


Gerome en QUo vadist
wetenschap aan de Universiteit

van Amsterdam en de Vrije Uni-

versiteit Amsterdam.

Dit jaar was een opmerkelijke tentoonstelling te zien
in Frankrijk en de Verenigde Staten. Het Musee Gou-
pil in Bordeaux organiseerde een expositie over de
Franse academieschilder Jean-Leon GerOlTle (1824-
1904), die daarna ook te zien was in het Dahesh Mu-
seum of Art in ew York en het Frick Art & Histori-
cal Center in Pittsburgh. 1 Daarbij ging het vooral om
reproducties naar zijn schilderijen, uitgebracht door de
bekende negentiende-eeuwse kunsthandelaar Goupil.
Goupil had een beproefde methode om eerst een
schilderij van de kunstenaar aan te kopen en het copy-
right te deponeren; na de verkoop volgden massa's
etsen en gravures naar het schilderij. De handelaar in-
casseerde dus op twee fronten (het schilderij en de re-
producties) en als je de royalty's meerekent zelfs op
drie fronten. Een geheel andere vorm van reproductie
zagen we vorig jaar, toen een schilderij van Gerome,
Pollice verso (DI/im omlaag) (1874, aib. 2) het uitgangs-

punt vormde voor een grote Hollywoodfilm, de spek-
takelfilm Gladiator (Dreamworks 2000), geregisseerd
door Ridley Scott2 De Gerome & Goupil-tentoon-
stelling maakte daar dankbaar gebruik van. Geromes
schilderijen hebben niet alleen geleid tot reproducties
in de vorm van gravures, maar tot een grote diversiteit
in hergebruik en citaten zoals op toverlantaarnplaten,
in boekillustraties en in filmbeelden. Een van de op-
vallendste voorbeelden van dergelijke picturale citaten
van Geromes werk in films is terug te vinden in Quo
vadis? Bijna een eeuw v66r Gladiator is Geromes Pol/ice
verso al van essentieel belang geweest voor de film.
Quo vadis? (Waar ga je heen?), geregisseerd door Enrico
Guazzoni (1876-1949) en gebaseerd op de populaire
roman van de Poolse schrijver Henryk Sienkiewicz
(1846-1916), werd in 1913 uitgebracht door de Ro-
meinse filmmaatschappij Cines en was een van de eer-
ste grote Italiaanse spektakelfilms.
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Living Pictures
Historische films die beroemde schilderijen en kunst-
stromingen oproepen, geven zowel de voldoening van
zinnenprikkelend spektakel als van het herkennen van
bekende beelden3 Dit genoegen wordt ontleend aan
de culturele waarden die filmmakers en hun publiek
gemeen hebben. In deze films wordt de actie ver-
traagd, soms zelfs stilgezet om het schilderkunstige ci-
taat gemakkelijker te herkennen. Die praktijk is terug
te traceren tot de vroegste jaren van de film.

In de jaren 1895-1902 werden er zoveel 'verfilmde
schilderijen' uitgebracht, dat men zelfs kan spreken
van een genre. Meestal werd de inhoud van deze films
bepaald door korte verhalen die eindigden met een
tableau vivallt dat het schilderij uitbeeldde, of de actie
werd op het hoogtepunt van de film even vertraagd of
bevroren. De horizon tale Jijn van het verhaal werd dus
onderbroken door het verticale mon1.ent van het ci-
taat. De opzet was zeker te stelJen dat het citaat her-
kenbaar werd - ook al gaf dit een frictie in de dyna-
miek van de film. Deze films werden in Frankrijk ta-
bleaux al/il1les genoemd. De uitgebeelde schilderijen
waren dikwijls negentiende-eeuwse werken en voor-
namelijk schilderijen die de officiele smaak vertegen-
woordigden; kortom schilderijen die pubJieke erken-
ning genote~l en prijzen hadden gewonnen op de Pa-
rijse Salons. Een kunstwerk als Alphonse de Neuvilles
Les demieres cartouches (De laatste kardoezell) (1873) bij-
voorbee!d, dat een van de veldslagen van de Frans-
Pruisische oorlog van 1870-1871 verbee!dt, werd voor

niet mindel' dan vier verschilJende films gebruikt: door
de gebroeders Lumiere in 1897, door Georges Melies
in hetzelfde jaar, door Gaumont in 1898 en door
Pathe, in, waarschijnlijk, 18994 Een ander voorbeeld
is Un duel apres Ie bal (Een duel/La het bal) (1857-1859,
afb. 3) van Jean-Leon Gerome, dat werd geciteerd in
de gelijknamige Pathe-film uit 1900.5 Hier is het hele
verhaal eigenlijk alleen maar een opmaat naar de uit-
bee!ding van het schilderij. De actie wordt bijna be-
vroren als de film aankomt bij de situatie die op het
schilderij wordt uitgebeeld. De Pathe-catalogus noem-
de expliciet het schilderij, de schilder en de verblijf-
plaats. Het schilderij zelf had reeds in zijn eigen tijd
ophef veroorzaakt. Specula ties van critici wat er ge-
beurd zou kunnen zijn voorafgaand aan de uitgebeelde
scene zorgden voor verschilJende haastig geschreven
toneelstukken, die allemaal eindigden met de bewuste
scene als slottaferee16 Het genre van het tableau allime
kwam ook buiten Frankrijk voor, in Engeland onder
de naam Living Pictures en in Duitsland als Lebende Bil-
del'. Zo realiseerde de British Mutoscope & Biograph
rond 1900 een serie van filmische tabLeaux vivauts
onder de tite! Living Pictures. Daaronder was de film
The Slave Market (De slavenlrlarkt), naar een populair
schilderij van, opnieuw, Gerome.?

Het werk van Jean-Leon Gerome spee!t ook een
belangrijke rol in de Italiaanse spektakelfilm Quo
vadis?, een film die kan worden beschouwd als een vrij
laat voorbeeld van de Liviug Pictures. Los van de duide-
lijke invloed van Geromes werk op de reconstructie

3 Ch. Tashiro, 'When History Films
(Try to) Become Pamtings', CInema
journal, (1996) 3, pp. 19-33.
4 J. Bay, 'Vers une approche in-
tegree de la notion d'identification.
Le cas de 1'111c745/12 ou du
PX20282', in: J. Gili e.a. (red.), Les
vingt premieres annees du cinema
fran<;Qls, Paris 1995, pp. 281-290.
De Neuvilles schilderij was zo
populair dat het tot ver in de twin-
tigste eeuw als afbeeldmg ver-
scheen op doosJes voor sigaretten-
papier. 5 Voor de film Un duel
aprcs Ie bal, zie: H. Bousquet, Cata-
logue Pathe des annees 1896 iJ
1914. 1896- J 906, Bures-sur- Yvet-
te 1996, p. 857. Een kopie van de
film bevindt zich in het archief van
Gosfilmofond In Moskou. 6 G.M.
Ackerman, The Ufe and Work of
jean-Leon Ger6me, London 1986,
p. 40. Gerome schilderde dne na-
genoeg identieke versies tussen
1857 en 1859, de eerste nu in het
museum van Chantilly, de tweede
in de Hermitage in Sint-Petersburg
en de derde in het Walters Art
Museum in Baltimore. 7 -R. Brown
en B. Anthony, A Victorian Enterpn-
see The HIStory of the British Muto-
scope and Biograph Company,
Wiltshire 1999, p. 218.
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van het oude Rome in de film, citeerde Guazzoni
twee van Geromes schilderijen letterlijk in de film.
In een van de twee gevallen voegde hij zelfs een kort
stilstaand shot aan de film toe om de herkenning van
het citaat te vergemakkelijken. Ik doel hier op de
schilderijen La demie,e prie,e/Martyrs chrhiells aI/ Co-
Iysee (Het laatste gebed /Christenmartelarw ill liet Colosse-
um) (1863-1883, afb. 7) en Pollice verso.

