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‘Mag ik echt maar één scène uitkiezen? Hij heeft zoveel
magnifieke scènes met onvergetelijke opnames gedraaid.
Als Italiaan is Antonioni deel van mijn opleiding tot
 cinefiel. Je kunt niet leven zonder zijn films gezien te
hebben. Ik ben ook zot van Pasolini, maar Antonioni
heeft veel meer zijn stempel op de cinema gedrukt. Je
begrijpt de cinema van na de jaren zestig niet als je zijn
trilogie La notte, L’eclisse, Il deserto rosso niet gezien
hebt. Hij laat het neorealisme achter zich en opent, naast
de nouvelle vague, de deur naar de moderne cinema.
Zonder Antonioni geen Haneke, geen Angelopoulos of
Béla Tarr. Niet dat je hun films op één lijn kunt zetten,
verre van, maar bij Antonioni begint een andere manier
van vertellen met een hoofdrol voor de fotografie.

‘Ik zie een magnifieke opname voor me uit zijn
 debuut: Cronaca di un amore (1950), een erg mooi liefdes-
verhaal met Lucia Bosè. De camera rijdt naar het venster
en weer terug. Het is een voorproefje van de beroemde
slotscène uit Professione: reporter. Maar de eerste scène
die in me opkomt, is het begin van Il deserto rosso. In het
havengebied van Ravenna wandelt een vrouw met haar

zoontje aan de hand langs de loodsen, buizen en pijpen
van de petrochemische industrie. Wat later staat ze in
een donker, zwart, zwaar vervuild landschap. Hun
 groene en oranje jassen steken schril af tegen de rest van
de omgeving. Af en toe wordt het zwart ook doorbroken
door de oranje steekvlammen die ontsnappen uit een
 fabrieksschoorsteen. Het lijkt wel een tableau van
 Alberto Burri (Italiaanse abstracte kunstenaar, nvdr.). 
Il deserto rosso is de eerste kleurenfilm van Antonioni 
en uiteraard laat hij kleur een betekenisvolle rol spelen.
Maar wat me vooral is bijgebleven, is dat hij net als 
Burri een diep, donker zwart gebruikt. Het zwart van de
 moderniteit. Dat contrasteert magnifiek met de rest van
de film. Antonioni vindt hier het zwart als kleur uit en
loodst het de kleurencinema binnen. Ik zag de film
 dertig jaar geleden voor het eerst, maar herinner het 
me alsof het gisteren was. Ook dankzij Monica Vitti,
 natuurlijk. Zij beneemt je de adem.

‘Men zegt soms dat de films van Antonioni moeilijk
zijn, maar dat is een misvatting. Ze gaan over sterke
 emoties.’ 

N ICOLA MAZZANT I  
IL DESERTO ROSSO (1964)

‘ZONDER ANTONIONI, GEEN HANEKE’
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‘In 2009 bracht ik de scenario’s van drie Antonionifilms –
L’avventura, L’eclisse en La notte – samen in de voorstel-
ling Antonioni Project. Ik verkreeg de rechten vlak voor
Antonioni stierf en heb me toen in zijn werk verdiept.
Maar ik kende hem wel al. Als jonge  filmliefhebber
 ontdekte ik zijn werk in de Monty in  Antwerpen.

‘Ik kies voor de grote eindscène uit La notte. Op het einde
van de nacht voeren twee mensen, Jeanne Moreau en
 Marcello Mastroianni, het Grote Gesprek. Over henzelf,
over hun onmogelijke liefde, over wat voorbij is. Of ze
daarna voorgoed uit elkaar gaan, blijft onduidelijk. Hoop
en wanhoop vechten om het overwicht. Het is een van de
mooiste schrijnende liefdesgeschiedenissen die ik ken.
 Antonioni neemt er ruim de tijd voor. Hier gaat het om in
het leven. Blijven ze samen? Blijven ze niet samen? Alles
heeft dit koppel mee en toch lukt het niet. Maar het lukt
ook niet om uiteen te gaan. Héél aangrijpend vind ik die pas
verloren liefde. Veel blijft onuitgesproken. Liefde is een
mysterie en Antonioni laat hier het einde van dat mysterie
zien. Door de acteurs de tijd en de ruimte te geven, maar
vooral door zijn prachtige manier van filmen.

‘Met dit soort liefdesverhaal – met door seks en macht
 geobsedeerde mannen en vrouwen die het gevecht tegen de
desillusie verliezen – was hij zijn tijd ver vooruit. In plaats
van het begin of de bloei in beeld te brengen, filmt hij het
einde – en zelfs voorbij het einde. Dat was een idee dat men
in de jaren zestig niet wilde horen of zien. Daarom denk ik
dat we nu méér hebben aan Antonioni dan destijds. Ook
zijn beeldtaal en minimalisme komen nu veel minder
schokkend over. Ik veronderstel dat we naar Antonioni
hebben leren kijken zoals we hebben leren luisteren naar
de muziek van Alban Berg. Vroeger zogezegd te moeilijk,
vandaag terug te vinden in elektronische muziek, zelfs
 reclamespots zijn niet bang meer van dodecafonie.

‘Antonioni filmde midden vorige eeuw. Hij was zich
 bewust van de enorme veranderingen in de wereld. De
grootste verandering, industrialisatie, bracht een ander
soort mens voort. Neurotischer, vervreemd, ontmenselijkt.
Zonder politieke films te maken vertelde hij over de samen-
leving. Hij beweerde niet dat het vroeger beter was. Hij
aanvaardde het tijdperk zoals het was, zocht een nieuwe
poëzie en vond schoonheid in bijvoorbeeld gebouwen.

I VO VAN HOVE 
LA NOTTE (1961)

‘DE MOOISTE SCHRIJNENDE LIEFDESGESCHIEDENIS’
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