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De Roemeense maatschappij hardhandig gefi leerd

Bad Luck Banging or Loony 
Porn was de verrassende 
winnaar van de Gouden 
Beer op het � lmfestival van 
Berlijn. De � lm heeft iets 
drammerigs, maar blijft 
gelukkig een komedie.

PAULINE KLEIJER

Een seks� lmpje dat lerares Emi 
(Katia Pascariu) en haar man 
hebben opgenomen belandt on-
line, waar het wordt opgemerkt 
door ouders en leerlingen. Om 
de schade te beperken, zoekt 

Emi de schooldirecteur op. 
Bad Luck Banging or Loony 

Porn bestaat uit drie delen. Of ei-
genlijk vier, want de Roemeense 
regisseur Radu Jude begint zijn 
negende speel� lm met de uitge-
lekte, huiselijke porno� lm. Na 
die introductie volgen we Emi’s 
missie door Boekarest, waar ze 
behalve haar leidinggevende 
ook winkels en een apotheek be-
zoekt. De camera volgt haar op 
de voet door de drukke stad, 
waar iedereen geïrriteerd lijkt. 

Het middendeel is een Roe-
meens lexicon van “anekdotes, 
symbolen en vreemde zaken”, 
zoals Jude het noemt. Hardhan-
dig � leert hij zijn land aan de 
hand van termen als familie 

(“zes op de tien Roemeense kin-
deren ervaren huiselijk ge-
weld”), keuken (“als in: vrouwen 
horen in de keuken”) en kinde-
ren (“politieke gevangenen van 
hun ouders”). Natuurlijk staat de 
C in dit grimmige woordenboek 
voor Ceaușescu, de in 1989 ge-
executeerde dictator wiens lan-
ge bewind het Roemeense ge-
moed nog altijd beïnvloedt.

Jude stelt impliciet de vraag 
waarom een seks� lmpje als aan-
stootgevend wordt beschouwd, 
terwijl maatschappelijke obsce-
niteiten kritiekloos worden ge-
accepteerd. Door de opsom-
ming van misstanden krijgt zijn 
betoog iets drammerigs, maar 
gelukkig is de � lm – opgenomen 

in de zomer van 2020, inclusief 
mondkapjes en anderhalve me-
ters – meer komedie dan mani-
fest. De humor is inktzwart, dat 
wel.

Het slotdeel, waarin Emi zich 
moet verdedigen tegenover een 
groep ongeruste ouders, spant 
wat dat betreft de kroon. In de 
bizarre discussies kan Jude al 
zijn wanhoop en cynisme kwijt. 
Opbeurend is het allerminst, en 
subtiel ook niet, maar Bad Luck 
Banging or Loony Porn biedt wel 
een scherpe, rauwe kijk op hy-
pocrisie. Overal duikt het op, als 
onkruid van de geest.

Bad Luck Banging or Loony 
Porn, vanaf 15/12 in de cinema

BAD LUCK BANGING 
OR LOONY PORN

De fi lm – opgenomen in de zomer van 2020, 
inclusief mondkapjes en anderhalve meters – 
is meer komedie dan manifest. © PHOTO NEWS

‘West Side Story’ 
stelt teleur 
aan de kassa

West Side Story heeft een te-West Side Story heeft een te-West Side Story
genvallend openingsweekend 
achter de rug. De fi lm trok in de 
VS in de eerste dagen nog geen 
overvolle zalen en bracht tot nu 
toe 10,5 miljoen dollar op. De 
nieuwe versie van de klassie-
ker uit 1961 deed het daarmee 
slechter dan verwacht. Aan-
vankelijk werd uitgegaan van 
een opbrengst van 15 miljoen 
dollar, onder meer op basis van 
beoordelingen en het feit dat de 
fi lm is geregisseerd door Steven 
Spielberg. Corona zou een mo-
gelijke verklaring kunnen zijn 
voor de cijfers. De zorgen om 
de nieuwe omikronvariant 
weerhouden mensen ervan 
naar de bioscoop te gaan. (ANP)

14 DeMorgen.DINSDAG 14/12/2021

Vlaanderens 
sympathiekste kont

G
isteren heb ik voor het eerst uitgesproken dat ik mis-
schien toch maar eens bij iemand op een zetel moet 
gaan liggen, vandaag heb ik naar Reizen Waes: Neder-gaan liggen, vandaag heb ik naar Reizen Waes: Neder-gaan liggen, vandaag heb ik naar
land gekeken. Het laatste was geen gevolg van, laat land gekeken. Het laatste was geen gevolg van, laat land
staan een oplossing voor het eerste. Elke dag drijf ik 
een beetje verder weg van het vasteland, en ik weet 
niet of ik nog de kracht of de wil voel om te zwem-
men. Maar deze rubriek vult zichzelf niet. En dus 
glijden mijn vingers door het water, in plaats van 
omgekeerd. Voor Tom. Voor mijn chef Jan. Voor u.

