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Liev Schreiber
fixt ’t
▶ 14 juli op HBO

Ray Donovan is een fixer, een man
die voor een advocatenbureau
Hollywoods rich & famous uit
de penarie helpt. Volgende week
is seizoen 2 op HBO te zien.

H

ij mag dan in LA werken, Ray Donovan
heeft het karakter en de mentaliteit
van een Ierse rauwdouwer uit de
achterbuurten van South-Boston.
Net als zijn twee broers, van
wie er een parkinson heeft
gekregen van het boksen en de
andere een watje is dat niet voor zichzelf op kan
komen. Alles gaat z’n gewelddadige gangetje,
totdat hun vader (Jon Voight) vrijkomt uit de
gevangenis. Een probleem voor Ray, want hij
was het die hem erin had gestopt. Zijn vader is
▲ John Voight als
not amused en komt wraak nemen. Er gebeurt
vader Mickey Donovan
in
Ray Donovan.
nog veel meer in seizoen 1, maar we willen niet
te veel weggeven voor wie dat gemist heeft. Van
zijn vader is hij in seizoen 2 in elk geval nog niet af.

abonneer via veronica magazine.nl

De oer-fixer
In Pulp Fiction
 ebben Vincent
h
(John Travolta) en
Jules (Samuel L.
Jackson) net iemand
neergeschoten en er
een bloederige
bende van gemaakt.
Ze bellen The Wolf
(Harvey Keitel),
iemand die het wel
kan fiksen. In no
time zijn killers én
auto weer brandschoon en is er van
het lijk geen spoor
meer. The Wolf
heeft het gefikst.

Het mooie aan de
serie Ray Donovan is
dat de hoofdpersoon
niet honderd procent
goed is, maar juist als
verderfelijk personage
wordt neergezet, die nog meer verderfelijke figuren
helpt door af te rekenen met de verderfelijkste sujetten.
Toch krijg je sympathie voor Ray Donovan, omdat hij
het beste wil voor zijn gezin. Hij doet álles voor zijn
vrouw en kinderen, wat overigens niet altijd in dank
wordt aangenomen. Liev Schreiber is een meester in
deze rol, die hij heel subtiel, en soms ook heerlijk bot en
gewelddadig neerzet. Niet met zijn dialogen, want Ray
Donovan is nogal zwijgzaam. Schreiber zegt daarover in
een interview: „Dit was echt een kans en een uitdaging
om mijn fysieke acteren te testen, want die vent zegt
gemiddeld nog geen tien zinnen in een aflevering!”

REDACTIE ARJAN VAN DOREMALEN EN MARC KETZER

Ray Donovan seizoen 2

Karakteristieke cast

Liev Schreiber kennen we als Cotton Weary uit de
eerste drie Scream-films en als Sabretooth in X-Men
Origins: Wolverine. Jon Voight werd legendarisch met
Midnight Cowboy als hillbilly die het wil maken in
New York City. Eddie Marsan, Paula Malcomson en
Steven Bauer doen het ook fantastisch in de serie,
die ook een aantal geweldige gastrollen bevat. ◼
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