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■ Javier stamt uit een geslacht van circusclowns en wil in hun buitenmaatse voetsporen treden, maar zijn vader, die is opgepakt door Franco, prent hem van achter de tralies in dat hij nooit de grappige
clown zal kunnen zijn omdat de jongen in deze moeilijke tijden nooit kind is geweest. Als hij wil ontsnappen aan de rol van geplaagde clown, moet hij wraak nemen.
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BRUSSEL ● Je zal als coulr
coulrof
ofoob
oob
maar naar deze film
film gestuurd
gestuurd
worden. Als we al geen
geen angst voor
voor
clowns
clo
wns hadden, zouden we ze nu
opgedaan
opg
edaan hebben. Balada triste de
trom
tr
ompeta
peta gaat over tw
twee
ee
psychopat
psyc
hopathisc
hische,
he, com
compleet
pleet
ontaarde, moordende clo
clowns.
wns.

Nu goed, met Álex de la Iglesia (El dia de
la bestia, Crimen perfecto) waren we er
enigszins op bedacht dat horror ons deel
kon zijn. Op het festival van Venetië
mocht hij voor Balada de Zilveren Leeuw
(beste regie en scenario) ontvangen van
juryvoorzitter en kameraad Quentin
Tarantino met wie hij een voorliefde voor
bloedbaletten deelt.
De la Iglesia kadert bij de begintitels
aan de hand van historische foto’s zijn
verhaal in de geschiedenis. Na een prachtig geënsceneerde geweldorgie waarin
een clown met machete het circusvolk

aanspoort tegen de troepen van Franco,
verklaart hij hoe diens regime de acht
jaar oude Javier traumatiseert. Javier is
de zoon en de kleinzoon van circusclowns en wil in hun buitenmaatse voetsporen treden, maar zijn vader, die met
de machete, is opgepakt door Franco en
prent hem van achter de tralies in dat hij
nooit de grappige clown zal kunnen zijn
omdat de jongen in deze moeilijke tijden
nooit kind is geweest. Hij zal nooit kinderen aan het lachen kunnen brengen en
gedoemd zijn altijd de triestige clown te
spelen. Tenzij. Als hij wil ontsnappen aan
de rol van geplaagde clown, moet hij
wraak nemen. Dat zal de pijn verzachten.
Papa’s advies was niet van de schranderste. Javiers eerste wraakactie, een reddingspoging voor zijn vader, loopt
bepaald tragisch af.
Als donkere prelude op het gitzwarte,
politiek-satirische vervolg kan dat tellen.
Wanneer we Javier jaren later ontmoeten

is hij een verlegen volwassen man die
aan de bak komt als triestige circusclown, als assistent van Sergio, de vrolijke clown van dienst. Sergio mishandelt
zijn lief Natalia, terwijl Javier op de acrobate verliefd wordt. Daar komt hommeles van, te meer omdat beide mannen
niet enkel dezelfde liefde, maar ook één
mening gemeen hebben: “Als ik geen
clown zou zijn, zou ik moorden.”
De la Iglesia laat de ingehouden woede
van Javier en de baldadigheid van Sergio
escaleren tot een ongeziene razernij en
parkeert Balada, vooral door het derde
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deel van de film, in de categorie van de
fantastische film wanneer Javier, nadat
hij zichzelf met een heet strijkijzer heeft
bewerkt, als een pauselijk opgedirkte
clown door de stad raast, jagend op
Sergio en op Natalia, het angstige én
opgewonden object van zijn passie. Het
geweld dat daarmee gepaard gaat, is bijzonder en bijzonder brutaal. De la Iglesia
overdrijft opzettelijk, zodat de dialogen
en de gebeurtenissen in al hun boosaardigheid toch humoristisch blijven.
Grappen hebben een dreigende ondertoon en leiden zelden tot een bulderlach.
Als auteur en visueel kunstenaar tekent
hij zijn figuren, hun uiterlijk en hun
karakter, als grotesken. Ze worden verbluffend neergezet door een topcast, in
zwart-wit afgewisseld met vale
Agfakleuren, in maffe mise-en-scènes die
aan Sin City doen denken en op de tonen
van een temporiserende score. De la
Iglesia heeft zijn scenario geschreven

