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SYNOPSIS

Voor zover ze zich kunnen 
herinneren, hebben Marion, 
Claire en Louise geleefd in het 
tempo van de ups en downs van 
hun moeder Alice. Nu is de liefde 
alles wat ze nog hebben om 
de spiraal van zelfvernietiging 
waarin Alice steeds dieper 
wegzakt te doorbreken. Een 
onvoorwaardelijke liefde die 
even heftig als onbeschrijfelijk is.



INTERVIEWS
uitgevoerd door Catherine Lemaire



Je maakt nu al zo’n vijftien jaar documentaires en kortfilms. Hoe lang bent je al bezig met de 
voorbereiding van deze eerste langspeelfilm?

Ik zie mezelf niet meer als documentaireregisseur dan als regisseur van fictie. Voor mij gaat het om 
tijd: het actieterrein van een documentaire is sneller, terwijl het bij fictie langzamer gaat. Het heeft 
me veel tijd gekost om het juiste onderwerp te vinden voor mijn eerste speelfilm, ook al wist ik altijd 
al dat het om een vrouwelijk personage zou gaan, een moeder, en haar relatie met haar kinderen. 
Het is mijn producent, Cassandre Warnauts, die me voorstelde om de roman La Ruche van Arthur 
Loustalot te lezen.Het centrale thema, een gestoorde moeder die haar kinderen besmet en hoe zij 
zich daarvan kunnen bevrijden, heeft me diep ontroerd. Ik heb de auteur kunnen ontmoeten en 
we vonden veel raakvlakken: de film zou vooral een film over de liefde worden, de liefde die de 
verschillende leden van een gezin verenigt.
En in feite, wat mij betreft, is er geen enkel beeld in de film dat niet iets over liefde vertelt. De auteur 
gaf me de vrije hand voor de bewerking. Het bewerkingsproces heeft zich in verschillende fasen 
voltrokken, met een eerste versie die zeer trouw bleef aan de roman en daaropvolgende versies 
waarin we, samen met mijn medeschrijfster Noémie, meer vrijheden namen ten opzichte van de 
oorspronkelijke tekst om er vervolgens in een derde fase, vlak voor de opnames, op terug te komen, 
en het verhaal nog verder aantegescherpen. Claire Burger (regisseuse van «C’est ça l’amour») heeft 
ook meegewerkt als script doctor.
Bovendien zijn de personages tijdens de montage sterk geëvolueerd, hetgeen ik zie als een extra 
herschrijving.
In totaal heeft het hele proces vijf jaar geduurd.

In je documentaires heb je vaak «minderheidslichamen» gefilmd, om er dichter bij te komen 
(zwaarlijvigheid in Corps étranger, vrouwelijke kaalheid in Les Perruques de Christel enz). En een 
van de uitdagingen is om intimiteit te bereiken maar zonder schaamteloosheid, om de cursor tot 
de limiet te drijven (een naakt lichaam van de achterzijde filmen, filmen zonder verfraaiing, enz.), 
maar zonder dat de toeschouwer zich ooit een voyeur voelt. Het voelt alsof dit nog steeds je zorg 
is in La Ruche. Was dit een bewuste keuze?

Ik heb me inderdaad eerst de lichamen van de personages voorgesteld. Het lichaam van Alice, de 
moeder, is uitgeput. Wat de lichamen van haar dochters betreft, ben ik uitgegaan van het idee dat 
een kinderlichaam dat van de ouders echoot, het is onlosmakelijk met hen verbonden.
Voor het personage van Marion wilde ik een lichaam dat uitdroogt, dat ondergaat, een lichaam als 
een pantser. Sophie Breyer werkte hard aan de lichamelijkheid van haar personage.
Claire heeft een lichaam dat naar buiten reikt, dat gered wil worden.
En het lichaam van Louise compenseert.

Hoe heb je de positionering van de camera gestructureerd? Soms meeslepend en indringend, om 
dan weer afstandelijker te worden?

Ja, de camera neemt twee verschillende standpunten in: een ‘’tieners’-blik, d.w.z. een blik die de 
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meisjes volgt, die op de voet volgt wat zij meemaken, en de blik van de ‘’moeder’’, 
waarbij de camera van verder weg filmt, zodat de toeschouwer de moeder kan 
waarnemen. Zo heb ik de scènes gefilmd waarin de meisjes onder psychologische druk 
worden gezet. Colin Levêque is een geweldige D.O.P. Hij stelt zich volledig ten dienste 
van de film en de prestaties van de acteurs. Ik heb het geluk gehad dat ik voor mijn 
eerste speelfilm op zijn welwillendheid en talent kon rekenen.

Welk belang hecht je aan het appartement, dat tegelijk een labyrint is waar je mee 
speelt en een uitzonderlijk decor op zich?

