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BRUSSELBRUSSEL ● Naasaast de vier andert de vier andere
OscarOscarnominaties (besominaties (beste fe film, besilm, beste
regie, besegie, beste fe fototogografafie en besie en beste
montagmontage) had e) had BlacBlack Swank Swan ook wook wel
een scenarionominatie veen scenarionominatie verdiend,rdiend,
al was het maar val was het maar voor de manieroor de manier
waarwaarop zoop zoveel diveel divererse tse themata -hemata -
arartististiekieke passie en ambitie,e passie en ambitie,
bikkbikkelharde concurelharde concurrentie,ntie,
verknipterknipte fe familieramilierelaties enelaties en
sluipende waanzin - tsluipende waanzin - tot eenot een
intrigintrigererend gend geheel weheel werdenrden
samengsamengesmoltesmolten.en.

Nina (rol van een fenomenale Natalie
Portman) is danseres bij een balletgezel-
schap in New York. Ballet is haar hele leven.
Ze woont nog steeds bij haar moeder Erica
(rol van Barbara Hershey), zelf een gewezen
ballerina, die indertijd haar carrière heeft
afgebroken om zwanger te worden. Zij wil
haar eigen onvervuld gebleven ambitie
vooralsnog via haar dochter gerealiseerd
zien. Als choreograaf Leroy (rol van Vincent
Cassel) een nieuwe productie van Het
Zwanenmeer opstart, lijkt die droom einde-
lijk werkelijkheid te worden, want Nina
wordt door hem gekozen om de (dubbele)
hoofdrol te dansen.

Dat betekent echter ook dat er afscheid
moet genomen worden van Beth (rol van
Winona Ryder), de vorige prima ballerina
van het gezelschap, die zich veel te snel uit-
gerangeerd voelt. Zelf twijfelt Nina of zij die
veeleisende dubbelrol - de maagdelijke
puurheid van de Witte Zwaan en de donke-

re sensualiteit van de Zwarte Zwaan - wel zal
aankunnen. En dan is er ook nog die jonge
ballerina Lily (rol van Mila Kunis), die zich al
lijkt klaar te maken om de nog niet eens
gekroonde, nieuwe balletkoningin snel van
de troon te stoten.

Black Swan kwalificeren als een balletdra-
ma is eigenlijk de film onrecht aandoen.
Jawel, dit is een dramatisch verhaal en het
speelt zich inderdaad af in het balletmilieu,
dat trouwens met veel oog voor het juiste
detail in beeld wordt gebracht. Veel aan-
dacht ook voor het harde, en voor het
lichaam veeleisende werk dat daarbij komt

kijken. En voor het streven naar perfectie.
Maar dit is ook en vooral een psychologi-
sche thriller, die heel efficiënt gebruik
maakt van de thematiek die eveneens in Het
Zwanenmeer centraal staat. In een gesprek
met deze krant (zie ook DM-Magazine van
26/02) vertelde regisseur Aronofsky daar
het volgende over: “Ik ben indertijd naar
Het Zwanenmeer gaan kijken, waar ik op
voorhand niets over wist, behalve dat het
iets was met meisjes in tutu’s. Ik was dus
stomverbaasd toen ik merkte dat een en
dezelfde danseres zowel de witte als de
zwarte zwaan voor haar rekening nam.

Licht en donker. Het zijn zulke uiteenlopen-
de personages. Het ene onschuldig en puur,
het andere passioneel en verleidelijk. De
lichte en de donkere kant van een en dezelf-
de persoonlijkheid en hoe dat resulteert in
een gevecht tegen de waanzin. En dus heb-
ben we voor het specifieke filmverhaal van
Black Swan daarop voortgebouwd.”

Het is dat dubbele aspect van het Nina-per-
sonage dat op verbluffende wijze door de
vertolking van Natalie Portman tot uitdruk-
king wordt gebracht. Door haar specifieke
familiale situatie, met de zowel bescher-
mende als veeleisende moederfiguur, ver-

telt de film ook nog eens een coming-of-age-
verhaal. En tegelijk is Black Swan ook een
kroniek van seksueel ontwaken. Niet erg
verwonderlijk dus dat het allemaal een
beetje te veel wordt voor Nina, die zelfs
begint te hallucineren en zowel mentaal als
emotioneel helemaal uit balans raakt.
Paranoia steekt de kop op. Op dat moment
krijgt Black Swan zelfs iets van een psycho-
logische griezelfilm.

