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Advertentie

Door Gabrielle Lipton
Londen. Paul Raymond was de
man die in de jaren vijftig de eerste
stripteaseclub opende in Soho, Lon-
den, de Raymond Revue Club, soft-
pornobladen als Men Only uitgaf, en
vervolgens zijn imperium van porno
uitbreidde naar vastgoed en een van
de rijkste Britten werd. Hij was zo-
wel een sluwe zakenman, een feest-
beest als een charmeur. Eeen beetje
zoals Playboy-oprichter Hugh Hef-
ner, maar dan Brits pompeus. Over
die man, ‘The King of Soho’, die in
2008 overleed, maakte Michael Win-
terbottom de soms Brits droogko-
mische film The Look of Love, die nu
in de bioscopen draait.

Dat u een film over de seksindu-
strie ging maken, had u daar
geen bedenkingen tegen?
„Je denkt natuurlijk wel even: een
film over een man die clubs met
vrouwen exploiteerde, is dat wel een
goed idee? Maar [de Britse acteur en
komiek] Steve Coogan kwam met
het plan voor het project. Paul Ray-
mond was een grote naam in Groot-
Brittannië, had een kleurrijk leven
met bijpassende carrière, maar je
voelt dat er een gat zit tussen zijn
succes in het openbaar en zijn privé-
leven. Dat leek interessant materi-
aal. Dat hij in een sector werkte die
niet moreel geaccepteerd is, wil niet
zeggen dat we geen film over hem
konden maken.”

Hoe ervoer u werken in de ‘adult
entertainment’ wereld?
„Het is een nogal vreemd wereldje
in het Londense Soho, dat zich voor-
al ’s nachts afspeelt. Er ligt een dun
laagje glamour overheen, maar dat
is niet de werkelijkheid. De mensen
die er rondlopen worden betaald om

je te plezieren. Het is een doelbe-
wust onwerkelijke wereld – wa t
vreemd is om een film over te ma-
ken, omdat je iets probeert te van-
gen dat, van zichzelf, nep is. Het was
ook een vreemde ervaring om be-
hoorlijk wat tijd – een paar maan-
den – in deze wereld door te bren-
gen. Het was goed om er na afloop
uit te komen, boven te komen en
naar frisse lucht te kunnen happen.
Maar nog eens acht weken terug in
kelders in Soho tot vier uur ’s och-
tends? Nee.

Herkende u, als entertainer, iets
in Raymond de entertainer?
„ Raymond zag zichzelf als een pure
entertainer, vond zichzelf een artiest

die al zijn energie stak in geld ver-
dienen. Je weet niet of hij een goed
mens is, maar ik houd erg van zulke
personages. We spraken met ver-
schillende mensen, en iedereen had
een verschillende versie van hem. In
plaats van een idee te krijgen over
één persoon, kreeg ik een idee van
wat hij steeds wilde bereiken in ver-
schillende situaties en transacties. In
het zakenleven was hij heel succes-
vol, maar ik kreeg het gevoel dat hij
iemand was die zich steeds aanpaste
en geen coherent beeld van zichzelf
had. Hij gaf toe aan alle verleidingen
die langs kwamen, maar dat liet ook
een gapend gat achter.”

Zijn relatie met zijn kinderen

leed onder zijn levenstijl.
„Hij was dogmatisch streng voor
zijn zoons. Verschillende mensen
vertelden dat zijn huis ook net een
club was. Er was geen familiewo-
ning. Ik denk dat Paul Raymond ge-
woon geen goede vader was. Het
idee van deze film is dat je tegen el-
kaar kunt afzetten wat hij wint en
wat hij verliest. Aan de oppervlakte
is er muziek en dans, en hopelijk is
dat vermakelijk, maar daaronder
schuilt een nogal leeg leven.”

