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waarom kwamen
we naar België? EPILOOG

Hoe pregnant de timing van
de film was, blijkt een dag
na dit interview: Antonio
Magistro zal de film die
een ode was aan hem en
zijn generatie niet meer
kunnen zien, hij is gisteren
overleden in het rusthuis
waar hij al een tijdje
verbleef.

Rust zacht, lieve Antonio.

‘Deze filmgaatniet
overvroeger,
maarovernu.Ditgaat
overeenoergevoel,
en isheelbruut
enconfronterend,
zekervoor Italianen’

�Mamma Irma toont het leven van demigranten als ‘barakkenvolk’, maar ook de begrafenis van Perrotti’smoeder, waarmee het allemaal begon. © RV

�Mero Perrotti over de hoofdfiguur: ‘Je ziet dat Antonio de verkeerde keuze heeft gemaakt: hij is naar
hier gekomen, iets waarvoor zijnmoeder heel erg kwaad op hemwas.’ © WWW.ZUPP.BE - GUIDO SCHEPERS

iknugemaaktheb,maar ikdurfdehetniet,
snap je?”
De twijfel endeonzekerheidduurde tot

Perrotti de filmtoondeaanKrisKaerts, een
dramaturgmetwiehij al eerder samenge-
werkthadaaneen toneelstukoverde
barakken-Italianen. “Ik toondeKris eeneer-
dereversievande film, enhij zeime: ‘Wat
ben jeeigenlijkaanhetmaken,Remo?Je
bent ietsaanhetmakendatanderenwillen
zien,niet ietswat jij bent.Waar isuwdurf?
Ikvoel gewoondat jebangbent.”
“Ikdacht: shit, hijheeft gelijk.Dedrievol-

gendedagenheb ikniet geslapen, enheb ik
alles eruit gesmetenwat ikerniet echt in
wou. Ikheb toengewoon80procentuit
mijnmontageweggegooid.Ookmijnsafe-
tymontageszodat iknietmeer terugkon.
Hetenigewat ikovergehoudenheb, isde
begrafenisvanmijnmoeder,parallel
gemonteerdmethetverhaal vanAntonio
Magistro.Heel simpel,heelpuur.”
De flamboyanteAntonioMagistro is een

hoogbejaardeex-mijnwerkerengeneratie-
genootvanRemo’smoeder: eenweduw-
naar,wiensenigepretjes erinbestaaneen
pintje tegaandrinkenmetzijnPoolsemaat
Cyc, enzingen, altijdmaarzingen.Nazijn
allerlaatste, zeer succesvolleoptreden inhet
met ItalianenvolgepakteCasinovan
Houthalen,belandtdeoudemanhelaas
eerst inhet ziekenhuisenvervolgens ineen
rusthuis,waarniemandzijn Italiaans
begrijpt.
“Ikwildeal lang ietsmetAntoniodoen”,

verteltPerrotti. “Antonio is zo iemanddie
geenaandachtvraagt,maardiewelkrijgt.
Hijwasvroegeraltijdeenbeetjehet special-
lekevandewijk: altijdmooiopgekleedreed
hijmetzijnbrommerkerond.Enhij tradop
als zanger.Metdieoptredenswerddan

somsweleenbeetjegelachen,maarhij zat
zo inzijn trip, dathij zichdaarniksvanaan-
trok. Ikwaswel eenbeetjebangom
Antonio tegebruiken,wanthij isheel fra-
giel, enhet isheelmakkelijkomoverzo
iemanddenigrerend tedoen,ofomhem
lachwekkendofzieligneer tezetten.Maar
datwilde ikabsoluutniet.”
“Antonio is iemanddiezeerveelkanzeg-

genzonderveel te zeggen, als jebegrijptwat
ikbedoel.Endatwasookdebedoeling,
want ikwouhelemaalgeengeschiedkun-
dige filmmakenwaarin iemandkwamver-
tellen inwelk jaarde Italianenhiergearri-
veerdzijn,methoeveel zewarenenhoe
Meulenbergnu ingepalmd isdoorandere
gemeenschappen.De filmvertrektwelvan-
uitMeulenberg,maargaat inwezenhele-
maalnietoverMeulenberg.”

