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Regisseur Lieven Debrauwer heeft een passie
voor musical. Geen wonder dat van Pauline en
Paulette, zijn meest succesvolle film, een musical werd gemaakt. Het is de glorieperiode
van de Hollywood-musicals die hem het meest
boeit en daarover praat hij in Theater M. Met
anekdotes, kostuumtrucs, geheimen over
ghostsingers en andere interessante aspecten
uit de periode van Singin’ in the Rain, The
Sound of Music, Cabaret of The King and I. Een
theatrale babbel, ondersteund door muzieken filmfragmenten, over sterren als Fred Astaire, Judy Garland, Liza Minnelli of Gene Kelly.
Ook de Oscars blijven niet onbesproken. (gvh)
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ij Stan doen ze het theaterseizoen uitgeleide met Que Sera
Sera. Geen voorstelling over de
betreurde Doris Day, wel over
de maker van de film The Man
Who Knew Too Much, waarin
het lied in 1956 voor het eerst opdook. Acteurs Damiaan De Schrijver en Bert Haelvoet buigen zich in hun stuk over de figuur
van Alfred Hitchcock.
Hoeveel vragen moet je een filmmaker
stellen om hem te doorgronden? De Franse
filmcriticus en regisseur François Truffaut
legde er in 1962 vijfhonderd voor aan zijn
idool Alfred Hitchcock. De antwoorden
werden in 1966 gepubliceerd in Le Cinéma
selon Alfred Hitchcock. Een filmbijbel, die
ook Stan-acteurs Damiaan De Schrijver en
Bert Haelvoet in handen kregen.
Hoe is dit boek op jullie pad gekomen?
Damiaan De Schrijver: Ik heb het geluk
gehad enkele films te mogen draaien met
Guido Henderickx, de man achter onder
andere Proefkonijnen, Verbrande Brug en
Moeder, Waarom Leven Wij? Een groot regisseur, Antwerpenaar bovendien, die zeker een retrospectieve verdient. Toen ik
met hem in 2000 twee maanden in Cuba
zat voor Koning van de Wereld, heeft hij mij
warm gemaakt voor het interviewboek
Truffaut-Hitchcock. Dat boek had hem
meer over film geleerd dan zijn hele opleiding.
Bert Haelvoet: Toen ik in avondschool
film studeerde aan de Antwerpse Academie, heeft Guido mij het boek uitgeleend.
Onder het adagium: als je dit leest, kan je
meteen doorstromen naar het laatste jaar
van de opleiding en je eindwerk draaien.
Wat maakt Le Cinéma selon Alfred Hitchcock
zo bijzonder?
Haelvoet: Als jonge filmcriticus van Cahiers du cinéma was Truffaut een grote fan
van ‘the Master of Suspense’. Elk van de 53
Hitchcock-films had hij minstens zesmaal
gezien. Terwijl Hitchcock in 1962 The Birds
aan het monteren was, heeft Truffaut hem
gedurende vijf dagen bestookt met vijfhonderd vragen. Na een eerste publicatie in
1966 kwam er in 1983 – Truffaut was toen

“Film is de kapstok, maar
het stuk gaat ook over
hoe je iets maakt, de
verhouding tussen een
regisseur en een acteur,
of de machtsverhouding
tussen man en vrouw.”
zelf al een gerenommeerd regisseur – een
herwerkte uitgave van Le Cinéma selon Alfred Hitchcock. Mede door dit werk is
Hitchcocks werk vanuit de thrillerhoek opgewaardeerd naar de auteurscinema.
De Schrijver: Toen we dus besloten om
het boek naar de scène te brengen, moesten we natuurlijk wel onderhandelen over
de rechten. We hebben een beleefde brief
geschreven naar Eva, de dochter van François Truffaut, die ook een rol speelt in
diens L’argent de poche. Tot onze grote verbazing werd ons geen strobreed in de weg
gelegd, meer zelfs, juffrouw Truffaut bleek
erg enthousiast over het idee. Ze schreef
dat ze al vijftien jaar lang een grote fan is
van het werk van Stan. Als we een voorstelling spelen in het Parijse Théâtre de La
Bastille is ze steeds van de partij. Zo zie je
maar, de wereld is klein.
Hoe hebben jullie die filmbijbel naar de
planken vertaald?
De Schrijver: Bert, die ik als docent heb
leren kennen aan Studio Herman Teirlinck,
suggereerde om een voorstelling te maken
rond het boek. Ieder op zijn beurt hebben
we geprobeerd om het samen te vatten,
maar dat is geen sinecure. Per Hitchcockfilm fileert Le Cinéma selon Alfred Hitchcock alle technische aspecten en anekdotes. Los daarvan vonden wij Truffaut ook te
dweperig ten opzichte van de meester.
Haelvoet: Eerder dan een verzameling
kritische interviews is het boek een naslagwerk. Niet simpel om daar een stuk van te
maken, ook al omdat niemand ons is voorgegaan. In samenspraak met Matthias de
Koning, die het stuk met ons heeft geschreven, besloten we er ook andere interviews
bij te halen.

