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‘Interview Bloot’
Ellen Aarts, 21 februari 2013

INTERVIEW

BLOOT



op 21 feb. 2013



door Ellen Aarts


De Toneelgroep Amsterdam viert dit jaar haar 25-jarig jubileum.
Documentairemakers Paul Cohen en Martijn van Haalen maakten ter
gelegenheid hiervan de film ‘Bloot’, een film over acteren. Acteurs Halina
Reijn, Barry Atsma, Roeland Fernhout, Hans Kesting en regisseur Ivo
Hove zijn wekenlang gevolgd tijdens het repetitieproces voor
theaterproductie Husbands (naar de film van John Cassavetes). Salon
ging in gesprek met de filmmakers van dit bijzondere project.

OOG VAN BUITEN
IJdel, arrogant, maar ook onzeker. Altijd bewust van zichzelf en het ‘oog
van buiten’. Echt zijn ze misschien nooit, acteurs. Wat zijn dan wel die
‘echte’ momenten? Hoe maak je het onderscheid tussen echt en nep?
‘Bloot’ gaat op zoek naar het antwoord en legt de essentie van het
acteervak vast. ‘Bloot’ legt en geeft bloot.
Regisseur Paul Cohen (1957) en co-regisseur Martijn van Haalen (1954)
hebben een omvangrijk oeuvre op hun naam staan, dat niet ongeprezen
gebleven is. In 2001 ontvingen ze een Gouden Kalf voor ‘Hollandse Helden’
en in 2006 nog een voor ‘Photo Souvenir’. Het maken van ‘Bloot’ was voor
hen aanvankelijk een uitdaging; in de wereld van documentaire is het
immers de realiteit die prevaleert, en is het woord ‘acteur’ een beschimping.
Desondanks zijn ze er bijzonder in geslaagd twee ogenschijnlijk
onverenigbare werelden te laten samenkomen. ‘Bloot’ is een onalledaagse,
prikkelende ontmoeting tussen documentaire en toneel.

UNIEKE KIJK IN DE
KEUKEN
De film geeft een unieke kijk in de keuken van de theaterwereld.
De kijker wordt meegenomen in het maakproces van de
voorstelling. Een intiem proces, waarin de kwetsbaarheid van de
acteur des te duidelijker wordt. “Het is eigenlijk een
wondermiddel, een geheim recept”, zegt Roeland Fernhout. Dat
er tóch gefilmd mocht worden is uitzonderlijk. Martijn van
Haalen: “Voor een acteur die gewend is om in stilte,
geslotenheid en veiligheid te repeteren, waarbij hij zijn zwakke

kanten moet inzetten, kanten die verstopt zitten, maar
bovenkomen in dat repetitieproces, is dat heel bijzonder”.

ZOEKEN NAAR ECHTHEID
Met talloze scènes backstage, op het podium en één-op-één met
de acteurs, is de film een zoektocht naar de essentie van het vak
acteren, maar ook naar de persoon erachter. Een zoektocht naar
‘echtheid’. Maar hoe vang je die ‘echtheid’ precies? Paul Cohen:
“Dat was ook best moeilijk. We hebben lange tijd achter ons
hoofd gekrabd van ‘hè, waar zit het nou’. Omdat we het niet
konden vinden. Maar af en toe waren er momenten dat er écht
wat gebeurde”. Onderdeel van de voorstelling ‘Husbands’, en
dus ook onderdeel van het repetitieproces, was dat de acteurs

op hun hoofd kleine camera’s droegen, die van dichtbij beelden
van de acteurs en van de anderen konden vastleggen. Voor de
filmmakers leverde dat mooie beelden op. Martijn van Haalen: “
Uiteindelijk heb je aan het eind een shot van de drie acteurs
Roeland, Barry en Hans, die elkaar voor een voorstelling op aan
het peppen zijn. Dan vergeten zij natuurlijk dat ze die camera’s
op hebben. Achteraf was het zeker de moeite waard om al die
dagen het materiaal van ze op te nemen, om dat laatste stukje
waarbij ze 250% echt zijn en elkaar zo toespreken. Daar zie je dat
‘echte’ en dat is dan extra ontroerend”.

