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De Morgen zoekt:
wetstraatjournalist
Met het oog op de verkiezingen van volgend jaar, is De Morgen op zoek naar versterking van de

wetstraatredactie. Wil jij jezelf als politiek journalist in de kijker schrijven? Bekijk dan de concrete

opdracht van Yves Desmet op www.deredactievanmorgen.be en dien je werk voor 21 oktober in.
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Van Marty tot Scorsese in

artin
Scorsese (70) komt de tentoonstel-
ling niet zelf bezoeken.De man is
namelijk druk, druk, druk bezig
met wat hij het beste kan en het
liefste doet: films maken.
Binnenkort komtTheWolf ofWall
Street, zijn vijfde samenwerking
met Leonardo DiCaprio, in roula-
tie. Momenteel werkt hij aan een
documentaire over Bill Clinton.
En tegelijk bereidt hij de speelfilm
Silencevoor, over twee jezuïten die
in het Japan van de 17de eeuw het
evangelie gaan verkondigen.

Dat een geniaal filmmaker als
Martin Scorsese een grote over-
zichtstentoonstelling waard is,
staat buiten kijf. Zijn afwezigheid
is zeker geen teken van desinte-
resse of ondankbaarheid, want de
Duitse curatoren mochten zeer
veel materiaal selecteren uit zijn
privéarchief. Ook zaken die bij
hem thuis of in zijn kantoor aan
de muur hingen, mochten meege-
nomen worden. Daar zitten aller-
lei collector’s items bij, zoals origi-
nele filmaffiches van IVitelloni
(1953) enOtto emezzo (1963) van
Fellini, maar ook memorabilia,
zoals de rode balletschoentjes uit
TheRedShoes (1948) van de door
hem zeer bewonderde Britse
regisseurs Michael Powell en
Emeric Pressburger, een brand-
weerhelm uitGangsofNewYork
en natuurlijk ook de Gouden Palm
die hij in 1976 kreeg voorTaxi
Driver. Van die beroemde film

zijn, behalve de iconische poster
van de Belgische kunstenaar Guy
Peellaert, ook enkele originele
muziekbladen te zien van de score
die door Bernard Herrmann
gecomponeerd werd.

De expo is niet chronologisch
maar thematisch opgebouwd,
zowel inhoudelijk (Family,
Brothers, New York, ...) als vorme-
lijk (Editing, Music, ...). In die
muziekruimte valt een prachtige,
wandvullende want levensgrote
foto op: van een breed glimla-
chende Scorsese, omringd door

vier al even goedgehumeurde
Rolling Stones, gemaakt ten tijde
van hun gezamenlijke concertdo-
cumentaireShineaLight (2008).
Bij de tientallen prijzen en trofeën
die de filmmaker gedurende zijn
lange carrière verzamelde, hoort
zowaar ook een gouden plaat. Die
kreeg hij in juli 1978 voor de
50.000 platen die toen verkocht
werden voor een andere inmid-

dels legendarische muziekdocu-
mentaire,TheLastWaltz.

Scorsese is niet alleen een
gedreven filmmaker, maar ook
een zeer gepassioneerde filmfan.
En zo iemand wil natuurlijk dat
films bewaard blijven voor het
nageslacht, in de best mogelijke
condities. Vandaar zijn persoon-
lijke inzet voor restauratieprojec-
ten en ook een opmerkelijke cam-

pagne voor een betere houdbaar-
heid van kleurenfilm. Brieven van
Terrence Malick, Akira Kurosawa
en Steven Spielberg getuigen van
de steun die hij daarbij van
beroemde collega’s kreeg. Zo
schrijft Spielberg hem bij voor-
beeld: “Vijf jaar na Jawsverdween
het blauw uit het water en het
bloed uit de mond van Robert
Shaw werd steeds roder.” Tussen

die correspondentie ook een
briefje van de Duitse cineaste Leni
Riefenstahl. Die draaide haar con-
troversiële nazi-documentaires,
zoalsTriumphdesWillens, welis-
waar in zwart-wit, maar bij haar
latere fotografiewerk, onder meer
over de Afrikaanse Nuba-stam,
kreeg ook zij af te rekenen met
vervagende kleurpellicule.

De expo begint met de projectie

TheBigShave (1968), een van de
eerste kortfilms van Scorsese,
door de regisseur zelf omschreven
als “een korte Amerikaanse nacht-
merrie”. Een jongeman staat zich
te scheren in de badkamer. Niks
aan de hand. Maar na een eerste
scheerbeurt zeept hij zijn gelaat
opnieuw in. Het scheren gaat
door. Er komen schrammen en
steeds grotere snijwonden. Dat
bloed een belangrijk element
vormt in het oeuvre van Scorsese
is bekend. Het bloed dat uit door
kogels doorboorde schedels spat
in gangsterfilms zoalsGoodfellas
(1990), het bloed dat alle kanten
uitvliegt in de boksfilmRaging
Bull(1980), het bloed dat vanonder
de doornenkroon over het
lichaam van Jezus druipt inThe
LastTemptationofChrist (1988)...

