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Lees op nrc.nl/film meer
recensies en bekijk trai-
lers van de films die mo-
menteel in de bioscopen
te zien zijn, zoals De laat-
ste dagen van Emma
Blank.

Genuanceerd provocateur
Towelhead. Regie: Alan Ball.
In: 11 bioscopen.
vvvvV

Door André Waardenburg
To w e l h e a d is het speelfilmdebuut
van Alan Ball, de man achter de te-
levisieseries Six Feet Under en Tr u e
Blood. Ball was ook de scenarist
va n American Beauty – een film die
net als To w e l h e a d gaat over de on-
vrede en frustraties achter de
schijnwerkelijkheid van suburbia,
en ook al een film waarin een vol-
wassen man zich verlustigt aan
een minderjarige. Ball is iemand
die graag provoceert en grenzen
opzoekt. In To w e l h e a d , een verfil-
ming van Alicia Erians semi-auto-
biografische boek Nothing is Priva-
te, doet hij dit opnieuw.

Buitenbeentje Jasira, de der-
tienjarige dochter van een Libane-

se vader en Amerikaanse moeder,
leest liever mannenbladen dan
Bouquetreeksromantiek. On-
danks haar leeftijd en zonder het
helemaal te beseffen, brengt ze al
mannen het hoofd op hol. Haar
moeder stuurt Jasira naar haar
strenge vader in Texas. Maar de
verhuizing maakt Jasira niet min-
der nieuwsgierig naar haar ontlui-
kende seksualiteit.

Is Jasira een moderne Lolita? Of
is ze eerder een slachtoffer van de
hevig geseksualiseerde samenle-
ving? Welk gedrag is nog accepta-
bel? De toeschouwer mag van Ball
zelf bepalen waar zijn of haar
grens ligt. Door eindeloos nuance
aan te brengen en niemand in de
film te veroordelen, ontbreekt het
aan een echt standpunt. Maar ge-
durfd is het wel, om te debuteren
met zo’n moeilijk te duiden film.

Film kort

Het einde van het Balkanfeest
Silent Wedding (Nunta muta).
Regie: Horatiu Malaele.
In: 6 bioscopen.
vvvVV

Door André Waardenburg
De Roemeense film Silent Wedding
begint in het heden. Een film-
ploeg maakt zich op om met be-
hulp van een helderziende een re-
portage te maken over een vrijwel
verlaten fabrieksterrein dat in
precommunistische tijden een
idyllisch dorpje was. De paragnost
voelt dat hier in het verleden iets
ernstigs gebeurd is. Dan beginnen
de flashbacks. Het is 1953 en de

Balkanclichés vliegen je om de
oren. De luidruchtige bewoners
worden dronken, vliegen elkaar in
de haren om elkaar daarna weer te
omhelzen. De kleurrijke bewo-
ners van het dorp maken zich op
voor een groot huwelijksfeest.
Maar dan komt een Russische sol-
daat roet in het eten gooien. In
verband met de dood van Stalin
mag er een week lang geen feest
gehouden worden. Wat dan volgt,
staat in schril contrast met de al te
stereotype scènes van het eerste
uur. De uitbundigheid en levens-
vreugd van de dorpsbewoners is
voorgoed verleden tijd.

De voze wereld wegpoetsen
Sunshine Cleaning. Regie: Chris-
tine Jeffs. Met: Amy Adams, Emi-
ly Blunt, Alan Arkin.
In: 25 bioscopen.
vvvVV

Door Dana Linssen
Van de makers van Little Miss Sun-
shine: zo luidt de slogan waarmee
Sunshine Cleaning aan de man
wordt gebracht. Gelukkig gaan de
overeenkomsten verder dan het
‘sunshine’ in de titel, het feit dat
hetzelfde productieteam als bij
deze verrassingshit van twee jaar
geleden er weer achter zit en Alan

Arkin er opnieuw een eigenzinni-
ge grootvader in speelt.