Eenmaal aan wal is me meteen een blik op Vlaanderens 
sympathiekste kont gegund. De Zeeuwse gemeente Boeren-
hol ziet zich immers geconfronteerd met een vloedgolf aan 
ani die hun darmstelsel en de daaraan verbonden idioot 
maar al te graag vereeuwigen naast het plaatsnaambord, en 
blijkbaar vormt die van Tom Waes daarop geen uitzonde-
ring. Zonde van het zwemmen.

Een minstens even indrukwekkend bouwsel is de Ooster-
scheldekering, alleen komt dat niet over op het scherm – 
misschien ligt het aan het feit dat ik elke dag langs een sluis 
in de Dender rijd. Betsy verloor dertien familieleden bij de 
grote Watersnoodramp in 1953, iets waarin naast enkele 
trauma’s vast ook een interessante reportage schuilt, alleen 

niet in dit programma.
Vervolgens staar ik naar 

de kale buitenmuur van een 
loods waar drugscriminelen 
zouden zijn gefolterd als de 
politie niet tijdig had ingegre-
pen, terloops bijlerend dat 
ecstasy blijkbaar naar anijs 
ruikt. De loods is niet toegan-
kelijk, wat het item niet ten 
goede komt.

In Baarle-Nassau woont 
een vent die rare voertuigen 
ineenvijst op YouTube. Het 
siert de makers dat ze niet 
toegeven aan de drang om 
uit te leggen hoe dat nu weer 
precies zit met de grenzen al-

daar, al herinner ik me van mijn stukje over Reizen Waes: 
Vlaanderen van nog geen jaar geleden dat ook in ónze kust-
streek een tist rondloopt die een tank ineen heeft gevezen. tist rondloopt die een tank ineen heeft gevezen. tist
Misschien had Tom toch beter een café kunnen bezoeken 
met een toog en een pisbak in twee verschillende landen.

In Simpelveld vind je dan weer de meest prestigieuze but-
lerschool ter wereld, iets waarvan ik had gehoopt dat het al-
lang niet meer bestond. Maar de vraag naar butlers is van-
daag groter dan ooit, klinkt het. Alweer een nieuwe reden 
om te blijven drijven tot een zwart zeil me de adem be-
neemt.

Interessant wordt het pas in nationaal park De Biesbosch, 
waar ene Hennie Kelner zich vele jaren geleden heeft terug-
getrokken. Geen stromend water, geen elektriciteit, slechts 
een waterput en veel groen. Ook hieraan had een pracht van 
een reportage kunnen ontspruiten, ware het niet dat een 
mop over het eten van een zonet bezeken bloem belangrij-
ker werd geacht. En dus zal de kijker nooit weten waarom 
die vrouw al decennia liever alleen is.

Maar ik wel.

Reizen Waes: Nederland, maandag om 20.40 uur op Eén.Reizen Waes: Nederland, maandag om 20.40 uur op Eén.Reizen Waes: Nederland

FREDERIK 
DE BACKER 
zet de blik op 
oneindig. Vandaag: 
Reizen Waes: 
Nederland.

Misschien had 
Tom Waes toch  
beter een 
café  kunnen 
 bezoeken met 
een toog en 
pisbak in twee 
verschillende 
landen

Maggie Gyllenhaal debuteert indrukwekkend met bewerking van roman Elena Ferrante

Bittere emoties 
die zachtjes 
opborrelen

Het is de laatste jaren een traditie geworden: in 
aanloop naar het awardsseizoen pakt Net� ix uit 
met een paar kleppers die meer dan op het klei-
ne scherm gewoon in de bioscoop thuishoren – 
denk aan Roma, Marriage Story of Roma, Marriage Story of Roma, Marriage Story The Irishman. 
Twee weken geleden was er al Jane Campions The 
Power of the Dog, maar dat Power of the Dog, maar dat Power of the Dog The Lost Daughter, de 
ver� lming van Elena Ferrantes gelijknamige best-

De grootste lof voor The Lost Daughter zal The Lost Daughter zal The Lost Daughter
logischerwijs naar de uitmuntende hoofd-
rolspeelster Olivia Colman gaan. Maar het 
is ook de vaste hand van debuterend 
regisseur Maggie Gyllenhaal die de 
bewerking van Elena Ferrantes bestseller 
onder je huid doet kruipen.

EWOUD CEULEMANS

Olivia Colmans personage beschermt zichzelf achter een schild van egoïsme. © NETFLIX

seller door debuterend regisseur Maggie Gyllen-
haal, zo veel indruk zou maken, hadden we niet 
durven te hopen.