Onderzoek in bijvoorbeeld de Britse en Neder-
landse contemporaine vakpers doet vermoeden dat de
professionele filmwereld niet veel gaf om deze citaten,
want in de vakbladen werd er niet op ingegaan8 Voor
de toeschouwers waren de citaten wel van belang. In
Projecting the Past (1997) merkt de Amerikaanse film-
historica Maria Wyke op dat het publiek iedere keer
zou hebben geapplaudisseerd wanneer het populaire
neoklassieke schilderijen in het filmische medium her-
kende9 Het probleem is echter dat Geromes werk, dat
tot in de jaren negentig van de negentiende eeuw
populair was geweest, nadien zijn plaats in de canon
van de officiele smaak meer en meer verloor. Het is
begrijpelijk dat de film van rond de eeuwwisseling
zich richtte op de gevestigde kunst van de voorafgaan-
de decennia, maar het is niet onmiddellijk vanzelfspre-
kend dat een film als QI/O vadis?, meer dan een decen-
nium later, zich nog steeds van hetzelfde materiaal be-
diende. Wij zullen zien dat de verbeelding van de
Antieke tijd in deze film niet alleen een archeologi-
sche reconstructie is, maar evenveel verschuldigd is aan
het beeld van de kJassieke Oudheid zoals dat via de
negentiende-eeuwse kunst werd gevoed, en gedistri-
bueerd in allerlei vormen van reproductie als gravures,
fotografie, lantaarnplaten, boekillustraties en vroege
film. Die laatstgenoemde categorie was bepalend voor
de beeldvorming van het antieke Rome en Pompei' in
de film. Filmische cliches blijken zo - op zijn minst
voor een deel - te lokaliseren in de artistieke verbeel-
ding van schilders als Gerome.

Schilders van het Antieke Rome
De verbeelding van de Oudheid in de negentiende-
eeuwse schilderkunst werd behalve door Lawrence
Alma- Tadema (1836-1912) voor een belangrijk deel
gedomineerd door het werk van de Franse hisrorie-
schilder Jean-Leon Gerome. Zijn taferelen van Ro-
meinse arena's, gladiatoren, wagenrennen en christen-
martelaren voor de leeuwen werden standaardbeelden
van de Oudheid. aast de twee eerder genoemde
werken Pol/ice verso en La demie,e priere betreft het hier
met name de schilderijen Ave Caesar imperator, moritl/ri
te sall/tallt (Cegroet, Keizer, zij die gaall sfervel/ groefw 1/)
(1859), La Mort de Cesar (De dood vall Caesar) (1867)
en Cirws Maxil/I//s (1876). Natuurlijk zouden binnen
deze context verschillende andere schilders en schilde-
rijen kunnen worden genoemd, maar mijn indruk is
dat Gerome een centrale rol speelde in de ontwikkeling
van zowel de negentiende-eeuwse als de begin twintig-
ste-eeuwse verbeelding van de Romeinse OudheidlO

Binnen het genre kun je stell en dat waar een schil-
der als Lawrence Alma- Tadema zich richtte op het
huiselijke leven van de Romeinen, Geromes verbeel-
ding meer gericht was op het openbare Romeinse

leven, ook al schilderde Tadema af en roe openbare
feesten11 Er is een groot verschil tussen de sensatiebe-
luste en klinische benadering van de Oudheid door
Gerome en de zachtaardige en frivole benadering van
Tadema. Terwijl Tadema's voorkeur uitging naar het
deugdelijke verliefde paar, het dolce Jar lIiellfe en de
kunstliefde van welgestelde Romeinen, ging Geromes
interesse uit naar het sensationele en spectaculaire as-
pect van het klassieke Rome, naar de uitersten van
goed en kwaad waarroe beide seksen in staat zijn.
Zowel Tadema als Gerome spande zich door litera-
tuurstudie en onderzoeksreizen in om de hisrorische
details correct weer te geven. Het lijkt erop dat Tade-
ma de Oudheid door een Victoriaanse bril bekeek die
de gewelddadigheid en seksuele vrijheid temperde, die
we nu zo nauw associeren n1.et het decadente oude
Rome12 Gerome moest soms achteraf erkennen dat
zijn kennis tekort schoot in de details van zijn vroegste
schilderijen van het oude Rome. Zo waren de zwaar-
den in Ave Caesar bijvoorbeeld te lang. In zijn Cirws
Maxi//ll/s zijn de paarden bij de wagenrennen uitge-
beeld met aile benen gestrekt, de traditionele manier
van afbeelden maar feitelijk incorrect. Dankzij de fo-
rografie en de fotografische analyses van de menselijke
en dierlijke beweging door Eadweard Muybridge re-
aliseerden kunstenaars zich dat zij het verkeerd hadden
gezien. In 1881 bezocht Muybridge Parijs samen met
zijn maecenas, de schatrijke zakenman Leland Stan-
ford. Gerome was een van de gasten die waren uitge-
nodigd ten huize van Geromes collega Ernest Meisso-
nier, waar Muybridge op 26 november 1881 een serie
foro's op roterende schijven projecteerde en daarmee
beweging simuleerde: de 'zoopraxiscope' .13 De werken
van Tadema en Gerome zijn dus net zo goed uitdruk-
kingen van hun eigen tijd als dat zij reconstructies van
het verleden zijn. Mijn indruk is dat vroege histori-
sche films als Quo vadis? be"invloed zijn door hun visies
op Rome: het Rome van spektakel en geweld en het
Rome van de intimiteit van de familie en de beschaaf-
de verfijning. Op Tadema's beeld wil ik hier niet ver-
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8 BIJvoorbeeld het Bntse blad BiD-
scope en de Nederlandse tlJdschnf-
ten De Bioscoop-Couront en De K,-
nematogroa( Voor de Europese re-
ceptle van de film Quo vadlS', zle:
V. Martinelli (red.), Cinema ltaltano
In Europa 1907-1929, I, Roma
1992, en F. Bono (red.), Cinema
ltaltano In Europa 1907-1929, II,
Roma 1995. 9 M. Wyke, Projecting
the Past. AnCient Rome, Cinema and
HIStory, New York 1997, p. 120.
Op pp. I 18-122 bespreekt Wyke
de picturale verwlJZlngen van Po/ltce
verso en La derniere pnere in Quo
vadis' Op p. I 19 merkt zil op dat
het einde van de film Nerone (Am-
brosio 1909) oak een cltaat bevat
van La dermere priere, wanneer
Nero aan het elnd van zijn leven
het lijden van de Chnstenen In de
arena In gedachten terugzlet. Dlt
zou kunnen betekenen dat oak
deze film Guazzonl be'invloed heeft.
Een Jaarvoor de film van Ambrosio
produceerde de Amenkaanse
maatschappij Edison een verSie ge-
tlteld Nero and the Burning of Rome
(1908), die op zlJn beurt de Itah-
aanse film weer kan hebben be'in-
vloed. lODe schlldenJen van de
Poolse kunstenaar Henryk 5,eml-
radzkl zlJn oak ,n dlt kader te noe-
men, met name De taortsen van
Nero (I 890, oak genoemd A Chns-
(Ion SaCrIfice) en Een Christelijke
DJrce (1897). De geschledenlS van
Nero's toortsen, genoemd door
Tacitus, werd verwerkt in de roman
Quo vadis' Het is mogeliJk dat Sien-
kiewicz' roman werd gernsptreerd
door zowel SiemJradzki als TaCitus.
Verder biedt Alexander van Wag-
ners The Chariot Races (1893) een
van de sleutelbeelden voor aile wa-
genrennenscenes: de paarden stor-
men in volle vaart op de toeschou-
wer af. Het schilderij dlende blJ-
voorbeeld als basis voor het affiche
van de toneelversie van Ben HUT

( 190 I) door Klaw en Erlanger,
maar werd ook geclteerd in de



der ingaan, maar zeker in de huiselijke taferelen in
spektakelfilms als QI/O Iladis? zien we dat herhaaldelijk
terugkeren.

