergeefse pogingen om hun artikelen aan de 

man te brengen. Vladimir en Estragon uit Becketts “Wachten op Godot” zijn niet 

veraf. Met een droefgeestig gezicht prijst Sam een afschuwelijk masker genaamd 

Uncle One Tooth aan als een nieuw item waarin ze veel vertrouwen hebben. Dat ze 

lijken te balanceren op de rand van een depressie bevordert de verkoop niet. Op 

een bepaald moment dreigen ze de koopwaar van een wanbetaler in beslag te 

nemen, een pijnlijk gegeven aangezien de vrouw van de zaakvoerder tussen de 

gesprekspartners in verschillende kamers moet bemiddelen. 

De Zweedse koning Karel XII, die heerste van 1697 tot 1718 en vooral bekend is 

vanwege zijn mislukte veldtocht tegen de Russen, maakt ook meermaals zijn 

opwachting, zij het in een hedendaagse kroeg, gezeten op een paard, waar hij met 

de barjongen begint te flirten. Eerst geeft de koning een demonstratie van zijn 

macht, terwijl zijn leger voorbij marcheert op weg naar de oorlog tegen de Russen. 

Als hij verslagen terugkeert mag iedereen in de bar blijven, terwijl de koning het 

toilet wil bezoeken, dat bezet blijkt. 
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Ook één van de meest opvallende scènes van “A Pigeon” heeft betrekking op het 

verleden, of toch op de erfenis ervan die als een schudkwestie blijft wegen. We 

zien hoe een groepje edellieden een aantal negerslaven in een morbide tank laat 

opsluiten om die vervolgens boven een vuurtje te laten roosteren, terwijl zij van 

hun glas nippen. De uitwassen van het kolonialisme in één tafereel vervat. 

 

In veruit de meeste van de 39 scènes dit de film bevat zijn de personages echter 

bleke figuren, duffe tobbers die de kunst van de communicatie niet onder de knie 

hebben. Elke vorm van empathie is hen vreemd. Enkelen onder hen krijgen 

telefoontjes die hen afleiden van wat er zich onder hun neus afspeelt, zoals de 

wetenschapper die geen oog meer heeft voor het aapje waarop zij een 

shocktherapie toepast, of de wanhopige kapper die zijn enige klant niet ziet 

opstappen. In deze gevallen zeggen zij telkens in de hoorn dat ze blij zijn te horen 

dat het zo goed gaat. Ook als kijker is het opletten geblazen: enkele personages 

die prominent in beeld zijn geweest keren later op de achtergrond terug. Zo zien 

we terwijl een militair vergeefs op zijn gezelschap wacht door het raam van de 

kroeg hoe de flamencostudent zijn lerares dumpt.  

De personages gaan doorgaans naadloos op in de setting: grauwe stedelijke 

plaatsen waar een groot deel van een mensenleven zich afspeelt, zoals wachtzalen, 

troosteloze cafés, lange gangen, maar nog meest van al de zielloze appartementen 

waar ze wonen. De kleuren zijn gedempt, er is een allesoverheersende mix van 

beige en lichtgrijs. De gezichten van de mensen zijn opvallend bleek, bijna wit, als 

een voortdurend aanwezig memento mori. Maar tegelijk kan hierin ook een 

verwijzing worden gezien naar de slapstickpersonages van pakweg Buster Keaton. 
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Dit geeft in wezen de hele dualiteit van de film weer: Andersson portretteert zijn 

maatschappelijke outcasts met een opvallend mededogen en met een onderliggend 

misprijzen voor het systeem dat hen in de hoek duwt. Bovendien resulteert de 

dagelijkse struggle for life in bijzonder grappige situaties. Of wat te denken van de 

man die het zicht niet kan weerstaan van een biertje waarvoor toch al betaald is?  

 

5. Improvisatie en perfectionisme  

Voor zijn trilogie hanteert Andersson een specifieke werkwijze: hij vertrekt van 

een ‘hoofdidee’, een half afgewerkt script dat aangevuld wordt met wat er tijdens 

het draaiproces afspeelt. Het incident, niet de plot, verbindt de scènes. Hij speelt 

intussen vrolijk leentjebuur bij schilderijen, romans, geschiedenisflarden en de 

herinneringen aan het alledaagse leven, zowel van nu als van vroeger. Hij werkt 

daarbij met niet-professionele acteurs, die hij kiest op basis van het uiterlijk en de 

levenswandel. Toevallige ontmoetingen, zoals bijvoorbeeld in een Ikea, kunnen 

resulteren in een vertolking. Deze acteurs laat hij de scènes talloze keren 

repeteren, waarbij uiterlijke bijzonderheden of de gelaatsuitdrukking mee de 

uiteindelijke shoots bepalen.  

Maar dan stopt de improvisatie 

en komt de perfectionist in 

Andersson boven. Hij werkt niet 

op locatie maar laat alle decors 

– ook de buitenlocaties - 

nauwgezet nabouwen in zijn 

studio. Elk rekwisiet heeft een 

uitgekiende plaats, in de mise-

en- scène wordt niets aan het 

toeval overgelaten. Ook de 

plaats van de acteurs is weldoordacht, hun bewegingen zijn gechoreografeerd. 

Deze worden in full body shots getoond, er zijn geen close ups. De camera blijft op 

een frustrerende afstand. De scènes worden in één take opgenomen, de camera 

beweegt niet. Soms laat de regisseur één take tot dertig keer toe opnemen, tot elk 

detail juist zit. Het artificiële karakter van deze werkwijze staat de identificatie 

niet in de weg: de toeschouwer wordt deelachtig aan het mededogen voor de 

personages.  

“A Pigeon” was de eerste film waarvoor Andersson zich bekeerde tot digitale 

technieken. Bij de paardenstoet van Karel XII kwam dit handig uit, het was immers 

onmogelijk honderden paarden in de studio te laten paraderen. Ook het vuurtje 

onder de tank vol slaven werd achteraf digitaal toegevoegd.  
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6. Schilderijen als inspiratie 

Het vertrekpunt van “A Pigeon” was een schilderij van Breugel, zoals Andersson 

zelf toelicht op de officiële website van de film: “In het schilderij “Jagers in de 

sneeuw" lijken de vogels te speculeren: wat zijn die mensen daar beneden aan het 

doen, waarom zijn ze zo 

druk bezig? “A Pigeon Sat 

On A Branch” bestaat uit 

de panoramische blik van 

de vogel op de menselijke 

situatie, waarin de vogel 

niet enkel nadenkt over 

het menselijke bestaan 

maar er intens bezorgd 

over is. Hij verbaast er 

zich over dat de mens de 

naderende Apocalyps niet 

ziet, hoewel de mens in 

staat is deze nakende 

doem te vermijden.”  (“Note of intent”) In zekere zin kijkt in de openingsscène de 

museumbezoeker niet enkel naar de opgezette vogel, maar is het vooral de vogel 

die bezorgd naar de vreemde man kijkt.  

