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eel tijdomtegenieten
vandeontvangst van
haar film inhet
BrusselseKaaitheater
heeftElsDietvorstniet.
Haarpartner, dekun-
stenaresOrlaBarry, is

in Ierlandgeblevenomvoorde tweekinde-
renendeschapen tezorgen. “Wekunnen
nooit samenweg”, zegtDietvorst, “de scha-
penkun jeeenaantaldagenalleen laten,
maardeanderedierenmoetendagelijks
gevoederdworden.”

Hethoofdpersonage inTheRabbit and
theTeasel isdeelfjarigeTJButler.Dietvorst
wasopde jaarmarktvanTullamoreaanhet
filmen, toenzeeen jongetje zagdatgeknipt
wasvoorderol.Hij stonderbij de runderen
vanzijnvader,diedeeersteprijswegkaap-
ten.Deanderepersonages inde filmspelen
zichzelf inhuneigenomgeving inenrond
Duncormick.Dietvorst gebruiktgeendialo-
gen inde film, ze laathet verhaal vertellen
viadevoice-overvan televisie-acteurLiam
Heffernan.

“Ikwildegeen illustratiefwerkstukover
het Ierseboerenlevenmaken”, zegt
Dietvorst, “maar fictie creëren”. “Mijnbasis-
materiaaloverhet lokaleboerenlevenhad
ikeerder inhetmultimedialeprojectThe
BlackLambverzameld.Metdatmateriaal
wilde ikeenverhaal vertellenviabeelden
tekst, vertolktdoordevoice-over.De film
gaatoverdeherinneringenvaneen jonge-
man.Vaakstaandebeelden losvande
inhoudvande tekst. Ikgebruikmijnerva-
ringalsbeeldendkunstenaaromdiecom-
binatie te latenwerken.”

Begin jaren negentigmaakte u grote
lemen sculpturen. Loopt er een lijn van
dit vroegewerk naar deze film?
“Inmijnkunstheeft communicatiealtijd
centraal gestaan.De lemensculpturen
stonden indeopenbare ruimte,mensen
kondenzeaanrakenofonderdoor lopen.De
bouwstenenvoordeze filmzijnontstaan
doorcommunicatiemetde lokalegemeen-
schap.Maarkunst, of iknu teken,boetseer
of film, is voormijookzoekennaar schoon-
heid. eenesthetischekwaliteit. Ikbouw
mijn films trouwensopzoals een lemen
sculptuur: ikkneedenboetseer tot er iets
ontstaatdatmij voldoet.”

Het ergert u datmen uwvorige film-
projecten in Brussel als sociaal-artistiek
betitelt.Waarom?Uboetseertmet
socialematerie...
“De termsociaal-artistiekprojectomschrijft
niet goedwat ikdoe.HetBrussels filmpro-
ject,De terugkeer vandezwaluwen,waseen
community-art-project. Sociaal-artistiek
verwijst teveelnaarwelzijn, terwijl com-

munity-art eenvolwaardigekunstvormis.
Ikhadnog tien jaarmetdeZwaluwenbezig
kunnenblijven, telkens ineenandere stad,
maardatwasgeenuitdaging.”

Uwerkte in Brusselmet outsiders, kun
je de Ierse boeren in uw filmook outsi-
ders noemen?
“Spijtiggenoegwel.Onseconomischsys-
teem,dat inde jarenzestig transformeerde
tot eenconsumptiemaatschappijmet retai-
lers ensupermarkten,heefthet inkomen
vanveleboerenonderdearmoedegrens
geduwd.Het is schandaligdat eenboerzon-
derbuitenhuiswerkendepartnernietmeer

‘Een meesterwerk’. Kunstenaar
Dirk Braeckman was na de
voorstelling vol lof over de
pastorale film van Els
Dietvorst. De kunstenares
die eerder in Brussel met
migranten en daklozen werkte,
liet zich voor The Rabbit and
the Teasel inspireren door
haar leven als schapenfokster
in Ierland. Eric Bracke

‘Voorde lokale
bevolkingwashet
filmprojecteen
welkomeafleiding
naeenvreselijke
winter’

Het leven zoals het is: Els Dietvorstmaakt met
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Alleenstaandeopzoeknaar
chaotischegeborgenheid

De22-jarigeClaudia is eenenal een-
zaamheid.Zevindt tederheid, aan-
dachtengeborgenheid inhet chao-
tischegezinvande46-jarige
Martha,dealleenstaandemoeder
vandriedochterseneenzoontje.Zo
makkelijk laatLos InsolitosPeces
Gato/TheAmazingCatfish,het sfeer-
rijkeenpakkendespeelfilmdebuut
vandeMexicaansescenariste-cine-
asteClaudiaSainte-Luce, zich
samenvatten.Meermoetdatniet
zijn.

