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DIEGO MARADONA

LA PROMESSE DE L’AUBE

Alles, alles voor maman
Deze conventioneel opgezette biopic van de
Franse schrijver Romain Gary bevat oergeestige scènes, dankzij een vulkanische
moederrol van Charlotte Gainsbourg.
Feit en fictie lopen door elkaar bij Romain
Gary, in 1914 in Vilnius geboren als Roman
Kacew. Zijn echte leven was duizelingwekkend divers: naast gelauwerd schrijver was
hij diplomaat, piloot, scenarist en regisseur
– hij maakte twee films met zijn tweede
echtgenote, Jean Seberg. Twee keer won hij
de Prix Goncourt, een unicum dat hij dankt
aan zijn meesterlijk toveren met pseunoniemen.
In zijn literaire werk deed hij er nog een
schep bovenop: Gary’s moederroman La
promesse de l’aube (1960) zou nu als ‘autofictie’ gerubriceerd worden. Dat stelde regisseur Eric Barbier voor een fors probleem:
volgt hij de auteur ook in diens later weerlegde verzinsels? Verfilmt hij een roman of
een leven? Barbier koos riskant genoeg voor
een tussenweg: hij ordende de in het boek
summier en poëtisch beschreven gebeurtenissen chronologisch en vulde historische
details aan, maar laat acteur Pierre Niney in
voice-over het spektakel becommentariëren
met letterlijke citaten uit het boek.
Niney is een mooie acteur, mager en verfijnd en hypersensitief; hij overtuigde eerder
als ontwerper Yves Saint Laurent (2014) en

pakt hier onder meer uit met een délire, als hij
als gevechtspiloot doodziek wordt opgenomen in een Afrikaans ziekenhuis. Maar alles
draait om Gary’s moeder, de formidabele
Nina, vertolkt door Charlotte Gainsbourg.
‘Tiger mom’ is nog zacht uitgedrukt, gezien
de absurd hoge ambities die ze op haar zoontje projecteert: een echte Fransman zal hij
worden, een beroemd schrijver, een diplomaat. Keer op keer verbaast ze met haar
woeste, agressieve opvoedmethoden – geen
ontbering of vernedering of ze ziet er een levensles in.
Met haar Poolse accent, grijzende knoet
en ‘eendenloopje’ staat Gainsbourg permanent onder hoogspanning, ze schreeuwt
meer dan ze praat – maar na het eerste, duistere halfuur in besneeuwd en antisemitisch
Vilnius blijkt dat hier ook gegrinnikt mag
worden. Moeder is zelf een fantast, die haar
zoon uitdost in een lila bontmantel, zijn eerste vriendinnetje het huis uit mept en hem
opdraagt om Hitler neer te schieten. Haar
fantasieën stuwen hem voort, tot hij ze allemaal heeft waargemaakt.
SANDRA HEERMA VAN VOSS

LA PROMESSE DE L’AUBE
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| TE ZIEN VANAF 1 AUGUSTUS

LA PROMESSE DE L’AUBE

den inzendt. De coscenarist van Gibsos film
Apocalypto werd de regisseur, maar na ruzie
met de producenten probeerde Gibson vergeefs
de film te laten vernietigen en werd Safinia’s
naam van de credits gehaald.
TE ZIEN VANAF 11 JULI

TRIPLE THREAT
Jessie V. Johnson | Actiefilm die de vechtstijlen
van drie martial arts-sterren samenbrengt:
Tony Jaa (Thailand, uit Ong-bak), Tiger Hu Chen
(China, vooral bekend als stuntman uit The
Matrix) en Iko Uwais (Indonesië, de Raid-films).
Regisseur Johnson wist waar hij aan begon: hij
stond zelf decennialang als stuntman op de set.

THE LION KING
Jon Favreau | Succes verzekerd voor deze uit
fotorealistische digitale animatie opgetrokken
remake van Disney’s klassieker uit 1994. Regisseur Favreau, die hetzelfde drie jaar geleden
met The Jungle Book deed, vergelijkt het proces
met het restaureren van een iconisch monument, waarbij de nieuwste technologie wordt
ingezet zonder dat het oorspronkelijke karakter
ervan verloren zou gaan.

THE WOLF’S CALL
Antonin Baudry | Afgaand op Franse recensies
heeft een enigszins lachwekkend uitgangspunt
(duikbootsoldaat met uitzonderlijk gehoor kan
vijandige onderzeeërs horen) in deze actiefilm
vol Frans nationalistisch tromgeroffel toch
geleid tot een behoorlijk spannend resultaat.

