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Acteur-regisseur Ralph Fiennes (51) over ‘The Invisible Woman’: door de ogen van

ls het over de
liefde gaat,moeten
boeken of films op
clichés beroep
doen, vindt
Fiennes. Zelden
zijn ze te vergelij-
kenmet de unieke
liefde die je zelf

meemaakt,maar sommige geven toch
iets herkenbaarsmee. “InThe Invisible
Woman ontroerdeme vooral de idee van
een vrouwdie een vergane liefde in zich
vasthoudt, als een oudewondewaar ze
maar geen vredemee kannemen.Dat
gevoel kennenwe allemaal.” De vriende-
lijke,maar gereserveerdeRalphFiennes
spreekt zacht en bedachtzaamwanneer
wehemontmoeten in eenhotelsuite in
Torontowaar hij de première van zijn
tweede regie bijwoont.Hij overpeinst
elke vraag, ook degene die hij besluit niet
te beantwoorden.
Fiennes relationele leven is best verge-

lijkbaarmet dat van zijn personage in
The InvisibleWoman. Dickensmaakte de
beginjaren vande publieke belangstel-

ling voor het privéleven van artiesten
mee.Hetmaakte dat zijn geheime affaire
metNelly niet zo geheimbleef. Fiennes
probeerde zijn amoureuze turbulenties
met jongere en oudere vrouwen af te
schermen,maar zewerdenhoe danook
geregeld tabloidvoer.Het ontlokte hem
eenontboezeming aanbiograaf Julie
Kavanagh: “Natuurlijk ontmoet ik nog
interessante vrouwen,maar ik hebme
wel zo goed als neergelegd bij het alleen
zijn.”

Wat is uw favoriete
Dickenspersonage?
“(pauzeert lang)Weet je, eigenlijk kende
ik niet zo veel vanDickens.Maar toen ik
het script vanThe InvisibleWoman las,
vond ik het verhaal zomooi dat ik het
niet links kon laten liggen. Ik hebhetmee
bewerkt, ben er verliefd op geworden en
hebuiteindelijk besloten omzelf Dickens
te spelen. Dus als u hetwilde vragen, nee,
het is niet omdat ikmemetDickens ver-
want zou voelen dat ik deze filmheb
gemaakt. Dit script is toevallig inmijn
handen terechtgekomen.”

Hoe dicht komt deze film bij theater
voor u?
“Niet zo dicht. De vertolkingen zijn veel
innerlijker dan je op toneel zou kunnen
brengen. In de intiemste en geheimste
scènes komt de camera erg dicht en kan
er gefluisterdworden.Dat heeft film voor
op theater. Tochmoet ik geregeld het
podiumopomdat je datmysterieuze
contactmet het publiek, dat je nooit beu
wordt,wil blijven voelen.”

Zelf praat u niet graag over uw privé-
leven. Zou Dickens het u niet kwalijk

hebben genomen dat u de relatie
met zijn veel jongere maîtresse op
het grote scherm gooit?
“Ik geloof liever dat Dickens enNelly blij
zouden zijn dat we hún verhaal hebben
verteld. Om eerlijk te zijn, ik wasmeer
geïnteresseerd in Nelly dan in Dickens.
De eerste versie van het script vertrok
van het standpunt van een fictieve bio-
graaf die Nelly wil doen praten. Het had
meer iets van een detective. Nu tonenwe
Nelly’s kijk op de zaak direct door haar
ogen. En door haar ogen leer je Dickens
danweer kennen. Dat vond ik een aan-

Indit sfeervollemaarook
grimmigeSouthern-drama
verschaft JoeRansomwerkaan
eenzootje ongeregeldbij een
nogal vreemdevormvan
bosbeheer. TienerjongenGary
wil ookabsoluut aande slag.
Joe geeft hemeenkans.