Andere inspiratiebronnen uit de schilderkunst zijn Georg Scholtz, van wie hij de 

licht surrealistische toets overneemt en Otto Dix, met zijn voorliefde voor het 

groteske. Maar het is Edward Hopper die door Andersson zelf meest naar voor 

wordt geschoven: zijn schilderijen zijn mooi en droevig tegelijkertijd. Vaak zijn de 

afgebeelde figuren aan het wachten, waarbij de spanning voorkomt uit het 

uiterlijk, de kleding en hun plaats ten opzichte van elkaar en de muren rond hen. 

De genadeloze belichting 

van bijvoorbeeld ‘Office At 

Night’ maakt de 

personages kwetsbaar. Dit 

werk heeft de scène met 

de manager die het pistool 

vasthoudt in “A Pigeon” 

rechtstreeks beïnvloed.  

Als de tableaus uit “A 

Pigeon” inderdaad tot 

leven gewekte schilderijen 

zijn, in het spectrum van licht melancholisch tot hallucinant en fantastisch, is het 

evident dat elke toeschouwer een eigen voorkeur heeft. Geef mij dan maar de 
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openingsscène. Maar ook de schijnbaar eenvoudige taferelen vallen op: de kleine 

meisjes die bellen blazen op het balkon, een liefkozend stelletje op het strand.  

 

7. Persstemmen 

“Roy Andersson serveert u humor van de zwartste en meest trieste soort in de 

heerlijk absurde sketchfilm “A Pigeon Sat On A Branch Reflecting On Existence”. De 

inmiddels 72-jarige Zweed kreeg er vorig jaar in Venetië terecht de Gouden Leeuw 

voor.”  (Dave Mestdach in Focus Knack, 13-05-2016) 

“Zijn werk is tot vervelens toe vergeleken met dat van de Finse regisseur Aki 

Kaurismäki en de Nederlandse filmmaker Alex Van Warmerdam. Er zijn zeker 

overeenkomsten, maar het is vooral Anderssons eigen stijl die zijn films uniek 

maakt. ‘A Pigeon Sat On A Branch Reflecting On Existence’ is dan ook een 

wondermooi sluitstuk van een trilogie die nergens mee te vergelijken valt.” (Nu.nl, 

3-4-2015) 

“The phrase “must-see” is so relevant here, as Andersson constructs the film with 

total commitment, total confidence in the odd subject matter, and allows for any 

reading to become a sort of high-minded ‘choose your own adventure.’ The theme: 

life is ridiculous. On a purely cinematic and visual level, ‘Pigeon’ is something 

remarkable, but amidst its cruel  visions or touching little moments, it becomes the 

kind of movie that captures the wonderful absurdities of life.” (Consequence of 

sound.net, 31-5-2016) 
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BRIDGE OF SPIES 

 

“Bridge of Spies” (gebaseerd op een waar gebeurd verhaal)  is een film over de 
zogenaamde Koude Oorlog. Spielberg knoopt opnieuw aan met een wat vergeten, 
maar destijds populair genre. Denk maar aan de klassiekers “The Third Man” (Carol 
Reed,1949) en “The Spy Who Came in from the Cold” (Martin Ritt, 1965).  

De filmtitel verwijst naar de Glienicker 
Brücke over the Havel tussen de 
Amerikaanse zone en Potsdam in 
Berlijn waar destijds spionnen tussen 
Oost en West werden uitgewisseld. 

Tijdens die periode met 
atoomschuilkelders en een “Rus in je 
keuken” heerste er een sfeer van 
wantrouwen tussen het Westen en 
Sovjet-Unie. In die sfeer van paranoia 
was spionage een doodgewone zaak. 
Spionagethrillers waren destijds vrij 
populair. 

Het had er alle schijn van dat die 
periode definitief tot de geschiedenis 
was gaan behoren. Maar onlangs nog 

waarschuwde Michail Gorbatsjov, de man die er destijds voor zorgde  dat de Muur 
viel, voor een heropflakkering van de vijandelijkheden en voor een nieuwe Koude 
Oorlog. 

Een visionaire Spielberg ? 

 

1. Technische fiche 

US - 2015- 141 min. 

Regie:  Steven Spielberg 

Scenario :  Matt Charman - Ethan Coen - Joel Coen 

Muziek:  Thomas Newman 

Cast:   Tom Hanks (James B. Donovan) , Mark 
Rylance (Rudolf Abel), Amy Ryan (Mary 
McKenna Donavan), Alan Alda (Thomas 
Watters), Austin Stowell (Francis Gary 
Powers) e.a. 
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2. Verhaal 

1957 Brooklyn, NY. De onopvallende hobbyschilder Rudolf Abel, die al een aantal 
jaar in de VS woont en werkt, blijkt een Russische spion te zijn. De FBI arresteert 
hem. Om alles volgens de regels te laten verlopen heeft Abel recht op een eerlijk 
proces. 

Het advocatenbureau 
van James B. Donovan, 
eigenlijk gespecialiseerd 
in  verzekeringen, wordt  
gevraagd om Abel te 
verdedigen. Midden in 
Abels rechtszaak wordt 
de Amerikaanse piloot 
Francis Gary Powers 
tijdens een geheime 
missie met zijn U2 
spionagevliegtuig boven 
Rusland neergehaald en 
door de Russen gevangen 
genomen. Daarenboven 

wordt er  ook nog een in Berlijn studerende Amerikaanse student Frederic Pryor 
door de DDR opgepakt. 

James B. Donovan wordt door de CIA ingeschakeld en moet naar Oost-Berlijn 
afreizen om een gevangenenruil tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie te 
regelen. 

Het scenario voor deze film werd geschreven door een drietal. Eigenlijk was er al 
een script van de hand van een Brits toneelauteur Matt Charman. Spielberg 
schakelde Joel en Ethan Coen in om het script te herschrijven en het werd een 
gelukkig huwelijk tussen Spielberg en de broers, die de sérieux van het gebeuren af 
en toe ontmijnen met hun ontwapenende humor. 

