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R e d a c t i o n e e L  zwart-wit is de kleur 
van deze maand. er draaien maar liefst drie 
nieuwe films in de bioscopen waarin de makers 
bewust gekozen hebben voor een ontkleurde 
werkelijkheid: de berlijnse stadssaga oh boy, 
de melancholische onttakeling van het portuge-
se koloniale verleden in donker afrika in tabu 
en de fladderwandelingen van een stuurloze 
jonge vrouw door new york in Frances ha. 

zwart-wit is de kleur van het verleden. sim-
pelweg omdat de eerste film- en fotobeelden 
zwart-wit waren. maar oh boy-regisseur jan-
ole gerster koos voor zwart-wit om andere re-
denen: namelijk om zich niet te laten afleiden 
van die kleurige wereld in 3d die hollywood 
maar al te vaak als een sluier over onze werke-
lijkheid legt. hij denkt dat de wereld in zwart-
wit niet zo spreekwoordelijk zwart-wit is, maar 
juist vol tussenkleuren en nuances, al zijn ze 
dan allemaal meer of minder zwart of wit. 
zwart-wit dus om beter te kunnen zien.

wie nog even terugdenkt aan de hernieuwde 
kennismaking die filmliefhebbers maakten met 
zwart-wit in the artist herinnert zich ook dat 
zwart-wit in onze waarneming ook altijd ge-
paard lijkt te moeten gaan met stilte. het is bij-
na synergetisch: zwart-wit is niet alleen het 
ontbreken van geluid, maar wie zwart-wit ziet 
is ook niet in staat om stemmen te horen.

daar speelt regisseur miguel gomes mee in 
tabu. zijn film maakt wel geluid, maar spreekt 
het grootste gedeelte van de tijd niet – althans 
niet in het tweede gedeelte waarin hij een 
prachtige fatale liefdesgeschiedenis op de afri-
kaanse savanne vertelt. de film is letterlijk 
stom. niet stil. een letterlijke verbeelding van 
de spraakverwarring die in het nederlands ont-
staat als we het over films van voor de ontdek-
king van het geluid (en sommige daarna) heb-
ben. wat in tabu spreekt is de stem van de ver-
teller. de stem van de herinnering. en wat we 
zien, kunnen zowel zijn herinneringsbeelden 
aan het verleden zijn, als ook de verbeeldings-
beelden die toehoorster pilar al luisterend voor 
zich ziet.

wat wel geluid maakt in die herinneringswe-
reld zijn de wind en het water, en de voetstap-
pen door het gras. we horen een schot, maar 
niet de kreet van degene die getroffen wordt.

zo kijken we naar film. we horen een schot, 
en de kogel landt zacht in onze ogen, in onze 
hersencellen en maakt er beelden van die pijn 
doen. herinneringen in zwart-wit die zachtjes 
spreken.

maar blauw is natuurlijk de warmste kleur.

dana linssen
twitter @danalinssen

Cannes 
2013

 verliefd op de liefde k 5 
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donateursactie de volgende Filmkrant verschijnt op donderdag 4 juli

De Filmkrant worDt meDe mogelijk gemaakt 

Dankzij een Financiële bijDrage van De neDer

lanDse vereniging van FilmDistributeurs (nvF) 

en De neDerlanDse vereniging van bioscoop

exploitanten (nvb)

de Filmkrant elke maand  
in de bus? elke maand alle 
nieuwe films, interviews, 
opinies en achtergronden. 
Word nu donateur en ont
vang als welkomstgeschenk 
het nieuwe Filmjaarboek 
2012/2013. Bent u al  
donateur en brengt u een 
nieuwe donateur aan?  
dan ontvangt u allebei het 
welkomstcadeau.*

het Filmjaarboek 2012/2013 bevat be-
schrijvingen en uitgebreide credits van 
alle bioscoopfilms die in 2012 in neder-
land zijn uitgebracht. van skyfall tot 
take shelter, van on the road tot this 
must be the place, van the dictator tot 
the lady.

het Filmjaarboek houdt de belangrijk-
ste en spraakmakendste films van 2012 
tegen het licht in vier artikelen. welke 
films doen ertoe, welke trends blijken 
een lange adem te hebben en welke ver-
geten feiten zijn komen bovendrijven? 

het Filmjaarboek is een onmisbare 
bron van informatie voor iedere recht-
geaarde filmliefhebber en is zowel pro-
fessioneel als thuis te gebruiken.

* stort ¤ 28,25 (of meer) op rekening-
nummer 43.86.55.370 t.n.v. stichting 
Fuurland te amsterdam, o.v.v. ‘nieuwe 
donateur’ en uw adresgegevens. deze 
aanbieding geldt zolang de voorraad 
strekt. met dank aan stichting Filmuit-
gaven.

recensies 
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worden k 17 Before Midnight Ze worden ouder en 
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bord vol Fellini Voor-
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sanne vogel
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Actrice, schrijfster en filmregisseuse 
Sanne Vogel over haar filmische erva-
ringen in de bioscoop en het echte 
leven. Deze maand: fonkelende ogen.

soms kom je iemand tegen die zo bevlogen en 
enthousiast is, dat je er helemaal blij van wordt. 
twee maanden geleden werd ik gebeld door 
een castingdirector of ik wilde casten voor een 
rol in verzet, een one night stand-film. een 
zwarte komedie over de oorlog. ik moest casten 
voor een ondergedoken rijke jodin, die het hele 
huishouden van de onderduikgever (rene van 
’t hof) overneemt. ik kneep in mijn totaal ver-
zuurde schouderblad en bladerde door mijn 
overvolle agenda. geen idee hoe ik deze draai-
dagen nog in moest plannen, maar ik zou hoe 
dan ook gaan casten. 

dankzij mijn diepe fascinatie voor de tweede 
wereldoorlog die zich al op zeer jonge leeftijd in 
mij genesteld heeft, heb ik altijd al een jodin in 
oorlogstijd willen spelen. maar voor zo’n rol heb 
ik nooit eerder mogen casten, wat vast iets te 
maken heeft met mijn brede heupen en volle 
bovenarmen. niemand zou geloven dat mijn vo-
luptueuze lichaam een hongerwinter heeft 
moeten doorstaan. maar dat vond rob lücker, 
de regisseur van verzet, niet zo’n probleem. 
want ik kreeg de rol en toen ik hem bij de eerste 
repetitie vroeg of ik mezelf misschien even 
moest uithongeren tot de draaiperiode, riep hij 
met zijn limburgse accent dat dit zeker niet de 
bedoeling was, omdat rachel (zoals mijn per-
sonage heet) van zulke goede huize komt dat 
ze zelfs in de hongerwinter nog voldoende te 
eten heeft gekregen. vol enthousiasme en met 
fonkelende ogen liet hij op zijn laptop foto’s van 
locaties zien waar we gingen filmen. en hij liet 
ons muziek horen. hij had voor elke acteur een 
eigen muziekje laten componeren. wat heel erg 
inspirerend werkt omdat het meteen duidelijk 
werd wat voor sfeer er rond een rol hangt. bij 
elke scène die we lazen, legde hij bezield uit 
hoe de decoupage eruit zou gaan zien. na twee 
repetities kon ik de hele film voor me zien. 

ik ga even een poging doen lücker te be-
schrijven… stel je voor een lange, beetje slun-
gelige dertiger, met hele donkere glimmende 
ogen en een limburgs accent, die harder praat 
als hij enthousiast is en zijn woorden kracht bij-
zet met veel armbewegingen. hij heeft een gro-
te liefde voor zwarte humor die hij moeiteloos 
op zijn omgeving kan overdragen. tijdens de 
draaiperiode bruiste hij zelfs zo van energie en 
enthousiasme, waardoor ik spontaan vergat 
dat ik ontstoken amandelen had en de hele 
nacht wakker had gelegen van de koorts. lüc-
ker studeerde aan de hogeschool voor de kun-
sten utrecht en won met zijn eindexamenfilm 
skoda de talent&pro award voor beste korte 
film. hij regisseerde tal van commercials. zijn 
werk is gestileerd, met prachtige shots en veel 
beeldende humor. verzet is zijn eerste film na 
zijn afstuderen en ik hoop dat hij er nog heel 
veel mag maken.  
 sanne vogel

c o l o f o n  de filmkrant is een uitgave van stichting 
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interviews 
k 13 laurent Cantet over Foxfire Gehei
me meisjesbende k 14 Greta Gerwig en 
noah Baumbach over Frances Ha een 
vriendschap die net een liefdesrelatie is 
k 18 Barnaby Southcombe regisseerde 
zijn moeder Charlotte rampling in i, anna 
‘Hé mam, het is tijd voor je pijpscène’

rubrieken
k 3 Redactioneel k 5 Filmkrant.nl Selectie uit het 
online nieuws k 5 Niet te missen! k Column Sanne 
Vogel over fonkelende ogen k 10 Op ooghoogte  
Marc Cousins over A story of Children and Film  
k 29 Kort Alle andere films k 32 Agenda plus  
evenementen, pers en sterren k 39 Het andere 
kijken Ebele Wybenga over Netflix k 40 Boeken  
Re-agitator en andere boeken k 45 World Wide 
Angle Adrian Martin over toon k 46 Actie! Op de  
set van Een scout weet de weg

Niet te missen!
De vijf must-see films van deze maand 
1 Only God Forgives k 7 
2 Tabu k 21
3 Before Midnight k 17
4 Frances Ha k 15
5 The Last Sentence k 29

filmkrant.nl
Elke maand is er veel meer Filmkrant dan er in de 
Filmkrant past. Op filmkrant.nl, staan dagelijkse 
nieuwtjes, webrubrieken en extra lange interviews 
en recensies. 

k FNV Kiem wil vervolg op nationale filmtop
De verwachtingen waren hooggespannen voor de nationale 
filmtop, die op 11 april werd gehouden in Den Haag. Maar de 
door de sector gewenste stimuleringsmaatregelen waarmee 
concurrentie uit het buitenland het hoofd kan worden gebo-
den, kwamen er niet. FNV Kiem neemt nu het voortouw. De 
agenda voor de vakbondsvergadering van 6 juni wordt gedo-
mineerd door één vraag: hoe verder?

k Paula van der Oest eregast NFF
Haar cv telt een Oscar-nominatie en een sleep internationale 
prijzen. In Utrecht stond ze tijdens het Nederlands Film Fes-
tival al drie keer op het podium om Gouden Kalveren in ont-
vangst te nemen. Voor de 33ste editie van het festival is re-
gisseur Paula van der Oest nu uitverkozen tot Gast van het 
Jaar. Het NFF vindt plaats van 25 september tot en met 4 ok-
tober.

k Fusie A-Film en BFD
A-Film Distribution en Benelux Film Distributors gaan hun 
krachten bundelen. Daarmee ontstaat de grootste indepen-
dent van de Benelux. Een intentieverklaring werd tijdens het 
Filmfestival Cannes getekend.

A-Film, dat bestaat sinds 1999, geldt al als de grootste 
filmdistributeur van de Benelux. Het bedrijf, gevestigd aan 
de Meeuwenlaan in Amsterdam Noord, is een spelbepaler op 
de markt voor Nederlandse film. A-Film werd groot door The 
Lord of the Rings-trilogie, en was recentelijk verantwoorde-
lijk voor films als De wederopstanding van een klootzak, Zero 
Dark Thirty, The Master en - binnenkort - The Bling Ring.

Het in Houten gevestigde Benelux Film Distributors is ze-
ven jaar geleden opgericht en een slagje kleiner dan A-Film. 
De catalogus bevat vooral veel Nederlandstalige films: De ko-
ning van Katoren, Nova Zembla en Kauwboy. 

Het nieuwe bedrijf krijgt een driekoppige directie. Wilco 
Wolfers, die nu nog ‘managing director A-Film’ op zijn visi-
tekaartje heeft staan, wordt CEO (Chief Executive Officer). 
Sim van Veen, directeur van Benelux Film Distributors, gaat 
verder door het leven als COO (Chief Operating Officer). 
Coen Michielsen, die al vijf jaar bij A-Film werkt als Finance 
Director, complementeert het trio als CFO (Chief Financial 
Officer).

k Kaarten uit Cannes
Filmkrantredacteuren Dana Linssen en Ronald Rovers be-
zochten het Filmfestival Cannes en blogden dagelijks over 
hun hoogte- en dieptepunten van het 66ste festival. Over 
Borgman en winnaar La vie d’Adèle. Inclusief een overzicht 
van alle prijzen en aankopen: er werd een recordaantal films 
uit de competitie aangekocht. De filmtheaters doen het festi-
val de komende maanden dus nog eens dunnetjes over.

k Focus kan door
Een meerderheid van 85,4 procent stemde tegen het in Arn-
hem geplande kunstencluster voor filmhuis en museum. 
Maar omdat de kiesdrempel van dertig procent niet werd ge-
haald, is het referendum ongeldig. Filmhuis Focus kan weer 
vooruitkijken.

k Cinematheek Nijmegen gered
Cinematheek Nijmegen werd op 8 januari j.l. failliet ver-
klaard, toen tijdelijk gered door een mecenas en komt nu on-
der de vleugels van filmhuis Lux. Daarmee is de collectie, die 
duizenden incourante titels telt, gered van de veilinghamer. 
Filmhuis en cultvideotheek gaan intensief samenwerken.

k Webfilm
In de rubriek webfilm deze maand onder andere Webby- 
winnaars Cloud over Cuba en The Trip.

Edo dijkstErhuis

volg dE filmkrant ook op facEbook facebook.com/filmkrant 

En via twittEr @filmkrant skoda

i, anna k 18
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Vormvernieuwers waren er weinig in 
Cannes. Maar de opgetooide veren van 
Sorrentino’s La grande bellezza en de 
intimiteit van Palmwinnaar La vie 
d’Adèle maakten veel goed.

 door ronald rovers

Dat het intieme en seksueel expliciete La Vie d’Adele de 
Palme d’Or won, is prachtig. Kon ook bijna niet anders, 
want de jury had een traditie hoog te houden. Al tien 
jaar gaat de hoofdprijs naar films die nieuwe vormen 
verkennen of die op z’n minst iets nieuws te vertellen 
hebben. Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives, 
The Tree of Life, Entre les murs: titels die in de tussentijd 
niet of nauwelijks aan kracht verloren hebben. Grote 
dissonant was in 2006 The Wind That Shakes the Bar-
ley, het kadaver van doodgepolderd juryoverleg.

Hoe scoorde de hoofdcompetitie van Cannes dit jaar 
op de vraag naar vernieuwing? Ligt het eraan wat je ver-
wacht. Kun je ontevreden zijn als je tijdens een festival 
twee keer uit je stoel bent geblazen? Niet echt. Kechi-
che’s Gouden Palmwinnaar en het onterecht buiten de 
prijzen gevallen La grande bellezza van Paolo Sorrentino 
zijn allebei fantastische films, met beide makers op ver-
schillende manieren in topvorm, ook al hebben best wat 
mensen moeite met de visuele bombast van de Italiaan. 
Zo intiem als Kechiche met de camera bij Adèle is, zo 
groots en meeslepend laat Sorrentino de melancholie 
van verloren tijd en liefde zien en het hedonisme dat die 
leegte moet vullen.

Als Cannes een sportwedstrijd is dan werd er over-
wegend defensief gespeeld, al was het zelden teleurstel-
lend. In de hoofdcompetitie was veel technisch verfijnd 
spel te vinden, maar het miste magie.

James Gray, troetelkind van de Franse kritiek, jon-
gleerde in The Immigrant vrolijk door met wat er wél 
overtuigend kan zijn aan melodrama, maar kwam niet 
verder dan waar hij met We Own the Night al was. Alex-
ander Payne (Nebraska), Alex van Warmerdam (Borg-
man), Asghar Farhadi (Le passé), Jim Jarmusch (Only 
Lovers Left Alive): allemaal overtuigend, goed gemaakt, 
maar ze braken de regels niet.

Behalve Kechiche en Sorrentino was er slechts een 
enkeling die dat ook deed. Jia Zhang-ke laat het subver-
sieve realisme van The World en 24 City achter zich en 
vindt zichzelf opnieuw uit met een losjes gecompo-
neerd mozaïek van vier verhalen dat op veel komischer 
wijze dan we van hem gewend zijn allerlei misstanden in 
China aankaart. En Nicolas Winding Refn overtreft 
zichzelf met Only God Forgives, zoals hiernaast be-
toogd, maar dat zag de jury even niet. 

De Coens ploegen onverminderd door in de eredivi-
sie en scoorden met Inside Llewyn Davis, en Soderbergh 
en Ozon overstijgen hun middelmatige laatste films met 
Liberace-biopic Behind the Candelabra en Jeune&jolie. 
Die return to form lieten ook Roman Polanski (Venus in 
fur), Amat Escalante (Heli) en Kore-Eda Hirokazu zien 
(Soshite chichi ni naru). Genoeg om blij van te worden.

De onvermijdelijke degradaties waren er ook, voor 
Mahamat-Saleh Haroun en Arnaud Desplechin. Ha-
roun faalt na L’Homme qui cri volledig met Grigris 
waarin een rammelend scenario en een karrenvracht 
Afrikaanse clichés beweren dat teruggaan naar je roots 
altijd heil brengt. Desplechin, terecht ook een troetel-
kind van de kritiek na Un conté de Noël, schoot fenome-
naal naast met een praatzieke exercitie in publieksont-
goocheling, waarin Mathieu Amalric en Benicio del 
Toro elkaar als Old Shattterhand en Winnetou bestoken 

met een halve eeuw psychoanalyse. Pourquoi, in gods-
naam?

Maar zoals gezegd, twee keer uit je stoel getild wor-
den, nota bene door films die 2,5 (Sorrentino) en zelfs 3 
uur duren (Kechiche), is voldoende reden om twee we-
ken genoegen te nemen met al die andere zegeningen 
van het festival. o

Cannes 2013

twee keer 
uit je stoel geblazen

grand-prix winnaar inside llewyn davis
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Only God Forgives zorgde voor verdeel-
de reacties in Cannes. Onterecht, want 
Nicolas Winding Refn bracht een fon-
kelende film noir naar de Rivièra.

door ronald rovers

Geen auto’s, wel Ryan Gosling. Nicolas Winding Refns 
Only God Forgives is een fantasmagorische kladdera-
datsch. Zijn tweede film met Gosling na Drive is een cri-
methriller die je kunt bekijken als de waanzinnige, fon-
kelende slotscène van een verhaal over de ondergang 
van een Amerikaanse misdaadfamilie, maar ook als een 
stripboek en ook als Mondriaans Compositie in Geel, 
Blauw en Rood. Wat Von Trier deed voor de arthouse-
film, doet Refn met de actiefilm: spelen met de regels, 
die breken, nieuwe regels verzinnen als het nodig is. En 
die dan weer breken. 

Bizarre twist
Het decor is Bangkok. Een stad waar alles kan, weten we 
uit andere films. Bangkok is dus niet het echte Bangkok, 
maar het Bangkok van de film. Net zoals Gotham niet 
het echte New York is. Het bezwaar van exotisme dat in 
Cannes te horen was, gaat dus niet op. Refn gaat juist 
bewust op zoek naar die fictieve stad door alles 
clair-obscur in sterke contrasten en intense kleuren te 
filmen, à la Caravaggio en Rembrandt. Veel zwart dus 
ook in de film, wat van Only God Forgives meer nog dan 
van Drive een film noir maakt.

Een film noir, maar dan anders. Refns femmes fatale 
zijn niet de bekende zwoele, afstandelijke lustobjecten. 
Dat zagen we al in Drive waarin Carey Mulligan het 
schattige buurmeisje speelt dat gered moet worden. Dát 
is de femme fatale die ervoor zorgt dat de Driver ten on-

der gaat. In een bizarre Oedipale twist is het in Only God 
Forgives de moeder die Goslings personage de dood-
steek bezorgt – vileine rol van Kristin Scott Thomas – 
door te eisen dat hij wraak neemt voor de dood van z’n 
broer. Het buurmeisje en de moeder als fatale vrouwen, 
dat wil zeggen, archetypes binnenstebuiten gekeerd. 
Refn vond een manier om de tragiek van het noirgenre 
nog weer eens een keer een andere richting in te sturen 
en daarmee persoonlijker en intiemer te maken.

En dan Ryan Goslings gezicht, dat volgens een re-
cente internetviral altijd de indruk geeft dat Gosling z’n 
cereal niet lust. Fout. Ryan Gosling persifleert zichzelf 
precies zoals Refns films dat ook doen. Dat zijn actie-
films die zich bewust zijn van hun eigen status. Zo staat 
ook Goslings gezicht niet op zichzelf. Het is niet uit-
drukkingsloos. Goslings gezicht is het stoïcijnse, finale 
gezicht dat alles al gezien heeft, dat duizend eerdere ge-
zichten uit eerdere actiefilms verbergt en dat zich net zo 
van zijn status bewust is. Als Gosling een van die knet-
terende oneliners zou oplepelen waar Schwar zenegger 
en Steven Segal in grossierden, dan zou Refns film me-
teen camp worden. Maar op dat niveau wil de Deen niet 
werken en dus zwijgt de acteur. 

Overdrive
Only God Forgives is na Drive geen stap achteruit voor 
Refn, wat de grote verdeeldheid onder critici in Cannes 
misschien suggereerde, maar een stap vooruit. Want 
over het belangrijkste aan OGF hebben we het nog niet 
gehad: z’n uitzonderlijk gestileerdere vorm.

Net als in een stripboek laat Refn het verhaal min of 
meer in losse composities zien, in diepe, overdadige 
kleuren. De ruimtes ertussen zijn weg. Het is alsof je 
onder een stroboscoop naar een film kijkt: steeds als het 

licht valt, zie je wat er gebeurt. Daarna is het weer don-
ker. Films doen niet anders, want niemand ziet ooit de 
ruimte tussen de frames. Wat Refn heeft gedaan, is dat 
idee stilistisch in overdrive zetten, met als resultaat 
deze enorme uitvergroting van een film. Daarom ge-
beurt er zo veel in slow motion: omdat de acties zijn 
vertraagd en opgeblazen. Dat is wat de film gemeen 
heeft met Mondriaan: elementaire actie en primaire 
kleuren. Mondriaan meets Sin City meets Griekse tra-
gedie.

En dan nog blijft een van Refns fortes ongenoemd, 
namelijk dat hij de kijker in de huid laat kruipen van 
personages die in andere films de daders zijn. De 
Pusher-trilogie toont de ondergang van drugsdealers in 
Kopenhagen. Bronson is in de gelijknamige film een cri-
mineel die in de gevangenis een megalomaan cabaret 
opvoert. Valhalla Rising laat de dodengang zien van een 
stel plunderende Vikingen. Die fascinatie met de tragi-
sche ondergang van de agressor is Refns leitmotief. In 
Only God Forgives neemt Gosling wraak namens z’n 
broer, een vent die in dronken toestand een kind ver-
moordde. Zo lukt het Refn al meer dan vijftien jaar om 
de kijker aan de hand te nemen naar plekken waar die 
zelden eerder kwam. Terwijl die over de jaren heen in al 
die films toch al veel plekken bezocht. Dat is Refns grote 
verdienste: spelen met de bouwstenen van genres en 
bewijzen dat de mogelijkheden nog lang niet zijn uitge-
put. Ook in Only God Forgives laat hij je het onbekende 
herkennen.

Only God Forgives »»»»» Frankrijk/

thailand/vs/zweden, 2013 |  regie nicolas win-

ding reFn |  90 minuten |  met ryan gosling, kris-

tin scott thomas |  distributie cinéart |  te zien 

vanaF 13 juni
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twee keer 
uit je stoel geblazen

Only God Forgives

Fantasmagorische 
kladderadatsch
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ontbrekende 
beelden Cannes 2013 
Het gesprek tussen The Missing Pictu-
re en Le dernier des injustes is volgens 
sommigen de belangrijkste dialoog van 
Cannes 2013. door ronald rovers

De hoogste prijs in Un Certain Regard ging naar de 
Cambodjaanse animatie The Missing Picture, waarin 
regisseur Rithy Panh via kleifiguurtjes – en archiefma-
teriaal – vertelt over zijn jeugd als tiener en de ervarin-
gen van zijn familie tijdens de Rode Khmer-dictatuur 
van de jaren zeventig. Buiten Competitie draaide die-
zelfde dag Claude Lanzmanns Le dernier des injustes, 
een getuigenis die de maker vanwege z’n morele com-
plexiteit geen plek vond hebben in het negen uur duren-
de Shoah. 

Het zijn allebei companion pieces van Joshua Oppen-
heimers The Act of Killing. Drie reconstructies van ver-
schrikkingen in de vorm van noodzakelijk gemankeerde 
herinneringen. Over daden die makkelijk onnavolgbaar 
worden genoemd, maar Panh, Lanzmann en Oppenhei-
mer laten zien dat inzicht bij benadering mogelijk is. 
Tenminste, daar ligt de crux: wat is de waarheid en 
waarde van reconstructies? Wat zeggen ze in elkaars 
aangezicht over hun eigen methode van representatie? 
En gaan ze verder dan pogingen om niet te vergeten? 

