
 

 

Interview met filmmaker over het maken van The Centrifuge Brain Project: 

Hoe ben je uiteindelijk op het plan gekomen om een documentaire te maken 
met een verzonnen en onrealistisch onderwerp? 
Ik ben nooit een voorstander geweest van zware stilering, ik hield altijd van een 
realistische benadering. Dus als je de meest realistische stijl voor een fictieve 
film kiest kom je automatisch in de buurt van een “mockumentary”, een vorm 
van satire of een parodie. Het was nooit mijn bedoeling om mensen echt te la-
ten geloven dat dit echt was, ik wilde gewoon dat het publiek het gevoel kreeg 
dat ze ooggetuigen waren om de impact van het idee te vergroten. Films zoals 
"District 9" of "Children of Men" waren een grote inspiratie voor mij. Hier-
naast werk ik nu ruim 15 jaar aan diverse tv-documentaires die waarschijnlijk 
ook van invloed zijn geweest. 

Je hebt veel moeite gedaan om een overtuigende façade voor de film te bou-
wen. Wat waren voor jou de belangrijkste elementen om dit te bereiken? 
Ik denk dat het belangrijkste aspect de geloofwaardigheid van het personage is. 
Leslie Barany was perfect voor de rol omdat hij een zeer goede leugenaar bleek 
te zijn. We hebben twee dagen lang gefilmd, een dag in het laboratorium en 
een dag in het pretpark. In eerste instantie gebruikte hij de exacte woorden die 
ik voor hem had geschreven, maar deze klonken niet natuurlijk genoeg. Na een 
paar takes vroeg ik hem om de tekst te negeren en me te vertellen over de 
ideeën die hij zich uit de tekst herinnert en mij, al liegend, als zijn interview-
partner te overtuigen. Dat was het doorbraak moment; hij stopte met acteren 
en begon te liegen. 

Ik denk dat Leslie's geweldige uitvoering de reden is waarom een schokkend 
percentage mensen echt geloofden dat het een echte documentaire is. Ik was 
zeer verrast want voor mij en andere mediaprofessionals is het overduidelijk 
nep. Maar veel "normale" mensen in het publiek dachten dat het waar was. Dit 
weerspiegelt een ander belangrijk aspect van de film: hoeveel vertrouwen we 
hebben in afbeeldingen en media. En natuurlijk is de kwaliteit van de visuele 
effecten een ander cruciaal aspect voor de geloofwaardigheid. 

Hoe hebt u het proces van het schrijven van de dialoog voor Dr. Laslowicz be-
naderd? 



 

 

Ik had al een tijdje de richting voor de monoloog in mijn hoofd maar ik schreef 
het eigenlijk pas op twee dagen voor het filmen. Ik heb het opgeschreven in 
bijna één adem, in een paar uur tijd. Meestal ben ik niet zo snel en gemakkelijk 
in het schrijven maar in dit geval voelde het alsof de humor en filosofie die ik 
sinds jaren in mijn hoofd moest worden vrijgegeven. Er waren geen andere 
mensen bij betrokken om het te schrijven maar Leslie nam mijn ideeën over en 
breidde ze uit met zijn eigen humor en stijl. Dus je zou kunnen zeggen dat de 
laatste tekst mijn schrijven is, in de woorden van Leslie. Ik wist dat ik een ogen-
schijnlijk serieuze maar gekke wetenschapper wenste maar het eigenlijke ka-
rakter van dr. Laslowicz werd veel meer gedefinieerd door Leslie zelf omdat 
zijn aanwezigheid en charisma echt is wat het zo indrukwekkend maakt. Ik had 
geen technische referentie voor de korte film. Ik maakte de gemanipuleerde 
kermisattracties en verzon de technische praat gewoon vanuit mijn eigen we-
tenschappelijke humor. Ze zijn een mix van echte fysica, absurditeit en opzet-
telijke tegenstrijdigheden. Het doel was om de grootst mogelijke fout te maken 
en dit nog steeds serieus en overtuigend te laten overkomen. 

  
 