 

3. De regisseur 

Steven Spielberg (°1946) is zonder te overdrijven één van 
de grootste moderne Amerikaanse filmmakers. Zijn werk 
is onder te delen in avonturenfilms en drama's met een 
historische inslag. 

Uit de lange lijst van zijn (vaak legendarische) films, stip 
ik er een paar aan, die stilaan zijn gaan behoren tot het 
collectieve filmerfgoed. 

“Duel” (1971), “Jaws” (1975), “Close Encounters of the 
Third Kind” (1977), “Raiders of the Lost Ark” (1981),  
“E.T.” (1982),  “Jurassic Park” (1993), “Schindler's List” 
(1993), “Saving Private Ryan” (1998), “Munich” (2005). 
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Het moet wel gezegd worden dat de laatste films van Spielberg, “Lincoln” (2012) 
en “War Horse” (2011), ondanks de prachtprestaties van de hoofdrolspelers (Daniel 
Day-Lewis en Sally Field) op zijn minst erg saaie en tergend langzame epische 
historische drama's waren. 

In “Bridge of Spies” is Spielberg weer op zijn best als hij teruggrijpt naar zijn 
belangstelling voor een individu dat de strijd aangaat met het establishment.  

 

4. Vertolking 

Het motief van de gewone man die in ongewone omstandigheden verzeild geraakt 
en boven zichzelf uitstijgt komt vaak voor bij Spielberg. Denk maar aan Oskar 
Schindler in “Schindler’s List”  en aan John Miller in “Saving Private Ryan”. 

Tom Hanks strikken voor de rol van 
advocaat Donovan was geen 
probleem. Hij had al drie keer eerder 
met Spielberg meegewerkt, namelijk 
in “Saving Private Ryan” (1998), 
“Catch me if you can” (2002) en “The 
Terminal” (2004). Ook hier zet Hanks 
een puike acteerprestatie neer. 

De figuur van Donovan heeft echt 
bestaan. De Amerikaanse 
maatschappij was verziekt door de 

rabiate communistenjacht van senator McCarthy. Wie zich zoals Donovan inliet met 
communisten, zelfs vanuit de overtuiging dat iedereen recht heeft op een eerlijk 
proces, werd in die tijd beschouwd als staatsvijand en was per definitie niet te 
vertrouwen. 

De Britse acteur Mark Rylance strikken was veel moeilijker. Hij is vooral bekend 
van zijn vertolking in de miniserie “Wolf Hall” (2015) en van  films zoals 

“Prospero’s Books” (1991), 
“Intimacy” (2001) en “The Other 
Boleyn Girl” (2008).  Spielberg had 
hem in het verleden al een aantal 
voorstellen gedaan, maar Rylance 
had iedere keer de rollen geweigerd. 

De onderkoelde en tegelijk warme 
manier waarop hij de rol van 
Russische spion vertolkt, oogstte 
algemene lof. Hij heeft een Schots 
accent en blijft de hele film door een 
raadselachtige figuur die op geen 

enkel moment zijn flegmatiek kalmte verliest. Dat kan je best zien in de scène 
waarin hij, slechts gekleed in vest en onderbroek, een binnenvallende groep FBI 
agenten beetneemt. 
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Zijn vertolking werd beloond met verschillende prijzen waaronder een Bafta Award 
en vooral een Oscar voor de Beste Mannelijke Bijrol. 

 

5. Genre en vormgeving 

In een interview vertelt Spielberg dat hij als jonge tiener het verhaal van de piloot 
Gary Powers vernam via zijn vader Arnold. Die was destijds als ingenieur met een 
Amerikaanse delegatie op werkbezoek geweest in Rusland. Hij had zijn zoon bij 
zijn thuiskomst foto's getoond van het wrak van het neergestorte spionagevliegtuig 
dat in Moskou openlijk werd tentoongesteld. 

De kleine Steven was er destijds van 
overtuigd dat het niet lang meer zou duren 
vóór de bom zou vallen. Het jongetje dat in 
de film met zijn vader over de bom spreekt, 
doet dat in exact dezelfde woorden als de 
jonge Spielberg van weleer. 

De film is opgebouwd in twee delen. 

In het eerste deel zien we een vakkundig 
opgebouwd en minutieus geregisseerd relaas 
van de aanhouding van een spion en de 
aanloop naar zijn proces. Het doet een 
beetje denken aan de films van Hitchcock en 
Otto Preminger waarin een degelijke, 
doorsnee-Amerikaan het opneemt voor de 
underdog. Het individu is integer, de 
Amerikaanse publieke opinie vertoont een 
lynchers mentaliteit. Er is een lichte vorm 
van respect en bewondering tussen Abel en 
Donovan, maar het geheel blijft zakelijk en bijwijlen koel. 

In het tweede deel echter schept Spielberg ruimte voor een nieuwe dynamiek. Je 
voelt zijn verontwaardiging voor het bouwen van de Muur en je wordt meegezogen 
in de moeilijke onderhandelingen en de complexe diplomatie. Er is de bijna 
onvatbare mijnheer Vogel, kortom de sfeer is kafkaiaans. 

Opnieuw toont Spielberg dat hij een onderlegd (sommigen zeggen old school) 
filmmaker is. Let maar eens op de perfect uitgebalanceerde beeldregie (opnieuw 
prachtig camerawerk van zijn huiscameraman Janusz Kaminski) en het perfect 
gevoel voor ritme, ruimte, stilte, suspense en hier (dankzij de Coen brothers) de 
droge ironie. 

