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Wat maakt de fi lms van het Belgische regisseursduo zo goed?

De zeven fi lmwetten 
volgens de broers 

Dardenne
Met Tori et Lokita wonnen Jean-Pierre (71) en Luc Dardenne (68) deze lente hun 

 zoveelste prijs op het fi lmfestival van Cannes. Hoe blijven ze het klaarspelen? Wij gingen 
samen met hen op zoek naar de belangrijkste ingrediënten van hun succesrecept. 

LIEVEN TRIO

Jean- Pierre (l.) en 
Luc  Dardenne poseren 
met de prijs ter ere 
van het 75- jarige 
jubileum van 
het Film festival 
in  Cannes.  © PHOTO NEWS
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1. SOCIALE CINEMA
“Al onze � lms staan in direct verband met 
de omgeving waarin ze zich afspelen: Bel-
gië, vandaag. Ze gaan over sociale verban-
den en machtsverhoudingen en hoe we 
daaraan proberen te ontsnappen. Solidari-
teit is daarbij essentieel: telkens opnieuw 
tonen we een personage dat de steun krijgt 
van iemand anders of dat zelf iemand an-
ders redt. Misschien komt dat omdat we 
zijn opgegroeid in Seraing, waar solidari-
teit erg belangrijk was, en waar heel wat 
mensen een beter leven kregen door zich 
samen voor elkaar in te zetten.

“De inspiratie voor onze scenario’s ha-
len we niet zozeer uit ons eigen leven, als 
wel uit faits divers die we in de krant lezen 
of verhalen die ons ter ore komen. Voor 
Tori et Lokita vertrokken we bijvoorbeeld 
van een paar krantenartikels over geweld 
tegen jongeren in de drugswereld: vaak 
gaat het dan om niet-begeleide minder-
jarigen die mishandeld of zelfs vermoord 
worden.

“Maar gewoon die feiten vertellen vol-
staat voor ons niet. Je moet zo’n fait divers 
transformeren tot iets anders. Zo werd 
Tori et Lokita een � lm over vriendschap en 
hoe die ervoor zorgt dat ze zich tegen hun 
lot kunnen verzetten.”

2. OP LEVEN EN DOOD
“Onze � lms werken vaak toe naar een situ-
atie waarbij het hoofdpersonage uiteinde-
lijk moet beslissen over leven en dood. Zo 
is het in La Promesse, Le Fils, Le Silence de 

Lorna, La Fille inconnue... In onze samen-
leving is een mensenleven helaas niet 
meer van onschatbare waarde, er valt een 
prijs op te plakken. Daar proberen wij 
 tegenin te gaan: in onze � lms geven we het 
leven zijn onschatbare waarde terug.

“De ethische � loso� e van Emmanuel 
 Levinas, waarin de ander centraal staat, is 
een belangrijke invloed voor ons. Maar 
ook de romans van Primo Levi en andere 
auteurs die echt geconfronteerd zijn met 
de kwestie van het leven en de dood.”

3. LICHAAM VOERT HET WOORD
“Onze cinema is fysiek. Onze personages 
lopen, vallen, staan weer op, blijven stil-
staan... Sommige � lmmakers gebruiken 
dialogen om gevoelens over te brengen en 
inzicht te geven in de personages. Wij niet. 
Bij ons voert het lichaam het woord. 

“Zo krijgt het hoofdpersonage in Tori et 
Lokita geen adem meer wanneer ze wordt 
afgezonderd van haar vriend. Ook in Ro-
setta reageert het lichaam van het hoofd-
personage: ze krijgt buikpijn. In L’Enfant 
zakt een jonge moeder in elkaar wanneer 
ze hoort dat haar vriend hun baby ver-
kocht heeft. Ook onze camera laten we 
graag leiden door het lichaam. Als in een 
choreogra� e.

“Die aanpak is ontstaan als een reactie 
tegen onze � lm Je pense à vous uit 1992, 
waarover we achteraf niet tevreden wa-
ren. In die � lm beschouwden we het kader 
te veel als een toneelscène, waarin de per-
sonages binnen- en buitengingen. Vanaf La 
Promesse hebben we die aanpak compleet 
omgegooid: sindsdien willen we altijd mid-
den in de actie staan met onze camera. 
Ook al betekent dat dat we daardoor som-
mige dingen zullen missen, en niet alles in 
beeld kunnen brengen. Maar dat is eigen-
lijk onze job: datgene wat je niet in beeld 
ziet, toch laten bestaan.”

