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WESTERN MET EEN
VETTE KNIPOOG
A MILLION WAYS TO DIE IN THE WEST
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THUIS, KIJK EN ITUNES

REDACTIE ARJAN VAN DOREMALEN EN MARC KETZER

Moeten we als western
fans beledigd zijn als
A Million Ways to Die
in the West de western
door het slijk haalt?
Misschien, maar pas
na een heerlijk potje
lachen. Deze week
is de western-spoof
on demand te zien.
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ommige mensen worden
op de verkeerde plaats en
in het verkeerde tijdperk
geboren. Albert Stark
(regisseur Seth MacFarlane
zelf) is zo’n man. Hij is een
schapenboer en iedereen
die weleens een western heeft gezien of
een L
 ucky Luke heeft gelezen, weet dat
dat het allerlaagste beroep is in het
Wilde Westen. Er wordt enorm op hem
neergekeken, ook omdat hij een lafaard
is die het niet heeft op het gevaarlijke
leven op de ‘frontier’, het grensgebied
van wildernis en beschaving anno 1882.
Door zijn taalgebruik en snelle verstand
lijkt hij in een teletijdmachine te zijn
gestapt vanuit 2014 en in 1882 terecht
gekomen, zoals in de serie Outlander.
Maar niets is minder waar. Albert heeft
gewoon pech dat hij een watje is in een
harde tijd. Hard? Hoezo? Albert legt het
zelf uit: „Het Amerikaanse Wilde Wes

ten is een misselijkmakende, vreselijke,
smerige, gevaarlijke plek. Alles en
iedereen om je heen wil je vermoorden.
Outlaws, boze dronkaards, hongerige
beesten, ziektes, grote en kleine blessu
res, indianen en het weer. Je kunt zelfs

Seth MacFarlane kennen we als de stem en
maker van de animatieserie Family Guy en als
regisseur van de hitfilm
Ted, waarvoor hij ook de
stem van de brutale
teddybeer deed. Maar
hoe hij eruitzag? Geen
idee. Dat veranderde
toen hij in 2013 de
Oscars presenteerde.
Nu kunnen we hem
wederom bewonderen
als acteur en komiek
(en producent en
regisseur en schrijver)
van A Million Ways to
Die in the West.
MacFarlane komt uit de
animatiewereld, als
schrijver en storyboardmaker van series op
Cartoon Network als
Cow & Chicken, Dexter’s
Laboratory en Johnny
Bravo. Zijn privéleven is
vrij kalm. Een van zijn
exen is Emilia Clarke.
Juist: Game of Thrones’
Daenerys Targaryen.

Alex heeft de pech
dat hij een watje is
in een harde tijd
doodgaan als je naar de wc gaat. Elke
keer als ik naar het wc-huisje loop, word
ik aangevallen door een ratelslang!”
Kortom: Albert heeft het niet gemakke
lijk, en tot overmaat van ramp wordt hij
verlaten door zijn vriendinnetje Louise
(Amanda Seyfried), die zijn laffe gedrag
zat is. Gelukkig ontfermt de stoere Anna
(Charlize Theron) zich over hem, maar
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▲ De hoofdrolspeler

én regisseur: Seth
MacFarlane.
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▼ ▶ In de fijne cast
bevinden zich ook Amanda
Seyfried, Neil Patrick Harris
en Charlize Theron.

DE BESTE GRAPPEN

wat Albert niet weet, is dat hij staat te
zoenen met de vrouw van de meest
notoire outlaw van de regio: Clinch
Leatherwood (een heerlijke rol van
Liam Neeson).

LICHAAMSSAPPEN

Voor de oplettende cinefiel zijn er een
paar leuke cameo’s van personages uit
Back to the Future, Part III en Django
Unchained, die een geinige draai aan
het verhaal geven. Maar we moeten wel
waarschuwen voor comedyliefhebbers
met kleine kinderen. Het bekende vier
letterwoord komt veel voor en sommige
grappen over de hardheid van het
Wilde Westen zijn best bloederig.
Denk aan het ongeluk met het grote
ijsblok en de losgeslagen stier. Veel
visuele humor is nogal vulgair en
bestaat uit poep, pies en andere
lichaamssappen. Is dat erg? Nee.
Sinds de spermagrappen uit Van
Wilder en There’s Something About
Mary kan eigenlijk alles in Hollywood
comedy’s. Vulgaire humor is bon ton
en daar maakt Seth MacFarlane gretig
gebruik van. Kenners weten dat maar
al te goed sinds de serie Family Guy en
de hilarisch grove teddybeer Ted.

