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Kate Winslet en Leonardo DiCaprio – voor het eerst
sinds ‘Titanic’ spelen ze weer samen. In de schitterende
feel bad movie ‘Revolutionairy Road’, waarin
we een huwelijk uit elkaar zien spatten. Leo: ‘Deze
film is de antithese van de pure liefde in ‘Titanic’.’
interview Ilonka Leenheer _ fotografie Brigitte Lacombe
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Ze kennen elkaar nu twaalf jaar, zo

hun dromen? Ze waren toch bijzonder,

van de ervaring. Daarnaast was er

goed dat zij over hem zegt: ‘Ik kan die

niet burgerlijk? Hoe komt het dan dat ze

natuurlijk het materiaal. Het was voor het

jongen z’n gedachten lezen, echt, ik

gevangen zitten in de banaliteiten van

eerst dat ik een script las en me een

weet letterlijk wat hij denkt.’ En hij zegt

het dagelijks leven?

voyeur voelde, iemand die stiekem in de

over zijn relatie met haar: ‘Het komt neer

Het is een film zonder een sprankje

kamer staat en intieme gesprekken

op een kwestie van vertrouwen.

hoop; niet makkelijk om te verkopen

afluistert. Hoe de relatie zich ontwikkelt is

Daardoor kunnen we elkaar pushen tot

dus, en dat is misschien de reden

zo hyperrealistisch. Het gebeurt zelden

het uiterste, zijn we bereid om samen

waarom Kate Winslet deze middag in

dat je zoiets in handen krijgt.’

alles uit te proberen.’

een New Yorkse hotelkamer wat

‘Een soort instinctieve, onmiddellijke

Kate Winslet (33) en Leonardo DiCaprio

nerveus overkomt. Ze ratelt aan een stuk

reactie,’ zo probeert Kate haar passie

(34) raakten twaalf jaar geleden

door (‘Dit is een enorm lang antwoord

voor Revolutionary Road te omschrijven,

bevriend op de set van Titanic, stootten

op je vraag, hopelijk zeg ik iets interes-

de reden waarom ze een paar jaar

beiden door naar de topregionen van

sants.’ ‘Snap je IETS van wat ik net

bezig is geweest de film van de grond te

het sterrendom, met Oscarnominaties en

gezegd heb?’), rolt het ene shaggie na

krijgen. ‘Het is zo briljant geschreven, de

al, en zijn deze maand voor het eerst

het andere (ja, zij mogen wel binnen

eerlijkheid van de dialogen en van het

weer samen op het witte doek te zien in

roken) en rent bij een lastige vraag even

portret dat van het huwelijk geschilderd

een film die in alles het tegenover-

de kamer uit (‘Subject leaving the room!’).

wordt, de vreugde, de pijn, de comple-

gestelde is. Zoals Leonardo het onder

Kate is de initiator van de film; ze haalde

xiteit van de emoties, en het universele

woorden brengt: ‘Deze film is de

niet alleen haar goede vriend Leo erbij

thema, dat het in een huwelijk niet zwart-

antithese van de pure liefde die Titanic

(die vóór Kate bij ons aanschuift in de

wit is. Waar ik echt voor viel, was dat

KATE: ‘Na afloop van de film stond ik over te geven,
het was zó veel. HET SLOT heeft vijf, zes dagen in
beslag genomen en elke dag had ik het gevoel alsof
ik NIET KON SLIKKEN’

Frank en April oprecht proberen er wat
van te maken. Het is geen verhaal over
een stel dat uit elkaar groeit en afstand
neemt van elkaar. Het gaat over een stel
dat uit elkaar groeit en wanhopig

Kate Winslet tijdens de opnames van Revolutionary Road

probeert elkaar op de een of andere
manier weer te vinden. Maar het

vertegenwoordigde.’

hotelkamer), maar ook haar echtge-

belangrijkst is misschien wel: ik ben April

krijgen. Het is zo tragisch; het enige wat

maar ik vind Leo echt de beste acteur

instorten, eerder hadden opgenomen.