Historieschilderkunst en historische film
Hoe konden vroege Italiaanse filmmakers of film-
studio's als Cines bekend zijn met het bestaan van
deze schilderijen? De academieschilderkunst van
Gerome en Tadema was immers rond de eeuwwisse-
ling uit de gratie geraakt. In de tijd dat de eerste grore
spektakelfilms werden gemaakt, zo rond 1911-1913,
werd hun werk niet langer tentoongesteld in de Parijse
Salons. Wanneer je de Saloncatalogi van de Jaren tien
dOOl'bladert, zie je dat de officiele smaak definitief
heeft plaatsgemaakt voor kunst a fa de School van
13arbizon en het impressionisme. Landschappen,
genretaferelen en portretten hebben de plaars ingeno-
men van de historieschilderkunsr. H Het is opmerkelijk
dat precies in een tijd dat het historische genre uit de
mode raakre, her nieuwe medium van de film zich
juist hierop fixeerde. Anderzijds is hiervoor wel een
verklaring te geven door een parallel te trekken russen
de rol vall de schilderkunst in het Risolgill/cl/(o, de
Italiaanse Eell\\"ording, en de Italiaanse spcktakelfiJms
ill het Italie \'an de Belle Epoque. Net als de in her
verleden gesitueerde opera's van Giuseppe Verdi speel-
den de dramatische historiestukkcn van schilders als
Francesco Hayez een belangrijke culturele en ideolo-
gische rol in de negenriende-eeuwse eenwording \'an
Italie. Aan het begin \'an de twintigste eeuw, toen de
jonge narie \verd gereisterd door corruptie in de poli-
tiek, sociale onlusten ell een minderwaardigheidscom-
plex, trachtte men dit te compenseren mer koloniale
avonruren in Afrika en het Middellandse-Zeegebied.
])cze impulsen vertaalden zich ook in de vroege histo-
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rische speelfilm, die op zijn beurt nieuwe publieks-
groepen voedde met narionalisrische rrors. De op-
kOl1lst van de ltaliaanse historische film viel samen met
en speelde een bcIJngrijke rol in de opkomst van de
vaste bioscoop, de introductie van de lange film en
bijgevolg her winnen van de Iraliaanse burgerij voor
film en bioscoop. Zeker in een land als Italie, dat pas
laat een nationale eenheid werd. \\"as het zoeken naar
een rocmrijk verleden en her creeren \'an een eigen
legirimatie en mythologie een belangrijk gegeven.
Daarbinncn past hct teruggrijpen op een glorieus ver-
leden via historische films. E\-en plausibel is het terug-
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filmversle van 1926. Z,e h,ervoor
D. Mayer, Playing Out the Empire.
Ben-Hur and Other Toga Ploys and
Films, ,883- 908 A Cn1lcol Antho-
logy. Oxford 1994, pp. 201-202
II Voor Alma-Tadema. zle E. Bec-
ker e.a. (red.), Sir Lawrence Alma-
Tadema, Amsterdam (Van Gogh
Museum)/Zwolle 1996: V. Swanson,
The Biography and Catalogue Rals-
onne o( the Paintings o( Sir Lawrence
Alma- Tadema, London 1990.
12 Dlt betekent nlet dat Alma-
Tadema een a-sexueel beeld van
de Oudheld schilderde. Sommlge
van zijn schlldenJen zlJn Juist 'vtrtu-
al catalogues of late-Victorian fan-
tasies about the nature of feminine
sexuality', aldus B. DIJkstra in zlin
Idols o( Perversity. Fantasies o( (eml-
nine evil in fin-de-slecie culture,
New York / Oxford 1986, p. 248.
13 Op. Clt (noot 6), p 74. Vanaf
1878 verschenen artlkelen over
Muybndges expenmenten In Fran-
se tIJdschr'ften, die aanzlenllJke In-
teresse wekten. De eerste van de-
ze artlkelen verscheen op 14 de-
cember 1878 in het tlJdschnft La
Nawre, 289, pp. 23-26 Gerome
had dus vermoedellJk al van Muy-
bridge gehoord voordat die naar



grijpen op belangrijke gebeurtenissen op schilderijen
die dat verleden uitdrukken, zelfs als ze - zoals in het
geval van Gerome en Tadema - niet geschilderd zijn
door Italianen.

Indirecte invloed van Gerome op Quo vadis?
De indirecte impact van Geromes schilderijen op de
filmische verbeelding is waarschijnlijk groter geweest
dan de directe. Een schilder als Alma- Tadel1la zorgde
ervoor dat de verkoop van een schilderij werd gevolgd
door etsen en gravures. IS Slechts weinigen konden
zich een origineel doek van Alma- Tadema permitte-
ren, maar een reproductie naar zijn werk was wel haal-
baar. Grafisch werk werd een belangrijke bron van
inkom.sten voor gevestigde negentiende-eeuwse schil-
ders. Dat geldt ook voor Gerome. Hij zorgde biJvoor-
beeld voor een ol1lvangrijke verkoop van gravures naar
zijn schilderijen via de kunsthandelaar GOUpil.16 Het
werk van Gerome was erg in trek bij Amerikaanse
kopers en de m.eeste van zijn schilderijen verdwenen
naar de Verenigde Staten. Toch zakten zij niet weg in
de herinnering van het Europese publiek. Zij werden
afgebeeld als illustraties in periodieken die in de
tweede helft van de negentiende eeuw steeds bredere
verspreiding kregen. Rond de eeuwwisseling werd
met de komst van de rotatiepers steeds meer gebruik
gemaakt van foto-illustraties. Academieschilderkunst
verdween dus niet van de ene op de andere dag, zelfs
niet toen de schilderijen zelf uit de mode raakten.
Als reproduceerbaar illustratiemateriaal kreeg de
academieschilderkunst een tweede leven. Fotografische
reproducties van schilderijen van Gerome verschenen
overal: in handboeken over archeologie, historische
romans, schoolboeken, woordenboeken, encyclope-
dieen en op ansichtkaarten (afb. 8) .17

Beroemde schilderijen verschenen ook op tover-
lantaarnplaten waarbij reproducties van de Oudheid
populair waren. Lantaarnplaten naar Geromes schilde-
rijen konden bij de firma Goupil besteld worden.
Daarnaast werd waarschijnlijk in 1909 een serie over
de roman QIIO vadis? uitgebrachr door La Bonne
Presse, met twee lantaarnplaten die rechtstreeks waren
ontleend aan Pol/ice verso en La demiere priere (afb. 10)l8