TE ZIEN VANAF 17 JULI

TE ZIEN VANAF 25 JULI

Volksjongen
versus
voetbalgod

Na bekroonde documentaires over coureur
Ayrton Senna en zangeres Amy Winehouse
stort Asif Kapadia zich op voetballegende
Diego Maradona. Na een flitsende eerste
helft lopen de filmmakers zich klem in een
al te schematisch narratief.
“Hij was een voetballer zonder fysiek voordeel”, vertelt een oud-collega, terwijl we naar
archiefbeelden van de in 1960 in Argentinië
geboren Diego Maradona kijken. En inderdaad: hij is klein, gedrongen en zelfs bij zijn
debuut in Napels al een beetje pafferig. Zeker
geen lenige strateeg als Cruyff en al helemaal
niet de katachtige atleet die Pelé was.
Maar ook zonder fysiek voordeel had Maradona de gave om – schijnbaar vanuit het
niets – een volstrekt briljante actie te maken.
Zoals zijn legendarische goal op het WK van
1986 na een dribbel die de Engelse spelers in
volstrekte verbijstering achterliet. Eerder in
diezelfde wedstrijd maakte hij zijn beruchte
handsgoal – naar eigen zeggen gescoord met
de Hand van God. Dat die god niemand anders was dan Maradona zelf maakt documentairemaker Asif Kapadia overtuigend
duidelijk.
Zijn bovenmenselijke status bereikte de
voetballer bij AS Napoli. Met een combinatie
van talent, onverzettelijkheid en charisma
stuwde hij de kwakkelende provincieclub in
enkele jaren op naar de hoogste regionen van
de Italiaanse Serie A. Hij gaf de Napolitanen
hun eigenwaarde terug, nadat zij decennialang door de dominante Noord-Italianen
waren gestigmatiseerd als vies en lui. Een
soortgelijke dienst bewees El Pibe de Oro (‘de
Gouden Jongen’) zijn vaderland door in bovengenoemde wedstrijd wraak te nemen op
de Engelsen voor de vernederende Falklandoorlog. Oh ja, en daarna maakte hij Argentinië ook nog wereldkampioen.
Naast de vlot opgediende hoogtepunten
staat Kapadia ook stil bij de bekende dieptepunten: zijn buitenechtelijk verwekte zoon,
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zijn banden met de Camorra en het cocaïnegebruik dat uiteindelijk zijn loopbaan zou
ontwrichten. Kapadia probeert het fenomeen Maradona te duiden als een gespleten
persoonlijkheid. Aan de ene kant is er Diego,
een bescheiden moederskindje uit de sloppenwijk die als vijftienjarig profvoetballertje
ineens zijn hele familie moest ondersteunen.
Daar tegenover staat feestbeest Maradona,
de in zijn eigen mythe zwelgende vedette.
Die schematische tegenstelling stuwt het
narratief aanvankelijk net zo stevig vooruit
als de stampende Eurodisco en de knallend
opgepepte voetbalgeluiden op de soundtrack. Maar die tegenstelling pleit Maradona
ook wat al te gemakkelijk vrij van zijn wangedrag naast én op het veld.
Anders dan Kapadia’s eerdere geportretteerden, autocoureur Ayrton Senna en soulzangeres Amy Winehouse, is Maradona –
ondanks hartaanvallen en overdoses – nog in
leven. De gelauwerde Britse documentarist
was voor interviews en honderden uren archiefmateriaal afhankelijk van de medewerking van El Pibe. Het verklaart misschien
waarom de documentaire in de tweede helft
iedere objectiviteit lijkt te verliezen, om te
verzanden in een apologie van de Gevallen
Maradona.
FRITZ DE JONG
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aflevering hoofdrollen voor oud-Hollandse kinderliedjes als ‘Twee emmertjes water halen’ en
‘Ik zag twee beren broodjes smeren’. In deze
zestig minuten durende bioscoopversie viert ze
haar verjaardag.
TE ZIEN VANAF 31 JULI

TE ZIEN VANAF 18 JULI

JUF ROOS
Jan-Willem Wit | ‘Mijn allereerste film’, prijkt er
trots op de poster van kinderfilm Juf Roos. Het
gelijknamige hoofdpersonage is sinds 2015 te
zien in de RTL-kinderhoek Telekids, met in elke

UGLY DOLLS
Kelly Asbury | De UglyDolls groeiden sinds hun
introductie in 2001 uit tot een bescheiden rage.
Een speel(goed)film kon niet uitblijven. Het verhaaltje rond de mismaakte knuffels (dat alleen
in een Nederlands nagesynchroniseerde versie
wordt uitgebracht) viert, zoals meer kinderfilms, de individualiteit. Maar het is natuurlijk
ook een lange commercial voor de enigszins
dwarse maar eenvormige pluche beesten.
TE ZIEN VANAF 31 JULI