Het appartement is van bij het begin van het scenario opgevat als het vijfde personage 
van de film.
Het is een omgeving die het mogelijk maakt om afgesloten te blijven van de 
buitenwereld. Het symboliseert op een zeer concrete manier hoe mensen in staat zijn 
om samen te leven, in een illusoire luchtbel, vanwege bepaalde realiteiten die ze niet 
durven aan te pakken.
Vanaf het eerste bezoek wist ik dat dit appartement precies was wat ik in gedachten 
had, en wel om twee belangrijke redenen.
Ten eerste omdat er duizend en één deuren zijn, wat het gevoel geeft dat elke kamer 
met de andere communiceert, maar wat ook impliceert dat er eigenlijk geen privacy is: 
iedereen kan overal komen en gaan.
Ten tweede wilde ik niet dat dit gezin uit een lage sociale klasse zou zijn en dat dat een 
factor zou zijn die een bepaald gedrag verklaart dat gekoppeld zou kunnen worden 
aan geestesziekte. Ik had dus een ruim, comfortabel en welgesteld interieur nodig, en 
ik heb ook een vleugje nostalgie aan het appartement toegevoegd.
We wilden een decor dat meer was dan alleen een filmset: alles werkte en was 
functioneel - toiletten, keuken, fornuis - en bij gelegenheid logeerden de actrices er 
ook echt samen.
Bovendien kon ik Luik op een andere manier filmen, van op de daken en van binnenuit 
het stadscentrum.

Hoe heb je het karakter van de vader opgebouwd? Hij lijkt zwak en hulpeloos in zijn 
relatie met zijn dochters. Hij geeft zich zo gemakkelijk gewonnen, hij verdedigt zich 
nauwelijks en we krijgen het gevoel dat Marion hem ergens voor wil laten boeten, 
waarschijnlijk de scheiding.

Het personage van de vader was moeilijk te schrijven. Ik wilde dat men zich afvraagt 
wat hij daar doet, tonen dat hij uit de pas lijkt te lopen met de microkosmos van de 
bijenkorf, maar ook dat hij enkele zaken uitbalanceert. Het was belangrijk dat we inzien 
dat de dochters hun moeders zijde hebben gekozen en haar beschermen, maar dat 
hij op een gegeven moment zijn rol als vader weer kan oppakken - in de scène op het 
vliegveld. Ik zie zijn relatie met Claire en Louise als een van ouderliefde; Marions relatie 
met hem daarentegen is van de orde van een «financiële transactie», ijskoud.

Kun je ons meer vertellen over hoe je de actrices hebt gekozen?

Ik schreef de rol van Marion voor Sophie Breyer. Ik had haar leren kennen tijdens de 
Face Caméra workshops die ik organiseer met mijn vzw, Another Light.

Daarna moest elke actrice, bij wijze van spreken, de volgende ‘kiezen’. Het klikte meteen 
tussen Mara en Sophie en in zekere zin was het dus Sophie die Mara koos.
Het was Ludivine die haar eigen dochter, Bonnie, voorstelde voor een rol, maar het 
was pas toen we Sophie en Mara met hun tweeën hadden laten meespelen, en gezien 
hadden hoe goed de verstandhouding tussen hen was, dat ik de beslissing nam.
Voor de rol van Alice wilde ik een stralende, «zonnige» actrice, die ons echt de liefde 
laat voelen die ze voor haar kinderen koestert. Met Ludivine heb ik, om er zeker van 
te zijn dat het zou kloppen, veel gewerkt aan haar vermogen om te investeren in de 
relatie, ik wilde dat de band authentiek zou zijn, ik wilde dat ze deel zou zijn van dit 
gezin, dat ze Sophie en Mara erbij zou betrekken. En ze omarmde het, ze gaf zoveel 
van zichzelf. Ze is echt een geweldige actrice, met een ongelooflijke generositeit. 

Hoe heb je de verlichting aangepakt, vooral bij de binnenopnames?

Bijna alle verlichting komt van de set zelf, van de lampen die in het decor aanwezig zijn 
- ik wilde geen zware ‘traditionele’ cinema-verlichting gebruiken. Dit geeft elke kamer 
zijn eigen unieke lichtkwaliteit en sfeer.
We werkten ook veel met de zon, wat soms ingewikkeld was voor het opnameschema. 
We moesten heel voorzichtig zijn met het matchen van de belichting, anders zou het 
niet gewerkt hebben. Hetzelfde geldt voor de scènes op de daken, waarbij we natuurlijk 
licht gebruikten. Dit dwong ons om die scènes ‘s morgens vroeg of met het laatste 
daglicht te filmen.

Hoe heb je de muziek gekozen, ze begint met een zeer levendig stuk en gaat dan naar 
iets dat veel verontrustender is?