Minder geweten is datTheBig
Shaveook een opmerkelijke link
heeft met België. Op de tentoon-
stelling ligt namelijk ook de cor-
respondentie tussen de jonge
Scorsese en Jacques Ledoux, de
toenmalige curator van het
Koninklijk Belgisch Filmarchief
(de huidige Cinematek), dat inder-

Martin Scorsese
wou priester
worden, maar
koos, gelukkig
voor ons en
wellicht ook voor
hem, voor het
filmvak. Maar dat
de schitterende
expositie over hem
nu onderdak heeft
gevonden in een
voormalige kapel,
vindt hij toch wel
iets hebben.
Jan Temmerman

Eenexpovol
collector’s
items,archief-
foto’s, brieven
vancollega’s
enveelmeer

l Boven: Scorsese (r.)met
Robert DeNiro en Jodie
Foster, de sterren vanTaxi
Driver. Onder:metma en pa.
©MARTIN SCORSESE COLLECTION, NY
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één expo

EugèneO’NeillsLange
dagreis naar de nacht
leidt bij Toneelgroep
Amsterdamtot een
gereserveerd familie-
portret. TheaterAntigone
maaktdanweer een
expressionistische
homevideo. Een
dubbelrecensie.

EVELYNE COUSSENS

Langedagreis naardenacht,
gepubliceerd in 1956, na O’Neills
dood, is een vervelend stuk. Mag
dat ook eens gezegd? O’Neill
blijft maar slaan op dezelfde
nagel: de teleurstelling over een
mislukt heden, het teruggrijpen
naar een geïdealiseerd verleden,
het gewicht van voorgaande
generaties, het onvermogen om
verantwoordelijkheid te nemen.
In de tijdsspanne van één dag en
één nacht hervalt Mary in haar
morfineverslaving en sleurt ze
man James en zonen Jamie en
Edmund mee op een roesachtige
trip downmemory lane.

Ivo van Hove sluit de claustro-
fobische gezinswereld nog eens
extra op in een donkere esthe-
tiek van kreukloze perfectie.
Moeder Mary gaat een shotje
zetten: waardig zweeft actrice
Marieke Heebink de zwarte
wenteltrap op die haar naar
hogere sferen leidt. Jan
Versweyvelds decor lijkt een
17de-eeuws Hollands interieur,
maar danminimalistic chique:
streng, zwart, calvinistisch. Een
tafel waarop nooit een maaltijd
zal verschijnen, een bartafeltje
met whisky, geen deuren: in
Langedagreis naardenacht is
thuis een gevangenis, elke
omhelzing een wurggreep. Van
Hove snoert de tekst vast in een
regieconcept dat maar één
teneerdrukkend register kent.
Het decor, de illustratieve
muziek, het psychologisch inge-
leefde spel: alles verwijst einde-
loos naar zichzelf. Alleen
Ramsey Nasr alsbad son Jamie
veroorzaakt af en toe een verfris-

sende rimpeling. DezeLange
dagreis is doordacht, bedacht,
overdacht – doodgedacht. Van
Hove trekt het stuk naar binnen,
maar vergeet zijn publiek mee te
nemen: wat heeft dit gezin eigen-
lijk met ons te maken?

Opengebroken
Hoe anders is de vitale regie
van regisseur/cineast Peter
Monsaert, die O’Neill bij de
haren de open lucht insleurt.
Zijn Mary (Tanya Van der
Sanden) is niet bepaald waardig:
haar borsten puilen uit haar
badpak, haar nukkige gedrag en
vulgaire grappen brengen haar
man (Jos Verbist) in verlegen-
heid. Niet dat hij dat uitspreekt,
het laat zich aflezen van zijn ver-
krampte houding, zijn roodaan-
gelopen nek.Good sonEdmund
(Raven Ruëll) ligt spastisch kron-
kelend op de namaakpelouse
want ja, Monsaert haalt het stuk
weg uit de huiskamer, naar de
poolwaarbij waar deze nou-
veaux riches de zomer door-
brengen.

