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“Quand je fais du cinéma, j’écris, j’écris sur l’image,” dixit Marguerite 
Duras. Het is niet alleen in de literatuur dat Duras voor vernieuwing heeft 
gezorgd, ze is ook een icoon van de Franse 'experimentele’ cinema.  
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Michelangelo Antonioni, Andy Warhol, Jean-Luc Godard? Zet tussen die 
coryfeeën van de innoverende filmkunst van de jaren zeventig ook maar 
Marguerite Duras (1914-1996). Uiteraard was Duras, naast Jean-Paul 
Sartre en Simone de Beauvoir, een van de intellectuele reuzen van de 
Franse literaire wereld. 
 
Maar Duras heeft ook nadrukkelijk haar stempel op de filmwereld gedrukt. 
En dat deed ze niet alleen als de scenariste van Hiroshima Mon Amour, het 
baanbrekende labyrintische drama uit 1959 waarvoor Alain Resnais zijn 
travelling shots uitstippelde op het ritme van Duras’ bezwerende stem.  
Veel van haar nouveaux romans, een term die in het leven geroepen werd 
om de vernieuwende stroming – lees: weg met de klassieke intrige, leve de 
zielsangst – te omschrijven waartoe ook Duras behoorde, zijn door 
belangrijke filmauteurs verfilmd.  René Clément waagde zich aan Barrage 
Contre le Pacifique (1958), een anti-kolonialistisch drama dat later ook 
door Rith Panh geadapteerd is met Isabelle Huppert in de rol van een 
Franse weduwe die in het Indochina van de jaren dertig – waar Duras haar 
kindertijd doorbracht - tegen de corruptie opneemt. 
 
In het modernistische en in prachtig zwart-wit gefotografeerde romantische 
drama Moderato Cantabile (1960) van Peter Brooks vecht Jeanne Moreau, 
bekroond in Cannes, in Bordeaux tegen de sleur en de frustraties van het 
bestaan. Totdat ze getuige wordt van een moord en ze zich aangetrokken 
voelt tot Jean-Paul Belmondo, in de rol van een jonge man die haar 
morbide fascinatie deelt. Andere bekende Duras verfilmingen zijn The 
Sailor from Gibraltar (1967, Tony Richardson) en het sensuele L’amant 
(1992, Jean-Jacques Annaud). Al liep enfant terrible Duras niet hoog op 
met die twee laatste films. 
 
Klassieke narratieve cinema, het was niet haar ding. Détruire, dit-elle, een 
van de eerste van de negentien films die Duras zelf zou regisseren, vat op 
dat gebied haar radicaal dwarse aanpak – ‘On casse tout et on 
recommence.’ - goed samen. Het is een raadselachtig kunstzinnig 
intellectueel drama, geïnspireerd door de gebeurtenissen van mei 68, over 
vijf vervreemde mensen in een geïsoleerd hotel die voortdurend van 
persoonlijkheid veranderen. De beelden en de flarden dialogen lijken langs 
elkaar te bestaan maar ze werken wel degelijk op elkaar in. 
Het is een aanpak die al haar formeel strenge films typeert, van het 
beroemde India Song en Les Mains Négatives tot Nathalie Granger. In dat 



minder dialoog geladen minimalistische huis clos kijkt Duras naar het 
genderpatroon via een portret van twee expressieloze vrouwen (Jeanne 
Moreau en Lucia Bosé) aan wie een nerveuze rondreizende verkoper 
(Gérard Depardieu) een wasmachine wil slijten.  
En terwijl Duras à la Pinter peilt naar de ziel van een huis, peilt ze eigenlijk 
naar de ziel van deze twee vrouwen. 
 
“Il n y’a d’intéressant que ce qui se passe en soi et qui n’est donc pas de 
nature narrative.”	  


