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Michiel van Erp (1963) is documentairemaker.
Op het Nederlands Film Festival gaat morgen van
hem On beauty and fall in première, een
documentaire over de fotograaf Erwin Olaf.
PETER VAN BRUMMELEN

Eindhoven
“Een van de lelijkste steden van het
land. Omdat mijn ouders er nog wonen kom ik er geregeld, maar iedere
keer weer ben ik overrompeld door
de lelijkheid van Eindhoven. Maar
aan mijn jeugd heb ik heel warme
herinneringen, hoor. Op straat beleefde je echt avonturen. Maar als ik
nu in Eindhoven rondloop, kan ik
me nauwelijks voorstellen dat al die
spannende en leuke dingen zich
dáár hebben afgespeeld. We waren
thuis met vier broers. Mijn ouders
hadden een muziekwinkeltje, gespecialiseerd in accordeons, mandolines en gitaren. Ik speelde blokfluit en gitaar, maar heel serieus
was het niet. Mijn ouders lieten ons
daar ook heel vrij in.”

Beatrix
“Ik werk aan een film over de koningin. Op Koninginnedag begonnen
we te draaien. In Amersfoort, ja. We
liepen achter de bus met de koninklijke familie aan, recht die veldslag
in. Het was waanzinnig. Het ene
moment was de sfeer zoals je verwacht op zo’n dag: lief, Hollands,
degelijk. Even later zagen we mensen doodgaan. De politie heeft ons
filmmateriaal opgevraagd. Geen
idee of dat nog iets heeft opgeleverd. Ik weet ook niet of ik die beelden zelf ga gebruiken. Het uitgangspunt was een mooi, liefdevol portret
van Beatrix maken.”

RVD
“Weet je dat daar eigenlijk heel
aardige, heel communicabele mensen werken? Ik heb gevraagd of ik
een portret van de koningin mocht
maken. En ja, dat mocht. Ze zitten
me totaal niet dwars. Maar het is
ook geen film waarin Beatrix zelf
aan het woord komt. Er komen wel
anderen, landgenoten, óver haar
aan het woord.

Erwin Olaf
“Erwin fotografeert niet de werkelijkheid, maar zijn fantasie. Dat ligt
in Nederland moeilijk. Hier wordt
vooral aan documentaire fotografie
waarde gehecht. In het buitenland
heeft Erwin een heel andere status
dan hier. In Engeland en de Verenigde Staten wordt hij echt als een
groot kunstenaar gezien. Daarom
heb ik hem ook veel daar gefilmd. Ik
wil met On beauty and fall ook een
inkijkje geven in de kunstwereld.
Wie bepaalt wat kunst is? Wie bepaalt wat het waard is?”
“Ik kan geen film maken mét iemand. Ik maak een film óver iemand. Gek genoeg vond Erwin dat
een heel geruststellende gedachte.
Hij heeft voor de camera heel intieme uitspraken gedaan. Hij heeft
longemfyseem en vertelt dat hij als
hij echt gaat aftakelen, uit het leven
wil stappen, maar niet dan nadat
eerst zijn moeder is overleden. ErMichiel van Erp: ‘Erwin Olaf fotografeert niet de werkelijkheid, maar zijn fantasie. Dat ligt in Nederland moeilijk.’
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