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Toen de 18-jarige scholiere
Adèle Exarchopoulos auditie
deed voor de film La Vie d’Adèle
kon ze niet vermoeden dat ze
een jaar later wereldberoemd
zou zijn. En het middelpunt van
een rel rond lesbische filmseks.

A

ctrice Adèle Exarchopoulos (19) zit er tijdens
interviews opvallend relaxed bij. De plotselinge roem heeft haar overvallen, maar
niet van haar stuk gebracht. Daar waar Léa
Seydoux (28), haar tegenspeelster en grote liefde in
de film La vie d’Adèle, nog wel een soort van pose kan
aannemen, is Adèle volledig authentiek. Interesseert
een vraag haar niet, kijkt ze verveeld het raam uit. Gaat
een onderwerp haar aan het hart, veert ze op en houdt
een gepassioneerd betoog. Ze geeft Léa een tik op haar
billen of zingt een liedje voor het interview start. Ze rookt
een sigaretje, hapt in een club sandwich met bacon en
chips of smakt enthousiast op een croissant. Dat is overigens precies hoe ze is gekozen door regisseur Abdellatif
Kechiche. Na vele castings en improvisaties gaf haar
enthousiaste manier van eten, met half open mond en
brede grijns, de doorslag. ‘Eerst vond ik het wel jammer
om te horen dat niet mijn acteerwerk de doorslag gaf,
maar later vond ik het wel grappig. De manier waarop je
eet, staat voor Abdellatif symbool voor hoe je bent. Mijn
personage is jong, alles is nieuw en ze wil alles ontdekken. Proeven en eten van het leven, eten van de liefde,
seks, literatuur. En letterlijk: to eat her girlfriend (beffen,
red.).’ Adèle praat met een liefdevolle blik in haar ogen
over haar personage. ‘Dit meisje geeft alles op voor de
liefde, ze offert zelfs haar familie op, want die weet niet
dat ze lesbisch is. Ik bedoel niet dat ze een slachtoffer is,
maar juist dat ze gepassioneerd is, dat ze er vol voor gaat!’

Steven Spielberg
Het scenario van La Vie d’Adèle is gebaseerd op het
stripverhaal Le Bleu est une couleur chaude van
striptekenares Julie Maroh. Het gaat over de 15-jarige
scholiere Adèle. Ze doet mee met haar klasgenootjes en
gaat naar bed met die knappe jongen van school. Maar
ze mist iets. En als ze op straat een knappe meid met
blauw haar ziet lopen, die ze later in de lesbobar opnieuw
ontmoet, ontwikkelt zich een grote, meeslepende

romance. De eerste relatie, volwassen worden, het verschil in milieu en
uiteindelijk het verliezen van je grote liefde - het speelt allemaal een rol
in de drie uur durende film. Hij is indringend en ontroerend, omdat de
scènes heel close up zijn gefilmd, lang duren en omdat de regisseur zijn
actrices tot het uiterste liet gaan: de emoties moesten écht zijn en niet
gespeeld. Het legt de filmcrew geen windeieren. Alle recensies zijn jubelend en tijdens het filmfestival van Cannes bepaalt de jury (met onder
andere Steven Spielberg en Nicole Kidman ) dat hij de Gouden Palm
krijgt. Normaal gaat die prijs alleen naar de regisseur, nu reikt actrice
Uma Thurman hem uit aan de regisseur én de twee hoofdrolspeelsters.
‘Dat een acteur hem krijgt, is nog nooit eerder gebeurd’, zegt Adèle. ‘Het
is zo onwerkelijk en ik ben pas negentien jaar oud! Steven Spielberg
vindt het de beste love story die hij ooit heeft gezien en hij wil hem graag
aan zijn kind tonen.’ Ruim twintig jaar geleden ontving voor het laatst
een vrouw de prijs. Regisseuse Jane Campion kreeg in 1993 de Gouden
Palm voor The Piano. Het maakt Adèle Exarchopoulos en Léa Seydoux
tot supersterren, die nu de hele wereld rondreizen, van rode loper naar

‘Steven Spielberg
vond dit de mooiste
love story die hij
ooit zag’
rode loper. Seydoux kenden we al vaag van kleine rollen in Inglorious
Basterds met Brad Pitt en Mission: Impossible - Ghost Protocol met
Tom Cruise. Maar wie is Exarchopoulos?