Ook Sunshine Cleaning is een eer-
betoon aan de dromen van gewo-
ne Amerikanen, net zoals Little
Miss Sunshine. In het geval van de
gezusters Rose (Adams) en Norah
(Blunt) Lorkowski is dat een eigen
bedrijfje dat zich in het schoon-
maken van plaatsen delict heeft
gespecialiseerd. Wat een geweldi-
ge metafoor voor alles wat vies en
voos is aan de wereld, en hoe je je
daar met een opgeruimd gemoed
en een beetje aanpakken staande
in kan houden.

Ga nooit klagen over de herrie
Eden Lake Regie: James Watkins.
Met: Michael Fassbender, Kelly
Reilly. In: 7 bioscopen.
vvvVV

Door Coen van Zwol
Horror is een conservatief genre:
net als conservatieve politici wil
het mensen bang maken. En dat
doe je het best door reëel bestaan-
de angsten via overdrijvingen
richting nachtmerrie te laten spi-
ralen. Eden Lake speelt handig in
op de angst van de middenklasse
voor een hufterig-hedonistische
onderklasse door het te combine-
ren met het bekende horrormotief
van de natuurvakantie die uit de

hand loopt. Wildkampeerder Ste-
ve (Michael Fassbender) verrast
vriendin Jenny (Kelly Reilly) met
een weekeinde aan Eden Lake. Al-
leen zijn ze daar niet, zo blijkt:
een groepje vuilbekkende tieners
met valse hond en gangstarap bla-
tende gettoblaster houdt hen ge-
zelschap. Steve zegt er iets van.
Dat had hij beter niet kunnen
doen.

Eden Lake is een effectieve survi-
valthriller met een vleugje martel-
porno die de kijker vooral door
het sterke fysieke acteren van Fass-
bender en Reilly aan de stoel gena-
geld houdt. Geen prettige film,
maar hij biedt wat hij belooft.

Puzzelen met grote emoties
The Burning Plain Regie: Guiller-
mo Arriaga. Met: Charlize The-
ron, Kim Basinger, José María
Yazpik. In: 9 bioscopen
vvvVV

Door Peter de Bruijn
Je hoort weleens dat de moderne
mens zo zelfbewust is dat hij geen
‘Ik hou van jou’ meer kan zeggen
zonder ironie. Wat nog wel kan, is
oprecht ‘Jou van hou ik’ zeggen.

Guillermo Arriaga, de scenarist
va n 21 grams en B abel, en in The
Burning Plain voor het eerst ook
zelf regisseur, maakt onversneden
melodrama, maar weet dit accep-

tabel te maken door de chronolo-
gie van zijn verhalen stevig door
elkaar te husselen, waardoor zijn
films ook een intellectuele puzzel
opleveren. In The Burning Plain
gaat het om het verhaal van de de-
pressieve en losgeslagen Sylvia
(Charlize Theron) in Amerika en
twee gezinnen aan de Ameri-
kaans-Mexicaanse grens, die met
elkaar zijn verklonken als een va-
der en moeder (Kim Basinger) die
een clandestiene affaire hebben bij
een explosie in hun liefdesnest
overlijden. Arriaga’s formule is
bekend en werkt nog steeds, maar
het frisse is er nu wel af.

God, voetbal en seks als enige redmiddelen
Drama ‘Linha de Passe’ is een menselijk portret van de onderklasse in metropool São Paolo

Linha de Passe Regie: Walter Sal-
les en Daniela Thomas.
Met: Sandra Corveloni, Vinicius
de Oliveira. In: 6 bioscopen.
vvvvV

Door Peter de Bruijn
De Braziliaanse regisseur Walter
Salles kan als geen ander de hoop
en dromen van jongemannen ver-
beelden. Dat deed hij in zijn sym-
pathieke Che Guevara-film The
Motorcycle Diaries en zijn mooie me-
lodrama Central do Brasil. Ook Lin-
ha de Passe, een film die hij regis-
seerde samen met Daniela Tho-
mas, gaat over jongensdromen. Al-
leen lopen die dromen hier onher-
roepelijk op tegen de bittere wer-
kelijkheid van de miljoenenstad
São Paolo, afgeschilderd als een
ondoordringbare woestenij van
beton.