JAN TEMMERMAN

Indit indie-projectwordt Joevertolktdoor
NicolasCage,diehier (eindelijk)nogeens
magbewijzendathijweldegelijkkanacte-
renennogaltijdmeer inz’nmarsheeftdan
deongetwijfeldmeer lucratieveGhost
Rider- enNationalTreasure-sequels.Zijn Joe
is eencomplexen intrigerend,maarook
explosiefpersonage.Nietmeteeneenrol-
model.Nietmeteen iemanddiedoorhet
levenverwend isgeworden.Eendraaideur-
verledenmetdegevangenis.Niet teverwon-
derendusdat Joemeestal kijkt alsofhij alle
leedvandewereldopz’n schouders torst.
Enhij erooknietskanaandoen.
Toch laat Joezichvermurwendoorde

smeekbedeomwerkvande jongeGary
Jones (goedevertolkingvanaanstormend
talentTyeSheridan,dieeerder reeds inMud
schitterde). “Ikkan jenietsbeloven”, zegt
Joe. “Maar ikzalproberenvriendelijk te
zijn”.
Voorde tiener isdatalheelwat.Hij komt

namelijkuit eengezinwaarvoorde term
disfunctioneeluitgevonden lijkt.Hetwerk

inkwestie is eenperfidevormvanbosbe-
heer: gleuvenkappen inbomen,dievol-
sproeienmetgif endanwachten tot zever-
dorrenzodatdie stukkenbos, inopdracht
vaneen lokaalhoutbedrijf,welgerooid
moétenworden.

Dakloos natuurtalent
Nietalleendezogehetene ‘treepoisoners’
vanJoezijneenzootjeongeregeld.Die
omschrijving isookvan toepassingopzijn
eigen levenals stuurseeenzaat. Joegokt,
drinkt engaatnaardehoeren.Het zorgt
vooreennooit eindigendereeksproblemen,
ruziesenandere stommiteiten.Enhetver-
ledenblijfthemachtervolgen,onderandere
indevormvaneenmandienaeenvecht-
partij, diehemmeteengehavendgezicht
opzadelde, opwraakaast.
Devertelstructuurvande filmkanzeker

niet rechttoe rechtaangenoemdworden,
maardat stoortniet.Het chaotische, vaak
brutaleensomsgewelddadige levenvan

dezewhite-trashpersonageshangt sowieso
methakenenogenaanelkaar.Mensenmet
littekensophunziel enophun lijf.
Menvoeltweldat Joeopeenofandere

manierde jongeGary inbeschermingwil
nemen.Hemwellichtdekanswil gevendie
hij zelfnooit gekregenheeft.Maarer is toch
vooraldie sfeervandreigingenonafwend-
baaronheil.Alsofniet alleendebomen,
maarookdemensenvergiftigdworden.
Omdatniet alleenalcoholofdrugs,maar
hunkarakter,hun temperament,hunvenij-
nigheidvaakzelfhuneigengrootstevijand
vormen.
Derol vanWade,deafschuwelijkevader

vande jongeGary,wordtverbluffendver-
tolktdoorGaryPoulter.Nooit vangehoord?
Natuurlijkniet. Poulterwaseendakloze,die
tijdensdedraaiperiode inTexasdoor regis-
seurDavidGordonGreen ‘ontdekt’werd.
Hijwaseennatuurtalent.Was,wanthij
overleedenkelemaandennadeopnames in
Austin.Hijheeft zijneersteenmeteen laat-
ste filmnooit gezien.

lRalphFiennes enFelicity Jones als CharlesDickens en zijnminnaresNelly Ternan. Fiennes over zijn eigen liefdesleven: ‘Ik ontm

Tuig van de richel met littekens op de ziel

Dickens,
ouwe
snoeper
Ralph Fiennes is op de planken het compleetst,
maar voelt zich ook als een vis in het water in
filmland. Niet alleen als acteur. In The Invisible
Woman regisseert hij de talentvolle Felicity Jones
als Nelly, Charles Dickens’ veel jongere maîtresse.
Zelf neemt hij de rol van Dickens voor zijn
rekening, en dat is niet zo toevallig als hij zelf
doet uitschijnen. Nico Krols

A
‘Zijnvrouwwas
geensterkevrouw.
Hetarmemens
werdzowat
belegerddoor
haar tien
zwangerschappen’
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JOE
DRAMA

Regie: David Gordon Green
Met: Nicolas Cage, Tye Sheridan,
Gary Poulter, Ronnie Gene Blevins
Duur: 117 minuten

lNicolas Cage doetwat ie somswel
eens doet: prima acteren. © RV
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de maîtresse Charles Dickens leren kennen

trekkelijk idee:meekijken door de ogen
van de vrouw die zichzelfmoest wegcij-
feren.”