Wemakeneerstkennismet
Claudia (rol vanXimenaAyala).Een
armoedig flatje ineenaltijd lawaai-
erigegrootstad.Een frigobox fun-
geert alsprimitief ijskastje.Zeheeft
eensaaie job ineenongezellig
warenhuis.Alspromotieverkoop-
stervancharcuterie.Maarhetkan
ookweleensontharingscrèmezijn.
Vervelingeneenzaamheid troef.
Dan is erplotsdiehevigebuikpijn.
Inhet ziekenhuisvraagtdedokter
of zij ‘embarazada’ is.Hetklinktals
‘embarrassed’,maarhet isuiteraard
Spaansvoorzwanger.Claudia is
echterniet zwanger.Hoezouhet
kunnen, zienwehaarbijnadenken.
Dediagnose isappendicitis.

Inhet ziekenhuismaaktde intro-
verteClaudiakennismetMartha
(rol vanLisaOwen)enhaar rumoe-
rigekroost.Martha is ernstig ziek

enwerderblijkbaaral vakeropge-
nomen.Hetzal inde loopvande
filmnoggebeuren.Maarhaar
levenslust lijktonaangetast, net als
de liefdeenbezorgdheidvoorhaar
vierkinderen.Vandrieverschil-
lendevaders.Als zij verneemtdat
niemandopClaudiawacht,nodigt
Marthahaar thuisuit omiets te
komeneten: soepenhotdogs.Een
druktevanjewelste.Maarhetbevalt
Claudiawel. Indat rommeligegezin
vindt zijniet alleende tederheid,
aandachtengeborgenheid,die
voordienzoafwezigwaren inhaar
leven,maarkanzediezelf ook
geven?Doorde tweekleintjesnaar
school tebrengenbijvoorbeeld.De
bandwordt sterker,maarmoeder
Marthawordtooksteedszieker.

Helemaal inovereenstemming
methetongeordende familieleven
isde filmopgebouwdalseensoort
lappendekenvankorte stukjes, die
dekijkerzelf inelkaarmoetpuzze-
len.Het is geen toevaldathethoofd-

personagedezelfdevoornaamheeft
alsdecineaste.Voorhaar scenario
heeftClaudiaSainte-Luce immers
uit eigenervaringenenherinnerin-
gengeput.Zelf omschrijft zeLos
InsolitosPecesGatoals eenkruising
tussenkomedieendrama.Komedie
omdatdepersonageskunnen
lachenmethuneigen tegenspoed.
Endramaomdatzijniet echt een
keuzehebben.Maargelukkigheb-
benzeelkaar. (JAN T.)
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THE AMAZING
CATFISH/LOS
INSOLITOS PECES GATO
KOMEDIE-DRAMA

Regie:
Claudia Sainte-Luce
Met: Ximena Ayala,
Lisa Owen, Sonia Franco,
Wendy Guillén
Duur: 89minuten

Pakkend
debuutvan
scenariste-
cineaste
Claudia
Sainte-Luce

l Een rumoerig kroost kan heilzaamwerken, zo toont de film
The Amazing Catfish. © RV
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Kunstenares-
schapenkweekster

kanrondkomen, terwijlhij instaat voor
onzevoedselvoorziening. Iedereboerhoudt
ontzettendveel vanzijnberoep.Het is een
passie endemeestenhebbengeneraties
langnietsandersgedaan.Daar stap je
zomaarnietuit.Helaasheeftdeeconomi-
scherealiteit ook in Ierlandveelboeren tot
zelfmoordgedreven.”

