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De imDe impact van Larpact van Lars vos von Tn Triersriers
bebevrvreemdende en intrigeemdende en intrigererendeende
wwerksterkstukuk MelancMelancholia,holia, zal zekerzal zeker
nog een tinog een tijdje ovjdje overerscschaduwdhaduwd
blijveblijven door de fln door de flauweauwe nazi-nazi-
grgrapjes die het Deense enfapjes die het Deense enfantant
terterrible maakt tirible maakt tijdens zijdens zijnjn
perpersconferesconferentie in Cannes.ntie in Cannes.
Zelfs de priZelfs de prijs als bestjs als beste actricee actrice
vvoor de roor de rol van Kirsteol van Kirsten Dunstn Dunst
zal dat niet vzal dat niet verhindereerhinderen.n.

DOOR JAN TEMMERMAN

Nadat hij in 2009 het festival van
Cannes in rep en roer had gezet met de
film Antichrist, die toen Charlotte
Gainsbourg de prijs voor beste actrice
opleverde en die tegelijk ook de term
‘genitale mutilatie’ tot gemeengoed
maakte, was Lars von Trier (°1956) dit
jaar opnieuw present op de Croisette.
Zijn nieuwe filmMelancholia werd aan-
gekondigd als ‘een psychologische ram-
penfilm’ en ook nog als ‘een prachtige
filmover het einde van dewereld’.
Centraal staat de verhouding tussen

twee zussen, Justine (Kirsten Dunst) en
Claire (Charlotte Gainsbourg). Alles
wordt in gereedheid gebracht voor het
grote huwelijksfeest van Justine, in het
grote landhuis van haar zus. Maar dan
blijkt dat een nieuwe planeet,
Melancholia genaamd, die blijkbaar
achter de zon verscholen zat, op weg is
naar de aarde. Een apocalyptische bot-
sing lijkt onvermijdelijk.
De relatie tussen beide zussen evolu-

eert dus tegen de achtergrond van het
naderende einde van de wereld. De
melancholie uit de titel verwijst niet
alleen naar de aanstormende planeet,
maar ook naar de depressieve gemoeds-
gesteldheid van de pas getrouwde
Justine, terwijl haar nuchtere zus Claire
alle moeite van de wereld doet om haar
teovertuigendat ze in feitegelukkigzou
moeten zijn. Maar naarmate het apoca-
lyptische einde dichterbij komt, is het
net Justine die haar kalmte en sereniteit
weet te bewaren, terwijl Claire stilaan
hysterischwordt.
Melancholia is inderdaad ‘een prachti-

ge film over het einde van de wereld’
geworden. Zo mooi zelfs dat Lars von
Trier zich tijdens de persconferentie in
Cannes openlijk begon af te vragen of
hij dit keer geen “crap” (rotzooi) had
afgeleverd: “Het zou kunnen dat ik een
film gemaakt heb die ik zelf niet eens
goed vind. Ik hoop natuurlijk van niet,
maar de kans zit erin dat deze film echt
niet demoeitewaard is.”
Bij Von Trier is het altijd moeilijk om

uit temakenwaar de realiteit eindigt en
de fictie begint. Niet alleen in zijn films,
maar ook in het echte leven van pers-
conferenties en provocerende uitspra-
ken. Feit blijft dat Melancholia zonder
twijfel de meest romantische film van
Lars von Trier is geworden. Maar het
betreft hier wel donkere, van doodsver-
langen en – jawel – melancholie door-
drongen romantiek, waarbij ook de

muziek van de Duitse componist
RichardWagner,meerbepaalddeouver-
ture uit Tristan und Isolde, zeer nadruk-
kelijk aanwezig is.
Misschien moet Von Trier beseft heb-

bendat zijn filmdit keergeen schandaal
of controverse zou veroorzaken enheeft
hij daarombeslist omdanmaar zelf met
wat flauwe nazigrapjes voor een schok-
golf te zorgen.Kwestie vanzijn reputatie
als enfant terrible in stand te houden.
Het Festival van Cannes was in ieder