De film gaat over Clueza (Sandra
Corveloni, die voor haar rol in
Cannes de prijs won voor beste ac-
trice) en haar vier zoons. De jon-
gens hebben allemaal een andere
vader. Ze pestten elkaar wie in het
gezin precies de ‘bastaard’ is, maar
ze weten dat zelf eigenlijk ook niet
p r e c i e s.

Hoe dan ook zijn alle vaders
spoorloos verdwenen. Inmiddels
is Clueza weer zwanger, wederom
van een man die geen rol meer
speelt in haar leven.

Dênis heeft een baan als brom-
merkoerier, zoekt zijn vertier in
het versieren van meisjes en komt
geld tekort om zijn zoontje bij zijn
ex-vriendin te kunnen onderhou-
den. Dinho werkt bij een tanksta-
tion en probeert op het rechte pad
te blijven door zich aan te sluiten
bij een kerk. Dario (Vinícius de Oli-
veira, die ook de hoofdrol had in
Central do Brasil) heeft voetbalta-
lent en hoopt ontdekt te worden
door een scout van een club voor
betaald voetbal. De tijd dringt,
want hij is al achttien. Reginaldo,
de jongste, wil dolgraag zijn vader
leren kennen en vraagt zich bij el-
ke donkere man die hij ziet af of
dat hem misschien is.

Clueza is een eerlijke, spijker-
harde vrouw – alleen zo houdt ze
zich staande. Ze deinst er niet voor
terug om haar zwarte zoontje Re-
ginaldo van een paar racistische
scheldwoorden te voorzien, om
even later moederlijk weg te zwij-
melen als ze een foto van hem met
een kerstmuts terugvindt.

Religie, voetbal en seks – dat
zijn de schaarse lichtpuntjes in de-
ze levens zonder perspectief. Linha
de Passe is een roadmovie die zich
afspeelt in een tredmolen: de jon-
gens zetten de vaart erin, maar ze
komen elke keer weer in dezelfde
cirkel terecht.

Linha de Passe ruikt naar de ben-
zine van scooters, het gras van
armzalige voetbalveldjes en ver-
schaald bier. Salles en Thomas ver-
vallen niet al te zeer in didactiek of
goedbedoelde betutteling, waar-
aan zelfs een specialist in verhalen
over de onderklasse zoals Mike
Leigh niet altijd ontkomt.

Het grote aantal hoofdpersona-
ges gaat ten koste van de diep-
gang. De film werpt ook geen heel
nieuw licht op de sociale proble-
men die erin worden aangesne-
den. Maar de goed gekozen ac-
teurs, de authentieke locaties en
de onopgesmukte stijl geven aan
de film wel streetcredibility.

‘Zuid-Amerika is nog lang niet klaar’

Door onze redacteur
Peter de Bruijn
Amsterdam, 13 mei. „São Paolo
is een stad met 20 miljoen inwo-
ners, waarin elke dag 300 kilome-
ter file staat en waar 300.000
brommerkoeriers werken. De
voortdurende beweging en veran-
dering maakt Sao Paolo ook tot
een filmische stad. Maar we heb-

ben slechts een deel van de stads-
geluiden weergegeven, anders zou
de toeschouwer helemaal horen-
dol worden van Linha de Passe.”

Walter Salles is één van de meest
succesvolle filmregisseurs uit
Zuid-Amerika, met films als Cen-
tral Do Brasil en The Motorcycle Dia-
ries. Zijn nieuwe film, Linha de Pas-
se, die hij maakte met co-regisseur
Daniela Thomas, gaat over een al-
leenstaande moeder en haar vier
zonen, van verschillende vaders, in
een van de armste buurten van São
Paulo. In Cannes sprak hij vorig
jaar met de pers.