Steve Coogan speelt de hoofdrol.
U maakte al drie films met hem.
Is hij als acteur gegroeid?
„Ik heb Steve altijd al een goed acteur
gevonden, vooral als komiek. Maar

ik denk dat het duidelijk is dat het
onderliggende verhaal van deze film
niet komisch is, en ik denk dat Steve
het een prettig idee vond dat hij nu
aan een serieuzer verhaal werkte.
Niet dat het personage serieus is. Ik
denk dat Paul Raymond niet erg
goed kon omgaan met serieuze kan-
ten van het leven, wat op het hele ver-
haal weer serieuzer maakt.”

Hoe kreeg u het voor elkaar dat
de acteurs zich op hun gemak
voelden als u seksscenes draaide?
„ We hadden veel vrouwen gecast die
in de sector werken, dus voor hen
was het volkomen normaal, pikante-
re scenes draaien. Daardoor werd het
voor de crew en de andere acteurs
ook vrij snel normaal. Het is dus niet
gênant, het is een baan. Dat is één
kant van de zaak. De andere kant is,
denk ik, dat deze film gaat over een
man die geld verdient door vrouwen
te gebruiken als amusement. Vrou-
wen waren dus cruciaal voor zijn suc-
ces. Scenarist Matt Greenhalgh heeft
een verhaal geschreven dat werd ver-
sterkt door de vrouwelijke persona-
ges. De drie vrouwen met wie Paul
Raymond echt kon opschieten, zijn
alle drie sterkere personen dan hij.
Ze zijn niet tweedimensionaal, bij
hen kun je je echt betrokken voelen.”

„Er ligt een dun laagje
glamour over.” M i ch a e l
Winterbottom over zijn
film over het leven van de
man die de Britse porno-
industrie opzette.

Niet nog eens acht weken in Soho-kelders
Interview Michael Winterbottom, filmregisseur van ‘The Look of Love’

Winterbottom geeft een beeld van de wereld van de Britse seksclubs in The Look of Love

De Britse regis-
seur M ichael
W interb ottom
(52) experi-
menteerde met
veel filmgenres:
sf, western,
d o c u m e n t a i re ,
docudrama, re-
latiefilm, biopic.
Over drie Britse moslims die
zonder aanklacht in Guantána-
mo Bay vastzaten maakte hij
het docudrama The Road to
Guantánamo (2005); over twee
concurrerende Britse komieken
de komedie The Trip (2011).

Britse veelfilmer
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Beste Prinsengrachtconcert
dankzij Pappano en Calleja

Heftig spel mist zijn doel Hilarisch gekanker

Ramsey Nasr (boven) en Roeland Fernhout in ‘Lange dagreis naar de nacht’. Foto Jan Versweyveld Vincent Rietveld (links) en Ward Weemhoff. Foto Sofie Knijff

Toneelgroep Amsterdam opent het theaterseizoen met Eugene O’Neills Lange dagreis naar de nacht
– de frustraties en woede uit dat stuk worden een zaal ernaast weerspiegeld door De Warme Winkel.

Achterkant van De W arme W inkel.
Gezien: 25/8 . Inl: achterkant.nu
vvvvV

Door Herien Wensink
We zien het publiek de zaal inko-
men, horen het geroezemoes, zien de
acteurs op de rug. Achterkant van De
Warme Winkel biedt zicht op het po-
dium van de grote zaal van de Stads-
schouwburg, en het decor van Lange
dagreis naar de nacht van Toneelgroep
Amsterdam. Vincent Rietveld en
Ward Weemhoff spelen zichzelf over
dertien jaar; mislukt, verlopen, ge-
frustreerd. Ze hebben een onduide-
lijk baantje achter de schermen bij
TA, en terwijl zij wodka drinken,
speelt achter hen nog altijd de succes-
productie Lange dagreis naar de nacht.

Grof, schaamteloos en hilarisch
kankeren de twee op hun succesvol-

lere collega’s. Op TA-leider Ivo van
Hove („Iglo van Hove”) en op Roe-
land Fernhout, met diens „uitstra-
ling van een zeekoe”. Meedogenloos
becommentariëren ze elke hande-
ling . En passant krijgen we een in-
kijkje in een familietragedie die niet
onderdoet voor die van O’Neill.

