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U     lag wakker van uw laatste 
kunstproject Het wolfsuur? 

Lotta Blokker (1980): ‘Het idee 
voor de expositie is inderdaad 
ontstaan uit periodes van slape-
loosheid. Als ik als kind wakker 
lag, dan had ik het gevoel dat ik 
de enige in de wereld was die de 
slaap niet kon vatten. Een ang-
stig, beklemmend gevoel. Jaren 
later – tegen het einde van mijn 
studie aan de kunstacademie in 
Florence – kreeg ik weer slaap-
problemen. Op een van die sla-

peloze nachten ben ik door de 
straten gaan wandelen. Ineens 
zag ik dat er in andere huizen 
ook nog lichtjes brandden. Het 
was magisch om mij zo verbon-
den te voelen met al die andere 
slapelozen. Ik wilde direct we-
ten: waarom liggen zij wakker? 
Waar denken ze aan? Hoe ligt 
hij of zij er nu bij? Het idee 
moest rijpen: een paar jaar later 
werkte ik vijf jaar lang aan tien 
bronzen beelden van verschil-
lende slapelozen.’ 

We zien u in de documentaire 
over de totstandkoming van Het 
wolfsuur steevast glimlachen.
‘Als ik te lang niet beeldhouw, 
gaat het helemaal niet goed 
met me. De afgelopen periode 
was ik weinig in mijn atelier; ik 
moest regelmatig naar de 
bronsgieterij, in een aantal mu-
sea werd Het wolfsuur geëxpo-
seerd en ik sprak daarvoor veel 
met de pers en klanten. Ik was 
rusteloos en sliep slecht. Toen ik 

weer ging beeldhouwen, voelde 
ik mezelf terugkeren. Beelhou-
wen is helend. Overigens zie je 
mij in de documentaire ook 
worstelen, hoor. Als het slecht 
gaat met een beeld, gaat het 
ook slecht met mij.’
U spoot zelfs eens het model in 
plaats van het beeld nat om de 
klei vochtig te houden. 
‘In zo’n moment van concentra-
tie lijkt het model meer op het 
beeld, dan dat het op zichzelf 
lijkt. Frans Weisz, die de docu-

Hier waakt 

Lotta

Deze documentaire pro-

beert verandering in ons 

gedrag ten opzichte 

van dieren te bewerk-

stelligen.

The Ghosts in Our Machine

 > NPO 2, 0.00-1.30 uur

Als mensen uit Syrië en 
Afrika de Middellandse 

Zee oversteken en bij die over-

steek dreigen te verdrinken, 
dan rukken wij met marine-
schepen uit om hen te redden. 
Dit gedrag komt voort uit ons 
vermogen tot empathie en 
compassie. Maar waarom be-
perkt dat vermogen zich tot 
mensen? Waarom strekt zich 
dat niet in gelijke mate uit naar 
dieren? Dat zijn vragen die op-
komen bij het kijken naar de 
documentaire The Ghosts in 
Our Machine, die regisseuse 
Liz Marshall maakte over de 

dierenfotografe Jo-Anne McAr-
thur, die zich het gruwelijke lot 
van dieren in de bio-industrie 
aantrekt.
De documentaire draait er niet 

omheen dat hij de monsterlij-
ke toestanden in de bio-indu-
strie aan de kaak wil stellen 
en dat hij ons medelijden, 
zoniet schuldgevoel, wil op-
wekken voor het leed dat 
dieren wordt aangedaan. 
De film vergelijkt de strijd 
voor dierenrechten met die 
voor gelijke burgerrechten 

in het Amerika van de jaren 
zestig. The Ghosts in Our Ma-

‘Folie à trois tussen model, maker en beeld’ tijdens de schepping van Het wolfsuur

Jo-Anne McArthur
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Frans Weisz legde de indringende 

wisselwerking vast tussen model, 

beeld en beeldend kunstenares 

Lotta Blokker. 

Het uur van de wolf

 > NPO 2, 23.00-0.00 uur 
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20.30-23.30 (RTL 8) The Talented Mr. Ripley EEEE

USA 1999. Van Anthony Minghella. Met oa Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law en 

James Rebhorn. Patricia Highsmith schreef een aantal thrillers over het personage 

Tom Ripley, dit is de verfilming van de eerste. Ripley (Damon) is een charmante maar 

immorele bedrieger, een berekenende leugenaar. Hij wringt zich binnen in het leven 

van de rijke Dickie Greenleaf (Law) en zijn vriendin (Paltrow) door zich voor te doen 

als een oude jeugdvriend. Hij moet steeds extremere maatregelen treffen om zijn 

nieuwe, luxe leventje vol te houden. Jude Law leerde de saxofoon te bespelen, werd 

genomineerd voor een Oscar en een Golden Globe en kreeg een BAFTA voor zijn rol 

als de niet al te sympathieke Dickie.

20.30-22.45 (Net 5) Miss Congeniality 2: 

Armed and Fabulous EE

USA/AUS 2005. Van John Pasquin. Met oa 

Sandra Bullock, Enrique Murciano, Regina 

King, William Shatner, Treat Williams en 

 Ernie Hudson. Opnieuw kruipt Sandra Bul-

lock in de huid van Gracie Hart, ongepo-

lijst FBI-agent, die  liever hardhandig boe-

ven arresteert dan romantisch dineert bij 

kaarslicht. Een vriendin is gekidnapped, 

maar wil niet dat er losgeld wordt betaald 

‘because that would be giving into terrorism 

and I’m Miss United States and I stand for 

fairness, decency and the American Way’. 

Aan Gracie dus de taak om haar te bevrij-

den. Minder leuk dan de voorganger maar 

toch het aankijken waard vanwege Bul-

locks talent voor spitse oneliners en fysie-

ke humor.

