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LIV TYLER: VAN
‘DOCHTER VAN’
TOT SPACEBABE

SPACEN
IN DE
SEVENTIES
SPACE STATION 76

▶ TE ZIEN OP ZIGGO,

VIDEOLAND

REDACTIE ARJAN VAN DOREMALEN EN MARC KETZER

Eindelijk! Na
Spaceballs, The
Hitchhiker’s Guide to
the Galaxy en Galaxy
Quest kunnen we ons
weer op de bank
verschansen voor een
leuke scifi-comedy:
Space Station 76. Fijn
detail: hij is opgeleukt
met een topcast.

D

at zie je niet vaak: een
futuristische film die
zich in het verleden
afspeelt. En dan ook
nog in comedy-vorm.
Space Station 76 is een
soort scifi-versie van
de seventies, opgeleukt met hippiekleding, bruin-oranje kleurencombi’s

▶ Mooie dames met

humor: Liv Tyler en
Marisa Coughlan.
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en de vrije geest van toen. De film
imiteert zo op grappige wijze de scifiseries uit die tijd, zoals de originele
Star Trek, Space 1999, de oude
Battlestar Galactica en Buck Rogers.
En daarmee zegt het eigenlijk meer

Samen met Alicia
Silverstone zat Liv Tyler
in de clip Crazy van
haar vaders rockband
Aerosmith. Haar grote
doorbraak kwam met
de rol van Arwen in
The Lord of the Ringstrilogie. Peter Jackson
maakte haar rol veel
groter dan in de boeken
van Tolkien. In Space
Station 76 laat ze haar
komische kant zien.
Haar sexy karakter
Jessica beseft niet
wat voor effect ze op
mannen heeft. Tyler
weet dat perfect over
te brengen. Overigens
floreert de spacebabe
op dit moment ook in
de nieuwe HBO-serie
The Leftovers.

was het vet cool in de
ruimte. Lekker chillen en
roken in de spacelounge.

STERRENCAST

De mooie Liv Tyler valt natuurlijk op
in de cast (zie kader), maar de andere
rollen worden ook gespeeld door goeie
acteurs. Commandant Patrick Wilson
kennen we bijvoorbeeld als superheld
Night Owl uit Watchmen, vreemd
gaande vader in Little Children en de
mogelijke pedofiel in Hard Candy. In
de tv-serie A Gifted Man speelt hij de
arts die wordt bezocht door de geest
van zijn overleden vrouw. Technicus

LUST, JALOEZIE & WOEDE

In het alternatieve 1976 is ruimtereizen al tientallen jaren gemeengoed.
Een groep mensen (en een paar
traag bewegende robots) leven
in een ruimtestation. Patrick
Wilson speelt de commandant,
die tegen een burn-out lijkt
aan te zitten. Hij heeft veel
problemen gehad met zijn vorige
assistent en is toe aan vakantie.
Wanneer zijn nieuwe assistente
(Liv Tyler) arriveert, zorgt dat
voor spanningen bij de crew. Ze
stookt al snel ongewild in een huwelijk
(Matt Bomer en Marisa Coughlan),
waarna lust, jaloezie en woede de kop
opsteken. De situatie wordt nog eens
verergerd als blijkt dat een asteroïde
het ruimtestation dreigt te vernietigen.

Denk: combi’s in
bruin-oranje en
een vrije geest
over de tijd waarin het gemaakt is, dan
de tijd waarin het zich afspeelt.
Regisseur Jack Plotnick zegt hierover:
„We kunnen eigenlijk niets ontdekken
buiten onze planeet, omdat we het niet
zouden begrijpen. Uiteindelijk kunnen
we alleen onze rotzooi meebrengen.
Daarom vond ik het wel passend de
scifi in het verleden te situeren.”
VERONICAMAGAZINE.NL
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De verleidelijke
Liv Tyler zorgt
voor spanningen
bij de crew
Matt Bomer is minder bekend, maar
heeft al wel vijf seizoenen de hoofdrol
in de tv-serie White Collar, als een
oplichter die voor de politie werkt.
Sindsdien is de ster van de openlijk
homoseksuele acteur rijzende, met
rollen in Winter’s Tale, Magic Mike en
The Normal Heart. En dan hebben we
nog de gastrol van Keir Dullea als Mr.
Marlowe. Eén rol maakte hem wereldberoemd: die van Dave Bowman in
2001: A Space Odyssey. Waarschijnlijk
is die legendarische rol de oorzaak voor
zijn cameo in deze film. ◼