In het begin wilde ik geen niet-diëgetische muziek in de film gebruiken. Ik was eigenlijk 
bang om ‘extra’ muziek te gebruiken. We begonnen met het opbouwen van de 
soundtrack voor de meisjes, de muziek waar ze naar luisteren. We hebben van tevoren 
veel werk verzet met een muzikale artistic director. Hij stelde een heleboel tracks 
voor van ongelooflijke artiesten. Waaronder de openingstrack «I Run» van de jonge 
Belgische artieste Blu Samu. Alle tracks werden vóór de opnames gekozen, zodat we 
ze tijdens de opnames op de set konden spelen.
Voor de originele score was dat een idee van de tweede beeldmonteur (Anne-Laure 
Guégan), die me ervan overtuigde dat Alice haar eigen muziek moest hebben, haar 
eigen begeleidende muziek. Ze liet me naar verschillende componisten luisteren en 
stelde me voor aan Fabian Fiorini, die geweldig was.

Met wie voel je een cinematografische a!niteit? Zijn er onmiskenbare referenties die 
je hebben geïnspireerd bij het maken van deze langspeelfilm?

Ik liet de actrices verschillende films bekijken die me ispireerden voor De Bijenkorf, 
waaronder Cassavetes’ A Woman Under the Influence en Paul Newman’s On the E!ect 
of Gamma Rays on the Behaviour of Daisies.
De films van Pialat zijn voor mij ook fundamenteel, ik ben bij hem het idee gaan zoeken 
om de film niet met een script te draaien, om verder te gaan dan het acteerspel, om in 
de opbouw van de film vooral het leven te zoeken.
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Voor het personage van Alice was ik ook geïnspireerd door de film “Sue».
Verder heb ik veel andere invloeden, Andrea Arnold, Kelly Reichardt, Joachim Lafosse; 
de gebroeders Dardenne ook, voor de camera die aan de lichamen blijft kleven en 
ze een moreel gewicht geeft; Ken Loach om hoe hij een beetje humor in een tragedie 
brengt, of zelfs Michaël Haneke’s Amour voor de bewegingen in het appartement, voor 
de manier waarop de omgeving bestaat door het leven van het koppel.

In een interview met L’Echo, voor je documentaire «En attendant la deuxième vague 
«, zeg je dat «we ons in het tijdperk van de vrouw bevinden». Wat betekent dit voor De 
Bijenkorf? In een tijd waarin er veel over de mannelijke en de vrouwelijke blik wordt 
gesproken, hoe sta jij hier tegenover?

Ik ben zeer gevoelig voor feministische bewegingen, voor #MeToo. Ik vind het 
verschrikkelijk dat een vrouw die gewoon een woedeaanval heeft, nog steeds te 
gemakkelijk als bipolair wordt bestempeld. Ik wilde de ziekte van Alice laten zien zonder 
gebruik te maken van dergelijke clichés, en zonder een specifiek etiket op de ziekte te 
plakken, waardoor ze in een bepaald hokje zou worden gestopt.
Een van de belangrijkste uitgangspunten bij deze shoot was respect voor de gefilmde 
lichamen en de vastberadenheid om ze niet te seksualiseren wanneer ze in hun intimiteit 
gefilmd worden. Ik wilde geen externe invalshoek creëren die een mannelijke blik zou 
kunnen oproepen en daarom heb ik ervoor gekozen om met een zeer kleine crew te 
werken, die voornamelijk uit vrouwen bestond.
Vanuit mijn persoonlijk perspectief zou ik zeggen dat, zoals Arthur, de auteur van het 
boek het verhaal vertelt van hoe hij de ziekte van zijn moeder moest dragen en zichzelf 
tot dochter transponeerde, mijn eigen legitimiteit in de intimiteit van de film ligt.

Christophe Hermans
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ENTRETIEN

Ludivine Sagnier
Bonnie Duvauchelle

Hoe zijn jullie twee bij dit project betrokken geraakt?

Ludivine: Ik had het script gelezen voordat ik Christophe ontmoette en ik was al 
ontroerd door het verhaal van dit viertal. Toen we elkaar ontmoetten, vertelde hij 
me over de andere actrices die hij had uitgekozen, maar hij zei me ook dat hij 
op zoek was naar een meisje van ongeveer 13 om hun jongere zusje te spelen. Ik 
dacht aan mijn dochter, Bonnie; Toen ik foto’s bekeek van Sophie en Mara, leek het 
me dat ze, fysiek, voor zusjes konden doorgaan. Ik sprak erover met Bonnie voor 
het geval ze geïnteresseerd mocht zijn.

