Met eerste echtgenoot, Tom Cruise

De daaropvolgende jaren speelt ze in tien films en tv-series. Voor het eerst in haar leven is ze financieel onafhankelijk en ze koopt een flat in Melbourne. De scriptauteur
Terry Haye schrijft speciaal voor haar de thriller Dead
calm. Er is geld genoeg om een grote ster te betalen,
maar hij wil haar per se voor de hoofdrol. Als negentienjarige speelt Nicole een vrouw van een marineofficier die
lijdt onder het verlies van haar baby. Ze leeft zich eindeloos in in de rol, niet wetende dat het haar zelf op een
dag zal overkomen. Ze heeft in die dagen een relatie met
de vijf jaar oudere Australische acteur Marcus Graham,
die ze spoedig voor de meest succesvolle filmster van het
moment zal verlaten.

ENTER TOM CRUISE
DE
september 1989 zit Tom Cruise (27), de ster
NIEUWE In
van blockbusters als Top gun, Cocktail, Rain
ICONEN man en Born on the fourth of July, met een vriend
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naar Dead calm te kijken in een kleine bioscoop
in Hollywood. Hij is helemaal in de ban van Nicole.
Hij neemt contact met haar op en laat haar naar Los
Angeles komen. Ze moet zijn tegenspeelster worden in
zijn nieuwe film, Days of thunder. Hij laat speciaal een
rol voor haar in het script schrijven.
Het is liefde op het eerste gezicht. In de film speelt
Nicole een Australische neurologe die verliefd wordt op
een autoracer die een hoofdletsel heeft opgelopen. Het is
een onbeduidend rolletje en de film flopt, maar wat een
passie op het scherm! Nicole breekt met haar vriend, die
in Australië is achtergebleven, Tom moet scheiden van
de actrice Mimi Rogers. Een paar jaar later zal Rogers
wraak op hem nemen met een interview in Playboy,
waarin ze twijfel zaait over Toms seksualiteit. Hij is volgens haar een aseksuele monnik.
Tom heeft een ongelukkige jeugd gehad in Syracuse,
New York. Hij werd door zijn vader geslagen, zijn ouders
zijn gescheiden. Tom moest een krantenronde nemen
om zijn moeder en drie zusjes te helpen. Hij is erg
katholiek en denkt er zelfs over om priester te worden.
Geplaagd door dyslexie vlucht hij in sport en toneel.
Nicole en Tom zijn een sportief koppel. Ze houden
van parachutespringen, diepzeeduiken, skiën, klimmen, karten. Nicole neemt een coach om van haar
Australische accent af te geraken. Ze gaan in een villa
in Pacific Palisades wonen, Sylvester Stallone en Arnold
Schwarzenegger zijn hun buren. Met kerst 1990 trouwen ze. Later zal Nicole over de relatie vertellen dat het
was ‘alsof ze in een visbokaal leefde’.
Het stel wordt niet met rust gelaten. De pers schrijft
dat Tom homo is en enkel verliefd op zichzelf. In al zijn
films ontbloot hij zijn torso en omringt hij zich met fallussymbolen als versnellingspoken, pistolen, biljartkeus, gevechtsvliegtuigen, raceauto’s en speedboten. Er
wordt gespeculeerd over zijn en vervolgens over haar
onvruchtbaarheid. Het zou een schijnhuwelijk zijn, om
hem een alibi te geven en haar carrière in Amerika een
duwtje te geven. Daarna verschijnen de verhalen over
Toms band met de Scientology-kerk, een sektarische
beweging. Nicole roept uit dat ze katholiek is en blijft.
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De Hollywoodcarrière van Nicole geraakt door al die
roddels niet van de grond. Ze grijpt naast rollen in Ghost,
The silence of the lambs, Thelma and Louise en Sleepless
in Seattle. Ze krijgt alleen rolletjes als het-vriendinnetjevan. Far and away, een nieuwe film met Tom en Nicole
in de hoofdrollen, flopt. Tom maakt op zijn beurt wel de
ene blockbuster na de andere.
Het paar adopteert een Amerikaans meisje en een AfroAmerikaans jongetje en speelt het overgelukkige gezinnetje. In 1993 krijgt Tom een eigen ster op de Walk of
Fame in Hollywood. Nicole verschijnt in flauw jurkje,
de haren in twee vlechtjes. Ze maakt een niet erg gelukkige indruk. De pers is genadeloos en noemt haar een
ijskoningin.
Regisseur Jane Campion benadert Nicole voor de
rol van Isabel Archer in The portrait of a lady, naar de
roman van Henry James. Nicole trekt naar New York
om er methodacting te leren, een manier van acteren
waarin de acteurs diep in zichzelf moeten graven om
zich te kunnen identificeren met hun personage. Ze