Lanzmanns probleem was exact het tegenoverge-
stelde van dat van Panh. Al sinds 1975 beschikte Lanz-
mann over beelden van een interview met Benjamin 
Murmelstein, de laatste en enige overlevende president 
van de raad van ouderen van het door de nazi’s opge-
trokken doorvoerkamp Theresienstadt. Murmelstein 
werd en wordt door veel mensen gezien als een collabo-
rateur, maar Lanzmann achtte zijn rol, positie en getui-
genis zo complex en in bepaalde mate representatief 
voor die van anderen – ‘slachtoffers van barbaarse con-
tradicties, mensen verpletterd door een diabolisch sys-
teem’, zei Lanzmann tegen The Guardian – dat het 
noodzakelijk werd die te laten zien.

Panh had zulke beelden niet omdat uit de periode 
1975-79 alleen propagandamateriaal bestaat. De Cam-
bodjaan is al langer bezig om het Khmer-verleden te re-
construeren – S-21: The Khmer Rouge Death Machine en 
Duch, Master of the Forges of Hell – maar zijn persoon-
lijke geschiedenis ontbrak. 

Knulligheid
Lanzmann beperkte zich in Shoah tot landschappen en 
getuigenissen. Straten, gebouwen, spoorlijnen, kam-
pen: in hoeverre ze zwegen of spraken, hij liet het aan de 
toeschouwer. Esthetisering was misplaatst en deed af 
aan het gewicht van de gebeurtenissen. Panhs keuze 
voor de kleifiguren kun je in dat licht controversieel 
noemen. Maak je de horror dan niet aantrekkelijk? 
Re-enactment door betrokkenen heeft in zulke ge-
schiedenissen misschien een plek, lieten Panh en Op-
penheimer en anderen voor hen zien. Ook al kun je 
daarover stevig van mening verschillen. Als er geen be-
trokkenen meer zijn, houdt de waarde en misschien wel 
de toelaatbaarheid van re-enactment op, in ieder geval 
voor zover die waarheid claimt. Kleifiguurtjes zijn dan 
misschien een passende keuze omdat ze niet de gelikt-
heid van computeranimatie hebben maar juist iets kin-
derlijks en iets bewust amateuristisch, ze erkennen hun 
eigen knulligheid en ontoereikendheid. Panh ziet het 
probleem van representatie, maar het enige alternatief 
zou zijn om niets te laten zien. Getuigenissen zijn er niet 
want een groot deel van zijn familie leeft niet meer.

Lanzmann zal onder meer zo lang geaarzeld hebben 
om Murmelsteins getuigenis te laten zien omdat voor 
hem hetzelfde geldt: veel getuigen zijn er niet meer en 
tegenover Murmelsteins woorden kunnen alleen ande-
re, noodzakelijk onvolledige reconstructies worden ge-
zet. De keuze om er wel een film van te maken, moet ge-
zien worden als een aanzet tot discussie, ook al slaagt de 
film erin het onnavolgbare navolgbaar te maken. 

Behalve in hun afzonderlijke kwaliteit schuilt de 

waarde van de twee films in het gesprek dat ze met el-
kaar aangaan, een gesprek dat – we blijven het zeggen – 
juist festivals mogelijk kunnen en moeten maken. Hoe 
verhouden ze zich bijvoorbeeld tot Oppenheimers 
moordenaars die hun eigen moorden naspelen alsof het 
fictie was? Gaat The Act of Killing weer een stap verder 
door behalve zijn historische waarde bewust dat pro-
bleem van representatie op tafel te leggen? Los van de 
bizarre aspecten die het aankleven? Hoe benaderbaar 
worden daden uit het verleden daardoor? Of schept 
Oppenheimer juist meer afstand en begint en eindigt 
het terugkijken bij Lanzmanns afstandelijke maar daar-
door juist betrokken en indringende blik?

The Missing Picture »»»»»  

cambodja/Frankrijk, 2013 

 

Le dernier des injustes »»»»»  

Frankrijk/oostenrijk, 2013

Favorieten 
van de  
Filmkrant
Aangekocht
La vie d’Adèle (abdellatiF kechiche) Op-
komst en ondergang van een eerste grote 
liefde.
L’inconnu du lac (alain guiraudie) Dat durf-
den ze dan weer niet in competitie: expliciete 
seks tussen mannen. Spannende thriller aan 
de kant van een meer waar een klein groepje 
mannen, zonnebaadt, kijkt, smacht, neukt 
en er plotseling een vreemdeling de rust ver-
stoort. Intense dans tussen lichamen vanuit 
het perspectief van een passant, een vogel of 
een vis die zijn kop uit het water steekt. 
Les salauds (claire denis) Familie in crisis. 
Een wereld uit zijn voegen. Denis schraapte 
cement en overtollige stenen weg uit een fa-
miliale hellevaart, en juist die losse structuur 
maakt de film intens en claustrofobisch.
La grande bellezza  (paolo sorrentino) He-
donistische en melancholische mijmering 
over verloren tijd en liefde. 
Like Father, Like Son (kore-eda hirokazu) 

Elegant melodrama over wisselkinderen en 
vaders die maar niet volwassen willen wor-
den.
A Touch of Sin (jia zhang-ke) Wraakfantasie 
in de vorm van een mozaïek van vier verha-
len over ontsporende corruptie en geweld in 
China.

(Nog) Niet aangekocht
Norte, the End of History (lav diaz) Schuld 
en boete in de Filippijnen, vier uur pure ci-
nema (een ‘korte’ film voor deze langfilmer), 
met letterlijk boven de werkelijkheid uitstij-
gende momenten van filmische verlossing.
Le dernier des injustes (claude lanzmann) 

Interview met laatste president van de raad 
van ouderen van modelgetto/doorvoerkamp 
Theresienstadt. 
L’image manquante (rithy panh) Persoon-
lijke zoektocht van regisseur Panh (samen-
steller van de IDFA Top 10 later dit jaar) naar 
een onzichtbaar verleden uit de jaren van de 
Khmer-dictatuur.

zie filmkrant.nl voor meer cannes-verslag-

geving, het overzicht van de prijzen en aange-

kochte Films

the missing picture
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alles danst en duizelt
Cannes 2013

Na afloop van het Filmfes-
tival Cannes gaat het na-
tuurlijk alleen nog maar 
over de winnaars, maar  
laten we even terugkeren 
naar de eerste festival-
dagen en nog eens kijken 
naar de openingsfilms.

door dana linssen

Achteraf bezien was het natuurlijk een bijna profetische 
vorm van programmeren. Behalve over het Siciliaanse 
maffiadrama Salvo (dat eigenlijk over een meisje gaat 
dat voor de eerste keer in haar leven kan zien) dat de Se-
maine de la Critique opende en meteen maar won, heeft 
niemand het meer over de andere openingsfilms van het 
festival. The Great Gatsby ging gelijk uit in de bioscopen 
en werd tamelijk voorspelbaar weggeschreven. The 
Bling Ring van Sofia Coppola (hier vanaf augustus in de 
filmtheaters) die Un Certain Régard opende, werd weg-
gezet als een amusant maar oppervlakkig televisiedra-
ma. En The Congress (ook voor Nederland aangekocht), 
Ari Folmans half-geanimeerde opvolger van zijn baan-
brekende Waltz with Bashir, opende de Quinzaine des 
Réalisateurs en was te ambitieus, of te onevenwichtig 
om alle neuzen dezelfde richting op te kunnen krijgen. 
Al zal het feit dat Folman in het eerste, live action-ge-
deelte van zijn film tekort schiet als acteursregisseur 
daar beslist ook debet aan zijn. 

Maar juist deze drie films vormen eigenlijk een soort 
minifestivalletje op zichzelf. Ze leiden alle drie mis-
schien aan een vorm van inhoudelijke bloedarmoede 
(voor wie wil: het boek is niet beter dan de film, want 
een boek is nu eenmaal geen film; Coppola kijkt met 
uitzondering van The Virgin Suicides nu al een heel oeu-
vre lang naar geëxalteerd-lege (Hollywood)levens; en 
Folmans bewerking van Stanislav Lems The Futurolo-

gists Congress begint pas te leven als hij de echte wereld 
achter zich laat). Maar je kunt het ook omdraaien, en 
stellen dat deze films (net als bijvoorbeeld Nicholas 
Winding Refns Only God Forgives) zich helemaal niet 
bekommeren om inhoud, omdat bij hen inhoud vorm 
geworden is. Of met andere woorden: de vorm is de in-
houd. Het zijn films die ons iets vertellen over onze fas-
cinatie voor film, over onze obsessie met sterren, over 
de reden dat zoiets als het festival van Cannes al 66 jaar 
kan bestaan.

 Alle drie de films hebben hun huid afgestroopt om 
de onderliggende systemen bloot te leggen. Het zijn een 
soort Körperwelten die je verbluffen door hun kunstige 
texturen en spier-, zenuw- of botstructuren, maar die 
alleen kunnen bestaan omdat de ziel eruit is weggevlo-
gen. Mag je dan nog klagen dat er geen ziel is? Wel als je 
naar een ziel op zoek bent natuurlijk.

Entertainment-dystopie
Wie tijdens het Filmfestival Cannes over de Croisette 
wandelt – de brede boulevard die de luxe hotels waar de 
sterren verblijven, de zaken worden gedaan en de 
40.000 dollar-hoertjes ’s ochtends in officiële festival-
voertuigen weer worden afgevoerd, scheidt van het 
smalle strandje waar elke avond lange rijen van feest-
gangers geduldig wachten tot ze bij een of andere exclu-
sief premièrefeestje worden binnengelaten – waant 
zich met gemak even in de roaring twenties van F. Scott 
Fitzgerald, de Hollywooddroom van de Bling Ring-tie-
ners of de entertainment-dystopie uit The Congress. 
Alles danst en duizelt. Iedereen wil erbij zijn. De muziek 
van de ene party gaat in duet met het vuurwerk van de 
andere. Limousines rijden stapvoets. Meisjes in avond-
jurkjes wankelen op trippeltrappelhakjes. Het is alle-
maal heerlijk om te zien, maar het is ook net een beetje 
zoals die scène uit The Matrix: als je eenmaal (ietsje la-
ter in de nacht, of ’s ochtends vroeg) de desert of the real 
hebt gezien die erachter schuilgaat is de magie nog maar 
heel beperkt.

Natuurlijk is het toeval dat Cannes nu net dat drie-
luik kiest als openingsfilm van de verschillende festi-
valonderdelen. Net zoals het toeval is dat er in het jaar 

dat The Bling Ring draait – naar een waargebeurd ver-
haal over een tienerbende die proletarisch ging winke-
len in de huizen van onder andere Paris Hilton, Lindsay 
Lohan en Orlando Bloom – Cary Grants ‘The Cat’ uit 
Hitchcocks beroemde Cannes-diefstalfilm To Catch a 
Thief weer actief leek: de juwelendiefstallen waren aan 
de orde van de dag. Maar elk festival vertelt een verhaal 
en met deze drie films vertelde Cannes dit jaar een ver-
haal waarin het eigenlijk vooral naar zichzelf in de spie-
gel keek. Spiegeltje spiegeltje aan de wand. 

Op een andere manier werd dat ook zichtbaar in Ja-
mes Tobacks Seduced and Abandoned, een metadocu-
mentaire over de pogingen van Toback en acteur James 
Baldwin om vorig jaar op het festival een film gefinan-
cierd te krijgen. Wat dus niet lukte. Ondertussen legt 
hun film haarfijn de mechanismen van de filmmarkt 
bloot: de enige redenen om nog in een film te investeren 
zijn economische. Wat is de marktwaarde van een ac-
teur?

Een gewone filmliefhebber ziet dat verhaal zelden. 
Die ziet de foto’s van de jurken op de rode loper. Die ziet 
de films. Maar die realiseert zich niet dat de gebroeders 
Coen met een middelmatige film in competitie staan 
omdat Cannes het zich niet kan permitteren de Coens 
aan een ander festival te ‘verliezen’ en dat die film dan 
vervolgens wint omdat in een weinig spectaculair jaar 
Inside Llewyn Davis dan in ieder geval toch nog de vak-
matig beste gemaakte van al die films was.

‘Great American film’
Dat hoef je misschien ook niet te zien. De rest van het 
jaar komen al die films in een andere volgorde en con-
stellatie in de bioscopen. Dan is een middenmoter in 
Cannes de film van de week. Dan komen de voortschrij-
dende inzichten. Dan kunnen we ons serieus gaan af-
vragen of de complete Amerikaanse pers gelijk had dat 
ze in The Immigrant van James Gray ‘a great American 
film’ zagen naar analogie van F. Scott Fitzgeralds ro-
man, maar waarom Baz Luhrmanns verfilming dat niet 
mocht zijn.

Baz Luhrmann mag dan wel een Australiër zijn, zijn 
Gatsby is natuurlijk de overtreffende trap van Holly-
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a story of 
children 
and Film
Mark Cousins (The Story of Film) 
schrijft voor de Filmkrant maandelijks 
‘Op ooghoogte’ waarin hij onverwachte 
beeldassociaties belicht. In Cannes 
ging zijn nieuwste film A Story of 
Children and Film in première, waarin 
hij dwarsverbanden ontdekt tussen 
tientallen bekende en onbekende films 
waarin kinderen de hoofdrol spelen. In 
deze special editie van zijn column 
schrijft hij daarover.

een paar maanden geleden filmde ik hoe mijn 
nichtje en neefje van elf en tien jaar oud in mijn 
appartement aan het spelen waren. het zijn 
heel gewone kinderen, zonder speciale scho-
ling of filmkennis. op een gegeven moment til-
de mijn neefje een plastic buis van een knikker-
baan op, hield hem totaal onverwacht voor de 
camera, zodat je door de camera zijn nichtje in 
de buis kon zien, en vroeg: “hoe is het meisje in 
de buis terechtgekomen?”

dit plaatje hier laat dat moment zien: 

ik vind dat opmerkelijk. een tienjarige jongen 
die laat zien heel goed in de gaten te hebben 

hoe een filmische ruimte kan werken en er te-
gelijkertijd een sprookjesachtige vraag over 
stelt. toen ik het beeldmateriaal terug zag, 
moest ik aan dit moment denken:

op deze filmstill zien we de jongen uit ingmar 
bergmans Fanny en alexander (1982) die – ge-
filmd met shallow focus – door de achterkant 
van een miniatuurtheater naar een fantasiewe-
reld kijkt. beide scènes gaan over de inventivi-
teit van kinderen, over hoe ze verhalen kunnen 
verzinnen, of een onzichtbare wereld zien. pab-
lo picasso zei dat “alle kinderen kunstenaars 
zijn”. ik denk dat hij gelijk had.

editor timo langer en ik hebben de beelden 
van mijn nichtje en neefje die aan het spelen 
zijn, versneden met scenes uit Fanny en alex-
ander en nog 52 andere films van over de hele 
wereld waarin kinderen de hoofdrollen spelen. 
het viel ons op dat de iraanse films over kinde-
ren het minst sentimenteel waren. in ameri-
kaanse films zijn kinderen meer heldhaftig, in 
japanse films zijn jonge mensen verlegener. 
rondom al die fragmenten heb ik een commen-
taartekst geschreven over kindertijd en film, en 
heb die ene kindertijd, van mijn nichtje en neef-
je, als lens gebruikt om naar die andere kinder-
tijden te kijken.

het resultaat daarvan, a story of children 
and Film, hebben we ingezonden voor cannes. 
hij werd uitgenodigd voor de officiële selectie 
van dit jaar en als gevolg daarvan is mijn pro-
fessionele leven flink veranderd.

 
 
 

mark cousins
twitter @markcousinsFilm

op ooghoogte

alles danst en duizelt
Cannes 2013

wood-entertainment. Is dat het euvel? Dat men de glitz 
en de glamour liever niet zo torenhoog opgetast ziet, 
omdat het dan, eh, decadent of misschien wel kitsch 
lijkt?

Er gaat een grote verleiding uit van de wereld van de 
uiterlijke schijn. Ik durf zelfs te beweren dat wie dat niet 
ziet of wil zien, de helft van de filmwereld niet ziet. We 
willen verleid worden. We weten dat het fake is. En we 
willen dat. Wat dat betreft zijn we allemaal een soort 
Daisy Buchanans. We haten haar omdat ze zowel de 
liefde van Jay Gatsby als die van Nick Carraway ver-
smaadt. Maar Daisy worden veel teveel mythische kwa-
liteiten toegeschreven. Ze is geen femme fatale, geen 
schurk-heldin, geen symbool van leegte of amoraliteit. 
Ze is een heel gewoon, misschien wel een beetje burger-
lijk meisje dat net zoals die meisjes in The Bling Ring ook 
die mooie jurken en juwelen en handtasjes en rode Lou-

boutin-zolen wil hebben waar ze denkt dat ze recht op 
heeft. Dát maakt Luhrmann zichtbaar en dat willen we 
eigenlijk liever niet zien.

Acteurs inscannen
Daarom was het grote geschenk van Cannes dit jaar dat 
je Gatsby en Bling op dezelfde dag kon zien als Ari Fol-
mans The Congress. Folman schets een post-Holly-
wood-toekomst waarin sterren zich hebben laten in-
scannen, en op het filmdoek niet alleen voor eeuwig 
jong blijven, maar ook breder en beter inzetbaar dan 
ooit gedroomd. Het is trouwens niet helemaal science-
fiction: de scanapparaten staan al klaar, ontdekte Fol-
man tijdens het draaien. Zijn hoofdpersoon, actrice Ro-
bin Wright die een variant van zichzelf speelt, is zo ie-
mand die zich in laat scannen. Halverwege de film (in 
het geanimeerde gedeelte) komt ze in een Babylonische 

vermaaksorgie terecht, om te ontdekken dat ze de din-
gen die misschien echt van waarde waren, haar kinde-
ren, herinnerd en herkend worden om wie ze is, en niet 
om hoe ze wordt afgebeeld, allemaal is kwijtgeraakt.

Daarin schuilt ook de tragische aantrekkingskracht 
van films als The Bling Ring: we zijn helemaal niet geïn-
teresseerd in deze meisjes, we willen weten hoe het met 
de gedupeerde sterren gaat, en daarom vinden we het 
cool dat Paris Hilton na bestolen te zijn haar eigen huis 
als set verhuurde en zelf ook nog wel even bereid was 
een cameootje te doen. De glamourfictie wordt verdub-
beld via de realiteit. Zie ook Daisy Buchanan, die in 
Luhrmanns interpretatie al met Amerika’s zelfpromo-
tende glamourpoes Kim Kardasian werd vergeleken. 

Cannes 2013 was niet het jaar van de grote films, 
maar het jaar van het grote spiegelpaleis. o
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Laurent Cantet over Foxfire

geheime meisjesbende
Na het daverende succes van Entre les 
murs nam Laurent Cantet vier jaar om 
Foxfire te maken. Niet in Frankrijk en in 
het Engels deze keer. ‘Dat is zo mooi 
aan niet-professionele acteurs, je moet 
roeien met de riemen die je hebt.’

door boyd van hoeij

Zelfs na zijn Gouden Palm-winnaar Entre les murs, 
waarin een schoolklas een miniatuurversie van de Fran-
se samenleving bleek te zijn, is regisseur Laurent Cantet 
nog lang niet uitgekeken op jongeren die worstelen met 
hun plaats in de maatschappij. Hij verfilmde de roman 
Foxfire van Joyce Carol Oates, over een groep meisjes die 
in 1953 in een klein stadje te midden van een door man-
nen beheerste, streng anticommunistische cultuur een 
geheime bende oprichten.

Wat sprak u aan in de roman? “Ik ben een grote fan van 
de boeken van Oates maar vooral van de manier waarop 
ze de puberteit beschrijft. Vaak wordt de moeilijke 
transformatie van kind naar volwassene als een soort 
mythische tocht beschreven terwijl het mij eerder om 
kleine maar échte details gaat die minstens zo belang-
rijk zijn. Bij Oates is er niet alleen veel agressie en har-
tenleed maar ook verveling en onderdrukking. De pu-
berteit is absoluut niet geïdealiseerd, iets wat ook nog 
eens op de loer ligt omdat ik zelf ook nostalgisch kan 
zijn over mijn jeugd, maar Oates is dat juist helemaal 
niet.”

Jongeren staan net als in Entre les murs wederom cen-
traal maar er zijn toch vooral veel nieuwe elementen: 
Foxfire is helemaal in het Engels en in het buitenland 
opgenomen, en heeft alleen maar vrouwelijke hoofd-
rolspelers. Een buitenbeentje in uw filmografie? “Ik 
besefte dat dit project die indruk zou kunnen geven. 
Maar als we op puur thematisch niveau naar de film kij-

ken, ligt Foxfire duidelijk in het verlengde van mijn an-
dere films. Hoe kan een ideaal zich meten met de reali-
teit en welke plaats heeft een individu in het systeem? 
Dat zijn interessante kwesties die vaak terugkomen in 
mijn werk. Qua vorm wijkt de film wel af. Het feit dat de 
film in het Engels en in het buitenland gedraaid is, speelt 
zeker mee, maar dat kwam gedeeltelijk ook bij het ma-
ken van Vers le sud al aan bod.” 

Was het meteen duidelijk dat de film de oorspronkelij-
ke setting, in upstate New York, moest respecteren? 
“Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel geprobeerd heb om 
het verhaal naar Frankrijk te verplaatsen maar het werd 
al gauw duidelijk dat dat onmogelijk was. Ik zag mezelf 
gewoon geen Franse versie van dit verhaal maken omdat 
het boek een hele rits iconografische beelden, plaatsen 
en situaties oproept die alleen maar in Amerika kunnen 
bestaan. En er is ook een verhaaltechnisch probleem 
omdat het verhaal heel sterk op anticommunistische 
gevoelens leunt en die zijn in Europa niet zo heftig ge-
weest als in de Verenigde Staten in de jaren vijftig.”

In hoeverre heeft u het verhaal aan moeten passen? 
“Vaak gebeurde dat door de casting en het personage 
Legs is een goed voorbeeld daarvan. In de roman en de 
eerste versie van mijn scenario was zij iemand die het 
voor haar charisma vooral moest hebben van het feit 
dat ze iedereen altijd voor was en meer energie heeft 
dan de anderen. Daar is in de uiteindelijke film nog wel 
iets van overgebleven maar Raven, die Legs speelt, heeft 
van haar personage iemand gemaakt die ook heel dui-
delijk een innerlijk gevoelsleven heeft en die niet hele-
maal in de groep past. Dat was interessant omdat Legs 
daardoor enigmatischer werd.” 

Wat is het voordeel van het regisseren van niet-pro-
fessionele acteurs? “In plaats van op een traditionele 
manier te regisseren en bijvoorbeeld Raven zo veel mo-

gelijk naar Legs om te buigen, heb ik precies het omge-
keerde gedaan. Dat is zo mooi aan het werken met 
niet-professionele acteurs, je moet roeien met de rie-
men die je hebt, de acteurs hebben geen aangeleerde 
techniek en in de nauwe ruimte van hun mogelijkheden 
moet je dan proberen iets bruikbaars te vinden. De 
meeste meiden in Foxfire hadden wel een beetje theate-
rervaring dus waren ze niet zo onvoorbereid als de leer-
lingen uit Entre les murs, maar ze hadden zeker niet al de 
krukken die een professionele actrice kan gebruiken om 
een zo breed mogelijk palet aan gevoelens te spelen.”  o

taalbarrière
De urgentie van het thema en de ener-
gie van de vorm vervliegen in een ver-
warde vertelling in Laurent Cantet’s 
Foxfire, over een protofeministische 
meidenbende.

Met het Gouden Palm-winnende middelba-
re schooldrama Entre les murs bewees Lau-
rent Cantet in 2008 dat hij meesterlijk ac-
teerwerk kon bovenhalen in een groep jon-
geren zonder enige ervaring. Des te vreem-
der dat juist het wisselvallige acteerwerk van 
opnieuw een groep jonge, onervaren actrices 
één van de grote struikelpunten is van zijn 
nieuwste film Foxfire. Vooral als deze mei-
dengroep, die onder leiding van de militante 
Legs (Raven Adamson) de meidenbende 
Foxfire vormt, hun politieke statements be-
spreken, gebeurt dat te vaak in gedragen uit-
gesproken literaire volzinnen.

Zou het te wijten zijn aan een taalbarrière? 
Met Foxfire maakt Fransman Cantet immers 
voor het eerst een film die volledig Engels is 
gesproken. Waar een eerdere verfilming van 
Joyce Carol Oates’ gelijknamige roman (met 
een jonge Angelina Jolie als Legs) het verhaal 

in 1996 naar het heden verplaatste, behield 
Cantet de setting in een klein Amerikaans 
arbeidersdorp in de jaren 1950 (al werd de 
film gedraaid in Canada). Een plek en een tijd 
waarin een groep meisjes die opgroeit in 
arme, gebroken gezinnen, wier ouders al  

 
zorg genoeg hebben aan zichzelf, de vrijheid 
kan nemen gezamenlijk een huis te betrek-
ken en hun eigen ideale vrijstaatje te creëren. 
Ver weg van al die mannen die hen betasten 
en onderdrukken.

