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V’s televisierecensententeam bestaat uit
Haroon Ali, Emma Curvers, Frank Heinen,
Haro Kraak en, deze week, Julien Althuisius.

Tv-recensie

Vandaag

JULIEN ALTHUISIUS

FILM Acteur Joaquin Phoenix zet
met zijn joker het Filmfestival
Venetië in vuur en vlam
Superheldenfilm (zonder superheld) is genomineerd voor Gouden Leeuw.

Regie
Ivo van Hove hield de touwtjes strak bij
zijn ideale tv-avond, tegelijk bewijzend
dat hij kunst maakt voor iedereen.
oewel de meteorologische herfst zijn intrede
al heeft gedaan, is de zomer natuurlijk pas
echt voorbij na de laatste aflevering van Zomergasten. Gisteravond aan Ivo van Hove de eer om het
licht uit te doen. Van Hove, de gevierde Vlaamse regisseur wiens met goud beslagen cv zich niet in een paar
zinnen laat vangen, won tal van prijzen, is sinds begin
deze eeuw artistiek leider van Toneelgroep Amsterdam
en volgend jaar regisseert hij zijn eigen versie van West
Side Story op Broadway. Van tevoren zei Van Hove dat hij
fragmenten wilde tonen ‘waarin Nederland op zijn
best is, waarin mensen zich volledig overgeven aan
hun passie maar daar ook in falen. En ik laat de tekenfilm zien waardoor ik de kracht van kunst doorvoelde
en voor altijd begreep.’
Die tekenfilm was Bambi, het eerste fragment van
de avond. Na dit ‘hartverscheurend begin’ (dixit presentator Janine Abbring) legde Van Hoven uit dat
Bambi – hij zag het als klein
kind voor het eerst – voor
Van Hove liet zien hem de basis van alles was.
‘Artificiëler dan dit kan je
hoe belangrijk
het niet bedenken’, zei Van
kwetsbaarheid en Hove. ‘En toch kan het je
intimiteit zijn en
ontzettend in je gevoel raken.
Dat is de macht van
dat vriendschap en
kunst. Want ik noem dit
haat heel dicht bij kunst.’
elkaar liggen
Het volgende fragment,
uit de Bill Douglas-trilogie
over een jongetje dat uit
een mijnwerkersgezin
komt maar kunstschilder
wil worden, was illustratief voor de jeugd van Van Hove. Hij voelde zich altijd
tussen twee werelden in vallen, hij werd niet gezien,
voelde zich niet thuis. Maar juist die omgeving (Van
Hove bracht als tiener zuurstofflessen naar voormalige
mijnwerkers die op sterven lagen) leerde hem altijd
aandacht te blijven houden voor ‘mensen die het niet
zo goed hebben in de wereld’.
Zo stond het eerste uur voor het grootste gedeelte
in teken van Van Hoves jeugd, zijn opgroeien in Kwaadmechelen en zijn tijd op het internaat, waar hij zijn homoseksualiteit en de ‘warmte van de repetitieruimte’
ontdekte. Even later volgde een geweldig fragment uit
de net zo geweldige documentaire over rockband Metallica, waarmee Van Hove liet zien hoe belangrijk
kwetsbaarheid en intimiteit zijn, dat vriendschap en
haat zo dicht bij elkaar liggen en dat mensen ook een
leven buiten de kunsten hebben – en hij, veeleisend als
hij is, heeft dat moeten leren.
Of het nou over Bambi, Metallica, de manie van Werner Herzog of het vertalen van Dostojevski ging: telkens toonde Van Hove zich een innemend verteller, die
zijn gevoelens en visies met flair verwoordde, soms
zelfs vragen aan zichzelf stellend en die in zijn antwoorden eerder afgeremd dan aangemoedigd moest
worden. ‘Het is maar toneel, maar het moet wel het allerbeste ter wereld zijn’, zei Van Hove op een zeker moment over zijn benadering als regisseur. Hij wil daarnaast dat de kunst die hij maakt toegankelijk is voor iedereen. Zijn ideale televisieavond, zoals hij hem gisteravond zelf regisseerde, was dat zeker.
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Joaquin Phoenix in Joker.