Ubent in 2010 naar Ierland gegaan. Hoe
reageert het conservatieve platteland
op twee vrouwenmet kinderen die
beginnen te boeren?
“Orla isdaarvertrokken toenze 18was.
Voorhaarwashetdus thuiskomen. In
Brusselmistezedezeeende Iersenatuur

uithaar jeugd.Ook ikverlangde terugnaar
hetgroen,want ikben indebossenvan
Kapellenopgegroeid.

“Ikwildeonze tweegeadopteerdekind-
jesookeenonbezorgdeopvoedingopde
buitengeven. In Ierlandbestaat sociale con-
trolenog, ikkanermijnkinderenmeteen
gerustgemoedalleendoordeveldennaar
school latenwandelen.Hierdurf je jekinde-
rengeenmomentuithetoog teverliezen, je
bentaltijdbeduchtdat er ietskangebeu-
ren.”

Sociale controle heeft een keerzijde.
Was er geen argwaan tegenover
vreemde snuiters?
“Datvaltmee.Het Ierlandvannu isniet
meerhet IerlanddatOrlaachterzichheeft
gelaten.Toenwedeschooldirecteuruitleg-
dendatweeengezinzijnmet tweemoe-
ders,heefthij daar fantastischopgerea-
geerd.DatOrla’s vadereenherenboerwas,
die respectgenoot inderegio,heeft ook
geholpen.Hetmaaktede introductiebij de
lokalebevolkinggemakkelijker.

“Eenbaanvinden luktemijniet.Duszijn
weeencursusbiologischboerengaanvol-
genennaeen jaarwerkenbij eenschapen-
boerzijnwemetonzeeigenkwekerij
begonnen.Sommigenverklaardenonsgek,
wanteenschaapheeft veel intensievezor-

gennodigendeverdienste isminiem.We
kweken tweerasschapenenvorige jaarheb-
benwedenationaleprijs gewonnen.Dat
doetnatuurlijkdeugd,netophetmoment
dat je jeafvraagtof je ernietbetermeezou
ophouden.”

Wilden deburenmeteenmeespelen in
uw film?
“Ikhebeenoogvoormensendiehetgoed
doenvoordecameraenwistmeteenwie in
hetdorp ik inde filmwilde.Voorde lokale
bevolkingwashet filmproject eenwelkome
afleidingnaeenverschrikkelijkewinter.
VanafKerstmishaddenwezestigdagen
onophoudelijke regenmetzwarewindvla-
gen.Miserie, dodedieren,noemmaarop.
Toenwe inmaartbegonnen tedraaien,
sloeghetweerom. Iedereenwasblij en
opgelucht.”

Deovergangen tussen gespeelde en
documentaire fragmenten verloopt
naadloos. Hoe heeft dat voor elkaar
gekregen?

“Ikhebeerst gewerktmetzelf opgenomen
documentairmateriaal, behalvedanbijde
scènesmetTJButler, dievan inhetbegin
gespeeldzijn.Opbasis vandatmateriaal
heb ikbepaaldwelkebeelden ikprecies
wou.Daarnaheb ikdemensenalles
opnieuwlatendoen indepuresettingdie ik
ingedachtenhadenmeteenprofessionele
cineast achterdecamera.

“Hetdocumentaireblijft sterkaanwezig,
maar ikwildealsbeeldendkunstenaarvat
krijgenophetesthetischgehaltevande
filmbeelden.Mensenregisserenop locatie
vind ik fantastisch,demontageendepost-
productiewatminder.Morgen trek ikweer
mijn laarzenaanomvoordeschapen te
zorgen.Wewonenopeenparadijselijke
plekaandezee.De luchtenzijn fantastisch.
Ikkanurennaarbuitenzittenkijken.Ende
stilte, dat vind jenergensmeer. Stilte en
donkerte, dat is eenechte luxe.”

The Rabbit and the Teasel is tot 29/6
te zien in Argos, Werfstraat 14, Brussel
(www.argosarts.org)
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‘The Rabbit and the Teasel’ een film over het leven van Ierse boeren

Dekroniekvaneen langenzééravontuur-
lijk levenmagbest een lange titeldragen,
zoalshetgeval isbij deZweedseabsurde
komedieHundraåringensomklevut genom
fönstret och försvann.Maargemakshalve
zullenweonshierbeperken totHundraå-
ringen.DevertalingvandezeZweedsekas-

kraker, gebaseerdopdegelijknamigebest-
seller vanJonasJonasson,namelijkDehon-
derdjarigemandieuithet raamklomenver-
dween,maaktal ietsduidelijker.

