Moeiteloos beweegt actrice Julianne Moore zich van
arthousefilm naar Hollywoodblockbuster, van drama naar
komedie, van televisie naar het witte doek. Halverwege
de vijftig, is de ravissante Oscarwinnares succesvoller dan
ooit. Deze maand is ze te zien als de excentrieke Georgette in
de romcom Maggie’s Plan. ‘Ik heb zeker een gevoel van richting,
maar een plan? Dat niet.’ — interview sarah meuleman
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Will Davidson

Moore,
please!
145 — Vogue Nederland

Kneedbaar karakter

Moore werd geboren op een legerbasis
in North Carolina als Julie Ann Smith.
Ze groeide op als oudste dochter van een
Amerikaanse militair en een Schotse psychologe. Het gezin verhuisde van basis
naar basis, waardoor vriendschappen lastig
waren en Moore zich naar eigen zeggen
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nooit echt ergens heeft geworteld. Maar
in die onrust schuilde ook de kiem van het
acteren. Moore: ‘Door op zo veel verschillende plekken te wonen, leerde ik goed om
me heen te kijken en me aan te passen aan
de omgeving. Ik begreep op jonge leeftijd
al hoe kneedbaar een karakter is.’
Na haar studie theater aan Boston University veranderde ze van naam; er waren al
zo veel acterende Smiths. New York werd
haar thuisbasis en ze woont er nog steeds
met haar twee kinderen, zoon Caleb,
dochter Liv, en haar echtgenoot, filmmaker Bart Freundlich.

‘Het wordt in
de VS tijd voor
een eerste
vrouwelijke
president’

absoluut geen rivales zijn. Als Maggie
Georgette voor het eerst ontmoet, vindt
ze haar aantrekkelijk en interessant. Georgette waardeert het dat Maggie goed voor
haar kinderen zorgt. Tegenwoordig zijn
families steeds complexer samengesteld,
maar dat hoeft allang niet meer tot haat en
Female touch
Moore is in Berlijn om te praten over haar nijd te leiden. Je ziet steeds vaker dat alle
nieuwe film Maggie’s Plan, een dwarse re- partijen hun best doen om het in harmonie
latiekomedie die nog het best valt te om- samen te rooien.’
schrijven als Woody Allen meets Bridget
Jones. Een feelgoodfilm met scherpe dia- Nutty accent
logen en herkenbare situaties die speelt met In de film lijkt Maggie overrompeld door
romantische clichés. Maggie’s Plan is gere- al haar opties. Is het in deze tijd met zo veel
gisseerd door Rebecca Miller en gemaakt alternatieven niet heel makkelijk geworden
met een grotendeels vrouwelijke crew. Is om weg te lopen uit een relatie? Ze schudt
die female touch voelbaar in het resultaat? het hoofd: ‘Ik geloof niet dat iemand die
Moore veert op: ‘Absoluut! Het vrouwe- gescheiden is zal zeggen dat het makkelijk
lijke perspectief is nadrukkelijk aanwezig, was. Het huwelijk is ooit begonnen als een
dat maakt deze film juist bijzonder.’
economisch concept, daar hebben we in de
Hoofdpersonage Maggie (Greta Ger- loop der tijd een romantisch concept van
wig) wil niet wachten op Mr. Right om gemaakt. Dat maakt alles een stuk moeihaar kinderwens in vervulling te zien gaan lijker. Toch hou ik er niet van om te praten
en vindt een vage kennis bereid haar sper- over ‘werken aan relaties’. Een relatie moet
madonor te zijn. Dan wordt ze verliefd op leuk zijn. Als het echt zo hard werken is,
John, een charismatische collega-academi- then go! ’
De ambitieuze en eigenzinnige Georcus (Ethan Hawke), die in een tumultueuze relatie zit met intellectueel en schrijfster gette is een excentriek personage met een
Georgette (Moore). John verlaat Geor- theatrale manier van praten en een opvalgette voor Maggie, ze krijgen samen een lend accent. Moore lacht. ‘Ja, ik weet het,
kind, en wat daarop volgt is een verrassend dat accent klinkt nogal nutty. We wisten
dat Georgette uit Europa moest komen,
en heerlijk atypisch scenario.
Moore: ‘Wat ik meteen bijzonder vond maar niet waar vandaan precies. Ik heb een
aan het script, was dat de twee vrouwen paar Deense vriendinnen en was vorige
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et is bijna onvoorstelbaar,
maar het succesverhaal van
karakteractrice
Julianne
Moore begon bij een Amerikaanse televisiesoap. Drie
jaar lang vertolkte ze in
kijkcijferkanon As the World
Turns de gebrouilleerde halfzussen Frannie en Sabrina Hughes. Dat deed ze zo
uitmuntend, dat haar dubbelrol bekroond
werd met een prestigieuze Daytime Emmy
voor beginnend acteertalent.
Dertig jaar later heeft Moore een indrukwekkende reeks film- en theaterrollen op haar naam en werd ze vijf keer genomineerd voor een Oscar, die ze in 2015
won voor haar hoofdrol in Still Alice. Dus
viel haar afgelopen februari traditiegetrouw de eer ten deel een van de belangrijkste Academy Awards uit te reiken. In
een adembenemende creatie van Chanel
verscheen ze op het podium om Leonardo
DiCaprio zijn felbegeerde gouden beeldje
te overhandigen.
Vandaag, in een Berlijnse hotelsuite,
zit een heel andere Moore tegenover me.
Niet de flamboyante verschijning in galajurk, maar een pipse vrouw achter een kopje
lauwe citroengrog: frêle en flink verkouden.
Haar kenmerkende diepe stem klinkt nog
net iets heser. Ze verontschuldigt zich in het
Duits, een taal die ze leerde toen ze op haar
zestiende in Frankfurt woonde: ‘Ich bin ein
bisschen krank’. Je vergeeft het haar meteen.