geval “not amused”, liet dat meteen via
een officieel communiqué weten, riep
de boosdoener nog dezelfde dag ter ver-
antwoording en zorgde ervoor dat hij
zijn verontschuldigingen aanbood.
Waarvan akte. Gesloten zaak? Toch niet.
Er werd een speciale raad van bestuur
bijeengeroepen en die besloot dus om
de Deen persona non grata te verklaren.
En dus – voorlopig? – van het festival te
verbannen. Zoiets was in de 64-jarige
geschiedenis ervan blijkbaar nog nooit
gebeurd. Op diemanier werd het schan-
daal inéénklapeensuperschandaal.Het
leek wel alsof het Festival van Cannes
vastbesloten was om alle media-aan-
dacht, die toen de voorbije dagen naar
de DSK-affaire (rond IMF-baas
Dominique Strauss-Kahn) gegaan was,
te counteren met een tot overbodige

proporties opgeblazen LVT-affaire. De
twitterende mediagemeenschap rea-
geerdevolongeloof opzo’novertrokken
reactie, met onder meer deze sarcasti-
sche bedenking: “Als Cannes regisseurs
blijft verbannen voor het zeggen van
stommiteiten, zullen er geen filmsmeer
overschietenomte tonen tijdenshet fes-
tival.”
Ach, schandalen komen en gaan. Maar

Melancholia blijft een bevreemdende,
zeer mooie, interessante en intrigeren-
de film.

■ Justine (Kirsten Dunst, m.) wordt depressief terwijl zus Claire (Charlotte
Gainsbourg) nuchter blijft. Met de naderende apocalyps draaien de rollen om.
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controversezou
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NNaa het uitsthet uitstekekende openings-ende openings-
wweekeekend van de sciencefend van de sciencefictionfictionfilmilm
Rise of tRise of the Planet of the Planet of the Apeshe Apes inin
de Amerikaanse bioscopen is dede Amerikaanse bioscopen is de
frfrancanchise opnieuw springhise opnieuw springlevelevend,nd,
onder meer omdat de digitaleonder meer omdat de digitale
tovetovenaarnaars van WETAs van WETA blijvenblijven
vverbazen. En de onelinererbazen. En de oneliner
‘Caesar is home’‘Caesar is home’ zal de popularitzal de populariteiteit
vanvan ‘E.T.‘E.T. phone home’phone home’ nietniet
metmeteen oveen overstijgeerstijgen, maar tochn, maar toch
ook massaal herinnerd blijveook massaal herinnerd blijven.n.

DOOR JAN TEMMERMAN

POTAstaatvoorPlanetof theApesenver-
wijst naar de inmiddels legendarische sf-
klassieker uit 1968, met Charlton Heston
in de hoofdrol. In 2001 probeerde
Hollywoodstudio 20th Century Fox deze
franchise nieuw leven in te blazen door
topregisseur Tim Burton een remake te
laten draaien met Mark Wahlberg in de
hoofdrol.Maardatwerdeenpijnlijke flop.
Defranchise leektoendoodenbegraven.

Maar Hollywood is koppig en blijft het
opnieuw proberen. En het succes, zowel
kritisch als commercieel, van Rise of the
Planet of the Apes lijkt hengelijk te geven:
de franchise is opnieuwspringlevend.
Demythologiebegondus in 1968metde

eerste Planet of theApes-filmvan Franklin
J. Schaffner. Een ruimteschip, dat een half-
jaar eerder vanop de aarde vertrokken
was, crasht op een planeet. De overleven-
den, onder leiding van kolonel George
Taylor (Charlton Heston), vermoeden dat
ze ergens in de verre toekomst terechtge-
komen zijn waar de planeet én de mens-
heid gedomineerd wordt door intelligen-
te, pratendeapen.Helemaalophet einde –
de iconische scène met het vernielde
Vrijheidsbeeld op het strand - ontdekt
Taylor, tot zijn verbijstering, dat zijn ruim-
teschip in feite teruggekeerd is naar onze
aarde, waar de mensheid het blijkbaar
definitief verknaldheeft.
Deze nieuwe film is zowel een update,

een prequel als een zogenaamde origin
story. Een update omdat het verhaal zich

in het heden afspeelt, meer bepaald in en
rond San Francisco. Eenprequel omdat de
plotaanvangtnogvóórdeapendeplaneet
overnemen.Enookeenoriginstoryomdat
hier vertrokken wordt van een scenario
waarindeoorsprong vande lateremytho-
logieuitdedoekenwordtgedaan.
Hoedatprecies inzijnwerkgaat,moet je

het best zelf ontdekken. We willen alleen
verklappen dat het allemaal begint met
genetische experimenten. Neuro-
wetenschapper Will Rodman (James
Franco) zoekt een remedie tegen alzhei-
mer. Het nieuwe geneesmiddel, dat
beschadigde hersencellen in staat moet
stellenomzichzelf teherstellen,wordtuit-
getest op apen. Een doorbraak lijkt dicht-
bij, want bij een van de proefdieren is dui-
delijk sprake van een verhoogde intelli-
gentie. Maar dan loopt er iets dramatisch
fout.