Bonnie : Dus las ik het script, en dat was een «moeilijke» lectuur, in die zin dat het 
verhaal heel dramatisch en beladen is, maar ook heel mooi, heel krachtig. Dat trok 
me aan als mijn eerste ervaring als actrice. Ik hield ook van het idee om met mijn 
moeder te acteren.

Ludivine: We gingen dus allebei naar Luik voor een proefdag. Het was een unieke 
ervaring, zowel uitdagend als vermoeiend. Christophe had alles georkestreerd, hij 
scheidde ons eerst, Bonnie bleef bij Mara terwijl ik naar Sophie ging, die me direct 
begroette met een improvisatie en me «mama» noemde!

Een half uur later arriveerden Bonnie en Mara, en de improvisaties gingen de hele 
dag door. Zoiets had ik nog nooit meegemaakt.
Toen we weer in de Thalys zaten, zei Bonnie tegen me: Ik ben uitgeput, maar ik wil het 
doen!

Jullie hadden nog nooit samen geacteerd. Hoe ging dat?

Ludivine: Net als Bonnie vond ik het leuk dat we samen gingen acteren, met het idee 
dat ik haar dingen kon leren, een soort mentor kon zijn, evenals haar moeder. Maar 
ik hoefde haar niets te leren, ze was perfect! Met haar werken was nooit vreemd, het 
was heel natuurlijk, in feite. In die tijd was Bonnie 13 of 14 jaar oud, ze had al veel tijd 
op sets doorgebracht en had er een instinctieve kennis van. En het was heel duidelijk, 
heel plezierig, makkelijker dan andere shoots die ik met kinderen heb ervaren.

Bonnie: Ik was een beetje zenuwachtig, ik wilde niets verknoeien. Ik wilde perfect zijn 
om mijn moeder te laten zien dat ik kon acteren. In het begin, bij de moeilijkere scènes, 
als Alice huilt bijvoorbeeld, moest ik leren loslaten, ik bleef tegen mezelf zeggen dat dit 
de rol was. Mijn moeder en ik hadden het van tevoren besproken, opdat het zo goed 
mogelijk zou gaan.
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Ludivine, je acteert niet voor het eerst in een eerste langspeelfilm, is dat iets wat je bijzonder 
graag doet of is het gewoon omdat het project goed is, ongeacht of het een eerste of een zoveelste 
langspeelfilm is?

Ludivine: Het is niet op basis daarvan dat ik een film kies, maar wat mij interesseert in eerste speelfilms 
is dat de «levenskracht» van de artiest naar voren komt. Ze schreeuwen hun identiteit uit, er is een grote 
intensiteit, opgebouwd over een lange periode van reflectie, en dat creëert een energie waar ik van 
hou. Maar ook, dit is niet Christophes eerste film, hij heeft een lange ervaring in documentaire, en hij 
bracht zijn ervaring van kadrering naar voren, net zoals hij absoluut in staat was om over te brengen 
wat hij wilde. En hij beheerst zijn onderwerp van begin tot eind. Je krijgt dus de energie van een eerste 
speelfilm met tegelijkertijd een gevoel van zekerheid, en dat is niet vaak het geval.

We krijgen een zeer sterk gevoel van de «organische» dimensie van dit gezin, verenigd tegenover 
het leed veroorzaakt door de ziekte, maar ook al de dysfuncties. Jij bent het, Ludivine, die de 
veranderingen in stemming en toon initieert, jij draagt die verantwoordelijkheid. Hoe ben je te werk 
gegaan om de «scheermesjesrand» te bereiken waarop je personage navigeert?

Ludivine: Ik moest de wereld van Alice echt opbouwen en daarvoor heb ik veel onderzoek en voorwerk 
gedaan. Ik begon met meer theoretisch onderzoek naar bipolariteit, door te praten met mensen met de 
aandoening en met psychiaters, om van beide kanten inzicht te krijgen. Dit onderzoek was echter niet 
voldoende om mij volledig voorbereid te voelen, ik had ook praktische ervaring nodig en de Brusselse 
vereniging «Le funambule» was daarbij zeer behulpzaam. Ik nam deel aan een hulpgroep, als gast. 
Daardoor kon ik de stoornis op een heel lichamelijk niveau waarnemen - het lijkt een vrij onopvallend 
verschijnsel, als een overdrijving van bepaalde gedragingen, waardoor het lijkt alsof de persoon 
bijvoorbeeld een beetje te veel zijn best doet. Dit betekent ook dat de ziekte soms niet wordt erkend 
door de mensen die dicht bij de persoon staan. Ik kon ook tijd besteden aan het praten met mensen 
met de ziekte, over hun gevoelens, hun relaties met anderen, schuldgevoelens, isolement, depressie. 
Dit was fundamenteel om Alice echt te kunnen belichamen. Deze mensen waren echt genereus en ik 
had veel baat bij hun perspectieven. En, uiteindelijk, ben ik meter van deze vereniging geworden.

