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In een paar jaar tijd groeide Carey Mulligan uit 
tot veelgeroemd actrice, stijlicoon en fashion 

darling. Deze maand kunnen we haar 
eindelijk zien als Daisy in de langverwachte 

verfilming van The greaT gaTsBy. Vogue 
sprak de innemende Britse in Londen. ‘Dit is de 

meest glamourous rol die ik ooit heb gespeeld.’ 
— interview maartje laterveer, fotografie kurt iswarienko

‘Ik wil niet het meisje op de poster zijn.’ Dat vertelde Carey Mulligan 
in interview Magazine aan Susan Sarandon. Het was 2009 en an 
education was net uit. Mulligan was toen 24 en speelde een school-
meisje van 16 dat verliefd wordt op een oudere man. Het was zo’n 
film die allesbehalve groot was, qua budget en qua verwachting, maar 
plots van arthouse naar Oscarstatus promoveerde. Carey Mulligan 
kreeg een Oscarnominatie en won de bafta-award voor haar inne-
mende rol, die haar de vergelijking met Audrey Hepburn opleverde 
dankzij haar meisjesachtige schoonheid met tikje trieste oogopslag.
 Nu zijn we vier jaar verder, Mulligan is (bijna) 28 en staat op de pos-
ter van The great gatsby, de langverwachte film van Baz Luhrmann 
(Moulin rouge, australia) naar de gelijknamige roman van F. Scott 
Fitzgerald. Ze heeft haar meisjesachtige schoonheid nog, en ook die 
typische mengeling van verlegenheid en pret in haar ogen, maar de 
vergelijking met Audrey Hepburn dient zich niet direct aan als ze de 
kamer binnenkomt in het Claridge’s Hotel in Londen. Haar haar is 
witblond, daar komt het misschien door. Ze draagt een zwart man-
nenpak, veel make-up op haar wangen en haar ogen zijn zwaar aan-
gezet. Maar er is ook iets anders. Iets afstandelijks, gereserveerds. 
Dit is een ster die binnenkomt, en dat weet ze. Ze zal later in het 
gesprek vaak haar lach laten zien, veel grapjes maken ook, maar iets 
van die reserve zal ze houden. Alsof ze het zelf eigenlijk ook niet 

helemaal kan geloven, dat ze Daisy Buchanan speelt in 
de film die het prestigieuze Cannes-filmfestival dit jaar 
zal openen. ‘Dit is absoluut de meest glamourous rol die 
ik ooit heb gespeeld,’ vertelt ze, met een verrassend lage 
stem voor zo’n frêle figuurtje. ‘Bij de meeste films is er 
niet zo veel glamour, en in mijn leven al helemaal niet.’ 