Digitale exploten

In essentie is Rise of the Planet of the
Apes dus, net als het origineel, een uitge-
sproken cautionary tale. De mensheid
moet blijkbaar nog altijd gewaarschuwd
worden voor zijn eigen aanmatigende
hybrisenookvoordewijzewaaropwemet
andere diersoorten omspringen.
Daarnaast blijft dit natuurlijk ook een ste-
vige spektakelfilm, waarbij de destructie-
ve finaleopenronddeGoldenGateBridge
ook de veeleisende actiefan tevreden kan
stellen.
Het succes van Rise heeft toch vooral te

makenmetdeverbazingwekkendedigita-
le exploten van de WETA-tovenaars. WETA
is het FX-bedrijf dat indertijd door onder
meer filmmaker Peter Jacksonwerd opge-
richt in Nieuw-Zeeland en dat sindsdien
wereldberoemd is geworden met zijn
werk voor The Lord of the Rings, King
Kong, Avatar en – voor binnenkort – The
Adventuresof Tintin.Hier ishet vooralhet
performance capture-procédé dat steeds
performanter blijkt te worden, waardoor
de apen het niet langer van make-up en
harige kostuums moeten hebben, maar

als het ware fotorealistisch in beeld wor-
dengebracht,dankzijdeperformancevan
menselijke acteurs.
Dedigitaleapenzienerbijzonder levens-

echt uit, waarbij alleen een domme knie-
zer kan opmerken dat de ogen toch wel
zéér menselijk lijken. Maar hé, dat is net
wat dit verhaal wil vertellen. En die ‘men-
selijke’ blik is ook noodzakelijk om het
publiek te latenmeelevenmet de apen en
henzelfs toe te juichenwanneer zij uitein-
delijk in opstand komen. En ook nog om
ontroerd te worden als de zelfbewuste
chimpanseeCaesarhelemaalophet einde
laatwetendathij,hoogindetakkenvande
sequoia’s buiten San Francisco, ‘thuis’ is
gekomen.

Klassieke sf-franchise krijgt spectaculair nieuw leven

RISE OF THE PLANET OF THE APES

★★★

Regie: Rupert Wyatt

Met: James Franco, Andy Serkis, Tom

Felton, Freida Pinto, John Lithgow

Duur: 106 minuten

Deapenplaneet is
weerhelemaal terug

Zusterliefde in het
einde der tijden

MELANCHOLIA ★★★

Regie: Lars von Trier

Met: Kirsten Dunst, Charlotte

Gainsbourg, Kiefer Sutherland,

Alexander Skarsgård, Charlotte

Rampling, John Hurt, Udo Kier,

Stellan Skarsgård

Duur: 136 minuten

Rise of the Planet of the Apes doet
het bijzonder goed in de cinemazalen.
In de Verenigde Staten alleen al bracht
de film in zijn openingsweekend zo’n
37 miljoen euro op, waarmee hij met-
een doorstootte naar de nummer één
van de box office. Wereldwijd staat de
teller al op 54 miljoen euro.
Ondertussen verklaarde regisseur

Rupert Wyatt aan de Britse omroep
BBC dat hij hoopt op een sequel. “De
algemene reactie is zo positief dat we
dit hopelijk mogen overdoen”, ver-
klaarde hij. “Dit is de bevestiging dat
we erin geslaagd zijn een oude franchi-
se weer tot leven te wekken. Er is zo
veel wat je met Planet of the Apes kan
doen en ik heb heel wat ideeën.” (ST)

‘Rise of the Planet of the
Apes’ scoort in Amerika
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■ De zelfbewuste aap Caesar, die de hele
opstand tegen de mensheid in gang zet,
wordt uitstekend ‘vertolkt’ door Andy
Serkis, die eerder al King Kong en Gollum
uit The Lord of the Rings gestalte gaf.