doet een fotosessie voor Vogue, waarin ze Amerikaanse
sterren als Marilyn Monroe, Marlene Dietrich en
Lucille Ball uitbeeldt. Ze heeft glamour, ontdekt het
Amerikaanse publiek.
In 1994 vertolkt Nicole een criminele psychiater in
Batman forever. Voor het eerst is ze te zien als een volwassen sekssymbool in strakke jurken, met steil blond
haar, rode lippen en een zwoele stem. De rol bevrijdt
haar van de vervelende bijrolletjes. Dankzij de zwarte
komedie To die for wordt ze niet veel later een ster. De
kritiek is lovend, Nicole voelt zich eindelijk au sérieux
genomen. De cultregisseur Stanley Kubrick benadert Tom en Nicole in 1995 voor de verfilming van
Traumnovelle, een boek van Arthur Schnitzler uit 1926.
Op het moment dat Tom en Nicole de eerste versie van
Eyes wide shut zien in Amerika, sterft de regisseur in
Groot-Brittannië. Nicole heeft hem nooit persoonlijk
kunnen zeggen hoe geweldig ze de film vindt.
De Australische regisseur Baz Luhrmann wil haar
daarna koste wat het kost voor een hoofdrol in zijn film
Moulin Rouge. Ze blijkt prachtig te kunnen zingen en
straalt de iconische maturiteit uit van Lady Di. Een
vrouw op haar absolute seksuele hoogtepunt. Een paar
jaar later wordt ze het gezicht van het parfum Chanel
N°5. Ze is een icoon, net als de geur.

EEN ICOON

Op 4 februari 2001 verlaat Tom Cruise haar. Het is duidelijk dat Nicole totaal van streek is, dit had ze nooit
verwacht. Drie maanden later heeft ze een miskraam.
De wereld leeft met haar mee. Ze doet zich niet beter
voor dan ze zich voelt. De ijskoningin is gesmolten.
Nicole laat zich vervolgens zien als een vrouw die van het
leven wil genieten. Met Ewan McGregor, Russell Crowe,
George Clooney. Maar ook als een toegewijde moeder
met twee geadopteerde kinderen voor wie ze halftijds
zorgt. Nicole wordt een rolmodel voor vrouwen. Ze
weet verschillende levens te combineren. Na de scheiding maakt ze de ene interessante film na de andere.
The hours (waarin ze met een grote neus Virginia Woolf
neerzet), de thriller The others, de vernieuwende film
Dogville van Lars von Trier.
Tom Cruise heeft een tijdlang een relatie met de Spaanse
actrice Penélope Cruz, maar hertrouwt uiteindelijk met
actrice Katie Holmes. Ze ziet eruit als een weinig spannend, doodeenvoudig meisje. Nicole verdient iemand
spannender, mystieker, ongrijpbaarder, brutaler. In het
reclamefilmpje van Chanel N°5 zien we een fladderende
vrouw die haar avonturen bij elkaar scharrelt en ze dan
ontvlucht. Een icoon dat oplost en dan weer haar vorm
vindt in een nieuwe rol. Ze is zelf de vlinder geworden
waar ze zo bang voor is.
In 2005 ontmoet ze het Australische country-idool
Keith Urban, die speciaal voor haar van zijn drugsverslaving afkickt. Ze wonen afwisselend in Sydney, Los
Angeles en een ranche in Nashville, Tennessee. Nicole
beschrijft haar liefde als symbiotisch. In 2008 wordt
hun eerste dochtertje geboren, Sunday Rose.
Met haar carrière gaat het sindsdien bergafwaarts. Fur
over het leven van fotografe Diane Arbus is een mislukking. Australia van Bas Luhrmann in 2008 wordt een
flop. En een jaar later staat ze in Nine in de schaduw van
Penélope Cruz. De vlinder is veranderd in een pop.
Nicole op het scherm is koud geworden. Haar gelaat vertoont geen uitdrukking meer. Hoewel ze ontkent botox
te gebruiken, lacht Hollywood haar uit om haar nieuwe
verslaving. Ik heb het gevoel dat ze me heeft verraden.
Producenten vinden haar te duur voor wat ze opbrengt
en de ene na de andere rol gaat aan haar neus voorbij.
Het zal haar een zorg zijn. Voortaan is haar familie het
belangrijkste voor haar.
Afgelopen december werd Faith Margaret geboren, het
tweede kind van Nicole en Keith dat werd gedragen
door een Amerikaanse draagmoeder. Geen rimpel extra
zal ze door de geboorte van haar dochter hebben gekregen. Toch beweert de kersverse moeder in haar eerste
interview haar voorhoofd weer te kunnen fronsen. Van
de botox blijft ze voortaan af. Wordt de pop opnieuw
een vlinder?

