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denkbeeld

Een warm, om niet te zeggen heet  weekend in mein 
bruder heisst robert und ist ein idiot, een zoektocht naar 
zonlicht in las herederas, een hartelijk liefdesverhaal met in 
den gängen en een zonovergoten Marseille in vluchtelingen-
film transit … De Berlinale had heus wel wat warmte te bieden. 
Ook de donkerste Wes Anderson ooit, isle of dogs, jaagt nog 
altijd de kilte uit elke filmzaal. En toch waren de reacties op de 
hoofdcompetitie maar lauwtjes, vaak tot tegen het vriespunt. Te 
weinig filmische kwaliteit en te veel afvinken van hete hangijzers, 
luidt de kritiek op de Berlinalekoers die directeur Dieter Kosslick 
de laatste jaren vaart. Het festival van Berlijn heeft politiek en 
sociaal geëngageerde films tot zijn wezenskenmerk gemaakt, 
maar slaagt er te weinig in om duidelijk te kiezen voor films die de 
bakens verzetten. Al dreigt niet alleen voor de Berlinale de valkuil 
van het identiteitsdenken. Cinema blijft reflecteren (over) wie we 
zijn, maar ieder van ons is meer dan in vakjes onder te brengen 
eigenschappen zoals huidskleur, geslacht, seksuele voorkeur, 
plaats van geboorte enzovoort. Tegelijkertijd is het goed tegen 
het licht te houden hoe allerlei groepen in de samenleving ver-
beeld worden, in publieksfilms met ‘patsers en baronnen’, in een 
experimentele Gouden Beerwinnaar als touch me not en in een 
comicbookverfilming als black panther. Daarom ook blijft het 
van belang om – zoals la fleurière doet – intens te luisteren en 
te kijken naar heel specifieke woorden en gestes. Of in de woorden 
van de als fotograaf opgeleide filmmaker Wang Bing, die eind 
maart te gast is op Courtisane: “Wanneer je je voorbereidt om een 
foto te nemen en je naar de verschijning van de wereld kijkt, moet 
je trachten aandachtig naar een concreet object te kijken. Tot op 
het moment dat je niet meer het oppervlak van een object ziet, 
maar de binnenkant van het beeld, zijn kern. (…) Het beeld moet 
ons het gevoel geven dat we in de wereld van het object kunnen 
binnenkomen.” En waar doen we dat beter dan in de cinema?    
●  BJORN GABRIELS

“Ze is een eersteklas hoer,” zei Dorothy Malone 
(1924-2018) over haar personage Marylee in Douglas 
Sirks Written on the Wind (1956), “een wervelwind 
van een vrouw.” De 93-jarige iconische Amerikaanse 
actrice won een Oscar dankzij bad girl Marylee en 
doorstond persoonlijke tornado’s. Twee zussen 
stierven jong, huwelijken liepen op de klippen, 
Hollywood en de tv-wereld botsten met haar ‘moei-
lijke karakter’. Paul Verhoeven haalde Malone uit de 
vergetelheid met de lesbische killer Hazel in Basic 
Instinct (1992); opnieuw een ambigue bad girl en een 
perfect afscheid van de zevende kunst.

Het begon voor Malone zoals Hollywood het 
graag zag: een talentscout ontdekte haar in het 
schooltheater, na figurantenrollen brak ze door met 
een bijrol in de Bogart-Bacall-klassieker The Big 
Sleep (1946) om dan in de jaren 50 een sekssymbool 
te worden. Met haar zwoele uitstraling paste Malone 
perfect in het plaatje van de blonde bombshell, maar 
Douglas Sirk zag meer in haar. De meester van het 
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melodrama was wat Martin Scorsese een ‘smok-
kelaar’ noemt, een filmmaker die clandestiene 
boodschappen verbergt achter bijtende ironie en 
melancholische romantiek. Zo belichtte hij de 
keerzijde van het triomfalisme in de fifties met 
verhalen die draaien rond vervreemding, segregatie, 
uitbuiting en materialisme. Voor Sirk koppelde 
Malone kracht en aantrekkelijkheid aan donkere 
gevoelens en verlangens, aan eenzaamheid en 
ontgoocheling. Ze schittert wanneer haar perso-
nage via hoop en illusies een ongelukkige situatie 
tracht te ontvluchten. In Sirks petroleumtragedie 
Written on the Wind behoort Marylee tot een wel-
gestelde familie en heeft ze alles (bezittingen, 
macht), behalve wat ze wil (liefde). Haar broer Kyle 
(Robert Stack), zijn vriend Mitch (Rock Hudson)  
en hun droomvrouw Lucy (Lauren Bacall) zijn  
narcisten die verwoest worden door te veel geld  
en te weinig empathie. “Deze voor een bepaald 
doel opgevoede mensen, met een hoofd vol  

gemanipuleerde dromen, zijn totaal verknipt”, stelde Sirkfan Rainer 
Werner Fassbinder. “Malone is de enige die houdt van de juiste man, 
Hudson, en zich halsstarrig aan die liefde vastklampt. Terwijl anderen 
compensatiegedrag verwarren met the real thing, doet zij wat ze 
doet omdat ze the real thing niet kan hebben.” 
 Dat levert onvergetelijke scènes op. Een autorit tussen boor- 
torens waarbij je de wisselende emoties van Malones gezicht kunt 
aflezen. Of wat Fassbinder “de dans van een dode vrouw” noemt, 
wanneer Sirk snijdt tussen Malones wilde dans in haar kamer en 
haar vader die van de trap valt en sterft. Een dans die oogt als een 
bezwering, een bevrijding. Die zoektocht naar vrijheid en dromen 
zette Malone verder in Sirks The Tarnished Angels (1957). Door de 
communistenjacht verdween daarna de kritische, subversieve onder- 
stroom uit de Amerikaanse cinema. Malones voedingsbodem viel 
weg. De western The Last Sunset (1961), geschreven door de op de 
zwarte lijst belande Dalton Trumbo, duwde Malone richting exit 
en na een conflict met de producenten van soapopera Peyton Place 
werd ze een outcast. Als ‘vrouw met ballen’ had Dorothy Malone de 
tijdsgeest niet langer mee. Maar ze blijft in ons collectief geheugen 
gegrift.  ●  IVO DE KOCK
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