De toeschouwer kan een oordeel over deze moeder vellen, maar het lijkt onmogelijk om haar volledig 
te veroordelen. Je slaagt erin haar vertederend te maken.

Ludivine: Ja, Alice is een verstikkend personage, zelfs giftig voor haar kinderen, maar Christophe 
wilde echt ook haar zonnige kant laten zien, en wilde dat de toeschouwer empathie voor haar zou 
behouden. We hebben een aantal echt harde scènes opgenomen, maar uiteindelijk was het belangrijk 
voor hem om een «zachtere» versie van het personage te behouden, natuurlijk zonder te verhullen wie 
ze werkelijk is, maar zodat de toeschouwer nog steeds van haar kan houden.

Bonnie, voor jou is dit geen onbeduidende eerste ervaring: het tijdsbestek was vrij kort (20 dagen 
filmen is niet veel), je acteerde samen met je moeder, gebruikmakend van jullie bestaande relatie. 
Hoe heb je je voorbereid?

Bonnie : Ik had het van tevoren met mijn moeder veel besproken en ook met Christophe heb ik bepaalde 
scènes besproken, maar eigenlijk zijn heel veel dingen vanzelf ontstaan.
Het appartement was vol leven, er waren veel dingen van mij, tekeningen, knu!eldieren zelfs... Dit alles 
maakte het appartement vertrouwd, wat het makkelijk maakte voor de opnames.

Ludivine Sagnier
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Een paar scènes werden geïmproviseerd, zodat we echt konden doen wat we wilden, maar 
dit was niet zo verschillend van de andere scènes, omdat we allemaal de scènes ervoor of 
er naartoe in gedachten hadden, en we wisten, «intuïtief» bijna, hoe de andere personages 
zouden reageren, omdat we allemaal zo hecht waren, en zoveel tijd samen hebben 
doorgebracht tijdens de opnames en de voorbereiding.

Ludivine, jij draagt een grote verantwoordelijkheid in de film: jij bent de enige ervaren 
actrice, en degene om wie alles draait, ook al is het standpunt van de film niet dat van 
jouw personage.

Ludivine: Ik voelde geen extra druk omdat ik de enige ervaren actrice was. Natuurlijk konden 
de meisjes profiteren van mijn bekendheid en ervaring met sets, van mijn vermogen om 
dingen te bespreken vanuit een meer technisch oogpunt, maar het was heel gemakkelijk om 
met hen te acteren, niet alleen met Bonnie, maar ook met Sophie en Mara. Ik moet zeggen 
dat we elkaar een jaar lang regelmatig zagen, acterend of gewoon samen, dus veel dingen 
waren al vloeiend en gevormd tegen de tijd van de opnames.

Wanneer Christophe zijn film moet definiëren, spreekt hij, alvorens te spreken over ziekte 
of de familie, van een film over liefde. Heb jij het ook zo ervaren?

Ludivine: Natuurlijk, dit is de hele tijd een film over liefde. Alice is een liefhebbende moeder, 
zelfs als ze haar kinderen pijn doet. En dat is het probleem.
Buiten de film zelf, heeft de liefde echt alles doordrongen. Uiteraard tussen Bonnie en mij, 
daar is niets kunstmatigs aan, maar ik zou verder gaan, ik heb ook een langdurige band 
ontwikkeld gebaseerd op echte liefde met Sophie en Mara, daar was geen extra werk voor 
nodig. En ook met Christophe, die een beetje de vierde dochter van de familie was!

Bonnie: Het was niet ingewikkeld om liefde te tonen of te uiten, want die was wel degelijk 
aanwezig, tussen ons, en op de set. Wij vier deelden zeer krachtige, zeer intense ervaringen.

Hoe zie jij je personages?

Bonnie: Voor mij is Louise nog steeds erg gehecht aan haar moeder, symbiotisch/fusioneel 
zelfs. En terwijl haar zussen brutaler zijn tegenover hun moeder, probeert Louise haar te 
beschermen, maar ook haar gelukkiger te maken. Die momenten van grote medeplichtigheid 
zie je bijvoorbeeld in de tuinscènes.
Ze is ook iemand die moeite heeft haar emoties te externaliseren, die vaak niet weet hoe te 
reageren op wat er om haar heen gebeurt, en manieren moet vinden om tot rust te komen, 
met name door te eten.