Het expressieve, fysieke spel
is niet de enige ingreep die het
taaie stuk adem moet bieden.
Monsaert heeft ook de getuigen-
rol van dienstmeid Kathleen
(Liesa Naert) bewaard. Door
haar verbijsterde ogen zien we

pas echt hoe disfunctioneel de
familie is. Ze vertelt ons dat zelf,
via de handcamera waarmee
Monsaert de bekentenissen en
deliria van zijn personages in
beeld brengt. Het camera-oog

breekt het stuk radicaal open
naar buiten: het gaat er ook om
wie zij zijn voor de buitenwereld.
Voor Antigone is de ondergang
van het gezin minder geworteld
in een ‘vloek’ van generaties dan
in de druk van een maatschappij
die dewinners steeds scherper
scheidt van de losers.

Het blijft een raadsel waarom
twee gezelschappen gelijktijdig
met deze O’Neill komen aanzet-
ten. Dat familierelaties vernieti-
gend kunnen zijn (Van Hove)
maar dat ook de samenleving
daarin een rol speelt (Monsaert)
zijn belangrijke inzichten.
Maar er zijn straffere stukken
om dat te bewijzen.

De ene ‘Dagreis’
is de andere niet

Toneelgroep Amsterdam versus Theater Antigone

IvovanHove
denkthet stuk
dood,Peter
Monsaert
breekthet
radicaalopen

Toneelgroep
Amsterdam:
een donkere
esthetiek van
kreukloze
perfectie.
© JAN
VERSWEYVELD

l TheaterAntigone haalt het stukweg uit de beklemming
van de huiskamer. © RV

tijd een experimenteel filmfestival
organiseerde in Knokke. Net als
andere kandidaten had Scorsese
een scenario voor een zwart-wit
kortfilm (het latereTheBigShave)
ingezonden. Zijn project werd
weerhouden en als steun kreeg de
jonge regisseur 16-mm pellicule
van sponsor Agfa-Gevaert. Er
stelde zich wel een klein pro-
bleem: het ging om Agfachrome,
een nieuwe kleurenfilm die Agfa-
Gevaert toen wilde promoten. En
dus werdTheBig Shavenóg bloe-
diger dan oorspronkelijk bedoeld
was. De afgewerkte film kreeg in
Knokke toen wel de L’Age d’Or-
prijs. De eerste bekroning voor
Scorsese was een feit.

Van school gestuurd
Aan de expo is nog een andere
link met ons land en meer bepaald
met Gent toegevoegd. In zijn sto-
ryboard voorTheLastTemptation
ofChristhad Scorsese voor een
bepaalde close-up uitdrukkelijk
verwezen naar het bekende schil-
derijKruisdragingvan Jeroen
Bosch. Dat bevindt zich in het
Museum voor Schone Kunsten
van Gent en hangt nu ook, welis-
waar als reproductie, op de ten-
toonstelling naast een (ook al
weer) bloederige foto uit de film.

Martin Scorsese wou dus eerst
priester worden. Maar tijdens het
voorbereidende jaar werd hij al
van school gestuurd. Toch hangt
in het Caermersklooster het
bewijs van waar de jonge Marty

écht van droomde: een zeer
gedetailleerd storyboard dat hij
tekende voor een Romeins epos,
getiteldTheEternalCity, met in
de cast Marlon Brando, Richard
Burton, Alec Guinness, Jack
Palance en Anthony Quinn.
De regie en productie zou in han-
den zijn van Martin Scorsese, via
het bedrijf MarSco Production.
Natuurlijk is die film er nooit
gekomen. Marty was toen elf jaar.
Hij wist toen nog niet eens
wat een storyboard eigenlijk was.

Expo Martin Scorsese,
Caermersklooster, Gent,
van 11/10 tot 26/01.
www.filmfestival.be

lllll
ToneelgroepAmsterdam,
10-12 oktober in
deSingel, Antwerpen
vwww.tga.nl

lllll
Theater Antigone,
op tournee in
Vlaanderen.
www.antigone.be

Vandaag nog
op Film Fest
Gent
l The Selfish Giant: losjes
gebaseerd op het gelijkna-
mige kortverhaal van
Oscar Wilde, magistraal
verfilmd door de Britse ci-
neaste Clio Barnard, die
aanwezig zal zijn bij de
vertoning. De brutaliteit
van het dagelijkse leven in
de Britse achterbuurten
spat van het scherm. Om
19.45 uur in Kinepolis.
l Omar: een film over het
conflict tussen Israël en
Palestina van Hany Abu-
Assad, die in 2005 hoge
ogen gooide met Paradise
Now. En ook nu is het
weer prijs. Zo kreeg de re-
gisseur in Cannes de spe-
ciale juryprijs van de Un
Certain Regard-sectie. Om
17.30 in Kinepolis. (ST)

l Een schets die Scorsese
maakte voorRaging Bull,
waarin Robert DeNiro
schittert als de getormen-
teerde bokser Jake.


