Welcome to the Riley’s
was beter geweest zonder het irritante tienerhoertje Melissa (rechts), gespeeld door Kristen Stewart.
Zij wordt compleet weggespeeld door James Gandolfini als Doug Riley (foto).

Mistérios de Lisboa, een vierenhalf uur durend epos over de aristocratie van het 19de eeuwse Lissabon.
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MISTÉRIOS DE
LISBOA
Regie Raúl Ruiz.
Met Adriano Luz, Maria João
Bastos, Ricardo Pereira, Melvil
Poupaud.
In 4 zalen.

Deze film is als een schatkist
vol verhalen. De wonderschone
aankleding en fraaie muziek
maken er een betoverend
sprookje van.
De 14-jarige João heeft geen idee wie
hij is. Hij is opgegroeid in een weeshuis, waar de andere jongens hem
plagen omdat hij geen achternaam
heeft.
Steeds dwingender vraagt hij pater
Dinis, de enige volwassene die zich
om hem bekommert, naar de identiteit van zijn vader en moeder.
En daarmee begint het. Een schatkist vol verhalen, dat is het vierenhalf uur durende kostuumdrama
Mistérios de Lisboa.
De vraag van João, wiens echte naam
Pedro da Silva blijkt te zijn, vormt
het startpunt voor een reeks in elkaar grijpende geschiedenissen. Mistérios de Lisboa, gebaseerd op een roman uit 1854 van de Portugese
schrijver Camilo Castelo Branco,
werd oorspronkelijk in zes afleveringen van een uur voor de televisie gemaakt. Uit dat materiaal maakte regisseur Raúl Ruiz ook de bioscoopversie: iets korter, maar nog steeds
een duizelingwekkend labyrint van
verhalen-in-verhalen over de 19deeeuwse Portugese adel.

Niemand heeft veel geluk in de liefde in Mistérios de Lisboa. Net als in
zijn zwierige, intelligente Proustverfilming Le temps retrouvé (1999)
weet Ruiz de kijker mee te slepen in
een geheimzinnige wereld.
Mistérios de Lisboa is bijna hypnotiserend. Ondanks de lengte vliegt de
tijd voorbij, en de fraaie muziek en
wonderschone aankleding maken
van de film een betoverend sprookje. Superieure soap, zo zou je Mistérios de Lisboa kunnen noemen.
Het is een kroon op de rijke carrière
van de Chileen Ruiz, die op 69-jarige
leeftijd al meer dan honderd titels
op zijn naam heeft staan.
Een enorme beheersing van het vak
spreekt uit iedere scène van Mistérios de Lisboa, en vooral ook een onbegrensde liefde voor het vertellen van
verhalen.
Pauline Kleijer

DRAMA

JJJJJ

WELCOME TO
THE RILEY’S
Regie Jake Scott.
Met James Gandolfini, Kristen
Stewart, Melissa Leo.
In 6 zalen.
Na de dood van hun dochter verwordt het huwelijk van de Riley’s
tot een trieste sleur. Echtgenoot
Doug probeert het verlies te compenseren door het welzijn van een
tienerhoertje tot zijn missie te maken.
Gesnurk kan in een film vanalles betekenen. Neem Welcome to the Riley’s.

Filmfestival van Cannes
De 64ste editie van Cannes maakt zich op voor de uitreiking van de
prijzen, eind deze week. Genoeg sterke films die een goede kans
maken op de Gouden Palm, de belangrijkste prijs van het filmfestival. Cinema.nl doet uitgebreid verslag van het laatste nieuws, reportages, interviews, trailers van de competitiefilms en de televisie-uitzendingen van de VPRO. De documentaire over Woody Allen die afgelopen zondag op televisie werd uitgezonden, is in zijn geheel online te bekijken. Ook aandacht voor de festival-buzz: opmerkelijke
tweets, fotoshoots van b-actrices op het
strand en de laatste vernietigende/
lovende recensies.
CINEMA.NL/CANNES