Het cliché wil dat een succesvol man
een sterke vrouw achter zich heeft.
Wie was dat dan bij Dickens?
“Catherine Dickenswas dat helaas niet.
Het armemenswerd zowat belegerd
door haar tien zwangerschappen. Sinds
hun huwelijk was ze elke twee jaar
zwanger. Fysiekmoet ze duswel sterk
geweest zijn,maar zewas depressief van
aard. Dat neemt niet weg dat Dickens

wel altijd een sterke vrouwnodig had.
Hij was een onverdundeworkaholic.
Hij werkte altijd tegenmeerdere
deadlines.

“Mijn theorie is dat hij een geïdeali-
seerd beeld had van een vrouw overwie
hij in zijn boeken schrijft, tot hij denkt
haar in het echte leven te zien. Hij ont-
moette Nelly Ternan en viel voor haar.
Maar Nelly gooide zich op den duur niet
meer aan de voeten van de schrijver die
zij zo bewonderde. Zij was autodidact,
maar na verloop van tijd kon zewel
degelijk zijn intellectuele evenknie zijn.”

Moet u dicht bij het karakter staan om
het goed te kunnen spelen?
“Nee, hetwisselt. Soms is het handig om
iemand te spelenmetwie je eigenschap-
pendeelt. Personages dieme compleet
vreemd zijn daarentegenmakenme
nieuwsgierig. Je zoekt eenmanier om
met hen eenband te hebben, en dan kan
je alsnoguit jezelf putten omer leven in
te blazen. Vroeg of laat ga je van je perso-
nage houden – ook vanVoldemort of
AmonGoeth – enhou je ervan omhet te
vervolledigen.”

Wilde u bewust de parallel trekken
tussenDickens’ publieke leven en dat
van bekendheden in deze tijd?
“Ik heb er niet zo over nagedacht, omdat
het gewoondeel uitmaakte vanhet ver-
haal. De interesse vanhet publiek in het
privéleven van artiesten is in die tijd
opgekomen.De kranten begonnen van
mensen alsDickens publieke figuren te
maken omdat ze doorhaddendat ze
daarmee de publieke vraatzucht konden
bedienen.”

Viel Dickens ook voor Nelly omdat zij
zich nooit volledig gaf, zodat het een
oneindige jacht bleef?
“Daar ben ik van overtuigd, ja. Ik denk
ookwel dat ze hun relatie geconsumeerd
hebben,maar ik vraagme af hoe dat
moet gegaan zijn. (lachje) Zijmoet dat
moment alleszins languitgesteld heb-
ben.Hij heeft het haar,met al zijn bezig-
heden en reizen, niet gemakkelijk
gemaakt. Goedmogelijk dat als hij thuis
was, er veel plezierwerd gemaakt, alwas
hetmaar omdat hij een grappig verteller
was.

“Het idee vande lijdendemaîtresse, als
slachtoffer vandemannelijke dominan-
tie, is niet het hele verhaal. Nelly zag zich
helemaal niet als een lijdzaamslachtoffer.
Zij konhumeurig zijn, scherpuithalen en
Dickens op zijnnummer zetten.”

Ze is niet het slachtoffer vanDickens’
midlifecrisis?
“Van zijnwedergeboorte, bedoelt u.
(lacht)Nee, ik denkhet echt niet.”

Wordtzomer2014zoietsals ‘dezomervan
deVlaamse jeugdfilm’?Labyrinthusvan
DouglasBoswell enhet inBerlijngoedont-
vangenVioletvanBasDevoskomeneraan
maareerst laat jeugdfilmdistributeur
JekinoBoosteropmeerdandertigVlaamse
bioscopen los.

Het is eenvinniggedraaidekijkop

enkele stadsjongerendieoppleintjes inde
buurt vandeBasiliekvanKoekelberghun
haantjesgedragbotvierenmetopgefokte
brommers, skateboardsenBMX-fietsjes.
EensoortVlaamseSpettersomPaul
Verhoevens rauweenbittereNederlandse
klassiekernogeens teciteren?Nee,hoor.Al
pastdieanticonformistischeattitudediede
eeuwigeNederlandsebadboyVerhoeven
typeert, ookenigszinsmetdeBrusselse
filmmakerDanielLambo.

