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Triomfantelik
Omstrede SA boek kry kunstig lewe op silwerdoek
Dis moeilik om buitelandse finansiers te oortuig
daar’s arm wittes in SuidAfrika, sê die rolprent
maker Michael Raeburn, wat ’n fliek oor Marlene
van Niekerk se omstrede roman Triomf maak. Hy
het met Jacques Liebenberg oor die uitdagings
van ’n Afrikaanse fliek en die SuidAfrikaanse rol
prentbedryf gesels.
it was “ongelooflik moeilik”
om finansiering vir die fliek
te kry, vertel Raeburn, wat in
Egipte gebore en in Zimbabwe
grootgeword en studeer het. “Die
1994-verkiesing en Mandela as president is ou nuus in die res van die
wêreld. Boonop word dit as swak
smaak beskou om van arm wittes te
praat! Dat ek kan voorstel daar is
sulke mense.
“Hulle wil flieks oor slegte wit
mense en goeie swartes sien. Die
hele gedagte van Triomf en arm
wittes voor die verkiesing is vir
buitelanders ’n vreemde konsep. Dit
bots met hul vooropgestelde idees
van hoe dit in die land gaan.”
Raeburn, wat sy tyd tussen Parys
en Kaapstad verdeel, sê die fliek
gaan juis nie oor wit en swart nie,
maar oor mense X “baie vreemde
mense”.
“Lambert is onskuldig en gevaarlik. Hy’s ’n verstandelik gestremde
seun. Trêppie is nydig. Mol is baie
oulik; bietjie van ’n slagoffer. En
Pop is ’n zombie. Hy’s afgeleef. So
dis regte mense wat saamwoon en
dis aangrypend. ’n Mens sal geheg
raak aan hulle en hulle haat en
liefhê en bang wees vir hulle.”
Maar die buitelandse finansiers
verstaan dit nie, sê Raeburn. “Hulle
sê ‘maar dis in Suid-Afrika’. En ek
sê dit kan enige plek wees. Dit kan
in Swede wees, in Georgia, in
Frankryk. Maar hulle sien dit nie
in nie.”
Raeburn, wat ook in Suid-Afrika
is om sy boek Night of the Fireflies
bekend te stel, is deur die destydse
Ian Smith-regering uit Zimbabwe
geskop nadat hy as student ’n karikatuur van die premier in ’n fliek
gemaak het. Hy het van 1980, ná onafhanklikwording, tot 2001 weer
daar gewoon. Toe is hy deur die Robert Mugabe-regering uitgeskop oor
sy kritiese fliek Zimbabwe countdown. “So, ek’s nie welkom daar
nie. Maar ek het steeds ’n huis
daar.”
Hy vertel Richard E. Grant van
Wah-wah-faam was aanvanklik by
die projek betrokke en sou Trêppie
speel, “maar ek kon nie geld op
grond van sy naam insamel nie”.
Later het Tim Roth, ster van
flieks soos Reservoir Dogs en Pulp
Fiction, betrokke geraak.
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“Ek kon nie ’n agent vir internasionale verspreiding kry nie en dis
noodsaaklik as ’n mens plaaslik
geld in die hande wil kry by plekke
soos die departement van handel en
nywerheid en die onafhanklike ontwikkelingskorporasie (IDC). Hulle
vereis ’n gevestige internasionale
agent wat syfers kan verskaf. Maar
’n agent kan dit net doen as jy
sterre het.
“Vir Mol het ek verskeie aktrises
in gedagte gehad. Jessica Lange het
in ’n stadium belang gestel. Ook
Sissy Spacek en later Emma
Thompson. Sy is mal oor Tim
Roth.”
Raeburn lag as hy vertel van die
groot agent wat ’n paar jaar gelede
tydens die Cannes-rolprentfees in
Frankryk na Thompson en Roth as
die B- en C-spanne verwys het.
“Hy’t gesê daar’s deesdae te veel
flieks met dié soort rolverdeling.
‘Kom terug met Nicole Kidman en
ons kan praat’.
“Daar en dan het ek besluit ek
het genoeg gehad. Ons kan nie só
aangaan nie. Ek het drie jaar agter
sterre aangehardloop. En dan kry jy
hulle en as jy nie binne ’n bepaalde
tyd begin nie, verloor jy hulle
weer.”
Raeburn vertel dit was ’n goeie
skuif. Sy vervaardigers het ingestem om ’n Afrikaanse fliek te doen
oor “Piet van der Merwe, sy broer,
suster en hond X ’n outentieke fliek,
in Suid-Afrika verfilm en met SuidAfrikaanse akteurs”.
Hy beskryf die fliek as ’n kunsfliek. “As sulks vereis dit ’n groot
mate van oorspronklikheid, anders
verdwyn dit bloot.”
Hy vertel daar is ’n persepsie dat
hy, ’n Zimbabwiër, Afrikaners in
die fliek gaan verkleineer. “Hulle
sê: ‘Hy gaan ons soos ’n klomp idiote laat lyk.’ Maar dis glad nie wat
ek in gedagte het nie. ’n Fliek kan
nie só werk nie.
“Dis nie ’n liggewigkomedie nie.
Dis regte drama en daarom moet
die kyker van die karakters haat en
van hulle liefhê, maar ook gemengde gevoelens oor hulle hê.”
Lionel Newton, wat in die Leon
Schuster-fliek Mama Jack te sien
was, gaan die rol van Trêppie vertolk. “Ek was aanvanklik nie oortuig hy’s reg vir die rol nie. ’n Paar

“Ons het basies besluit om ’n fliek oor Piet van der Merwe, sy broer, suster
en hond te maak.”
Foto’s: SIMPHIWE NKWALI

Oor ‘Triomf’ en apartheid

“Ek het drie jaar agter sterre soos Tim
Roth en Emma Thompson aangehard
loop voordat ek besluit het om ’n eg
SuidAfrikaanse fliek te maak.”