Als een bruid op een bruiloft
Carey Mulligan praat niet alleen met een duidelijk 
Britse tongval, ze ís ook heel Brits. Hoewel ze een 
groot deel van haar jeugd in Duitsland doorbracht – en 
vloeiend Duits spreekt, ‘vooral als ik dronken ben’, lacht 
ze – heeft ze die typisch Engelse beleefdheid waarmee 
ze vragen behendig omzeilt zonder ze te beantwoor-
den. Vraag haar naar The great gatsby of andere films, 
en ze vertelt honderduit. Maar vraag haar of ze vorig 
jaar werkelijk – rumour has it – op roze Wellington- 
rubberlaarzen met Marcus Mumford trouwde, en ze 
haalt haar schouders op. ‘We eh, trouwden op een 
boerderij in Engeland, dus er waren overal Wellies.’
 Ze houdt er niet van, van de aandacht en roem die 
met haar sterrenstatus komt, noch van de glamour van 
Hollywood. Ze probeert haar leven zo normaal mo-
gelijk te houden. ‘Ik woon in Engeland, niet in la. Ik 
denk dat het daar een heel andere wereld is, van glitter 
en glamour. Ik begeef me alleen in die wereld als ik aan 
het werk ben. De rode loper zie ik als werk. Het is niet 
leuk of zo.’ Mulligan lacht en haast zich dat te corrige-
ren. ‘Het kán wel leuk zijn, maar ik doe het niet voor 
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mijn lol. Ik ga niet voor mijn lol naar glamourfeestjes, maar alleen 
als het voor werk is. En als ik niet aan het werk ben, dan ziet mijn 
leven er heel anders uit. Geen glamour. Ik heb ook niet veel vrienden 
die acteren. Ik denk dat het goed is je te omringen met mensen die 
andere dingen doen. Als je je omringt met mensen die allemaal het-
zelfde doen als jij, verlies je een beetje de grip op het normale leven. 
Mijn vrienden doen allemaal iets anders, en ze gaan ook niet ineens 
anders tegen mij doen nu ik in zo’n grote film speel. Ik doe gewoon 
wat ik leuk vind, en loop om de zoveel tijd over die rode loper.’
 Dat klinkt alsof ze er niet dol op is, op die rode loper. ‘Ik raak er 
altijd gestrest door,’ bekent ze. ‘Het is ook een raar idee, weet je. Je 
staat daar voor honderden mensen die je fotograferen en die dingen 
naar je roepen, aardig of niet, en dat is raar. Dus je voelt je altijd een 
beetje oncomfortabel als je daar zo staat. Maar ik vond het vroeger 
veel enger dan nu. Nu denk ik: just do it, ook al is het niet leuk.’
 En soms pakt zo’n feestje verdomd goed uit. ‘De eerste keer dat ik 
Baz Luhrmann ontmoette, was op een afterparty voor an education 
in Londen. Dat was in het hotel waar hij logeerde. Halverwege het 
feestje kwam Baz naar me toe en zei: “Jullie hebben me wakker ge-
maakt met jullie feestje.” Ik schrok me rot, en wimpelde mijn agent 
af die kwam toesnellen om me te verlossen van die kerel. “Dit is Baz 

Luhrmann,” siste ik. “Baz. Luhrmann!” Hij vroeg: 
“Hoe gaat het met je?” En ik zei: “Nou, het is allemaal 
nogal overrompelend, en eng.” En hij zei: “Dit soort 
dingen zijn als bruiloften. Jij bent de bruid en jouw rol 
is ervoor zorgen dat iedereen het naar zijn zin heeft. 
Het gaat er niet echt om of jij het naar je zin hebt.” 
Aha, dacht ik. Dat was nuttig advies.’

Hello Daisy
Toen Luhrmann haar een jaar later vertelde dat ze 
de felbegeerde rol van Daisy Buchanan in The great  
gatsby had gekregen – in plaats van naar verluidt  
Amanda Seyfried, Blake Lively, Natalie Portman, 
Keira Knightley, Scarlett Johansson – was ze ook op 
een feestje. Het was november 2010 en Mulligan was 
als aanstormend stijlicoon in Chanel-couture op de 
jaarlijkse cfda/Vogue Fashion Fund Awards om Karl 
Lagerfeld aan te kondigen. Toen ze dat net had gedaan, 
stak Catherine Martin, de vrouw van Baz Luhrmann 
en tevens costume designer voor de film, haar een mo-
biele telefoon toe. ‘hello daisy,’ hoorde Mulligan aan 
de andere kant van de lijn, en ze barstte in tranen 
uit – voor de verbaasde ogen van Lagerfeld en Anna  
Wintour. 
 Ze is er nu, bijna drie jaar en vier films later, een stuk 
nuchterder onder, maar toch: ‘Dit is verreweg de groot-
ste film waarin ik heb gespeeld. Dat is wel gek, als je 
dromen zo uitkomen. En meer dan dat zelfs. Ik herin-
ner me nog dat ik een jaar of 14 was en droomde dat ik 
in een film speelde met Judi Dench. Ken je dat, dat je 
in een droom zit die zo echt lijkt dat je niet wakker wilt 
worden, want het is zo fijn? Dat had ik met die droom. 
En toen had ik mijn allereerste filmrol, die was heel 
klein, maar in een film met Judi Dench! Ik was er he-
lemaal ondersteboven van dat ik ook maar in dezelfde 
kamer was als zij. Het is raar als dromen zo werkelijk-
heid worden.’ Niet dat dat allemaal vanzelf is gegaan. 
Mulligan heeft drie keer auditie gedaan voor de toneel-
school en is drie keer afgewezen. Maar ze liet zich niet 
kisten, ook al verzetten haar ouders zich er hevig te-
gen. ‘Om begrijpelijke redenen, eigenlijk,’ vindt ze nu, 
‘maar toen was ik natuurlijk woedend dat ze niet voor 
honderd procent achter mijn ambities stonden. Het was 
het klassieke verhaal. Ik wilde niet naar de universiteit, 
maar dat vonden ze geen goed idee, want dan had ik 
geen diploma om op terug te vallen. Alle meisjes bij 
mij op school gingen studeren, maar ik wilde niet. Dat 
leek mijn ouders een riskante keuze, wat ook zo is – fair 
enough. Maar uiteindelijk steunden ze me wel, toen ze 
eenmaal doorhadden dat ik er echt mijn toekomst van 
wilde proberen te maken.’ 
 En dat wilde Mulligan. Ze schreef als tiener zelfs 

