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Na Marion Cotillard, Cécile de France en Adèle Haenel
vonden Luc en Jean-Pierre Dardenne hun nieuwe
hoofdrolspeelster in Ganshoren. De 17-jarige Joely Mbundu
maakte een entree door de grote poort op het filmfestival
van Cannes.

Met Tori et Lokita maken Jean-Pierre en Luc Dardenne kans op hun
derde Gouden Palm, na eerdere victories met Rosetta en L’enfant. De
voorbije jaren smokkelden ze grote actrices van de Franse filmwereld
in hun cinema: Cécile de France in Le gamin au vélo; Marion Cotillard
in Deux jours, une nuit; en Adèle Haenelin La fille inconnue. Dit keer
is de vrouwelijke hoofdrol voor ‘une fille inconnue’: voor de 17-jarige
Joely Mbundu is het zelfs haar debuut. Dat ging niet onopgemerkt
voorbij. Het is met dit soort vertolking dat Emilie Dequenne ooit
doorbrak vanuit het niets met Rosetta, waarna ze nog een lange
carrière uitbouwde. The Hollywood Reporter had het over
‘onberispelijke vertolkingen - ingehouden maar zo emotioneel juist als
kompasnaalden die het noorden aanwijzen’.

Mbundu speelt in de film een minderjarige die samen met een jongetje
(Pablo Schils) over de Middellandse Zee naar België is gereisd.
Wanneer haar asielaanvraag wordt afgewezen, moet ze proberen op
eigen kracht te overleven en daalt ze almaar verder af in een
schemerwereld.

Ze is een stralende verschijning als ze plaatsneemt aan een tafeltje op
een dakterras aan de Croisette, en ze heeft, in tegenstelling tot haar
terneergeslagen personage in de film, een pak positieve energie. Ze is,
zoals dat vaak geldt voor de Brusselse jeugd, perfect tweetalig - wat
haar meteen ook kansen geeft in de Vlaamse film. ‘En Engels kan ik
ook. Alleen mijn Lingala is niet zo vlot.’ En ze weet één ding: ze wil
actrice worden. Enfin, ze is het al.



Nog nooit geacteerd en dan meteen in Cannes belanden met
je eerste rol. Hoe doe je dat?
‘Sinds drie jaar weet ik dat ik actrice wil worden. Dat heb ik te danken
aan een meisje dat ik in Laken ben tegengekomen op straat. Zij is een
beginnende regisseuse, Femi Kidjo, en ze was op zoek naar acteurs
voor een kortfilm. Sindsdien moedigt ze me aan om actrice te worden.’

‘De voorbije drie jaar heb ik online gezocht naar castings, maar ik
kreeg nooit een antwoord. Niks, nada, noppes. Toen Femi zag dat de
Dardennes een actrice zochten, mocht ik daar wel op casting. Dat was
de eerste keer dat mijn moeder hoorde dat ik actrice wou worden,
want als zestienjarige moest ik haar vragen om met mee te gaan naar
Luik, waar de casting doorging. Drie rondes later had ik meteen mijn
eerste rol in een film te pakken.’

Was je vertrouwd met hun oeuvre?
‘Ik kende hun films niet, maar wist wel dat ze invloedrijke filmmakers
waren. Dat hielp wel, want ik kon meedoen met een heel ontspannen
mindset: als het lukt, des te beter, en indien niet, dan is het ook niet
erg, dan weet ik tenminste hoe castings werken. De broers waren van
meet af aan heel lief en warm. Tijdens de opnames betrokken ze me
ook, en vroegen ze me om mijn mening.’

Heb je zelf een band met het onderwerp van de film, de
situatie van niet-begeleide minderjarigen en migranten?
‘Slechts indirect. Mijn moeder is als jonge vrouw van Congo naar
België gekomen. Als gestudeerde vrouw en oudste van de familie werd
zij een aanspreekpunt voor familieleden die ook naar België wilden
komen. Zij heeft veel mensen geholpen. Congo is geen slecht land,
maar er is natuurlijk wel een reden waarom deze mensen hun land
wilden verlaten, bijvoorbeeld om te kunnen studeren en een toekomst
uit te bouwen. Mijn moeder is een heel sterke vrouw.’



‘Gelukkig heeft mijn familie het beter gehad dan Lokita in de film,
maar ik weet wel dat het voor veel anderen wel moeilijk is. Ik denk dat
veel mensen niet weten hoe migranten naar hier komen en in welke
situaties ze belanden. Ik hoop dat na het zien van deze film mensen
gaan beseffen dat kinderen begeleiding nodig hebben en niet zomaar
aan hun lot mogen worden overgelaten. Ik zeg altijd “scientia potentia
est”: savoir est pouvoir. Als je iets weet, kun je er ook iets aan
veranderen. En dat is al iets.’

Denk je dat een film als deze de houding van mensen over
migratie kan veranderen?
‘Ik merk hier in Cannes dat de film veel mensen heeft geraakt. Als de
film hier zo’n grote impact had, dan denk ik dat die ook in België
impact zal hebben. Ik weet niet of het meteen veel kan veranderen.
Maar dan weten mensen ten minste hoe het eraan toegaat. Ik hoop dat
ook mensen met de macht om dingen te veranderen, deze film gaan
zien.’