Ludivine: Alice is veel dingen tegelijk, ze is een personage met veel lagen. Op momenten is 
ze «normaal», op andere wordt ze agressief, en vooral gewelddadig tegen zichzelf. In feite is 
ze een personage dat zichzelf geleidelijk aan uitput, verteerd door het kwaad dat aan haar 
vreet, waarschijnlijk al sinds haar adolescentie.
Deze uitputting is ook zeer fysiek. Ik moest afvallen tijdens de opnames, en zeker aan het 
eind was ik kwetsbaarder. Ik kon de fysieke spanning in Alice voelen, in mijn kaak, in mijn 
maag. Ik moest uit mezelf treden om haar donkere pad te bewandelen, om haar angsten, 
haar crisissen te vertolken.

Bonnie, verliest Louise iets van zichzelf tijdens dit verhaal?

Als Louise iets verliest, is het een deel van haar kindertijd. Met een moeder als Alice moet 
ze heel snel opgroeien, vroeg in haar leven verantwoordelijkheden op zich nemen, zich 
voortdurend aanpassen voor haar moeder. Ik denk dat ze ook dromen heeft die ze opgeeft, 
en dat ze ook een lucide kant heeft.

Wat voor regisseur is Christophe?

Ludivine: Extreem zorgvuldig, zelfs obsessief. Hij heeft een ongewone gevoeligheid die 
regisseurs meestal niet zo laten zien.
Wat me ook opviel was zijn liefde voor de actrices en acteurs. Alle voorbereiding werd gedaan 
met hen in gedachten. De camera wordt bijna onzichtbaar gemaakt, het is alsof hij in staat is 
om je te laten vergeten dat je op een filmset bent. Hij zet ons, de acteurs, op de eerste plaats.
De technische crew is klein om intimiteit en nauwe samenwerking te bevorderen. Hij en 
zijn crew zijn zeer genereus, wat ons stimuleerde om veel te geven, om altijd het beste van 
onszelf te geven. Artistiek gezien is dat ideaal, maar het leidt wel tot zeer lange draaidagen, 
en het was wel voor ons heel vermoeiend.

Bonnie: Hij is ook erg attent. Er was bijvoorbeeld een scène waarin hij me vroeg om aan 
Claire’s kant te staan, en ik zei hem dat ik op dat moment in het verhaal vond dat dat niet juist 
was, dat Louise alleen aan de kant van haar moeder kon staan. Nou, hij was het met me eens!

Ludivine: En hij schept verbindingen, banden, de hele tijd, niets kan kunstmatig zijn, het leven 
moet overal uit losbarsten!

Ludivine Sagnier
Bonnie Duvauchelle
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Sophie Breyer

Hoe ben je bij dit project betrokken geraakt?

Ik had in 2016 een workshop met Christophe gedaan en we zijn in contact 
gebleven. Hij gaf me de kans om een zeer vroege behandeling te lezen en 
zo kon ik dit project vanaf het prille begin volgen. Ik kon veel verder gaan 
dan wat «klassiek» van een acteur wordt verwacht, ik volgde de voortgang 
van het script, nam deel aan de constructie van mijn personage, en volgde 
zelfs een deel van het postproductieproces. Ik heb veel geleerd, over het 
acteerwerk maar ook over de verschillende stadia van het filmproces. Ik was 
zeer betrokken bij deze film, het voelt alsof ik over deze film drie jaar lang 
nagedacht en gedroomd heb.

Je hebt voornamelijk in tv-series geacteerd, wat vind je anders, in termen 
van werk en verwachtingen, bij een speelfilm als De Bijenkorf?

Eenvoudigweg, maar fundamenteel wordt de kwestie van de «e"ciëntie» 
heel anders benaderd: een serie heeft een minimum aantal «bruikbare» 
minuten vereiste op shoots. Dit beperkt de mogelijkheid om te exploreren en 
te experimenteren.
Het verandert ook de voorbereiding, ook al was dit geval heel bijzonder: 
Marion moest een sport beoefenen die kon aansluiten bij het idee van een 
lichaam in verval, en het judotraject werd snel opgegeven voor capoiera, met 
het idee van een reis naar Brazilië. Dus, ik deed aan capoiera voor bijna een 
jaar, serieus. Het heeft me beïnvloed in de manier waarop ik aan de opnames 
begon, zowel fysiek - deze fysieke voorbereiding geeft de hardheid van 
Marion weer, het «opgekropte geweld» - als mentaal.

En, hoe verliep de voorbereiding?

