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Voor de vrouwelijke
kijkers is de magie van
Magic Mike pikant,
verleidelijk naakt. En
niet die serieuze
i n t e r m e z zo ’s – dan
haken ze af.
SANDRA HEERMA VAN VOSS

Z e weten waarvoor ze komen, en hun stem-
ming past erbij. Ze zijn giechelig. Ze dra-
gen sandalen met sleehakken en voile

blouses die voldoende frisse lucht doorlaten –
buiten is het benauwd, en binnen zal de tempe-
ratuur nog verder stijgen. Ze nippen aan hun
gratis glas prosecco en stiften op het toilet hun
monden bij.

„Meid, laat toch zitten”, giert er eentje over
de schouder van een ander. „Er zijn hier toch
geen mannen?”

„Jawel hoor!” Ze stift stug verder. „Ik zag er
eentje.”

„Daar heb je niks aan”, luidt het antwoord.
,,Die speelt voor het andere team.”

De man in kwestie, een slanke blonde in wit
overhemd, vertegenwoordigt op deze Ladies
Night in Noordwijk de tweede doelgroep van
Magic Mike, de nieuwe film van Steven Soder-
bergh: homoseksuele mannen. Magic Mike gaat
over mannelijke strippers en bevat veel, heel
veel smakelijke lijven.

Net als vrouwen zijn homo’s wat blootgluren
betreft een tot op heden ernstig gediscrimineer-
de groep. Bodybuilding, sterke mannen die op
de kermis in een strakke maillot met hun spie-
ren rolden: dat gaat terug tot eind vorige eeuw.
En in Hollywoodfilms werden seksbommen als
Jane Russel of Jayne Mansfield in de jaren vijftig
soms omringd door roedels dansende mannen
met ontbloot bovenlijf. Maar professionele
mannelijke strippers, zowel hetero als gay, volg-

den pas medio jaren zeventig, in het kielzog van
feminisme en seksuele revolutie. In de jaren
tachtig was het tijdelijk een rage: toerende
stripperrevues als de Chippendales deden goe-
de zaken.

Maar voor vrouwen blijft het incidenteel, een
heel bijzonder avondje uit. Niet de semi-indu-
striële routine van strip- en paaldansclubs voor
mannen. Uiteraard kwamen wij heus wel aan
onze trekken (bij winnaars van voetbal- en
tenniswedstrijden, bij reclames voor Coca-Cola
Light en Axe-deodorant, of eventueel bij por-
no), maar er kleefde nog iets ondergronds, iets
illegaals aan onze versie van wat voor mannen
overal verkrijgbaar is: pikant, verleidelijk
naakt. En daar draait Magic Mike om.

Trilbillen, stierennekken, grijparmen van
staal, torso’s met hele landschappen van spier-
groepen erin gekerfd – wat een weelde! En dan
die draaiende, schokkende heupen van hoofd-
persoon Mike (Channing Tatum, die ook in het
echt zijn brood tijdelijk als stripper verdiend
heeft)! Elvis zou subiet bij hem in de leer gaan,
als hij nog leefde.

Voilà de magie van Magic Mike. Aangezien we
vanavond toch onder ons zijn en niet, zoals de
vrouwen in de film, hoeven te vrezen dat er op-
eens echt een in leren string verpakte kerel op
onze schoot belandt, genieten wij met gerust
hart van de show. In de pauze wordt er gekozen:
welke wil jij? Mike krijgt de meeste stemmen,
gevolgd door de boertige Adam ‘The Kid’ (Alex
Pettyfer) en de Cubaanse hunk Tito (Adam Ro-
driguez). Matthew McConaughey speelt zijn rol
van clubeigenaar Dallas met zoveel verve en
zelfspot dat hij zelfs in een zwarte heupslip met
badmuts (zijn repetitiekostuum) respect af-
dwingt. Maar mee naar huis nemen? Nee, dat
toch liever niet.