volgens de absurdistische logica van zijn
personages en liet zich niet in een voorspelbare formule dwingen. Balada heeft
dan ook een vreemde structuur met verrassende plotwendingen waarin de maat
op de duur wel zoek is. Wildeman Javier
ontaardt in een doodsengel die aan de
geschiedenis niet kan ontsnappen en de
wereld de schuld blijft geven. Zo is
Balada triste de trompeta een contestatiefilm, vol kwaadheid om een geschiedenis die een land en zijn bevolking altijd
weer inhaalt. Zoveel zelfbeklag wens je
op de duur een explosief einde toe, wat
dan ook gebeurt. (NK)
BALADA TRISTE DE TROMPETA ★★★
Regie en scenario: Álex de la Iglesia
Met: Carlos Areces, Antiono de la Torre,
Carolina Bang
Duur: 107 minuten
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nen de lokale gangsteronderwereld.
Dat houdt meteen in dat je deze nieuwe
update automatisch gaat vergelijken
met het origineel. Voor wie boek en film
kent, schuilt er weinig verrassing in deze
met fotogenieke grimmigheid en met
zwierig camerawerk gefilmde neonoirthriller. Zo heeft een anders heel overtuigende Sam Riley, de Ian Curtis uit
Control, beslist niet diezelfde dreigende
en indringende uitstraling als Attenborough.

Niet louter de hatelijke gangster Pinkie
maar de deugdzame muurbloem Rose
en haar tragische romance vormen deze
keer het kloppende hart van Brighton
Rock, een nieuwe en begeesterende verfilming van Graham Greene’s katholieke
roman uit 1938.
Voor alle duidelijkheid: tot voor 1965,
het jaar dat in Engeland ook de doodstraf
afgeschaft werd, mochten gehuwde
vrouwen volgens de Britse wet niet tegen
hun echtgenoten getuigen. Dat tijdskader is meteen een belangrijk element in
de discussie over het Kanaal over de rek
die er op Greene’s roman zit om hem te
adapteren. Een hedendaagse versie zou
bijvoorbeeld moeilijk zijn zonder dat
boek van de katholieke agnosticus
Greene over de morele strijd tussen goed
en kwaad en de religieuze (hel)angst
radicaal te veranderen.
Vandaar dat debuterend regisseur
Rowan Joffe, de zoon van The Killing
Fields-maker Roland Joffe en tot nu toe
vooral bekend als scenarist van Anton
Corbijns The American, de film naar 1964
getransponeerd heeft. Om hem zo te
kunnen injecteren met een dosis
Quadrophenia, die Britse klassieker over
de jeugdrevolutie van de jaren zestig en
meer bepaald die van de rellen tussen de
mods op Vespa’s en de rockers op motors.

Cruciale eindscène

Maar beginnen aan een update van
Greene’s roman is net als raken aan een
heilig huisje. Greene schreef immers zelf
mee aan de filmadaptatie van John
Boulting uit 1947. Dat vroege voorbeeld
van Britse gangsternoir geldt als een
klassieker van de Britse film. Een memorabele ook omwille van de creepy vertolking van de toen 23-jarige Richard
Attenborough als de sociopaat met babyface Pinkie die droomt van de macht bin-

Joffes bewerking komt
goed uit de verf als
ranzige milieuschets,
switchend tussen
verdorven glitter en
proletarische ellende
BRIGHTON ROCK ★★★
Regie: Rowan Joffe
Met: Sam Riley, Andrea Riseborough,
Helen Mirren
Duur: 111 minuten
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Sociopaat met babyface

Toch bezit deze nieuwe en meer melodramatische kleurenversie een aantal
rijke toevoegingen in vergelijking met
het meer uitgesproken zwart-witte origineel. Joffes bewerking komt beter uit de
verf als ranzige milieuschets, switchend
tussen verdorven glitter en proletarische
ellende, en in de portrettering van de
vrouwen. Op dat gebied is behalve het
personage van Rose ook dat van Ida – niet
langer een roddelende kroegloopster
maar nu een zelfbewuste cafetaria-eigenares – beter uitgetekend. Met dank aan
een weerom sterk acterende Helen
Mirren. En Joffe is zo slim geweest niets
te veranderen aan de manier waarop
Boulting is omgesprongen met de cruciale eindscène, die Greene overigens te
optimistisch vond, met het ‘I love you’grammofoonplaatje dat Pinkie voor Rose
opgenomen heeft. Dat blijft een onvergetelijk en subliem slotbeeld over liefde,
horror en geloof. (LJ)

■ De naïeve Rose wordt verleid door de gangster Pinkie, gespeeld door Sam Riley (boven), die ook Joy Division-frontman Ian Curtis vertolkte in Control.