„Voetbal speelt een belangrijke
rol in de film, omdat voetbal in ze-
kere zin de staat vervangt voor de

armste bevolking. Door supporter
te zijn van een voetbalclub heeft
iemand iets om trots op te zijn, iets
dat groter is dan zijn eigen leven.
Als de staat faalt of zelfs helemaal
afwezig is in bepaalde wijken, kan
een voetbalclub in de behoefte
voorzien om ergens bij te horen.
De kerken hebben een vergelijkba-
re rol. Voetbal is religie in Brazilië.

„Filmmakers in Zuid-Amerika
hebben heel rijk materiaal om mee
te werken, omdat onze samenle-
vingen nog zo sterk in ontwikke-
ling zijn. Nationale identiteiten
zijn veel minder duidelijk uitge-
kristalliseerd dan in Europa, al be-
gint dat hier ook te veranderen
door immigratie. In Zuid-Amerika

zijn elke dag nieuwe verhalen te
vertellen. Dat is de hoofdreden
voor de huidige bloei van de cine-
ma in Argentinië en Brazilië.

„Een kwart van alle gezinnen in
Sao Paolo bestaat uit een alleen-
staande moeder met kinderen.
Maar het thema van afwezige va-
ders speelt door de hele geschiede-
nis van Brazilië een rol. Toen de
eerste generatie Portugese ontdek-
kingsreizigers weer terug ging
naar hun eigen land, met schepen
vol goud en zilver, lieten ze bij de
zwangere Indiaanse vrouwen de
eerste generatie kinderen achter
die zonder vader zijn opgegroeid.
Dat heeft de geschiedenis van mijn
land bepaald.”

Regisseur Walter Salles over ‘Linha de Passe’

Regisseur Walter Salles
maakte een geëngageerd
portret van een arm gezin
in Sao Paolo. „Voetbal heeft
de rol van de staat
overgenomen.”

Dario (Vinícius de Oliveira) meldt zich bij de betaald voetbalclub om zijn talent te kunnen tonen aan de sco u t s.

Walter Salles

Een sprookje zonder braafheid

Door onze redacteur
Herien Wensink
amsterdam, 13 mei. Ze is elf jaar
oud, zo’n vijftien centimeter hoog,
heeft blauw haar in diverse model-
len, en bezit zes reservesetjes van
haar favoriete outfit: een gele re-
genjas en bijpassende laarsjes. Ze
heet Coraline, en heeft een nogal
uitgesproken karakter. Soms is ze
verveeld, dan verontrust, dan weer
vastberaden. Ze is pittig en slim,
en ze neemt je onmiddellijk voor
zich in. Dat is knap, want Coraline
is een pop, gemaakt uit schuim-
rubber, siliconen en metaal.

Coraline is de nieuwste creatie
van Henry Selick, regisseur van
onder meer The Nightmare Before

Christmas. Ze is de heldin uit het
jeugdboek Coraline and the secret
door van Neil Gaiman, dat Selick
nu heeft verfilmd. In stop-motion:
met poppen op schaal, die beeldje
voor beeldje moeten worden be-
wogen en gefilmd.

Coraline is een revolutionaire
animatiefilm: de grootste stop-
motionproductie ooit, en de eerste
waarbij het ‘ouderwetse’ stop -mo-
tion wordt gecombineerd met ul-
tramoderne, driedimensionale ef-
fecten. Het resultaat is een verbluf-
fende fantasiewereld, waarin een
enorme tuin in een seconde tot
bloei kan komen in de vorm van
Coralines gezicht, en spetterend
kleurrijke bloemen groeien die
gloeien als lampions. De meubels
zijn er insekten, en op zolder staan
een levensecht popcornreuzenrad
en een suikerspinkanon.

Selick heeft bijna acht jaar aan
de film gewerkt. Aan één Coraline-
pop waren tien mensen vier maan-
den bezig; in totaal werden 28

Regisseur Henry Selick rekt
met zijn film ‘Coraline’ de
grenzen van de animatie-
film op. Alles in de film is
bijna tastbaar.

