dvdreviews

Maskers in topvorm
WATCHMEN
Film:
Extra’s:

★★★★
★★★★

Fantasy met: Jackie Earle
Haley, Patrick Wilson,
Billy Crudup regie: Zack Snyder,
USA 2008 - 163M Nu te huur en
te koop €20,- of €25,- (s.e.)

Vond men het te duur? Was
het te moeilijk voor de kijker?
Ons is het een raadsel
waarom de makers besloten
om het oorspronkelijke einde
van de invloedrijke graphic
novel Watchmen van enfant
terrible Alan Moore en
tekenaar Dave Gibbons (zie

hieronder) te veranderen.
Toegegeven: het einde van
regisseur Snyder & co is
prima en werkt goed, maar
waarom iets veranderen dat
al goed ís? Het blijft het grote
mysterie van deze goede
verﬁlming, die op andere
gebieden juist zo trouw is
aan het origineel. Sfeer,
karakters en details zijn
perfect nageboetseerd.

Ook het verhaal blijft goed
overeind. Een hele prestatie,
omdat het vuistdikke
stripboek ook gemakkelijk
twaalf uur ﬁlm had kunnen
opleveren. Hier en daar
wordt onvermijdelijk een
plotlijntje geskipt in het
fascinerende verhaal,
dat zich afspeelt in een
alternatief Amerika rond
1985, waarin echte superhelden bestaan. Vigilante
Rorschach onderzoekt de
moord op zijn collega The
Comedian en ontvouwt een
complottheorie dat er wel
eens een seriemoordenaar
achter de Watchmen aan zou
kunnen zitten. Zijn collega’s
denken dat hij paranoïde is,
maar er blijkt meer aan de
hand. De extra’s op de s.e.
zijn dik in orde, vooral die
over een wetenschapper die
kurkdroog uitlegt waarom
Dr. Manhattan inderdaad
blauw zou zijn als hij echt
had bestaan, is hilarisch. Ook
worden de vele lagen in de
ingenieus geconstrueerde
graphic novel uitgelegd. (MK)

DAVE GIBBONS
We spraken met
de tekenaar en
co-auteur van de
legendarische
graphic novel
Watchmen.
Hoe was het om de Watchmenpersonages in live-action te zien?
„Ik zag meer dan een jaar geleden al
een ruwe versie van de ﬁlm. Het was
geweldig om een ﬁlm te zien met
personages die ik in mijn hoofd heb
bedacht. Het leek wel een droom.”
Dat geldt niet voor schrijver Alan
Moore. Haat hij de ﬁlm echt zo erg?
„Nee hoor, hij heeft rond 1990 nog met
mij aan tafel gezeten met producent
Joel Silver. Die wilde er een Arnold

Schwarzenegger-vehikel
van maken. Maar sinds die
tijd heeft Alan een paar slechte
ervaringen met Hollywood. Hij wil er
gewoon niets mee te maken hebben.”
Hoe zijn jullie op het idee van
Watchmen gekomen?
„We kregen van DC een aantal bekende
superheldkarakters om mee te werken,
maar we haalden ze zo ontzettend door
de mangel dat het verzoek kwam om
verse personages te verzinnen.”
De ﬁlmmakers hebben het einde
veranderd. Wat vind je daarvan?

„Het originele einde had twintig
minuten meer ﬁlm vol uitleg gekost.
Ik kan leven met het nieuwe einde.
Ze hebben echt hun best gedaan.”
Watchmen beïnvloedde Heroes, The
Incredibles en Civil War. Jatwerk?
„Helemaal niet. Ik voel me vereerd.
Het is een eerbetoon aan het boek.”
Je maakte samen met Frank Miller
ook Martha Washington. Is dat de
volgende verﬁlming?
„Ik heb hem onlangs ontmoet en
inderdaad, we zijn samen wat van
plan. Maar wát zeg ik niet.” (MK)
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