et is fijn om Joaquin
Phoenix even normaal
te zien lachen, bij de
presentatie van Joker,
zaterdagmiddag in Venetië. Voorafgaand aan de opnamen
van de eerste superheldenfilm met
een hoofdrol voor het kwaad (en zonder superheld) bestudeerde de 44-jarige Amerikaanse acteur video-opnamen van mensen met een oncontroleerbare pathologische lach; een neurologische aandoening. En Phoenix is
een uitmuntende leerling. Zelf twijfelde de acteur eerst nog aan zijn
krankzinnige, afwisselend holle,
droeve en extatische clownslach.
Toen ze de rol bespraken, had regisseur Todd Phillips gezegd dat het
moest klinken alsof het grinniken de
Joker ‘bijna pijn’ doet. ‘Ik dacht dat
het me niet zou lukken’, zegt Phoenix,
doodserieus. ‘Ik oefende in mijn eentje en vroeg toen Todd bij me langs te
komen, om mijn lach auditie te laten
doen. Ik moest het op commando
kunnen, vond ik. Met iemand tegenover me.’
Phillips: ‘Ik zei: je weet dat je de rol
al hébt, toch?’

H

Joker, opgenomen in de 21 films tellende competitie van het Italiaanse
filmfestival, transporteert de clown
uit de comic naar het realistische
genre van de Amerikaanse neonoirs
en grotestadsfilms uit de jaren zeventig, zoals Serpico en Taxi Driver. De wordingsgeschiedenis van Batmans

aartsvijand speelt zich wel af in het
fictieve Gotham, dan nog zonder
vleermuisvigilante. Zijn achtergrond
is noch in de strips nog op film eerder
verkend. Phoenix is virtuoos als de
psychisch verwarde inhuurclown
Arthur Fleck, die gebukt gaat onder
de schijnbare onverschilligheid van
zijn medemens. Als hij in een metro
drie agressieve beursknullen omlegt,
ontdekt hij dat het moorden hem iets
verschaft wat hij nooit bezat: een
identiteit, of een invulling van zijn leven. De man – of clown – wordt eindelijk opgemerkt.
‘Voor mij is Joker niet heel anders
dan wat ik eerder heb gemaakt’, zegt
Phillips, die als regisseur van de vrijgezellenfeestkomediereeks The Hangover niet eerder werd uitgenodigd
voor de competitie van een prestigieus festival als dat van Venetië. ‘Het
zijn allemaal films met een begin,

‘Onze joker is er
niet op uit om de
wereld in de fik te
steken. Hij wil
mensen oprecht
aan het lachen
maken’

midden en eind. Ik ben wel beïnvloed
door de grote karakterstudies uit de
jarenzeventigcinema. Ik dacht al langer: waarom zou dat niet kunnen met
de comicwereld? Echt diep ingaan op
een personage. Of mijn film effect zal
hebben op andere comicverfilmingen? Dat kan ik niet zeggen. Ik denk
dat de huidige superheldenfilms het
heel goed doen, ze hoeven niet per se
te veranderen.’
Makkelijk was het niet, om DC (van
de comics) en de overkoepelende
Warner-studio van een nieuw soort
genre script te overtuigen. ‘Maar uiteindelijk lieten ze ons precies doen
wat we wilden.’ De gok – iemand met
middelgroot budget (50 miljoen
euro) een vrijere hand geven met een
van de bekendste stripfiguren – kán
gunstig uitpakken, gezien de eerste
jubelreacties en nu al kolossale online belangstelling van de fans. Eindelijk is het eens DC dat spraakmakend
en vernieuwend is, en even niet het
superheldencollectief van comicconcurrent Marvel, dat door Disney zo
succesvol wordt uitgebaat.
Phoenix haalde zijn lijf zozeer door
de mangel voor deze rol, dat het een
(enge) bezienswaardigheid wordt.
Als de joker danst – en deze joker
danst graag – ontwaren we een ballet
van rib, jukbeen en schouderblad onder ruimvallend groezelig vel. ‘Als je
zo veel gewicht verliest in korte tijd’,
zegt Phoenix in Venetië, ‘beïnvloedt
dat je psychische gesteldheid.’ Met
een lachje: ‘Je wordt écht gek.’