Hier speelt Sopranos-ster James Gandolfini een diep in de sleur weggezakte ondernemer, die sinds de
dood van zijn tienerdochter het contact met zijn labiele vrouw Lois heeft
verloren. Wanneer zijn minnares
aan een hartaanval overlijdt, lijkt
Doug Rileys bestaan de afgrond in te
kelderen – tot hij tijdens een zakenverblijf in New Orleans op het tienerhoertje Mallory stuit en hij haar
welzijn tot zijn missie maakt.
En dan dus steeds dat gesnurk. Het
kan op een uitgeblust huwelijk duiden, als Doug naast Lois in bed ligt
te ronken, terwijl zij triest naar het
plafond staart. Kruipt hij in Mallory’s huis netjes op de bank, dan klinken die zware ademtochten juist
heel huiselijk, vaderlijk en beschermend. Een mooie vondst van regisseur Jake Scott.
Dat Doug Riley het tienerhoertje
Mallory als een surrogaatdochter beschouwt, is van meet af aan duidelijk, maar die voorspelbaarheid
hoort juist bij het punt dat de regisseur wil maken. Doug kan nog zo
hard vadertje spelen, als Mallory die
rol niet accepteert, zijn alle pogingen vergeefs. Dat maakt Welcome to
the Riley’s toch verrassender dan de
film op het eerste gezicht lijkt te
zijn.
Jammer dat Kristen Stewart een matige vertolking weggeeft. In Welcome to the Riley's blijft ze als de bijtgrage maar toch ook kwetsbare Mallory steken in clichés en maniertjes.
Zo vaak als ze ‘Fuck!’ zegt, zo vaak
staat haar gezicht op oorlog – consequent met uitgelopen mascara.
Gandolfini speelt haar telkens van
het doek, hoe bescheiden hij zich
met zijn vertolking ook opstelt. Dan
heeft hij aan Melissa Leo een veel betere tegenspeelster. De rol van de
aan huis gekluisterde, bloednerveuze en doodongelukkige Lois zou net
zo oppervlakkig kunnen overkomen
als die van het losgeslagen tienerhoertje, maar Melissa Leo slaagt er
wel degelijk in haar personage menselijk te maken.
Geen moment kun je haar op effectbejag betrappen; zelfs als ze voor het
eerst sinds jaren achter het stuur
kruipt, en klem komt te zitten tussen stoel en airbag, blijft haar acteerspel ingehouden en beheerst.
De scènes die ze met James Gandolfini deelt, , zijn vaak erg ontroerend.
Misschien had de film best zonder
dat lichtelijk irritante tienerhoertje
gekund. KT

Familie-eer blijkt slechts
een dun laagje vernis
Misterios de Lisboa
Regie: Raul Ruiz. Met Clothilde Hesme,
Lea Seydoux. In 3 filmtheaters
De Chileense regisseur Raul Ruiz, die
sinds 1971 in Frankrijk woont, waagde zich tien jaar terug aan Marcel
Proust, met een taaie en gemengd gewaardeerde film tot gevolg. De nu
bijna zeventigjarige filmer koos voor
zijn 111e film weer een uitwaaierende klassieke roman uit. Het negentiende-eeuwse ‘Misterios de Lisboa’
van de in Portugal wél heel beroemde schrijver Camilo Castelo-Branco
schijnt traditioneel, maar het kostuumdrama ontpopt zich gaandeweg
als een echte telenovela, vol van die
geheimen, toevallige ontmoetingen
en persoonsverwisselingen die in een
soap thuis horen.
Ruiz maakte de film eerst ook als
een zesdelige tv-serie. De filmversie
kortte hij anderhalf uur in, naar eigen tevredenheid, want zonder die
door hem verafschuwde maar voor tv
vereiste cliffhangers tussendoor. Het
viereneenhalf uur durende ‘Misterios
de Lisboa’ is een film voor volhouders. Veel tempo zat er niet in de negentiende eeuw, en Ruiz jaagt de
zaak niet op. Het Portugees schijnt
bovendien voor alles meer woorden
nodig te hebben dan het Nederlands.
Maar wie zich aan dat bedaardere
tempo, die zangerige klanken, de
plechtstatige, bloemrijke zinnen
overgeeft, wordt op een kunstig verhaal en een aangenaam bedachtzame, rijke enscenering getrakteerd.
In de eerste scènes maken we kennis met de veertienjarige Joao die
zonder enig idee van zijn herkomst
in een klooster woont waar priester
Dinis hem onder zijn hoede heeft. De
priester kent Joao’s moeder, een ongelukkig getrouwde gravin, die later,
vluchtend voor haar kwaadaardige
echtgenoot ook in het klooster wordt
opgevangen. Joao’s vader stierf voor