Wie zich herinnert dat Darren Aronofsky –
ook bekend van Pi en Requiem for a Dream
– zijn vorige film The Wrestler (met Mickey
Rourke) in het milieu van het professionele
worstelen had gesitueerd, kan zich mis-
schien verbazen over het feit dat hij nu voor
het toch wel meer artistiek verheven ballet-
universum gekozen heeft. Maar zelf zag de
regisseur vooral interessante parallellen:
“Het gaat weliswaar om twee totaal verschil-
lende personages: een worstelaar en een
ballerina. Maar allebei gebruiken ze hun
lichaam om zich uit te drukken. Ze zijn alle-
bei bezig met performance. En allebei moe-
ten ze ervoor zorgen dat ze niet te veel ver-
wondingen oplopen, want hun lichaam is
hun enige werkinstrument. Een ander ver-
band ten slotte is dat ze allebei met hun
eigen demonen worstelen.”

Na het bekijken van The Wrestler, ook een
uitstekende film trouwens, had ik niet met-
een zin om een worstelwedstrijd te zien.
Maar na Black Swan wil ik me toch eens naar
een dansproductie van Het Zwanenmeer
begeven. Dat zal wel niet de bedoeling van
Aronofsky geweest zijn, maar ik ben er hem
nu alvast dankbaar voor.

BLACK SWBLACK SWAN AN van regisseur Darren Aronofsky met kersverse Oscarwinnares Natalie Portman

Intens dansdrama, en zoveel meer
Een kenner van klassiek ballet
hoef je niet te zijn om toch
gefascineerd te worden door
het erg intense dansdrama
Black Swan. Van de vijf
Oscarnominaties bleef
uiteindelijk alleen die voor
Natalie Portman als beste
actrice over. Die was niet
alleen voorspeld, maar ook
dubbel en dik verdiend.
DOOR JAN TEMMERMAN

Kim

BRUSSELBRUSSEL ● Nee, een documentaire hoeft
niet saai of langdradig te zijn. Neem nu Out
My Window van de Canadese Katerina
Cizek. Die documentaire werd gisteren
genomineerd voor een International
Digital Emmy Award in de categorie ‘non-
fictie’. Het thema is klassiek: het leven bin-
nen en buiten de muren van dertien flatge-
bouwen over de hele wereld. Alleen vulde
Cizek, die artist in residence is van de
National Film Board of Canada, het allesbe-
halve klassiek in. Niet alleen is de documen-
taire enkel te zien op internet, als kijker
bepaal je zelf wat je wanneer bekijkt, en dus
ook de volgorde waarmee de verhalen van
Cizeks personages gelinkt worden.
Bovendien maakt de documentairemaak-
ster gebruik van de innovatieve 360-graden-
filmtechniek. Met de muis van je computer
bepaal je zelf je eigen gezichtspunt. Bezoek

je een van de kamers van een appartement,
of kijk je met de bewoners mee door het
raam? Net als in een game heb je zelf de con-
trole. 
“De manier van navigeren is deel van de
inhoud”, zegt Cizek in de Nederlandse krant
De Pers. “Voorheen was in een documentai-
re het onderzoeken van het onderwerp
voorbehouden aan de makers. Als kijker
consumeer je, passief, en pas na afloop
komt het gesprek en de reflectie. Dat is aan
het veranderen.” Typerend is ook dat Cizek
haar personages via sociale media als
Facebook en Skype zocht en hen groten-
deels zelf liet bepalen waar het interview
over moest gaan en wat er gefilmd werd. 

Out My Window is een mozaïek van ont-
roerende en soms rauwe verhalen, ondanks
de hoogtechnologische opzet van de docu-
mentaire. (ST) 