Mouwloze top joie
Jasje calvin klein 
Ketting jennifer fisher 
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‘Bij de meeste films is 
er niet zo veel glamour, 

en in mijn leven al 
helemaal niet’

‘De jurken, de sieraden, 
de make-up en de pruik – 
het is vijftig procent van 
de strijd die je probeert te 
leveren. Ze komen zelf al 
met een verhaal, die jurken’

brieven aan acteurs die ze bewonderde, iets waar ze nu zelf 
hard om moet lachen. ‘O die brieven!’ Wat ze zoal schreef? 
‘Nou, kort samengevat iets als: “Kenneth Branagh, 
je bent de allerbeste. Hoe word ik jou? Kan ik eens komen 
kijken hoe jij dat doet, jou zijn?” En ik schreef: “Mijn 
ouders willen niet dat ik actrice word. Ik kan me niet 
voorstellen dat ik iets anders word. Wat moet ik doen?” 
En Branagh schreef terug: “Je moet het alleen worden als 
je niets anders kunt bedenken of als je het idee niet kunt 
verdragen dat je iets anders zou moeten doen. Het is geen 
kwestie van willen, het is een kwestie van moeten.”’ En 
een kwestie van de juiste brief aan de juiste persoon schrij-
ven. Op een dag schreef ze een brief aan Julian Fellowes 
(inmiddels bekend als producent van downton abbey) die 
bij haar op kostschool een lezing gaf. Als ze actrice wilde 
worden, moest ze een advocaat trouwen, had hij haar toen 
gezegd. Maar ze schreef hem een brief waarin ze zei dat 
haar acteerambitie serieus was. Zijn vrouw pikte de brief 
op en bezorgde haar een auditie voor Pride & Prejudice 
(2005). Ze kreeg de rol (van Kitty Bennet, het zusje van 
Keira Knightley) en de rest is geschiedenis.

Meeuw-tatoeage
Veel van die geschiedenis heeft Mulligan aan haar doorzet-
tingsvermogen te danken. Zoals ze haar ouders overtuig-
de van haar ambitie, zoals ze zich niet door een Fellowes 
liet afschepen met een lullig advies, zo lijkt ze zich kalm 
en onverzettelijk naar de top te hebben gewerkt. ‘Op de 
set van an education kon Lone (Scherfig, de regisseur, 
ml) naar me toe komen en zeggen: “Uhm, dat was niet 
grappig. Maak het grappiger.” En dan liep ze weg.’ Als 
piepjonge onervaren acteur kun je dan twee dingen doen: 
onzeker worden en wegrennen, of blijven en laten zien dat 
je het wel kunt. Mulligan deed het laatste, en vond het 
zelfs een prettige manier van werken. ‘Het was duidelijk 
en direct. En dat maakte het wel zo makkelijk. Er werd 
niet met complimenten gestrooid, er was geen bemoedi-
ging. Het was gewoon rechttoe rechtaan-regie. Net als bij 
Nicolas Refn, dat was ook een belangrijke werkervaring.’
 Refn is net als Scherfig een Deense regisseur, en de ma-
ker van drive (2011), een actiethriller waarin Mulligan 