Deeeuweling inkwestie isAllanKarls-
son, vertolktdoorde inZwedenrazend
populairekomiekRobertGustafsson.Allan
heeft geenzin ineen feestje, tochzekerniet
inhetbejaardentehuis.Hij klimtdusuithet
raam,neemtdebus, komtminofmeer toe-
vallig inhetbezit vaneenkofferboordevol
drugsgeldenschuifelt vervolgensvande
enebizarreontmoeting inhetandereex-
tremeavontuur.Zoals? Ietsmeteencircu-
solifant, eendiepgevroren lijk, eenmedia-
geilepolitiecommissaris, eenonheilspellen-
demotorbende...Kortom, ruimvoldoende
omeenavontuurlijkekomedie tevullen.

Maarer ismeer.Véélmeer.Namelijkde
flashbacksdieeen,weliswaar revisionis-
tisch,overzichtgevenvanbepaalde
scharniermomentenuitdegeschiedenis
vande20steeeuwenwaarbij devoorliefde

voorexplosievenvande immer laconieke
Allaneencentrale rol speelt. Zijngeliefde
katerheetniet toevalligMolotov.

Eigenlijk isAllanookweleenbeetje sim-
pel vangeest, zekernaeen jeugdigverblijf in
depsychiatrie, endus ishijniet echtonder
de indrukwanneerhij oog inoogstaatmet
dictatorszoalsFrancoenStalin.Hij vindt er
evenmingraten inomde toekomstigepresi-
dentTrumantehelpenbij deontwikkeling
vandeAmerikaanseatoombom.

Zweedse Forrest Gump
Hetzijndiehilarischeontmoetingenmetde
geschiedenisdiemakendatdeonverstoor-
bareAllanhierendaaromschrevenwerd
als eenZweedseversievanForrestGumpen
daterooksomsverwezenwordtnaarZelig
vanWoodyAllen.MaarHundraåringen
staatweldegelijkopzichzelf als absurde
komedieen is zowelgrimmigeralsgrotes-
kerquahumor. (JANT.)

‘Toenwede
schooldirecteur
uitlegdendatwe
eengezinzijn
met tweemoeders,
heefthijdaar
fantastisch
opgereageerd’
ELS DIETVORST
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HUNDRAÅRINGEN SOM KLEV
UT GENOM FÖNSTRET OCH
FÖRSVANN
ABSURDE KOMEDIE

Regie: Felix Herngren
Met: Robert Gustafsson,
IwarWiklander, DavidWiberg,
Mia Skäringer, Alan Ford
Duur: 114 minuten

Jebenthonderden jewiltwat

Wie is
Els Dietvorst?

l Geboren in 1964, groeit op
in Kapellen
lBouwt aa.nvankelijk lemen
sculpturen en installaties, begint
daarna met videofilm en later
ook tekst te werken
l In De terugkeer va.n de
zwaluwenmaakt ze films met
outsiders die ze rond het Brus-
selse Anneessensplein ontmoet
l Samen met partner Orla Barry
zet ze Firefly op, een werkplaats
voor jonge kunstenaars in
Brussel
l Vestig.t zich in 2010 met haar
gezin in een Iers kustdorpje,
waar ze schapen kweekt
l Legt haar impressies van het
boerenleven vast in het multi-
mediale project The Black Lamb,
met tekeningen, teksten, video,
et cetera. Daaruit ontstaat de
film The Rabbit and the Teasel,
een fictief docudrama, waarin de
lokale bevolking zichzelf speelt.
(EB)

l Links: stills uit de
filmThe Rabbit and
the Teasel. Rechts:
zaalzicht vanArgos-
expoOneWasKilled
for Beauty, theOther
OneWas Shot, the Two
Others DiedNaturally.
© ELS DIETVORST/
BENIAMIN BOAR

l InHundraåringen somklev ut genom fönstret och försvann trekt eengrappige
eeuwelingopavontuur.© RV