De visjes &
vinaigrettes
van foodfotograaf
Tony Le Duc
Ansjovissen in champagne, erwtjes als eicellen, zwevende vinaigrettes. Tony Le Duc,
foodfotograaf, stelt de belangrijkste beelden voor uit zijn tentoonstelling in het Fotomuseum.
Speciaal voor ons licht hij het zwarte doek van enkele van zijn fotografentrucs.
Door Dorien Knockaert, foto’s Tony Le Duc

Anchois au champagne, 2004
‘Een visje dat zwemt in champagne? Zou kunnen, maar dan zou het er anders uitzien. Deze foto leidt je een beetje om de tuin. Ik heb eerst een glas champagne gefotografeerd
in extreme close-up, dat beeld heb ik laten afdrukken en die print heb ik dan weer als ondergrond gebruikt om een visje te fotograferen.’
‘Dat kan ook met Photoshop, denk je misschien. Maar ik gebruik nooit Photoshop om een beeld te maken. Het enige waarvoor ik dat programma gebruik, is voor kleine
retouches zoals een haartje dat ergens in de weg blijkt te liggen. Ik werk ook pas sinds 2009 met een digitale camera. In de tentoonstelling zie je alleen foto’s die analoog
gemaakt zijn.’
‘ “Anchois au champagne’’ maakte ik voor een Europese wedstrijd waarin fotografen eten moesten combineren met wijn. Ik heb er de grote prijs mee gewonnen. En later heb
ik die techniek met FOTOPRINTS ALS ONDERGROND nog meer gebruikt.’
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→

Rodekool, 1995

Mango rose, 1997

‘Een foto waar enorm veel over gediscussieerd is. Ik
maakte haar voor het boek De Belgische keuken, van
Dirk De Prins en Nest Mertens en koos haar uit als
coverbeeld. Rodekool met appeltjes, hoe Belgischer
kan het zijn? Maar de Franse uitgeverij zag het niet
zitten. In Frankrijk heerste toen nog een heel klassieke, barokke smaak. Ik hield het been stijf en uiteindelijk, met de nodige bemiddeling van de auteurs, heb
ik mijn zin kunnen doen. En het boek werd een succes.’
‘Het is gewoon een schijf rodekool met drie kleine
schijfjes appel ernaast. De ondergrond bestaat uit
beton in twee tinten groen. Niet gewoon geschilderd; dat zou een heel ander effect geven. Ik heb
twee porties beton verschillend gekleurd en ze naast
elkaar uitgestreken. Dat is zo’n beetje een derde grote
techniek in mijn werk: GESTRUCTUREERDE
ONDERGRONDEN. Van beton, papier-maché,
beschilderd hardboard, schors, steen... Ik heb me daar
al goed mee geamuseerd.’