Maar de makers willen zeker niet
alleen het ‘grotezaaltoneel’ afzeiken;
ook het collectief, het egotheater en
de eigen intellectuele aspiraties moe-
ten het ontgelden.

Als TA-actrice Marieke Heebink de
grote zaal even verruilt voor ons ach-
terkamertje vindt met een mooie ode
aan de vergankelijkheid de verzoe-
ning plaats. Van heel dichtbij maken
we vervolgens de finale van Lange dag-
reis mee, plus het applaus. Ontroe-
rend. Vanaf de achterkant bezien
wordt de magie nog groter.

Lange dagreis naar de nacht door
T oneelgroep Amsterdam. Gezien
25/8 . S tadsschouwburg Amster-
dam. T /m 13 /12, daarna tournee.
vvVVV

Door Ron Rijghard
Het is een duister stuk, Lange dagreis
naar de nacht van Eugene O’Neill. De
Amerikaanse toneelauteur be-
schreef een miserabele dag uit het
leven van vier diep ongelukkige, ge-
frustreerde en eenzame mensen, die
samen een gezin vormen: een echt-
paar en hun twee volwassen zonen.

De vier doen niet anders dan el-
kaar afbranden, ogenblikkelijk
weer de liefde verklaren en weer ver-
der gaan met ruziën. De zonen noe-
men hun vader een vrek en een
klootzak, de vader vindt zijn zonen
bloedzuigers en nietsnutten.

De dag begint met zorgen om
moeder, die na even clean te zijn ge-
weest haar verslaving weer oppakt.
Tegelijk blijkt de jongste broer tbc
te hebben. Die ontwikkelingen vor-
men nieuwe brandstof voor terug-
blikken en ontboezemingen.

De mannen drinken de hele dag –
als het erop aankomt is hun bekom-
mernis om hun moeder en vrouw
kleiner dan die om het volgende
glas. Hun angsten en teleurstellin-
gen zitten zo diep dat ze zich heb-
ben ingegraven in hun eigen waar-
heid – de verzachtende omstandig-
heden waarmee ze zich bescher-
men.

„Het is wat de tijd ons heeft aan-
gedaan”, zegt de moeder, tussen de
verwijten aan haar man door, die
haar geen ‘thuis’ heeft gegeven. De-
ze vier zijn blind voor wie ze zijn.

In handen van regisseur Ivo van
Hove komen de beschreven en on-
derliggende emoties niet los. Het
ontbreekt aan kleur, en aan een rit-
me waarin al die harde verwijten
doel kunnen treffen. Ook de groot-
ste tragedies uit het verleden wor-
den met dezelfde haast en zonder
onderscheid opgedist. Die gelijk-
schakeling legt een dempende mat-
heid over de voorstelling.

Het is alsof de acteurs – G ij s
Scholten van Aschat en Marieke
Heebink als ouders en Roeland
Fernhout en Ramsey Nasr – nog niet
toe zijn aan de fase waarin ze ook
uitdrukking kunnen geven aan de
wirwar van tegenstrijdige gevoe-
lens en gedachten bij hun persona-
ges. Het spel blijft grotendeels bui-
tenkant, techniek – en zo verloopt
deze liederlijke dag bijna keurig.

K lassiek
Prinsengrachtconcert. 24 /8  P rin-
sengracht Amsterdam
vvvvV

Door Floris Don
Had de wind pal op de drijvende or-
kesttent gestaan, dan had regen het
Koninklijk Concertgebouworkest
(KCO) verjaagd en was het Prinsen-
grachtconcert afgelast. Gelukkig sta-
biliseerde het weer en zagen 919.000
tv-kijkers de leukste editie in jaren.
Daar jubilea van AVRO, KCO én Am-
sterdamse grachten, mocht het Prin-
sengrachtconcert – meestal kamer-
muziek – dit jaar uitpakken. Tu s s e n
bobo-tribune en orkesttent op pon-
tons pasten slechts 60 bootjes.

Vaak voelt het Prinsengrachtcon-
cert als schijnbaar intiem, maar dit-
maal was het spektakel onvervalst
met dirigent Antonio Pappano als
een absolute specialist met een solide

operaprogramma. Ondanks de lelij-
ke geluidsversterking liet Pappano
in Verdi’s ouverture La forza del destino
schichtige violen sterk contrasteren
met treurende trombones.