Hun protofeministische strijd krijgt extra 
urgentie door de verbanden die Cantet legt 
met andere vormen van onderdrukking. Die 
urgentie is er ook in de vorm: Cantet zet de-
zelfde documentaire-achtige realistische 
technieken in als in Entre les murs en ver-
mijdt zo de stoffige deken van nostalgie die al 
te vaak over kostuumfilms hangt. Maar de 
energie die het verhaal daarmee krijgt, ver-
vliegt in de verwarde vertelling, die met bijna 
tweeënhalf  uur simpelweg te lang duurt.

joost broeren »»»»»

Foxfire Frankrijk, 2012 |  regie laurent cantet 

|  143 minuten |  met raven adamson, katie cose-

ni, madeleine bisson |  distributie cinéart |  te 

zien vanaF 27 juni
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een vriendschap die net 
een lieFdesrelatie is

Greta Gerwig en Noah Baumbach over Frances Ha

Ze delen alles met elkaar, behalve het bed. Frances en 
Sophie en hun bijzondere vriendschap staat centraal 
in de bitterzoete zwart-witkomedie Frances Ha. Noah 
Baumbach en Greta Gerwig schreven, regisseerden en 
speelden, in huizen waar ze zelf hebben gewoond. 

door dana linssen

Ze komen hand in hand binnen en gaan dan elk op een 
klein bankje zitten om individueel twee kleine groepjes 
journalisten te woord te staan over de film die ze samen 
maakten: indiekoningin Greta Gerwig (vooral bekend 
van Woody Allens From Rome With Love, 2012) en regis-
seur Noah Baumbach (The Squid and the Whale, 2006, 
scenarioschrijver voor o.a. Wes Andersons The Fantas-
tic Mr. Fox, 2009). Ze leerden elkaar kennen op de set 
van Greenberg (2010), een film die Baumbach aanvan-
kelijk met zijn toenmalige echtgenote Jennifer Jason 
Leigh schreef, maar waar Gerwig ook tekstuele bijdra-
gen aan leverde. Het lijkt de beste verleidingstruc ooit: 
laten we samen een film gaan maken. Het resultaat was 
Frances Ha, een bescheiden, semi-autobiografische 
zwartwitfilm die een inkijkje geeft in het leven van tob-
bende twintigers in New York. Ja, inderdaad, dat is va-
ker gedaan. Wat de film uniek maakt is z’n portret van 
een intense vriendschap tussen twee jonge vrouwen die 
“alles met elkaar delen, behalve het bed.” 
   We spreken eerst met Greta Gerwig. 

Jullie hebben samen een script geschreven, hoe ging 
dat? “Het duurde ongeveer een jaar om het script te 
schrijven. We stuurden versies en scènes heen en weer. 
Aangezien er in de film geen enkele improvisatie zit, 
kun je wel bedenken hoe precies dat script er uiteinde-
lijk uit heeft gezien. Noah wilde een zwartwitfilm ma-
ken met een minimale crew en vroeg me of ik zin had 
om het te schrijven, omdat we Greenberg samen hadden 
gedaan, en misschien wilde ik wel iets schrijven wat ik 
zelf wilde spelen. Het begon ermee dat ik een lijst van 
ideeën opstelde, en dat hij daar ideeën aan toevoegde en 
toen zijn we aanvankelijk gewoon begonnen met het 
schrijven van scènes. Die e-mailden we dan naar elkaar 
en van tijd tot tijd spraken we af om scènes te lezen, en 
dan kwamen we erachter dat we bepaalde personages 
konden samenvoegen, en zo kreeg het langzamerhand 
vorm en kwam het verhaal eruit tevoorschijn. De tijd 
was onze belangrijkste co-scenarist.”

Wat waren die oorspronkelijke ideeën? “Hoewel de 
uiteindelijke film een tamelijk sterk perspectief heeft, 
waren die oorspronkelijke ideeën veel losser en vrijblij-

vender: het moest over een vriendschap gaan, een lief-
desgeschiedenis tussen beste vrienden, we wilden dat 
Frances een danseres was, omdat ik die wereld interes-
sant vindt en een geschikte metafoor voor Frances’ le-
ven, aangezien dansers maar zo’n korte periode hebben 
om hun doelen te verwezenlijken. Alles kwam organisch 
uit het schrijven voort, de hoofdstukstructuur die aan 
haar huizen was gekoppeld. Er was geen outline.”

Heeft Frances niet eigenlijk vooral luxeproblemen? 
“Frances heeft kleine ambities, een plek om te wonen, 
werk. Het idee van de  arme kunstenaar is misschien een 
cliché, maar het is ook heel realistisch. Het gaat om al-
ledaagse vragen. Kan ik me dit appartement veroorlo-
ven. Kan ik geld pinnen of kan ik de transactiekosten 
aan de bank niet betalen. Kan ik de metro nemen of 
moet ik naar huis lopen, omdat ik die 2,5 dollar nodig 
heb om eten te kopen. Dat geldt voor kunstenaars, maar 
ook voor studenten en jonge mensen. Daarom vond ik 
het belangrijk om overal getallen aan vast te koppelen, 
zodat het concreet werd. Het gaat over 2,5 dollar.”

Wordt dat erger door de economische crisis? “Dat is 
wel iets wat we in de film hebben willen thematiseren. 
Het feit dat er ergens wordt opgemerkt dat de enige 
kunstenaars die in New York wonen rijke kunstenaars 
zijn. Of het feit dat Frances niet in de gaten heeft dat 
haar huisgenoten van een trustfund leven en dus niet 
hoeven te werken. Dat ze in een ranzig appartementje 
wonen, maar hun ouders een enorm huis aan de Upper 
East Side hebben. Ga bij hen wonen! Je hoeft niet zo ar-
metierig te leven. Mensen verhuizen naar Pittsburgh of 
Detroit omdat dat de enige plekken zijn waar je nog iets 
van een artistieke vrijstaat kunt creëren.”
   De twee wisselen van plaats. Het gesprek gaat verder 
met Noah Baumbach.

Er zijn niet zoveel films die over vriendschap gaan. Is 
het geheim van die films dat ze de vriendschap net als 
in Frances Ha als een liefdesgeschiedenis presenteren, 
of is het geheim van een goede vriendschap dat hij bij-
na een liefdesrelatie ís? “Ja, dat denk ik wel, sommige 
vriendschappen zijn in ieder geval net zo intens als lief-

desrelaties. Al geldt het misschien vooral voor vriend-
schappen in een bepaalde periode van je leven, waarin je 
veel veranderingen doormaakt. Frances is aan het begin 
van de film niet voorbereid op het feit dat haar beste 
vriendin gaat trouwen en dat zij dus niet meer nummer 
één zal zijn in haar leven. Voor haar is het alles of niets, 
en ze kan er niet mee omgaan dat Sophie niet (meer) 
haar alles wil zijn. De film gaat er eigenlijk over dat ze 
dat moet leren accepteren en inzien dat vriendschap-
pen transformeren.”

Is die vriendschap ook een geïdealiseerde vorm van 
familie? Frances wil van Sophie wat veel mensen van 
hun familie willen: namelijk dat ze er altijd voor je zijn 
en dat je altijd op ze kunt vertrouwen. “Ja, inderdaad. 
Verwerken we niet allemaal onze familiedingen met 
onze vrienden? En zeker zij. Ze woont in een stad waar 
ze geen familie heeft. Dus worden je vrienden een soort 
surrogaatfamilie.”

Het leven van Frances is in hoofdstukken verdeeld die 
samenhangen met specifieke locaties, in hoeverre is de 
geografie van de stad bepalend voor wie zij is? “Je leert 
Frances kennen via de stad. We hebben alles op locatie 
gedraaid, tot en met huizen waar we zelf hebben ge-
woond. Maar het is ook een elegie voor New York. Het is 
interessant om deze film in Berlijn te zien, want Berlijn is 
tegenwoordig wat New York was: dynamisch, hip, vol 
mogelijkheden. In New York kun je geen bohemienleven 
meer leiden. Het was ook belangrijk om die economische 
situatie te laten zien. Dat het een alledaagse realiteit is 
om te besluiten of je gaat pinnen omdat je misschien de 
transactiekosten aan de bank niet kunt betalen.”

Zijn dat geen luxeproblemen? “Alle beslissingen die 
Frances in de film neemt hebben een economische 
component. Tot en met het feit dat ze naar Parijs gaat, 
terwijl ze dat niet kan betalen. Als je een film maakt over 
jonge mensen in New York maakt dan moet je dat soort 
dingen aan de orde stellen.” o 

lees de complete interviews met greta gerwig  

en noah baumbach op filmkrant.nl
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een vriendschap die net 
een lieFdesrelatie is

iemand 
worden
Wanneer Frances bij een etentje wordt 
gevraagd wat ze zoal doet, antwoordt 
ze dat dat moeilijk uit te leggen is. 
Moeilijk uit te leggen omdat het iets 
ingewikkelds is? “Nee. Omdat ik het 
niet echt dóe.”

Frances Ha is een film van kleine gebeurte-
nissen, veel conversaties, veel vriendschap, 
en heel veel Frances (Greta Gerwig). Frances 
is een 27-jarige, ietwat klungelige aspirant-
danseres en -choreograaf in New York. Ze 
werkt als stand-in bij een professioneel 
dansgezelschap en hoopt op een vaste plek. 
Vrij onbezorgd leidt ze haar postpuberale le-
ven en deelt lief en leed met haar beste 
vrien din en huisgenoot Angela (Mickey 
Sumner). Wanneer Frances’ vriend voorstelt 
om – met door hem reeds aanbetaalde kat-
ten – te gaan samenwonen, overvalt dat 
haar. Ze kan toch niet gaan samenwonen? Ze 
woont al, met Angela. 

Frances is een wonderlijk, onbedachtzaam 
en niet-berekenend wezen. “Ik ben nog niet 
een echt iemand”, zegt ze op een goed mo-
ment. Als ze praat (vaak over zichzelf, maar 
zonder nou heel introspectief te zijn), swit-
cht ze snel en gemakkelijk tussen het serieu-
ze en het onbelangrijke. Haar voelsprieten 
lijken niet te registreren dat het leven heel 
geleidelijk en haast ongemerkt verandert. 
Wanneer verhuizing van Angela voor een re-
ality check zorgt (er komt een man in haar le-
ven, er volgt ruzie), voegt de dromerige 
Frances zich verrassend onverslagen en 

veerkrachtig naar wat de werkelijkheid haar 
voorschotelt. Ze past mouwen aan, neemt 
lullige baantjes en verhuist wat af.

Het in zwart-wit geschoten Frances Ha, 
dat herinnert aan Woody Allens Manhattan 
en de nouvelle vague, is een hommage aan de 
vriendschapsliefde, maar ook een film over 
vriendschapsverraad, armoe en het proberen 
je te redden in het (New Yorkse) leven. Dat 
mag narratief misschien wat middelpunt-
vliedend klinken, de sterke rol van Frances 
(prachtig natuurlijk gespeeld door Gerwig, 
die onder meer te zien was in Allens To Rome 
with Love en in Baumbachs Greenberg) en de 
soms onbedaarlijk geestige, absurde scènes, 
dialogen en observaties en rijkheid aan de-
tails dragen de film met speels gemak. 

Het gevatte scenario schreef het stel Ger-
wig en Baumbach (Margot at the Wedding) 
samen. Met Frances Ha maakte het duo een 
aimabele en zachtmoedige film over een in-
nemend personage, waarvan prettig in het 
midden blijft wanneer ze iets grappig be-
doelt en wanneer ze iets meent; en of ze 
vooral niet wil of vooral niet kan meedoen 
met de mensheid. Toch kan er soms ook 
lichte verzadiging optreden wanneer perso-
nages continu slim, onconventioneel, onge-
kunsteld en neurotisch zijn – want dat dat, 
zeker in New York, geen volledig onontgon-
nen terrein meer is, is duidelijk. Baumbachs 
fascinatie en sympathie voor eenlingen die 
niet makkelijk meedoen en weinig (of hoog-
uit vage) ambities hebben, die tussen A en B 
nauwelijks sadder of wiser worden, strijken 
niettemin prettig in tegen de haren van deze 
tijd. 

janna reinsma »»»»»

Frances Ha vs, 2012 |  regie noah baumbach | 

86 minuten |  met greta gerwig, mickey sumner | 

distributie a-Film |  te zien vanaF 20 juni
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2012/2013
Alle bioscoop>lms van 2012

De nieuwe editie bevat besprekingen van alle in 2012 in de Nederlandse 
bioscopen en >lmtheaters uitgebrachte >lms, inclusief uitgebreide credits en 
bezoekcijfers, plus een jaaroverzicht met de belangrijkste gebeurtenissen uit de 
>lmwereld en een aantal achtergrondartikelen. 
Het Filmjaarboek 2012/2013 is te koop of te bestellen bij iedere boekhandel in 
Nederland en België.
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Nieuw Filmjaarboek
Korting van €3,50 op Filmjaarboek 2012/2013 voor lezers Filmkrant
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Paul  Ruven & Marian Batavier

BEKENDE FILM
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O.A. M
EE AAN ‘ALASKA’, DAT EEN 

OSCAR VOOR BESTE BUITENLANDSE 

STUDENTENFILM
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ON.

LEES HET
VANDAAG!

Iedereen kan door 1 zinnetje schatrijk worden. Vandaag nog. Het enige dat je nodig 
hebt is een gouden film-idee. Dan staat Hollywood in de rij om dat ene zinnetje van je 
te kopen, vaak voor miljoenen dollars. 

Je hoeft er niets eens voor naar Hollywood, je kunt het gewoon vanuit je luie stoel 
doen. En het maakt ook niets uit of je nog nooit iets in de film gedaan hebt. Als dat 
zinnetje maar goud is. 

Een man verkocht het volgende zinnetje voor 600.000 dollar: “Een politieagent, die in 
1985 per ongeluk is ingevroren in ijs, ontdooit nu en denkt dat alles nog als in 1985 is.”

Dezelfde man las in de krant een artikel over een bloemen-man, die in het geheim 
discreet bloemen aflevert aan maitresses van overspelige filmsterren. Hij noemde het 
THE FLOWER GUY en verkocht het voor 2,5 miljoen dollar. 

Het lijkt simpel, en dat is het ook, als je weet uit welke elementen een gouden 
film-idee bestaat. Dan kun je het ook zelf verzinnen, en daarna heel eenvoudig verkoop-
baar maken. 

Hollywood-kenners Paul Ruven en Marian Batavier schreven na hun succesvolle 
boek HET GEHEIM VAN HOLLYWOOD deze unieke handleiding over hoe je je idee kunt 
testen en omwerken tot een gouden film-idee.

RIJK DOOR 1 ZIN: HET GOUDEN FILMIDEE staat vol met succes-voorbeelden, trucs, tips, 
en speciale adressen. Als extra een hoofdstuk over Nederlandse gouden film-ideëen. 

Paul Ruven & Marian Batavier het gouden
FILMIDEE

IEDEREEN
KAN HET !
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video on  
demand  
bij de  
Filmkrant
Kijk online films bij de  
Filmkrant. Maandelijks op 
www.filmkrant.nl/vod  
een selectie uit het aanbod 
aan nieuwe titels. Facing Mirrors 

Negar Azarbadjani (vanaf 2 juni)
13 Assassins 
Miike Takashi (vanaf 14 juni)

Rhino Season 
Bhaman Ghobadi (vanaf 20 juni)

Jagten 
Thomas Vinterberg

Like Someone in Love 
Abbas Kiarostami

Io e te 
Bernardo Bertolucci
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Before Midnight ze worden  
ouder en saaier,  
maar de seks  
wordt beter
Ze zijn terug: de Romeo en Julia van de 
Generatie X, de koningskinderen van 
weleer, Jesse en Celine, die op enkele 
toevallige ontmoetingen na, achttien 
jaar van elkaar gescheiden moesten 
zijn om nog lang en gelukkig te leven. Of 
toch niet? In het derde deel van zijn 
Before-trilogie onderzoekt Richard 
Linklater de romantische pijn van de re-
latie die in stand bleef. door dana linssen

De tijd is alweer voorbij gevlogen. Is het echt al negen 
jaar geleden dat we Jesse en Celine achterlieten na een 
lange wandelnacht in Parijs? En nog langer geleden dat 
we ze voor het eerst ontmoetten in de trein van Boeda-
pest naar Wenen? Jesse en Celine zijn als oude vrienden, 
zo’n tweetal dat zo overduidelijk voor elkaar bestemd is, 
maar daar zelf  maar niet in lijkt te geloven. Zo af en toe 
denk je aan ze. Hoe zou het met ze gaan? Zouden ze?

Amour fou
Dat is precies wat filmmaker Richard Linklater (Slacker, 
School of Rock) en acteurs Ethan Hawke en Julie Delpy 
van tijd tot tijd ook doen. Aan Jesse en Celine denken. 
Achttien jaar geleden maakten ze gezamenlijk Before 
Sunrise (1995) waarin prille twintigers Jesse en Celine, 
een jonge hond van een Amerikaan en een wereldwijze 
Française, aan de praat raken in de trein, een avond en 
een nacht door Wenen wandelen, praten, kussen, filo-
soferen, alle culturele clichés over Europeanen en Ame-
rikanen eer aan doen en ten slotte vlak voor het och-
tendgloren de liefde bedrijven. In 2001 hadden ze nog 
even een postcoïtaal onderonsje in de filosofische ani-
matiefilm Waking Life. En in 2004 troffen we ze in Parijs 
- Before Sunset. Jesse is inmiddels een gevierd schrijver 
op tournee met het boek dat hij over hun amour fou van 
een etmaal schreef en Celine kan haar nieuwsgierigheid 
niet bedwingen en zoekt hem op.

En nu is het 2013. Jesse en Celine zijn bij elkaar geble-
ven. Ze hebben zelfs twee schattige dochtertjes gekre-
gen en brengen in Griekenland een vakantie door bij 
vrienden (onder wie we Attenberg-regisseuse Athina 
Rachel Tsangari herkennen). Dat zijn allemaal van die 
praters. Er kan geen lunch voorbij gaan of het leven, de 
kunsten, the battle of the sexes en de geheimen van een 
goed liefdesleven vliegen over tafel. Maar Jesse en Celine 
bevinden zich alweer op een kruispunt in hun leven. En 
dan komt die wandeling, waarin ze de balans opmaken.

Wanderlust
In de Before Sunset/Sunrise/Midnight-trilogie is drama 
(bijna) teruggebracht tot de klassieke eenheid van tijd, 
plaats en handeling. De kern van elk van de films is een 
lange wandeling, zo goed als in real time opgenomen die 
door de lange take(s) de schijn wekt zomaar even uit de 
losse pols geïmproviseerd te zijn, maar in feite zorgvul-
dig gescript en uitgebreid gerepeteerd. Het is cinefiele 
Wanderlust op z’n best. Linklater houdt ervan om je tij-
dens het kijken bewust te maken van die tijdruimtelijk-
heid (hij deed dat bijvoorbeeld ook al in zijn real 
time-hotelkamerfilm Tape uit 2001). Hij koppelt het 
voorbijgaan van de tijd die de film duurt aan de duur van 
een mensenleven. En hoe ouder Jesse en Celine worden, 
hoe meer we ons bewust zijn dat ze niet meer die twin-
tigers zijn die eindeloos konden dromen. Het tweetal is 
nu halverwege hun leven. Beslissingen die ze nu nemen 
hebben veel meer impact op hun toekomst dan toen ze 
nog jong waren en nog straffeloos fouten konden ma-
ken.

Vanaf het begin af aan betrok Linklater zijn beide ac-
teurs nadrukkelijk bij het schrijfproces en de ontwikke-
ling van hun karakters. Maar ondertussen schreef en re-
gisseerde Julie Delpy ook nog haar twee eigen ‘Befo-
re’-achtige films 2 Days in Paris (2007) en 2 Days In New 
York (2012) die voortborduurden op het kabbel- en bab-
belgehalte van de Before-films maar dan met een snufje 
Woody Allen. Linklaters methode lijkt nu bijna een ge-
nre, en binnen dat genre mist Before Midnight een zeke-
re urgentie en scherpte. Het feit dat hij de film bijvoor-
beeld opnam in Griekenland had alles te maken met het 
feit dat ook Amerikaanse indie-filmers steeds minder 
geld te besteden hebben en het door crisis geplaagde 
land economisch gezien een goedkope locatie was. 
Maar de film zelf geeft daar veel te weinig rekenschap 
van. Voor mensen die het over alles hebben, komt het 
opeens wel heel erg verwend en zelfs wereldvreemd 
over om ‘grote ideeën’ te prefereren boven alledaagse 
zaken. Zelfs de kern van het conflict tussen Jesse en Ce-
line – Jesse wil naar Chicago verhuizen om dichter bij 
zijn zoon uit zijn eerste huwelijk te zijn, Celine over-
weegt een carrièreswitch die dat onmogelijk maakt – 
lijkt in dat licht een luxeprobleem.

Chemie
Natuurlijk moeten we de film niet beoordelen op de 
diepgang van, of sterker nog onze morele oordelen over 
z’n personages. Het zou best kunnen dat Linklater in 

Before Midnight dit verveelde westerse gedrag ook be-
kritiseert. In ieder geval toont hij het. Maar waarom? 
Omdat hij er iets mee wil zeggen? Of omdat dit nu een-
maal is wat hij kent?

Een ander probleem van de film is dat huwelijken en 
langdurige relaties filmisch nu eenmaal niet sexy zijn. 
Verliefd worden, ja! Die bruiloft met al dat kantgewap-
per en suikertranen, smullen! The Seven Year Itch, be-
grijpelijk! En daarna: The Awful Truth en Scènes uit een 
huwelijk. Nieuwe liefdes zijn romantisch. Bestendige 
relaties: drama. En Linklater wil in Before Midnight niet 
in de Bergman- of de Woody Allen-val trappen, dus be-
dacht hij dat plotje over vaderschap versus moeder-
loopbaan. Maar de conclusie is: volwassen worden is 
saai, al die nuances en die verantwoordelijkheden halen 
de vaart uit het leven. Hij lost het op door de omdraaiing 
van een ander cliché: wat er ook met Jesse en Celine ge-
beurt, de seks is geweldig. En dat is geen spoiler, want 
dat wisten we eigenlijk al. Met de chemie tussen die 
twee zit het wel goed. Ze zouden alleen af en toe hun 
mond moeten houden. Of misschien wat minder na-
velstaren. Aan de andere kant: als zij in de film het man-
daat hebben om dat voor ons te doen, dan kunnen wij 
als we de bioscoop uitkomen gewoon weer gaan leven.

 
Before Midnight »»»»» vs, 2013 |  regie ri-

chard linklater |  108 minuten |met ethan haw-

ke, julie delpy |  distributie wild bunch |  te 

zien vanaF 6 juni
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Barnaby Southcombe regisseerde zijn moeder Charlotte Rampling in I, Anna

‘hé mam, het is tijd 
voor je pijpscène’

Het was voor actrice Charlotte Rampling helemaal 
geen uitgemaakte zaak dat ze in het speelfilmdebuut 
van haar zoon Barnaby Southcombe de hoofdrol zou 
spelen, vertelde hij: “Ze zag helemaal niets in het eer-
ste treatment dat we haar stuurden. Dus toen het 
scenario af was hebben we het eerst maar naar haar 
agent gestuurd.” door dana linssen

“Kennen wij elkaar niet ergens van?”, is het eerste wat 
regisseur Barnaby Southcombe (1972) vraagt als hij de 
interviewruimte binnenkomt waar een groepje journa-
listen klaar zit om hem over zijn speelfilmdebuut I, 
Anna te ondervragen. De journaliste is perplex. “Het is 
dan ook wel een heel slechte openingszin”, provoceer ik. 
“Zelfs de personages in uw film, die zich voor een deel 
in de wereld van het speeddaten afspeelt, zouden daar 
denk ik niet meer wegkomen.” De journaliste haalt op-
gelucht adem: “Tenzij ik nu zou zeggen, zoals in kom-
hoe-heet-die-film-ook-alweer: ‘Ja, inderdaad, biolo-
gieles bij Mevrouw Clarke, jij bent toch Simon?’ Dan 
weten ze allebei dat ze liegen. Hij weet dat zij liegt en zij 
weet dat hij liegt. Dat is nog eens een interessant begin 
van een relatie.”