Even terugnaarde film.Die isgeïnspi-
reerdopWolkeneneenbeetje regenvanDirk
DobbeleersenMarcHendrickx, jeugdau-
teursdie inhunboekenaandachthebben
voor sociaal-maatschappelijke thema’sals
weglopenvanhuis, pestgedragenverkeer.
InBoosterzijnhetdie twee laatste itemsdie
reliëf gevenaanditmeteenaltijdeven jach-
tigecameragefotografeerde jongerenpor-

tret.Datdraait omdepasvanuitTieltnaar
Brussel verhuisdeBrent (nieuwkomer
MauritsDeBaets), een jongenmeteen
geheimdiedegespannensfeer thuisvan
zichaffietst opzijnBMX.Hij komtal snel,
omwille vaneenmeisje, inaanvaringmet
Jimmy(AäronRoggeman), eenketjemet
donsonderzijnneusdatkicktopstraat-
racesmetzijnbrommer.

Vanprobleemjongeren,pestgedragop
school enverkeersveiligheid tothulpeloze
oudersdiehunkinderenaanhun lotoverla-
ten:hetkomt inhetvoortdurend tussen
school, voorstadpleintjes endehuishou-
densvanBrentenJimmyswitchende
Boosterallemaalaanbodzonder inkretolo-
gieofboodschapperigheid tevervallen.Dat
komtomdatLambo–bekendvande farce

LosFlamencos, deCanvas-serieDutsen
meereigenzinnigedocudrama’sals
Traumland–zijn inguerrillastijl opgeno-
men film,gedraaidzonder steunvanhet
VAF,kwiekweet tehoudendoorvoortdu-
rendrauwenergiek in tezettenoppersona-
gesensituaties inplaatsvanbedeesdgas
terug tenemen.

Degeluidsmuurdiehijmetdehulpvan
metalbandChannelZerooptrekt, is soms
wurgendnadrukkelijk,netalshet scenario
finaaldramatisch tegeforceerd–of ishetB-
filmflair? –decrisis vanBrentsouders reve-
leert.Aandeanderekantklinkendedialo-
gengeweldigvlot enacteert zoweldecast
van jongerenalsouderen (vooralomhun
tv-werkbekendeacteursals JokeDevynck,
JurgenDelnaet enKadèrGürbüz)metveel
naturel. Slotsom:Boosterverkentmetpitde
leefwereldvan jongerenenhunoudersmet
betrekking tot verkeersveiligheid.Enemo-
ties zijn somsnauwelijksmeerdan losse
groovesmaarhetwerktperfect. (LJ)

Groovystadsfilm
meteenboodschap

moetnog interessante vrouwen,maar ik hebmewel neergelegdbij het alleen zijn.’ © ABC

Nazijnmet reservesonthaalde regiedebuut
Coriolanuskun jebijRalphFiennes’The
InvisibleWomanzowatelk facet vandepro-
ductiemeteen topscoreafvinken.De
muziek,debeelden,dekostumeringenhet
productiondesignzijnallemaalvanhoog
niveau.Endan is ernogdecategorievande
vertolking.Fiennesdomineertdoordeener-
giekeenonstuitbare figuurvanCharles
Dickens.Ophethoogtepuntvanzijncar-
rièrezetdeBritse regisseurenacteureen
Dickensneerdie toenookaande topvan
zijnkunnenstond.NaastFiennesenJones
zijndebijrollenzorgvuldig ingevulddoor
KristinScottThomasalsdebegrijpende
moedervanNelly enJoannaScanlanalsde
beklagenswaardigeCatherineDickens.
Maarer is evengoedFelicity Jonesdie schit-
tert, alweer ineenperiodefilm,alsNelly.Zij
zetDickens’maîtressegevoeligneerals een
jongonervarenwichtmeteensterkewildie

haareigenambities fnuiktedoorzich
onzichtbaar temaken, soms letterlijkdoor
zichop te sluiten, enopvraagvanDickens.
Zeviel voorhaar idool tijdensderepetities
vanéénvanzijnamateurtheaterstukkenen
hij, zelf 45, zoude laatstedertien jaarvan
zijn leveneengeheimerelatiemethaar
onderhouden.De immenspopulaire schrij-
verwasbangvoorhet schandaalwaarvan
nietmeermochtgewetenzijndanwat
gefluisterdwerd.
Deverfilmingvanhetgelijknamigeboek
vanClaireTomalinwerd ineenscriptgego-
tendoorAbiMorgan, scenarist vanThe
IronLadyenShame.Ookdiecategorie
moestenwenogafvinkenmeteen topscore:
dit script zet complexe figurenneermet
scherpeeneenvoudigeprachtdialogen.Zo
presteertThe InvisibleWomanheteen film-
schoolvoorbeeld tezijnvoorhetklassieke
kostuumdrama. (NK)

