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Verzamel de bonnen en stuur ze terug naar 
De Morgen, PB 2000, 1730 Asse. 
Actie geldig in België zolang de voorraad strekt.

Dvd’s te kort?Bestel ze na via
www.persgroep.be/persverkoper 
of bel 02/454.25.83.

Grizzly
Man

Knip de bon uit en 
ga ermee naar uw
krantenwinkel

Alle info en trailers via 
www.demorgen.be/documentaires

Bericht aan de  persverkoper:
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PRESENTEREN

INFO & TICKETS: WWW.VOORUIT.BE - T. 09 267 28 28

Christian Mendoza (piano), Ben Sluijs (sax), Joachim Badenhorst (klarinet),
Brice Soniano (bas) & Teun Verbruggen (drums) / Yaron Herman (piano
& celesta), Matt Brewer (contrabas) & Gerald Cleaver (drums)

DO 03.03 - ism Jazzlab Series / ihkv VW Spring Sessions
CHRISTIAN MENDOZA GROUP / YARON HERMAN TRIO

DE CHRISTIAN MENDOZA GROUP,
MET HET KRUIM 
VAN DE BELGISCHE JAZZ, 
PRESENTEERT NIEUWE CD!

Foto: Reinout Hiel

BRUSSELBRUSSEL ● ‘Als je God aan hetAls je God aan het
laclachen wilt brhen wilt brengengen, moet je hemn, moet je hem
over je plannen ver je plannen verertellen’. Die zinellen’. Die zin
uit uit AmorAmores Pes Pererrosos had opnieuwhad opnieuw
gebrbruikt kunnen wuikt kunnen worden in ditrden in dit
hehevigvige noodlotsdre noodlotsdrama. ama. BiutifulBiutiful isis
zekzeker ger geen feen film waar de kiilm waar de kijkjkerer
vrolivrolijk van wjk van wordt. Het is harde,rdt. Het is harde,
rauwuwe cinema. Inte cinema. Intens enens en
emotioneel. emotioneel. Een moren morele parele parabelabel
over leer leven en dood, oen en dood, over scer schuld enhuld en
boetboete. e. En on over vaderer vaderscschap.hap.

Misschien was regisseur Alejandro
González Iñárritu een beetje uitgekeken op
de complexe, chronologisch geëxplodeerde
structuur van zijn vorige films, met hun
diverse, naast en door elkaar lopende ver-
haallijnen. Of misschien was het zijn manier
om de breuk met het zogenaamde ‘multinar-
ratieve drama’ van scenarist Guillermo

Arriaga duidelijk te maken. 
Met uitzondering van de enigmatische en

poëtische proloog, die pas later in het verhaal
zijn betekenis vrijgeeft, is Biutiful een lineaire
vertelling geworden. Minder ensemblefilm
ook, maar dit keer opgebouwd rond één
hoofdpersonage, Uxbal (zéér indrukwekken-
de vertolking van Javier Bardem), die welis-
waar omringd wordt door een hele reeks
eveneens imposante bijrollen. In tegenstel-
ling tot zijn vorige film Babel –  waarvoor
Iñárritu op heel uiteenlopende plaatsen
(Marokko, San Diego, Tokio) op drie continen-
ten ging draaien – heeft hij zich nu ook tot één
locatie beperkt.

Dat is dit keer Barcelona geworden. Het feit
dat we Javier Bardem daar al eerder hebben
zien rondlopen – namelijk in de romantische
komedie Vicky Cristina Barcelona van Woody
Allen – is iets wat we ons pas achteraf gereali-
seerd hebben. Dit is dan ook een totaal ander

en absoluut geen toeristisch Barcelona. Je
krijgt geen zin om na het bekijken van
Biutiful meteen een citytrip naar de
Catalaanse hoofdstad te boeken. Dit verhaal
situeert zich in de achterbuurten van Santa
Coloma en Badalona, waar tegenwoordig
vooral (al dan niet illegale) vreemdelingen
uit de vier windstreken een onderkomen
hebben gevonden.

Er wonen natuurlijk ook nog Spanjaarden.
En Uxbal is een van hen. Hij komt aan de kost
als een soort go-between in het milieu van

mensenhandel en zwarte markt: Chinese
immigranten leveren aan de sweatshops en
dan de distributie ervan organiseren via
Afrikaanse straatverkopers, waarbij hij ook
de contacten met de politie (lees: steekpen-
ningen) voor zijn rekening neemt. Niet met-
een een sympathiek personage dus, maar vrij
snel blijkt dat Uxbal toch een crimineel met
een geweten is.

Hij is ook een toegewijd familieman, die
veel tijd en aandacht probeert te besteden
aan zijn twee jonge kinderen, het meisje Ana

en het jongetje Mateo. Makkelijk is dat niet,
vermits hij daarbij niet of nauwelijks kan
rekenen op hun moeder Marambra (ver-
bluffende vertolking van de Argentijnse
actrice Maricel Alvarez, in haar allereerste
filmrol). Die combineert haar manisch-
depressieve buien met een drank- en drugs-
verslaving. Hoewel ze feitelijk gescheiden
leven, is toch duidelijk dat Uxbal nog steeds
van Marambra houdt. Of toch van de vrouw
die ze vroeger geweest moet zijn.