Een belangrijke bron voor publiciteit voor schilderijen
die het oude Rome of Pompei' verbeeldden was het
tableall vivallt, destijds een populair binnenskamers
tijdverdrijf.19 Voorwaarde voor een succesvol citaat
was de aanwezigheid van een door makers en publiek
gedeelde cultuur. Beide partijen moesten eenzelfde
referentiekader hebben en dus het uitgebeelde schilde-
riJ kennen. Behalve als salon-versie ontwikkelde het
tableall vivallt zich ook als massaspektakel, met voor-
stellingen in de open lucht, op het tonee! en in bet
variete. Zo werd aan het eind van de negentiende
eeuw bijvoorbeeld The Last Days of POII/peii door
James Pain geensceneerd in het Newyorkse pretpark
Coney Island20 Daarnaast werden in Britse en Ameri-
kaanse music-balls in dezelfde periode ensceneringen
van beroemde schilderijen ten tonele gebracbt.
Tableallx vival/ts naar schilderijen met sensuele sirenen
en nymfen uit de school van I30uguereau werden
afgewisseld met beelden naar zwaar sentimentele
werken als Luke Fildes' The Doctor21 Deze vorm van
tableall vival/t werd al Livil/g Pictllre genoemd nog vaar
de filmversie onder die naam furore maakte. Het con-
strueren van tableaus naar beroemde schilderijen
kende dus al een gevestigde theatertraditie ver voordat
die door de film werd overgenol1len. Zoals gezegd
werden tableallx vival/ts in de film ongetwijfcld ge-

Europa kwam. 14 Een uitzondering
was de academisch-realistische
schilder van histonestukken, Jean-
Paul Laurens (1838-1921). die ZlJn
werk op de Salon des Artistes
Fran,ais bleef vertonen tot 1912
en opnieuw in 1920. 15 R. Ver-
hoogt, '''En nu nag een paar woar-
den business." Reprodukties naar
het werk van Alma Tadema', Jong
Holland, 12 (1996) 4, pp. 22-33,
16 Tent, cat Ger6me & Goupil, op.
cit (noot I). 17 Pollice verso werd
tot ver in de tWlntlgste eeuw gere-
produceerd in de Petite Larousse
Illustnee, Het schilderij werd oak
vaak gebruikt als i1lustratie in LatlJn-
se tekstboeken, 18 De antleke
wereld was in het algemeen een
vruchtbare inspiratiebron voar lan-
taarnisten, zelfs zander de Inbreng
van academieschilderkunst. Voor
een lantaarnserie van Ben Hur
(1884) door Frank F,Weeks, zle
The New Magic Lantern Journal,
S (1987) I, pp, 2-5, Slechts een van
de lantaarnplaten verbeeldt de
beroemde wagenrennen, Deze liJkt
vagelijk op Geromes CirCUSMaxl-
mus maar oak op Alexander von
Wagners verSle, PompeII Past and
Present, een sene van gedeeltellJk
geschilderde en gedeeltelijk gefoto-
grafeerde beelden, wordt vermeld
in de catalogus van 1906 van
Wood's, London. Een toverlan-
taarnsene gebaseerd op Shake-
speares Julius Caesar werd oak
rand de vorige eeuwwisseling uit-
gebracht Hoewel een plaat enigs-
Zlns doet denken aan Van Wagners
Chanot Races en Geromes CIrcus
Maxlmus, liJkt de sene geen directe
schilderkunstige Cltaten te bevat-
ten. Een filmversle Ult dezelfde pe-
riode, de Vitagraph-productle Julius
Caesar (1908), bevat wel een der-
gelijk citaat, De climax van de film
was direct gekopieerd van Gero-
mes Mort de Usar. W, Uricchio en
R. Pearson, Re(ramlng Culture, The
Case o( the Vitagraph Quality Films,
Princeton 1993. pp. 6-7, 66-68, 87-
95, 19 Louis Couperus beglnt zljn
debuutroman Eline Vere (Amster-
dam I Antwerpen 1991 (I e dr,
1890), p, 10) met de beschriJving
van het ensceneren van een derge-
lijk tableau VIVant,in dit geval De
dood van Cleopatra, mogelljk naar
Hans Makart 20 Voor het tableau
vivant op het toneel, zle F Haskells
essay 'The Sad Clown: Some Notes
on a Nineteenth Century Myth: In
zijn Past and Present o( Art and
Taste, Selected Essays, New Haven I
London 1987, pp, 117-128. Voor
het Coney Island-'pyrodrama' van
The Last Days o( PompeIi, zle Mayer,
op, Clt (noot 10), pp, 90-97.
21 Op, cit. (noot 7), p, 217, De Ita-
liaanse actrice Hesperia. later een
van de Italiaanse diva's, began In
1910 als vaudeville- en theater-
actrice met een act, getiteld Ripro-
duzlonJdl capolavorl d'arte (Repro-
due ties van meesterwerken van de
kunst). De meeste namen van de
schilders en beeldhouwers wier
werk ze verbeeldde zijn inmlddels
allang vergeten, behalve Antonio
Canova, T Simon celli, Hesperia,
stella del varieta e diva del muto.
z,pl. 1995, pp. 25-31

6 Ansichtkaart nODr een
rec1ame(ato uit de film Quo
vadis!, Cines 19/3, collectie

Ivo Blom, Amsterdam.



bruikt vanwege het culturele cachet dat zij het nieuwe
medium gaven, maar er zijn ook andere argumenten
aan te voeren. Tableau vivant-films gebaseerd op acade-
mische schilderijen waren een manier om naakt op
het witte doek te vertonen. Net als in het theater was
naakt geoorloofd mits het onderwerp statisch bleef en
het uitgebeelde tafereel behoorde tot de categorie
van schilderkunst (mythologisch, allegorisch of his to-
risch) waarin naakt werd toegestaan. Dit kon niet
voorkomen dat er stevig geklaagd werd vanuit sociale
en religieuze gelederen. Ook de pers bekritiseerde -
op al dan niet humoristische wijze - deze Living Pictu-
res: 'Men zegt dat het doel van ware kunst is om kunst
te verbergen, en in sommige van deze films hebben de
dames niet veel anders te verbergen.'22

Gerome, Sienkiewicz en Guazzoni

Welke aanwijzingen zijn er voor een traditie die de
film Quo vadis? verbindt met Geromes schilderijen?
Allereerst is er het uitgangspunt van de roman Quo
vadis? van Henryk Sienkiewicz. Deze Poolse schrijver
moet zeer populair zijn geweest in Italie, aangezien er
daar diverse vertalingen van zijn roman verschenen
tussen 1896 - het verschijningsjaar van de roman - en
1913 - het jaar dat de gelijknamige film uitkwam.
Slechts enkele van deze edities waren ge"illustreerd23

De meest interessante was een editie uit 1909, gepu-
bliceerd door Bideri in Napels (afb. 4), die illustraties
bevat ontIeend aan Geromes PoWce verso (afb. 5) en La
demiere priere, naast afbeeldingen naar andere schilders
onder wie Sienkiewicz' landgenoot Henryk Sie-
miradzki.24

Voorafgaand aan de film van 1913 zijn er verschil-

lende adaptaties van de roman Quo vadis? voor theater
en film gerealiseerd. Een toneelversie van de roman
werd in 1900 in Napels opgevoerd. Daarin trad Amle-
to Novelli, die later de hoofdrol speelde in de filmver-
sie, als Nero op. Een andere toneelbewerking werd in
Turijn in 1910 opgevoerd. De Franse componist Jean
Nougues componeerde een opera gebaseerd op de
roman. De eerste filmversie van de roman was waar-
schijnlijk die van Pathe in 1901, een film die Guazzo-
ni best gezien kan hebben aangezien rond 1900 Pathe-
films veel gedistribueerd werden in Italie.25 De film
zelf bestaat niet meer maar in de Pathe-catalogus is
een foto met de gladiatorscene afgedrukt. De mise-en-
scene is erg frontaal en mist geheel de perspectivische

7 jean-Leon Gerome, La derniere
priere/Martyrs chretiens au

Colysee, /863-/883, olieverf op

doek, 87,9 x /50, / cm, Walters
Art Museum, Baltimore.

