
welke woorden je moet zeggen... Je
moet al op het toilet gaan zitten om 
nog een beetje controle over je leven 
te  krijgen. Het is waanzinnig.
En toch hebben jullie macht, jullie zijn

tenslotte filmsterren. Hoe behouden

jullie de balans tussen wat jullie willen

doen en wat de wereld van jullie

 verwacht?

Kidman: Op een bepaald moment zeg je:
zo ga ik mijn leven leiden en niet an-
ders. Ik kijk op dezelfde manier tegen
mijn carrière aan en probeer zo gevaar-
lijk mogelijk te zijn in de keuzes die ik
maak. Waarom niet?
Michelle, jij hebt zopas Marilyn

 Monroe gespeeld. Hoe was dat?

Williams: Ik ben net klaar, en moet het
resultaat dus nog zien. Eerst heb ik in de
auto naar haar tapes zitten  luisteren,
daarna heb ik filmpjes  bekeken op You-
Tube – die site is een  zegen – en dan ben
ik thuis beginnen te experimenteren.
Ik vroeg een vriend om te komen
 kijken, of als er iemand aanbelde om
een pakje af te leveren, dan deed ik de
deur open à la Marilyn.

Probeerde je haar stem na te bootsen?

Williams: De stem, de heupbeweging,
haar manier van wandelen, haar
 houding... Haar stem was wel het moei-
lijkst, omdat ze altijd een personage
speelde, ook als ze geïnterviewd werd.
Colin, ‘The King’s Speech’ was niet 

de eerste keer dat je moest stotteren.

Ook in ‘A Month in the Country’

 speelde je een personage met 

dat  probleem. Heb je op dezelfde 

manier gestotterd?

Firth: Het was eigenlijk al de derde keer,
want ik heb ooit nog in een toneelstuk
meegespeeld waarin ik ook moest
 stotteren. Er zijn technieken die je kunt
gebruiken, maar echt waardevol zijn
die niet, omdat elke persoon anders
spreekt en dus ook anders stottert. 
Je moet van nul beginnen, zo simpel 
is het.
Bening: Was het niet vreemd dat Derek
Jacobi meespeelde in The King’s Speech?
In I, Claudius speelde hij toch ook ooit
een stotteraar?
Firth: Dat is wellicht het meest memo-
rabele gestotter dat ooit op het scherm

te zien is geweest, zeker voor iemand
die in Engeland is opgegroeid. Ik vond
het vrij intimiderend om hem tijdens
de opnames op de set te zien, moet ik
toegeven. (Lacht) Maar hij was heel
vriendelijk, en hij heeft me ook advies
gegeven. Hij heeft me bijvoorbeeld ge-
waarschuwd dat het toch een maand of
twee zou duren voor het stotteren weer
zou weggaan.
Kidman: En was dat zo?
Firth: Ja, niet zozeer het stotteren zelf,
maar het feit dat ik over woorden strui-
kelde. En dat gold niet alleen voor mij,
ook de regisseur en de helft van de crew
begonnen te stotteren. Het leek wel een
uitslaande brand.
Kidman: Ik heb als kind een tijdje
 gestotterd.
Firth: Echt?
Ben je ervoor in behandeling geweest?

Kidman: Ik herinner me dat iedereen
 altijd tegen mij zei: ‘Kalmeer, denk na
over wat je wilt zeggen voor je begint.’
Toen ik klein was, wilde ik zo veel
 tegelijk zeggen dat het niet meer lukte.
Ik ben er uitgegroeid.

2 3  F E B R U A R I  2 0 1 1  KNACK FOCUS 1 5

JAMES 
FRANCO
LEEFTIJD 32

GENOMINEERD VOOR Beste Acteur

(127 Hours)

EERSTE NOMINATIE? Ja.

KANSEN Zeer klein, want Colin Firth

lijkt een zekerheid in deze categorie.

En mocht Firth toch niet winnen, is het

lang niet zeker dat Franco het dan wel

haalt van Jesse Eisenberg (The Social

Network) of Jeff Bridges (True Grit).

JAMES FRANCO

‘Ik heb heel veel
respect voor
pornoacteurs. 
Zij moeten niet
alleen echt seks
hebben, ze moeten
het ook verkopen.’