Kost u u m d r am a ‘Mist er ios d e Lisb oa’ on t p op t zich als een t elen ovela vol geh eim en en p er soon sver wisselin gen .

Mar ia João Bast os sp eelt Ân gela d e Lim a .

zijn geboorte, zeggen de priester en
de moeder.
Of Joao hen op hun woord kan geloven is onzeker. In deze aristocratische kringen blijken maar weinigen

alleen diegene te zijn die ze zeggen
dat ze zijn. De meesten dragen nog
andere namen en wat verborgen verledens met zich mee. Ruiz daalt langzaam af in dit netwerk aan buiten-

echtelijke relaties, gedwongen huwelijken en wraakzuchtige geliefden.
De negentiende-eeuwse Portugese
aristocratie biedt een ingewikkeld
verknoopt sociaal web waar LinkedIn
jaloers op mag zijn maar dat is niet
het thema van de film. Het thema
schuilt in het dunne laagje vernis dat
de familie-eer te bieden heeft. De
markies, de hertog en de graaf worden in edelmoedigheid en gevoel
voor rechtvaardigheid ingehaald
door een zigeuner en een huurmoordenaar.
Die inhoud is anno 2011 niet echt
revolutionair meer, maar het plezier
van Ruiz schuilt vooral in de vorm.
Het is fraai hoe hij deze plot ontrolt:
van takje naar takje, steeds meer
openbarend. Het vraagt wel om enig
geduld, maar dat het einde dan ook
weer het begin is, is verrassend ontroerend en bevredigend.
Jann Ruyters
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Raúl Ruiz betovert met een groots historisch epos over de Portugese aristocratie

