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(hopen te) kunnen veroorloven. Deze
reclamefilm voor investering in de
vastgoedsector is verpakt als een
thriller waarin welgestelde blanke
middenklassers een staalkaart van
maatpakken en designmeubels
showen. Niet alleen het stoute,
pikante verhaal maar ook de ‘stijlvolle’, ‘sensuele’ vormgeving is een tot
leven gebrachte mannenfantasie
waarin vrouwen (zoals bij Verhoeven,
De Palma en Mann) weliswaar op hun
strepen mogen staan zolang ze maar
verleidelijke figuranten, hete stoeipoezen of gevaarlijke spelbrekers blijven.
Woestijnvis was altijd al een exclusieve heterojongensclub, maar deze
keer maakt misogynie gewoon deel uit
van het marketingplan, dat de wapens
van de vijand tegen zichzelf keert:
‘inzichten’ uit de relatierubrieken in
Flair en Libelle worden herschreven
als gevatte en gevoelige ‘bespiegelingen’ over overspel.
De Vlaamse film wordt blijkbaar
nog steeds achtervolgd door zijn
roemloos verleden: de boerendrama’s
en Heimatprenten uit de jaren zeventig en tachtig (Pallieter, Het Gezin van
Paemel, De Vlaschaard,...) hadden lange
tijd zo weinig voeling met de moderne
Vlaamse werkelijkheid dat zelfs deze
vroeg-21ste-eeuwse filmmakers zich
nog verplicht voelen te overcompenseren. Hun veramerikaniseerde versie
van Antwerpen anno 2008 is al even
wereldvreemd als de anachronistische
literaire cinema van hun regionale
voorgangers. Maar ook hier kan het
cinefiele argument weinig overtuigen.
Vlaanderen krijgt met Loft het soort
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mediaproduct waaraan het verdient:
aanstootgevend, protserig, onge-geneerd seksistisch, schaamteloos leeghoofdig. Hoe kan het anders dan dat
het Casino van Oostende uitgekozen
wordt als decor voor een sleutelscène?
In deze bloeiende zaak kunnen
Vlaamse goedverdieners ongetwijfeld
hun geld laten rollen, niet in het minst
ook dankzij het voordelige tax sheltersysteem waarop Loft gretig beroep
heeft gedaan voor zijn financiering.
Zonder zou van dit lucratieve product
geen sprake geweest zijn.
En Luik? De Waalse cinema is
tegenwoordig alles wat Loft niet wil
zijn. Terwijl de broers Dardenne,
Lanner, Lafosse en co het leven zoals
het is in kaart proberen te brengen,
timmert Van Looy aan een artificiële werkelijkheid. Mensen versus
personages. Locatie versus studioset. Werkelijkheid versus fantasie.
Het één is niet beter dan het andere:
documentair realisme en gestileerde
fictie hebben allebei iets te vertellen,
of niets. Maar in dit geval verraadt
de kloof tussen beide landsdelen een
verschil in ambitie. De betrachting
van Le silence de Lorna, Eldorado, Nue propriété,... is op zijn minst om de wereld
van vandaag te tonen, als het kan ook
om hem te begrijpen, en misschien
zelfs om erin tussen te komen. Het
streefdoel van Loft is om zijn publiek
te entertainen en om het grootste kassucces in de Vlaamse filmgeschiedenis te worden. Het is maar waarmee je
tevreden bent.
herman asselberghs

Op het Filmfestival van Gent, dat in
oktober voor de 35ste keer een deel
van de binnenstad bezette, kaapte
in het grote aanbod een bescheiden documentaire over een koor
uit Massachusetts de publieksprijs
weg. Young@Heart is dan ook geen
gewoon koor: met een gemiddelde
leeftijd van 83 brengen deze oudjes
pop, rock en blues van The Clash tot
Sonic Youth, van The Ramones tot
Coldplay. De groep groeide in de jaren
tachtig uit tot een waar fenomeen en
doet sinds 1997 behalve de vs, Canada
en Australië ook de grote zalen van
Europa aan. De documentaire werd
vertoond in Vooruit, waar Young@
Heart al twee keer optrad en waar
je tijdens het Filmfestival onder de
noemer Almost Cinema een alternatief
parcours van performance, installaties, film en muziek kon volgen.
Regisseur Stephen Walker, die een
lange staat van dienst heeft als reportage- en documentairemaker bij onder
meer de bbc, volgde de koorleden
zeven weken lang tijdens repetities,
ziekenhuisbezoeken, familiale gelegenheden, een optreden in een gevangenis en ten slotte een grote nieuwe
show in thuisstad Northampton.
Reportagefragmenten worden in de
prent afgewisseld met interviews en
speciaal voor de gelegenheid ineengestoken videoclips.
Bij het publiek in Vooruit zorgt de
film voor veel animositeit: er wordt
hardop gelachen en commentaar
gegeven, bij het buitenkomen hoor ik
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mensen zeggen dat ze hebben gehuild
(en dat overkomt hen nooit!). Een
paar senioren die ergens in het diepe
Amerika geregeld samenkomen om
wat te zingen, hoe slagen die erin om
zoveel emotie los te maken?
Om te beginnen zit de film slim
in elkaar. Walker deinst er niet voor
terug om de kleine gebreken en ongemakken van de ouderdom vlakaf in
beeld te brengen, wat een hele waaier
aan grappige en ontroerende momenten mogelijk maakt. De openingsscène, waarin de camera wel héél
dicht inzoomt op het gezicht van de
stokoude Eileen die schreeuwt als
een rockster net voor ze de woorden
‘Should I stay or should I go’ op haar
publiek aflaat, zet meteen de toon: op
onherroepelijk groot beeld zie je haar
diepe rimpels, kinharen en vergeelde
tanden. Onverbloemd is het minste
wat je over zo’n shot kan zeggen, en de
reactie in de zaal is een mengeling van
verbijstering en hilariteit.
Met die onverbloemde stijl ruimt de
film ook enkele taboes uit de weg die
gewoonlijk als vanzelf de realiteit van
het ouder worden overschaduwen. Dit
zijn mensen die lijden aan stoornissen en ziektes van het hart, de longen,
de botten. Tekenen van aftakeling
die zonder schroom in beeld worden
gebracht. Maar evengoed gaat het
over de last van een sukkelend geheugen, hun twijfel over de toekomst, het
opgeven van dingen die ze altijd als
vanzelfsprekend hebben ervaren. Het
doorgaans weinig besproken thema
van intimiteit en seksualiteit bij ouderen wordt op een ludieke manier aangepakt. Zo is er het portret van Eileen,
94 en nog steeds een stripteasefan, of