8 Ansichtkaart van La derniere

priere, ca. 1900, collectie /vo
B/om, Amsterdam.

22 Op. cit. (noot 7), p. 218. Bous-
quets Pathe-catalogus vermeldt als
een van de scenes grivoises - een
serie pikante films van Pathe - de
film Flagrant delit d'adultere (ca.
1896-1900), als een adaptatie van
het schilderij Flagrant deftt (na



diepte van Geromes Pol/ice verso, maar de poses van de
overwinnende l1lirl1lillo en de verslagen retiarius zijn ge-
kopieerd naar Geron,es schilderij, zij het vanuit een
andere hoek. Overigens had Gerome die pose al be-
hoorlijk 'publiek' gemaakt door een standbeeld van de
mirl1lil/o en de retiarius in dezelfde poses en met dezelf-
de wapens als op zijn schilderij te nnken. Het beeld
won prompt in 1878 een prijs op de Parijse Wereld-
tentoonstelling. Na Geromes dood kwam het in 1909
in de tuin van het Louvre terecht, geincorporeerd in
een monument te zijner nagedachtenis. Gerome was
dus zelf medeverantwoordelijk voor reproducties naar
zijn eigen schilderij en droeg zelf bij aan de 'iconise-
ring' van zijn werk.

In 1910 volgde een tweede Franse filmversie naar
de roman Quo vadis?, geproduceerd door Film d'Art
onder de titel Aux temps des premiers chrhiws (Tn de tijd
vall de eerste christweIl), maar het is tot nu toe onmoge-
lijk gebleken de film te traceren en te bestuderen op
schilderkunstige verwijzingen. Mocht de film ooit op-
duiken, dan is het interessant te onderzoeken of de
publieke tentoonstelling van Geromes standbeeld van
invloed is geweest voor het citeren van Geromes schil-
derij in deze filmversie, geproduceerd een jaar nadat
het standbeeld in de tuin van het Louvre was geplaatst.

Een van de meest directe verklaringen voor de ci-

taten naar Gerome in Quo vadis? is Guazzoni's eigen
achtergrond als schilder, afficheontwerper en decor-
ontwerper. Enrico Guazzoni had gestudeerd aan het
Istituto di Belle Arti te Rome. Hij had een gedegen
training in het academisch tekenen en schilderen ach-
tel' de rug en een studie van het werk van zijn illustere
voorgangers. In zijn memoires, gepubliceerd in het
Romeinse vakblad Film in 1941, bekende hij dat zijn
voorliefde voor het accurate detail terugging op zijn
vroegere scholing als schiJder.26 Na een incidentele as-
sistentie in 1907 begon Guazzoni in 1909 als filmre-
gisseur bij de Romeinse filmstudio Cines. Hij ontwik-
kelde al snel een voorliefde voor historische films, met
name over de klassieke Oudheid. Daarbij besteedde hij
- net als Gerome - veel aandacht aan de juiste recon-
structie van het verleden, althans wat decor en kos-
tuums betrof, in een tijd dat dit in de jonge film indus-
trie nog helemaal niet zo normaal was. Aanvankelijk
was Guazzoni ook zelf verantwoordelijk voor het
decor- en kostuumontwerp van deze films.

Agrippina (1911), over het leven van de vrouw van
keizer Claudius en de moeder van keizer Nero, was
Guazzoni's eerste film over het oude Rome. Het was
een van de eerste Italiaanse historische films met een
groot aantal figuranten - Guazzoni zelf hield het op
tweeduizend. We zien hier al het stereotype van Nero

1876) door Jules-Arsene Garnier.
een leerling van Gerome. Een an-
dere scene gnvoise. Le jugement de
Phryne (ca. 1896-1899), zou kun-
nen zijn ge'inspireerd op het be-
roemde gelijknamige schilderi) van
Gerome (1861). Zie hiervoor: op.
cit. (noot 5), p. 854. 23 Vertalin-
gen van Quo vadis? waren onder
meer die door Federico Verdinois
,n Napels (uitgegeven door De
Hun & Rocholl, 1899 en 1900),
Ferdinanda Bideri, oak in Napels
(Blderi 1909) en Ketty Nagel in
Milaan (Treves 1900 en 191 I). De
Verdinois-versle was waarschijnlijk
de eerste en verscheen al in 1897
als feuilleton in het dagblad /I Cor-
nere di Napoli. De editie van 1899
van Verdinois' vertaling noemde
zich al de vierde geautoriseerde
Italiaanse editie, dus er zijn zeker
eerdere edities geweest die echter
niet in de catalogi zijn opgenomen.
De editie van 191 I van Treves was
al de zeventiende druk door die
uitgever. Deze editie, die volgens
de catalogi de meest recente was
in de tijd dat Guazzoni ziJn film be-
gan, zou hem - Guazzoni beweert

9 Film still uit Una tragedia al

cinematografo, Cines /9/3. Op
de achtergrond is het a(fiche van
Quo vadis! te zien. Foto collectie

Ivo 810m, Amsterdam.



als wrede, laffe, verraderlijke en perverse keizer, zoals
hij later ook terugkeert in Quo vadis? DestiJds was de
verschiJning van Nero als gezette man met een rond
hoofd en ringbaard al een vaststaand beeld, ongetwiJ-
feld g6nspireerd op antieke afbeeldingen maar zeker
ook op een typologie van recenter tijden, voortko-
mend uit schilderkunst, theater en film. Amleto No-
velli, die later de hoofrol van Vinicius in Quo vadis?
zou spelen, acteerde in Agrippina als Brittannicus,
Claudius' oudste zoon.

In hetzelfde jaar als Agrippilla maakte Guazzoni
een andere historische film, La Sposa del Nilo (De
bruid vall de Nijl) (1911). Voor de vergelijking tussen
film en schilderkunst is de film niet alleen interessant
vanwege een scene waarin mensen van bovenaf uit
een huis een parade beneden op straat gadeslaan. Dit
doet denken aan het werk van Alma- Tadema waar
vergelijkbare gezichtspunten van boven naar beneden
worden geconstrueerd. De film lijkt bovendien sterk
op een Livillg Picture. De hele film is eigenlijk een op-
maat naar de eindscene. Twee Egyptische geliefden
worden wreed van elkaar gescheiden wanneer het
meisje bestemd is om geofferd te worden aan de Nijl
vanwege de heersende droogte. Tevergeefs probeert de
jongen haar te redden. De climax van de film waarbij
het meisje door priesters in de Nijl wordt geworpen,
is een scene die waarschijnlijk ontleend is aan een
schilderij dat in Rome nog steeds in de Galleria Na-
zionale d'Arte Moderna te zien is: La Sposa del Nilo
(1865, afb. 11) van Federico Faruffini (1831-1869)27
In het schilderij zien we het meisje in het water drij-
ven alsJohn Everett Millais' Ophelia (1851-1852),

omringd door bloemen - een geliefde negentiende-
eeuwse topos, die ook in de vroege film veelvuldig
voorkomt - terwijl de priesters en het publiek op de
rivieroever in de verte toekijken. In de film is dit mo-
ment gesplitst in twee shots: allereerst een overzichts-
beeld waarbij het meisje in het water wordt gegooid,
gevolgd door een shot van het meisje drijvend in het
water maar waarbij de toeschouwers op de Nijloever
buiten beeld blijven. Guazzoni kan Faruffini's schilde-
rij, dat al in zijn eigen tijd beroemd was en gereprodu-
ceerd werd, gemakkelijk gezien en gebruikt hebben als
een Livillg Picture. In feite is de film La Sposa del Nilo
niet anders van structuur dan Patlle'S Ull duel apres Ie
bal en de Living Pictures van de British Mutoscope &

