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Tom Ford
Tom Ford en David Scearce naar de
roman van Christopher Isherwood

17:45
20:10

FilmClub
62

Austin Film Critics Award, BAFTA Film Award, 2
SDFCS Awards 2009, ALFS Award 2010,
Een modeontwerper die een film maakt, het is een als
een BV die aan politiek doet: veel geblaas en weinig
inhoud… zou je denken. Niet zo voor regisseur Tom
Ford, de toonaangevende designer van Gucci en Yves
Saint Laurent. Na een goede 25 jaar in de modebusiness
heeft de man zijn trendy oog naar het witte doek verlegd.
Dat Ford weet hoe lang een broek moet zijn en of je een
das in een enkele of dubbele Windsor moet leggen, is
wel duidelijk. Aan uitgebalanceerde outfits en visuele
hoogstandjes is geen gebrek in A Single Man. De manier
waarop de interieurs en stijl uit de jaren 60 als een lsdtrip aan kleuren van het scherm spatten, doen ieder
modebewust mens toch even de hemdskraag lossen.
Maar er is meer. Ford heeft blijkbaar ook iets te
vertellen. Hoofdrolspeler George Falconer (door Colin
Firth die met deze rol meteen een Oscar binnenrijfde) zet
de toon met zijn statement: ‘De enige momenten die de
moeite waard zijn, zijn de momenten dat je een
connectie voelt met een ander menselijk wezen’. De
visuele bravoure is namelijk geen gratuit speeltuig
geworden, maar een vehikel om de inhoud kracht bij te
zetten. Protagonist George verliest zijn geliefde Jim in
een auto-ongeluk, waarbij meteen ook zijn levenslust
door de voorruit gaat. Zijn onnavolgbare gevoel voor
stijl is meer dan oogsnoep voor de kijker en vormt de
façade waarachter George zijn verdriet tracht te
verbergen. Maar de kleren maken niet per se de man.
Onder zijn stijfgestreken hemd verlangt zijn hart enkel
nog om zijn geliefde te vervoegen. En het is deze
doodsdrift die in modieus kwadraat aan de kleren van de
kijker blijft plakken. (S.V.) Trendy esthetisch en
aangrijpend !
Sitelink: http://www.imdb.com/title/tt1315981/
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