‘Een relatie
moet leuk
zijn. Als het
werkelijk zo
hard werken
is, then go!’
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zomer in Kopenhagen, dus is het Deens
geworden. Ik heb gewerkt met een dialect
coach en goed naar mijn vriendinnen geluisterd. Maar uiteindelijk hoort dit accent
gewoon bij Georgette; ze maakt er haar eigen ding van.’
Nog zo eigen aan Georgette: opvallende outfits met pluizige truien en klompachtige schoenen. ‘Ja, we wilden haar iets
aparts en artistieks meegeven, maar uiteindelijk is Georgettes stijl begonnen bij mijn
eigen klompen die ik graag draag, en mijn
wollige trui van Ryan Roche.’
Moore wordt geprezen om haar elegantie en haar vermogen er in de meest casual
outfits classy uit te zien. Kun je stijl leren?
‘Er zijn mensen die er altijd en overal chic
uitzien, die hébben het gewoon. Maar het
gaat ook over kijken, aandacht hebben voor
hoe anderen zich kleden en gedragen. Dat
kan iedereen.’

‘Ik vind het niet
interessant om
van leeftijd een
punt te maken’
148 — Vogue Nederland

Driu & Tiago / figarophoto.com

Leeftijd: geen punt

Georgette is in Maggie’s Plan getrouwd
met de veel jongere John, zoals ook Moore
al twaalf jaar een relatie heeft met de tien
jaar jongere Freundlich, een uitzonderlijke
situatie. Moore trekt haar wenkbrauwen op:
‘Not in my world! Ik vind het trouwens niet
interessant om van leeftijd een punt te maken. Elke keer dat je benadrukt dat iets afwijkend is, versterk je het cliché. Hetzelfde
gaat op voor het onderscheid tussen man en
vrouw. Ik heb twee kinderen: een jongen en
een meisje. Ik wil dezelfde dingen voor ze.
Ik hou niet van discriminatie, of het nou op
basis van sekse is, leeftijd of nationaliteit.’
Maggie’s Plan speelt zich af in de academische wereld en steekt er ook fijntjes de
draak mee. ‘Ik vond het ontzettend leuk en
dankbaar om een academica te spelen,’ vertelt ze. ‘De universitaire wereld heeft haar
eigen idioom, met zinnen die vaak vaag en