De Schrijver: Zo ontdekten we fragmenten van de Amerikaanse televisiehost Dick
Cavett, die ooit zowel Hitchcock als Godard
heeft geïnterviewd. Het uitspelen van Godard tegenover Hitchcock bleek een interessante piste. Zo ontstaat er een puzzel. Al
die ineengevlochten interviews vormen de
ruggengraat van de voorstelling.
Halen jullie Hitchcock van zijn voetstuk?
Haelvoet: Niet bewust, Godard vormt een
tegenstem voor Hitchcock. Godard durft
onvolkomenheden te tonen. Hitchcock
daarentegen gebruikt alle truken van de
foor om de kijker op een welbepaald moment de stuipen op het lijf te jagen. JeanLuc Godard, een van de steunpilaren van
de nouvelle vague, is een kritische, zoekende filmmaker. Alfred Hitchcock heeft
bakens verzet op het vlak van montage,
maar is ook een effectenjager.
De Schrijver: Op foto’s werd hij steevast
afgebeeld met een mes, schaar of cirkelzaag. In interviews probeerde hij de lachers op zijn hand te krijgen met steeds dezelfde anekdotes. Hoewel hij mettertijd
ook een zekere status genoot bij cinefielen,
bleef Hitchcock gewiekst en commercieel.
Is Que Sera Sera een voorstelling voor cinefielen?
De Schrijver: Nee hoor, ik ben zelf geen
cinefiel, al heb ik ter voorbereiding van dit
stuk wel 28 Hitchcock-films bekeken. De
Hitchcock-kennis van de meeste mensen
reikt niet verder dan The Birds en Psycho.
Haelvoet: Ik ben ook geen cinefiel, Que Sera Sera is een voorstelling voor iedereen.
Film is de kapstok, maar het stuk gaat ook
over hoe je iets maakt, de verhouding tussen
een regisseur en een acteur, of de machtsverhouding tussen man en vrouw. Het stuk
gaat ook over spelen, en interviewen.
Damiaan: Een interview met vijfhonderd
vragen, daar zou ik als theatermaker geen
neen tegen zeggen. Met Stan maken wij altijd theater vanuit een groot engagement.
Hoe gaan wij met elkaar om? Waar streven
we naar? Speurend naar antwoorden ontstaan al die fantastische stukken. En zo
stelt ook de toeschouwer zich misschien
vragen.
ILSE DEWEVER

Lieven Debrauwer.
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Orson Welles (1915-1985) was een multitalent. Als zoon van een uitvinder en een concertpianiste speelde hij als tiener al briljant
Shakespeare en leefde hij zich uit op het klavier. Vermaard werd hij in 1938 met zijn radiohoorspel War of the Worlds, Zijn debuutfilm Citizen Kane en zijn rol in The Third Man behoren
tot de filmgeschiedenis. Minder bekend is dat
Welles ook een uitgesproken plastisch talent
bezat dat hij uitleefde in strips en tekeningen.
Tijdens de productie van The Trial (1962), een
verfilming van Kafka’s beroemde roman,
maakte Welles 95 bevreemdende tekeningen,
die vorig jaar boven water kwamen. Ronny Van
de Velde, die zijn veertigste verjaardag als
kunsthandelaar viert, wist ze te kopen en presenteert ze in zijn galerie op de Zeedijk 758 in
Knokke. Bij de expo hoort ook een boek. (fh)
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