Het is 2012. Southcombe is op het Filmfestival Ber-
lijn om zijn film I, Anna te promoten, een psychologi-
sche thriller over een vrouw van middelbare leeftijd die 
zo wanhopig op zoek is naar een man dat ze de realiteit 
uit het oog verliest. Of misschien is ze die al eerder 
kwijtgeraakt. De film is gebaseerd op het gelijknamige 
boek van Elsa Lewin en voor de hoofdrol castte South-
combe actrice Charlotte Rampling. Toevallig ook zijn 
moeder. Southcome: “Ook in mijn film begint het met 
een leugen. Alleen de namen zijn anders.”

Misschien moeten we het dan maar eens over liegen 
hebben, of over het niet-vertellen van de waarheid, 
zoals in de film. Is dat ook een vorm van liegen? “Die 
vraag is het hart van de film. Leugen en bedrog, maar 
ook de manier waarop mensen zichzelf voor de gek 
houden. Hoe moeilijker het is om dingen onder ogen te 
zien, hoe ingewikkelder dat kan worden. Een ander 
voorbeeld, niet uit de film, maar wat er wel mee te ma-
ken heeft: ik blijk volkomen verdrongen te hebben dat 
mijn moeder aanvankelijk helemaal niks in het eerste 

treatment zag. Daar hielp ze me gisteren in een ander 
interview fijntjes aan herinneren. Dat had ik volkomen 
geblokt. Ik weet alleen dat we het scenario een jaar later 
aan haar agent hebben gestuurd en dat ze het toen wel 
zag. Dus je kunt op die manier ook tegen jezelf liegen, en 
ja, dat heeft ook alles met de film te maken.”

Hoe heeft u haar overtuigd? “Toen ik het boek van Elsa 
Lewin las, zag ik wel al meteen het gezicht van mijn 
moeder voor me. Maar goed, ze zag dat eerste idee dus 
niet zitten. Het is uiteindelijk het scenario wat haar 
heeft overtuigd.”

En hoe was het om uw moeder te regisseren? Het is 
nogal een heftige rol, vol geweld en misbruik. “Dat is 
de rol. Het gaat over emotioneel complexe mensen die 
in extreme situaties terechtkomen. Maar makkelijk is 
het niet. Het was uiteindelijk haar professionaliteit, zij 
heeft me er doorheen gesleept. Het was een heftige, ge-
concentreerde draaiperiode. Op een dag – en dan ook 
nog de dag dat we die gevreesde pijpscène moesten op-
nemen - kwam een van haar oudste vriendinnen op de 
set, die ik misschien twintig jaar niet had gezien. Ze zei 
zoiets als: ‘Oh wat ben je volwassen geworden, hoe is 
het nou om met je moeder te werken?’, terwijl ik op het 
punt stond om zoiets te zeggen als ‘hé mam, het is tijd 
voor je pijpscène.’”

Die befaamde pijpscène lijkt heel erg vanuit een vrou-
welijk perspectief gefilmd, hoe nietsontziend hij ook 
is: geef die man wat hij wil en dan wegwezen. “Ik kan 
me nog herinneren dat ik ooit heel gechoqueerd was 
toen een vrouw mij vertelde dat orale seks voor veel 
vrouwen veel minder emotioneel was dan geslachtsge-
meenschap. Het leek mij altijd veel intiemer en onder-
daniger. Maar ik begrijp het nu wel. Er is minder emoti-

onele lading, en daardoor is het minder dociel. Het is 
hoe Anna’s vriendin het zegt: het is iets wat je moet 
doen om ergens anders terecht te komen. En er zijn zat 
vrouwen die tot orale seks overgaan om gewoon maar 
van een man af te zijn.

“Mijn moeder heeft iets heel koelbloedigs en profes-
sioneels, dus die stort zich gewoon in die scène, waar-
door het allemaal ook niet zo’n punt is. Het was natuur-
lijk mijn eerste bioscoopfilm, maar ik heb theater ge-
daan en veel televisie, en een deel van het geheim is je 
omringen met mensen die meer weten dan jij.”

Zoals uw cameraman? De visuele stijl van de film, de 
architectuur en de afgepaste kaders lijken heel be-
langrijk als contrast met de mentale desintegratie 
van Anna. “Ik zag al vanaf het begin voor me hoe deze 
mensen gevangen zaten in de kille architectuur van de 
stad. Het zijn mensen die vervreemd en ontheemd zijn, 
en dat wilde ik laten zien door het gebruik van lijnen, 
grids en herhalende structuren. Dus ik gebruik high 
tech-locaties, maar ook een heleboel anachronistische 
elementen, zoals antwoordapparaten en telefooncel-
len, om aan te geven dat Anna uit de tijd geworpen is. Ik 
wil laten zien dat de tijd heeft stilgestaan sinds de laat-
ste keer dat Anna emotioneel in leven was.”

Werd u daar door het boek door geïnspireerd, of is dat 
uw interpretatie? “Het boek gaat meer over mensen 
die in een kwetsbare toestand proberen een hand naar 
de wereld uit te steken en alsnog liefde vinden. Het is in 
een doorlopende monologue interieur geschreven en ik 
wilde per se geen voice-overs gebruiken. Dus heb ik 
daar een uiterlijke, visuele vorm voor gevonden. Ik 
werk voor televisie zoveel met dialogen, dat ik me nu 
graag in beelden wilde uitdrukken.”
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Barnaby Southcombe regisseerde zijn moeder Charlotte Rampling in I, Anna

‘hé mam, het is tijd 
voor je pijpscène’

Uw film is deels een detectivefilm en deels een psy-
chologische zoektocht. Hoe ligt voor u de balans? 
“Producenten en distributeurs willen altijd meer ant-
woorden. Zelf hou ik meer van films die iets overlaten 
aan de verbeelding. Dat is lastig. Bovendien weet je zo-
dra je een script hebt geschreven zelf alle antwoorden 
en vanaf dat moment is het moeilijk om je nog onbe-
vangen af te vragen wat het publiek allemaal door zal 
hebben of niet. De meeste toeschouwers zijn zo op-
merkzaam. Ze zien de kleinste dingen. Een teddybeer-
tje dat aan een boom gebonden is in het voorbijgaan. 
En dan is het heel vervelend als ze dat later allemaal 
nog een keer uitgelegd moeten krijgen.”

Anna lijkt op iemand die in de mist verdwaald is, 
maar geldt dat niet ook voor Gabriel Byrne, die de po-
litieman speelt? “Natuurlijk, daarom voelen ze zich tot 
elkaar aangetrokken. Hij herkent zowel haar gemoeds-
toestand, als dat er iets niet pluis is. Maar zij ziet ook 
zijn kwetsbare kant. Op een bepaalde manier spiegelen 
hun karakters elkaar. Ze bevinden zich allemaal in een 
soort schemering, entre chien et loup, wat zowel op het 
schemerlicht slaat, als op het feit dat je niet weet wie 
wie opjaagt.”

Op dat moment zou je het ook als een romance kunnen 
zien. “Die interpretatie wordt niet door iedereen ge-
deeld, maar ja, inderdaad.”

En wat denkt u? “Persoonlijk haal ik er iets heel posi-
tiefs uit. Ik geloof in een vorm van verlossing. In hoop. 
Hoe diep je ook zinkt. Deze mensen komen door iets 
heel verschrikkelijks op elkaars pad, maar misschien 
helpt ze dat wel om een nog veel dieper liggend trauma 
te overwinnen. Meer kunnen we er niet echt over zeg-
gen hè, want dan verklappen we teveel…” o

moord in 
londen
Als je moeder Charlotte Rampling 
heet, kun je haar vragen of ze in je film 
wilt spelen. Het maakt I, Anna van de 
zoon van nog niet tot een geslaagde 
film noir.

Lastig als je kind bent van beroemde ouders. 
Bouw je op eigen kracht je leven op of ge-
bruik je de kruiwagen? De in 1972 uit Char-
lotte Ramplings eerste huwelijk geboren 
Barnaby Southcombe koos met zijn speel-
filmdebuut I, Anna voor het tweede. Als het 
resultaat een meesterlijke film was, zouden 
we niet aan kruiwagens hebben gedacht. He-
laas, I, Anna valt nogal tegen, waardoor dit 
soort vervelende gedachten naar boven 
komt. Nog zo’n gedachte: zou I, Anna ge-
maakt zijn als Rampling er niet in speelde? 
Het ligt overigens niet aan de 67-jarige ac-
trice en filmster dat I, Anna in de middel-
maat blijft hangen, want zoals altijd gooit zij 
zich volledig in haar rol. Rampling speelt een 
net gescheiden vrouw, die om haar verdriet 
te dempen dating clubs bezoekt. Dat is een 
feit. Een ander feit is dat in een Londens ap-
partement een man vermoord wordt aange-
troffen. Is er verband tussen de twee feiten? 
Gabriel Byrne, die altijd oogt alsof zijn ge-
zicht onder de deegroller heeft gelegen, mag 

het als rechercheur uitzoeken. Hij raakt ge-
fascineerd en geobsedeerd door de vrouw en 
haar mysterieuze verleden (film noir!) en 
vergeet dat hij een moord moet oplossen. Als 
de kijker al lang begrijpt hoe de vork in de 
steel zit, tast hij nog in het duister. Met zulke 
rechercheurs is het een wonder dat er über-
haupt nog wel eens een moord wordt opge-
lost. Nu we toch in detectivesfeer verkeren: 
wie graaft naar de oorzaak van de weinige in-
druk die de romanverfilming I, Anna maakt, 
vindt een clichématig scenario en een ge-
brekkige beeldtaal. Het ’s nachts door besla-
gen autoruiten en in spiegels filmen heette 
ooit sfeervol, maar is nu een afgetrapt cliché. 
En kan er een verbod komen op het duwen 
van een lege schommel in een speeltuin? Valt 
er dan niets goeds te melden over I, Anna. Ja-
wel, naast alle clichés toont Southcombe, 
die ervaring heeft als regisseur van tv-series, 
Londen niet als de stad van het leuke toeris-
tische weekendje, maar het Londen van un-
heimliche buitenwijken met enorme flats, 
waarin eenzaamheid en vervreemding voor 
het opscheppen liggen. Het Londen waarin 
het leed achter de voordeuren verborgen 
blijft tot er een lijk wordt gevonden. Dan 
komt er een rechercheur die denkt dat de 
wereld van Philip Marlowe nog bestaat.

jos van der burg »»»»»

I, Anna verenigd koninkrijk/Frankrijk/duits-

land, 2012 |  regie barnaby southcombe |  93 mi-

nuten |  met charlotte rampling, gabriel byr-

ne |  distributie cinemien |  te zien vanaF 27 juni

rampling en southcombe op de set
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workshop Filmkritiek
Dit najaar organiseren de Filmkrant 
en EYE in Amsterdam een workshop 
filmkritiek voor jonge filmjournalisten 
die meer ervaring op willen doen en 
zich eens over een wat langer stuk 
willen buigen. Vragen die daarbij aan 
de orde zullen komen zijn: hoe schrijf 
je over je eigen filmcultuur, hoe maak 
je filmgeschiedenis levend, en wat is 
er nog te zeggen over films waar 
iedereen alles al over denkt te weten?

Aan de hand van bekende en onbe-
kende films uit het Nederlandse erf-
goed zullen de deelnemers zich gedu-
rende 5 bijeenkomsten buigen over 
diverse manieren om over een klas-
sieke film te schrijven. Dit zal uitmon-
den in een essay, dat bij voldoende 
kwaliteit zal worden gepubliceerd in 
een speciale bijlage bij Filmkrant #361 
januari 2014. Het is belangrijk dat je in 
staat bent om alle bijeenkomsten te 
bezoeken, tussendoor te schrijven en 
feedback te geven op het werk van 
anderen.

Bestemd voor
jonge filmjournalisten tot ongeveer 30 jaar 
met al enige (schrijf)ervaring.

Duur workshop
vijf bijeenkomsten van twee uur op de maan-
dag- of dinsdagavond in oktober en november. 
locatie en data worden nog bekend gemaakt.

Begeleiding
dana linssen en ronald rovers van de Film-
krant en diverse gastsprekers.

Kosten
¤ 250,– voor 5 bijeenkomsten

geïnteresseerden sturen voor 1 augustus 2013 
een relevant cv van maximaal 1 pagina, een 
drietal gepubliceerde artikelen, contactinfor-
matie voor een referentie en een motivatie-
brief van maximaal 600 woorden waarin je uit-
legt waarom je denkt de ideale kandidaat voor 
deze workshop te zijn naar info@filmkrant.nl. 
deelnemers moeten een bewezen interesse 
hebben in filmgeschiedenis en filmkritiek. 
maar uiteindelijk geven inzicht, passie voor 
film en schrijfvaardigheid de doorslag. er is 
plaats voor minimaal 6 en maximaal 12 deel-
nemers.

hou ook de advertentie in Filmkrant #356 juli/
augustus 2013 in de gaten voor meer details.
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lieFde, geld, verleden:  
alles is verloren

Tabu

Tabu is vreemd, melancholisch en 
betoverend. Elke keer als je de film ziet, 
zie je een nieuwe film. Over liefde en 
verlies. Met een knipogende krokodil 
die ons naar film leert kijken.

door dana linssen

Het oog van de krokodil is alomtegenwoordig in Tabu, 
de derde lange film van de Portugese filmmaker (en 
ex-filmcriticus) Miguel Gomes (1972). Tabu was vorig 
jaar een van de meeste excentrieke en innovatieve films 
uit de competitie van het Filmfestival Berlijn, waar hij 
werd onderscheiden met de Alfred Bauer-prijs voor 
vernieuwende cinema en de FIPRESCI-prijs van de in-
ternationale filmkritiek. Die krokodil symboliseert een 
hoop in de in twee delen openvouwende zwart-witfilm 
die zich misschien nog wel het beste als een slimme art-
house-variant van Hollywoodspoof The Artist laat om-
schrijven, hoewel beide films min of meer tegelijkertijd 
in productie waren en je dus eerder van synchroniciteit 
dan beïnvloeding kunt spreken. 

De eerste keer dat we de krokodil zien is in de pro-
loog, in een fake-etnografisch filmpje over een ontdek-
kingsreiziger die door Afrika trekt, achtervolgd door 
liefdesverdriet en wereldpolitiek. Het wordt in een lege 
bioscoopzaal bekeken door Pilar, een eenzame vrouw 
van middelbare leeftijd die min of meer tegen wil en 
dank de zorg op zich neemt van haar bejaarde buur-
vrouw Aurora. Als zij in het ziekenhuis terechtkomt, 

onderneemt Pilar een zoektocht naar de man die haar 
het tweede deel van de film vertelt.

Krokodillenknipoog
Gomes’ Tabu is, niet alleen door z’n naam, allereerst 
een hommage aan F.W. Murnau’s laatste film Tabu 
(1931, zie voor een bespreking hiervan de rubriek 
Thuiskijken op pagina 42). Maar je hoeft die film niet 
gezien te hebben om deze nieuwe Tabu te kunnen be-
grijpen. Het is leuk om te weten dat Tabu een van Go-
mes’ lievelingsfilms is, en dat het zwart-wit, de twee-
delige structuur (bij Gomes’ Paradise Lost en Paradise, 
bij Murnau precies andersom), de exotische locaties en 
vooral het tragische liefdesverhaal een (krokodillen)
knipoog naar Murnau zijn, maar ze zijn zo sterk en ar-
chetypisch dat ze ook zonder die kennis wel werken.

Want Tabu is zowel een modern als een klassiek 
meesterwerk. Het is moeilijk om zo snel een voorbeeld 
te verzinnen van een film die op zo’n speelse en slimme 
manier met de verworvenheden van de filmgeschiede-
nis omgaat. Na het eerste deel in hedendaags Lissabon 
(dat door het strakke zwart-wit toch ook nostalgisch of 
tijdloos aandoet), neemt de stem van verteller Ventura 
ons mee naar het hart van donker koloniaal Afrika, waar 
de jonge Aurora aan de voet van de berg Tabu een grote 
liefde beleefde. Het is een stille film met geluid: de oude 
Ventura vertelt, het gras ruist, water stroomt, schoten 
klinken, maar de stemmen van degenen over wie het 
gaat horen we nooit.

Dat is meer dan een gimmick. Want het is ook een 
manier om te zeggen dat we nooit helemaal zeker zullen 
weten wat zich daar in Afrika afspeelde. Het is Ventu-
ra’s verhaal, als gaat het over de oude Aurora. En het zijn 
– waarschijnlijk – Pilars ‘beelden’, die zoals we uit die 
proloog weten, denkt dat de Portugese koloniale ge-
schiedenis er zo uit ziet als in die oude antropologische 
filmpjes: melancholisch, mythisch en mysterieus.

Verslinden
Tabu heeft sinds Berlijn vorig jaar de hele wereld rond-
gereisd, op talloze filmfestivals gedraaid en prijzen ge-
wonnen, bijvoorbeeld ook in Gent. Het is een van die 
films die ik daardoor wel drie keer heb gezien, en waar-
van ik dus uit ervaring kan zeggen dat je er dingen in 
kunt blijven ontdekken. Je kunt hem politiek-historisch 
duiden en er een fictief verleden in zien, of een com-
mentaar op het koloniale verleden van Portugal. Je kunt 
meegaan in z’n grote lyriek en romantiek. Die zit ook in 
de zorgvuldige en betoverende shots. Niet alleen in de 
krokodillenogen. Al heb je soms het gevoel dat ze even 
leep en gevaarlijk naar de wereld kijken als dat oeroude 
dier dat klaar ligt om iets te verslinden. Het maakt Tabu 
tot een film die zindert.

 
Tabu »»»»» portugal, 2012 |  regie miguel 

gomes |  118 minuten |  met teresa madruga, lau-

ra soveral, ana moreira |  distributie contact 

Film |  te zien vanaF 6 juni
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Iedereen kent het ‘bella Italia’ van de Bertolli-reclames. 
Kloeke mama’s roeren in grote pannen pastasaus, oude 
heertjes blijven tot in hun laatste jaren actief door de 
frisse olijfolie, en de zon schijnt altijd over de weelderi-
ge olijfboomgaarden. Dat die reclames nergens op 
slaan, en de Unilever-producten van Bertolli in werke-
lijkheid niet veel van doen hebben met Italië, weten we 
wel; al in 2004 prikten de onderzoeksjournalisten van 
het tv-programma Keuringsdienst van Waarde door die 
luchtbel heen. Maar waar die beelden dan vandaan ko-
men, ons standaardidee van ‘la bella Italia’, die vraag 
wordt zelden gesteld. Een groot deel van het antwoord 
is: Federico Fellini.

Fellini de beeldvormer, dat is één van de rode draden 
in EYE’s expositie ‘Fellini – The Exhibition’. In de eerste 
plaats het beeld van zichzelf: de kunstenaar, ‘il maestro’, 
het beeld dat hij in zijn films en daarbuiten hoog hield. 
Maar dus ook zijn beeld van Italië, vol stuurloze man-
nen, mooie vrouwen, strenge vaders en liefdevolle moe-

ders. Het was al in zijn vroegste succes I vitelloni (1953) 
zichtbaar, waarin hij toont hoe vijf vrienden proberen 
volwassen te worden in of weg te komen uit een klein 
dorpje. Maar vooral als we nu naar Roma (1972) en 
Amarcord (1973) kijken, weten we waar Bertolli de mos-
terd (of olijfolie) haalde. Fellini verwerkt in deze twee 
films zijn eigen herinneringen – ‘amarcord’ betekent 
letterlijk ‘ik herinner me’ – aan respectievelijk Rome en 
zijn geboortegrond rond kustplaats Rimini met een 
vrijwel plotloze opeenvolgingen van losse scènes. Flar-
den uit zijn jeugd en zijn volwassen leven, waar hij ook 
in zijn andere films zo rijkelijk mee strooit. Maar Fellini 
laat zich in zijn nostalgie niet overmeesteren door sen-

timent: waar voor Bertolli altijd de zon schijnt, waait bij 
Fellini vaak een gure wind.

Geen happy end
Wie wil koken zoals Fellini films maakt, want dat is wat 
we hier proberen, zal om te beginnen met die afwezig-
heid van lineaire plots om moeten gaan. Dat is wat de 
films van Fellini in elk geval gemeen hebben. Een klas-
siek driegangenmenu is dan ook niet op zijn plek, noch 
de traditionele Italiaanse opeenvolging van antipasti, 
primi piatti, secundi piatti en dolce. Ook al omdat het 
happy end van een toetje aan Fellini meestal niet be-
steed is; zijn films eindigen eerder melancholisch.

Filmjournalisten Joost Broeren en Nienke Huitenga 
werken aan een filmkritisch kookboek. Hoe vertaalt 
het werk van een regisseur zich naar een bord eten? 
Naar aanleiding van de expositie ‘Fellini – The Exhibi-
tion’ in EYE een voorproefje: een Felliniaans menu.

door joost broeren en nienke huitenga

Een bord vol Fellini

de schaduw van het Feest
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Nee, Fellini vraagt om een tasting menu, een buffet, 
een veelheid van smaken en texturen die met elkaar 
wedijveren om aandacht. Zoals in zijn films – zeker 
vanaf de opeenvolgende meesterwerken La dolce vita 
(1960) en 8½ (1963) – waar realiteit, herinnering, 
droom, fictie en autobiografie in elkaar overlopen, op 
dezelfde waarde worden geschat. Een parade aan in-
drukken, als de carnavalsparades en circusoptochten 
die hij zo vaak laat zien. Geserveerd als één geheel, mid-
den op de tafel, zodat de daaromheen verzamelde fami-
lie naar hartenlust kan opscheppen. Of vooraf op indi-
viduele borden geschakeerd, een elegantere afwerking 
voor een diner met een geliefde.

Zoet en voluptueus
Op filmkrant.nl vind u een drietal recepten waarin as-
pecten van Fellini’s films terugkomen, die tezamen zo’n 
Felliniaanse proeverij vormen. Crostini met ricotta en 
geroosterde druiven, zoet en voluptueus als de vrouwen 

die Fellini zo vereerde én vervloekte: “Een man die nooit 
kwaadspreekt over vrouwen, houdt niet van ze”, legt hij 
zijn Casanova in de mond in de gelijknamige film uit 
1976. “Om vrouwen te begrijpen en ze lief te hebben, 
moet men immers aan hun nukken geleden hebben. Al-
leen dan kan men geluk vinden aan de lippen van een 
geliefde.”

In de ‘dronken pasta’ verleent een vleugje rode wijn 
iets van de decadentie die Fellini’s films zo vaak tonen 
én op de hak nemen aan de volkse spaghetti. De smaak-
gevende ansjovis knipoogt naar de kerk die zo vaak een 
rol speelt in Fellini’s herinneringen. En het salieschuim 
bij het kalfsvlees (vitelloni!) waait als de onvermijdelij-
ke wind door al die elementen heen. Kleed het buffet 
verder aan met een schakering weelderige, barokke 
groenten: gegrilde witlof met een beetje balsamico- 
azijn, geroosterde vijgen met limoncello, en plakken of 
partjes van gebakken prachtig gekleurde chioggia- 
bietjes.

Van de feesten en extravagante diners in zijn films 
laat Fellini consequent niet alleen de extase zien, maar 
ook de ellendige afloop: de eenzame valse trompettist 
op een lege dansvloer vol confetti in I vitelloni; de feest-
beesten die halverwege dronkenschap en kater worden 
geconfronteerd met het krieken van de dag in La dolce 
vita. Zo leidt ook deze maaltijd onverbiddelijk tot een 
melancholisch slot, wanneer er niets meer rest dan lege 
borden... En koffie.

 

 

 

 

‘Fellini - the exhibition’ en het programma  

‘alles is Fellini’ ,  met onder meer de vertoning 

van Fellini’s complete oeuvre, zijn te zien in 

eye van 30 juni tot en met 22 september. zie 

voor meer inFormatie eyefilm.nl 

 

volg de ontwikkeling van het Filmkritisch 

kookboek van joost broeren en nienke huiten-

ga op eenbordvolcinema.nl

Bellas mariposas
een lange, landerige dag
Salvatore Mereu volgt in het Fellini-
aanse Bellas mariposas een dag in het 
ellendige leven van de optimistische 
Caterina, die haar uitzichtloze bestaan 
op Sardinië wil ontvluchten.

Dat het werk van Fellini in vijftig jaar niets 
van zijn kracht en vitaliteit heeft verloren, 
mag blijken uit het feit dat het bijwoord ‘Fe-
liniaans’ nog altijd vaak van stal gehaald kan 
worden. Voor Bellas mariposas bijvoorbeeld, 
de winnaar van de Big Screen Award pu-
blieksprijs op IFFR 2013, die dankzij die prijs 
nu door Amstel Film in de filmtheaters wordt 
gebracht.