Biograph: het ensceneren van de hele film 011'1 te laten
zien wat er voorafging aan het eind-'tableau'. Kortom,
het hanteren van schilderkunstige verwijzingen was
niet nieuw voor Guazzoni28

Waarom zou Guazzoni de schilderijen Pol/ice verso
en La del'lliere priere als uitgangspunt hebben genomen?
Natuurlijk vanwege de rijkdom in detail, die het ge-
voel van een tot leven gewekt verleden versterkt. Maar
ook de correctheid van het detail kan een rol hebben
gespeeld. Gerome was in zijn tijd immel'S bekend om
zijn getrouwe en archeologisch correcre reconstruc-
ties. H ij was gefixeerd op het exacte detail en deed
uitgebreid archeologisch en ernografisch onderzoek:
kleding, architectuur, theorieen over licht en atlno-
sfeer - dit alles droeg bij aan de correctheid en preci-
sie van zijn reconstructies van de geschiedenis. Het

harnas gedragen door de lIIinllil/o in Pol/ice verso was
bijvoorbeeld gekopieerd naar een echt harnas in het
archeologisch museum in Napels29 Gerome aarzelde
niet om de gladiator in Pol/ice IJerso voor te stellen als
een niet zo jonge en niet al te slanke man - als iemand
die alleen is blijven winnen vanwege superieure tech-
niek en ervaring30

Overigens hoeft Guazzoni niet de enige te zijn ge-
weest die vanuit zijn achtergrond als schilder vera nt-
woordelijk kan worden gesteld voor de citaten naar
Gerome in QIIO vadis? Mogelijk speelde de inbreng
van de decorontwerper voor die film ook een belang-
rijke rol. Dat was namelijk de destijds bekende schil-
der Camillo Innocenti (1871-1961). Innocenti was net
als Guazzoni geschoold aan het Romeinse [stituto di
Belle Ani en was bekend om zijn orientalistische en
historische taferelen.31

10 Lantaarnplaten uit de serie Quo

vadis? noar Pollice verso en La

derniere priere, La Bonne Presse,
ca. 1909, eolleetie Nieo's Toover-

lantaornmuseum, Scheveningen.

In zijn memoires (zie noot 26) dat
hij zelf de te verflmen roman had
uitgezoeht - of de Cines-studio
ge"lnspireerd kunnen hebben. Treves
bood destijds viJf verschillende
versies aan, waaronder een met 54
tekeningen door A. Minardi. 24 De
roman bevat oak illustraties van
Siemiradzki's De toortsen van Nero
plus een aantal afbeeldingen die ik
niet heb kunnen thuisbrengen. Zlj
doen wel denken aan het werk van
Alma-Tadema. vooral een afbeelding
van Eunice, Petronius' slavin, die
een relatle met hem krijgt en met
hem sterft. 25 A. Bernardini en
V. Martinelli, II Cinema muta ItallOno,
1913. 1 (JIm degli anm d'oro, II. Roma
1994. pp. 182-183. Z,e ook:



De citaten van Gerome in Quo vadis?
Wat doet nu precies aan Geromes schilderijen denken
in de film Quo vadis'32 Net als in de roman verbindt
de film de romance tussen de Romeinse edelman Vi-
nicius en de Christin Lygia met grote gebeurtenissen
onder keizer Nero's bewind als de brand van Rome,
Nero's wreedheden en zijn dood. Deze combinatie
van 'kleine' en 'grote' geschiedenis zou de standaard-
formule voor het historische genre in de film worden.
Bijna aan het eind van Quo vadis? dreigt Lygia publie-
kelijk te worden vermoord. Op een wilde stier gebon-
den wordt zij de arena ingejaagd, maar haar sterke 'bo-
dyguard' Ursus doodt de stier en redt haar. Als opmaat
naar die climax worden drie opeenvolgende scenes ge-
toond van de wagenrennen, de gladiatoren en de leeu-
wen die de christenmartelaren aanvallen. De wagen-
rennen worden vanuit een perspectief gefilmd. Links
staat een - duidelijk valse - muur met twee grote zui-
len erachter, achteraan ziet men de tribunes n1.et de
toeschouwers. Dezelfde hoek en dezelfde set keren
terug in de scene met de leeuwen en de martelaren
(afb. 1). De scene is duidelijk gekopieerd naar Gero-
mes La derniere priere.

Na de wagenrennen zien we shots van het binnen-
komen van de gladiatoren, hun groet aan de keizer en
hun gevechten. Een lang shot toont de mirmil/o en de
retiarius in gevecht. Als de een de ander uiteindelijk
neersteekt, wordt dit shot gevolgd door een kort sta-
tisch shot, waarin je de gladiator ziet met een voet op
zijn slachtoffer, precies in de pose van Ghomes Pol/ice
verso (vgl. afb 6). Links van de keizerlijke loge ziet
men een groep vrouwen in het wit: de Vestaalse maag-
den, in het schilderij rechts van de keizer zichtbaar.
Zowel op het schilderij als in de film reageren de
Vestaalse maagden agressief en verhit op het spektakel
in de arena.

Waar Pathe in de filmversie van 1901 alleen de cen-
trale compositie van de twee mannen kopieerde, nam
Guazzoni het citaat veelletterlijker door de ruimte-
lijke omgeving van Pol/ice verso te herscheppen. Hij
gebruikte dezelfde hoek en kopieerde het decor, met
de muur van de arena links en de keizerlijke loge
rechts. Bovendien wist hij bij het filmpubliek dezelfde
sensatie als die van het schilderij op te roepen, name-
lijk dat je als kijker in de arena staat, samen met de
gladiatoren. Dat gevoel van directheid en latent fysiek
gevaar is ook aanwezig in de gekopieerde scene van
La derniere priere (afb. 1). Een verschil is hier wel
Guazzoni's toevoeging van 'analytische montage': in
plaats van de hele actie in een shot te vertonen wordt
de actie opengebroken in verschillende shots vanuit
verschillende standpunten. Er zijn bijvoorbeeld tus-
senshots te zien van angstige martelaren en van de
leeuwen die de resten van de christenen verscheuren.
Behalve de shots die het perspectief van de arena laten
zien, last Guazzoni shots in die zijn opgenomen vanaf
de tribunes, zodat wij het gezichtspunt van zowel de
toeschouwers als de leeuwen te zien krijgen. Het ge-
zichtspunt van de slachtoffers is opmerkelijk genoeg
afwezig, waardoor Guazzoni in de buurt komt van de
kille afstandelijkheid die zo duidelijk is in de schilde-
rijen van Gerome.