“Bridge of Spies” werd een prachtige evocatie van de tijd van atoomschuilkelders, 
jodiumpillen en mysterieuze mannen met deukhoeden verscholen achter kranten. 
En dat alles in een decor met verwijzingen naar Edward Hopper, Roy Liechtenstein, 
Harper's Bazaar en de destijds zeer populaire “Rode Gevaar propaganda”. 
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6. Persstemmen 

“Bridge of Spies is een film zoals ze niet meer gedraaid worden. En die niemand 
nog gedraaid krijgt tenzij je Steven Spielberg heet.” (De Morgen) 

“Bridge of Spies is geen meesterwerk, wel een onderhoudende, relevante en 
bijzonder vakkundig gemaakte Hollywoodfilm. En voor volwassenen nog wel.” 
(Focus Knack) 

“Een scenario van de Coens, regie van Spielberg en een onderwerp dat zich tijdens 
de Koude Oorlog situeert: het klinkt niet slecht, is het ook niet. Maar ik mis spieren 
en vlees rond het skelet.” (FilmMagie) 

“Bridge of Spies is an elegant intelligent slice of popular entertainment that 
peppers its gripping intrigue with winning wit and humour. It also manages to make 
a modern hero out of an insurance lawyer. How's that for pure movie magic ?” (The 
Guardian) 

 

7. Bibliografie 

www.filmmagie.be 

www. demorgen.be 

www.focus.knack.be  

www.filmtotaal.nl 

wikipedia.org 

www.independent.co.uk 

www.telegraph.co.uk 

www.theguardian.com 

 

8. Ten slotte 

“Bridge of Spies” schetst perfect het tijdsbeeld van de Koude Oorlog. De vijand 
was concreet  en toch onzichtbaar. Een parallel met de huidige strijd tegen het 
terrorisme ligt zo voor de hand. 

“Bridge of Spies” mag dan wel handelen over de jaren vijftig en zestig, toch raakt 
Spielberg een paar tere punten aan. Hoe ver kan de overheid gaan in het 
observeren en bespieden van zijn bevolking en van staatsbedreigende vijanden ? En 
hoe moet dat gebeuren zonder daarbij al te zeer de democratische 
grondbeginselen te schenden ? Maar het is niet al kommer en kwel. “Bridge of 
Spies” laat de toeschouwer achter met een goed gevoel en daarvoor alleen al is 
deze film de moeite waard. 

Marc Suy 

http://www.theguardian.com/
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CAROL 

 

‘Onze levens liggen nog voor ons, een eeuwigdurende zonsopgang.’  

 

1. Technische steekkaart 

 

VK - VS – 2015 – 118 min. 

 

Regie:      Todd Haynes     

Scenario:  Phyllis Nagy, naar het boek “The Price of 
Salt (Carol)” van Patricia Highsmith    

Fotografie: Edward Lachman 

Muziek: Carter Burwell 

Montage: Affonso Gonçalves 

Vertolking: Cate Blanchett (Carol), Rooney Mara 
(Therese), Sarah Paulson (Abby), Kyle 
Chandler (Harge), Jack Lacy (Richard). 

Productie:    Stephen Woolley 

 

2. Meisje ontmoet vrouw (opnieuw) 

Met als achtergrondgeluid een voorbijrazende trein opent de film met de generiek: 
blauwe letters op een zwarte, gewafelde achtergrond die een straatrooster in het 
New York van begin jaren vijftig blijkt te zijn. Een man met een gleufhoed rept 
zich naar het exquis Ritz Tower Hotel. In de bar herkent hij een jonge vrouw, 
Therese, die hem voorstelt aan Carol Aird, een elegante, knappe dame. Heeft Carol 
ook zin om met hen mee te gaan naar een feestje bij vrienden ? Neen. 

Carol neemt afscheid en legt beide handen op de schouders van Therese in een 
beheerste uiting van verbondenheid, liefde en verwachting.  

Op weg naar het feestje ziet Therese doorheen de waterdruppels van het autoraam 
het avondlijk New York van het heden en haar eerste ontmoeting met Carol in het 
verleden. 

Carol die ze voor het eerst gezien heeft op de speelgoedafdeling van Frankenberg, 
het grootwarenhuis in Manhattan waar ze verkoopster is. 

Carol aan wie ze een speelgoedtreintje heeft verkocht.  
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Carol die haar niet lang daarna vraagt voor een lunch en die haar beschrijft als een 
“vreemd meisje. Zo uit de  ruimte geslingerd”.  

Carol die haar de zondag voor Kerstmis thuis uitnodigt. Een ontmoeting die in 
mineur eindigt omdat Harge, Carols man, een hele scène komt maken en hun 
dochtertje Rindy vroegtijdig komt ophalen,… 

 

3. Liefde tussen twee vrouwen 

Geen vanzelfsprekendheid in 1952 in de VS. Elk van de personages heeft bij het 
begin van de film een relatie met een man. Therese heeft Richard die met haar 
naar Europa wil reizen. Carol is getrouwd en alhoewel haar man Harge nog van haar 
houdt, ziet zij het niet meer zitten. Een echtscheiding hangt in de lucht.  

Zodra de vonk tussen beide vrouwen overslaat, krijgen we een beeld van 
voorzichtig aftasten, weifelen, de woorden wikken, letten op je gestes, je blik. Het 
hele spel van verleiden en verleid worden is  heel subtiel, ingehouden getekend. 
Een motel in “Waterloo, Iowa !  Of all places” tijdens een roadtrip is het kader 
voor een mooie, gevoelige vrijscène. Maar onmiddellijk daarna volgt een 
onverwachte ontnuchtering: Carols relatie met Therese wordt door Harge en zijn 
advocaten aangegrepen om haar het hoederecht over hun dochtertje te ontnemen. 

In 1952 is liefde tussen twee vrouwen of twee mannen onbespreekbaar en dat 
wordt als ‘afwijkend gedrag’ bestempeld dat met psychotherapie in ‘goede’ banen 
kan worden geleid. Indien er toch sprake is van een ‘patroon’, kan dat leiden tot 
een ‘ethische clausule’ om de moeder het recht te ontzeggen haar eigen kind op te 
voeden… 

 

 



FilmMagie Sint-Niklaas Avondforum 2016-2017 

 

47 

 

4. Het idee, de regisseur en zijn favoriete medewerkers 

Het idee om het boek “Carol” te adapteren kwam van scenariste Phyllis Nagy toen 
ze samen met producente Elizabeth Karlsen aan de film “Mrs Harris” (2005) 
werkte. Het duurde nog een tijd vooraleer ze de rechten op de roman in handen 
kon krijgen. Nadat Cate Blanchett de titelrol kreeg, werd Todd Haynes als regisseur 
gevraagd. 