Rennen geblazen
in Vaticaanstad
Angels & Demons. (Het Bernini
Mysterie.) Regie: Ron Howard.
Met: Tom Hanks.
In: 129 bioscopen.
vvVVV

Door André Waardenburg
Precies drie jaar na de première
van de verfilming van Dan Browns
bestseller The Da Vinci Code komt
het vervolg in de bioscoop. Angels &
Demons gaat opnieuw gelijktijdig
over de hele wereld uit, maar de
opwinding lijkt minder groot.

Brown schreef Angels & Demons –
in Nederland uitgebracht als Het
Bernini Mysterie – drie jaar voor
The Da Vinci Code uit 2003. Beide
boeken lijken behoorlijk op elkaar
en de films doen dat dus ook. Tom
Hanks keert terug als Robert Lang-
don, de hoogleraar religieuze sym-
boliek die te hulp schiet in een on-
derzoek naar de moord op een na-
tuurkundige. Op diens borst staat
versleuteld het woord ‘Illuminati’
gebrand en laat Langdon nou net
een expert zijn op het gebied van
dit geheime genootschap, waarvan
gedacht wordt dat ze achter de
schermen alle touwtjes in handen
hebben, ook bij het Vaticaan.

De Illuminati heeft een nucleai-
re bom gestolen die ergens verbor-
gen ligt in Vaticaanstad. Binnen 24
uur gaat die af. Ondertussen
maakt het Vaticaan zich op om een
nieuwe paus te kiezen en blijkt dat
vier van de meest serieuze kandi-

daten voor zijn opvolging verdwe-
nen zijn. Samen met natuurwe-
tenschapster Vittoria Vetra gaat
Langdon op onderzoek uit. Het
genootschap heeft aanwijzingen
achtergelaten waar de bom te vin-
den is. Via beeldhouwwerken van
Bernini, vooral zijn sculpturen
van engelen, en de op de borst van
de ontvoerde kardinalen achterge-
laten symbolen van de vier ele-
menten komt Langdon op het
spoor van zijn tegenstanders.

Net als in de verfilming van The
Da Vinci Code wordt er veel gerend.
De camera van Ron Howard, die
ook The Da Vinci Code regisseerde,
probeert er met veel beweging de
snelheid in te houden en sugge-
reert dynamiek die er niet is.

Eén scène is wel heel spannend.
Langdon wordt opgesloten in de
bibliotheek van het Vaticaan. De
stroom wordt afgesloten, de deur
vergrendeld en de airconditioning
laat het afweten. De noodverlich-
ting baadt het interieur in mono-
chroom rood licht, terwijl Lang-
don eerst nog kalm, maar steeds
wanhopiger probeert uit te bre-
ken. Daarna is het weer rennen,
rennen, rennen, rennen op de
pompeuze Carl Orff-achtige mu-
ziek van componist Hans Zimmer.

v© Morgen op de pagina
Wetenschap: wat er klopt
van de wetenschap in ‘An-
gels & Demons’

Doodsbang voor het balkon
Angst. Regie: Michiel van Erp.
In: Ketelhuis, Amsterdam, ’t
Hoogt, Utrecht, Filmtheater, Den
Haag vvvVV

Door Peter de Bruijn
De angsten waar de vijf mensen
aan lijden die centraal staan in de
nieuwe film van Michiel van Erp
zijn ingebeeld en tegelijk maar al
te reëel. Een jong meisje is bang
dat mensen haar vies vinden, wat
leidt tot ellenlange, dwangmatige
douchebeurten; een ex-apotheker
lijdt aan de angst om het balkon of
een brug op te gaan, omdat hij
niet zeker weet dat hij niet zal

springen; een jonge, oververmoei-
de vrouw durft niet te gaan sla-
pen, zo bang is ze voor inbrekers.
Soms is de oorzaak duidelijk aan-
wijsbaar – misbruik of een ander
traumatisch voorval in het verle-
den – soms ook blijft de reden
voor de angst in nevelen gehuld.