We begonnen 3 weken voor de opnames met de voorbereidingen, op locatie, in 
het appartement en in aanwezigheid van de crew. In die tijd werkten we meer 
aan improvisatie. Christophe had precieze instructies gegeven aan elk van de 
actrices om verschillende dimensies van hun interpretatie te verkennen, en 
om elk van ons te helpen onze band met ons personage te verdiepen.
We hebben van tevoren veel aan onze personages gewerkt, aan de complexiteit 
van hun emoties, aan hun paradoxen. Het zijn allemaal, op de een of andere 
manier, krachtige actieve vrouwen. Naargelang de omstandigheden kunnen 
we ons met de een of de ander identificeren. Elk personage heeft zijn eigen 
diepgang, zonder stereotiep te zijn, met finesse, en soms gecreëerd in slechts 
een paar scènes (ik denk bijvoorbeeld aan het personage van de vader).
Het belangrijkste was Alice te begrijpen en te begrijpen hoe elk van haar 
dochters zichzelf definieert, zichzelf construeert, in reactie op wie Alice is en 
haar gedrag. En boven alles, ging het erom van haar te houden! Haar volledig 
liefhebben, met haar goede kanten en haar onvolkomenheden. Dit was de 
basis van de constructie van alle personages, maar met telkens andere 
gevolgen.
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Hoe heeft Christophe deze bijenkorf gemaakt?

Allereerst is Christophes ervaring met documentaires behulpzaam en 
geruststellend, vooral voor de scènes die we volledig in «documentaire»-
modus hebben opgenomen, zoals de scène waarin ik serveerster ben - ik 
bediende in een echt café, met echte klanten! En het stelt hem ook in staat om 
een hechte crew te creëren, wat veel helpt bij onvoorziene gebeurtenissen. 
Wat ook opvalt, is dat hij nooit bang is om een collectieve mening te vragen 
en daar rekening mee te houden. Op de set waren er veel momenten van 
samenwerking, waar iedereen zijn mening kon geven, zonder dat het 
kakofonisch werd. Hij hield rekening met ieders mening, maar zonder alles in 
twijfel te trekken.
Hij is ook een filmmaker die zich de vrijheid veroorlooft om veel dingen uit te 
proberen, om scènes te improviseren - zoals die tussen Bonnie en Marion, met 
de Portugese les - en om het script op elk moment te herzien, ook tijdens de 
opnames, en met betrokkenheid van de actrices. Ik vind het erg stimulerend, 
erg prettig om op deze manier betrokken te zijn.

Hoe verliepen de ontmoetingen met de andere actrices?

Tussen Mara en mij klikte het meteen, het was een natuurlijke fit, onafgezien 
van de casting, in een energie die we delen. We zagen elkaar vaak om ons 
samen voor te bereiden.
En dan met Ludivine en Bonnie, dat was een zeer intense ervaring. Christophe 
liet ze komen voor een hele dag cameratesten, en een dag lang acteerden 
we samen en het was heel intens, heel vermoeiend ook. Het creëerde iets 
krachtigs dat ons de hele tijd gediend heeft. Ludivine is een zeer genereuze 
persoon, in het leven en op de set. Ze wist dat om ons te doen geloven in deze 
familiekern, ze ons in haar familie moest trekken, aangezien ze optrad met 
haar echte dochter, Bonnie. En ze verhoogde het spel van iedereen.
Bovendien werd de set, het appartement, tijdens de opnames ons eiland, we 
sliepen er, namen er douches, hielden er feestjes... en de momenten die we 
samen deelden, consolideerden de insulariteit van het gezin en van de film.

Men voelt een dichotomie in jouw personage, tussen de jonge vrouw op zoek 
naar vrijheid, op zoek naar een toekomst buiten «de korf», en degene die de 
rol van redder op zich neemt en al haar dromen opo"ert. Hoe heb je aan 
deze twee aspecten van het personage gewerkt?

Voor mij geeft elk personage iets op of verliest iets. Zelfs Louise, omdat een 
deel van haar kindertijd wordt opgeo!erd.
Marion is, ondanks haar dromen, een personage dat zichzelf niet echt toestaat 
te leven, dat haar moeder niet kan «loslaten» en daarom haar eigen reis, haar 
toekomst, haar liefdesleven ook opo!ert. Ze denkt dat ze haar moeder en 
haar zus kan redden. Ze sluit zich op in een reddersrol maar uiteindelijk breekt 
ze.
Ik was echt geïnteresseerd in dat aspect van haar, haar grote zus-kant, die 
een rol op zich wil nemen die niet de hare is, een beetje zoals die van de 

«verantwoordelijke vader», die haar vader opgegeven heeft. Daarom staat 
ze zichzelf toe veel dingen te doen die een ouder gewoonlijk doet, zoals in de 
scène waarin ze Claire wakker maakt.

Wat deze opo!eringskwestie betreft, is er ook, in subtekst, het verband met 
Alice’s mogelijke zelfmoord. Voor mij wordt er een soort stil pact gesloten 
tussen Alice en Marion na de eerste zelfmoordpoging. Marion begrijpt dat 
zelfmoord uiteindelijk haar moeders ontsnappingsroutezou kunnen zijn. En dit 
accepteren betekent in zekere zin dat ze haar moeder opo!ert, maar ook dat 
ze haar bevrijdt. En in de tweede scène van de film, in de badkamer, als Alice 
naar haar dochter kijkt, heeft ze een uitstraling, maar ook iets buitenaards. Op 
dat moment begrijpt Marion dat we die kant opgaan.
En daar komen we terug op het belang om onvoorwaardelijk van Alices 
personage te houden. Voor mij is dit de kern van de film, tot de laatste scène.