20.30-23.05 (SBS 9) The Prestige EEEE

GB/USA 2006. Van Christopher Nolan. Met 

oa Hugh Jackman, Christian Bale, Scarlett 

Johansson, Michael Caine en Piper Perabo. 

Op een avond gaat in het laat negentien-

de-eeuwse Londen een voorstelling van 

leerling-illusionisten Robert Angier 

 (Jackman) en Alfred Borden (Bale) gruwe-

lijk fout en er valt een dode. Er volgt ruzie, 

verwijdering en verbittering. Voortaan zijn 

de twee rivalen. Complexe film van regis-

seur Christopher Nolan (Memento, The 

Dark Knight) waarin de kijker, net als het 

publiek van de goochelaar, voortdurend 

op het verkeerde been wordt gezet. Prima 

spel van Jackman en Bale als de twee 

haantjes, goede bijrol van Michael Caine. 

Curieuze rol van David Bowie als weten-

schapper Nicola Tesla.

20.59-22.33 (TV5) Les invités de mon père 

EEEE

F 2010. Van Anne Le Ny. Met oa Michel Au-

mont, Veronika Novak, Karin Viard en Fa-

brice Luchini. In het genre van de asielzoe-

kers-/illegalenfilm omzeilt actrice/scena-

riste/regisseur Le Ny (van de atypische en 

roerende hospitaalfilm Ceux qui restent) 

met haar subtiel komische bijdrage be-

hendig de zieligheidsclichés. Waarin ge-

pensioneerde arts Lucien (Aumont), altijd 

al op de bres voor de zwakkeren, zich ont-

fermt over een blonde Moldavische scho-

ne. Deze heeft geen verblijfsvergunning, 

wel een dochtertje. Luciens zoon en doch-

ter (welhaast als één entiteit vilein ver-

tolkt door Luchini en Viard) denken er het 

hunne van, zeker wanneer papa’s erfenis 

aan hun bourgeoisneusjes voorbij dreigt 

te gaan.

22.45-0.40 (Net 5) The Makeover EE

USA 2013. Van John Gray. Met oa Julia Sti-

les, David Walton, Camryn Manheim, Geor-

gia Lyman en Frances Fisher. Onderwijs-

consulent Hannah Higgins (Stiles) heeft 

politieke ambities, maar een goed contact 

met potentiële kiezers krijgt ze maar niet. 

Dat verandert wanneer ze Elliot Doolittle 

(Walton) ontmoet, een wat morsige jonge 

bierverkoper met magere academische, 

maar uitstekende sociale vaardigheden. 

Ze kunnen iets van elkaar leren. Variatie 

op de klassieker Pygmalion (My Fair Lady), 

dit keer met omgekeerde vrouw-man rol-

len, is een wat braaf romantisch Hallmark-

drama dat met weliswaar aardige acteurs 

niet al te veel om het lijf heeft. Fisher heeft 

een levendige bijrol als Hannahs moeder.

fi lm van de dag 

Movies that Matter

 > npo doc, 

22.00-22.50 uur

Kainat Soomro is der-

tien jaar als ze in het 

dorp waar ze woont op 

klaarlichte dag gekidnapt 

wordt door vier mannen. 

Ze verkrachten haar en 

houden haar drie dagen 

gevangen, dan weet ze 

te ontsnappen. Normaal 

gesproken zouden de 

mannen jarenlang achter 

slot en grendel verdwij-

nen, ware het niet dat dit 

verhaal zich afspeelt in 

Pakistan. De documentai-

re Outlawed in Pakistan 

laat zien hoe in dit land 

wordt omgegaan met 

verkrachte vrouwen.

mentaire maakte, noemt het 
heel treffend: folie à trois – de 
gekte tussen model, maker 
en beeld.’ 
Hoe was het dat hij nu eens 
een beeld van u maakte? 
‘Als schepper houd ik heel 
erg van de kwetsbare kant. 
Soms vraagt een model mij: 
“Heb ik echt van die hang-

borsten? Is mijn neus echt zo 
groot?” Ik zie de schoonheid 
in van imperfecties. Voor 
deze film moest ik nu zelf 
mijn ijdelheid opzij zetten 
en kwetsbaar durven zijn. 
Het is confronterend om zo-
veel identiteit van mezelf te-
rug te zien. Maar het klópt.’

merel van ommen

chine volgt McArthur een 
jaar lang op haar missie om 
het dierenleed voor haar 
fotoproject We Animals vast 
te leggen. Ze richt zich op 
vier industrieën waarin die-
ren geëxploiteerd worden: 
de voedingsmiddelenindu-
strie, de mode-industrie, de 
entertainmentindustrie en 
tenslotte de medische en cos-
metische industrie, waarvoor 
dierproeven worden gedaan. 
Ze ziet zichzelf als een oor-
logsfotograaf die de geschie-
denis vastlegt en voelt zich 
schuldig als ze de dieren 
weer moet achterlaten. We 
zijn erbij als ze ’s nachts in-

breekt in een vossenfokkerij 
en als ze protesteert tegen 
varkenstransporten naar 
slachthuizen. De omstandig-
heden waaronder de dieren 
moeten leven kunnen slechts 
als schandalig worden ge-
kwalificeerd. McArthur ge-
looft dat haar foto’s de men-
sen hiertegen in verzet 
kunnen laten komen. ‘Ik ge-
loof echt dat mensen van na-
ture compassie bezitten,’ 
zegt McArthur in de docu-
mentaire. ‘Zodra we in de ge-
legenheid worden gesteld 
om zorg te dragen, zullen we 
dat ook doen.’
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