Raeburn beskryf Triomf se ver
haal as ’n allegorie van een ko
ninkryk wat tot ’n einde kom en
nóg een wat begin. “Dis die
einde van ’n Afrikaanse ryk en
die begin van ’n nuwe een. En
hierdie gesin beeld dit uit. Dis die
ouer garde vir wie die einde aan
gebreek het en die goeie mense,

“

Hulle wil flieks oor slegte wit mense en
goeie swartes sien. Die hele gedagte van
Triomf en arm wittes is vir buitelanders ’n
vreemde konsep. Dit bots met hul voorop
gestelde idees van hoe dit in SuidAfrika
gaan.

maande later het ons hom nog ’n
kans gegee. Hy was onherkenbaar.
“Hy het stukkende klere aangehad en sy hare was deurmekaar.
Hy het nie geskeer nie. Ek was verstom deur wat hy in die oudisie gedoen het.”
Eduan van Jaarsveldt, wat reeds
in die apartheidsdrama Catch a fire

“Trêppie het ’n wonderlike sin vir humor.
En ander goed is snaaks sonder dat dit só
bedoel is. Dis baie belangrik om daardie
balans reg te kry. Jy weet dikwels nie of
jy moet lag of huil nie.”
Die rolprentspan het huise in Brixton,
Johannesburg, vir die verfilming geïdenti
fiseer en hulle wil in Mei begin.
“(Die woonbuurt) Triomf is nie wat dit
was nie. Dit het nogal middelklas geword.
Dis vervelig. Geen atmosfeer nie.
“Klein betonmuurtjies en netjiese klein
tuintjies.”

die heldin.”
Paul Lückhoff gaan die rol van
Pop vertolk.
Raeburn sê Lückhoff was ook nie
sy eerste keuse nie, maar die akteur wat hy in gedagte gehad het,
kon dit om “persoonlike redes” nie
doen nie.
) jlieben@beeld.com

Raeburn oor die
SuidAfrikaanse bedryf

’n Fliek oor vyf dae . . .
Die draaiboek speel oor net vyf dae af X
die vyf dae voor die verkiesing.
“Die boek is nie ’n storie nie; dit kan vir
altyd aangaan. ’n Fliek het meer drama
tiese stukrag nodig. Trêppie het hierdie
mal idee om Lambert uit die huis te kry
deur hom met ’n respektabele Christen
dame te laat trou! Hy gaan ’n bruin prosti
tuut kry as ’n grap. So Lambert berei hom
vir dié dag voor. Dit laat die spanning op
bou.”
Raeburn sê hoewel die boek ontstellend
is, wil hy die fliek ook baie snaaks maak.

”

te sien is, gaan die rol van Lambert
vertolk. Vanessa Cook gaan die rol
van Mol vertolk. Raeburn vertel sy
was die eerste aktrise wat hy vir
die rol gesien het. “Ek is mal oor
haar ekspressiewe gesig. Mol se karakter is die een op wie almal aanvanklik afpak. Maar later kry sy ’n
bepaalde krag en sy is uiteindelik

die onskuldiges, wat oorneem.
Trêppie is deur die apartheidstel
sel beskadig.”
Die karakters is “baie ek
streem” en “passievol”.
“Dis aan die een kant die ver
haal van ’n disfunksionele gesin,
maar teen die agtergond van
hierdie groot geskiedkundige ge
beurtenis. Hulle voel soos ’n kurk
prop in die oseaan.
“Dié krisis wat deurslaggewend
vir die land is, sal deurfilter na
dié gesin en die druk neem toe.
Hulle lewe in ’n kloustrofobiese
situasie met al die partymense
wat buite stemme werf. Jy het
die Zoeloes, die Inkathas, die NP
en selfs die AWB in Voortrekker
uniforms. Dis soos ’n druk
kokeratmosfeer. Dit laat Trêppie
kop verloor.
“Hy kan dit nie verduidelik nie,
maar hy raak meer geniepsig en
desperaat. Dis deels vrees; deels
die nalatenskap van die verlede.”

“ ”
“Dit gaan nie
daaroor om Afrikaners
te verkleineer
nie.”

Raeburn vertel MNet wou nie Triomf oorweeg nie
weens die eksplisiete aard van die materiaal X “bloed
skande en omtrent elke tweede woord is ’n vloekwoord
X dis nie TVmateriaal nie”.
Ook SterKinekor, die plaaslike verspreider, het kop
uitgetrek. “As ’n fliek nie ten minste R4 of R5 miljoen
gaan lewer nie, stel hulle nie belang nie.”
Die rolprentpubliek, voeg hy by, bestaan uit swartes X
onder wie daar nie ’n fliekkultuur is nie; “hulle kyk TV”,
en wittes “wat eerder na ’n groot Amerikaanse komedie
gaan kyk as na iets oor hulself”.