Gewichtige woorden, wellicht, maar je

noot, regisseur Sam Mendes, die met

niet. Als acteur voel ik me vaak tot rollen

hij wil, is een aai over z’n bol – je doet

van zijn generatie. Zei hij dat ook over

We hadden dan nog niet het diepe,

kunt maar beter gewaarschuwd zijn:

American Beauty een Oscar won en dus

aangetrokken waarvan ik weet dat ik

het hartstikke goed, je onderhoudt je

mij? O, ik houd zo veel van ’m!’

emotionele begrip voor onze karakters

Revolutionary Road is geen makkelijke

een aardige kenner van het

een flinke sprong moet maken om het te

gezin, je doet alles wat een man hoort te

film. Je zou het zelfs een feel bad movie

Amerikaanse burgerlijke (huwelijks)leven

kunnen spelen. Soms ben ik bang voor

doen. Maar hij krijgt alleen maar te

Crisis

gerepeteerd en gefilmd hebben, heb ik

kunnen noemen: dit is geen film waarna

mag worden genoemd. (Voor de

zo’n personage, denk ik: o god, hoe

horen wat hij allemaal fout doet.’

Beiden zijn ook vol lof over hun

het gevoel dat we de levens van Frank

je blij weghuppelt om wat te gaan

oplettende kijker: er zit een tafelscène in

moet ik dit ooit spelen? Dan gaat er

Kate: ‘Op een dag kwam Leo naar me

regisseur, Sam Mendes. Leo: ‘Het was

en April hebben kunnen leven.’

drinken, dit is meer een film waarna je je

Revolutionary Road die een direct citaat

meestal een belletje rinkelen: ho even,

toe en zei: weet je waarom ik zo van

een unieke ervaring om met iemand te

Het is een van de fascinerende dingen

polsen wilt doorsnijden. Of, op z’n minst,

is uit American Beauty.)

misschien moet ik juist daarom mezelf

Frank houd? Hij is zo zwak! Ik begreep

werken die zo veel toneelervaring heeft

aan deze film: je ziet Leo en Kate

pushen en het proberen.’

precies wat hij bedoelde: niet alle

en die op zo’n andere manier met

groeien in hun rollen, tot de slotscènes

onder een dekentje wilt wegkruipen. Met

kunnen opbrengen. Zoals we het nu

een fles wijn. Wat niet wil zeggen dat het

Van vlees en bloed

Van Kate weten we dat ze dit soort

mannelijke personages in films hebben

acteurs werkt dan de regisseurs die ik tot

die bijna ondragelijk zijn om naar te

geen goede film is, integendeel, er

Voor Leo was Kate een van de voor-

rollen aan kan (zie bijvoorbeeld Little

een zwakke kant. Elk mens heeft z’n

nu toe heb meegemaakt. We hebben

kijken. Maar hoe moeilijk was het voor

wordt bij vlagen bloedstollend goed

naamste redenen om mee te doen aan

Children); voor Leo is het de eerste keer

zwakke plekken, maar in de film zie je

voor de opnames drieënhalve week

Kate om een film over een huwelijkscrisis

gespeeld. Revolutionary Road, naar de

deze film. ‘Ik wilde heel graag weer met

dat hij een echtgenoot en vader speelt.

dat bijna alleen maar bij vrouwen. Leo

gerepeteerd, wat lang is, alsof we een

met haar eigen man te maken? Kate:

cultroman uit 1961 van Richard Yates, is

haar werken, we zijn al zó lang

‘Je zou zelfs kunnen zeggen,’ zegt hij

heeft het omarmd, hij heeft geen enkele

stuk voor Broadway voorbereidden. En

‘Een journalist suggereerde dat Sam en

een beklemmende kruising tussen

bevriend en hebben zo veel meege-

lachend, ‘dat ik voor het eerst iemand

keer gezegd: mmm, ik vind dat hij hier

hij heeft bijna alles in chronologische

ik hierdoor misschien aan ons eigen

American Beauty en Who’s Afraid Of

maakt. De negen maanden opnames

speel aan wie niks heldhaftigs te

een beetje slap overkomt, zullen we het

volgorde geschoten; hij wist dat we

huwelijk zouden gaan twijfelen, en daar

Virginia Woolf, over twee gedesillusio-

van Titanic, en wat er daarna allemaal

ontdekken valt. Frank is zó menselijk en

anders doen? Hij wilde een méns spelen,

gaandeweg steeds meer over onze

was ik even door van mijn stuk gebracht.