‘Een dessert uit Eigentijds en eigenzinnig van Piet Huysentruyt, uit de periode dat hij zijn sterrenrestaurant had. In dat boek ben ik het verst
gegaan met mijn “zweeftechniek’’. Niet alle chefs waren mee met mijn aanpak, sommigen vonden het ongepast om zo met eten om te springen
— prima, dacht ik, er wordt over gesproken.’
‘Maar zo’n zotte chef als Piet Huysentruyt, die vond het natuurlijk fantastisch. Het boek dat we samen maakten, heeft veel losgemaakt. Het
vertrouwen groeide; mensen besloten dat ze me mijn gang wel konden laten gaan.’

→
→

Pumpkin baby, 2002
→

i-Foie, 2010
→

‘Werken met DE ESSENTIE: daar is het mij altijd om te doen
geweest. Geen borden fotograferen, maar eten. Of zelfs geen eten,
maar ingrediënten. Met extreme close-ups kan dat heel interessant
worden, zeker als je die dan weer op groot formaat afdrukt. Kijk
naar deze pompoenholte met tegenlicht: het lijkt wel een vrucht in
een baarmoeder. Zo heb ik voor het boek Groenten en wijn van Frank
Fol een hele reeks gefotografeerd. De foto’s doen meer denken aan
een menselijk lichaam dan aan groenten. Een close-up van een wittekool lijkt wel een slokdarm, erwtjes worden eierstokken...’

Vinaigrette, 1992
‘De barokke aanpak (zie hieronder) had zijn grenzen. Toen ik de opdracht kreeg om vinaigrettes te
fotograferen, wist ik dat ik verder moest zoeken.
Om iets te kunnen doen met hun transparantie,
besloot ik om ze van bovenuit op een lichtbak te
fotograferen. Maar dat volstond niet.’
‘Uiteindelijk maakte ik een constructie met twee
zwevende glasplaten boven elkaar, zodat ik de
onderdelen van mijn compositie kon verdelen
over drie niveaus. Daarmee kon ik dan spelen via
de focus van mijn camera. Er ontstonden immens
veel mogelijkheden. Die “ZWEEFTECHNIEK’’
was echt mijn grote ontdekking. Ik heb er een speciaal plexibakkensysteem voor ontworpen en ben
gaan experimenteren, altijd met drie niveaus. Nu
nog gebruik ik die techniek. Niemand heeft ze ooit
overgenomen.’

‘A ppel met foie gras, gefotografeerd met mijn “zweeftechniek’’.
Het beeld komt in een boek dat ik
met Sergio Herman aan het maken
ben, over zijn leven en zijn inspiratiebronnen. Een speelse foto, dat
komt ook door Sergio’s speelse
ontwerp - nu ja, eigenlijk is het
natuurlijk het ontwerp van Apple.’

‘Hungry Eyes’,
van 9 februari tot 5 juni
in het FotoMuseum
in Antwerpen,
www.fotomuseum.be

Le tableau sauvage, 1995

→
“FLEMISH PRIMITIVES’’ noem ik deze stijl. Het is mijn oudste techniek, geïnspireerd door een bezoekje aan het Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Daar hangen
gelijkaardige stillevens, uit de zestiende eeuw, met afhangende
appelschillen en wild.’
‘Ik was afgestudeerd als portret- en stillevenfotograaf en werd bij
Weekend Knack veeleer toevallig ingezet voor culinaire reportages. Ik zocht een manier om daar creatief mee om te gaan, er mijn
eigen interpretatie aan toe te voegen. Dat was niet eenvoudig,
want culinaire fotografie is meestal maar een registratie van de
creativiteit van een ander.’
‘De schilderkunst gaf me inspiratie. Al sloot die barokke aanpak
ook aan bij de mode van 25 jaar geleden. Je zag dat toen ook vaak
in de reclamefotografie: veel sfeer, warm licht, soft focus... Zie je
dat schuin invallende licht van links? Dat is ook iets typisch voor
zulke schilderijen. Kijk naar Vermeer: altijd zijdelings licht van
links. Ik ben steeds met dat licht van links blijven werken, ook al
werden mijn technieken later veel diverser.’

