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B I O S C O O P

THE INVISIBLE WOMAN
Ralph Fiennes met Ralph Fiennes, 

Felicity Jones, Kristin Scott Thomas

★★★★★

TROUVEZ LA FEMME
Ralph Fiennes loert in de coulissen van Charles Dickens’ liefdesleven 
in het discreet feministische overspeldrama The Invisible Woman.

G
reat Expectations, Oliver Twist, David Copperfield, 
A Christmas Carol, Nicholas Nickleby... er is geen
 enkele Britse schrijver, tenzij die William Shakespeare
heette, wiens werk zo vaak verfilmd werd als Charles
Dickens (1812-1870). Maar wie de nog altijd populaire,

sociaal bewogen chroniqueur van victoriaans Engeland
nu écht was, en wat de engelen en demonen waren die
hem achter de schrijftafel en in de literaire coulissen
 bezochten, daarover is veel minder bekend.

Hoog tijd dus om het scherm op te lichten, vond Ralph
Fiennes, en in zijn tweede uitje als regisseur (zijn debuut
was Coriolanus, naar – warempel – Shakespeare) zet de
Britse A-lister zelf de stoofhoed van de succes schrijver op.
Die blijkt in deze adaptatie van Claire Tomalins gelijk -
namige biografie al jaren getrouwd met Catherine Hogarth,
maar dat huwelijk leverde hem meer kinderen (tien stuks!)
dan extatische momenten op. Geen wonder dat Dickens,
op de piek van zijn roem en charmeur hors catégorie, niet
ongevoelig blijkt voor de bewonderende blikken van de
veel jongere actrice Nelly Ternan (Felicity Jones), het begin
van een affaire die hem, toch volgens Tomalins boek en
deze film, zijn huwelijk deed beëindigen en die dertien jaar
zou duren, tot aan Dickens’ dood in 1870. 

Hoewel Dickens de energieke en eigengereide spil -
figuur is waar deze roem- en doemromance in kostuum
en korset om draait en Fiennes de film regisseerde,
schuilt er een grote, vrouwelijke gevoeligheid in. Alles
wordt namelijk verteld in flashback vanuit het gezichts-
punt van de inmiddels getrouwde Nelly, die terugblikt
op haar publiek geheime relatie, en hoe ze die niet alleen
emotioneel maar ook moreel en praktisch onder de
 strikte victoriaanse mores ervoer. 

Grootse gebaren of feministische statements hoef je
daarbij niet te verwachten, maar dat Fiennes en scenariste
Abi Morgan (die eerder Steve McQueens seksjunkiedrama
Shame en de truttige Thatcher-biopic The Iron Lady
schreef) het seksisme willen tackelen, is (over)duidelijk,
met als bottomline: vrouwen wikken en mannen beschik-
ken. Toen, en nu nog altijd.

Bovendien is er nog iets wat dit oerklassiek uitgedoste
kostuumdrama – ontwerper Michael O’Connor kreeg voor
zijn snit-en-naadwerk een Oscarnominatie – een actuele
tint geeft. De geesten van period kings Merchant en Ivory,
of van Karel Reisz’ klassieker The French Lieutenant’s
Woman mogen dan nooit veraf zijn en Abi Morgans script
mag dan iets schools en pedagogisch hebben, Fiennes
geeft zijn vertelling de nodige textuur mee met hand -
bewogen close-ups, gedempte tableaus (alsof victoriaanse
foto’s van weleer tot leven komen) en plotse momenten
van verstilling die je eerder bij een hedendaagse arthouse-
film dan bij een beroemdhedenbiopic over negentiende-
eeuwse minnaars verwacht.

Lang niet zo bevlogen, relevant of voor de eeuwig-
heid bestemd als Dickens’ saillante schrijfsels: wel een
emotioneel ingesnoerde en discreet feministische soap
over onzichtbare vrouwen en hun gesmoorde smarten.
D A V E  M E S T D A C H

FELICITY JONES als THE INVISIBLE WOMAN. 
Achter elke grote schrijver staat een grote vrouw. Minstens.

Mediargus 
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FILM TOP 5 JOE
DAVID GORDON GREEN

THE INVISIBLE WOMAN
RALPH FIENNES

THE MISSING PICTURE
RITHY PANH

NIGHT MOVES
KELLY REICHARDT

BOOSTER
DANIEL LAMBO

BOOSTER
Daniel Lambo met Maurits 

De Baets, Aäron Roggeman,

Anna Franziska Jäger

★★★★★

Brent is met zijn ouders
 verhuisd naar het Brusselse,
waar hij kennismaakt met
Ilse, tevens de oogappel van
Jimmy; een motorcrossfreak
die al meermaals met zijn
 opgefokte brommertje werd
geflitst. De  rivaliteit tussen
beide  jongens wordt
 beslecht met een straatrace.
Dit  jongerendrama lijmt
 verkeersveiligheid aan
 thema’s als ontluikende
 liefde, verlies en prille
 ambities. Songs van Channel
Zero en beukende electro
bepalen het tempo en
Lambo, van de flauwe farce
Los Flamencos (2013), laat
zich te veel verleiden tot
plaatjes op muziek
 monteren. Toch slalomt deze
Vlaamse teenpic vlotjes om
een nadrukkelijke moraal 
en kan hij bogen op een
prima jonge cast en een
 verrassende onthulling in 
de finale. P I E T  G O E T H A L S  