Haynes (°1961) is een onafhankelijk 
filmregisseur, scenarioschrijver en 
filmproducent die in het begin van de jaren 
1990 een pionier was van de New Queer 
Cinema met zijn film “Poison” (1991). Daarna 
regisseerde hij “Safe” (1995), “Velvet 
Goldmine” (1998) en de gelauwerde film “Far 
from Heaven” (2002) met Julianne Moore en 
Dennis Quaid.  Deze laatste film trachtte hij 
volledig te draaien in de stijl van de films van 
de jaren ’50, meer bepaald naar het voorbeeld 
van regisseur Douglas Sirk.  Haynes besteedde 
opvallend veel zorg aan de keuze van de 
kleuren-  van de kostuums en van de belichting 

-  en cameraman van dienst Edward Lachman gebruikte hetzelfde soort lensfilters 
en verlichtingsapparatuur als in de jaren ’50.  “Far from Heaven” wordt het begin 
van een vruchtbare samenwerking tussen Haynes en Lachman.  

In hun volgende film, de muzikale biopic “I’m not there” (2007) worden zes 
verschillende facetten van Bob Dylan vertolkt door vijf acteurs en één actrice. Die 
ene actrice is Cate Blanchett. 
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Daarna volgde een minireeks voor Home Box Office: “Mildred Pierce” (2011) met 
Kate Winslet in de hoofdrol. Voor deze reeks, die zich afspeelt ten tijde van de 
economische depressie van de jaren ’30, waren Todds en Lachman hun visuele 
inspiratie gaan zoeken bij fotograaf en kunstschilder Saul Leiter. Het werk van 
Leiter, over wie trouwens van oktober tot januari een retrospectieve in het 
Fotomuseum in Antwerpen liep, bracht hen op het idee om opnames te maken door 
ramen en glas. 

“Mildred Pierce” werd gemonteerd door Affonso Gonçalves, volgens Haynes een 
ongelooflijk bedachtzame en getalenteerde monteur. Carter Burwell, die de 
muziek componeerde voor bijna alle films van de broers Coen, zorgde voor de 
soundtrack. 

Scenariste Phyllis Nagy, regisseur Todd Haynes, cameraman Edward Lachman, 
monteur Affonso Gonçalves en componist Carter Burwell. Samen de creatieve kern 
achter de film “Carol”. Allemaal mensen die enorm veel affiniteit hebben 
opgebouwd met de sfeer in de VS in het midden van vorige eeuw. Het ideale team 
om van “Carol” een prachtfilm te maken. 

 

5. Carol: een film om meer dan eens te zien 

De vele scènes in hotelkamers, de scène in een typische eetgelegenheid van die 
tijd (een “diner”), het opvallende kleurenpalet met de groene en gele tinten, de 
opnames door ramen en glas, het verstild zijn van de personages. Af en toe wanen 
we ons in een schilderij van 
Edward Hopper. Eenmaal de 
film zien is niet genoeg. 

De stijlvolle kostuums, 
aangepast aan de personages. 
De perfecte make-up. Het 
prachtige interieur van Carols 
huis. De smaakvolle accessoires 
(reiskoffers, handschoenen). 
Alles ademt verfijning en klasse 
uit. Een feest voor het oog. 

Authenticiteit. Dat is wat 
cameraman Ed Lachman nastreefde. Daarom is “Carol” niet digitaal opgenomen, 
maar op film – in Super 16. De korrel, de kleuren en het contrast zijn bij een 
digitale opname anders en zouden minder passen bij het tijdskader.  

De theescène in het Ritz Tower Hotel krijgen we tweemaal te zien, in het begin en 
meer naar het einde van de film. Eerst vanuit het gezichtspunt van Therese, daarna 
vanuit het perspectief van Carol. Volgens Todd Haynes een manier om duidelijk te 
maken wie het meest verliefd (en ontredderd) is en welke evolutie Therese en 
Carol in de film meemaken. Want door de gebeurtenissen veranderen beide 
vrouwen. Die verandering weten beide actrices prachtig in beeld te brengen.  
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6. De twee topactrices 
 

Rooney Mara (° 1985, Bedford, Verenigde Staten) 

Mara speelde haar eerste 
hoofdrol in de coming-of-age 
film “Tanner Hall” (2009).  
Haar grote doorbraak kwam er 
toen ze de rol van Lisbeth 
Salander op zich nam in “The 
Girl with the Dragon Tattoo” 
(2011, David Fincher). Meteen 
goed voor haar eerste Oscar-
nominatie voor beste actrice. 
Haar vertolking van Therese in 
“Carol”  bezorgde haar in 
Cannes 2015 de prijs voor 

beste actrice en – raar maar waar – een Oscar-nominatie voor beste vrouwelijke 
bijrol. 

Van Lisbeth Salander naar Therese Belivet: een hele metamorfose in uiterlijk en 
temperament. In Carol is ze eerst wat timide, terughoudend en onzeker in haar 
gevoelens. Een gewoon, jong artistiek meisje met een droom: fotografe worden. 
Na haar ontmoeting met Carol ondergaat ze een transformatie- tot in haar 
kledingsstijl toe - en ze evolueert naar iemand die eigen keuzes maakt.  

 

Cate Blanchett (°1969, Melbourne, Australië)  

 Een opsomming van alle acteerprestaties van 
deze actrice, zowel op de planken als op het 
scherm, zou ons hier te ver leiden. Van 
Clytemnestra in Sophocles’ “Electra” (1992), een 
van haar eerste theaterrollen, tot de 
elfenkoningin Galadriel in “The Lord of the Rings” 
Trilogy (2001-2003) en “The Hobbit” Trilogy (2012-
2014). Veelvuldig genomineerd voor allerlei 
prijzen en tweevoudig Oscar-winnares. Voor haar 
vertolking van Katharine Hepburn in Martin 
Scorseses film “The Aviator” (2004) kreeg ze het 
begeerde beeldje voor beste actrice in 
vrouwelijke bijrol. In 2014 won ze op haar 

vijfenveertigste de Oscar voor beste actrice voor de hoofdrol van Jasmine in de 
tragikomische film “Blue Jasmine” (2013, Woody Allen).  
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Bijzondere, eigenzinnige vrouwen tot leven brengen op het scherm. Films met 
vrouwen in de hoofdrol. Daar pleit ze voor en daar schittert ze in. Zoals in de twee 
historische films over koningin Elizabeth: “Elizabeth” (1998) – haar internationale 
doorbraak - en “Elizabeth: The Golden Age” (2007), beide in de regie van Shekhar 
Kapur. Sommige historische puristen hadden het moeilijk met een Australische 
actrice in de rol van de Britse Virgin Queen. 

Ideologisch sympathiseert ze met de left wing van de Democraten. Dat komt in 
haar filmwerk tot uiting in films met Robert Redford (“Truth”, 2015), Brad Pitt 
(“Babel”, 2006) en “The curious case of Benjamin Button” (2008). 