een hartstochtelijke affaire heeft met Ryan Gosling. Ze kreeg de 
rol op eigen initiatief. ‘Ik had Bronson gezien en Valhallah rising 
van Refn, en ik had al bijna een jaar niet gewerkt na Wall street ne-
ver sleeps. Ik mailde mijn agent en zei: “Als Nicolas Refn weer iets 
gaat doen, zou ik hem graag ontmoeten.” Twee weken later mailde 
hij terug dat hij net een manuscript binnen had gekregen en dat ik 
Nicolas kon ontmoeten. Dus dat deed ik.’ 
 Na drive kwam shame, waarin ze het ontspoorde zusje speelt 
van een seksverslaafde Michael Fassbender. Het was een rol die ze 
absoluut wilde hebben, en waar ze – dus – op volle kracht achter-
aan ging. ‘Ik wilde absoluut met Steve McQueen werken,’ vertelt 
ze. Alleen wilde McQueen niet meteen met haar in zee. ‘Je bent 
goed,’ zei hij, ‘maar als je deze rol wilt, moet je zestien keer beter 
zijn.’ Mulligan ontfutselde hem toch een afspraak. ‘Hij wilde na 
tien minuten al weg,’ vertelde ze destijds aan The guardian. Ze 
wist hem te overtuigen te blijven zitten, en hij vroeg haar waarom 
ze de rol wilde. ‘Ik zei hem dat ik nog geen filmrol had gevonden 
die leek op hoe ik me voelde toen ik Nina speelde in de Meeuw.’ 
Mulligan had een paar jaar ervoor haar Broadway-debuut gemaakt 
in Anton Tsjechovs toneelklassieker, waarin zij een plattelands-
meisje speelt dat actrice wil worden. ‘Ik zei tegen Steve: shame is 
precies de film die ik wil maken. Ik wil geen domme kaskrakers 
maken. En toen – o god – ging ik Tsjechov citeren. Zo van: “Het 
gaat niet om roem, of succes, om al die dingen waar ik van droom-
de, het gaat om het vermogen om je kruis te dragen, vertrouwen te 
hebben, en ik heb vertrouwen – als ik aan mijn roeping denk, dan 
ben ik niet bang voor het leven.” Ik werd er zelf zo enthousiast van 
dat ik zei: “Sterker, ik wil een tatoeage om me hieraan te helpen 
herinneren.” En toen zei hij: “Als jij die tatoeage neemt, krijg je de 
rol.” De volgende dag liet ik een meeuw op mijn pols tatoeëren, en 
kreeg ik de rol.’