Bellas mariposas toont één lange, landeri-
ge dag uit de levens van de ‘mooie vlinders’ 
uit de titel: de twaalfjarige Caterina (Sara 
Podda) en haar vriendin Luna (Maya Mulas) 
in de achterbuurten van Cagliari, de grootste 
stad op het eiland Sardinië. Regisseur/
scenarist Salvatore Mereu behoudt veel van 
het plaatselijk dialect waarin auteur Sergio 
Atzeni zijn personages liet spreken voor zijn 
gelijknamige boek, dat aan de basis van de 
film ligt, onder meer in passages waarin Ca-
terina de camera direct toespreekt. Opge-
wekt en energiek vertelt ze over haar ellendi-
ge leven. Ze spreekt tegelijk scherpzinnig 

over de uitzichtloze situatie en volstrekt na-
ief over haar ambitie hier als zangeres uit te 
ontsnappen. Haar vader is een nietsnut, haar 
oudere zus een hoertje, haar broers geweld-
dadige branieschoppers. En dan zal aan het 
eind van deze dag ook de schlemielige Gigi, 
de buurjongen waar ze een oogje op heeft, 
nog vermoord worden, zo vertelt ze onom-
wonden in de openingsscène.

De meanderende vertelling, de groteske 
bijfiguren, de waarzegster die in het slot van 
de film een hoofdrol speelt: allemaal Fellini-
aans. Maar Mereu gaat verder dan simpel-
weg de stijl van il maestro kopiëren. Hij is 
zelf afkomstig van Sardinië en verdiepte zich 
bovendien voor zijn documentaire Tajabone 
(2010) al in de wereld van de schooljeugd van 
Cagliari. Hij verwerkt die ervaringen in het 
scenario, maar weet aan dat felle realisme – 
meer dan in speelfilmdebuut Ballo a tre passi 
(2003) – een surrealistische en satirische lijn 
te koppelen.

joost broeren »»»»»

Bellas mariposas italië, 2012 |  regie salvato-

re mereu |  102 minuten |  met sara podda, maya 

mulas, davide todde |  distributie amstelFilm | 

te zien vanaF 27 juni

Een bord vol Fellini

de schaduw van het Feest
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Mode Biënnale Arnhem

vlijmscherpe 
naaldhakken

Tijdens de Mode Biënnale Arnhem is 
Pedro Almodóvars High Heels opnieuw 
te zien. Modejournalist Aynouk Tan 
over kwetsbare powervrouwen, tragi-
sche imitaties en gouden knopen als 
pantsers. door aynouk tan

In de slotscène van Tacones lejanos vertelt 
Rebeca hoe de klank van haar moeders hoge 
hakken haar is bijgebleven. Als klein meisje 
hoorde ze het geklik weggalmen in de nacht 
wanneer losbandige moeder Becky weer 
eens het huis verliet. De slaap kon Rebeca 
pas vatten als ze haar moeder in de vroege 
ochtend terug hoorde komen.

Tacones lejanos, de tiende film van de 
Spaanse regisseur Pedro Almodóvar, is ook 
uitgebracht onder de Engelse titel High 
Heels. Maar het is de letterlijke vertaling die 
dit modesprookje veel beter samenvat: dis-
tant heels; oftewel verre, afstandelijke hak-
ken.

Becky, naast moeder ook succesvol actri-
ce en zangeres, is in deze film niet zonder te 
zien. Als grande dame zwiert ze door het 
Madrid uit het begin van de jaren ’90. Uitge-
dost in een rood mantelpak met bijpassende 
lippenstift en grote hoed die haar oogopslag 
nog verleidelijker doet voorkomen, maakt ze 
haar entree in een luchthaven. Gehuld in een 
letterlijk oogverblindende, mosgroene pail-
lettenjurk luistert ze naar een travestiet die 
haar imiteert.

Voor dochter Rebeca ontwierp Karl La-
gerfeld, nog steeds hoofdontwerper van mo-
dehuis Chanel, de kostuums. Zij vervult haar 
baan als nieuwslezeres in maatpakjes die het 
aanzien van elke willekeurige vrouw weten te 
verhogen: op de bekende tweedjasjes schit-
teren gouden knopen met het Chanel-logo. 

Beide dames kleden zich naar het krach-
tige vrouwbeeld dat revolutionaire mode-
ontwerpers Coco Chanel en Yves Saint Lau-
rent vormgaven. De laatstgenoemde was de 
eerste die vrouwen een broek aantrok. Ze re-
fereren naar het mannelijk silhouet. De taille 
ietwat rechthoekig, het haar kort, maar altijd 
met een vlijmscherpe naaldhak en opzichti-
ge oorbel.  In de welvarende jaren ’80 waren 
het deze powervrouwen die de dienst uit-
maakten.

Almodóvar geeft een mooie inzage in hoe 
het kostuum van deze powervrouwen zich 
verhoudt tot hun  complexe karakter. Wat 
blijkt is dat moeder en dochter zich niet zo-
maar verkleden in mode die hooghartigheid 
en macht uitstraalt. Zo ontleent moeder  
Becky haar identiteit in grote mate aan de 
manier waarop ze eruitziet. Het draagt bij 
aan haar faam, maar ook aan de absurditeit 
van haar zelfgeschapen personage. Dochter 
Rebeca draagt bijna exact hetzelfde als haar 
moeder, maar op haar tengere lichaam voe-
len de gouden knopen als de sluiting van een 
pantser die haar kwetsbaarheid accentu-
eert. Net als de travestiet probeert ze haar 
moeder te kopiëren. Maar daardoor is de tra-
giek des te schrijnender.

Tacones lejanos toont de intieme band die 
we met onze kledingstukken hebben. In het 
bijzonder die van de zogenaamde power-
vrouw die door haar afhankelijkheid van 
haar kostuum misschien juíst laat zien hoe 
zwak ze daadwerkelijk is. In dat opzicht 
doet High Heels haar wat kromme vertaling 
eer aan, want in een waar modesprookje is 
het vrijwel altijd de schijn die bedriegt.

Focus Filmtheater presenteert tijdens de 

mode biënnale arnhem (8 juni t/m 21 juli 2013) 

een Filmprogramma met o.a. twee Films van 

pedro almodóvar. ook te zien zijn: die büchse 
der pandora (1929, met louise brooks ), made-
lieFjes (1966) en in the mood For love (2000). 

op 12 juni geeFt modejournalist aynouk tan 

een lezing over almodóvars’ werk in relatie 

tot het thema van moba 2013: Fetisjisme. aan-

sluitend is high heels te zien. kijk voor meer 

inFormatie en kaarten op focusarnhem.nl
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Eindelijk een Nederlandse film in de hoofdcompetitie 
van Cannes! Maar is Alex van Warmerdam niet al jaren 
de witte raaf van de Hollandse laaglanden? Waarom ko-
men er uit Vlaanderen rauwe, compromisloze films als 
Ex Drummer, Rundskop en De helaasheid der dingen? 
Die de grim en de grauw van het leven bij de lurven pak-
ken om die vervolgens met vaten zwarte grappen weg te 
spoelen? De Nederlandse adviseurs van het Vlaamse 
Audiovisueel Fonds (VAF) vertellen wat hen is opgeval-
len aan weerszijden van de grens. 

Eenheidsworst
Jeroen Beker (producent, o.a. Zwartboek, Shanghai 
Trance, Alles is liefde, coproducent De helaasheid der 
dingen): “Typerend voor de Vlaamse film is de ontzet-
tende eigenzinnigheid. In Nederland hoor ik te veel: ‘Ik 
wil een film maken omdat ik dat leuk vind.’ Dat is niet 
genoeg. Het moet beginnen met een enorme drive. 

“In Nederland krijgen studenten aan de Filmacade-
mie geld om een eindexamenfilm te maken. In België 
moeten ze daarvoor een lening afsluiten, zo hoog als 
hun studieschuld: zo’n 10.000 à 15.000 euro.” 

Petra Goedings (producent, o.a. Blind, &Me, copro-
ducent Dossier K.): “Studenten aan de Nederlandse Fil-
macademie zijn vaak erg jong en alles is veel schoolser. 
Dat begint al met al die wedstrijdjes rond eindexamen-
films, waarvan er maar twee of drie worden bejubeld en 
het experiment niet wordt toegejuicht. Alleen de beste 
mag door. Daardoor zijn studenten bang uit de bocht te 
vliegen, met brave projecten als gevolg.”

 Richard van Oosterhout (cameraman, o.a. Guern-
sey, Little Black Spiders, &Me): “Het Nederlandse film-
landschap is te beschermend, betuttelend, in zichzelf 
gekeerd. ‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’. Ik 
had een keer een vreemde onenigheid met een hoofd-

docent van de Filmacademie toen ik werk van Nicolas 
Provost liet zien. Het is namelijk superinteressant wat 
die met filmtaal doet. Maar dat had volgens deze docent 
niks met film van doen. Als je opvattingen zo beperkt 
zijn, haal je overal de scherpe kanten af en wordt het 
eenheidsworst.”

 
Grillige kinderen 
Robert Alberdingk Thijm (scenarist, o.a. Dunya & De-
sie, Steekspel, A’dam – E.V.A.): “In Vlaanderen bestaat 
het vertrouwen dat een maker iets te vertellen heeft. 
Het hoeft niet meteen een af idee te zijn, het mag ook 
mislukken. In Nederland worden makers gezien als gril-
lige kinderen die geholpen moeten worden door heel 
verstandige mensen. 

“Nederlandse speelfilms zijn vaak veredelde kinder-
films over óf hele gekke mensen, óf mensen die zich aan 
moeten passen. Bijna alles gaat over hoe je je tot een an-
der verhoudt, en dan ook nog maatschappelijk geënga-
geerd. Maar een verhaal over levensvragen, over men-
sen die worstelen met het leven – zoals in Rundskop – 
dat vinden we ongemakkelijk. Dat wordt meteen in de 
arthouse-hoek gedrukt, ook wat distributie en recen-
sies betreft. Bij de Vlamingen vindt het grote publiek 
The Broken Circle Breakdown geweldig. Bij ons Verliefd 
op Ibiza. Het verdacht maken van cultuur is alleen in 
Nederland aan de hand. Nou, daar mogen we trots op 
zijn. Elk land krijgt de films die het verdient.”  

Richard van Oosterhout: “Er wordt bij het VAF op 
een veel diversere manier naar projecten gekeken dan 
bij het Filmfonds. Ik zat afgelopen jaar in de Gouden 
Kalverenjury van het Nederlands Film Festival,  heb 
tussen de 35 en 40 speelfilms gezien. Daarvan was meer 
dan de helft een jeugdfilm. Dat kwam je gewoon je strot 
uit: ze gaan allemaal over kinderen die doodgaan of een 

ouder die doodgaat of al dood is. Waarom zoveel films 
maken met hetzelfde basisidee? Er wordt in Nederland 
te benauwd gedacht: we zijn goed in jeugdfilms, dus 
moeten we daarmee blijven scoren. Scenaristen houden 
daar rekening mee. Wel goed vind ik dat er in Nederland 
nu meer genrefilms worden gemaakt, waar het voor-
heen vooral drama was. Hopelijk brengt dat meer diver-
siteit met zich mee.” 

Jeroen Beker: “Er is in Nederland nu een nieuw be-
oordelingssysteem [met intendanten in plaats van ad-
viescommissies, red.] dat de beoordelaars veel per-
soonlijke vrijheid geeft. Maar dat moet dan wel goed 
uitpakken. De toegang tot die beoordelaars wordt 
steeds bureaucratischer. Er zijn inmiddels zoveel regel-
tjes dat het beperkend werkt. In België bestaat meer 
speelruimte.” 

Prikkelen
Petra Goedings: “In Nederland was het advies veel 
specifieker en dwingender over wat er anders moest aan 
het script, aan de hand van een vast stramien beoorde-
lingspunten: premisse, hoofdstructuur, plot, dat soort 
dingen. Voor de vraag of je wel een plot nodig hebt, is 
daardoor al minder ruimte. En je geeft indirect aan dat 
je de waarheid in pacht hebt, dus gaan aanvragers hun 
script aanpassen en opnieuw indienen. 

“nederland is een eiland 
geworden.”
Cameraman richard van Oosterhout

“in nederland worden filmmakers gezien als grillige 
kinderen die geholpen moeten worden door heel verstandige 
mensen.”
Scenarist robert alberdingk thijm

“typerend voor de Vlaamse 
film is de ontzettende 
eigenzinnigheid.”
Producent Jeroen Beker

het verdriet Voorjaarsoverleg 2013

van nederland

De Vlaamse film is hot. Met jaloezie kijken Nederlandse filmmakers naar de 
Zuiderburen. Hoe doen ze het toch? Waar blijven de Nederlandse Helaasheid der 
dingen en Rundskop? Maken Vlamingen inderdaad andere films dan Nederlan-
ders? Die vraag legden we voor aan Nederlandse adviseurs van het Vlaamse 
Audiovisueel Fonds, die aan beide zijden van de grens hebben gekeken. Over 
eigenzinnigheid, Provost, risico’s en eenheidsworst.  door karin wolFs
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“In Vlaanderen wordt adviseurs gevraagd om drie 
argumenten te geven waarom een film wel of geen geld 
moet krijgen. Ze vellen geen waardeoordeel over de 
kwaliteit van het project; zeggen alleen: dit vinden we 
interessant of niet. Niet elk karakter hoeft psycholo-
gisch te worden uitgelegd. Het wordt juist fascinerend 
gevonden wanneer karakters dingen doen die je niet be-
grijpt. Dat prikkelt, is spannend. Men is nieuwsgierig 
naar de vorm en het idee van de maker in plaats van 
‘voldoet het allemaal wel aan de eisen uit het standaard 
scenarioboekje?’ Dat resulteert in minder middle of the 
road-films.”

Richard van Oosterhout: “Als er een scenario is, 
wordt daar geld bij gezocht. Zo gaat het in het buiten-
land. In Nederland is het andersom. Een totaal idiote 
manier van denken. Het bedrag is negen van de tien keer 
hetzelfde: 1 à 1,5 miljoen: het plafond van wat je in Ne-
derland kan ophalen, en daar gaat iedereen voor. Waar-
om niet een film van twee ton gemaakt en één van tien 
miljoen? Dat levert ook weer verscheidenheid op. 

“Producenten kunnen in Nederland zoveel filmplan-
nen indienen als ze willen: daar krijgen ze dan over-
heidsgeld voor, voor alle stadia van ontwikkeling. Als ze 
uiteindelijk in de productiefase belanden, hebben zij 
hun geld al verdiend. Er is niet veel drive om méér van 
het papier te maken.

“Wat mij opvalt, is dat Nederlandse scenario’s heel 
vaak nog niet klaar zijn. Dat zie je aan het eindproduct. 
Verhaallijnen kloppen niet, zijn niet af, karakters zijn 
slecht uitgewerkt waardoor hoofdpersonen de hele film 
een soort bijfiguren blijven. De oorzaak: zo snel moge-
lijk het subsidietraject ingaan om zeker te zijn dat er 
geld voor komt. Dat kun je het Filmfonds ook kwalijk 
nemen: die laten het project alvast de preproductiefase 
ingaan, zonder dat de mankementen echt worden opge-
lost. Als er eenmaal productiegeld is, vraagt niemand 
zich nog af: is het wel goed genoeg? In Vlaanderen word 
je daar veel harder op afgerekend.” 

Luie scenarioschrijvers
Petra Goedings: “Ik was bij de nieuwjaarsborrel van 
het Netwerk Scenarioschrijvers waar de intendanten 
hun nieuwe beleid kwamen toelichten. Die willen meer 
geld geven aan minder projecten. De schrijvers reageer-
den met grote verbolgenheid dat het hen er niet om gaat 
dat er zoveel mogelijk wordt gemaakt, maar dat er zo-
veel mogelijk wordt geschreven. Ik was heftig gecho-
queerd door dat gebrek aan ambitie. 

“Nederlandse scenaristen vind ik vaak een beetje lui. 
Ze doen weinig research, er is weinig interesse om iets 
helemaal tot op de bodem uit te zoeken, op een paar 

goede, ervaren schrijvers na. We hebben schrijvers no-
dig met meer nieuwsgierigheid en lef.” 

Richard van Oosterhout: “Als ik al die Nederlandse 
films zie van het afgelopen jaar, heeft de vorm vaak niets 
met de inhoud te maken. Er wordt gewoon geregisseerd 
wat er in het script staat. Jantje zegt eerst dit, dan zegt 
Pietje dat. Geen setting die iets met het verhaal van 
doen heeft, geen art direction of camerastandpunten 
die interessant zijn. Een zwaar dramatisch verhaal met 
een hoofdpersoon die een hele zware ziekte heeft, krijgt 
een Disney-zuurstokken-kleuren setting in Amster-
dam-Zuid. Als contrast kan dat misschien nog wel wer-
ken, maar dat wordt helemaal niet uitgespeeld. Als ik 
word gebeld, krijg ik eerst te horen met welke camera ze 
willen werken, pas daarna wordt het script opgestuurd. 
Er wordt veel te veel over techniek gesproken; voor de 
inhoud is te weinig aandacht.” 

Petra Goedings: “Een paar jaar terug is er binnen de 
Filmproducenten Nederland een onderzoekje gedaan 
waaruit bleek dat er in tien jaar tijd aan 550 verschillen-
de schrijvers geld is gegeven door het Filmfonds. De in-
zet was: laat er heel veel schrijven, dan blijven er uitein-
delijk een paar goeie over. Relatief veel mensen kregen 
zo een eerste schrijfkans, maar verdwenen weer. Een vi-
sie ontbrak op hoe je de vertaalslag maakt naar een 
tweede, derde film.”

 Erwin Houtenbrink (oud-programmeur Internatio-
nal Film Festival Rotterdam): “Anders dan in Vlaande-
ren bestaat in Nederland een cultuur waarbij je debu-
tanten prijst. Maar een derde tot en met zesde film van 

de grond krijgen valt niet mee; dan gaan de meesten tv-
werk maken of boeken verfilmen. Regisseurs worden 
niet gestimuleerd om door te gaan, ook omdat de finan-
ciering daarvoor ontbreekt. Bij het VAF is budgettair 
een onderscheid gemaakt tussen beginnende filmma-
kers en mensen die verder zijn; die potten zijn gelijk 
verdeeld.” 

Jeroen Beker: “Wat mij opviel, is dat in België het 
VAF zegt: ‘Puur commerciële films vinden wij niet onze 
taak. Ga dat geld maar uit de markt halen.’ De Vlaamse 
speelfilm gebaseerd op de populaire tv-serie F.C. De 
Kampioenen is zo bijvoorbeeld doorverwezen. Daarmee 
ontlast je het budget in culturele zin.”

Kijkcijferterreur
Erwin Houtenbrink: “Dat de Vlaamse film vaak net iets 
origineler is, komt denk ik ook doordat ze veel meer ge-
ent zijn op lokale culturen. In Nederland domineert de 
Randstad. De Vlaamse film is wereldcinema en vindt 
zijn distributieplek doorgaans bij uitstek in het interna-
tionale festivalcircuit. Dat komt omdat de Belgen film 
als uniek medium serieuzer nemen, projecten indienen 
die puur gericht zijn op de bioscoop. In Nederland zijn 
speelfilms veel meer coproducties in samenwerking 
met tv. Omroepdramaturgen, die vaak nogal in formules 
denken, hebben te veel invloed.” 

Richard van Oosterhout: “Ik merk dat Nederland 
een eiland is geworden. Als je de jaaroogst ziet, lijkt het 
alsof Nederlandse makers alleen maar elkaars werk 
zien. Er bestaat amper nog verschil tussen de tv- en 
speelfilmwereld. De kijkcijferterreur is heel heftig. Zo 
kreeg ik eens te horen dat nachtscènes net zo licht als 
dagscènes moesten zijn, omdat de meeste kijkers an-
ders afhaken. Dat omroepen en fondsen zo denken is 
één ding, maar wij als makers kunnen ons niet achter 
politici verschuilen. We moeten ons afvragen: wat zou-
den we nou eens écht willen vertellen?”

 

op woensdag 12 juni om 20.30 organiseert het 

ketelhuis in amsterdam i.s.m. de Filmkrant 

Het voorjaarsoverleg.  dit keer over de 

vraag: wat hebben de belgen wat wij niet heb-

ben? met: vaF-directeur pierre drouot, regis-

seur/producent koen mortier (ex drummer, 22 

mei), producent dries phlypo (aanrijding in 
moscou, adem), producent tomas leyers (en 
waar de sterre bleeF stille staan, blue bird) 

en cameraman richard van oosterhout (gu-
ernsey, little black spiders, &me). voor meer 

inFormatie en reserveringen: ketelhuis.nl 

“de kijkcijferterreur is heel heftig.”
Cameraman richard van Oosterhout

“niet elk karakter hoeft psychologisch te worden uitgelegd.”
Producent Petra Goedings

“We hebben scenario
schrijvers nodig met meer 
nieuwsgierigheid en lef.”
Producent Petra Goedings
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De expositie ‘Pixar: 25 Years of Anima-
tion’ toont honderden artefacten van 
het creatieve proces achter inmiddels 
stiekem al 28 jaar Pixargeschiedenis. 
Maar waar kan Pixar nu nog naar toe 
groeien? door joost broeren

‘Kunst inspireert technologie en technologie inspireert 
kunst’, leest de bezoeker in grote letters bij binnenkomst 
van de expositie ‘Pixar: 25 Years of Animation’ in de 
Amsterdam Expo, tussen de kantoorkolossen in Am-
sterdam-Zuid. Het zijn de woorden van John Lasseter, 
medeoprichter en creatieve drijvende kracht achter 
animatiestudio Pixar, zowel financieel als creatief een 
van de meest succesvolle filmstudio’s ter wereld. Pre-
cies die wisselwerking tussen techniek en artisticiteit, 
volgens velen een belangrijk deel van het recept achter 
dit succes, wordt blootgelegd in de rondreizende expo-
sitie, die in 2005 werd gemaakt ter ere van Pixars twin-
tigjarige bestaan. Sindsdien reist hij de wereld over, tel-
kens bijgewerkt met de nieuwste films; in zijn huidige 
vorm was de tentoonstelling (op enkele elementen na) 
behalve in Amerika ook al in Italië, Duitsland en China 
te zien.

Het grootste deel van de over zes aangrenzende 
ruimtes uitgespreide tentoonstelling richt zich op het 
artistieke aspect van Pixar. Ruim vijfhonderd artefacten 
uit de Pixarkluizen geven, gesorteerd per film, inzicht in 
het ouderwetse, ambachtelijke creatieve proces dat aan 

de computeranimatie voorafgaat. Wat vooral opvalt is 
de grote verscheidenheid aan visuele stijlen die in dit 
vroege proces de ruimte krijgt: van schetsen in potlood, 
stift of aquarel, in een veelheid van visuele stijlen, via 
collages en digitale schilderijen naar modellen in plastic 
en gips. De schetsen laten iets zien van Pixars creatieve 
proces: hoe een bulldozer uit Cars werd gemodelleerd 
naar de lichaamsvorm van een stier, bijvoorbeeld, of 
hoe hoofdfiguur Mike uit Monster’s Inc. (2001) en het 
aanstaande Monsters University ook rood had kunnen 
zijn.

Museaal mooi
Hoeveel inzicht die vele schetsen en modellen ook ge-
ven, de museale opstelling van de expositie (waarbij al-
les overigens op volwassen ooghoogte hangt) geeft het 
geheel ook iets koels. De felgekleurde muren ten spijt 
gaat een deel van de speelsheid en het creatieve plezier 
verloren. Een aantal slordigheidjes in de overgang naar 
deze Nederlandse locatie helpt daarbij overigens ook 
niet: de Nederlandse vertalingen van de originele En-
gelse muurteksten zijn soms wat horkerig, en bij de ver-
toning van de documentaire The Pixar Story (eerder te 
zien op de dvd-uitgave van Wall-E) in een klein film-
zaaltje loopt de ondertiteling door de credits van de tal-
king heads heen.

De meest geslaagde elementen van de expositie zijn 
dan ook die waar artisticiteit en techniek juist wel sa-
menkomen: de Pixar Zoëtrope en de Artscape. Eerstge-

noemde, een groots opgezet model dat één van de oud-
ste animatietechnieken combineert met de figuren uit 
Pixars Toy Story, is online te zien, maar juist in levende 
lijve sprookjesachtig indrukwekkend: stilstaande mo-
delfiguren komen tot leven. Het door Pixaranimator 
Andrew Jimenez gecreëerde Artscape, een bewegende 
collage in extreem breedbeeld, heeft hetzelfde magische 
effect: de schetsen die in de rest van de expositie in alle 
stilte museaal mooi hangen te zijn, krijgen hier diepte 
en beweging , komen tot leven. Mede dankzij de geluid-
seffecten van vaste Pixarmedewerker Gary Rydstrom, 
één van de onbekende helden achter de kunst van Pixar.