Eerst komt de liefde, dan de ramp
Mistérios de Lisboa Regie: Raúl
Ruiz. Met: Adriano Luz, Maria João
Bastos, Ricardo Pereira.
In: 5 bioscopen.
Door Peter de Bruijn
De Chileens-Franse filmmaker Raúl
Ruiz lapt de wet aan zijn laars die
Hitchcock ooit formuleerde, dat de
lengte van een speelfilm nooit de
spankracht van de menselijke blaas
mag overstijgen. Mistérios de Lisboa is
een vierenhalf uur durende film, om
eindeloos in rond te dwalen, waarvan geen minuut overbodig is. Ruiz
beperkt zich niet tot een conventioneel kostuumdrama, maar pakt zijn
vaste thema op: hij speelt een geraffineerd spel met noties van maskerade
en identiteit. Hij verpakt raadsels in
mysteries, zonder dat hij daarbij de
toeschouwer kwijtraakt. Dat is virtuoos. In Frankrijk was de film een onverwachte hit met 100.000 bezoekers; opmerkelijk veel voor een film
met zo’n lengte, die ook nog eens
grotendeels Portugees gesproken is.
Mistérios de Lisboa laat zich beter
vergelijken met de eindeloze melodieën van Wagner of een adagio van
Bruckner dan met de meeste andere
films (de regisseur had, zegt hij,
vooral de muziek van Sibelius in zijn
hoofd). Ruiz schetst in zijn kostuumdrama, dat zich afspeelt in het milieu
van de 19de-eeuwse Portugese elite,
een wereld die herkenbaar lijkt te
zijn, maar dat steeds net niet is. Hij
speelt zo ook met de verwachtingen
die de kijker, die al heel wat kostuumdrama heeft gezien, kan hebben van het genre. Niet door die verwachtingen steeds te frustreren – de
strategie van heel wat auteurscinema
– maar door die te bevredigen op een
andere manier dan kan worden verwacht.
De film is gebaseerd op de (bijna)
gelijknamige vuistdikke roman Os
Mistérios de Lisboa (1854) van de schrijver Camilo Castelo Branco, een epos
over het leven en lijden van de Portugese aristocratie vol onmogelijke
liefdes, onechte kinderen en fortuin
dat wordt gemaakt door energieke
jongemannen, en vaak ook wordt
verspeeld. De film is een bewerking
van een miniserie die Ruiz voor cultuurzender Arte maakte en die zelfs
nog iets langer duurt: zes afleveringen van 52 minuten. Toevallig zendt
Arte de serie juist morgen en overmorgen in zijn geheel uit, waarschijnlijk nagesynchroniseerd in het
Duits. Dat is bij een filmmaker die zo
bewust en precies met geluid werkt
als Ruiz een regelrechte verminking.
De klank van zijn films is minstens

Ruiz verpakt raadsels
in mysteries, maar
houdt de kijker vast

zo belangrijk voor Ruiz als het beeld.
Hij filmt graag in Portugal (met zijn
vaste Frans-Portugese producent
Paulo Branco), omdat de klanken van
de Portugese taal hem zo lief zijn.
Dat vooral muzikale gebruik van de
taal maakt de betekenis van Mistérios
de Lisboa vluchtig, ongrijpbaar, vloeibaar. Ruiz wil met zijn film ontsnappen aan ‘het dictaat van het eeuwige
hier en nu’, de tegenwoordige tijd
waarin de meeste films gevangen zitten, waar Ruiz zich altijd tegen heeft
verzet.
De film begint met een motto dat
meteen vragen oproept: „Dit is geen
werk van fictie. Ik ben er de vader
noch de peetvader van. Dit is een
dagboek van mijn lijden.’’ Raadselachtig, want wie is de ‘ik’ die hier aan
het woord is? De regisseur? Maar hoe
kan een verfilming van een roman
geen fictie zijn en hoe kan een verhaal dat zich twee eeuwen geleden
afspeelt dienen als zijn dagboek?
Misschien is de jonge João de ikverteller. De film begint met zijn verhaal in voice-over (een vast stijlmiddel van Ruiz, onderdeel van zijn ‘mu-

De wereld als geheimzinnig schouwspel in ‘Mistérios de Lisboa’