Puppy Malihero
Adèle is geboren op 22 november 1993 in Parijs. Haar vader geeft
gitaarles en haar moeder is verpleegster. Haar exotische achternaam
heeft ze te danken aan haar Griekse opa. Haar ouders brengen Adèle
op negenjarige leeftijd naar toneelles om haar van haar verlegenheid af
te helpen. Ze kan zich hier heerlijk in verliezen. In 2005 maakt ze haar
filmdebuut in Martha. Een jaar later is ze voor het eerst te zien op televisie, in de Franse politieserie R.I.S, police scientifique. Verder speelt ze
in onder andere Boxes (2007), Les enfants de Timpelbach (2008) en
Chez Gino (2011). Haar volgende film heet Qui Vive. Wanneer ze op haar
achttiende wordt gekozen voor La Vie d’Adèle is ze scholiere en is haar
bijbaan popcorn verkopen in een voetbalstadion. Ze is maar wat blij dat
ze school vaarwel kan zeggen. ‘Niks voor mij, die opgelegde en vastomlijnde structuren!’ Adèle heeft een paar woorden rond onder haar linkerborst getatoeëerd. Wat er precies staat, is niet duidelijk. Ze heeft een
staffordshireterriër pup genaamd Malihero. Ze poseert veelvuldig met
het beestje op haar Facebook, Twitter en Instagram. En hoe is het in de
liefde? Ze poseert zo vaak kussend en knuffelend met tegenspeelster
Léa Seydoux dat je er bijna iets van zou kunnen denken. Maar helaas.
Ze is direct gaan samenwonen met acteur Jérémie Laheurte, die in
La Vie d’Adèle het vriendje speelt (dat wordt gedumpt).
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Expliciete seksscènes
De expliciete seksscènes tussen de twee hoofdrolspeelsters, waarvan
er één zo’n tien minuten duurt, hebben voor veel ophef gezorgd. De
lesbische schrijfster van het originele verhaal vond de seks in de film te
pornografisch, te langdurig en te onrealistisch, heel duidelijk gemaakt
vanuit het perspectief van een heteroman. Andere stemmen gingen ook
op dat het schande was: een Arabische man die twee meisjes seks laat
hebben voor zijn camera. Filmkenners zeggen juist dat de seksscènes net
zo realistisch, langdurig en organisch zijn gefilmd als de andere scènes
zoals de dialogen en de eetscènes. Zij zeggen dat Abdellatif Kechiche
filmt zoals een schilder zijn doek vult. Het filmen van
de lange seksscène duurde anderhalve week. Tien
dagen lang lagen de dames naakt en koud in bed.
Léa Seydoux heeft gezegd dat ze zich af en toe een
prostituee voelde, door wat de regisseur van haar
vroeg en ook door de manier waarop. Adèle gaf ook
toe: ‘Wat hij ons vroeg, zou een ander niet eens durven vragen en ook zeker niet met zo weinig respect.’
Maar dit gold niet alleen voor de vrijages, dit gold
voor alle scènes. De opnamen van de film duurden
bijna zes maanden en Abdellatif Kechiche dreef zijn
actrices tot het uiterste. ‘Hij wil niet dat je het speelt, hij wil je in een
soort ‘tweede staat’ krijgen: instinctief. De emoties moeten echt zijn.
Daarom moest elke scène oneindig vaak opnieuw. Op een gegeven moment kwamen de tranen wel, van uitputting. Je verliest jezelf.’ Ook de
klap die Léa aan Adèle geeft tijdens een ruziescène moest over en over,
ook toen Adèle zich inmiddels aan glas had opengehaald en bloedde.
Doorgaan. ‘Het was zwaar, hij wilde dat je alles gaf en ik voelde me door
Abdell verslonden.’ Eigenlijk wilde Adèle haar regisseur niet afvallen
in de media, maar ze zegt: ‘Als je steeds weer dezelfde vragen krijgt,
dan laat je per ongeluk wel eens iets los.’ Ze wil toch nog benadrukken:
‘Abdellatif is een genie en volgens mij heeft ieder genie zijn eigen
complexe eigenschappen.’

vrijages. Ze hebben ook vreselijk gelachen. ‘De droom-masturbatiescène was de allereerste scène die de we samen filmden’, vertelt
Adèle. ‘Dat was heel apart, zo leer je niet vaak een nieuw iemand kennen. Ik lag op mijn rug met mijn ogen dicht. En elke keer als ik ze opende
en naar beneden keek, zag ik hoe Léa langzaam op mij kroop met haar
grote borsten! Dan proestten we het uit!’ De dames hadden gevraagd
om schaamlip protheses, oftewel nepvagina’s, zodat ze die tien dagen
niet helemaal poedelnaakt in bed lagen. ‘Ja, dan voelde we ons vrijer
in onze bewegingen en dan weet je zeker dat je alles gewoon kan aanraken. Onze lichamen praten in die scènes. De nepvagina’s hadden ook
nepschaamhaar. Dus er waren momenten dat ik
deed alsof ik befte en continu haren uit mijn mond
moest halen’, schatert ze. Ze doet alsof ze haren uit
haar mond trekt en doet alsof ze deze in de verte
spuugt. Ze wordt melig en roept uit: ‘We hebben de
nepvagina’s bewaard! Soms gingen we ermee
smijten naar elkaar of we plakten hem op ons voorhoofd haha!’ Maar dan weer serieus: ‘De seks laat
zien hoe mijn personage zich ontwikkelt. Alles is
eerst helemaal nieuw, maar later wordt ze wat
stoerder en bewijst ze dat ze haar vriendin kan laten
genieten.’ Er waren opmerkingen over dat ze elkaar op de billen slaan.
‘Wat is daar raar aan? Dat gebeurt toch altijd bij seks? Dat hoort bij voorspel.’ Ook werden de dames herhaaldelijk gevraagd of de vrijages écht
waren. Daarop zegt ze ad rem: ‘Als er iemand in een film wordt doodgeschoten vraag je toch ook niet of het echt is?’
Tot slot, wat hoopt Adèle te bereiken met deze film? ‘Ik hoop dat mensen
weer hun eerste liefde herbeleven, hoe dat was, hoe dat voelde. Bijvoorbeeld dat je dacht dat je zou doodgaan toen het uitging. De meeste
mensen zeggen ook dat je eigenlijk helemaal niet doorhebt dat het over
twee meisjes gaat terwijl je naar de film kijkt, het thema is universeel.
Toch hoop ik ook dat het kijkers wat meer open minded zal maken.
Zeker als je kijkt naar de antihomowet in Rusland. Ik hoop dat de film
helpt bij de emancipatie.’

‘Ik hoop dat
mensen weer hun
eerste liefde
herbeleven ,
hoe dat was,
hoe dat voelde’

Likken aan nepvagina’s
Toch hebben Adèle en Léa niet alleen slechte herinneringen aan de
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Bron: Diverse geschreven en gefilmde interviews op internet.