neerde dertigers, een echtpaar met

met ons gebeurde... Ze is de beste

kwetsbaar, hij is een en al onzekerheid

een man van vlees en bloed. Leo is zo’n

personages zouden ontdekken, dat

Ten eerste heb ik daar geen seconde bij

twee kinderen in een voorstadje in het

actrice van haar generatie; ik wist dat ik

en twijfel. Ik denk dat we ons allemaal

ongelofelijke acteur. Hij heeft een

dingen pas later op hun plek zouden

stilgestaan, en ten tweede: het was

Amerika van de jaren vijftig. Frank en

met Kate als geen ander recht kon doen

wel met hem kunnen identificeren: het

onverschrokkenheid die je niet vaak

vallen. Het was ons of de film niet ten

helemáál niet moeilijk om met Sam

April Wheeler worstelen met elkaar en

aan dit script, ik keek ernaar uit om die

zo graag goed willen doen voor je

ziet. Het is lullig om te zeggen, want er

goede gekomen als we de latere

samen te werken. Het heeft ons eigenlijk

met zichzelf: wat is er geworden van

scènes met haar te spelen en te genieten

partner en er ook de credits voor

zijn zoveel goede acteurs en actrices,

scènes, waar we letterlijk compleet

alleen maar goed gedaan. Ik had nog
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kwijt wil, is dat we aan het eind graag het
huis uit wilden. We voelden ons claustrofobisch daar, met de crew dag in, dag uit
boven op onze lip. We waren beiden
emotioneel uitgeput, aan het eind van de
film waren we andere mensen.’
Kate gaf zelfs over, na wat voor haar de
moeilijkste scène in de film was (en die
we wegens spoilergevaar voor ons
zullen houden): ‘Zelfs er nu over praten
vind ik moeilijk... Oké Kate, haal adem,
raak nou niet over je toeren.’ Maar haar
stem wordt evengoed donker: ‘Ik ben
een moeder en ik heb twee kinderen, de
oudste een jongen en de jongste een
meisje, in dezelfde leeftijd als de

LEO: ‘Het enige wat Frank
wil, is een aai over z’n bol.
Je ONDERHOUDT JE
GEZIN, je doet alles wat een man
hoort te doen. Maar hij krijgt alleen
maar te horen wat hij fout doet’
kinderen in de film. Dat was voor Sam en
mij de enige scène waarbij we niet
regisseur en actrice waren, maar
gewoon twee getrouwde mensen die
probeerden om een heel moeilijke
nooit deze kant van hem gezien. Ik kon

die dingen op zodat we het er morgen

scène op te nemen. Na afloop stond ik

me voorstellen hoe hij zou zijn als

in de repetitieruimte over kunnen

over te geven, het was zo veel, zo

regisseur, ik kon hopen dat hij alles zou

hebben. Ja, zo werkt het bij mij niet! Sam

moeilijk, zo emotioneel. Het slot van de

zijn wat ik van hem verwachtte, en dat

realiseerde zich snel dat hij er continu

film heeft iets van vijf, zes dagen in

was hij ook – en veel meer. Het was alsof

voor mij moest zijn, en eerlijk gezegd:

beslag genomen en elke dag had ik het

het laatste stukje van de puzzel wie Sam

het was echt geweldig dat we samen-

gevoel alsof ik niet kon slikken.’

is, wie mijn echtgenoot is, op z’n plek

wonen en samenwerkten – ik zat bij

De vriendschap van Kate en Leo blijkt in

viel. Het enige wat moeilijk was: Sam is

wijze van spreken de hele tijd in z’n oor!’

ieder geval, zware film of niet, tegen
alles opgewassen. Kate: ‘Op een

heel goed in de knop omzetten. Wat
blijkt: dat kan ik dus niet! Dat had ik nooit

‘We zijn familie’

gegeven moment vroeg iemand op de

zo door, ik ging gewoon naar huis na

De opnames en de ruzies die voor de

set: hebben jullie weleens ruzie gehad?

mijn werk, was met de kinderen en Sam

camera moesten worden uitgevochten

We konden het ons niet herinneren. Dus

en ondertussen maar aan het denken,

gingen Kate en Leo niet in de koude

hebben we geprobeerd ruzie te maken,

denken, denken. Of ik praatte, babbel-

kleren zitten. Leo was tegen het eind van

we zijn zo gemeen en kwetsend

debabbel, de hele tijd. Dus dat deed ik

de film vijf kilo afgevallen, aldus Kate.

mogelijk tegen elkaar geweest, maar

nu ook, tot Sams schok; als we thuis

Leo, lachend: ‘Kate... Laten we zeggen

het was alleen maar grappig. Dit is een

waren, was het: oké. Luister. Wat je

dat ze soms erg kleurrijk in haar

van de zeldzame gevallen dat een man

tijdens de repetitie zei... En hij: hooo

beschrijvingen is, en dat die niet

en vrouw geweldige vrienden kunnen

babe, laat me eerst even eten, en schrijf

noodzakelijkerwijs kloppen! Wat ik wel

zijn. We zijn net familie, weet je.’
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