In het kader van deze tekst springt één film uit het rijtje: “The Talented Mr. 
Ripley” (1999, Anthony Minghella). Samen met Matt Damon, Jude Law en Gwyneth 
Paltrow brengt ze de gelijknamige psychologische thriller van Patricia Highsmith 
tot leven.  

Voor Cate Blanchett was het dus niet de eerste keer dat ze aan een personage in 
een boek van Highsmith gestalte gaf. Beheerst, gedistingeerd, verscheurd tussen 
moederschap en trouw aan haar eigen geaardheid, strijdlustig zoals in “Elizabeth” 
als het om haar rechten als moeder gaat, bloedmooi, meer en meer verliefd. Dat is 
de Carol die Cate Blanchett voor ons neerzet.  

“Zoals eerder al in “The Talented Mr Ripley” toont ze zich een perfecte 
vertolkster, voorwerp van de onderhuidse sfeer van afkeuring en 
onverdraagzaamheid. Blanchett kan op haar gelaat de emoties uitdrukken van 
verboden verliefdheid, innerlijke verscheurdheid en verdrongen boosheid, zo 
typerend voor Highsmiths vertelstijl.” (Dirk Michiels in Filmmagie). 
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7. De autobiografische achtergrond van het boek en de film 

December 1948. De zevenentwintig-
jarige Amerikaanse schrijfster Patricia 
Highsmith (1921-1995)  heeft juist haar 
eerste misdaadroman “Strangers on a 
train” voltooid en ze werkt tijdelijk op 
de speelgoedafdeling van 
Bloomingdale’s in New York tijdens de 
kerstperiode. Ze heeft geld nodig om 
psychoanalyse te bekostigen. Want haar 
gevoelens zijn verdeeld: ze is verloofd 
met de romanschrijver Marc Brandel, 
maar ze voelt zich aangetrokken door 
vrouwen, vooral asblonde, rijke, 
getrouwde vrouwen. Op een dag komt 
er zo’n dame in bontjas, mevrouw E.R. 
Senn, de speelgoedafdeling binnen 
gewandeld. Highsmith verkoopt haar 
een pop en beschrijft nadien haar 
gevoelens:  “… ik voelde me raar en 
zweverig in mijn hoofd, alsof ik zou 
flauwvallen, en tegelijkertijd was ik in 
vervoering, alsof ik een visioen had gehad.”  

Diezelfde avond schrijft ze acht pagina’s vol: het ontwerp voor een roman over de 
verboden liefde tussen de verlegen, negentienjarige Therese Belivet en Carol Aird, 
een welgestelde, getrouwde vrouw.  

Patricia Highsmith publiceerde het liefdesverhaal met als titel “The Price of Salt” 
in 1952 onder het pseudoniem Claire Morgan. Pas in 1990 stemde Highsmith erin 
toe om het boek onder haar echte naam uit te geven met als titel “Carol”. Het was 
een soort van ‘literaire coming out’ nadat ze gedurende 38 jaar het auteurschap 
ontkend had.  
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In het nawoord tot het boek “Carol” schrijft ze dat ze gedurende jaren brieven van 
enthousiaste lezers heeft gekregen, geadresseerd aan Claire Morgan, via de 
uitgeverij van de pocketeditie van “The Price of Salt”. Veel brieven van vrouwen 
en mannen die blij waren dat er nu eindelijk een boek was met een happy end en 
geen ‘boeteverhaallijn’ waarbij homoseksuele liefde uitmondt in zelfmoord, 
depressie of overschakeling op heteroseksualiteit. Het boek “Carol” met zijn 
atypische einde was dus echt wel gewaagd voor zijn tijd.  

 

8. Twee dames aan het woord 

Scenariste Phyllis Nagy licht de kern van het verhaal in “The making of Carol”  toe: 
“De waarheid is het ultieme tonicum. Als je emotioneel eerlijk bent over wie je 
bent en waar je voor staat, word je een beter mens. Het boek haalt thema’s aan 
als identiteit en ontkenning en de onderdrukking in die tijd. Voor zijn tijd en nu 
nog steeds is het een toonbeeld van lesbische literatuur. Een boek dat een 
liefdesverhaal vertelt los van de seksualiteit van de personage.”  

 

Cate Blanchett was getroffen door de emotionele kracht van het boek van Patricia 
Highsmith. Hoe rijk het innerlijke leven van de personages was. Het was ook niet in 
codetaal geschreven zoals andere boeken over zulke relaties. Volgens Blanchett 
worden beide personages overweldigd door de gevoelens die ze voor elkaar 
hebben. Maar omdat ze niet tot een subcultuur behoren, die in de jaren vijftig wel 
degelijk bestond met tijdschriften en boeken, missen ze de taal, de woorden om 
hun gevoelens te uiten.  
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De film “Carol” is dus absoluut geen Woody Allen-achtige prent met diepzinnige 
dialogen en beschouwingen over lesbische liefde en de eigen identiteit. 
Integendeel. Het is een film met heel veel stiltes. Een film waarin beide 
topactrices kunnen spreken met hun lichaam.   

 

9. Tot besluit 

“Haynes brengt ouderwetse romantiek in een beeldschone film. Het is niet minder 
dan een feest om Blanchett en Mara het spel van verleiding te zien spelen.” 
(Floortje Smit in De Volkskrant, 17 december 2015) 

 

10. Bronnen 

Officiële filmsite: carolfilm.com 

Dvd “Carol”: The Making of Carol (extra) 

Filmmagie, januari 2016, nr. 661 

TALBOT Margaret, “Forbidden love”, the passions behind Patricia Highsmith’s “The 
Price of Salt” , In: newyorker.com, 30 november, 2015. 

HIGHSMITH Patricia, “Carol”. Lebowski Publishers, Amsterdam 2015 (Met een 
nawoord van de auteur). 

      

Hildegarde Mariman 

 

 



FilmMagie Sint-Niklaas Avondforum 2016-2017 

 

54 

 

YOUTH (LA GIOVINEZZA) 
 
 
 

Fred Ballinger : “Emoties worden overschat.”  
Mick Boyle : “Nonsens!  Emoties is het enige dat telt.”  
 
 

1. Technische fiche  
 
Italië – Frankrijk – Zwitserland – Verenigd Koninkrijk - 
2015 - 118 min. 
 