Sophie Breyer
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Mara Taquin

Hoe ben je betrokken geraakt bij deze film?

De producer van de film nam direct contact met me op. Het was nogal ironisch, want 
ik hoorde steeds dat ik op Sophie Breyer leek, die ik nog nooit ontmoet had! Ik dacht, 
eindelijk zal deze gelijkenis, die me al lang irriteerde, nuttig zijn!
-De casting was ongewoon omdat Christophe graag mysterieus blijft en ik me bij onze 
eerste ontmoeting zelfs afvroeg of ik mijn personage moest spelen of mezelf moest 
zijn. Zodra Sophie kwam, klikte het, alles ging vanzelf. Er werd me gezegd dat ik enkele 
maanden zou moeten wachten op een antwoord, maar drie dagen later belde de 
producer me terug om me te zeggen dat ik de rol had.

In een interview met cinevox vertelde je hoe lang je aan de film hebt gewerkt en hoe 
graag je wilde dat hij eindelijk werd uitgebracht, om je vrienden en familie te laten 
zien «hoe het is om een film, met andere actrices, van A tot Z te dragen». Wat bedoel 
je daarmee?

Het is de eerste keer dat ik zo betrokken ben bij een project, dat ik het gevoel heb dat ik 
een echte schakel in de keten ben, en dat vanaf heel vroeg in het filmmaakproces.

En bovendien raakte de rol me echt, en raakte ik erg gehecht aan mijn personage. 
Natuurlijk heb ik facetten van mezelf gebruikt die op mijn personage leken, een bepaalde 
innerlijke kracht, mijn party girl-kant, maar het was dankzij het werk dat ik vooraf met 
Christophe en de andere actrices heb gedaan, dat ik me de rol van Claire helemaal 
eigen heb gemaakt. Ik had het gevoel dat ik haar door en door kende, en dat gaf me 
veel ruimte om dingen te proberen, veel vrijheid tijdens de opnames.
Tenslotte is dit echt de film die me heeft doen geloven dat ik een actrice kan zijn, die me 
heeft doen inzien dat ik een personage kan belichamen en dragen, en daarom kijk ik zo 
uit naar de release van de film!

Kun je ons iets meer vertellen over het voorbereidende werk en hoe de shoot verliep?

Ik hoefde me niet fysiek voor te bereiden zoals Sophie Breyer, maar Christophe had 
ons vooraf gevraagd om elke dag tijd op de set door te brengen (dat was een ‘echt’ 
appartement, speciaal voor de film verbouwd) en het ons eigen te maken.
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Dit maakte het veel gemakkelijker tijdens de opnames, omdat we gemakkelijk een scène 
konden improviseren, we wisten waar alles was, het was bijna alsof we op de set «leefden».
En soms vroeg hij ons ook om bepaalde scènes te herschrijven, vanuit het standpunt van 
onze personages.
Ook al was onze samenhorigheid een vereiste van de film, ze was echt en reëel, we hebben 
samen een echte familie gebouwd met Sophie, Bonnie en Ludivine. Doordat de opnames 
veelal chronologisch verliepen, konden we de emoties gepuurd uit een scène, inzetten in de 
volgende.
De technische crew, die tot een minimum beperkt was op de set, was zeer flexibel we wisten 
nooit echt waar de camera was, ze plaatsten ze in functie van ons en niet andersom. Dit 
maakte het erg comfortabel voor ons, vooral voor de intieme scènes, waarin we zoveel van 
onszelf moesten geven.

Hoe zie jij je personage?

Claire is complex, helder en tegelijkertijd in ontkenning - juist omdat ze helder is over de 
situatie ontvlucht ze die, in tegenstelling tot Marion, die blijft, ondanks alles - tot zelfs het 
opgeven van haar eigen dromen. Claire voelt zich aan de zijlijn gezet, gedegradeerd tot 
een ondankbare, lamlendige rol. Door het geweld binnen de familiecocon verliest zij de 
luchthartigheid die bij haar jeugd hoort. Maar net als de hele korf houdt ze onvoorwaardelijk 
van haar familie, ondanks het geweld, en het is omdat er zoveel liefde is dat ook zij niet 
volledig kan loslaten, niet voorgoed kan vertrekken. Ze blijft terugkomen, zonder dat iemand, 
noch de personages, noch de toeschouwer, weet waar ze gaat of wat ze doet als ze er niet is.

Mara Taquin
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