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Langdurig slagveld
RED CLIFF
★★★
Actie met: Tony Leung, Takeshi
Kaneshiro, Chang Chen, Zhao Wei
regie: John Woo CN - 158M

De oorspronkelijk versie van
Red Cliff duurde bijna vijf
uur en werd in Azië in twee
delen uitgebracht. Voor de
westerse markt werd er stevig
gehakt in het verhaal over

een Chinese keizer die in de
derde eeuw twee naburige
koninkrijken de oorlog
verklaart, met als resultaat
één ﬁlm die hoofdzakelijk
bestaat uit spectaculaire
scènes op het slagveld.
Zonder veel achtergrond of
inzicht in de personages is

daar weinig aan. Het feit dat
alle gezichten en namen pas
na een tijdje van elkaar te
onderscheiden zijn, is ook
niet handig. Het zou helpen
als de legers verschillende
kleuren zouden dragen, of
als wij meer zouden weten
van de Chinese geschiedenis.
Verder moeten we het doen
met wat gezwam over het
zetten van thee en uiteraard
een witte duif, het kenmerk
van regisseur John Woo.
Na vijftien jaar in Hollywood
keerde hij terug naar zijn
geboortegrond om daar
weer eens een ﬁlm van de
grond te trekken. Het leger
leverde duizenden ﬁguranten
en die weten elkaar zeer
overtuigend in de pan te
hakken. Het ziet er allemaal
erg heftig uit, maar na een
uur of twee is het wel mooi
geweest. (RvK)

Kijk voor de trailer op

veronicamagazine.nl

Spektakel uit
duizenden
MILLENNIUM: MANNEN DIE
VROUWEN HATEN
★★★★
Thriller met: Michael Nyqvist, Noomi Rapace,
Peter Haber regie: Niels Arden Oplev S - 152M
> 6 AUGUSTUS
Wie onze boekenrubriek goed volgt,
zal het zijn opgevallen hoeveel
waardering wij hebben voor de
Millennium-trilogie van de inmiddels
overleden Zweedse schrijver Stieg
Larsson. De drie vuistdikke thrillers
schreeuwden om een verﬁlming en
met het eerste deel Mannen die
vrouwen haten is het nu zover. En
gelukkig kunnen we hierover ook erg
enthousiast zijn. Met dank aan de
schrijver worden we verwend met
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actie, spanning en vooral fantastische
personages. Dit zou een spetterende
Hollywood-productie kunnen zijn,
maar in deze ﬁlm spreken ze gewoon
Zweeds. Een journalist (de geweldige
karakteracteur Michael Nyqvist)
krijgt van een steenrijke industrieel
het verzoek om de verdwijning van
en mogelijke moord op zijn nichtje op

te lossen. Probleem: dit gebeurde al
begin jaren ’60. Steeds feller stort
hij zich op de zaak. Hij krijgt hulp
van een gecompliceerd punkmeisje
(een verbazingwekkend goede
Noomi Rapace), de beste hacker van
het land. Boeiend tot de slotminuut.
En gelukkig: de andere delen zijn
inmiddels ook verﬁlmd. (MK)
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