U kent haar als de zus van Jake Gyllenhaal in 
het echte leven én in Donnie Darko, als het titel-
personage uit het erotische Secretary, of als de 
love interest van Batman in love interest van Batman in love interest The Dark Knight. Maar 
The Lost Daughter is misschien wel de beste � lm The Lost Daughter is misschien wel de beste � lm The Lost Daughter
op het cv van Maggie Gyllenhaal, en het is een 
� lm waarbij ze voor het eerst achter de camera 
staat, in plaats van ervoor.

Met vaste hand regisseert Gyllenhaal het ver-
haal van de mysterieuze Italiaanse succesauteur, 
waarin de eenzame, zwijgzame literatuurprofes-
sor Leda Caruso (Olivia Colman) zich terugtrekt 
aan het strand van een Grieks eiland. Tot haar 
rust wordt verstoord door een luidruchtige en iet-
wat trashy familie uit New York, waarin vooral de trashy familie uit New York, waarin vooral de trashy

jonge moeder Nina (Dakota Johnson) opvalt. Het 
brengt voor Leda herinneringen terug van haar 
eigen gestrande huwelijk ( Jessie Buckley, uit Cher-
nobyl en nobyl en nobyl Fargo, speelt een jonge Leda) en haar 
worstelingen met haar twee dochters.

U dient dan wel uw willing suspension of disbe-
lief stevig op te poetsen om aan te nemen dat Jes-lief stevig op te poetsen om aan te nemen dat Jes-lief
sie Buckley en Olivia Colman dezelfde vrouw spe-
len, maar omdat Gyllenhaal zo diep in het hoofd 
van haar personages kijkt, is dat geen struikel-
blok. De � ashbackscènes, waarin Buckley verlo-
ren loopt in een chaotisch huwelijk met haar twee 
zeurende dochters als ceremoniemeesters, die-
nen niet zozeer om de gebeurtenissen in het he-
den – een verloren gelopen kind, een kwijt ge-
raakte pop – te verklaren, maar om het 
personage van Leda beetje bij beetje uit te die-
pen.

PRIMA EVENWICHT
Als debuterend regisseur toont Maggie Gyllenhaal 
opvallend veel zelfvertrouwen, en terecht: ze 
vindt een prima evenwicht tussen de twee tijdlij-
nen uit haar verhaal en beheerst als een volleer-
de percussionist het ritme van haar vertelling. Ze 
verliest zich ook nooit in visuele krachtpatserij, 
maar speelt op een subtiele manier de tegenstel-
ling tussen het Griekse landschap en Leda’s krap-
pe huiskamer uit. Ondertussen laat ze het onder-
liggende trauma van Leda zachtjes opborrelen. 
In plaats van te kiezen voor eenvoudige, grote 
emoties, laat Gyllenhaal de gevoelswereld van 
haar hoofdpersonage – woede, angst, spijt – naad-
loos in elkaar overvloeien. Ze onderdrukt de ge-
makzuchtige re� ex om de plot en de personages 
van The Lost Daughter te willen uitleggen: in plaats The Lost Daughter te willen uitleggen: in plaats The Lost Daughter
daarvan laat ze haar publiek gewoon meevoelen.

Ze wordt daarbij geholpen door een uitsteken-
de cast, met ook nog Ed Harris, Peter Sarsgaard 
en Paul Mescal in de bijrollen. Het hoeft weinig 
betoog dat vooral Olivia Colman uitblinkt, in een 
erg moeilijke rol. Haar Leda is immers een wei-
nig sympathiek personage: een naar de meeste 
normen slechte moeder, die zichzelf beschermt 
achter een schild van egoïsme. Dat ze als een 
Brits-Italiaanse literatuurprofessor lijkt neer te 
kijken op de luidruchtige workingclass-familie uit 
de Verenigde Staten, maakt haar er bovendien 
niet minder arrogant op. Toch laat Olivia Colman 
de kijker twee uur lang meedrinken van haar bit-
tere, emotionele cocktail.

Met veel bravoure mag Maggie Gyllenhaal die 
cocktail vervolgens opdienen – die, hoeven we 
dat nog te benadrukken, het best in de bioscoop 
kan worden opgedronken. Het gebeurt niet vaak 
dat iemand zo vlot de switch van acteren naar re-
gisseren maakt, maar Gyllenhaals debuut smaakt 
naar meer.

Vanaf 15 december in de bioscoop, vanaf 
31  december op Netfl ix.

‘The Lost Daughter’ 
is misschien wel de beste 

fi lm op het cv van 
Maggie Gyllenhaal, en het is 
een fi lm waarbij ze voor het 

eerst achter de camera staat, 
in plaats van ervoor


