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BODY:

SCHIJNSEL Regie: Frans van de Staak. Met Frieda Pittoors en Bert Luppes. Te
zien in Amsterdam en Utrecht.

Dat Frans van de Staak zijn nieuwste film beticht van 'lichtvoetigheid',
zegt meer over Van de Staak dan over 'Schijnsel'. Binnen het omvangrijke en
tamelijke hermetische oeuvre van Neerlands meest productieve experimentele
filmmaker is 'Schijnsel' een relatief toegankelijke aflevering. Vrolijkheid is
echter nog steeds ver te zoeken: pas in de finale wordt er voor het eerst
uitbundig gelachen, en dan nog twijfel je als kijker aan de oprechtheid van die
emoties.

Teveel ergernis, frustratie en lamlendigheid gingen vooraf aan deze
vrolijkheid. De man en vrouw, wier relatie in een reeks willekeurige scenes
wordt getoond, zitten elkaar vreselijk in de weg en beleven (nog) maar weinig
vreugde aan elkaars aanwezigheid. Frieda Pittoors en Bert Luppes, bekend van
theatergroep Hollandia, spelen hun personages zonder rol of naam. De
traditionele scheiding tussen acteur en personage is nauwelijks zichtbaar, van
identificatie met de personages is opzettelijk geen sprake.

Eerder fungeren Pittoors en Luppes als vehikels om de teksten door te geven.
Ontleende Van de Staak deze teksten normaliter aan literaire bronnen, voor
'Schijnsel' schreef hij samen met Hanneke Stark een origineel scenario. De
teksten zijn er niet minder literair-gekunsteld om: alledaagse zaken worden
becommentarieerd met hoogdravende onzin. Onverwachte inzichten of scherpe
analyses zijn er niet bij, nooit reiken de monoloogjes verder dan potsierlijke
zelfgenoegzaamheid, schreeuwend om een sarcastische reactie. Die reactie blijft
uit, kennelijk moeten zinnen als 'Ik bekijk met opwinding de vlekken in de
vloer' serieus worden opgevat.

Zoals gebruikelijk bij Van de Staak botst de literair geinspireerde
vervreemding van de dialogen met een verpletterende alledaagsheid in alle
overige aspecten van de film. De acteurs lopen zonder enige opsmuk rond in een
beklemmend, onaantrekkelijk interieur, zeuren over een vloerkleed dat er wel of
niet moet liggen en maken een mislukt uitstapje naar het bos. Het 'Waren we maar
thuis gebleven' mag symptomatisch worden genoemd voor de algehele malaise. Alsof
het thuis beter is: daar zijn we de onwillige getuigen van langdurige scenes
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waarin een visblikje wordt geopend, haar wordt gewassen of schoenen worden
gepoetst.

'Schijnsel' is anti-drama: zelfs het fragmentarische karakter van de film,
waarbij de minimale handeling in een onduidelijke ordening wordt getoond, roept
geen enkele spanning op, iets wat Van de Staak vermoedelijk ook niet ambieert.
Zelden werd het failliet van een relatie zo letterlijk verbeeld. Niet door een
genadeloze analyse van uitgebluste idealen en emoties, maar door het tonen van
verveling op een manier die slechts verveling teweegbrengt. Van de Staak kiest
voor oppervlakkige emoties en alledaagse handelingen, in combinatie met
kunstmatige dialogen.

Een uniek procede, dat wel, maar tot inzicht of verrassing leidt het
allerminst.

SCHIJNSEL

Films ; Kunst en Cultuur ; Kunst

LANGUAGE: DUTCH

LOAD-DATE: May 9, 2003


