
[ INTERVIEW ]

‘Het is vrij simpel om mij onaantrekkelijk te maken’
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De Britse actrice Rebecca Hall (1982) is 
jaloersmakend mooi, intelligent en nog 
aardig ook. En ze speelt een hoofdrol in de 
nieuwe tragikomdie ‘Please give’, waarin  
ze een opvallend onzichtbaar type speelt.

In ‘Please give’ hoopt een stel dat hun pinnige, 
bejaarde buurvrouw snel overlijdt, zodat ze 
hun flat uit kunnen breiden met die van haar. 
De New Yorkers krijgen het echter aan de stok 
met de kleindochters van het besje. ‘Please 
give’ is een charmante film die zó low budget 
was, dat Rebecca en collega’s – onder wie 
Catherine Keener en Amanda Peet – guerrilla-
style in Manhattan moesten filmen en geen 
eigen trailers kregen, maar slechts één kamer 
om hun pauzes in door te brengen. Geen luxe, 
maar wel leuk. Rebecca over:

Haar beroemde vader: “Toen ik aan het begin 
van mijn carrière gecast werd voor een rol in 
mijn vaders toneelstuk ‘Mrs. Warren’s profes-
sion’, wist ik niet zeker of hij mij koos omdat ik 

zijn dochter was of omdat ik goed kon acteren. 
Dus hell yeah, dat legde een enorme druk op 
mijn prestaties. Achteraf heb ik een groot risi-
co genomen: het had het einde van mijn ac-
teercarrière kunnen betekenen. Als actrice uit 
een rasechte theaterfamilie moet je verdomd 
goed zijn – ik kom niet weg met middelmatig-
heid. Steeds vaker verschijn ik nu in de media 
als Rebecca Hall, in plaats van ‘de dochter  
van Peter Hall’ (theater- en filmregisseur, red.). 
Niet dat het laatste erg is trouwens, want ik 
ben heel trots op mijn vader.”

Gesjeesde student zijn: “Ik heb altijd op privé-
scholen gezeten en studeerde daarna Engels 
aan de universiteit van Cambridge. Toch  
besloot ik halverwege voor het acteervak te 
kiezen. En nee, dat werd niet toegejuicht door 
mijn familie. Ze hadden er alles aan gedaan  
om mij de beste opleiding en een stevige basis 
te bieden, kiest hun dochter alsnog voor een 
onzekere toekomst! Inmiddels hebben ze zich 
erbij neergelegd. Sterker nog: als je het mijn 

vader nu zou vragen, is hij eigenlijk supertrots 
dat ik toen die stap heb gezet.”

Haar rol: “Ik heb regisseur Nicole Holofcener 
werkelijk gestalkt voor deze rol van kleindoch-
ter. In die tijd waren ‘Vicky Cristina Barcelona’ 
en ‘Frost/Nixon’ al opgenomen, maar nog niet 
uitgebracht. Ik was dus nog redelijk onbekend. 
Toen ik Nicole uiteindelijk toch te spreken 
kreeg, vond ze me ongeschikt. De kleindochter 
moest kampen met overgewicht en pukkels  
en Nicole vond me daar te glamourous voor. Ik 
riep natuurlijk direct dat ik kon aankomen en 
pukkels kon kweken, maar het hielp allemaal 
niets. Pas nadat ik haar foto’s stuurde met lelijk 
geknipt en ongewassen haar, wist ik haar over 
te halen. Uiteindelijk hoefde ik voor de rol maar 
weinig aan mijn uiterlijk te veranderen, want 
mij onaantrekkelijk maken bleek eigenlijk vrij 
simpel: laat make-up achterwege en je kijkt zo 
over me heen, haha!” (MN)

‘PLEASE GIVE’ DRAAIT NU IN DE BIOSCOOP.
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