Onstuitbare
schrijver

lllll

BOOSTER
JEUGDFILM

Regie:Daniel Lambo
Met:Maurits De Baets, Joke
Devynck, Jurgen Delnaet
Duur: 80minuten

lNieuwkomerMaurits De Baets
speelt de pas naar Brussel verhuisde
BMX’er Brent. © JEKINO

Eenvinnig
gedraaidekijkop
Brusselse jongeren
diehunhaantjes-
gedragbotvieren
metopgefokte
brommers,
skateboards
enBMX-fietsjes
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THE INVISIBLEWOMAN
BIOGRAFIE

Regie: Ralph Fiennes
Met: Ralph Fiennes, Felicity
Jones, Kristin Scott Thomas,
Joanna Scanlan
Duur: 111 min

De zichzelf regisserende acteur

Meerdere acteurs en actrices waagden
zich al aan de overstap van vertolking
naar regie, maar hielden beide metiers
op zijn minst wel gescheiden. Toch zeker
in een debuut. Het is onze voorzichtige
indruk dat er de laatste jaren, mogelijk
door de geëvolueerde techniek en een
betere entourage, beterschap te merken
is bij acteurs die zichzelf regisseren. Er is
niks nieuws onder de zon als Ralph Fien-
nes besluit om onder regie van zichzelf
in Coriolanus en The Invisible Woman
een belangrijke rol neer te zetten. Charlie
Chaplin deed niets anders, net als
Woody Allen, en OrsonWelles regis-
seerde zichzelf in zijn debuut Citizen
Kane.

Vloek?
Het is dus niet onmogelijk, maar een ha-
chelijke onderneming is het wel. Vraag
dat maar aanWilliam Shatner. Zijn Star
Trek V: The Final Frontierwas een roem-
ruchte flop. Sonny van Nicolas Cage
heeft zeker in twee zalen gespeeld. Sally
Field bewees met haar Beautiful dat hui-
len voor de camera niet hetzelfde is als
een logische plotlijn trekken. En ocharme
Kevin Costner die door de mangel werd
gehaald voor The Postman. Voor Billy
Bob Thornton betekende zichzelf regis-
seren dan weer niets minder dan een
zegen. Hij was een zo goed als onbekend
acteur tot hij met Sling Blade, dat hij had
geschreven en geregisseerd en ge-
speeld, een plek tussen de sterren ver-
overde. Fiennes besloot op lekker

ouderwetse pellicule te draaien, maar de
huidige digitale technieken laten regis-
seurs tegenwoordig toe meer te filmen
zonder dat de prijs noodzakelijk de
hoogte wordt ingejaagd. Mogelijk heb-
ben de beginnende acteurs-regisseurs
ook geleerd uit het verleden en stellen ze
hun entourage zo samen dat ze beter
begeleid worden, met een goede core-
gisseur om te beginnen. Al de rest is wel-
licht een kwestie van budget.
Niet dat ronkende namenmakkelijker
aan een dubbele job geraken. Niemand
wilde Robert Duvalls indrukwekkende
The Apostle financieren, dus betaalde hij
alles zelf. Interessant zijn de films die ac-
teurs zelf regisseren wel bijna altijd,
omdat ze vaak vanuit een persoonlijke
drijfveer worden ontwikkeld. Het zijn
projecten die ze met hun hart hebben
gemaakt en met alle geweld verwezen-
lijkt willen zien. George Clooneys Good
Night, and Good Luck en Robert De-
Niro’s A Bronx Talewaren persoonlijke
films. Ook voor Clint Eastwood, die vol-
gens Sergio Leone als acteur maar twee
gelaatsuitdrukkingen had (met hoed en
zonder), was regisseren een zegen: zijn
films tappen uit een heel ander vaatje
dan diegene waarin hij heeft meege-
speeld en zijn producties waarvoor me-
nige ster graag een deel van zijn gage
laat vallen. Sean Penn, Robert Redford,
Jodie Foster, Ron Howard, Jon Favreau,
Mel Gibson, Sylvester Stallone, Ben Stil-
ler, allen hebben ze één of meerdere
films gedraaid, met wisselend succes.
(NK)

lWilliam Shatner, Kevin Costner, Billy Bob Thornton en Clint Eastwood.
Allen regisseerden zichzelf. De eenmet almeer succes dan de ander. © RV
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