Spin-offs en sequels
Hoewel de expositie is opgezet als viering van één van 
de succesvolste studio’s ter wereld, is tussen de regels 
door ook een ander verhaal te lezen: dat van een creatief 
team dat op zijn lauweren rust. In 2009 werd een satel-
lietstudio in Canada opgericht die zich, zo stelt de tijd-
lijn in de expositie, ‘richt op korte spin-offs rond de ge-
liefde personages uit de lange films.’ Drie van de vier 
films die Pixar sinds dat jaar lanceerde – Monsters Uni-
versity meegerekend – waren sequels. De vierde in de 
rij, het Keltische prinsessenverhaal Brave uit 2012 
(waarvan in de expositie overigens slechts een handvol 
schetsen te zien zijn) werd gemengder ontvangen dan 
eerdere films. Zou Pixar zijn techniek zo ver geperfecti-
oneerd hebben dat elke uitdaging van de kunst gladge-
streken wordt?

In The Pixar Story is te zien hoe regisseur Brad Bird 
toen hij in 2002 werd aangetrokken om The Incredibles 
te gaan maken de vaste werknemers van de studio waar-
schuwde niet achterover te leunen in het ongekende 
succes dat hun vier films tot dan toe hadden behaald. 
Die impuls leidde naast The Incredibles tot de opeenvol-
gende reeks Cars (2006), Ratatouille (2007), Wall-E 
(2008) en Up (2009), stuk voor stuk meesterwerken in 
hun genre. Het is te hopen dat Pixar die tomeloze expe-
rimenteerdrift, in techniek én kunst, de komende jaren 
weet te hervinden.

 

‘pixar: 25 years oF animation’ is tot en met 27 

oktober aanstaande te zien in amsterdam 

expo. zie amsterdamexpo.nl

Expositie 25 jaar Pixar

op volwassen 
ooghoogte
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kort
Star Trek Into Darkness
J. J. abrams | In het Star Trek universum kan 
alles dus kan J.J. Abrams ook best Star Trek 
Into Darkness presenteren als een revisionis-
tisch spiegelbeeld van Nicholas Meyer’s Star 
Trek II: The Wrath of Khan uit 1982, volgens 
Sight & Sound een van de beste Star Trek-
films van de tien die ooit zijn gemaakt. Veel 
actie plus komedie en emotie. Eerste reacties 
in de VS waren erg goed. Het verhaal: het 
kwaad verslaan.  te zien vanaF 6 juni

After Earth
m. night Shyamalan | 1000 jaar nadat de 
mensheid zich gedwongen zag de aarde te 
verlaten, stort het schip van vader en zoon 
Raige (in werkelijkheid vader en zoon Will en 

Jaden Smith) daar neer – wat knap is, gezien 
de omvang van het universum. Maar eerst 
een flashback. Van slechts 72 uur, het enige 
wat wel bescheiden is in deze opzichtige po-
ging om de comateuze carrières van regis-
seur en hoofdrolspeler te rebooten. Enfin, 
flashforward, hun schip stort dus neer op 
aarde, maar ze waren niet de enige twee aan 
boord.  te zien vanaF 13 juni

The Last Elvis
armando Bo | “De Argentijnse Elvis-imitator 
in The Last Elvis is ook in het echt een El-
vis-imitator, in de band Elvis Vive, en dat 
merk je. Zijn hele ziel en zaligheid legt hij in 
zijn vertolking van Unchained Melody. (…) 
Net als de John Travolta-imitator in de Chi-
leense film Tony Manero, is deze laatste Elvis 

een man met grootse plannen, die gedwars-
boomd worden door die altijd zo lastige bui-
tenwereld.” Lees de recensie op filmkrant.nl 
 te zien vanaF 20 juni

Admission
Paul Weitz | Een toelatingsambtenaar bij 
Princeton struikelt over een jongen die mis-
schien wel de zoon is die ze jaren geleden 
heimelijk heeft laten adopteren. Hoofdrollen 
voor Paul Rudd en Tina Fey, een van de top-
vrouwen van de Amerikaanse comedy. 
 te zien vanaF 20 juni

Spijt!
dave Schram | Jochem zit in de tweede klas 
maar is daar niet gelukkig. Hij heeft niet het 
doorsnee gewicht en wordt daarom gepest. 

The Sapphires
hectische 
tournee
De droom van ‘rags to riches’ vormt de 
rode draad in soulkomedie The Sap-
phires, over een soulgroep die optreedt 
voor de Amerikaanse troepen in Viet-
nam.

The Sapphires vertelt het verhaal van vier 
jonge Aboriginal-vrouwen, die in de jaren 
zestig de soul ontdekken en tijdens een tour-
nee door Vietnam hun finest hour beleven. In 
een talentenjacht worden de zingende zusjes 
Gail, Cynthia en Julie opgemerkt door Dave, 
een aan lager wal geraakte muzikant die hun 
countrytrio direct begint om te vormen tot 
een soulgroep. Want country is wit, soul is 
zwart; country is een klaagzang, soul is em-
powerment. 

Een auditie voor de United States Service 
Organization, die het entertainment voor de 
Amerikaanse troepen verzorgt, is aanleiding 
voor een hereniging met hun nichtje Kay. De 
staat plaatste haar als kind in een adoptiege-
zin om ‘blanke manieren’ te leren, waardoor 
het  muzikale avontuur voor haar vooral een 
herontdekking van haar zwarte ziel betekent. 
En voorts zorgt de hectiek van de tournee bij 
de zangeressen en hun manager voor de no-
dige confrontaties met elkaar en zichzelf.

Het losjes op feiten gebaseerde scenario is 

oorspronkelijk geschreven als theatermusi-
cal. Dat verklaart waarom al die verwikke-
lingen zo stereotiep worden opgevoerd: de 
karakters, de humor en de emoties scoren 
vooral goed op begrijpelijkheid voor het hele 
gezin. Als parabel over het slechten van 
vooroordelen en barrières slaat The Sapphi-
res de plank behoorlijk mis. Wel biedt de film 
volop nostalgisch entertainment, met een 
mooie muzikale rol voor de Australische 
R&B-zangeres Jessica Mauboy.

sasja koetsier »»»»»

The Sapphires australië, 2012 |  regie wayne 

blair |  99 minuten |  met deborah mailman, 

chris o’dowd, jesssica mauboy |  distributie pa-

radiso |  te zien vanaF 27 juni

The Last Sentence
luis in de 
pels
De Zweedse journalist Torgny Seger-
stedt maakte zich met zijn scherp 
geformuleerde aanklachten tegen Hit-
ler niet populair. In dit in zwart-wit 
gefilmde portret wint psychologie het 
van politiek.

 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog deed Zwe-
den zijn uiterste best om neutraal te blijven, 

ook als men het daarvoor met Hitler op een 
akkoordje moet gooien. Fel tegenstander van 
dat weinig verheffende pragmatisme was 
luis in de pels Torgny Segerstedt, hoofdre-
dacteur van een Göteborgs dagblad. Kort na 
Hitlers aantreden in 1933 noemde hij hem 
een belediging voor de wereld. Dat de nieuwe 
Duitse machthebbers hier fel op reageerden, 
vierde vrijdenker Segerstedt als een over-
winning. In Zweden werd het hem niet in 
dank afgenomen.

Een en ander wordt door de inmiddels 
81-jarige nestor van de Zweedse film Jan 
Troell in The Last Sentence (Dom över död 
man) uit de doeken gedaan. Dat had gemak-
kelijk een rechtlijnig heldenverhaal kunnen 
worden, ware het niet dat dit biografisch 
drama een onverwachte invalshoek krijgt. 
Terwijl Segerstedt op een rijkeluisfeestje 
grote woorden spreekt, blijft de camera han-
gen op zijn vermoeide echtgenote. Met lede 
ogen ziet ze hoe haar man en de joodse 
vrouw van zijn beste vriend het onbe-
schaamd met elkaar aanleggen. “Jullie heb-
ben Hitler”, zal ze later zeggen, “maar wat 
heb ik?”

De politieke ontwikkelingen blijven uiter-
aard meespelen, maar wel een beetje als een 
verplicht nummer. The Last Sentence is het 
sterkst als psychologisch drama met echo’s 
van Ingmar Bergman. Segerstedt als de van 
zijn geloof gevallen theoloog die zijn verbe-

ten gevecht misschien wel nodig heeft om 
een leegte te vullen. Het is de complexe we-
reld van een rechtlijnig waarheidsspreker die 
tegelijkertijd emotioneel gesloten is. Hij 
worstelt nog altijd met het feit dat hij als 
achtjarig jongetje zijn moeder verloor. Ook 
de dood van zijn eigen zoon heeft hij nooit 
kunnen verwerken. Een eenzame man ver-
moedelijk, voor wie vrouwen slechts pas-
santen zijn en die nog het meest verknocht 
lijkt aan zijn enorme honden.

Troell zet het beheerst en in klassieke stijl 
voor ons neer en laat veel conclusies uitein-
delijk aan de kijker over. Zoals het vermoe-
den dat Segerstedts niet altijd even toeschie-
telijke karakter en zijn compromisloze onaf-
hankelijkheid vast iets met elkaar te maken 
hebben. De voortreffelijke acteurs leggen 
aanzienlijk gewicht in de schaal, evenals de 
fraaie, in zwart-wit geschoten beelden van 
de rijke interieurs waarin de Zweedse upper-
class zich beweegt. Een schitterend maar 
beklemmend decor dat slechts heel af en toe 
plaatsmaakt voor een kort, poëtisch mo-
ment in de natuur, weerspiegeling van onbe-
reikbaar geluk.

leo bankersen »»»»»

The Last Sentence zweden, 2012 |  regie jan 

troell |  126 minuten |  met jesper christensen, 

pernilla august |  distributie wild bunch |  te 

zien vanaF 20 juni

the sapphires

the last sentence

star trek into darkness



Maar niemand grijpt in, ook de klassenleraar 
niet. Op een ochtend krijgt de klas te horen 
dat Jochem niet is thuisgekomen. David en 
een vriendin voelen zich schuldig en gaan op 
zoek.  te zien vanaF 20 juni

Road North
mika kaurismäki | Hij heeft al 33 films ge-
maakt, maar nog nooit is er een film van 
Mika Kaurismäki (oudere broer van) in de 
Nederlandse bioscopen uitgebracht. In Road 
North ligt de verdwenen vader van een con-
certpianist op een dag beschonken voor zijn 
deur. Voordat de zoon zich kan afvragen wie 
die manke, volvette, snurkende man is, volgt 
een trip in een Pontiac naar het noorden van 
Finland en een hele reeks andere onaange-
kondigde familiebezoekjes. Lees ook de re-
censie op filmkrant.nl  te zien vanaF 20 juni

Gambit 
michael Hoffman | Heistfilm geschreven door 
Joel en Ethan Coen, met Colin Firth, Came-
ron Diaz en Alan Rickman. Michael ‘auwpen 

the blady doohs’ Caine speelde de rol van 
Harry Dean in Ronald Neames versie uit 
1966 en Firth eert de ouwe rot door Caines 
zwartgemontuurde bril uit de Harry Palmer-
films te dragen. Of klinkt dat vergezocht? 
Nee. Zeker niet gezien de plot. Firths Harry 
Dean is een kunstcurator die z’n fascistische 
manager een imitatie Monet wil laten kopen 
maar daar heeft hij wel de hulp van een 
Texaanse rodeoprinses voor nodig. Enter 
Diaz.  te zien vanaF 20 juni

Dunderklumpen
Per Åhlin | De Zweedse kinderklassieker Dun-
derklumpen uit 1974 werd een mix van ani-
mation en live action tijdens een roadmovie 
door het Zweedse landschap op zo’n mooie 
zomeravond wanneer het maar niet donker 

wordt. Een vreemd mannetje wekt op een 
avond de poppen van Jens en zijn zusje tot 
leven en neemt ze mee op avontuur Jens gaat 
er achter aan, zijn vader gaat daar weer ach-
ter aan.  te zien vanaF 20 juni
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Die Wand
waar is de 
wereld  
gebleven?
Een vrouw teruggeworpen op zichzelf, 
dat is het uitgangspunt van Die Wand. 
Maar hoe breng je eenzaamheid en iso-
lement overtuigend op het doek?

Het is een klassieke mime-act: twee vlakke 
handen, op oorhoogte opgestoken – en we 
zien een raam, een glazen deur, of een denk-
beeldige muur. In Die Wand moet Martina 
Gedeck dit kunstje opvoeren om de onzicht-
bare wand te suggereren die haar van de ene 
op de andere dag heeft afgesloten van de bui-
tenwereld. Ze is net niet vaardig genoeg om 
de illusie echt op te roepen, maar omdat we 
de truc kennen, begrijpen we het beeld. Het 
surrealistische van zo’n wand, midden in de 
Oostenrijkse Alpen, is maar een van de pro-
blemen waarvoor filmmaker Julian Pölsler 
een oplossing moest zien te vinden, toen hij 
besloot om zijn lievelingsboek Die Wand van 
Marlen Haushöfer te verfilmen. De roman is 
het in retrospectief opgetekende verslag van 
de tweeëneenhalf jaar die de vrouw in een-
zaamheid heeft doorgebracht sinds een mys-
terieuze ramp de wereld trof. Een ramp 
waarvoor het keteldal, waar zij in het jacht-
huis van vrienden logeerde, op miraculeuze 
wijze gespaard blijkt te zijn. Een geluk of 
juist een groot ongeluk? In de situatie waarin 
zij zich bevindt is dat een futiele vraag. Veel 

urgenter is het om erachter te komen welke 
voorraden er in het huis te vinden zijn, en 
welke overlevingskansen en gevaren de om-
ringende natuur herbergt. 

In voice-over leest Gedeck delen van het 
verslag, terwijl zij te zien is in de situaties die 
ze beschrijft. Vanuit narratief oogpunt is dat 
dubbelop, maar dramatisch gezien eerder 
tegenstrijdig. Terwijl haar droog opgeschre-
ven gedachten, emoties en herinneringen 
ons in het hoofd van de naamloze vrouw 
brengen, maakt het beeld ons weer tot toe-
schouwer van haar situatie. En die wordt nu 
juist gekenmerkt door het ontbreken van een 
perspectief van buiten. 

Gedeck maakt de eenzaamheid zichtbaar, 
met een naar binnen gerichte blik en een ge-
zicht dat de gewoonte tot glimlachen heeft 
verleerd. Maar waarom is dat gezicht zo vaak 
in beeld? In de overlevingsmodus waarin de 
vrouw terechtkomt, gaat het eerder om han-
den, voeten, tanden. Om de aarde, het hout 
en het hooi. En de dieren. Jachthond Luchs is 
bij haar achtergebleven en een drachtige koe 
en een kat duiken op vanuit het bos. Hun ge-
zelschap en de zorg voor hen houden de 
vrouw op de been. Hoe zij hen observeert en 
zich verplaatst in hun psyche, hoe ze zich tot 
de omringende natuur verhoudt en hoe ze 
zich geleidelijk aan schikt in haar lot: dat zijn 
de onspectaculaire, maar niet minder boei-
ende ingrediënten van deze Robinsonade. 
Aan het verhaal ligt het niet, maar de al te 
letterlijke aanpak van deze verfilming ver-
hindert dat Die Wand  werkelijk op zichzelf 
kan staan.

sasja koetsier »»»»»

 
Die Wand duitsland, 2012 |  regie julian pöls-

ler |  108 minuten |  met martina gedeck |  distri-

butie cinemien |  te zien vanaF 13 juni

Infancia clandestina
opgroeien 
tussen de 
vuurwapens
De twaalfjarige Juan leeft een dubbel-
leven in het Argentinië van 1979: zijn 
ouders zijn bij het verzet en zijn 
schoolvriendjes kennen hem als 
Ernesto, in het uiterst persoonlijke 
debuut Infancia clandestina.

In de openingsbeelden van zijn speelfilmde-
buut Infancia clandestina (‘clandestiene 
jeugd’) plaatst regisseur Benjamín Ávila ons 
direct vaardig in de schoenen van zijn 
twaalfjarige hoofdpersoon. In puntig ge-
monteerde beelden volgen we de ingewik-
kelde, illegale tocht van Juan, zijn ouders en 
zijn babyzusje, van hun toevluchtsoord Cuba 
terug naar thuisland Argentinië. De infor-
matie komt in flarden, en wij voelen de on-
wetendheid van Juan mee. Want waarom 
moet hij zijn Cubaanse accent afschudden, 
en gaat hij voortaan als Ernesto door het le-
ven?

Gaandeweg wordt duidelijk dat zijn ou-
ders lid zijn van het ondergrondse verzet te-
gen dictator Videla. Dus hoewel Ernesto on-
der zijn nieuwe schuilnaam gewoon naar 
school gaat, groeit hij op in een huis waar 
politieke pamfletten en vuurwapens aan de 
orde van de dag zijn, waar hij bij het minste 
of geringste met zijn zusje de schuilplaats in 
de schuur in wordt gestuurd is, en waar een 
gewoon verjaardagsfeestje een eindeloos in-
gewikkelde operatie wordt. Gelukkig is zijn 
oom Beto er nog. De levensgenietende te-
genhanger van Ernesto’s dodelijk serieuze 
vader benadrukt vooral dat er plezier in het 
leven moet zijn. Waar vechten ze anders 
voor?

Zo schakelt Ávila tussen een in essentie 
bekend coming of age-verhaal – Ernesto/
Juan maakt vrienden en wordt verliefd op 
gymnaste María – en het politieke geweld 
dat in de jaren van de ‘vuile oorlog’ óók da-
gelijkse kost was. Ook daarin houdt hij vast 
aan het onschuldige perspectief van Juan/
Ernesto: gewelddadige gebeurtenissen wor-
den weergegeven in fragmentarische, bloed-
doorlopen animaties, die vooral de reacties 
van Juan/Ernesto weergeven en het geweld 
zelf abstract houden.

Bij het zien van de film helpt het overigens 

te weten dat Ávila veel elementen van de film 
baseerde op zijn eigen kindertijd. Dat mes 
snijdt aan twee kanten. Het geeft hem uniek 
inzicht in zijn onderwerp, hoogst actueel en 
nog weinig besproken in het Argentinië waar 
kinderen als Juan/Ernesto inmiddels vol-
wassen zijn. Maar het maakt ook dat hij hier 
en daar te weinig afstand kan nemen, en Er-
nesto’s leven in al te pastelkleurige softfocus 
nostalgie doopt. Dat was niet nodig.

joost broeren »»»»» 

Infancia clandestina argentinië/spanje/

brazilië, 2011 |  regie benjamín Ávila |  110 minu-

ten |  met teo gutiérrez moreno, natalia orei-

ro, ernesto alterio |  distributie imagine |  te 

zien vanaF 27 juni

Trance
onversne-
den boyle
Danny Boyle past zijn hyperkinetische 
beeldtaal toe op de eindeloze twists 
van dit misdaadverhaal over een mis-
lukte kunstroof, waarin held, misdadi-
ger en slachtoffer constant stuivertje 
wisselen.

Trance had ooit de opvolger van Danny 
Boyles vrolijk-cynische debuut Shallow 
Grave kunnen zijn. Het liep anders want 
scenarist Joe Ahearne hield het verhaal voor 
zichzelf. Het basisidee echter bleef knagen 
bij Boyle en toen hij tijdens de voorbereidin-
gen voor zijn grootschalige openingscere-
monie voor de Olympische Spelen van 2012 
naar afleiding zocht, kwam hij erop terug.

Zo wordt het verhaal nu uitgevoerd in de 
hyperkinetische, uitbundige en vooral digi-
tale visuele stijl die Boyle met zijn vaste ca-

die wand

infancia clandestina

road north

gambit



Man of Steel
Zack Snyder | Antropologen zullen na de on-
dergang van onze beschaving over duizen-
den jaren achterhalen dat Superman voor 
het eerst opdook in de heilige geschriften van 
Action Comics #1, gepubliceerd op April 18, 
1938, opgetekend door apostelen Jerry Siegel 
en tekenaar Joe Shuster. Superman bleek zo 
populair dat entertainmentpriesters beslo-
ten hem een serie te geven. Het was niet ge-
noeg. Het aantal volgelingen vermenigvul-
digde zich en Superman werd een ‘tv’ en 
filmster. Men kon hem ook beluisteren op 
‘radio’. In het jaar van de heer 1948 ‘speelde’ 
de sterveling Kirk Alyn de superheld in een 
serie films die in filmtheaters werd vertoond. 
In 1953 volgde een tv-serie waarin een ander 
mens, George Reeves, Superman speelde. 

Musicals, nieuwe comics, tv-series en ani-
matiefilms volgden. In 2006 voelde men zich 
weer zeker genoeg voor een filmversie. Ac-
teurs Brandon Routh, Kate Bosworth, Kevin 
Spacey, en James Marsden werden van stal 
gehaald. De film werd lauw ontvangen. De 
Superman comics bleven verschijnen, maar 
kregen een meer duistere toon. En toen, in 
2013, volgde de Man of Steel film, een verslag 
van antropoloog Zack Snyder. Meer spieren, 
meer actie.  te zien vanaF 20 juni 

Catch 44
aaron Harvey | Bruce Willis, wat mensen die 
een drugdeal willen rippen maar dan zelf ge-
ript worden en dat alles tegen het vochtige 
decor van de Bayou. De sfeer is zweterig en 
de wapens geladen.  te zien vanaF 20 juni

Despicable me 2
Pierre Coffin, Chris renaud | Mislukt wereld-
heerser Gru wordt ingeschakeld door de An-
ti-Villain League om een nieuwe supercri-
mineel te verslaan.  te zien vanaF 26 juni  

The babymakers
Jay Chandrasekhar | Wanneer het Tommy 
niet lukt om zijn vrouw zwanger te krijgen, 
schakelt hij z’n vrienden in om het zaad te 
stelen dat hij jaren geleden bij de sperma-
bank achterliet. Bank. Sperma. Je hoort de 
scenarioworkshop kraken. Overval!
 te zien vanaF 27 juni

ronald rovers
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trance

meraman Anthony Dod Mantle de afgelopen 
decennia ontwikkelde. Ze begrijpen dat di-
gitaal beeld anders werkt en andere moge-
lijkheden biedt dan celluloid en ze maken 
daar gretig gebruik én misbruik van. Alles in 
Trance is tot het uiterste doorgevoerd: het 
palet, vol knallende primaire kleuren; de ca-
merastandpunten, vanuit hoeken waar een 
omslachtige 35mm-camera nooit zou kun-
nen komen; en de montage, met geen frame 
te veel en splitscreens als dat nodig is.

Boyles onversneden stilering heeft een 
licht cartoonesk effect dat goed past bij het 
verhaal over een mislukte kunstroof. Cen-
traal staan een drietal personages, die gaan-
deweg de film stuivertje wisselen als held, 
bad guy en slachtoffer: veilinghuismedewer-
ker Simon (James McAvoy), misdadiger 
Franck (Vincent Cassel) en hypnotherapeut 
Elizabeth (Rosario Dawson). Die laatste raakt 
bij de kraak betrokken doordat inside man 
Simon tijdens de roof een klap op zijn hoofd 
krijgt en vergeet waar hij het schilderij ver-
borg. Welbeschouwd is Trance niet meer dan 
een dollemansrit die onthulling op twist op 
omkering stapelt, net zolang tot zelfs de ma-
kers zelf af en toe de weg kwijt lijken te zijn. 
Maar afleiding biedt het zeker.

joost broeren »»»»»

Trance verenigd koninkrijk, 2013 |  regie dan-

ny boyle |  101 minuten |  met james mcavoy, 

rosario dawson, vincent cassel |  distributie 

20th century Fox |  te zien vanaF 6 juni

Now You See Me
haperende 
trukendoos 
Gelikte show rond vier illusionisten en 
hun spectaculaire optredens die spot-
ten met de logica én de wet.

Applaus voor meesterillusionist Michael At-
las, zijn voormalig assistente Henley, de vin-
gervlugge Jack en hypnotiseur Merritt Os-

bourne. Deze ‘Four Horsemen’ zetten Las 
Vegas op zijn kop. Vanaf het podium, en met 
de hulp van een willekeurig gekozen bezoe-
ker, beroven ze live de Credit Republicain in 
Parijs en storten de buit uit over het uitzin-
nige Vegas-publiek. Hoe ze de bank gekraakt 
hebben? De FBI staat voor een raadsel. 
Waarschijnlijk is er meer aan de hand dan 
een stel sympathieke goochelaars die gesto-
len geld uitdelen.

Regisseur Louis Leterrier (The Transport-
er, The Incredible Hulk, Clash of the Titans) 
trekt in Now You See Me de hele trukendoos 
open. Leterrier kiest voor de regiestijl die we 
kennen van grote televisieshowregistraties: 
de camera vliegt voortdurend over het pu-
bliek en glijdt en draait langs en rond de per-
formers. De lichtshow en filmmuziek zijn, bij 
wijze van spreken, geleend van Hans Klok. 

Subtiel is anders en het werkt ook niet he-
lemaal: waar een goede illusionist je onge-
loof overwint en je in verbijstering achter-
laat, heb je hier voortdurend het gevoel dat 
Leterrier en zijn technische staf je belazeren. 
Want de regisseur verbergt zijn kaarten niet 
zo slim. De vroege introductie van een ano-
nieme opdrachtgever en het verhaal over een 
beroemde illusionist die tragisch om het le-
ven kwam, haalt vrijwel alle verrassing uit 
het scenario. 

