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PARK: de vele gezichten van
het Phitips de longhpark

PARK taat de diversiteit van het Philips de fonghpark zien.

EINDHOVXN - Het Philips de Jongpark in Eindhoven is een
hoofdrol toebedeeld door de Eindhovense cineast Dré Didde-
rieëns. Twee iaar lang struinde de filmmaker door het park.
Gewapend met een cameÍa wist hij niet alleen de schoonheid
van het park vast te leggen, maar het vooral te laten fungeren als
decor voor ziin bezoekers. Het leverde een rolprent op - met als
titel PARK - die de kijker een inkijkje geeft in wat een 'microkos-
mós'van de stad kan worden genoemd. De film gaatvandaag
(zondag) in première op het Nederlands Filmfestival in Utrecht.

PARK is e en film over de heeft de hoofdrol toebedeeld
bijzorrdere'relatie tussen een aan het park, met zr.lnbezoe-
stadspark en haar bezoekers. kers als figuranten. Door de
Soms,is het alsof we door de beelden te monteren.brengt de
ogen van het park de bezoe- Eindhovense cineast het lark
kers observeren, op andere endebezoekerservantotleven,
momenten lijkt het park zelf tot "Ik was op zoek naar verhaler-r,
leven te komen. Het Philips de maar de kijker moer uiteinde-
Jonghpark leent zich met zijn lijk zijn eigen verhaal maken",
sprookjesachtigesettingbijuit- zegt hij. uíat dat betreft leent
stek als decor voor een film, zo de film zich er prima voor om
ondervond Didderiëns, die het meerdere keren te worden
zonder omhaal het'spannend- bekeken. "Je kan het verge-
steparkvanEindhovennoemt. lijken met het ziften op een
\ViedefilmheeÍt.gezien,zalhet bankje in her park. Waar kijk
park gegarandeerd met andere je naat, naaÍ wie of wat, wat
ogen bekijken , zegt hij. ' hoor je, waar let je op,"

Bankie d.i:i.t:ïïÍ;{:"ryrH:
PARK kent een enigszins Mensen die er ter ontspanning

abstract karàkter. Didderiëns wandelen, een mevrouw die

haar hondje uitlaat, mannen
die op een bankje zich tegoed
doen aan wijn, een meisje dat
gehuld in ilatmanpak door de
bossage struint, Didderiëns
obser-veert ze, en geeft ze een
plek in zijn film. Dré Didde-
riëns heeft trvee jaar lang de
seizoenen, zopvel overdag- als
's naèhts gefilmd, en heeft zich
laÍen leiden door zijn verwon-
dering over het gedrag van
menseí en dieren in het park.
De Íilm voert de kijker mee in
de microkosmos van dit, in de
stad gelegen, stukje natuur.
"Als je er oog voor hebt, zie je

veel."

Sfeer

Met zijn maatschappelijke
thema's wil hij de mensen
verwonderen, maar ook dich-
ter bij de soms harde en mee-
dogenloze realiteit brengen.
Natuurlijk zou ik ook in de
stad kunnen filmen, maar juist
hetpark brengt een unieke sfeer

met zich mee. Dat heeft voor
een groot deel te maken met
de schoonheid van het park

zelÍ, dat Didderiëns beschrijft
als On-Nederlands. "Mooie
laantjes, prachtige doorkijk-
jes, fraaie bomen, het Philips
de Jonghpark nodigt uit. "Ik
vond het de moeite waard om
er met mijn camera op uit te

gaan", zegt Didderiëëns, die
'ernaar heeft gestreefd de 'ziel'
van het park pfoberen te van-
gen. PARK is geen film die je

lekker achteroverleunend -'en

met chips binnen handbereik
bekijkt,-'Didderiëns doet een

bergep op de kijker. Nee een

makkelijke film is het niet. Als
kijker zal je zelf wat moeite
moeten doen, je fantasie moe-
ten gebruiken", zegt dê Ë,ind-

hovense filmmaker.
PARK wordt binnenkort

uitgezonden worden door
Omroep Brabant, en is als het
aan de Eindhovense filmmaker
ligt, ook te zien op meerdere
locaties in de stad. Wie alvast
een voi:*proefje wil zien, kan
kijken óp: www.parkdefilm.,
nl.
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