ziek’) en eindigt ermee; tussendoor
komen vele andere sprekers aan bod.
João leeft in een katholiek weeshuis,
hij kent zijn ouders niet, hij heeft
zelfs geen achternaam. De jongen
lijdt aan een vorm van autisme,
waardoor hij een portret van zichzelf
niet herkent. Gevraagd naar wat hij
ziet op het schilderij, zegt hij: ‘Een
paard’. De film blijft enige tijd in zijn
hoofd, terwijl hij piekert en fantaseert over zijn oorsprong en scènes
uit zijn mogelijke verleden naspeelt
in zijn poppentheater. Het perspectief verschuift als zijn moeder opduikt en zij verhaalt van de tragische
liefdesgeschiedenis waaruit João is
voortgekomen. Zo verschuift het vertelperspectief keer op keer. De vertelling is sterker dan de verteller.
João is toch niet de centrale figuur
in de film. Dat is Padre Dinis (Adriano Luz), de priester die zich over João
heeft ontfermd. Net als de jongen is
hij een ‘bastaard’ die opgroeide zonder zijn ouders te kennen. Dat is een
terugkerende preoccupatie in de
films van Ruiz. In zijn eerdere film
Comédie de L’Innocence (2001) vraagt
een kind in alle ernst aan zijn moeder: „Mama, was je erbij toen ik geboren werd?” Ruiz is geïntrigeerd
door de vraag of hij in zijn films zelfs
de band tussen mensen die het meest
onomstotelijk lijkt vast te staan – de
biologische afstamming – kan omtoveren tot een raadsel. Maar waar hij
naar toe werkt is geen effect van ‘vervreemding’. Dat is te hard, agressief.
Zijn vertelwijze is in Mysterios de Lisboa juist zeer omzichtig. Hij neemt
de elementen van de klassieke 19deeeuwse roman, maar hij maakt er een
symbolistisch mysteriespel van – vol
schaduwen.
Net als vele andere personages
heeft Padre Dinis talrijke transformaties en naamsveranderingen ondergaan tijdens zijn avontuurlijke
levensloop. Maar hij is de enige die
een kamer heeft ingericht in het
weeshuis dat hij bestiert, waar hij de
de relieken van zijn vroegere gedaantes heeft tentoongesteld: het uniform dat hij droeg als soldaat, de
hoed die hij op had toen hij nog een
‘man van de wereld’ was, en de vodden uit zijn bestaan als landloper.
„Dit is mijn tempel voor de oprechtheid”, zegt de priester, als João op
een avond zijn kamer is binnengedrongen. Met dat vermogen om zich
met zijn maskerades te verstaan, zich
er niet in te verliezen, staat hij zowel

in als boven de handeling van Mistérios de Lisboa. Hij is de enige verteller
die zijn verhaal beheerst; bij de anderen is dat andersom.
De camera staat zelden stil, maar
beweegt in adagiotempo door de scènes, die zich grotendeels binnenskamers afspelen. Waar het beeld constant verschuift, is er ook geen bevoorrecht perspectief meer – geen
ideale of unieke invalshoek van
waaruit de scène moet worden bekeken. Dat vergroot opnieuw de suggestie van vloeibaarheid. En Mistérios
de Lisboa bevat naast al die suggesties
van muziek in beeld, geluid en taal
ook gewoon veel echte muziek; hele
mooie, van Jorge Arriagada; simpele
orkestrale filmmuziek, subtiel en
niet opdringerig, die de dromerige
atmosfeer versterkt.
Ruiz’ meest succesvolle film is zijn
Proustverfilming Le Temps retrouvé.
Mistérios de Lisbao is duidelijk aan die
eerdere film verwant, maar hier is alles kaler en minder opgesmukt. Lis-

De wereldberoemde
Portugese weemoed
is ruim aanwezig

sabon was in de negentiende eeuw
eerder een barre uithoek dan het centrum van de wereld, zoals het Parijs
van Proust. De camerabewegingen
zijn vaak complex, soms door de muren heen, maar de enscenering is uiterst simpel. Door al meteen het lijden te benadrukken aan het begin
van de film, heeft Ruiz niets te veel
gezegd. Geleden wordt er – vaak in
hulpeloze passiviteit. De fameuze
Portugese melancholie is ruimschoots aanwezig.
De kijker zoekt naar de patronen
die zich hardnekkig lijken aan te dienen en hem toch steeds ontglippen.
Op hevige liefdes volgen steeds grote
rampen (sterfte in het kraambed,
moordaanslag, ongeneeslijke ziekte). Maar niet op een logische, samenhangende, verklaarbare manier.
De liefde en de rampspoed zijn de
twee grote krachten in de film, maar
ze hebben niets met elkaar gemeen.
Ze bestaan naast elkaar, zijn ieder
voor zich absolute heersers in hun eigen domein, botsen heftig, maar blijven volkomen blind voor elkaars bestaan.