Regie:  Paolo Sorrentino 
Scenario:  Paolo Sorrentino 
Cast:   Michael Caine (Fred Ballinger) – Harvey 

Keitel (Mick Boyle) – Rachel Weisz (Lena 
Ballinger) – Paul Dano (Jimmy Tree) – Jane 
Fonda (Brenda Morel). 

Fotografie:  Luca Bigazzi 
Muziek:  David Lang 
 
 

2. Verhaal  
 
Twee oude knarren Mick en Fred vertoeven in een luxueus kuuroord in de Zwitserse 
Alpen. De twee mannen zijn al jaren bevriend, maar verschillen enorm van elkaar.  
Mick is een gerenommeerd regisseur wiens laatste films telkens een flop waren. 
Daarom wil hij er nog een laatste keer een lap op geven en met een heel jonge 
crew de film van zijn leven maken. Een titel heeft hij gevonden, het verhaal begint 
vorm te krijgen, maar naar de afloop wordt naarstig gezocht.   
 
Fred daarentegen laat zijn carrière als componist en dirigent voor wat ze is 
geweest en wil met rust gelaten worden. Hij heeft een succesvolle loopbaan achter 

de rug, heeft veel vrouwen 
kunnen versieren en kreeg 
Igor Stravinsky regelmatig 
over de vloer. Zijn 
echtgenote Melanie bleef 
ondanks alle miserie, succes 
en vernederingen altijd 
achter hem staan. Tot ze 
een tiental jaar geleden 
opgenomen werd in een 
psychiatrische instelling.  

 
Hun dochter Lena, die ook Freds manager is, wordt in de steek gelaten door haar 
man (nota bene de zoon van Mick) die haar opzij zet voor een jonge, hevige 
popzangeres (de enige echte Paloma Faith dan nog wel !).  
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En dan komt daar op een dag een gezant van koningin Elisabeth aan Fred het 
voorstel doen om nog eens een laatste keer zijn “Simple Songs” te dirigeren ter 
gelegenheid van Prins Filips verjaardag, maar Fred weigert om op deze vraag in te 
gaan.  
 
 

3. Jong en oud 
 
Na zijn veelbekroonde film “La grande Bellezza” dompelt Paolo Sorrentino ons 
opnieuw in een wereld van komedie en tragedie van pathos en subtiliteit, van 
vergane glorie en jeugdige levenskracht.  De traditionele spanning tussen jeugd en 
volwassenen wordt in “Youth” echter volledig omgedraaid. In “Youth” vecht de 
rauwe, jonge energie niet tegen de hypocriete vijandige wereld van de 
volwassenen, maar wordt de jeugd belichaamd door een bijna futloze groep ‘easy 
going’ scriptschrijvers, door een stilzwijgende masseuse met beugelbekje die 
volledig in het reine is met zichzelf, door een jonge, defaitistisch ingestelde 

filmster Jimmy Tree (Paul Deno) die het nu al beu is om steeds herkend te worden 
als Mister Q, een robot die hij ooit heeft neergezet in een superhelden-
blockbuster, door een Miss Universe waarvan alleen de buitenkant een goddelijke 
verschijning is of door een man die zijn vrouw inruilt voor een andere omdat die 
gewoon beter is in bed. De enige wijze woorden die deze groep uit, komen enkel 
uit monden van de allerkleinsten: een jongetje dat leert vioolspelen en een meisje 
dat de Jimmy Tree niet als Mister Q herkent, maar de acteur kent van één van zijn 
betere rollen.  
 
Hiertegenover staat dan de oudere generatie die bruist van energie en nog  
toekomstplannen maakt. Met name Mick (Harvey Keitel) wil als nuchter Amerikaans 
regisseur met zijn team nog een laatste masterpiece maken dat zijn artistieke 
grande finale moet betekenen. Voor hem staat de toekomst dichtbij en ligt het 
verleden veraf. De centrale rol in Micks film krijgt een oude vriendin Brenda Morel 
(Jane Fonda – ondertussen ook al bijna 80 !), en ook zij heeft net nog toegezegd 
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om in een nieuwe tv-reeks een 
rol op zich te nemen. Zelfs de 
koningin Elisabeth heeft wilde 
plannen. Zij wil kost wat kost 
voor haar man prins Philip een 
feestje bouwen. Toch ook hier 
een uitzondering: Fred Ballinger 
(Michael Caine), de 
gedistingeerde, Britse componist 
die al bevroren en begraven lijkt, 
maar wel nog worstelt met een 
persoonlijk probleem. Hij schiet wakker op het moment dat hij zachtjes opgeslokt 
wordt door het water dat het San Marcoplein in Venetië blank heeft gezet.  En laat 
het nu net dat zijn waardoor deze film aan menselijkheid en gevoeligheid wint.  
 
 

4. Mozaïekfilm  
 
Youth is een oogstrelende stroom van kleurrijke beelden, gracieus kabbelend door 
grasgroene Alpenweiden, bevolkt met uit films citerende vrouwen of in koor 
loeiende koeien onder begeleiding van de koebellen rond de nek, van langs 
bergpaden wandelende oude vrienden, ironisch mijmerend over het verleden, 
passanten, hun jeugdliefdes en de toestand van hun prostaat, van badende 
hotelgasten - het ene exemplaar al plastischer en bekender dan het andere -  in 
het helderblauwe spawater dobberend, van muziekbandjes die het in hun liedjes 
hebben over de eeuwige liefde (“Onward through the night of my life Displayed in 

all the things I see There's a love you show to me Portrayed in all the things you 
say”),  over de noodzaak van geliefd te worden (“you’ve got the love I need to see 
me through”) of over tegenover elkaar staande levenshoudingen (“I'm retiring and 
you're aspiring ; you're dream-chasing, I'm only escaping”). 
 
De even ogenschijnlijk onsamenhangende sketchstructuur vinden we terug in de 
diverse personages die Sorrentino ten tonele voert. Naast de centrale figuren 
verschijnen bijvoorbeeld een stereotype Brit met stiff upperlip, Miss Universe, een 
gesluierde en gemaskerde vrouw, Maradona, Paloma Faith, een bergbeklimmer, 
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een oud echtpaar, kibbelend, maar toch bijzonder passioneel en zelfs een 
boeddhistische, zwevende monnik. Elk van hen krijgt zijn moment om zijn 
levensbeschouwelijke quote of cassante opmerking de filmzalen in te sturen:   
 
Jimmy Tree: “Ik moet kiezen. Ik moet kiezen wat echt de moeite waard is om te 
vertellen: horror of verlangen. Ik kies voor verlangen. Jij, ieder van jullie, jullie 
openen mijn ogen. Jullie laten me zien dat ik niet mijn tijd moet verspillen aan 
zinloze angst.”  