Verkeerde keuzes
Waaroverde filmdanwelgaat? “De film
vertelthet verhaal van ietsdatverdwijnt,
van ietswaar ikonderdeel vanben.Dat is in
wezenuniverseel:met iedereomaenopa
die sterft, verdwijnt iets, eenstukjedialect,
oudegewoontes.Maar inmijngeval ging
hetomnet ietsmeer:hiervalt eenhelemoe-
dertaalweg,hierverdwijnendeallerlaatste
mensenvaneenhelegemeenschap.”
“Ende filmgaatookoverdevraag:wat

doe jemet je leven? Inhet levenword je
altijdgedwongenomkeuzesmaken, en je
zietdatAntoniodeverkeerdekeuzeheeft
gemaakt:hij isnaarhiergekomen, iets
waarvoorzijnmoederheel ergkwaadop
hemwas–zenoemdezijnvrouweenhoer.
Ennadien is hij opheel jonge leeftijd
weduwnaar geworden, toen zijn
vrouwenzijn zoon samenbij de

geboorte overleden zijn.”
Inde filmverteltAntoniodat zijnzus

hemverwijthemdathij destijdshaar raad
nietopgevolgdheeftomin Italiëhuizen te
kopen. “Met jepensioenerbijwas je in Italië
nueendikkemeneergeweest.” Inplaats
daarvanzienweAntoniozijn schamele
potjeopeengammelvuurtje inzijnal even
gammelegarage.
Perrotti: “Ergens inde filmzegtAntonio:

‘Ziemijhier zitten, als Italiaan.Watheb ik
nog, als Italiaan?’Dat isheelherkenbaarbij
veelouderemensenhier:heel veel Italianen
warenniet content,maaropdenduur
zatenzehierzo langdat zenietmeer terug
kondenenmaarzijnblijvenhangen.
Antoniozegtdatook letterlijk: ‘Ik zalhier
sterven,wanthet is te laatomnog terug te
gaan.Enzelfs alshetkon:watmoet ikgin-
dergaandoen?Waarzou ikdaarbelan-
den?’Want ja, quaziekenhuizenenzo ishet
daareenapenland: jemoeterofBerlusconi-
achtigeconnectieshebbenomgoedbehan-
deld teworden,ofheel veel geld.”
“Datbesefdat zehiergaansterven is

heel confronterend, en ikbenbangdatdat
er flinkgaat inhakkenwanneerdeoudere
Italianende filmzien,maarookbijTurken
enMarokkanen…Kijk,het is sowiesoerg
omoudenziek teworden,het is sowieso
ergomeenzaamtezijn.Maarhet isnog
duizendkeerergeromdatmee temaken in
een landwaarmen jeniet verstaat.”
Ondanksdesomsconfronterendebeel-

denen inhoud isMammaIrma tochgeen
deprimerende film,maareerdereenbitter-
zoeteodeaaneenhelegeneratiemensen.
“De film iseenoverwinningopmezelf”,
zegtPerrotti. “Ikheb ietsgemaaktwaarvan
iknietwistdat ikhetkonmaken.Endat is
dankzijwatdegeneratievanmijnouders–

letterlijk –naarhiergebrachtheeft. En ja,
ondankszijn situatie isAntonio tegelijk
heel relativerend, ishij constantaanhet zin-
genenzithij volwijsheden: veelwijsheden
heefthijniet, enhet zijnerhele simpele,
maarnetdaaromvond ikzezogoed. ‘Welke
keuzeheb ikandersdangelukkig tezijn’,
vraagthij bijvoorbeeld.”
ZondaggaatMammaIrma inpremière,

eenpremièrediePerrotti bewust in
Meulenbergzelfwouorganiseren. “De
mensenhierzijnnieuwsgierigomde filmte
zien,maar ikbennogduizendkeernieuws-
gierigeromtezienhoedemensenopde
filmgaanreageren. Inbenervanovertuigd
datdeze film inMeulenbergelektriciteit
teweeggaatbrengen, sommigengaanaan
degrondgenageldzijn.Veel Italianenden-
kendat zenaareensoortMarinazullen
gaankijken,maardaarheefthetniksmee te
maken.Deze filmgaatnietovervroeger,
maarovernu.Dit gaatovereenoergevoel,
en isheelbruutenconfronterend, zeker
voor Italianenendeoudere
Meulenbergenaars.Bovendiendenk ikdat
de reactiebij sommigengaat zijn: ‘Waarom
heb jedit opgehangenaanAntonio?Zijn
wij allemaal zoalsAntonio,misschien?’”
“Want ja,het isheel rauw,hé,wat ik inde

filmtoon. Jekuntoverdat rauweweleen
parfumspuiten, enhet eventueel eenmooi
jasjeaandoen.Maarals je échtdoorbijt,
weet je: zo ishet fucking leven.”

Mamma Irma gaat in première
op zondag 22 juni in cc Casino
Houthalen. De voorstellingen van
14 & 15 uur zijn volledig uitverkocht,
voor de voorstelling van 17 uur
zijn nog tickets beschikbaar.