Vrijwel iedereen in de overvolle cast wordt 
tekort gedaan met half uitgewerkte persona-
ges. Eisenberg, sterk als Mark Zuckerberg in 
The Social Network, is hier niet meer dan een 
arrogante spreekstalmeester. Laurent (In-
glourious Basterds) moet genoegen nemen 
met een rol als de love-interest met een 
charmant accent. Vrijwel iedere dialoog die 
Ruffalo met haar heeft, draait akelig nadruk-
kelijk om de thema’s van de film: geloof, ver-
trouwen en magie.

Now You See Me is een gladde show die 
met enige vaart over je wordt uitgestort maar 

lang niet zo ingenieus is als hij zelf denkt te 
zijn. De Four Horsemen beschikken over een 
afleidingsmanoeuvre van 140 miljoen dollar. 
Het budget van Now You See Me wordt op de 
helft geschat, maar echte magie koopt Leter-
rier er niet mee.

barend de voogd »»»»»

Now You See Me vs/Frankrijk, 2013 |  regie 

louis leterrier |  115 minuten |  jesse eisenberg, 

woody harrelson, isla Fisher, dave Franco | 

distributie entertainment one |  te zien vanaF 

27 juni

The Iceman
het janus-
kopleven 
van een 
huurmoor-
denaar 
Het doet een gezellige kinderfilm ver-
moeden, maar The Iceman portretteert 
een meedogenloze huurmoordenaar, 
die thuis een fijne vader en liefheb-
bende echtgenoot is.

Margarethe von Trotta wordt bedankt. Sinds 
haar Hannah Arendt zien we steeds in films 
‘de banaliteit van het kwaad’ opduiken. Een 
aardige man, die oude vrouwtjes helpt over-
steken en goed is voor zijn katten? We weten 
genoeg: ongetwijfeld ligt bij hem thuis in de 
diepvriezer een in stukken gehakt lijk. Eich-
mann, die volgens Arendt geen monster was, 
maar een kantoorklerk die gedachteloos het 
transport van Joden naar de gaskamers re-
gelde, is de laatste decennia in films alomte-
genwoordig. 
    De schuldige is David Lynch, die met Twin 
Peaks de opvatting erin ramde dat mensen 
gespleten persoonlijkheden zijn. Die leuke 
buurman, die altijd klaar staat voor de ge-
meenschap, heeft een geheime sadistische 
kant, zodat mensen in zijn buurt zomaar 
verdwijnen. Het is een misvatting om te 
denken dat de buurman in het dagelijks leven 
een verhullend toneelstukje opvoert. Het 
punt is dat hij beide kanten in zich heeft. Het 
is dezelfde schizofrenie die het mogelijk 

maakte dat een Duitse kampbeul na gedane 
arbeid ’s avonds thuis op de piano een mooi 
stukje Schubert kon spelen. Of huilde om de 
dood van zijn hond.

Huurmoordenaars zijn bij uitstek schizo-
freen. Als ze het niet waren, konden ze hun 
werk niet doen. Maar ook daarin zijn weer 
gradaties. De in 1986 gearresteerde, New 
Yorkse huurmoordenaar Richard Kuklinski 
had naar eigen zeggen in een jaar of twintig 
meer dan honderd mensen vermoord. Zijn 
werk leverde hem zo veel op dat hij met zijn 
vrouw en twee dochters een riant leven leid-
de. Hij sneed in opdracht van de maffia men-
sen de keel door, doorzeefde hen met kogels 
of bracht hen op een andere gruwelijke ma-
nier om zeep, maar was ook een liefhebben-
de echtgenoot en vader. Zijn gezin was alles 
voor hem. Als hij na een moord thuiskwam, 
informeerde hij geïnteresseerd naar de 
schooldag van zijn kinderen. Er zullen so-
wieso niet veel getrouwde huurmoordenaars 
zijn, maar uitzonderlijk bij Kuklinski was ook 
dat zijn vrouw geen enkel vermoeden had 
van wat haar man uitspookte. Zij dacht dat 
haar altijd in een maatkostuum geklede lief-
hebbende echtgenoot een valutahandelaar 
was. Als Twin Peaks toen al was gemaakt, 
was ze vast niet zo naïef geweest. 

De Amerikaanse thriller/karakterstudie 
The Iceman portretteert Kuklinski in zijn 
schizofrene dubbelleven. De film dankt 
daarbij veel aan Michael Shannon (Take 
Shelter, Boardwalk Empire), die dit janus-
kopleven geloofwaardig maakt. Dat de film-
makers verbaasd lijken te zijn dat Kuklinski 
na zijn arrestatie geen spijt had van zijn da-
den, verbaast mij dan weer. Vast Hannah 
Arendt niet gelezen.

jos van der burg »»»»» 

The Iceman vs, 2012 |  regie ariel vroman | 105 

minuten |  met michael shannon, winona ryder | 

distributie dutch Filmworks |  te zien vanaF 7 

juni

trance

now you see me

the iceman

man of steel

http://www.imdb.com/name/nm0504642/
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agenda
Programmagegevens voor de Filmkrant van juli/au-
gustus moeten vóór vrijdag 21 juni (schriftelijk of per 
e-mail agenda@filmkrant.nl) bij de redactie zijn inge-
leverd. De Filmkrant is niet verantwoordelijk voor 
onjuiste vermeldingen of programmawijzigingen. De 
volgende Filmkrant verschijnt op donderdag 4 juli.

alkmaar
k Provadja Verdronkenoord 12 | 
072-5202022 | provadja.nl
The Act of Killing do 27, 20.00 | 
vr 28, 16.30 en 21.15 | za 29, 14.30 
en 21.15 | zo 30, 19.00 | Boven is 
het stil za 1 t/m ma 3, wo 5, ma 10 
en wo 12, 19.00 | zo 2, di 4, do 6 en 
za 8, 14.30 | di 4, do 6 en za 8, 21.15 
| vr 7, 14.00 en 20.00 | di 11, 14.30 
en 20.00 | Call Girl za 1, ma 3 en 
wo 5, 21.15 | zo 2 en di 4, 20.00 | 
ma 3 en wo 5, 14.30 | The Grand-
master do 20, zo 23, ma 24 en di 
25, 20.00 | vr 21, 16.30 | vr 21, za 22 
en wo 26, 21.15 | di 25, 14.30 | 
Hannah Arendt do 13, vr 14, zo 
16, wo 19, za 22, ma 24 en wo 26, 
19.00 | vr 14 en vr 21, 14.00 | za 15, 
ma 17, do 20 en zo 23, 14.30 | za 15, 
ma 17, do 20, zo 23 en di 25, 21.15 | 
di 18 en vr 21, 20.00 | More Than 
Honey za 1, 14.30 | zo 2, 21.15 | ma 
3 en wo 5, 20.00 | di 4, 19.00 | 
Night Train to Lisbon do 13, zo 
16, di 18, za 22, ma 24, wo 26 en do 
27, 14.30 | do 13, di 18, wo 19, ma 
24 en do 27, 21.15 | vr 14, 16.30 | vr 
14, za 15, zo 16, za 22, wo 26, vr 28 
en zo 30, 20.00 | ma 17, do 20, vr 
21, zo 23, di 25 en za 29, 19.00 | 
Paradies: Hoffnung vr 7, 19.00 | 
za 8 en wo 12, 20.00 | ma 10 en di 
11, 21.15 | Quartet do 27 en vr 28, 
19.00 | vr 28, 14.00 | za 29, 20.00 | 
zo 30, 14.30 en 21.15 | La religieu-
se do 13, ma 17 en wo 19, 20.00 | vr 
14 en zo 16, 21.15 | za 15 en di 18, 
19.00 | wo 19, 14.30 | Song for 
Marion do 6, za 8 en di 11, 19.00 | 
vr 7, 16.30 | vr 7 en wo 12, 21.15 | 
ma 10 en wo 12, 14.30 | ma 10, 
20.00 | Special | Red Provadja 
Festival zo 9, 13.00 

almelo
k Filmhuis Almelo Elisabethhof 
4 | informatie-reserveren 0546-
850264 | filmhuisalmelo.nl | Aan-
vang: 20.15
Zomerstop

alphen a/d rijn
k Parkfilmhuis Cornelis Geel-
laan 2 (Park Rijnstroom) | 0172-
493737 | parkfilmhuis.nl
Amour do 27, zo 30 en wo 3 jul, 
20.30 | vr 28, 21.30 | di 2 jul, 13.30 | 
Broken vr 28, 19.30 | za 29, ma 1 
jul wn di 2 jul, 20.30 | Great Ex-
pectations do 20 en za 22, 20.30 | 
di 25, 13.30 | The Imposter vr 21, 
19.30 | ma 24 en wo 26, 20.30 | 
Lore do 13, za 15 en wo 19, 20.30 | 
vr 14, 21.30 | di 18, 13.30 | The Pa-
tience Stone vr 7, 19.30 | zo 9 en di 
11, 20.30 | Promised Land vr 21, 
21.30 | zo 23 en di 25, 20.30 | Silver 
Linings Playbook do 6, za 8, ma 

10 en wo 12, 20.30 | vr 7, 21.30 | di 
11, 13.30 | De wederopstanding 
van een klootzak vr 14, 19.30 | zo 
16 t/m di 18, 20.30 

amersfoort
k Filmtheater De Lieve Vrouw
Lieve Vrouwestraat 13 | 033- 
4226555 | lievevrouw.nl | program-
ma wordt wekelijks aangevuld, zie 
website
Premières | Before Midnight 
vanaf do 6 | I, Anna vanaf do 27 | 
Midnight’s Children vanaf do 30 
mei | Nieuwe films | Berberian 
Sound Studio vanaf vr 21 | Para-
dies: Hoffnung vanaf vr 21 | La 
religieuse vanaf do 30 mei | Wad-
jda vanaf do 30 mei | Docuzon-
dag | The Act of Killing zo 9, 
19.05 | zo 16, 17.00 | Blind Fotune 
zo 2, 17.00 | Inventaris van het 
moederland zo 23, 19.05 | zo 30, 
17.00 | Voorfilm in juni | We Cut 
Corners “Pirate’s Life’ | Film-
cursus | Kijken naar Film do 6, do 
13 en do 20, 19.30-21.30 

amstelveen
k Filmhuis Griffioen Uilenstede 
106 | 020-5985033 | filmhuisgriffi-
oen.com | Aanvang: 19.30
Zomerstop 

amsterdam
k Cinema De Balie Kleine-Gart-
manplantsoen 10 | informatie: 
020-5535151 | reservering: 5535100 
| debalie.nl
El Gusto vanaf do 6 | Vaderdags-
pecial | 3 korte films: Ik stond er-
bij, Kus en Zomerdag zo 16, 15.00 
| CinemAsia | Seeking Heaven do 
20, 20.00 met inleiding en nage-
sprek 
k Filmhuis Cavia Van Hallstraat 
52-1 | 020-6811419 | filmhuisca-
via.nl
Baskische Films | 80 Egunean zo 
2, 21.15 | Amerikanuak za 1, 14.00 
| Ander za 1, 16.30 | Aupa Etxe-
beste! za 1, 19.00 | Bertsolari za 1, 
21.15 | zo 2, 16.30 | Mariposas en el 
hierro zo 2, 14.00 | Zuloak zo 2, 
19.00 | Juni Jungle Programma | 
All the President’s Elephants + 
L’Hypothèse du Mokélé-Mbembé 
do 6 en vr 7, 20.30 (beide films zijn 
Engels gesproken en zijn zonder 
ondertiteling) | Essential Killing 
do 20 en vr 21, 20.30 | A Passage 
to India do 27 en vr 28, 20.30 (on-
der voorbehoud) | Rescue Dawn 
do 13 en vr 14, 20.30 | Whisper 
Down the Lane zo 9, 20.30 
k Cinecenter Lijnbaansgracht 
236 | 020-6236615 (vanaf 15.45) | 
cinecenter.nl | programmering is 
onder voorbehoud
Verwacht | Before Midnight van-
af do 6 | Frances Ha vanaf do 20 | 
I, Anna vanaf do 27 | Nog te zien | 
Los amantes pasajeros | Ginger 
& Rosa | Quartet | Two Mothers | 
Wadjda 

k Eye Filmmuseum IJpromena-
de 1 | 020-5891400 | eyefilm.nl
Premières | Before Midnight 
vanaf do 6 | The Last Elvis vanaf 
do 20 | Oh Boy vanaf do 30 mei | 
Tabu vanaf do 13 | Films n.a.v. 
première Before Midnight | 2 
Days in New York vr 7 en wo 12, 
17.00 | 2 Days in Paris do 6 en ma 
10, 17.00 | Before Sunrise zo 2, 
15.15 | wo 5, 20.00 | Before Sunset 
zo 2, 13.00 | wo 5, 17.45 | Walking 
Life zo 9, 21.15 | Oog in oog met 
Robby Müller | Alice in den 
Städten wo 5, 21.00 | Der Ameri-
kanische Freund vr 7, 16.00 | Die 
Angst des Tormanns beim Elf-
meter vr 7, 19.00 | Barfly zo 2, 
19.00 | Breaking the Waves za 8, 
19.00 | Dancer in the Dark do 13, 
16.00 | Dead Man zo 2, 21.15 | za 
15, 16.45 | Down by Law do 6, 
21.00 | zo 16, 19.00 | Falsche Be-
wegung zo 9, 19.00 | vr 14, 16.00 | 
Ghost Dog: The Way of the 
Samurai za 8, 22.00 | Die gläser-
ne Zelle wo 12, 16.30 | Im Lauf der 
Zeit za 1, 15.30 | Die Linkshändige 
Frau di 4, 19.00 | Mystery Train 
ma 3, 21.30 | do 13, 19.00 | Paris, 
Texas vanaf do 23 mei | Repo Man 
za 1, 19.15 | Saint Jack di 4, 21.30 | 
Holland Festival | The Bell and 
the Glass + Screen Play + Shuffle 
wo 19, 19.30 | Maand van het 
spannende boek | Stand by Me 
zo 2, 16.30 (+ interview met Karin 
Slaughter) | Cinema in Concert | 
La chute de la maison Usher zo 9, 
16.00 | Cinema Egzotik: Bava 
Night | Blood and Black Lace + 
Demoni vr 21, 20.00 | E*Cinema | 
Exploring the Black Box di 25, 
19.15 | Dutch Movies English 
Subtitels | Anton Corbijn, Inside 
Out wo 12, 19.00 | Eye Filmcafé | 
Live talkshow over film vr 14, 
16.30 | Breaking Ground EU | 
City Life - Travelling Through 

the Structures of the Concrete 
Jungle vr 7, 19.00 (compilatie-
programma) | Cinema Zuid pre-
senteert | Modern Times 5: We-
apon of Choice - program-
ma-reeks met films van één mi-
nuut, die allemaal iets zeggen 
over de tijd van nu do 27, 19.00 
k Het Ketelhuis Westergasfa-
briekterrein | Pazzanistraat 4 
(bioscoop) | Pazzanistraat 27 
(filmcafé) | 020-6840090 | ketel-
huis.nl
Premières | Bellas mariposas 
vanaf do 27 | Frances Ha vanaf do 
20 | The Last Sentence vanaf do 
20 | Die Wand vanaf do 13 | Nog te 
zien | The Act of Killing | Boven 
is het stil | Ginger & Rosa | Oh 
Boy | Wadjda | VERS | Maande-
lijkse bijeenkomst voor en door 
nieuwe film- en televisiemakers 
wo 5 | Filmisreal | Festival voor 
nieuwe Israëlische cinema do 6 
t/m zo 16 | MC Kino | Zondag-
middagprogramma i.s.m. MC 
Theater zo 9 | Het Voorjaars-
overleg | Het jaarlijkse no-non-
sense debat over hot issues in de 
filmwereld wo 12 | Amongst 
Friends | de maandelijkse sneak 
preview ma 17 | VERS Awards | 
VERS organiseert twee keer per 
jaar dé wedstrijd voor aanstor-
mend filmtalent vr 21 | Deutsches 
Kino | Oh Boy di 25 | Openlucht 
voorstellingen | elke za een film 
in de openlucht van za 29 t/m za 
31 aug
k Kriterion Roetersstraat 170 | 
020-6231709 | kriterion.nl
Verwacht | Después de Lucía 
vanaf do 30 mei | Frances Ha 
vanaf do 20 | Oh Boy vanaf do 30 
mei | Only God Forgives vanaf do 
13 | Trance vanaf do 6 
k Melkweg Cinema Lijnbaans-
gracht 234a | info en reserverin-
gen: 020-5318181 | melkweg.nl | 
Aanvang: 20.00
The Last Elvis wo 5 | IDFA@
Melkweg | Charles Bradley: Soul 
of America za 1, ma 10, za 15, za 22 
en vr 28, 21.00 | Mr. Horror Pre-
sents | Frostbite ma 3 | Neil 
Young Special | Dead Man do 13 | 
Heart of Gold do 20 | Neil Young: 
Surprise film do 27 | Year of the 
Horse do 6 | Helemaal Melkweg | 
Muziek en Film komen samen 
met o.a. Touki Bouki met live 
soundtrack van het Londense 
acid-jazz trio Red Snapper | Ani-
mator The Previews | Wolf 
Children za 22, 19.00 | wo 26, 
20.00 
k The Movies Haarlemmerdijk 
161 | 020-6386016 | themovies.nl
Verwacht | Before Midnight van-
af do 6 | The Last Elvis vanaf do 
20 | Only God Forgives vanaf do 
13 | The Sapphires vanaf do 27 | 
Trance vanaf do 6 
k Rialto Ceintuurbaan 338 | 
020-6768700 | rialtofilm.nl
Premières | Bellas mariposas 
vanaf do 27 | Foxfire vanaf do 27 | 
Tabu vanaf do 13 | Rialto Podi-
um: Off the Record | Sound City 
zo 16, 21.15 
k NASA Cinema Arie Biemond-
straat 111 | 020-4275951 | smart-
projectspace.net | Raadpleeg de 
website voor het actuele program-
ma
k Studio/K Timorplein 62 | 
020- 6920422 | studio-k.nu | 
Raadpleeg de website voor het 
reguliere programma
Utopia Film Festival | jonge ta-

het proces wordt 
in de film door de 
kettingrokende 
arendt groten-
deels gevolgd 
vanuit de pers-
ruimte, via een 
beeldscherm. Zo 
kon von trotta ar-
chiefbeelden van 
eichmann gebrui-
ken, waarmee het 
publiek ziet wat 
arendt zag. dat 
werkt verbijste-
rend goed.
»»»»»
sasja koetsier over 
hannah arendt in de 
Filmkrant

Creatief 
Pixar
dat de animatiestudio pixar 
een revolutie in de animatie-
wereld heeft veroorzaakt, is 
geen marketing maar een 
nuchtere constatering. het 
bedrijf, dat sinds een paar jaar 
deel uitmaakt van disney, laat 
sinds 2005 de grote rondrei-
zende expositie Pixar: 25 
Years of Animation over de 
wereld toeren. na veertien 
landen te hebben aangedaan, 
arriveert de expositie in ne-
derland. van 30 mei t/m 28 
oktober kunnen we ons in de 
amsterdam expo verdiepen 
in de pixar-geschiedenis. te 
zien zijn meer dan vijfhonderd 
originele objecten. ze vertel-
len het verhaal achter pixars 
grensverleggende animatie-
films, waaronder de klassie-
kers toy story, Finding nemo, 
ratatouille en wall-e. de be-
zoeker kan zich niet alleen 
vergapen aan de objecten, 
maar krijgt ook inzicht in de 
creatieve ontwerpprocessen 

achter de films. hij ziet hoe de 
films zijn ontstaan van eerste 
idee tot aan de bioscoopre-
lease. storyboards, schetsen, 
pentekeningen, maar ook klei-
figuren en andere objecten 
geven inzicht in het maakpro-
ces. een van de misverstan-
den die de expositie wil weg-
nemen is dat voor moderne 
animatiefilms alleen nog com-
puters nodig zijn. volgens 
pixaroprichter john lasseter 
wordt te weinig beseft dat tra-
ditionele kunstdisciplines nog 
steeds een enorme rol spelen 
bij pixar. in zijn woorden: “de 
artiesten van pixar studio’s 
creëren honderden, soms dui-
zenden kunstwerken om ons 
te helpen bij het ontdekken 

van de karakters en hun we-
relden.” het is op zijn zachtst 
gezegd niet onopgemerkt ge-
bleven. pixar groeide in vijfen-
twintig jaar uit tot een bedrijf 
met 1200 medewerkers. het 
produceerde 13 speelfilms, die 
36 oscarnominaties kregen, 
waarvan er 14 werden verzil-
verd. de vraag die boven de 
expositie zweeft is hoe de toe-
komst van pixar eruit zal zien. 
behoudt de studio onder dis-
ney zijn brille en creativiteit? 
hopelijk neemt de studio de 
woorden van chefkok gusteau 
in ratatouille ter harte: “als je 
focust op wat achter je ligt, zul 
je nooit zien wat vóór je ligt.”

amsterdamexpo.nl

zie ook pagina 28

ratatouille
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Rialto Jong
19 juni t/m 4 september | rial-
to’s kinderfilmzomer | vijf 
films die je gezien mόet heb-
ben! iedere zaterdag, zondag- 
en woensdagmiddag. de af-
trap van rialto’s kinderfilmzo-
mer vindt feestelijk plaats op 
woensdag 19 juni met de spe-
ciale voorpremière van het 
scandinavische midzomer-
nachtsprookje dunderklum-
pen (4+). over een eenzaam 
tovermannetje dat de knuffels 
van de kleine camilla steelt. er 
is een rode loper, limonade, 
plek om te kleuren en te knut-

selen én je kunt op de foto met 
je eigen knuffel. het feestje 
begint om 14.30 uur, de film 
start om 15.00 uur. première 
gemist? geen zorgen, dunder-
klumpen draait de hele zomer. 

verder staan op het rialto 
kinderfilmzomerprogramma 
de must-sees: pippi lang-
kous, kuifje en de zonnetem-
pel, de grote vriendelijke 
reus en madelief: krassen in 
het tafelblad. kijk op de web-
site voor data en draaitijden!

meer informatie op
www.rialtoFilm.nl

rialto in juni 
 

pippi langkous

adVertOrial

vol passie maar 
met een scherpe 
blik schetsen 
mehta en rush-
die de smeltkroes 
van arm en rijk, 
militairen, op-
standelingen en 
de circusarties-
ten van de straat. 
Zonder zich daar-
bij te laten mis-
leiden door de 
valse romantiek 
van oude senti-
menten.
»»»»»
leo bankersen 
midnight’s children in de 
Filmkrant

Sex en poli-
tiek in Israël
de israëlische cinema is al een 
aantal jaren een graag geziene 
gast op internationale filmfes-
tivals. ieder jaar komen er in-
teressante films uit het land, 
zoals vorig jaar rama bur-
steins Fill the void. de film, die 
op het filmfestival in venetië 
draaide, kijkt met een inleven-
de blik naar een tiener in het 
chassidische milieu die met 
zachte hand een huwelijk 
krijgt opgedrongen. het drama 
is te zien op de zesde editie 
van Filmisreal, het festival 
dat zich richt op de israëlische 
cinema. belangrijker dan deze 
film, die al te zien was in ne-
derland, zijn de nieuwe films 
op het festival, dat van 6 t/m 
16 juni wordt gehouden in het 
ketelhuis in amsterdam en in 
Filmhuis den haag. ze zijn on-
derverdeeld in drie categorie-
en: liefde, terugkijken en per-
spectief. in liefde gaat het 
over seks en liefde in een in-
gewikkeld land. hoe vrij is de 

liefde? de documentaire 
would you have sex with an 
arab?, waarin in een nacht-
club aan joden wordt ge-
vraagd of ze met een arabier 
seks zouden kunnen hebben 
en aan arabieren of ze met 
een jood in bed zouden kun-
nen belanden. de benevelde 
antwoorden zijn veelzeggend. 
dat een arabisch-joodse lief-
de veel obstakels kent, is ook 
te zien in de speelfilm a bottle 
in the gaza sea, waarin een 
joodse tiener in jeruzalem 
haar palestijnse internet-
vriend uit gaza wil ontmoeten. 
over intolerantie gaat het in 
de speelfilm god’s neighbors. 
daarin rammen streng gelovi-
ge jongens in hun buurt ieder-
een in elkaar die de strenge 
joodse religieuze voorschrif-

ten niet respecteert. maar ook 
arabieren horen er niet thuis 
vinden zij. religie en geweld 
blijken weer eens goed samen 
te gaan. onder het kopje te-
rugkijken zijn films te zien die 
terugblikken op vijfenzestig 
jaar israël. op originele wijze 
gebeurt dat in israël: a home 
movie, dat fragmenten bevat 
uit familiefilmjes vanaf de ja-
ren dertig. het gaat nu eens 
niet om een linkse of rechtse 
visie op de israëlische ge-
schiedenis, maar om een per-
soonlijke blik. onder het kopje 
perspectief gaat het om de 
toekomst van israël. dat de vi-
sies daarop nogal uiteenlo-
pen, is een understatement. 
op het festival komen ze alle-
maal aan bod.