Avonturen op de set
De meeuw is vandaag discreet verborgen onder de mouw van haar 
zakelijk zwarte jasje, maar de roeping is zichtbaar aanwezig. In de 
glans in haar bruine ogen wanneer ze over Luhrmann praat, alsof 
de Australische regisseur zich als een vader liefdevol doch streng 
over haar heeft ontfermd – wat waarschijnlijk ook zo is. In de lach-
rimpeltjes rond haar ogen wanneer ze vertelt over hoe het eraan 
toeging op de set. ‘Ik had nog nooit zo’n grote set gezien,’ vertelt 
ze. ‘Alles was huge vergeleken met alle films die ik heb gedaan. 
Maar we begonnen de dag altijd heel klein. Dan gingen we zitten 
met alleen de acteurs en Baz en dan praatten we soms wel een uur 
of twee voor we aan de slag gingen. Maar naarmate de dag vor-
derde,’ – en hier komen de lachrimpeltjes – ‘werd het steeds meer 
een avontuur. En wanneer Baz het wilde, gingen we helemaal los. 
Er zijn twee extravagante partyscènes, en die regisseerde hij per 
megafoon. De enige reden waarom die feesten er zo wild eruitzien, 
is omdat hij iedereen opzweepte – en iedereen het echt naar zijn zin 
heeft. En zo was het ook bij onze scènes. Baz was constant aan het 
bewegen en vormen en aanmoedigen.’ En dan waren er natuurlijk 
nog Leonardo DiCaprio, de gedroomde Jay Gatsby die al vanaf de 
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eerste minuut was gecast voor de rol, en Tobey Maguire, die Daisys 
neef speelt en de verteller van de film. ‘Leo en Tobey kennen elkaar 
heel goed, hun vriendschap gaat jaren terug, en dat was ook geweldig 
om te zien. Ze zijn beiden dol op het boek en waren gefascineerd door 
hun personages, en ook dat leidde weer tot lange gesprekken tussen 
ons allemaal.’
 Die gesprekken waren hard nodig om de personages vorm te ge-
ven, want The great gatsby is een van de dunste klassiekers ooit, en  
F. Scott Fitzgerald was bijzonder zuinig met zijn beschrijvingen van 
de karakters. ‘Daisy is een beetje een tricky rol. Ze spreekt zichzelf 
vaak tegen. Ze is excentriek, lijkt de dingen heel gepassioneerd te 
voelen, maar dat duurt niet per se heel lang. En ze is in hele stukken 
van de roman verdwenen, dus ik moest zelf een soort consistente lijn 
in haar karakter brengen. Ik heb veel naar Zelda Fitzgerald gekeken, 
en naar Ginevra King, Fitzgeralds eerdere geliefde,’ zegt Mulligan. 
‘Zij vormden beiden de inspiratie voor Daisy, dus ik heb veel over en 
van hen gelezen. Ik zeg bijvoorbeeld tegen Gatsby: “Ik wou dat ik al-
les ter wereld met jou mijn hele leven had gedaan.” Dat is een zin die 
we uit een liefdesbrief van Zelda hebben gestolen.’

De chandelier dress
De gesprekken met Luhrmann en alle literatuur die hij zijn acteurs 
als huiswerk gaf over de roaring twenties, het decennium waarin de 
beroemde roman vol flapper girls en decadente feesten zich afspeelt, 
waren de ene helft van de voorbereiding. De andere helft waren de 
kostuums. Luhrmanns vrouw Catherine Martin tekende voor het 
kostuumontwerp, zoals ze eerder al voor Moulin rouge en australia 
deed. Martin schakelde de hulp in van Miuccia Prada, die een veer-
tigtal ontwerpen heeft gemaakt, met als pièce de résistance een met 
kristallen stenen afgezette flapper dress voor Daisy die is gebaseerd 
op een jurk uit de Prada-collectie van zomer 2010. ‘We noemden 
het de chandelier dress,’ lacht Mulligan, die de jurk slechts één keer 
aanheeft in de film, als ze naar een van de feesten in Gatsbys ach-
tertuin gaat. ‘Het helpt bij je werk, weet je,’ zegt ze. ‘De jurken en 
de sieraden en de make-up en de pruik – het is vijftig procent van de 
strijd die je probeert te leveren, zeker als je zo’n klassieker doet die 
zich afspeelt in een ander tijdperk. Ze komen zelf al met een ver-
haal, die jurken. Ze waren allemaal zo goed gemaakt en zo mooi, en 
dan werd je ook nog overladen met Tiffany-sieraden. Dan voel je je 
opeens Daisy. Het vormt ook de manier waarop je je beweegt en hoe 
je staat. Ik had gewoon voor miljoenen dollars aan sieraden alleen al 
aan mijn handen. Dat is groots, het verleent een bepaalde grandeur 
aan alles.’ En dat terwijl ze nooit had gedacht dat een flapper dress 
haar goed zou staan. ‘Ik was er nooit dol op,’ bekent ze, ‘ik heb er het 
figuur niet voor, te veel heupen. Maar Catherine en ik hebben heel 
veel gepraat over de ontwerpen, en zij gaat heel persoonlijk te werk. 
 Ze probeert je niet alleen op je personage te laten lijken, ze wil dat 
je je ook echt comfortabel voelt in je rol. Veel van de ontwerpen zijn 
speciaal voor de acteurs ontworpen. Catherine maakt niet zomaar 
een paar jurken en hangt ze aan een rek. Ze werkt met elke acteur 
afzonderlijk heel intensief. Ik had zeker eens per week een passessie, 
van het begin tot het einde van de opnames.’