Veelfilmende veteraan Raúl Ruiz
Het had weinig gescheeld of Mistérios de Lisboa was het testament geworden van Raúl Ruiz. Tijdens de draaiperiode moest de regisseur een zware operatie ondergaan wegens leverkanker. Maar
hij doorstond de ingreep goed en
heeft inmiddels alweer plannen
voor nieuwe films. Ruiz (Puerto
Montt, Chili, 1941) is een snelle
werker, die naar eigen zeggen zo’n
120 films voor de bioscoop en televisie heeft voltooid. Hij begon
zijn loopbaan in het theater en
schreef tussen 1956 en 1962 in razend tempo honderd toneelstukken. Zijn eerste speelfilm ,Tres
Tristes Tigres, was goed voor het
Gouden Luipaard van het filmfestival van Locarno in 1968, twee
jaar nadat de gelijknamige klassieke roman van de Cubaanse
schrijver Guillermo Cabrera Infante was verschenen. Na de militaire
coup tegen president Allende in
Chili in 1973 zag hij zich gedwongen zijn land te ontvluchten. Ruiz
streek neer in Parijs, maar maakte

films in vele landen – veelvuldig in
Portugal, wat onder meer te verklaren is uit zijn langjarige samenwerking met de Portugees-Franse
producent Paulo Branco. Ruiz is
een goede bekende van het Internationaal Filmfestival Rotterdam,
dat hem door de jaren heen trouw
is blijven volgen. In 2004 wijdde
het festival een retrospectief aan
zijn werk onder de titel ‘Raúl Ruiz:
The Eternal Wanderer’. De regisseur maakte zelfs een film in Nederland: Het dak van de walvis
(1982) met Willeke van Ammelrooy. In twee boekjes (1996 en
2005) deed Ruiz kond van zijn Poétique du cinéma. Hij hekelt de klassieke verhaalstructuur, waarbij de
held een reeks obstakels moet
overwinnen om aan het einde te
zegevieren. Ruiz noemt dit de
‘centrale conflicttheorie’. Hij verwerpt ook het onderscheid tussen
narratieve en experimentele cinema en pleit voor filmkunst als een
„barokke vermenigvuldiging van
gezichtspunten”.

Lekker even uit! Alle evenementen op Film en Uitgaan van De Telegraaf.
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FILM
Verborgen geschiedenis
Mistérios de Lisboa
door door Maro Weijers
Het ene verhaal haalt ’t andere aan in het sfeervolle kostuumdrama Mistérios de Lisboa,
naar het gelijknamige boek van Camilo Castelo Blanco. De 19e-eeuwse Portugese
schrijver was een kind van de romantiek, waarbij de donkere kanten van zijn gemoed zijn
werk kleurden. Passend dus dat ook de verfilming van regisseur Raoul Ruiz van
melancholie is doortrokken.

De cineast neemt met een speelduur van ruim vierenhalf uur ruim de tijd voor de
vertelling, waarin steeds wisselende personages hun licht werpen op de afkomst van de
weesjongen João (João Arrais), die opgroeit onder de hoede van de priester Vader Dinis
(Adriano Luz). Als João tijdens een koortsaanval een hem onbekende vrouw aan zijn bed
ontwaart en later vragen over haar stelt, blijkt Vader Dinis meer over zijn achtergrond te
weten dan hij ooit heeft losgelaten.
Achter elk geheim dat wordt onthult, schuilt in deze film echter weer een ander mysterie.
Door het verschuiven van het perspectief, en met hulp van een camera die soms door
kieren gluurt, krijgen we stukje bij beetje zicht op een intrigerend web van onvermoede
(familie)relaties, verboden liefdes en emotionele tragedies. Ook de verborgen
geschiedenis van Vader Dinis zelf wekt intussen steeds meer nieuwsgierigheid in deze
imposante literatuurverfilming, een bijna hypnotiserend staaltje vertelkunst voor mensen
met geduld.
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