RIDE ALONG
Tim Story, met Ice Cube, 

Kevin Hart, Tika Sumpter

★★★★★

Van 48 Hrs. (1982) over Lethal
Weapon (1987) tot Rush Hour
(1998): actiekomedies
 waarin twee totaal
 verschillende agenten
samen de straten schoon-
houden, zijn er bij de vleet.
En deze lome, op autopilot
geregisseerde variant op de
buddy-copformule biedt niks
nieuws. Gangsterrapper 
Ice Cube is de beenharde
 detective die newbie Ben
(stand-upkomiek Kevin Hart)
mee op patrouille neemt 
om te zien uit welk hout hij
gesneden is als flik én als
schoonbroer in spe. Klinkt
hilarisch? Not really. Het
 gebrek aan originaliteit
wordt benadrukt door luide
actie, een stapel clichés –
 inclusief Laurence
 Fishburne als misplaatste
nemesis – en een dwaas
script dat alle oubollige
charme fnuikt. Te mijden,
deze rit. A N D R E A S  I L E G E M S  

JOE
David Gordon Green met 

Nicolas Cage, Tye Sheridan,

Gary Poulter

★★★★★

Een southern outsiderdrama
over de ersatzvader-zoon -
relatie tussen een 15-jarige
knul (Sheridan) en een ex-
 bajesklant (Cage) op zoek
naar verlossing? Het zal wel
geen toeval zijn dat David
 Gordon Green (George
 Washington, Prince Avalanche)
beste maatjes is met Mud-
 regisseur Jeff Nichols. Maar
waar die laatste indiefilm
deels spielbergiaans aan -
voelde, houdt Green het
 impressionistischer en
 somberder. Verwacht u dus
aan een fatalistische portie
southern gothic over een
 tiener die aan zijn geweld -
dadige pa wil ontsnappen met
de hulp van getroebleerd
houthakker Joe, geboetseerd
uit grauwe beelden van het
Texaanse hinterland en
 doorzopen karakterkoppen.
Een grimmige trip door white
trash America, met Cage in
zijn beste rol in jaren. ( D . M . )  

THE QUIET ONES
John Pogue met Jared Harris,

Olivia Cooke

★★★★★

Hammer verbrodt zijn
tachtigste verjaardag met
een productie die stijl en
smaak mist, twee cruciale
onderdelen van de huisstijl
van de befaamde Britse
 horrorstudio. De onder -
gewaardeerde Jared Harris
(Mad Men, Lincoln) speelt een
prof die met enkele jonge
acolieten de campus in
 Oxford verlaat om een
 dubieus experiment 
verder te zetten. Tijdens
 beproevende séances willen
ze een patiënte van haar
 demonen verlossen door
haar ‘negatieve energie’ te
isoleren. De klassieke maar
niet oninteressante thema’s
(foute experimenten,
 pseudowetenschap) worden
niet uitgediept. De regisseur
heeft het te druk met de 
vele, sporadisch efficiënte,
schrikeffecten die van de
titel een slechte grap maken.
N I E L S  R U Ë L L

NIGHT MOVES
Kelly Reichardt met Jesse Eisenberg, 

Dakota Fanning, Peter Sarsgaard

★★★★★

Stilte en suggestiviteit zijn als steeds 
alomtegenwoordig in Kelly Reichardts Night Moves, 
ook al is het haar meest narratieve en suspensevolle 
film tot nu toe. In deze psychologische ecothriller zoomt 
de maakster van Old Joy (2006), Wendy and Lucy (2008) 
en Meek’s Cutoff (2010) in haar observerende stijl in op 
drie radicale ecomilitanten die een dam willen opblazen. 
Het eerste uur is gewijd aan de voorbereiding en de uitvoering 
van de aanslag, inclusief nachtelijke raid met tikkende tijdbom. 
De slotact focust al even methodisch op de spanning onderling en
 binnenin, waardoor Night Moves muteert tot de indieversie van Misdaad 
en straf, met een zwijgzame Jesse Eisenberg als vegetarische Raskolnikov 
met hoodie. Een geduldig, gelaagd en in zichzelf gekeerd suspensedrama
waarin Reichardt haar less is more-esthetiek trouw blijft en de glibberige
schemerzone tussen idealisme en fanatisme verkent. ( D . M . )
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