Het vergemakkelijken van de hetkenning van de
citaten werd overigens niet alleen in de film onder-
steund door het stilzetten van de actie, maar ook bij
het uitbrengen van de film, buiten de bioscoopzaal,
via reclame. Een van de affiches van de film was
rechtstreeks gebaseerd op La derniere priere (afb. 9).
Reclamefoto's met afbeeldingen van de gladiatorscene
en de scene van de leeuwen in Quo vadis? vertonen
grote overeenkomsten met Geromes Pollice verso en La
derniere priere. Precies die momenten zijn uitgekozen

A Bernardini, Cinema muto itollOno.
Arte, divismo e mereato 1910-1914,
Roma / Bari 1982, pp. 146-154. La-
tere filmversies volgden in 1924 en
1951, een Itallaanse televlsieserie
werd in 1985 voor de RAI-televlsle
gemaakt 26 Guazzoni's memoires
van zijn vroege filmcarriere werden
gepubllceerd In F/lm, (194 I) 23, pp.
13-14; 24, p. 9; en 26, p. 5 Helaas
werden de memoires na no. 26
niet gecontinueerd, zodat Guazzo-
ni's herinneringen over het maken
van Quo vodisl ongepubliceerd ble-
ven. Nadat hi) de academie had
verlaten en voordat hij in de film-
wereld begon, had Guazzoni allerlel
banen zoals afficheontwerper voor
theaters, decorontwerper voar een
toneelgezelschap en schilder van het
plafond van een van de eerste Ro-
meinse vaste bioscopen, Moderna.
27 P Bucarelll, The Notional Gallery
or Modern Art (Rome - Valle G/ulia),
Roma 1976, p 153, 204 Zie ook:
F. Bellonzi, Arch/tettura, pittura, scul-
tura dol Neoclossicismo 01 Liberty,
Roma 1978, p. 82. 28 De beschrij-
vingen van La 5posa del Nilo en
Agnppino ziJn gebaseerd op het be-
klJken van de desbetreffende ftlm-
kopieen In de Desmet-collectie van
het Filmmuseum te Amsterdam.
290p Clt (noot 6), pp. 58-59.
30 ACelebonovlc, The Heyday or
Solon Pointing. Masterpieces or Bour-
geois Realism, London 1974, p. 77.
31 Nadlen was Innocenti ook de-
corontwerper voor de grote spek-
takelftlm Cobiria (Italla 1914) en de
voornaamste Italiaanse historische
ftlms in de peri ode 1918-1922, zo-
als Fobiola (Palatlno Film 1918),
eveneens gereglsseerd door Guaz-
zoni, I BorglO (Medusa Film 1920)

/! Federico Farumni, La Sposa

del Nilo, /865, olieverr op doek,
/25 x 245 cm, Galleria Naziona!e
d'Arte Moderna, Rome.



die het meest op de twee schilderijen lijken. Een des-
tijds veelgebruikte .fi/111 sril/ voor Quo vadis? laat de
leeuwen op de voorgrond uit de kelder omhoogko-
men, terwijl op de achtergrond de martelaren in
doodsnood afwachren (afb. 1). De compositie lijkt
sprekend op Geromes La deYlliere priere. Op een andere
veelgebruikte reclamefoto van Quo vadis? heffen de
gladiaror en zijn slachroffer hun armen met exact de-
zelfde gebaren als in Po/lice verso. De reclameforo's
voor de film werden ook als ansichtkaarten verspreid
en ook hier waren de afbeeldingen met de moment-
opnames die de twee schilderijen herscheppen promi-
nent aanwezig. Mer de introductie van lange speelfilms
als Quo vadis? werd het gebruik van programmaboek-
jes ge"introduceerd. In het Nederlandse programma-
boekje voor Quo vadis' trefje niet alleen de bovenge-
noemde foro's aan, het boekje bevat tevens op de ach-
terzijde een prent die een ruwe schets is mar La
dewiere priere (afb. 12).

Geromes scenes yan het openbare R.omeinse le\'en ap-
pelleerden aan filmmakers die de wrede en spectacu-
laire kant ervan wilden benadrukken. Dit geldt O\'eri-
gens evenzeer voor de vroege Italiaanse film als voor
het latere Hollywood. Toen de Italiaanse filmindustrie
tijdens de Eerste Wereldoorlog ineenstortre, lumen de
nieuwe Amerikaanse IIwjors de filmwereld van Europa
over en werden zij de leiders in het hisrorische genre.

Dat leidde tot spektakelfilms als The Sigll of the Cross
(Famous Players 1914 en Paramount 1932) en Bell Hllr
(MGM 1926), films die op hun beurt duidelijk op ne-
gentiende-eeuwse historieschilderkunst zijn ge"inspi-
reerd. Heel wat originele doeken van Gerome waren
eind negentiende eeuw in Amerikaanse handen geko-
men - niet in het minst door lovende recensies van
schrijvers en critici als Henry James - maar hingen
nog niet in groten getale in openbare collecties33 Voor
zover de filmmakers, -producenten en -decorontwer-
pers van Hollywood de originelen niet konden bekij-
ken, was het wel gemakkeliJk voor hen reproducties
naar Geromes schilderijen te zien.

In het verleden is vaak gespeculeerd over de in-
vloed van Alma- Tadema op de epische film van Italie
en Hollywood.3· Toch lijkt het steeds duidelijker dat
het werk van Gerome minstens even belangrijk zo niet
belangriJker is geweest als bron voor het visuele voca-
bulaire van de Oudheid in de film. De grote cliches
van de wagenrennen, de arena met de gladiaroren en
de leeuwen versus de Christenen - kortom, het stan-
daardbeeld van het openbare R.omeinse leven dat rot
ons gekomen is via films en de strips \'an Asterix -
vinden hun oorsprong in de schilderijen van Jean-
Leon Gerome.

WULFF f3 BEKKER-S' eerste Nederlandsche Import
voor Cinematografische Meesterwerken

en C/fano de Bergerac (Extra Film
1922). Voor Innocent,'s filmcarne-
reozle II cinema muto Ita//Ono. op.
Clt. (noot 25). Voor ziln schilders-
loopbaan. zle C. Juler.Les orienta/IS-
tes de I'ecole lta/lenne. Courbevoie
(Paris) 1992 (I e dr. 1987). p. 292.
32 De filmkople die voor deze be-
schnjving ISgebrUlkt. ISdegene die
door het Filmmuseum Amsterdam
ISgerestaureerd. op baSiSvan be-
staande kopleen in de filmarchleven
van Mllaan. Rome. Amsterdam en
Londen. maar hoofdzakelijk geba-
seerd op de Londense kople.
33 Vanaf de jaren zeventig van de
negentlende eeuw kochten diverse
nJkeAmerikanen Geromes werk.
FinanCierWilliam Walters kocht La
dermere priere, evenals een verSle
van Un duel aprcs Ie bai. Samen
met La Mort de cesar kwamen de-
ze schlldenJen later terecht In het
Walters Art Museum In Baltimore.
Koopman Alexander Turney Ste-
wart kocht Geromes CircusMaxl-
mus. dat Z1chnu In het Chicago Art
Institute bevlndt. Pol/Iceverso ten
slotte werd eveneens door Stewart
gekocht en maakt nu deel Ult van
de collectle van het PhoeniX Art
Museum. D.E. Mcintosh. 'Goupll
and the Amencan Tnumph of Jean-
Leon Gerome', in: tent. cat. Gerome
& Goupil. op. Clt. (noot I). pp. 45-
53; J.Harding. ArtIStes Pomplers.
French AcademiC Art In the 19th
Century. London 1979. pp. 23-29.
34 BIJvoorbeeld door Swanson. op.
Clt. (noot I I I. en PM. De Santi.
Cinema e p/ttura. Art DOSSier.16.
september 1987.

12 Achterzijde Nederlands pro-

grammaboekje bij de film Quo
vadis!, Cines /913, col/eclie /vo

Blom, Amsterdam.



