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BRAVE NEW WILD - film van Oakley Anderson-Moore

Documentaire 76 min, 2014

Muziek: Mark Bertuldo en Bradley Carter

Animaties: Sheridan Anderson en Brian Zingg

“Emerging Artist Award”, Woodshole Film Festival 2014

Deze film kan je samenvatten als een kroniek van Amerika’s Golden Age 

of Rock Climbing, later Big Wall climbing genoemd. Tegen de achtergrond 

van de boomende consumptiemaatschappij van de late fifties trokken veel 

jongeren zich terug in kleinere gemeenschappen en vulden hun dagen met 

rock & roll of andere nutteloze bezigheden zoals rotsen beklimmen. Het 

nieuwe Mekka lag in Californië waar maagdelijke rotsen wachtten op een 

uitdager. 

De kracht van Brave New Wild zit in de frisse opbouw en de rijkdom aan 

gesprekken met onder meer de hoofdrolspelers Warren Harding en Royal 

Robbins. De getuigenissen zijn oprecht en schetsen een bevattelijk beeld van 

de compromisloze levensstijl van de aankomende klimgoden. Een generatie 

die de stad liever kwijt dan rijk was en die zwierf tussen enkele heilige 

plaatsen: Yosemite (Californië), Boulder (Colorado), Grand Teton (Wyoming) 

en de Sierra Nevada (Californië/Nevada). 

Hun namen staan in de geschiedenis van het rotsklimmen gebeiteld: naast 

de eerder genoemden Harding en Robbins komen ook Mark Moore, Lars 

Holbek, Tom Frost, Dean Caldwell, Joe Fitschen, Don Lauria, Jim Bridwell, 

Ed Cooper en nog vele anderen aan het woord. Twee namen uit de gloriejaren 

mis ik in de film: Yvon Chouinard en Chuck Pratt, maar deze laatste was 

enkele jaren voordien overleden.

Regisseur Oakley Anderson-Moore groeide op als dochter van een Big-Wall-

pioneer. Haar vader, Mark Moore, maakte die gouden jaren mee vanop de 

eerste rij. Oakley vroeg zich als kind al af waarom ze haar vaders naam zag 

staan in klimboekjes en topo’s, vaak met de vermelding “first ascent”.

De film is een unieke inwijding in de tijdsgeest van toen maar tegelijk ook een 

existentiële zoektocht naar antwoorden op vragen die zich sinds haar jeugd 

opdringen. Wat bezielde die jongeren om hun jonge jaren door te brengen op 

verticale wanden, om te leven als landlopers en zich door de maatschappij 

te laten uitschelden voor dirtbags? Wat waren de regels in een subcultuur 

van paria’s die de prestatiemaatschappij de rug hadden toegekeerd maar op 

een ander vlak toch ambitieus waren met een gezonde rivaliteit als drijvende 

kracht?

Enkele van die jonge vagebonden hebben het overigens ver geschopt in hun 

latere leven. Zo begonnen zowel Robbins, Frost als Chouinard mettertijd 

aangepast klimmaterieel en outfits te ontwikkelen en ze te commercialiseren. 

Chouinard stichtte later de merknaam Patagonia.

De film is luchtig opgebouwd en de getuigenissen worden afgewisseld met 

8mm footage uit die tijd en knappe cartoons en animaties. Daarbij maakt de 

frisse narratieve stem van Oakley Anderson-Moore zelf het kijken bijzonder 

aangenaam.

Brave New Wild staat niet gratis op het internet. De trailer kan je alvast 

bekijken op de website van de film alsook op Vimeo. De integrale film 

downloaden kost 12,99 dollar  via de Amerikaanse iTunes store. Vimeo 

rekent 6,30 euro voor 72 uur streaming of 9 euro voor permanente toegang. 

Voor die prijs kan je dus 76 minuten onvervalst genieten van een bende 

vagebonden die met hun VW-woonbusjes van de ene naar de andere rots 

reden om er klimgeschiedenis te schrijven. En dat in een tijdperk van Beatnik 

en Flower Power. Dit is Easy Rider on the rocks…  

Download via website: www.bravenewwild.com

 

Het World Wide Web bevat een overvloed aan boeiend beeldmateriaal uit de geschiedenis van de 
bergsport. In deze column proberen we er telkens een parel uit te halen en deze te duiden tegen 
een bredere achtergrond.
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