De regisseur volgt zijn hoofd-
personen bij hun therapieën en
blijft in de intieme scènes meestal
op gepaste afstand. Veel indruk
maakt de diepe angst die soms in
de ogen valt te lezen. Psychische
klachten worden nog weleens af-
gedaan als ‘gezeur’. Van Erp
maakt daar korte metten mee.

Feeërieke animatiefilm
over fantasierijk meisje

poppen gebruikt. Haar vele ge-
zichtsexpressies komen uit de
computer; daarin werden ge-
zichtsmodellen getekend, die
driedimensionaal konden worden
uitgeprint en op de popjes beves-
tigd. Selick en zijn crew bouwden
130 verschillende decors om de
werelden waarin Coraline zich be-
weegt te creëren. De boomgaard
bij haar huis bestaat uit 40 hand-
gemaakte bomen, de kersenbloe-
sem eraan is in werkelijkheid met
de hand beschilderde popcorn.

Waarom heeft Selick in hemels-
naam voor zo’n omslachtige tech-
niek gekozen? „Ik vind het ge-
woon het leukst”, vertelt de regis-
seur aan de telefoon. „In plaats van
achter een computerscherm zit-
ten, loop ik liever op een bestaande
set met echte, tastbare decors.”

Inderdaad ogen personages en
omgeving in Coraline verbluffend
realistisch - niet zozeer natuurge-
trouw als wel tactiel: alles ziet er-
uit alsof je het kan pakken, vast-

houden, voelen. Coralines wollen
handschoentjes zijn écht pluizig,
de natte vacht van de kat glinstert
kleverig. Tegelijk creëert het sterk
grafische karakter van de poppen
ook afstand. Selick: „Dit verhaal
had je voor kinderen nooit écht
kunnen verfilmen. Dan was het
véél te eng geweest.”

Maar ook zo is de film al behoor-
lijk angstaanjagend – ook in dat
opzicht rekt hij de grenzen van de
kinderanimatiefilm een beetje
verder op. Dat deed Selick bewust,
zegt hij. „Veel animatie is tegen-
woordig te voorzichtig en voor-
spelbaar. En een beetje te braaf: als
er al een bad guy is, blijkt die uitein-
delijk toch weer aardig. Het mooie
aan Coraline vind ik dat een dood-
gewoon meisje echt heel beangsti-
gend, eeuwenoud kwaad ontmoet
– en het op eigen kracht kan ver-
slaan. Dat is toch een geweldige
boodschap voor kinderen? Boven-
dien: kinderen houden van grieze-
len. Daar smullen ze van.”

C o ra l i n e . Regie: Henry Selick. In:
89 bioscopen (Engelse en Neder-
landse versie.)
vvvvV

Door André Waardenburg
Het meisje Coraline verhuist met
haar ouders naar een groot maar
bouwvallig huis met veel verdie-
pingen. Haar ouders hebben geen
tijd om met haar te spelen. De toch
al met een rijke fantasie gezegende
Coraline gaat uit verveling op on-
derzoek uit. Ze opent een deur,
kruipt door een donkere gang en
komt plotseling terecht in een pa-
rallelle wereld. Hier hebben haar
vader en moeder wel tijd voor
haar, krijgt ze heerlijk eten voor-
geschoteld en blijken de buren bij-De fantasierijke Coraline gaat uit verveling op onderzoek uit.

zonder interessant. De ochtend er-
na wordt ze dan weer wakker in
haar eigen bed, waarna ’s avonds
hetzelfde ritueel volgt, totdat
blijkt dat er een prijs staat op haar
plezierige tijd in de ‘andere’ we-
reld.

Coraline is een stop-motion ani-
matiefilm (naar het boek van Neil
Gaiman) die een lust is voor het
oog. De beide werelden zijn mooi
van elkaar gescheiden: de één
grauw en troosteloos, de ander
kleurrijk en vol vrolijkheid. De
stemmige muziek van Bruno Cou-
lais ondersteunt het feeërieke ka-
rakter van de film. Eerst zijn de
liedjes nog opgewekt, daarna
wordt de muziek steeds duister-
d e r.

Jasira (Summer Bishil) en haar strenge vader.