MANIPULATIE
Tijdens het filmen is er een voortdurende provocatie van schijn
en werkelijkheid. De filmmakers zetten daarvoor bewust ‘trucs’
in. Zo gaat regelmatig het licht uit of de koptelefoon af, hiermee
de suggestie wekkend dat er niet meer gefilmd wordt. Maar de
persoonlijke gesprekken met de acteurs gaan gewoon door en
worden opgenomen. En dat levert misschien wel de mooiste
momenten op. Paul Cohen: “In de film gaan we juist bewust op
zoek naar de transities, de momenten van het spelen en het
stoppen met spelen. Of het nog niet spelen en het beginnen met
spelen. Daar hebben we ons op gericht, om die momenten te

kunnen pakken. Dus vooral doorfilmen als de scene is
afgelopen”. Martijn van Haalen voegt hieraan toe: “Dit deden we
nadrukkelijk niet om ze in de maling te nemen, niet om ze
onderuit te halen, maar om te laten zien dat ze juist in het donker
én in het licht dezelfde mensen zijn.”

ACTEREN, MAAR OOK
LIEFDE
Dat het privéleven van de acteur en het vak voortdurend tegen
elkaar aanschuren, maken Cohen en Van Haalen in de film goed
duidelijk. Rode draad in de film is dan ook de bijzonder
persoonlijke verhalen van de acteurs. Die geven zich uiteindelijk

echt bloot. Juist die verhalen worden bewust ingezet in de film.
Paul Cohen: “Om te laten zien dat er buiten dat podium nog een
andere wereld bestaat. We hebben er bewust voor gekozen om
alles in die zwarte doos van het theater te houden. Nooit 5 meter
van het toneel vandaan. Vanuit die setting is er een verbinding
met het echte leven. Je komt er tenslotte niet onder uit dat er
buiten het podium een ander leven bestaat”. Daarmee overstijgt
de film het acteren, en gaat het ook over liefde. Martijn van
Haalen: “De eerste laag gaat over toneel, over acteren. ‘Echt’ en
‘niet echt’. Maar in die lagen daaronder gaat het ook over liefde,
liefde voor het vak, maar ook liefde an sich. De liefde die eens
mens zoekt in zijn leven, omdat hij anders niet kan sterven – om
het even groot en pathetisch te zeggen – dat is de bottom-line
van alles”.

“GLADIATOREN ZONDER
SCHILD”
De acteur is te allen tijde een vertolker van menselijke emoties. Soms
misschien gespeeld, maar vaak levensecht. Niet zelden wordt er uit eigen
emoties geput, en daarmee is een acteur kwetsbaar. Zo zegt acteur Barry
Atsma in de film: “Wij zijn eigenlijk een soort gladiatoren zonder schild”.
“Dat laat je niet onberoerd”, zegt ook Hans Kesting. ‘Bloot’ maakt dan ook
impliciet een compliment naar de acteurs voor de moed die zij met hun vak
laten zien. Martijn van Haalen: “Met het publiek in de zaal als
opdrachtgever, fladderen de acteurs het licht in en doen wat die mensen
eigenlijk zelf niet durven. Dat is één van de grote aantrekkelijkheden van
toneel: emoties die je zelf niet hebt durven uiten, of nooit geleerd hebt te
uiten, dat doet iemand anders voor je”.

Uitzending op dinsdag 26 feb om 22:55 in Het Uur van de Wolf op
Nederland 2.
Regie: Martijn van Haalen en Paul Cohen | Camera: Paul Cohen | Geluid:
Martijn van Haalen | Montage: Gys Zevenbergen | Een productie van IDTV
Docs in co-productie met NTR | Met steun van het Mediafonds en het
Amsterdams Fonds voor de Kunst
Bekijk hier een voorproefje van de film.
Overige links:
― www.tga.nl
― www.paulcohen.nl