4. VET WEGSNIJDEN
“Als we onszelf erop betrappen dat we te 
veel aan het illustreren of uitleggen zijn, 
dan beginnen we te schrappen. We den-
ken zoveel mogelijk in ellipsen. Soms 
schrijven we in onze scenario’s een paar 
inleidende scènes, maar bese� en we later 
dat ze overbodig zijn. Dan halen we die 
weg en laten we de � lm gewoon wat later 
beginnen, midden in de actie. We vertrou-
wen erop dat de kijker gaandeweg zelf wel 
zal begrijpen hoe de vork in de steel zit.

“Dat snoeien is een obsessie voor ons. 
Want door al het vet weg te snijden, ko-
men de dingen meer tot leven. We creëren 
in onze � lms een soort werkelijkheid die 
een beetje boven de gewone realiteit 
zweeft. Stendhal zei dat ‘een roman een 
spiegel is die men langs een weg mee-
draagt’. Maar onze � lms zijn geen spiegels. 
Ze gaan wel over de realiteit, maar we wil-
len de kijkers toch het gevoel geven dat ze 
volledig in de werkelijkheid van onze � lm 
zitten. Een op zichzelf staande werkelijk-
heid, die niet de hele tijd naar iets anders 
verwijst. We proberen een wervelwind te 
creëren waarin de kijker wordt meegezo-
gen. Net zoals dat ook bij sommige schilde-
rijen of beeldhouwwerken het geval is.”

5. PERSONAGES NIET VOLLEDIG 
 INVULLEN
“Ook in de dialogen proberen we zo com-
pact mogelijk te zijn. We trachten enkel 
het hoogst nodige over te houden en altijd 
precies het juiste woord te vinden. Dat be-
tekent ook: niet in taaltics te vervallen. 
Onze personages gebruiken geen ‘euh’, en 
gooien geen modeuitdrukkingen als ‘j’ai 
envie de dire’ in hun zinnen. Het moet pre-
cies zijn. Mensen denken soms dat wij een 
volledig naturalisme beogen, maar dat is 
niet zo. We willen onze personages niet 
opsluiten in bepaalde beelden die recht-
streeks overeenkomen met de werkelijk-
heid.

“Dat geldt ook voor de kleren die ze dra-
gen: de protagonisten in Tori et Lokita zijn 
gekleed als jongeren van vandaag, maar te-
gelijk ook niet. Je zal in onze � lms nooit 
een hoofdpersonage met een pet op zien, 
ook al zou het er eigenlijk wel bij passen. 
Met zo’n pet trek je echt een streep onder 
je personage, je vult het helemaal in. Dat 
vermijden we liever.

“In L’Enfant draag Jérémie Renier in het 
begin van de � lm een hoedje, maar gaan-
deweg vonden we dat hij daardoor meer 
een beeld werd dan een mens in het hier 
en nu. We hebben dan snel een scène inge-
voegd waarin hij dat hoedje verkoopt, zo 
waren we ervanaf.”

6. REPETEREN, REPETEREN
“Wij investeren het budget van onze � lms 
in tijd. We repeteren heel lang en altijd met 
de camera in de hand. Lang voordat de ac-
teurs erbij komen beginnen wij met zijn 
tweetjes alle scènes al eens te spelen en � l-
men we elkaar. Die beelden bekijken we 
samen en zo kunnen we meteen zien wat 
de scène ons vertelt, en wat niet.

“In een volgend stadium komen de ac-
teurs erbij, we repeteren ongeveer een 
maand lang met hen. Evident is dat niet, 
zeker als je met bekende actrices als Mari-
on Cotillard of Cécile de France werkt. Zij 
moeten zich drie maanden vrijmaken in 
plaats van twee, en we moeten hen dus 
ook meer betalen.

“Samen rond een tafel zitten en het 
scenario lezen, dat doen we niet. Vanaf de 
eerste dag gaan we aan de slag met de ca-
mera. Om het een beetje provocerend uit 
te drukken: voor ons bestaat de acteur op 
zich niet. Want alles hangt ervanaf hoe we 
die persoon � lmen. Soms is het een wereld 
van verschil of je hun gezicht � lmt of net 
hun rug in beeld brengt.

“Ook dat is wat wij tijdens die repetities 
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willen uitzoeken: hoe kunnen we de ac-
teurs zo � lmen dat ze zo present mogelijk 
zijn zodat de kijker het gevoel krijgt dat er 
op dat moment iets aan het gebeuren is op 
het scherm? Het mag nooit aanvoelen alsof 
de acteur iets aan het construeren is. In 
een Wes Anderson-� lm is dat formidabel, 
maar wij doen iets anders. Wij gaan op 
zoek naar het tegenovergestelde.”