Crimineel met een geweten

En er is nog een facet dat van Uxbal zo’n
intrigerend personage maakt. Hij beschikt
namelijk over de ‘gave’ om met de geesten
van de (pas) overledenen te communiceren,
zodat hij, opnieuw als een go-between, hun
laatste boodschappen aan de rouwende
familieleden kan overmaken. Die zijn graag
bereid om hem voor die troostende bemid-
delaarsrol te vergoeden. Opmerkelijk in dit
verband is dat de film het ‘talent’ van Uxbal
ernstig neemt en zeker niet als een vorm van
bedrog of oplichterij voorstelt.

Een crimineel met een geweten, een toege-
wijde vader, een spiritueel bemiddelaar: het is
voor Uxbal dansen op de slappe koord om al
die uiteenlopende besognes enigszins in
evenwicht te houden. En hoe zit het met die
plannen waarvan hierboven sprake? De plan-
nen die God aan het lachen zouden brengen?
Wel, die hebben te maken met de manier

waarop Uxbal op die verschillende terreinen,
maar vooral in verband met zijn kinderen,
orde op zaken probeert te stellen. Definitief. In
het begin van de film heeft het noodlot hem
namelijk een bezoek gebracht. Met een dood-
vonnis. Uxbal krijgt te horen dat hij kanker
heeft. Er resten hem nog enkele maanden.

Om een complex personage als Uxbal op
een geloofwaardige manier tot leven te bren-
gen, moest regisseur Alejandro González
Iñárritu een beroep kunnen doen op een
getalenteerd en charismatisch acteur. En die
heeft hij gevonden in de persoon van Javier
Bardem, die op onnavolgbare wijze de wan-
hoop en ontreddering, de pijn en het ver-
driet, maar ook de koppige volharding en
humaniteit van Uxbal tot uitdrukking weet
te brengen. Geen film dus waar men vrolijk
van wordt, maar wel een zeer intense en aan-
grijpende kijkervaring.

Aangrijpend noodlotsdrama BIUTIFUL van regisseur Alejandro González Iñárritu

Leven en dood in Barcelona
Na de opeenvolgende successen van Amores Perros, 21 Grams
en Babel stokte de creatieve samenwerking tussen de
Mexicaanse regisseur Alejandro González Iñárritu en zijn vaste
scenarist Guillermo Arriaga. Met zijn nieuwe film Biutiful
bewijst Iñárritu alvast dat hij ook zonder de hulp van zijn
getalenteerde landgenoot voor een erg aangrijpende
kijkervaring kan zorgen.
DOOR JAN TEMMERMAN

“Mannen hebben iets met liften”, wist Shirley
MacLaine al als geplaagd liftmeisje in Billy
Wilders klassieker The Apartment. Maak er maar
van: de duivel heeft iets met liften. Want in het
door huivermeester M. Night Shyamalan geschre-
ven en geproduceerde Devil duikt hij in mensen-
gedaante op in een lift met vier andere passagiers
die geblokkeerd raakt in een expresschacht
ergens tussen de 21ste en 22ste verdieping van een
wolkenkrabber in Philadelphia.

Devil maakt deel uit van de zogenaamde The Night
Chronicles, een serie van drie door Shyamalan
bedachte bovennatuurlijke verhalen die vervolgens
onder zijn artistieke paraplu door aankomend
talent gerealiseerd worden. De uitkomst is een claus-

trofobische thriller met oudtestamentische invals-
hoek, die de allure heeft van een efficiënte B-thriller
vol onderhoudende paniek en satanische spanning. 

Vanaf het moment dat de vijf de lift instappen
en het hijstoestel geblokkeerd raakt, begint er van
alles fout te lopen en stijgt de angst en de span-
ning in én buiten de lift. Via het videocircuit kun-
nen de veiligheidsagenten en een detective
immers perfect volgen wat er zich allemaal in de
lift afspeelt. Alleen werkt de open lijn maar in één
richting en wordt de liftkooi als gevolg van
stroomverlies regelmatig in volledige duisternis
gehuld. En telkens het licht weer aanspringt, kun
je wat meer bloed van de liftwanden schrapen.

Regisseur John Erick Dowdle exploreert speels

gegevens als duisternis, dreiging en krappe ruimten
zonder het accent te leggen op gore gruwel. De ont-
knoping van deze kwelfabel over boete, zonde en
vergiffenis is ook behoorlijk clever, zonder dat er
schokkend revelerend poker met de kijker wordt
gespeeld zoals Shyamalan dat wel deed in films als
The Village of Unbreakable. (LJ)

Claustrofobische thriller richting hel

■ De getalenteerde en charismatische Javier Bardem brengt zijn complexe personage Uxbal op een geloofwaardige manier tot leven.
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DEVIL

★★★

Regie: John Erick Dowdle

Met: Chris Messina, Geoffrey Arend, Bokana

Novakovic

Duur: 80 minuten

Na het bekijken van
‘Biutiful’ krijg je geen zin
om meteen een citytrip
naar de Catalaanse
hoofdstad te boeken

BIUTIFUL

★★★★

Regie: Alejandro González Iñárritu

Met: Javier Bardem, Maricel Álvarez,

Hanaa Bouchaib, Guillermo Estrella,

Eduard Fernández, Diaryatou Daff,

Cheng Tai Shen, Luo Jin

Duur: 147 minuten

Biutiful is kandidaat voor de Oscar van

beste buitenlandse film en Javier

Bardem is zelf ook genomineerd als

beste acteur.