Interactieve internetfilm genomineerd voor Digital EmmyAl meer dan kwart miljoen
bezoekers voor ‘Rundskop’
BRUSSELBRUSSEL ● Na ruim drie weken program-Na ruim drie weken program-
matie heeft matie heeft Rundskop Rundskop al 268.000 bezoekersal 268.000 bezoekers
naar de Vlaamse bioscopen gelokt.naar de Vlaamse bioscopen gelokt.
Daarmee blijft de film van regisseurDaarmee blijft de film van regisseur
Michaël RMichaël R. Roskam, over de neergang van. Roskam, over de neergang van
een Limburgse veeboereen Limburgse veeboer, de top tien van, de top tien van
meest bezochte films aanmeest bezochte films aanvoeren. Matthiasvoeren. Matthias
Schoenaerts en coSchoenaerts en co. halen het met de vingers. halen het met de vingers
in de neus van Oscartriomfator in de neus van Oscartriomfator The King’The King’s
Speech Speech en de Coen-western en de Coen-western True Gritrue Grit.
Samen met het in Brussel en WSamen met het in Brussel en Walloniëallonië
immens populaire immens populaire Rien à Déclarer Rien à Déclarer isis
Rundskop Rundskop goed voor bijna de helft van degoed voor bijna de helft van de
volledige nationale box office. volledige nationale box office. 

Op 13 april wordt de film in FranstaligOp 13 april wordt de film in Franstalig
België gelanceerd. Hij zal te zien zijn in Luik,België gelanceerd. Hij zal te zien zijn in Luik,
Bergen, Charleroi en Namen. VBergen, Charleroi en Namen. Vanafanaf half half mei mei
wordt hij ook uitgebracht in Nederland. Inwordt hij ook uitgebracht in Nederland. In
Vlaanderen en Brussel loopt de film onder-Vlaanderen en Brussel loopt de film onder-
tussen nog steeds op 32 kopijen.tussen nog steeds op 32 kopijen. (ST) 

THE BLACK SWAN

★★★★

Regie: Darren Aronofsky

Met: Natalie Portman, Mila Kunis, 

Winona Ryder, Vincent Cassel, 

Barbara Hershey, Benjamin Millepied

Duur: 108 minuten

BRUSSELBRUSSEL ●Verdwaald in het geheugenpa-
leis, een documentaire over alzheimer
van debutante Klara Van Es, heeft de kaap
van de 20.000 bezoekers gerond. Nooit
eerder lokte een Vlaamse documentaire
zoveel bezoekers naar de zalen. De film
ging op 14 september in première en was
sindsdien in bijna alle grote bioscopen
van Vlaanderen en Brussel te zien.
Bovendien namen heel wat culturele cen-
tra en organisaties de documentaire op in
hun programmatie. 

Regisseur Klara Van Es volgde de bewo-
ners van Iduna, een woonflat in De Bijster
in Essen, een woon- en zorgcentrum voor
mensen met dementie. Het verhaal wordt
verteld vanuit het standpunt van drie
bewoonsters die in de eerste fase van de
ziekte zitten. “Het stoort mij dat er vaak
over de hoofden van mensen met demen-
tie wordt gepraat, maar zelden mét”, ver-
klaarde Van Es, die drie jaar aan de docu-
mentaire werkte, haar keuze. De vrouwen

die zij toont, zijn heel verschillend. Zo is
Anita een mondige, intelligente, wat arro-
gante Nederlandse van goede komaf, ter-
wijl Louise een schipperskind en volks-
vrouw is die van de kleine dingen des
levens geniet. “Alzheimer is een demo-
craat”, las de regisseur ooit ergens, en dat
toont ze ook in haar film. Ondertussen
kan Verdwaald in het geheugenpaleis ook
in Nederland op bijval rekenen. De film
lokte er al meer dan 7.500 bezoekers en
blijft, net zoals in Vlaanderen en Brussel,
tot en met 2012 op de agenda van heel wat
culturele centra en filmtheaters staan.

De documentaire verschijnt midden
mei op dvd en Canvas zendt de film dit
najaar uit. Klara Van Es is vandaag trou-
wens een van de genodigden van prins
Filip en prinses Mathilde in het koninklijk
paleis. Zij ontvangen in het kader van
internationale vrouwendag vrouwen die
een opmerkelijke bijdrage leveren aan
onze maatschappij. (ST) 

Docu over alzheimer breekt record

■ Natalie Portman als balletdanseres Nina, voor wie het allemaal te veel wordt en die helemaal uit balans raakt.

Natuurlijk is dit een
verhaal over ballet. Maar
‘Black Swan’ is ook een
psychologische thriller

■ Het leven binnen en buiten de muren van dertien flatgebouwen over de hele
wereld, dat is het thema van Out My Window. 
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