DE ULTIEME
SPACE SPOOF

De film Galaxy
Quest
(1999)
is een
hilarische
spoof op
Star Trek
en de
conventies
die daaruit zijn
voortgekomen.
Het verhaal: na vier
seizoenen werd
Galaxy Quest
gecanceld, maar
twintig jaar later
teren de acteurs nog
steeds op roem uit de
serie. Commandant
Tim Allen wordt door
échte buitenaardse
wezens om hulp
gevraagd, omdat ze
denken dat de avonturen in Galaxy Quest
waar gebeurd zijn.
Eén grote grap dus,
met de uitgestreken
gezichten van Alan
Rickman (Dr. Lazarus)
en Sigourney Weaver
(ruimtebabe) als
hilarisch hoogtepunt.
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THE WAY WAY BACK
Zomerse feelgoodfilm, waarin
een introverte veertienjarige
jongen een morele oppepper
krijgt van z’n pretparkbaantje.

WELCOME TO NEW YORK

Achter de DSK-affaire
▶ UPC, ZIGGO, VIDEOLAND, KPN, ITUNES
DRAMA Dominique Strauss-Kahn was
voorbestemd namens de socialisten president van Frankrijk te worden, totdat
hij in 2011 in een New Yorks hotel zijn
handen niet kon afhouden van
kamermeisje Nafissatou Diallo. De
toenmalige directeur-generaal van het
IMF zat bijna een week in de cel op

NEWS FLASH
Zo vaak zien we
Den Haag niet als
locatie voor een
Amerikaanse serie.
Crossing Lines volgt
een New Yorkse
politieagent
(William Fichtner)
die toetreedt in een
internationale
politie-eenheid,
gevestigd in het
Internationaal
Strafhof in
Den Haag.
Helaas
werden de
opnames
gemaakt in Parijs
en Praag. Vanaf 12
oktober is seizoen 2
van Crossing Lines
te zien op Film 1.

42

beschuldiging van aanranding. Weg
politieke carrière. De Amerikaanse
regisseur Abel Ferrara (Bad Lieutenant)
maakte met Welcome to New York een
amusante verfilming van de DSK-
affaire, ook al heet de door Gérard
Depardieu gespeelde DSK geen
Strauss-Kahn maar Deveraux.

PIM & POM: HET GROTE AVONTUUR

THE SECRET LIFE OF
WALTER MITTY
Over kantoorslaaf Walter
Mitty (Ben Stiller), die op
avontuur moet.

THE CLASS OF ’92
Beckham, Scholes, de Nevillebroers, Butt, Giggs: deze docu
laat bijzondere talenten van
Manchester United zien.

KENAU
Na Penoza zet Monic
Hendrickx in dit historische
epos weer een legendarische
chick met ballen neer.

ZOETHOUDERTJE

▶ UPC, ZIGGO, VIDEOLAND, KPN, PATHÉ-THUIS
JEUGD Voor wie zijn kroost een tijdje
zoet wil houden voor de tv of iPad, is Pim
& Pom: Het grote avontuur een goeie.
Kleintjes die nog uit Jip & Janneke
krijgen voorgelezen, zullen hooguit
schrikken van de kleuren in deze 2Danimatie, gebaseerd op de illustraties

van Fiep Westendorp. Het
verhaal: de huispoezen Pim
en Pom verdwalen in een park,
ontmoeten ordinaire straat
katten en zoeken de weg naar
huis. Kinderen blijmaken was
nog nooit zo makkelijk.

THE KEEPER OF
LOST CAUSES
Goeie boekverfilming van
De vrouw in de kooi, over een
opgesloten vrouw in een tank.
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