 
Fred Ballinger: “Stravinsky vertelde me ooit dat intellectuelen geen smaak 
hebben. Vanaf dat moment begreep ik dat ik nooit een intellectueel zou worden. 
En dat is me nog gelukt ook !” 
 
Mick Boyle: “Wij zijn allemaal extra’s. Het enige wat we hebben zijn emoties.” 
 
Miss Universe: “Ik snap de ironie, maar wanneer ze ondergedompeld wordt in gif, 
verdwijnt haar kracht en komt iets anders naar boven: frustratie.”  
 
Verliefde scenarist: “Jij hebt al te veel films gezien. Jij bent al vergeten waar het 
in het leven om draait.”  
 
Mick Boyle: “Ouders weten wanneer hun kind doet alsof het slaapt.” 
 
Fred Ballinger: “Luchtigheid is een onweerstaanbare drang.”  
 
Lena Ballinger: “Jij bent een slachtoffer van je eigen apathie, papa.” 
 
Lena Ballinger: “Een badkuip is gevaarlijker dan de Mount Everest.” 
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En om de mozaïek af te maken, hoor je een grote 
verscheidenheid aan muziekstijlen van klassiek 
(Stravinsky’s “L’oiseau de feu”) tot de post-rock van 
Godspeed You! Black Emperor. Hier en daar laat Sorrentino 
de artiesten hun eigen liedje zingen. Zo duikt Paloma Faith 
in de film op en schreewt “I can’t rely on you” of zie en 
hoor  je Mark Kozelek zijn gevoelige ballade “Onward” 
zingen en spelen op de gitaar.  
 
Voor de omkaderende filmmuziek heeft David Lang 
gezorgd. Van zijn hand zijn o.a. de drie innemend 
minimalistische “Simple Songs”. De laatste “Simple Song” 
laat hij uitvoeren door de opera-diva Sumi Jo die op 
magistrale wijze zingt: “I feel complete, I respond, I feel chills, I break, I know all 
those lonely nights, I live for you now, I leave no sense behind, I feel complete, 
I've got a feeling, I wish you're moving like rain, I'll be there, When you whisper my 
name.” Hier word je stil van.  
 
 

5. Prijzen 
 
European Film Award: won ‘beste Europese film’, ‘beste Europese regisseur’ (Paolo 
Sorrentino), ‘beste Europese acteur’ (Michael Caine).   
Academy Awards: genomineerd voor Beste Song (David Lang). 
Golden Globes: genomineerd voor Beste Song (David Lang) en beste vrouwelijke 
bijrol (Jane Fonda). 
Cannes Film Festival: genomineerd voor de beste regisseur (Paolo Sorrentino). 
 
 

6. Persstemmen  
 
"Net als in “La grande Bellezza” heeft ook “Youth” iets van een audiovisueel 
vreugdevuur der ijdelheden.  En ook nu weet Sorrentino zijn hypergestileerde 
zedenkomedie een melancholische ziel in te blazen. Een luxeoord waarin het twee 
uur prettig toeven is." - Focus Knack (mei 2015) 
 
"Youth is a voluptuary's feast, a full-body immersion in the sensory pleasures of the 
cinema." - (Todd Mccarthy in The Hollywood Reporter) 
 
“Sorrentino doet iets strafs; hij sluit ons twee uur op in het gezelschap van 
mijmerende oude mannen in een badhuis en maakt dat we er met volle teugen van 
genieten en tot het laatste moment uitkijken naar wat er te gebeuren gaat.” (Mick 
Torfs in Filmmagie)  
 
“Sprankelende dialogen, heerlijke acteurs als Michael Caine en Harvey Keitel en de 
verrukkelijke visuele fantasie van Paolo Sorrrentino maken van “Youth” één groot 
feest voor oog, oor en ziel.”  (Steven de Foer in De Standaard) 
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“De paneeltjes die regisseur Paolo Sorrentino op het scherm tovert, zijn bijna even 
mooi als de zilveren haren van zijn hoofdacteurs. (….) Wat een meester.”  
(Erik Stockman in Humo) 
 
“[ ] Net zoals een vergelijking met Sorrentino’s prijswinnende “La grande Bellezza” 
zijn nieuwe film weinig eer aan doet. Hoewel de thema’s in beide films 
overlappen, is “Youth” toch weer geheel anders. Fris. Emotioneel. Maar op zijn tijd 
ook vol zwarte humor. In die zin is “Youth” vooral een ode aan de eeuwige jeugd.” 
(Wouter Los in Cinemagazine) 
 

 
 

7. Bronnen    
 
Focus Knack (6 oktober 2015) 
The Hollywood Reporter (20 mei 2015) 
Filmmagie  (7 oktober 2015) 
Cinemagazine (20 oktober 2015) 
De Standaard  (6 oktober 2015) 
Humo (7 oktober 2015) 
www.cinemazed.be 
www.imdb.com 
 

 
Thomas D’hollander 
 
 
 
 
 

http://www.cinemazed.be/
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1. Mijn opinie 

 

Le Tout Nouveau Testament   zeer goed goed  tamelijk slecht  zeer slecht niet gezien 

La Isla Mínima     zeer goed goed  tamelijk slecht  zeer slecht niet gezien 

Cafard      zeer goed goed  tamelijk slecht  zeer slecht niet gezien 

Rams      zeer goed goed  tamelijk slecht  zeer slecht niet gezien   

A Pigeon sat on a Branch   zeer goed goed  tamelijk slecht  zeer slecht niet gezien 

Bridge of Spies     zeer goed goed  tamelijk slecht  zeer slecht niet gezien 

Carol      zeer goed goed  tamelijk slecht  zeer slecht niet gezien 

La Giovinezza     zeer goed goed  tamelijk slecht  zeer slecht niet gezien 

  

2. Mijn voorstellen (= films voor volgend jaar) : 

  

   

3. Mijn bedenkingen (= lof – kritiek - andere ideeën - vragen) : 

  

 

   

Na de laatste vertoning kan u de hier ingevulde gegevens overnemen op de enquête die u voor de aanvang van de film zal ontvangen.  We verloten 

5 gratis abonnementen !
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