Wat vinden wij de leukste grappen in
AMWTDITW? Het feit dat je op geen
enkele foto iemand kunt zien lachen. Je
moest vroeger namelijk dertig seconden
stilstaan voor een foto en „niemand in
het westen is dertig seconden gelukkig.
Je zou eruitzien als een gek.” Ook vinden
we Edward (Giovanni Ribisi) erg leuk die
uitlegt waarom het niet zo erg is dat zijn
vriendin (Sarah Silverman) een prostituee is die vijftien mannen per dag

▼ Och gos, zelfs met knuffel

houdt de schapenboer zich
maar met moeite staande.

‘Prima’ betekent
‘Mila Kunis’
in Apachetaal
afwerkt: „Ik heb ook een rotbaan.”
Of Louise die vertelt waarom ze
nog niet in het huwelijk wil treden:
„Tegenwoordig wordt iedereen
maar liefst 35 jaar oud; een meisje
hoeft niet meer met de eerste de
beste te trouwen.” En dat ‘prima’
in Apachetaal ‘Mila Kunis’
betekent. Inderdaad, de hot
actrice uit MacFarlanes vorige
film Ted. Kortom: een leuke
comedy voor oud en (niet al te)
jong die westernliefhebbers
zullen weten te waarderen. En:
het landschap van Monument
Valley is prachtig. ◼
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OLIVE KITTERIDGE

ENDLESS LOVE
Remake van een romantisch
drama uit de jaren tachtig.
De jonge Britse cast speelt
overtuigend een verliefd
Amerikaans stelletje.

Wrang-komisch levensverhaal

▶ HBO MAANDAG 3 & DINSDAG 4 NOVEMBER
DRAMA HBO maakt naast tvseries films en miniseries, zoals Olive
Kitteridge, die straks vast en zeker net
als Behind the Candelabra en Mildred
Pierce zal grossieren in Golden Globes
en Emmy’s. Gebaseerd op de verhalen
bundel van Elizabeth Strout, waarmee
ze een Pulitzer mee won, vertelt deze
miniserie het meeslepende en wrang-

komische verhaal van docente Olive
(Frances McDormand), die over haar
leven met echtgenoot Henry (Richard
Jenkins) in een rustig stadje in New
England weinig te klagen heeft,
maar zich desondanks niet happy
voelt. Met het schrijf- en acteerwerk
(bijrol van Bill Murray) zit het wel
snor, al zijn er wat inkakmomenten.

NEWS FLASH
Netflix heeft een
exclusieve deal
gesloten met
Adam Sandler.
„Toen Netflix me
benaderde met
een aanbod
om vier
films voor
hen te
maken, zei
ik direct ja,
en om de enkele
reden dat... Netflix
op Wet Chicks
rijmt. Klaar om te
streamen?”, aldus
de komiek, die de
films ook nog eens
zal produceren.
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WALKING ON SUNSHINE
Hilarische bruiloftsmusical.
Annabel Scholey heeft haar
zus uitgenodigd, maar weet
niet dat die de vroegere vlam
was van haar aanstaande.

SEAL TEAM 8:
BEHIND ENEMY LINES
Tijdens een missie ontdekt
een SEAL-team een bende
die uranium wil verkopen. De
nieuwe actie van Roel Reiné.

JOY RIDE 3: ROADKILL
We krijgen maar geen genoeg
van de mobiele serial killer
Rusty Nail. Deze keer krijgt
hij te maken met een groep
heetgebakerde straatracers.

THE TWO FACES OF JANUARY

HITCHCOCK IN ATHENE

▶ ZIGGO, PATHÉ-THUIS, VIDEOLAND, KPN, ITUNES
THRILLER Het koppel Viggo Mortensen
en Kirsten Dunst wordt anno 1962
in Griekenland ingepalmd door de
onbetrouwbare reisgids Oscar Isaac,
die een oogje op Dunst laat vallen. Zijn
bereidheid tot hulpverlening komt van
pas wanneer de twee in hun hotel opgescheept raken met een detective die

Mortensens oplichterspraktijken onderzoekt. The Two Faces of January ademt
de sfeer van Hitchcock, wiens Strangers
on a Train ook op een boek van Patricia
Highsmith was gebaseerd, maar de
scenarist van Drive, Hossein Amini, mist
in zijn regiedebuut wel de geniale touch
van de Master of Suspense.

KOEMBA
De kleine zebra Koemba wordt
gepest omdat hij vanaf zijn
geboorte maar de helft van
zijn strepen heeft. Animatie
met een leerzame boodschap.
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