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Een prachtig griezelsprookje
★★★★✩

Coraline
Bioscopen: Ketelhuis, Arena, De
Munt, Tuschinski
Regie: Henry Selick. Met de stemmen
van Dakota Fanning, Teri Hatcher,
Jennifer Saunders, Dawn French.
Nederlandse versie: Coraline en de
geheime deur

P

ixar en DreamWorks verleggen de laatste jaren telkens
weer de grenzen van de digitale animatie. Dat is goed
nieuws, ook al omdat de nieuwe
technieken filmmakers inspireren
om memorabele verhalen te vertellen. Toch is het mooi dat oudere animatievormen overleven ondanks al
dat computergeweld.
Henry Selick (1952) houdt zich zijn
hele carrière al bezig met de klassieke stop-motion animatie, een tijdrovend productieproces waarbij poppen en andere driedimensionale figuurtjes beeldje voor beeldje in beweging worden gebracht. Selick bereikte een voorlopig hoogtepunt
met de instantklassieker The nightmare before Christmas, het resultaat

Coraline opent het deurtje naar de alternatieve wereld.
van een vruchtbare samenwerking
met wonderkind Tim Burton, die
net als Selick zijn loopbaan begon
als tekenaar bij de Disneystudio’s.
In het mooi vormgegeven sprookje

Coraline bereikt Selick net niet de
venijnige brille van Nightmare; laten we het erop houden dat Coraline
de Burtonfactor mist. Wat de film
wel in overvloed bezit, is verbeel-

dingskracht. In een duistere variant
op de (al tamelijk duistere) jeugdklassieker Alice in Wonderland betreedt de nukkige titelfiguur een
parallelle wereld, die zij en haar kat

kunnen betreden door een piepklein deurtje in het unheimische
nieuwe huis waar zij net is komen
wonen met haar ouders.
Het elfjarige meisje heeft genoeg
van haar ouders, die alleen maar op
hun computerscherm turen en haar
vies, drabberig eten voorzetten. In
de alternatieve wereld vindt ze alternatieve ouders, die alle aandacht
voor haar hebben. De ideale wereld
aan de andere kant van de deur
blijkt echter een griezelige keerzijde
te hebben, als de Andere Ouders erop aandringen dat Coraline haar
ogen laat vervangen door knopen.
In het aan een boek van cultschrijver Neil Gaiman ontleende griezelverhaal is de kinderfantasie niet alleen zoet en knuffelbaar. Het is tevens het domein van angstdromen
met reusachtige spinnenwebben en
broodmagere heksen. Dat maakt dit
donkere sprookje ongeschikt voor
de allerkleinsten en notoire bangbroeken. Selick maakte Coraline
naar eigen zeggen voor dappere kinderen van alle leeftijden.
Voor hen is Coraline een geweldige
reis door een onbekende wereld, die
de fantasie prikkelt en de ogen
streelt.
FRITZ DE JONG

Catalogus vol taboes
★★✩✩✩

Towelhead
Bioscopen: Ketelhuis, Kriterion
Regie: Alan Ball
Met: Summer Bishil, Aaron Eckhart,
Peter Macdissi, Toni Collette

A

lan Ball begeeft zich graag
op het scherp van de snede.
Hij was scenarist van American beauty en de televisieserie Six feet under, studies van disfunctionele families en van wat in
sommige kringen ‘on-Amerikaans’
gedrag wordt genoemd.
Voor Towelhead schreef hij het
scenario en voerde hij de regie. Het
scenario is weliswaar gebaseerd op
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een roman van Alicia Erian, maar
we zijn op vertrouwd terrein voor
Ball: de morele modderpoel van de
Amerikaanse buitenwijk.
Ball is als schrijver meer getalenteerd dan als regisseur. De film mist
elke visuele allure, die in combinatie met de geweldige acteurs American beauty zo gedenkwaardig maakte. Ernstiger is dat Towelhead voelt
als een catalogus vol taboes, waarbij
je als toeschouwer vaak kromme tenen krijgt; niet vanwege de heikele
kwesties, maar vanwege het gevoel
dat Ball geen maat kan houden.
Centraal staat Jasira (Summer Bishil), een dertienjarig Libanees-Amerikaans meisje dat haar seksualiteit
ontdekt en in een soort seksueel katen-muisspel met de buurman (Aaron Eckhart) terechtkomt. Haar Libanese vader is intussen in zijn eentje bezig haar op te voeden en zijn eigen strijd te voeren tegen allerlei

Peter Macdissi moet zijn dertienjarige dochter Summer Bishil alleen opvoeden.
vooroordelen. Hij wordt als Libanees voortdurend in het kamp van
Saddam ingedeeld – terwijl hij
de man hartgrondig haat – maar
ventileert zelf ook continu racistische opvattingen over zijn medeburgers. De titel verwijst naar een
scheldwoord (‘handdoekhoofd’) dat
door kinderen gebruikt wordt voor

mensen van Arabische afkomst.
Towelhead is geen Happiness, Lolita, Hard candy of American
beauty, waar deze thema’s allemaal
veel scherper zijn aangesneden. De
acteurs kan geen moed worden ontzegd, maar Ball weet niet wat hij ermee aanmoet.
MARK MOORMAN

A FILM BY

horatiu malaele

Angst voor het leven
★★★✩✩

Angst
Bioscoop: Ketelhuis
Regie: Michiel van Erp
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morgen in de bioscoop

ieuwke is een jonge, slimme, mooie vrouw en ze
heeft alles mee in het leven – behalve dat ze bang
is voor dat leven. Ze bezweert haar
angsten door al haar handelingen te
tellen en door aan alle getallen een
zwaarwegende betekenis te geven.
Resultaat is een leven dat beheerst

wordt door dwangmatige handelingen, die in plaats van het echte,
chaotische, leven komen. En de
angst blijft ondertussen bestaan.
Dieuwke is een van de hoofdpersonen in Angst, een documentaire
van Michiel van Erp over zes Amsterdammers die leven met angst.
Zoals John, een succesvolle apotheker die een angstaanval kreeg in een
Parijse stadsbus en sindsdien nauwelijks meer de straat op kan.
Van Erp portretteert, net als in zijn
eerdere films en televisiewerk, zijn
buitenbeentjes vol mededogen. Zijn
uitgangspunt is de stad waar hij zelf
in leeft, voor hem een bron van
vreugde en inspiratie, als een groots

theaterstuk waar Van Erp in mag acteren. “Ik hou van de stad,” zegt hij
en de onderliggende vraag die hij
zichzelf stelt, is hoe het toch is om
diezelfde stad juist als een bedreiging te zien.
Van Erp presenteert ons niet zes
medische dossiers, maar zes portretjes die nooit helemaal in elkaar
vloeien. Zes mensen, zes manieren
waarop het leven niet omhelsd
wordt. Van Erp richt zich in zijn
interviews uitsluitend op zijn
hoofdpersonen; in de marge leren
we hun therapeuten kennen. Van
sommige zou je bang worden.
MARK MOORMAN

