messi moet aan de bak
werkelijke intelligentie, mar goed. En we
zijn emotioneel onvolgroeid. En daar
heb je het: gestoord met hersens.
Maar Britten die het goed doen in
Amerika, komen vaak uit een Britse
theatertraditie. Die zijn gewend in
ensembles te werken en ze zijn niet zo
moeilijk: ze weten hoe ze zich moeten
gedragen op een set en wat er van ze
verwacht wordt.”
We worden overspoeld met gewelddadige series en films. Waar komt die
fascinatie voor geweld toch vandaan?
„We zijn altijd bang geweest voor de
boeman. Ik las laatst een paar sprookjes
van Grimm aan mijn kinderen voor en
daar zit een boeman in elk afzonderlijk
verhaal. Het gaat terug tot het begin van
drama. Het is wat mij betreft dus
helemaal geen nieuw
fenomeen dat
we graag

Ook FC Barcelona is menselijk.
Toen het oogstrelende tiki-taka
voetbal het in Milaan even liet
afweten, nam AC Milan een
behoorlijke 2-0 voorsprong.
Barcelona moet aan de bak en
hoopt dat wonderkind Lionel

naar seriemoordenaars kijken. Wat zo
specifiek is aan seriemoordenaars: het
zijn geen vampieren, geen zombies.
Ze zijn echt en ze lopen op straat rond.
Je kunt er naast één zitten in de bus.
Je kunt er een compleet normaal gesprek
mee voeren, terwijl hij erover nadenkt hoe
hij je keel doorsnijdt en je ogen uitsteekt.
Dat maakt ze eng.”

◀ Welbespraakt en

charismatisch:
James is een
heel aparte
seriemoordenaar.

Wordt het allemaal niet een beetje
te gewelddadig, met die schietpartijen
in Amerika in het achterhoofd? „We
kijken al naar geweld sinds het ontstaan
van drama. Ik kom uit een traditie van

Speed (((((
RTL 7 ı 20.30 - 22.45
Actie USA 1994 - 115M
met: Keanu Reeves, Sandra Bullock,
Dennis Hopper regie: Jan de Bont
De maniakale bommenexpert Hopper
(in zijn zoveelste schurkenrol) zweert
wraak op elite-agent Reeves. Non-stop
actie is gegarandeerd wanneer Reeves
op een bus belandt, die zal exploderen
als hij minder dan 75 kilometer per uur
rijdt. Passagiere Bullock kruipt achter
het stuur om samen met Reeves alle
obstakels te omzeilen. Deze ’Die Hard in
een bus’ schiet meteen in de hoogste
versnelling en laat het tempo
vervolgens geen moment meer
verslappen. Explosieve actie en
zenuwslopende spanning, kortom:
amusement van de bovenste plank.

Messi nu wel de inspiratie heeft
om te scoren. Het wordt in elk
geval een heel interessant
voetbalavondje in Nou Camp.
20.15 ❘ Champions League: Barcelona –
AC Milan ❘ Nederland 3

klassiek theater. Ik heb op het toneel, in
Jacobijnse drama’s, dingen gezien die
van The Following een theekransje maken.
En het wordt later op de avond uit
gezonden, kinderen horen dan in bed te
liggen. In mijn huis tenminste wel.”
Zien we je terug in volgende seizoenen?
„Ja zeker, we hebben er allemaal voor
moeten tekenen. Voor de rest van ons
leven, haha! In elk geval heel lang. Maar ik
kijk er niet naar uit om de volgende zeven
jaar in ’n oranje overall rond te lopen.” (RK)
21.30 ❘ The Following ❘ SBS 6

The Fast and the Furious
((((
RTL 7 ı 22.45 - 0.50
Actie USA 2001 - 106M
met: Paul Walker, Vin Diesel, Michelle
Rodriguez regie: Rob Cohen
Diesel, een voormalig uitsmijter die het
nog steeds van zijn spierballen en
ontzettend stoere uitstraling moet
hebben, is de spil van een clubje dat ’s
nachts met vet opgevoerde bolides om
geld door de straten scheurt. De blonde
beginneling Walker probeert die club
binnen te dringen en het ook te maken
als racer. Opgepompt met een
luidruchtige soundtrack, vol blinkende
bolides, en voorzien van spectaculaire,
adrenaline-opstuwende stunts is The
Fast and the Furious de ideale racefilm.
Er werden vier vervolgfilms gemaakt.
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