‘Het is een
opluchting om
een keer niet
tragisch, maar
juist belachelijk
te huilen’

net zo goed in drama (Still Alice, Safe) als
horror (Hannibal), actie (The Lost World:
Jurrassic Park) en bezit een groot komisch
talent (The Big Lebowski, Boogie Nights).
Haar eigen favoriete romantische komedie?
‘Zonder twijfel: Annie Hall. Ook om te spelen is komedie een dankbaar genre; het is
een opluchting om als actrice een keer niet
tragisch maar juist belachelijk te huilen.’

wollig zijn. Een van de meest uitdagende
scènes zit aan het begin van de film, als
Georgette en haar echtgenoot discussiëren op een podium. Dat gesprek is zowel
een academische krachtmeting als relatiegekibbel. Die twee lagen combineren was
fantastisch. En de scène is ontzettend goed
geschreven, dat hielp.’

Als actrice en celebrity staat Moore altijd
in de spotlights; toch probeert ze een zo
normaal mogelijk leven te leiden in hartje
New York. Ze staat erom bekend een van
de minst opzichtige sterren van Hollywood
te zijn. Hoe gaat ze om met de roem? Ze
haalt haar schouders op: ‘Je moet er vooral om kunnen lachen. Laatst wandelde
ik door New York en het was ontzettend
koud. Ik had een dikke winterjas aan, een
gebreide muts op en een grote zwarte zonnebril. Ineens kwam er uit het niets een paparazzo die begon te fotograferen. Ik dacht
alleen maar: hoe kun je in hemelsnaam weten dat ík het ben?’ Een uitbundige, hese
lach. ‘Maar écht: met zo’n jas en zo’n bril
had ik mezelf niet eens herkend!’
Halverwege de vijftig lijkt ze op de toppen van haar kunnen en het hoogtepunt
van haar succes. Wat zijn haar toekomstplannen? ‘Daar denk ik niet over na. Ik heb
zeker een gevoel van richting, maar een
plan? Dat niet. Misschien komt het door
vroeger; als kind verhuisde ik zo vaak, dat
vooruitdenken onmogelijk was. Ik wist
nooit zeker waar ik een semester later zou
wonen. Dus ja, ik plan mijn yogalessen
voor volgende week, maar als iemand iets
leuks heeft over een paar maanden, haak ik
af. Geen idee waar ik over een paar maanden ben. Ik weet intussen: het enige wat
constant is in het leven, is verandering.’ —

Voorbij sekse denken

Hoe was het om met tegenspeler Ethan
Hawke te werken? Met wijdopengesperde
ogen en zwoele stem: ‘Ssssexy!’ Ze lacht.
‘We kennen elkaar al langer; onze kinderen gaan naar dezelfde school. Maar het
was geweldig om hem ook professioneel
bezig te zien.’
Na veertig films werkte Hawke in Maggie’s Plan voor het eerst met een vrouwelijke
regisseur. Opvallend? Moore: ‘Jazeker. Het
toont aan dat er nog steeds relatief weinig
vrouwelijke makers zijn. Natuurlijk moet
dat veranderen. Ook in de politiek zou het
mooi zijn als we voorbij sekse kunnen denken, maar het gezegde luidt niet voor niets:
eerst zien, dan geloven. You can’t be what you
don’t see. Als er nooit een vrouwelijke president is geweest, vinden we het moeilijk te
geloven dat het kán. Het wordt in de vs tijd
voor een eerste vrouwelijke president.’
Moore is uitzonderlijk veelzijdig qua
rollen en vooral qua genres. Ze schittert

Lachen om roem
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