Het was de opmaat naar de Malte-
se tenor Joseph Calleja, de gedroom-
de solist voor elk openluchtspekta-
kel. Calleja bezit charisma, een Jor-
danese snik en een geluidsvolume
dat versterking feitelijk overbodig
maakt. Dat de hoogste noten in Nes-
sun dorma en La donna è mobile niet al-
tijd lekker zaten, maskeerde hij met
theatrale gebaren. De opera-uithaal
waarmee hij Aan de Amsterdamse grach-
ten afsloot, oogstte ovaties.

Net zo effectief bleek Tsjaikovski’s
Ouverture ‘1812’, al waren de kanon-
nen vervangen door musketten. De
dramatische opbouw werd maxi-
maal uitgebuit, van het Russische
volkslied in zalvende cello’s tot aan
de afsluitende kakofonie waarin
zelfs het kerkcarillon verdronk.

Door onze cultuurredactie
Amsterdam. De Parade en het
Grachtenfestival hebben deze zomer
een recordaantal bezoekers getrok-
ken, meldden de organisaties.

De rondreizende Parade trok in
Den Haag, Rotterdam, Utrecht en
Amsterdam ruim 300.000 bezoekers.
Vorig jaar waren dat er 267.000. De or-
ganisatie denkt dat de stijging komt
door het mooie weer deze zomer en
het programma en meldt een opmer-
kelijke verschuiving: „Het theaterbe-
zoek lag hoger dan ooit tevoren, waar
het verbruik in de horeca niet is toege-
nomen.” Het programma van deze
23ste editie bestond uit 74 theater- ,
dans- en muziekvoorstellingen, 19
kindervoorstellingen en 37 bands.

Op het Grachtenfestival in Am-
sterdam kwamen dit jaar 63.000 be-
zoekers af. Met 228 concerten op 96
locaties was het programma het
meest uitgebreid van de 16 edities
die zijn gehouden.

Records voor
z o m e r f e s t i va l s

P op
David Byrne & St. Vincent. 25/8  V re-
denburg L eidsche R ijn, U trecht.
vvvvV

Door Jan Vollaard
Twee trombones, twee saxen, twee
trompetten, een Franse hoorn en een
sousafoon. David Byrne en St. Vin-
cent hebben niet bezuinigd op hun
blazerssectie bij de tournee van hun
duoproject. Vier jaar deden ze over
het schrijven van hun album Love This
Giant, met vinnige liedjes die vooral
in het teken staan van de mogelijkhe-
den van een grote blazerssectie.

Ambitieus is het sleutelwoord,
maar veel nadruk ligt ook op de lol
die je op het podium kunt hebben
met zo’n kleurrijke bigband. Op het
meest dramatische moment vielen ze
zelfs op de grond, om St. Vincent ali-
as Annie Clark vanuit hun nederige
positie te begeleiden in haar feminis-

tische strijdlied Cheerleader.
Zowel Byrne als Clark deed ijverig

mee in de strak geregisseerde dans-
jes. Ondertussen werd er fantastisch
gespeeld door blazers die zelf ook al-
lemaal solist zijn, maar die hier het
collectief dienden. De man met de
grote sousafoon danste het hardst
van allemaal en mysterieus zoemen-
de trombones stalen de show in
Burning down the house, een van de vier
Talking Heads-nummers die Byrne
zich veroorloofde en die de voorspel-
bare hoogtepunten werden.

Maar Byrne en St. Vincent impo-
neerden ook om hun indringende
zang en het duel dat ze uitvochten
rond de theremin, met alle veront-
rustende jank- en pieptonen van
dien. Op momenten dat de hoog-
blonde St. Vincent zich iets te veel
naar het heksenregister liet lokken
met haar ijzige uithalen waren er ge-
noeg prachtige blazers om de mu-
ziek een weldadige warmte te geven.

David Byrne en St. Vincent
imponeren met blaasfeest