Vrolijk keren we terug voor meer, maar in de
tweede helft van de film verandert er iets. Mis-

schien omdat Soderbergh zijn beoogde publiek
niet wilde beledigen, of omdat hij anders geen
geldschieters meekreeg – hoe dan ook, een man-
nelijke versie van Flashdance (1983) of Showgirls
(1995) was hem niet genoeg. Behalve een reeks
stoute dansnummers met opzwepende sound-
track (samengesteld door Frankie Pine, de
vrouw die ook Soderberghs Ocean-trilogie z’n
vaart gaf) is Magic Mike daarom óók een coming-
of-agedrama, een romcom én een pleidooi tegen
hebzucht en drugsgebruik. Maar juist tijdens
die serieuze intermezzo’s haken wij een beetje
a f.

Mike valt in een bescheiden filmtraditie van
mannen met een hoerig beroep die daar eigen-
lijk te slim of te gevoelig voor zijn: Richard Gere
in American Gigolo (1980), River Phoenix en
Keanu Reeves in My Own Private Idaho (1992),
Dermot Mulroney in The Wedding Date (2005).
Behalve heupen heeft Mike namelijk een hart.
Zijn redding komt in de gestalte van Brooke
(Cody Horn), een serieuze, nuchtere medisch

Als we ons met Brooke
dienen te identificeren,
loopt Soderbergh drie
passen op ons achter

Laat Mike nou
gewoon dansen

Smaakvol, maar wel op
een wat laffe manier

Het perfecte antidotum
tegen de ‘Next Top Models’

Girl Model
Regie: David Redmon, Ashley
Sabin. vvvvV

Fascinerend: als ex-model en scout
Ashley Arbaugh niet op reis is om in
Siberië minderjarige meisjes met
spillebenen en elfjesharen voor de Ja-
panse ‘markt’ te ronselen, woont ze
moederziel alleen in een glazen huis
in Connecticut. Zo’n spartaans aqua-
rium als je alleen in heel glossy Hol-
lywoodfilms ziet. Steriel gestileerd.

Met alleen twee blote babypoppen op
de bank. Luguber. Arbaugh is een
documentairepersonage om van te
smullen. Werkzaam in een wereld
die tot de verbeelding spreekt: die
van meisjesmodellen.

Ze heeft zich in de Japanse ‘smaak’
gespecialiseerd. Rachel, een van de
modellen: „Als je dertienjarige meis-
jes prefereert, dan wil dat zeggen dat
je geen lichaam met vrouwelijke vor-
men wilt.” De term pedofilie valt nog
net niet. Waarom doet Arbaugh dit
steeds weer nieuwe cohorten meisjes
aan, zoals de 14-jarige Nadja, met een
hoofd vol dromen vers uit Siberië?

De documentaire Girl Model
observeert, ondervraagt en luistert.
Lang niet alle vragen worden beant-
woord, maar de film is het perfecte
antidotum tegen alle ‘Next Top Mo-
dels’. Ontnuchterend. Melancholiek.
En in z’n ontluisterende eenzaam-
heid ook mooi.

DANA LINSSEN

Jane Fonda mag zichzelf
zijn; 75 jaar en mooi oud

Tous ensemble
Regie: Stéphane Robelin.
Met: Jane Fonda, Daniel Brühl,
Geraldine Chaplin.
vvvVV

Wat een verrassing: Jane Fonda. Na
een flink hiaat en wat onbeduidend
televisiewerk is ze opeens terug. In

een Franse film nog wel, eentje waar-
in de voormalig activiste en fit-
nesskoningin gewoon zichzelf mag
zijn, de volle 75 jaar. Nadat eerder dit
jaar in het succesvolle The Best Exotic
Marigold Hotel Britse pensionado’s de
levensavond in een Indiaas hotel slij-
ten, kiezen ze in de Franse variant
Tous ensemble voor een woongroep in
plaats van het bejaardentehuis. Het
thema is hoogst actueel, en de doel-
groep zal zich erover verheugen hoe
mooi oud de heldinnen van weleer Ja-
ne Fonda en Geraldine Chaplin zijn.
Dat heeft een emanciperende waarde,
al lijkt de tweede missie van de film,
een lans breken voor seks en lust op
leeftijd, er soms een beetje met de ha-
ren bijgesleept. De viagragrapjes zijn
van een te voorspelbaar oh-la-la.