Museumbeleid
Topics. Developments in Dutch
museum policy; red. F.Kuyven-
hoven. Amsterdam, Instituut
Collectie Nederland, 200 I . 72
pp., afbn. in zww., ISBN 90-
400-9571-0. Tekst in Engels.

Natuur
In statu nascendi. Artistiek com-
mentaar op natuurgebied Isabel-
legreend; tekst T Eggen e.a.
Roermond, 5tedelijk Museum
Roermond, 200 I. 29 pp., afbn.
in kleur en zww, biogr. gegs.,
lijst van tent., ISBN 90-74154-
14-X. Tent. 5tedelijk Museum,
Roermond. Artistiek commen-
taar van Titia Eggen,Mark
Thorn Leeson, Erik van Maar-
schalkerwaard, Cune van Groe-
ningen en Vanonna.

Omroep
Omroeporchitectuur. Kothedro/en
en luchtkaste/en van de omroep
in Hilversum; tekst A. Weltens
e.a. Zwolle, Waanders, 200 I.
608 pp., afbn. in kleur en zw.w.,
biogr. en bibliogr. gegs., reg.,
ISBN 90-400-9590-6; f 851
€ 38,60. Verkenning van de
Nederlandse architectuurge-
schiedenis en de ontwerpen
die daaruit zijn voortgekomen
binnen de mediasector met
o.m. de AVRO-bouw gefoto-
grafeerd door Eva Bessnyo.

Openbare ruimte
Kunst en de openbare ruimte;
red. W. Beeren, H. van Haaren,
T de Jong; tekst W. Beeren e.a.
Amsterdam, Vossiuspers UvA,
200 I. 139 pp., afbn. in zw.w.,
biogr. gegs., ISBN 90-5629-
160-2. Op uitnodiging van de
Universiteit van Amsterdam
schreven verschillende auteurs,
onder wie architecten, kunste-
naars, opdrachtgevers en
kunstmanagers, over hun erva-
ringen met kunst in de open-
bare ruimte.

A public space. Nieuwe kunst 1
New art in Amsterdam; red. P
van der Heijden e.a.; tekst M.
Beerman e.a. Amsterdam, Am-
sterdams Fonds voor de Kunst,
200 I. I 10 pp., afbn. in kleur en
zww, ISBN 90-8033-6769. Pu-
blicatie ter gelegenheid van
200 I: A Public Space Odyssey,
gewijd aan beelden in de Am-
sterdamse open bare ruimte.

Puntenel
Unlimited.n/ # 4; red. E.van
Duyn. Amsterdam, De Appel,
200 I. 104 pp., afbn. in kleur en
zww, biogr. gegs., lijst van tent.,
ISBN 90-73501-54-7. Tekst in
Engels.Tent. De Appel, Am-
sterdam.

Rotterdam
Interbeflum Rotterdam. Kunst en
cultuur /918-1940; M. Halberts-
ma, P van Ulzen e.a. Schiedam,
Scriptum Art, 200 I. 388 pp.,
afbn. in kleur en zw.w, biogr.
en bibliogr. gegs.;f 75/€ 34,03.
Tent. Las Palmas,Rotterdam.

Panorama Rotterdam. Meesters
oon de Moos 1820-/940; tekst
P van Beveren e.a. Schiedam,
Scriptum Art, 200 I. 192 pp.,
afbn. in kleur, biogr. en bibliogr.
gegs., reg., lijst van tent.;
f 69,90/ca. € 31,70. Tent.
Kunsthal, Rotterdam. Met o.a.
zes grote havenschilderijen van
Charley Toorop, Rotterdam
schilderijen van Jan Sluijters en
de verwoesting van Rotterdam
in 1940 verbeeld door Chabot
en Fiedler.

Post Rotterdam. architecture and
City after the tabula rasa; tekst
P Gadanho, B. Lootsma, R. van
Toorn. Rotterdam, 0 I0 Publish-
ers, 200 I. I 3 I pp., afbn. in kleur
en zww, biogr. en bibliogr.
gegs.,ISBN 90-6450-430-X;
f 79,50/€ 37,50. Tekst in En-
gels en Portugees. Tent. Galeria
do Palacio, Porto.

Sonsbeek
Als de kunst er om vraagt. De
Sonsbeektentoonsteflingen 1971,
1986, 1993; red. J. Boomgaard,
M. van Mechelen, M. van Rijsin-
gen; tekst J. Boogaard e.a. Am-
sterdam, Stichting Tentoonstel-
lingsinitiatieven [etc.], 200 I.
232 pp., afbn. in kleur en zw.w.,
reg, ISBN 90-76178-04-5;
f 59,50/€ 27.

Wonen
Leven in toen. Vier eeuwen Ne-
derlandse inteneurs in bee/d;
red. F.van Burkom e.a. Zwolle,
Waanders, 200 I. 304 pp., afbn.
in kleur en zw.w., bibliogr. gegs.,
reg., ISBN 90-400-9572-8;
f 85,85/€ 38,95. Manifestatie
Historisch Interieur, 200 I.

Dirk Torenvlied verzorgt de

Nieuwe uitgaven namens de afde-
ling Moderne Kunst van het RKD,
Postbus 90418, 2509 LK Den

Haag, telefoon 070-3339772.

Gerome and Quo Vadist Pictural
influences in the cinema

The work of Jean-Leon Gerome (1824-1904) plays
an important role in the Italian epic Quo Vadis? (1913)
by Enrico Guazzoni. In addition to the pervasive
influence of Gerome's work on the film's
reconstruction of ancient Rome, Guazzoni literally
quotes two of Gerome's paintings in the course of the
action while, in the case of one of them, the film adds
a static insert to help audiences identify the quotation.
I am referring to the paintings The Christian Martyrs'
Last Prayer (1863-1883, ill. 7) and Pol/ice verso (1874,
ill. 2). The representation of antiquity in the film Quo
Vadis? is clearly much more than an archaeological
reconstruction. Indeed, it is equally indebted to the
image of antiquity fostered by nineteenth-c·entury art
and disseminated in all sorts of secondary forms by the
media of reproduction; engraving, photography,
lantern slides, book illustration and early film. That
image of ancient Rome and Pompeii, which became
one of the great cliches of the cinema, is situated in
part in the artistic imagination. The investigation of
pictorial influences on Quo Vadis? addresses first the
general question of how the academic representation
of the ancient world was transmitted, and then
examines the specific case of the relationship between
Gerome's paintings and Quo Vadis?, both the novel
and the film.

Our inquiry into pictorial influences in a film like
Quo Vadis? reveals not only the vigorous afterlife of
certain nineteenth-century paintings - their
dissemination in, and reappropriation by, popular
cultural forms such as book illustration, theatre and
film - but also the importance of exploring the
intermediate phases of the passage from painting to
cinema. In order to make sensible inferences about
pictorial quotations in film, we need to explore the
gaps in the interface between the history of painting
and the history of cinema. If we ignore the shapes and
phases of historical transition and transmission when
comparing painting and cinema, we risk simply
projecting our own limited contemporary perspective
onto the past that is represented. In other words, we
end up speaking about our influences rather than the
influences at work in the film. By exploring the spaces
between paintings and pictorial quotations, we can
trace the ways in which images turn into icons and
cliches, thereby acquiring a second life. We will also
be able to improve our understanding of how
intermediality functions in practice. This kind of
approach reveals how certain images function as
cultural icons of veracity, creating a canonical view of
the past that corresponds to the expectations of the
audiences of the new medium; expectations of
authenticity, certainly, but also oflegitimacy and
cultural register.