Het verhaal van The Great Gatsby
De roman The Great Gatsby van F. Scott Fitzgerald verscheen 
in 1925. Het verhaal speelt zich af op Long Island en in New York 
City, gedurende de zomer van 1922, de periode van de roaring 
twenties.  
Jay Gatsby, de hoofdpersoon, is een rijke, mysterieuze en een-
zame veteraan uit de Eerste Wereldoorlog. Hij woont op zijn land-
goed en geeft grote feesten voor de jetset. Voor de oorlog had hij 
een relatie met Daisy Buchanan, maar toen hij tijdens de oorlog in 
Europa vocht, trouwde zij met een ander.
De roman was in zijn tijd een enorm succes en werd door menig 
collega geprezen. Intussen is het boek wereldwijd een klassieker, 
omdat het de essentie weergeeft van de periode van de droogleg-
ging in de Verenigde Staten.
Het boek is vaker verfilmd. De eerste verfilming verscheen al 
in 1926 en was een zwijgende versie. De beroemdste is die uit 
1974 van Jack Clayton, waarvoor Francis Ford Coppola het script 
schreef, en met hoofdrollen voor Robert Redford als Gatsby en 
Mia Farrow als Daisy. 

‘Mijn droom was 
te proberen mijn 
brood te verdienen 
als actrice. Het is 
veel meer dan dat 
geworden, en dat is 
opwindend’ 
Dat einde is al lang en breed bereikt, het afscheid van 
de filmcrew is geweest – ‘Ik moet dan altijd heel hard 
huilen,’ bekent ze – en de pruiken zijn in de kast. De 
sieraden ook, Mulligan mocht nog niet een klein di-
amantje mee naar huis nemen. ‘Er was zelfs een man 
die me overal volgde om er zeker van te zijn dat ik 
niks zou stelen,’ lacht ze. ‘En dan heb ik ook nog wat 
gebroken, het parelsnoer dat ik daar draag.’ Ze wijst 
naar een van de filmposters die aan de muur hangt, 
waarop ze de chandelier combineert met een drome-
rige blik, en een dubbeldikke parelarmband die over-
loopt in een ring. ‘Op een dag trok ik het af en knapte 
het. Zo’n vijftien mensen doken op de vloer – en de 
Tiffany-meneer stond als aan de grond genageld…’ 
Half mei is de langverwachte release van de film 
en zal de hele wereld zich laten meeslepen door de 
droomwereld van Daisy. En Mulligan? Blijft er voor 
haar nog wat over om te dromen? ‘nope, dit is het, ik 
ga met pensioen,’ grapt ze. Dan, serieus: ‘Mijn droom 
was om te proberen mijn brood te verdienen als ac-
trice. Het is veel meer dan dat geworden, en dat is 
fantastisch en opwindend, maar het meest fantastisch 
vind ik de rollen die ik al heb mogen spelen. Niet het 
circus eromheen. Dit is een ongelofelijk gelukkige tijd 
voor mij nu, en ik geniet ervan. Wie weet waar ik over 
een paar jaar zal zijn?’ —
The Great Gatsby draait vanaf 16 mei in de bioscoop.
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schoenen christian louboutin
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styling erin walsh
haar jenny cho
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