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B I O S C O O P

BRIESEND BEEST
Karakteracteur Paddy Considine maakt zijn regiedebuut met ‘Tyrannosaur’,
een hondsbrutaal véritédrama over Blighty’s onderklasse.

‘S
omething’s rotten in the State of Britain’ had de promo-
slogan van Paddy Considines regiedebuut kunnen
zijn. Tyrannosaur is een steenkoolzwart staaltje Brits
miserabilisme. Working class anti-hero van dienst is
Joseph, een vijftiger die sinds de dood van zijn

vrouw als een razende rondjes draait in zijn hoofd, met
gewelddadige driftbuien tot gevolg. Geen wonder dat
zelfs zijn whitetrashburen beducht voor hem zijn, met als
enige uitzondering: de goedmoedige Hannah, die een
buurtwinkeltje uitbaat en zelf de nodige klappen te
 incasseren krijgt van haar bruut van een echtgenoot. 

Waar het met die drie getormenteerde zielen heen 
gaat, kun je wellicht wel raden, het schetsmatige, 
soms zelfs hopeloos geforceerde scenario is zeker niet het
sterkste punt van dit bikkelharde sociodrama. Met
 Considine  achter de camera is Tyrannosaur een acteurs-
film pur sang, waarbij je dat ‘sang’ – met zijn knokpartij-

en en debiet aan ‘fucks’ en ‘cunts’ – haast letterlijk mag
nemen. 

Zo beukt Ken Loachveteraan Peter Mullan de frustraties
uit zijn lijf als Joseph, een pitbull waarin ergens een
puppy verscholen zit en draaft Mike Leighhabitué Eddie
Marsan op als de ziekelijk  jaloerse echtgenoot. Toch is het
vooral Olivia Colman die naar de strot grijpt als Hannah,
een huisvrouw gevangen tussen hond en wolf. 

Een grimmige, geenszins clichévrije, maar sober gere-
gisseerde en intens vertolkte dreun van een feelbad -
movie. Considine – die als acteur de stiel leerde bij Shane
Meadows – zet zo zijn klauwen in de Britse kitchensink-
 traditie. DAVE MESTDACH

TYRANNOSAUR

Paddy Considinemet Peter Mullan, Olivia Colman, Eddie Marsan
★★★★

TERRAFERMA

Emanuele Crialesemet Filippo Pucillo,
Donatella Finocchiaro, Beppe Fiorello
★★★★

Italofilmer Emanuele Crialese – bekend
van het arthousehitje Respiro – richt zijn
geëngageerde camera op Fort Europa
en het immigratiedebat. De plaats waar
noord en zuid op elkaar botsen, is een
Siciliaans vissersdorpje dat overleeft 
op toerisme. De vluchtelingen die er 
uit Afrika aanspoelen, kunnen ze in het
zonnekloppersparadijs danig missen, 
al weigert één vissersfamilie – op 
eigen  risico – zijn geweten te verkopen.
 Crialese, die zelf als illegal alien in New
York verbleef, ramt zijn boodschap er
weinig subtiel in, met fascistoïde flikken
en gewetensvolle vissers als antago-
nisten. Het resultaat is zonnige en
 zwierige, maar overnadrukkelijke
Pavlovcinema, met te veel Italiaanse
 pathetiek. Infelicità! (D.M.)

I WISH

Hirokazu Kore-Edamet Koki Maeda,
 Oshiro Maeda, Ryoga Hayashi
★★★★

Arthousesensei Hirokazu Kore-Eda
houdt het moderne Japan opnieuw een
spiegel voor, met deze familiekroniek
over twee broertjes die sinds de schei-
ding van hun ouders ook apart leven.
Dat euvel hopen de twee ongedaan te
maken door een wens te doen op de
plek waar twee kogeltreinen elkaar
kruisen, het begin van een (zelf)ontdek-
kingstocht vol kinderlijke fantasie en
volwassen sores. Zoals steeds weet
Kore-Eda spontane observaties aan
 gestileerd sentiment te koppelen, al
kwam hij nooit eerder zo gepolijst en
sentimenteel uit de hoek. Met zijn opge-
wekte muziekjes en dito teneur steekt 
I Wish fel af tegen zijn meesterwerk
 Nobody Knows (2004), waarin hij dezelf-
de thema’s in een rauwere docustijl
goot. Zijn meest toegankelijke film tot
nu toe, maar niet zijn beste. (D.M.)  

DRY BRANCHES OF IRAN

Daniel Lambo

★★★★

Na de protestfilm This is not a movie –
over de gevangenschap van Jafar
 Panahi – richt nu ook de Belgische
 regisseur Daniel Lambo zijn camera 
op het  Iraanse straatprotest tegen de
regering  Ahmadinejad. Of beter: zijn
gsm. Lambo draaide dit docudrama
annex pamflet clandestien met zijn
 mobiele telefoon en wisselt YouTube-
en Facebookfootage van de rellen 
af met het verhaal van een jonge
 kunstenaar die bij de ‘groene revolutie’
 betrokken raakt en in de gevangenis
 belandt. Feit en fictie, politiek en
 dramatiek, sociale media en censuur
lopen aldus kriskras door elkaar, met
acteurs wier gezicht steevast buiten
beeld blijft. Een wat gimmickachtige,
maar interessante kijk op de Iraanse
troebelen en haar anonieme helden,
straks in wereldpremière op het
 filmfestival Open Doek. (D.M.)