DANA LINSSEN

Recensies

Sleeping Beauty
Regie: Julia Leigh. Met: Emily Brow-
ning, Rachael Blake, Ewen Leslie,
Peter Carroll, Chris Haywood.
vvVVV

Sprookjes zijn in: Sneeuwwitje was dit
jaar al actieheld in twee Hollywood-
films. De Schone Slaapster, of Doorn-
roosje, inspireert tot een serieuzer
soort vrouwenfilm. Ruim een jaar na
de première in Cannes, arriveert Slee -
ping Beauty van de als regisseur debute-
rende Australische schrijver Julia
Leigh in de bioscoop. Leigh kiest in
haar feministische fabel het perspec-
tief van de slaapster. Studente Lucy
(Emily Browning) slaapwandelt door
het leven in ‘radicale passiviteit’: een
glazig soort onverschilligheid. Ze
scharrelt geld bijeen met suffe
baantjes, met terloopse prostitutie of
als medisch proefkonijn. Haar enige
emotionele, hoewel in ironie gedrenk-
te, hechting is met een suïcidale nerd.

Lucy belandt bij een escortdienst
voor perverse oude heren. Eerst

schenkt ze in witte lingerie wijn bij
een diner, een Kubrickachtige, lethar-
gische orgie met naakte vrouwen als
bijzettafels. Dan promoveert ze tot
Schone Slaapster: gedrogeerd mag ze
de nacht doorbrengen met stokoude
mannen, al is het verboden haar te
penetreren. „Je vagina is een tempel”,
stelt de madame haar gerust. Zo be-
spieden wij Lucy’s bleke lichaam,
maar vooral haar geriatrische klan-
ten. Hun onmacht en seksuele fixa-
ties zijn fascinerend en ontluiste-
rend. De ene grijsaard streelt Lucy vol
weemoedig verlangen, een tweede
zeult met haar rond als een overjarige
Hercules, een derde scheld en spuugt,
bitter over de eigen impotentie.

Deerniswekkende mannen; des te
teleurstellender dat Lucy zelf zo’n
vraagteken blijft. Julia Leigh, in
Cannes zeer onwillig om op intentie
en betekenis in te gaan, wilde haar
„niet voor ons invullen”. Ze is het
soort heldin dat je ook vaak in Neder-
landse kunstfilms treft: zonder ach-
tergrond, doods, introvert, in de
greep van een onbenoembare exis-
tentiële leegte. En net als die films
eindigt Sleeping Beauty met een soort
oerschreeuw, een wedergeboorte.

Dat is smaakvol op een wat laffe
manier. Het vrouwelijke mysterie is
mysterieus. En wie niets over zijn
hoofdpersoon beweert, beweert ook
geen onzin, dat is waar. Maar je
vraagt je af of je echt anderhalf uur
op zo’n conclusie zit te wachten.

COEN VAN ZWOL

Glibberig
s c e n a r i o,
rafelige film

How I Spent My Summer Vacation
Regie: Adrian Grunberg.
Met: Mel Gibson, Peter Stormare,
Dean Norris.
vVVVV

Get the Gringo was de oorspronkelijke
titel voor wat nu How I Spent My Sum-
mer Vacation heet; een keiharde ge-
vangenisfilm met Mel Gibson. Hij
schreef zelf mee aan het debuut van
zijn voormalig regieassistent Adrian
Grunberg, dat in Amerika niet eens
de bioscoop haalde. Zelfspot en spier-
ballen: Mel Gibson werd er groot mee
voordat hij de weg kwijtraakte. Je
voelt aan alles dat hij met How I Spent
zijn reputatie als grijnzende actiester
wil rehabiliteren, maar tevergeefs.
Na een clowneske clash met de poli-
tie wordt hij in de Mexicaanse gevan-
genis El Pueblito opgeborgen, een
plek die meer wegheeft van een
Jheronimus Boschiaans inferno dan
een daadwerkelijke gevangenis: een
staat in een staat met zelfs een zie-
kenhuis voor een gangsterbaas die
een niertransplantatie wil. En dan
maar overleven. En kleine jongetjes
en mooie meisjes redden en wat ver-
loren miljoenen terugjatten. Glibbe-
rig scenario. Rafelige film.