7. KEUZES MAKEN
“Doordat we tijdens de repetities al van al-
les hebben uitgeprobeerd, weten we op de 
set heel goed wat we willen. Dat is belang-
rijk, want anders komt de regieassistent of 
de cameraman altijd wel met een snelle 
oplossing. We houden enorm van onze 
crew en we staan ook open voor verrassin-
gen op de set, maar we willen wel zoveel 
mogelijk de keuzes bewaken die wij tijdens 
het repetitieproces gemaakt hebben.

“Dat betekent ook dat we elke scène 
maar op één manier draaien, waardoor we 
in de montage geen plan B hebben. Als we 
bijvoorbeeld beslissen om de hele tijd de 
ruggen van personages te � lmen op het 
einde van La Promesse, dan kunnen we bij 
de montage niet meer plots beslissen dat 
we toch hun gezichten willen zien. Daar-
om doen we veel takes: het moet echt goed 
zijn, ça passe ou ça casse. Het is een enorm 
risico, maar het is ook daarvoor dat we het 
doen: samen achter onze monitor zitten 
op de set en plots voelen dat de scène 
werkt.”

Tori et Lokita
Jean-Pierre en Luc Dardenne

Het lot van twee jonge migranten blijft 
nagalmen als een droeve melodie

Op het � lmfestival van Cannes 
werd Tori et Lokita ontvangen 
als een return to form voor de 
broers Dardenne. Als u het ons 
vraagt, zijn de Waalse � lm-
broers nooit echt uit vorm ge-
weest, maar het is een feit dat 
hun vorige twee � lms (La Fille 
inconnue en Le jeune Ahmed) 
met hun nogal cerebrale scena-
rio’s een minder verpletterende 
indruk nalieten dan hun vroege-
re meesterwerken (La Promesse, 
Rosetta, L’Enfant...). Met Tori et 
Lokita mikken ze nu wel op-
nieuw voluit op het hart.

Tori (gespeeld door de ontwa-
penende Pablo Schils) is een 
bruisende jongen van twaalf uit 
Benin, Lokita (de beloftevolle 
Joely Mbundu) is een tiener-
meisje uit Kameroen. Elk vanuit 
hun eigen land trokken ze naar 
België, onderweg kruisten hun 
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paden en nu zijn ze onafschei-
delijk. Lokita ontfermt zich over 
Tori als een grote zus, maar hij 
zorgt net zo goed voor haar.

De � lm maakt zonder veel 
woorden voelbaar hoe deze 
twee kinderen elkaar nodig heb-
ben. Niet alleen om elkaar aan 
papieren te helpen of elkaar fy-
siek uit de nood te helpen, maar 
als zuurstof. Zonder Tori kan 
Lokita letterlijk niet ademen: 
wanneer ze verplicht wordt om 
in totale afzondering in een can-
nabisplantage te gaan werken – 
Tijmen Govaerts is enger dan 
ooit als haar bewaker – en beseft 
dat ze Tori niet meer kan zien, 
valt ze hyperventilerend op de 
grond.

Het is maar een van de vele 
poëtische beelden en symbolen 
die de Dardennes in hun elegan-
te script verwerken. Ook wan-
neer er in de � lm gezongen 
wordt, is dat veel meer dan 
sfeerschepping: het Italiaanse 
liedje dat Tori en Lokita samen 
opvoeren voor de klanten van 

het restaurant van hun baas 
(voor wie ze ook drugs dealen) 
raakt aan de essentie van de 
� lm: zoals hun stemmen ver-
vlochten raken in deze melodie, 
zo klampen deze twee persona-
ges zich onvoorwaardelijk aan 
elkaar vast. Hun vriendschap is 
het enige dat hen overeind 
houdt.

Zoals steeds bij de broers 
 Dardenne is Tori et Lokita uiterst 
compacte cinema. Met zijn 
speelduur van nauwelijks an-
derhalf uur is deze � lm een 
 oefening in e�  ciëntie, maar die 
kernachtigheid gaat niet ten kos-
te van de emotie. Het lied van 
deze twee jonge migranten blijft 
nog lang door je hoofd echoën, 
als een klaagzang voor alle on-
gelukkigen die, bij gebrek aan 
het juiste papiertje, hun mense-
lijkheid en hun fysieke integri-
teit verpletterd zien in een mee-
dogenloze machine van 
uit buiting.

Vanaf morgen in de bioscoop.
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