DANA LINSSEN

Recensies

Als baby
verwisseld

Le fils de l’a u t re
Regie: Lorraine Lévy. Met: Emmanu-
elle Devos, Pascal Elbé, Jules Sitruk.
vvvVV

Het is met films over het Midden-
Oostenconflict als met het conflict
zelf: er is niet één juist verhaal, elke
blik is bevooroordeeld. Le fils de l’autre
van Lorraine Lévy is een interessante
poging dat te overstijgen. Twee moe-
ders wier kinderen bij hun geboorte
zijn omgewisseld: een klassiek ge-
geven, dat door de situering aan de
beide zijden van de Israëlisch-Pales-
tijnse grens in Gaza een politieke
metafoor wordt. Joseph is een Joodse
jongen die in dienst moet, Yacine een
Palestijn die in Parijs medicijnen stu-
deert. Ze zijn allebei opgegroeid in
een gezin waarin ze niet thuishoren.
Of toch wel?

Van alles komt aan de orde: bloed-
banden, traditie, zorg, ouderschap
en de brechtiaanse doctrine dat het
land toebehoort aan degenen die het
bewerken. Intussen probeert de film
heel hard genuanceerd te blijven.
Misschien vraag je je daardoor zo
vaak af of het Israëlisch-Palestijnse
conflict nou decor, gelegenheids-
argument of kern van de zaak is.

DANA LINSSEN

Jammer van dat
moralistische einde
Magic Mike
Regie: Steven Soderbergh.
Met: Channing Tatum, Alex Pettyfer,
Matthew McConaughey, Cody Horn.
vvvVV

Voordat Channing Tatum model en acteur
werd, was hij een jaar lang stripper. Dit
biografische gegeven vormt de basis van
Steven Soderberghs Magic Mike. Tatum is
die Mike, een handige jongen die overdag
werkt als dakdekker en ’s avonds stript in
een club vol joelende vrouwen die bank-
biljetten in zijn minuscule slip stoppen.
Eigenlijk wil hij zelf ontworpen meubelen
maken, maar de bank geeft geen krediet.

Mike neemt de negentienjarige, werk-
loze Adam (Alex Pettyfer) op sleeptouw en
bezorgt hem een baantje in de door Dallas
(Matthew McConaughey) gerunde strip-

club Xquisite. Hij belooft Adams bezorg-
de zus Brooke (Cody Horn), die strippen
maar niks vindt, om een oogje in het zeil
te houden, maar is te hedonistisch om
die belofte gestand te doen. Adam wordt
totaal ingepakt door seks, drugs en rock-
’n-roll.

De stripteasescènes worden door Soder-
bergh opwindend in beeld gebracht.
Ook het ontnuchterende kijkje achter de
schermen (let op de penispomp!) is sterk.
Deze beelden wijzen vooruit naar Mikes
langzaam afbrokkelende façade. Soder-
bergh smokkelt zo kritiek op het kapita-
lisme zijn film in, maar het scenario kent
verder weinig verrassingen en het mora-
listische slot doet Magic Mike een beetje de
das om.

ANDRÉ WAARDENBURG

secretaresse met een pruilmond die niets van
striptease wil weten. Mike is meteen aan haar
verslaafd – Brooke is zijn geweten, zijn moeder,
zijn hoedster. In plaats van haar te berijden, zo-
als de schaapachtige studentes uit het dispuuts-
huis waar hij samen met The Kid een ‘politie -in-
va l ’ doet, nodigt hij Brooke schutterig uit om te
ontbijten, een keertje.

Als Brooke het personage is waarmee wij ons
dienen te identificeren, dan loopt Soderbergh
drie passen op ons achter – wat een saaie vrouw.
Van haar moet Mike zijn ‘va m p i e r e n l e v e n ’ op-
geven en meubelmaker worden, in plaats van
Dallas en zijn stripmaten uit club Xquisite te
volgen naar een groot nieuw clubpand in
Miami. Van ons mag Mike eeuwig blijven dan-
sen, zoals Tony in Saturday Night Fever. Deze ca-
pitulatie voor het burgerbestaan hebben we al
veel te vaak gezien, in ontelbare romcoms over
gevallen meisjes met wie het toch nog goed
komt. Het ontbreekt nog net aan ‘Here Comes
The Groom’ bij de aftiteling.

Channing Tatum (vooraan) als Magic Mike.


	20-21 12-7-2012 1ste editie next donderdag Kunst  [1] -/-