Filmisreal.com

a bottle in the gaza sea

lentvolle filmmakers krijgen een 
podium za 8 (ook in Kriterion) | 
Biosfeer | thema deze maand: 
Social Media ma 10 | Klassieker | 
A Man to Remember vr 21 
k Pathé Tuschinski Reguliers-
breestraat 26-34 | 0900-1458 | 
pathe.nl | titels zijn onder voorbe-
houd, Raadpleeg verder de website
Nieuwe films | Before Midnight 
vanaf do 6 | Despicable Me 2 van-
af wo 26 | Frances Ha vanaf do 20 
| I, Anna vanaf do 27 | Man of 
Steel vanaf do 20 | Only God For-
gives vanaf do 13 | Docs | Munch 
150 do 27 | Opera Encore | Car-
men zo 9 | Turandot zo 23 | Thea-
ter | The Audience do 13 
k Filmtheater De Uitkijk Prin-
sengracht 452 | 020-2232416 | 
uitkijk.nl
Café Cineville | Amélie vr 28, 
23.00 | Happiness vr 7, 23.00 | 
Scarface vr 21, 23.00 | Toy Story 
vr 14, 23.00 | Klassieker | The 
Killing zo 9, zo 16, zo 23 en zo 30, 
21.00 | Série les maîtres | Un af-
faire de femmes di 25, 19.00 | Le 
beau Serge di 11, 19.00 | Film 
i.s.m. Het Concert Gebouw | 
Orfeu Negro zo 23, 14.00 

apeldoorn
k Filmtheater/Podium Gigant
Nieuwstraat 377 | 055-5220993 | 
gigant.nl
Boven is het stil zo 2, ma 3, wo 5 
en zo 9, 20.15 | di 4, 20.00 | do 6 
t/m za 8 en ma 10 t/m wo 12, 14.15 
| The Deep do 6, ma 10 t/m wo 12 
en za 15, 20.15 | vr 7, za 8 en vr 14, 
21.15 | do 13 t/m za 15, 14.15 | di 18, 
wo 19, zo 23 en wo 26, 16.00 | do 
20 t/m za 22 en ma 24 t/m wo 26, 
20.00 | Después de Lucía do 27 
t/m za 29, 14.15 en 20.15 | zo 30, 
20.00 | Fill the Void za 1, 16.00 en 
19.15 | ma 3 t/m wo 5, 16.00 en 

20.00 | The Grandmaster do 13 
t/m wo 19, 20.00 | The Imposter 
za 1, 14.15 en 21.15 | ma 3 t/m wo 5, 
14.15 | Inch’Allah zo 2, 14.00 | do 
6 en zo 9 t/m wo 12, 20.30 | vr 7 en 
za 8, 19.15 | A Late Quartet za 1 
t/m wo 5, 16.15 | do 6 t/m za 15, 
14.00 | ma 17 t/m do 20, 14.00 | 
Lincoln za 1, 20.00 | Midnight’s 
Children do 20 t/m za 22 en ma 24 
t/m wo 26, 20.00 | zo 23 en wo 26, 
16.00 | Night Train to Lisbon do 
6 t/m wo 12, vr 14 t/m ma 17, do 
20 t/m za 22, ma 24 en di 25, 16.00 
| zo 23, 20.00 | Paradies: Hoffn-
ung do 6 t/m wo 12, 20.00 | do 13, 
16.00 | Passion do 27, 20.30 | vr 
28 en za 29, 19.15 | zo 30, 20.15 | La 
religieuse zo 2, 14.00 | do 27 t/m 
zo 30, 16.00 | do 27 t/m za 29, 
20.00 | Song for Marion za 1 en 
ma 3 t/m wo 5, 14.00 | zo 2 t/m wo 
5, 20.30 | do 6 t/m wo 12, 16.15 | vr 
7, 20.15 | Stoker do 20 en zo 23 t/m 
wo 26, 20.30 | vr 21, za 22 en ma 24 
t/m wo 26, 14.15 | vr 21, vr 28 en za 
29, 21.15 | do 27 t/m zo 30, 14.00 | 
Wadjda do 13, zo 16, ma 17 en wo 
19, 20.30 | vr 14, za 15, vr 21 en za 
22, 19.15 | zo 16 en vr 21 t/m wo 26, 
14.00 | ma 17 t/m wo 19, 14.15 | 
Die Wand do 13 t/m vr 22, ma 24 
t/m wo 26 en do 27 t/m zo 30, 
16.15 | do 13 t/m vr 22 en ma 24 
t/m wo 26, 20.15 | Geloof in Ci-
nema | Les chevaux de Dieu zo 2, 
19.15 | Inch’Allah zo 2, 14.00 | La 
religieuse zo 2, 16.00 | Crime on 
Tour | Camilla Läckbergs oor-
logskind zo 30, 19.15 | Snabba 
Cash II zo 30, 14.00 | Wallander: 
De gekwelde man zo 30, 16.00 

arnhem
k Focus Filmtheater Koren-
markt 42 | 026-4424283 | focus-
arnhem.nl
Premières | Before Midnight 

vanaf do 6 | Frances Ha vanaf do 
20 | Ginger & Rosa vanaf do 30 
mei | I, Anna vanaf do 27 | Trance 
vanaf do 6 | Die Wand vanaf do 13 
| Nieuwe films | Oh Boy vanaf do 
20 | Paradies Hoffnung vanaf do 
6 | Dag van de Architectuur | 
Life in a Day za 29, 16.00 | Film-

programma ihkv MoBa13 | Die 
Büchse der Pandora wo 26, 19.00 
| High Heels wo 12, 19.00 | Made-
liefjes wo 10, 19.00 | In the Mood 
for Love wo 3, 19.00 | La piel que 
habito wo 19, 19.00 

assen
k Bioscoop De Nieuwe Kolk
Weiersstraat 1 | 088-0128560 | as-
serfilmliga.nl | Aanvang: 20.30
Io e te ma 10 en di 11 | A Late 
Quartet ma 24 en di 25 | NO ma 1 
jul en di 2 jul | Paradies: Glaube 
ma 17 en di 18 | Renoir ma 3 en di 4 

bergen
k Fth CineBergen/Zwarte 
Schuur Eeuwigelaan 7 | 072-
5896310 | cinebergen.nl
Boven is het stil vr 14, 21.00 | zo 
16, 15.30 | ma 17 en di 18, 20.00 | 
The Broken Circle Breakdown zo 
30 en di 2 jul, 20.00 | Call Girl vr 
7 en za 8, 21.00 | ma 10, 20.00 | 
Les chevaux de Dieu do 20 en ma 
24, 20.00 | Fill the Void zo 16 en 
wo 19, 20.00 | The Grandmaster 
do 13, 20.00 | za 15, 21.00 | 
Kon-Tiki do 30 mei en ma 3, 
20.00 | zo 2, 15.30 | Lincoln vr 28, 
21.00 | More than Honey zo 9, 
15.30 | Night Train to Lisbon do 
6, zo 9, di 11 en wo 12, 20.00 | The 
Place Beyond the Pines vr 31 mei 
21.00 | zo 2 en wo 5, 20.00 | Quar-
tet vr 21 en za 22, 21.00 | zo 23 en 
wo 26, 20.00 | zo 30, 15.30 | La re-
ligieuse do 27 en ma 1 jul, 20.00 | 
Silver Linings Playbook za 29, 
21.00 | Spring Breakers za 1, 
21.00 | di 4, 20.00 

borne
k Filmhuis Borne Marktstraat 
23 | informatie/reserveren 074-
2657200 | kulturhusborne.nl
Zomerstop 

breda
k Chassé Cinema Claudius 
Prinsenlaan 8 | 076-5303131 | 
chasse.nl
Premières | Before Midnight 
vanaf do 6 | Oh Boy vanaf do 6 | 
Tabu vanaf do 13 | La religieuse 
vanaf do 27 | The Sapphires vanaf 
do 27 | Verbroken stilte zo 2, 12.30 
| Die Wand vanaf do 13 | Nog te 
zien | Boven is het stil | The 
Grandmaster | Hannah Arendt | 
Wadjda | Cinema Opera | Rigo-
letto zo 2, 10.30 (met ontbijt om 
9.30) | Cinema Ballet | Cinderel-
la zo 16, 10.30 | Ontbijtfilm | zo 
30, 10.00 ontbijt, 11.00 film | Cri-
me on Tour | Crime on tour ma-
rathon za 29 en zo 30 | Voorfilm 
in juni | We Cut Corners «Pira-
te’s Life’ 

bussum
k Filmhuis Bussum Brediusweg 
1 | 035-6938694 | filmhuisbus-
sum.nl
Berberian Sound Studio do 6 en 
zo 9, 20.30 | za 8, 19.00 | di 11, 
20.00 | Boven is het stil za 1, 
16.00 en 21.30 | zo 2, 20.30 | ma 3, 
10.30 | wo 5, 14.45 | Les chevaux 
de Dieu do 27, 20.00 | za 29, 21.15 | 
zo 30, 15.45 | Dead Body Welcome 
vr 21, 19.00 | za 22, 18.45 | zo 23, 
16.00 | ma 24, 20.30 | The Deep vr 
28, 19.00 | za 29, 15.45 | zo 30, 
20.30 | Después de Lucía do 20, 
zo 23 en wo 26, 20.30 | za 22 en za 
29, 19.00 | ma 24, 10.30 | vr 28, 
21.30 | L’écume des jours vr 21, 
21.30 | zo 23 en zo 30, 20.00 | di 25, 
14.15 | vr 28, 21.15 | za 29, 16.00 | 
The Grandmaster za 1 en zo 9, 
15.45 | zo 2, di 4 en ma 10, 20.00 | 
ma 3 en wo 12, 20.30 | za 8, 21.15 | 
In Darkness do 13 en di 25, 20.00 | 
vr 14, za 15 en vr 21, 21.15 | zo 16 en 
za 22, 15.45 | Hannah Arendt do 6 
en wo 19, 20.00 | vr 7, 21.15 | za 8, 
21.30 | zo 9 en zo 16, 16.00 | za 15, 
19.00 | ma 17, 10.00 | Hitchcock 
za 1 en vr 7, 19.00 | ma 3, 10.00 | 
wo 5, 20.30 | za 8, 16.00 | ma 10, 
14.00 | Inch’Allah za 1, 18.45 | zo 
2, 16.00 | Paradies: Hoffnung vr 
7, 21.30 | za 8, 18.45 | ma 10, 10.30 | 
wo 12, 21.15 | vr 14, 19.00 | za 15, 
15.45 | zo 16, ma 17 en wo 19, 20.30 
| The Place Beyond the Pines za 1, 
21.15 | zo 2, 15.45 | ma 3 en wo 5, 
20.00 | Quartet do 20, 20.00 | vr 
21 en vr 28, 18.45 | za 22 en za 29, 
21.30 | zo 23, 15.45 | ma 24, 10.00 | 
di 25, 14.00 | La religieuse vr 7, vr 
14 en za 15, 18.45 | za 8, 15.45 | zo 9, 
zo 16, ma 17 en di 18, 20.00 | ma 
10, 10.00 | wo 12, 14.45 | Stoker do 
13, 20.30 | vr 14 en za 15, 21.30 | za 
15 en za 22, 16.00 | ma 17, 10.30 | 
ma 24 en wo 26, 20.00 | Wadjda 
do 27, 20.30 | za 29, 18.45 | zo 30, 
16.00 | Centrum voor Jeugd & 
Gezin | Paradies: Hoffnung ma 
17, 20.30 | Film met nagesprek | 
Dead Body Welcome vr 21, 19.00 
(regisseur aanwezig) | Filmdiner | 
Quartet za 22, 19.30 | Sneak Pre-
view | verrassende voorpremière 
elke di, 20.30 
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capelle a/d ijssel
k Isalatheater Stadsplein 5 | 
010-4586300 | isalatheater.nl | 
Aanvang: 20.00
Zomerstop

delft
k Filmhuis Lumen Doelenplein 5 
| 015-2140226 | filmhuis-lumen.nl
Boven is het stil vanaf do 13 (wo 
19 regisseur aanwezig) | Broken 
vanaf do 30 mei | Chevaux de 
Dieu vanaf do 20 | Fill the Void 
vanaf do 30 mei | Karsu do 6 | Kid 
vanaf do 27 | More than Honey do 
20 | Russian Ark ma 17 | Deut-
sches Kino | Fenster zum Som-
mer do 30 mei | Oh Boy do 27 | 
The Story of Film | deel 13 t/m 15 
ma 3 | Klassieker | Une affaire des 
femmes ma 1 jul | Le beau Serge 
ma 24 | Trans-Europ-Express 
ma 10 | Filmquiz | vr 28 

delfzijl
k Filmliga Eemsmond Cen-
trum De Molenberg Molenberg 
11 | 0596-624905 | filmligadelfzijl.
nl | Aanvang: 20.00
Les Miserábles di 4 

den bosch
k Verkadefabriek Boschdijk-
straat 45 | 073-6818160 | verkade-
fabriek.nl
Premières | Before Midnight 
vanaf do 6 | Frances Ha vanaf do 
20 | The Sapphires vanaf do 13 | 
Die Wand vanaf do 13 | Sneak 
Preview | verrassende voorpre-
mière elke di, 21.15 | Filmontbijt | 
elke zo ontbijt, 11.00 en film, 
12.00 | Filmcursussen | Cursus 
rondom Alejandro Gonzales Iñár-
ritu: 21 Grams do 20 | Amores 
Perros do 6 | Babel do 13 | Biutiful 
do 27 

den haag
k Filmhuis Den Haag Spui 191 | 
070-3656030/3459900 | film-
huisdenhaag.nl
Premières | Before Midnight 
vanaf do 6 | Foxfire vanaf do 27 | 
Frances Ha vanaf do 20 | The 
Last Elvis vanaf do 20 | Road 
North vanaf do 20 | Tabu vanaf do 
13 | Die Wand vanaf do 13 | Fil-
misreal | Aya za 5, 15.00 | The 
Gatekeepers do 13, 17.00 | God’s 
Neighbours za 15, 19.30 | Inheri-
tance zo 16, 19.30 | Israel, a 
Home Movie zo 16, 17.00 | Let’s 
Dance vr 14, 19.30 | Numbered zo 
16, 15.00 | Rock the Casbah do 13, 
19.30 | Sharqiya wo 12, 19.30 | 
Within the Eye of the Storm za 
15, 17.00 | Would You Have Sex 
With an Arab? vr 14, 17.00 | In-
nerlands | Alamar zo 9, 16.00 | 
The Sound of Insects zo 2, 16.00 | 
Two Years at Sea do 6, 19.30 | 
Gay Cinema | The One ma 17, 
19.30 | Romeos ma 10, 19.30 | Uit-
gelicht KABK | Een avond lang 
korte films van studenten van de 
KABK wo 5, 20.00 | United we 
resist | All Watched over by Ma-
chines of Loving Grace zo 30, 
13.00 | Amongst Friends | Intie-
me voorpremière met inleiding 
ma 17, 21.15 | Cinemum | Elke 
vrijdag om 13:00 | Sneak Preview 
| Verrassende voorpremière ma 3 
en ma 17, 21.45 

k Nutshuis Riviervismarkt 5 | 
070-3459090 | nutshuis.nl
DODO | The Green Wave vr 14, 
20.00 | De regels van Matthijs do 
27, 20.00 
k Pathé Buitenhof Buitenhof 20 
| 0900-1458 | pathe.nl | titels zijn 
onder voorbehoud, Raadpleeg 
verder de website
Nieuwe films | Before Midnight 
vanaf do 6 | Despicable Me 2 van-
af wo 26 | Frances Ha vanaf do 20 
| I, Anna vanaf do 27 | Man of 
Steel vanaf do 20 | Only God For-
gives vanaf do 13 | The Sapphires 
vanaf do 27 | Spijt vanaf do 20 | 
Trance vanaf do 6 | Docs | Munch 
150 do 27 | Opera Encore | Car-
men ma 10 | L’elisir d’amore zo 23 
| Il Trovatore ma 24 | Otello zo 30 
| Theater | The Audience do 13 

den helder
k Cinema 7skoop Julianaplein 
43 | 0223-610941 | cinema7skoop.
nl | Aanvang: 20.30
Boven is het stil do 27 t/m ma 1 jul 
| Great Expectations do 6 t/m ma 
10 | Kon-Tiki do 20 t/m ma 24 | A 
Late Quartet do 13 t/m ma 17 | 
Searching for Sugar Man do 30 
mei t/m di 4 

deventer
k Filmhuis De Keizer Keizer-
straat 78 | 0570-618822 | filmhuis-
dekeizer.nl | Aanvang: 20.15

The Act of Killing vr 31 mei, 
14.00 en 19.30 | za 1, 19.30 | zo 2, 
16.15 | di 4, 20.00 | wo 5, 17.15 | Los 
amantes pasajeros vr 21, 14.30 en 
22.00 | za 22, 22.00 | zo 23, 16.45 
en 20.30 | di 25, 17.45 | wo 26, 
20.30 | The Angels’ Share za 15, 
20.00 (met wijnproeverij) | Beco-
ming Traviata vr 14, di 25 en wo 
26, 14.00 | di 18 en wo 26, 17.15 | di 
18 en di 25, 20.00 | wo 19, 20.30 | 
Before Midnight do 20, ma 24 en 
wo 26, 20.00 | vr 21 en za 22, 19.30 
| zo 23 en zo 30, 16.15 | di 25, 17.15 | 
do 27, ma 1 jul en wo 3 jul, 20.30 | 
vr 28 en za 29, 21.45 | di 2 jul, 
14.30 | Berberian Sound Studio 
vr 14, 14.30 | zo 16, 20.30 | di 18, 
17.45 | wo 19, 17.15 (met voorfilm 
Lonely Bones) | L’écume des jours 
do 6 t/m ma 10, wo 12, vr 14, zo 
16, ma 17 en wo 19, 20.00 | di 11, 
17.15 | di 18, 14.00 | The Grand-
master do 30 mei, zo 2, wo 5 en di 
11, 20.00 | vr 31 mei en za 1, 21.45 | 
di 4 en vr 7, 14.00 | di 4 en wo 12, 
17.15 | zo 9, 20.30 | Kid vr 31 mei, 
14.30 en 22.00 | za 1, 22.00 | zo 2, 
16.45 | di 4, 17.45 | wo 5, 20.30 | A 
Late Quartet vr 28, 14.30 en 
20.00 | zo 30, 16.46 | di 2 jul, 17.45 
en 20.00 | wo 3 jul, 14.00 en 17.45 
| Midnight’s Children vr 28, 
14.00 | za 29, zo 30 en wo 3 jul, 
20.00 | di 2 jul, 17.15 | The Only 
Son do 13 en di 18, 20.30 | vr 14 en 
za 15, 19.30 | zo 16, 16.15 | di 18, 
14.30 | wo 19, 17.45 | Paradies: 
Hoffnung do 6, 20.30 | vr 7 en za 

8, 21.45 | zo 9, 16.45 | di 11, 14.30 
en 17.45 | wo 12, 17.45 | The Place 
Behind the Pines do 13/6 20.00 
(Sax Events) | Quartet do 30 mei, 
zo 2, ma 3 en di 4, 20.30 | vr 31 mei 
en za 1, 20.00 | di 4, 14.30 | wo 5, 
17.45 | La religieuse do 27 en ma 1 
jul, 20.00 | vr 28 en za 29, 19.30 | 
zo 30 en di 2 jul, 20.30 | di 2 jul, 
14.00 | wo 3 jul, 17.15 | Spring 
Breakers vr 14, za 15, vr 21 en za 
22, 21.45 | zo 16, 16.45 | Two Mo-
thers do 20 en di 25, 20.30 | vr 21, 
14.00 | vr 21 t/m zo 23, 20.00 | di 
25, 14.30 | wo 26, 17.45 | Wadjda 
vr 7, 14.30 | vr 7 en za 8, 19.30 | zo 
9, 16.15 | di 11, 14.00 | wo 12, 20.30 
| Sneak Preview | Koekmag 
Sneak di 11, 20.30 | Klassieker | 
Gummo ma 17 en ma 24, 20.30 | 
Songs From the Second Floor ma 
3, 20.00 | ma 10, 20.30 
k De Kleine Keizerin/Openba-
re Bibliotheek
Brink 70 | 0570-675700 | obdeven-
ter.nl /dekleinekeizerin
Themafilms | Raadpleeg de web-
site voor het programma | Keuze-
film COC | Elke eerste en laatste 
vrijdag van de maand gratis toe-
gang voor leden Openbare Biblio-
theek en filmhuis De keizer 

diemen
k Filmtheater De Omval Oud-
diemerlaan 104 | 020-6001897 | 
theaterdeomval.nl | Aanvang: 
20.00

Fill the Void do 27 | A Late Quar-
tet do 20 en di 25 | More than Ho-
ney do 13, 20.00 (na afloop lezing) 
| Paradies: Liebe do 6 en di 11 

doesburg
k Filmhuis | Het Meulenhuus
Bergstraat 48 | 0313-482336 | 
filmhuis-doesburg.nl | Aanvang: 
20.00
Hyde Park on Hudson zo 9 en wo 
12 | Io e te vr 7 | Jagten zo 2 en wo 5 
| The Master zo 16 en wo 19 

doetinchem
k Filmhuis/Gruitpoort Hof-
straat 2 | 0314-340943 | gruit-
poort.nl 
Fill the Void do 13, za 15, ma 17 en 
di 18, 20.30 | di 18, 14.00 | Hit-
chcock do 27 en za 29, 20.30 | A 
Late Quartet do 6, za 8, ma 10 en 
di 11, 20.30 | di 11, 14.00 | Night 
Train to Lisbon do 20, za 22, ma 
24 en di 25, 20.30 | di 25, 14.00 | 
Silver Linings Playbook za 1, ma 
3 en di 4, 20.30 | di 4, 14.00 

drachten
k Filmhuis Drachten/De Bios
Noorderdwarsvaart 25/0512-
543806 (filmhuisdrachten.nl) | 
Aanvang: 20.00 | Raadpleeg de 
website voor het volledige pro-
gramma
Zomerstop

eindhoven
k Pathé Eindhoven Dommel-
straat 27 | 0900-1458 | pathe.nl | 
titels zijn onder voorbehoud, 
Raadpleeg verder de website
Nieuwe films | After Earth vanaf 
do 13 | Despicable Me 2 vanaf wo 
26 | Disconnect vanaf do 20 | The 
Iceman vanaf do 6 | Man of Steel 
vanaf do 20 | Now You See Me 
vanaf do 27 | Only God Forgives 
vanaf do 13 | The Sapphires vanaf 
do 27 | Spijt vanaf do 20 | Star 
Trek into Darkness vanaf do 6 | 
Trance vanaf do 6 
k Plaza Futura Leenderweg 65 | 
040-2946848 | plazafutura.nl
Premières | Before Midnight 
vanaf do 6 | Frances Ha vanaf do 
20 | Paradies: Hoffnung vanaf do 
13 | Road North vanaf do 20 | The 
Sapphires vanaf do 27 | Russi-
sche Klassiekers met lezing | 
Het portret van het genie Sergei 
Eisenstein di 4, 19.00 met inlei-
ding, gevolgd door filmfragmen-
ten uit Oktober en uit Het Myste-
rie van de Vrouw en de Beest, en 
na de pauze Alexander Nevski | 
Screen it Loud | Charles Brad-
ley: Soul of America wo 5, 21.00 | 
Sound City wo 26, 21.00 

emmeloord
k  Filmhuis Movieskoop Cine-
ma’s Beursstraat 3 | 0527-699868 
| filmhuisemmeloord.nl | movies-
koop.nl | Raadpleeg de website 
voor het actuele programma

emmen
k Filmhuis Emmen Westeinde 
70 | 0591-668250 | filmhuisem-
men.nl | Aanvang: ma 20.15 en wo 
19.00
Berberian Sound Studio ma 1 jul 
en wo 3 jul | A Late Quartet ma 10 

después de lucía 
is een moedige, 
aangrijpende film 
over iets van alle 
tijden — hoe ver-
driet ons onbe-
reikbaar maakt 
— maar ook over 
iets van onze 21e 
eeuw — de came-
ra waarvoor ie-
dereen een po-
tentieel doelwit 
is. dit is een film 
waar je niet om-
heen kunt.
»»»»»
ronald rovers in de 
Filmkrant

Lichttovenaar Robby Müller
nog steeds zijn er mensen die 
denken dat robby müller een 
duitser is, maar de in 1940 op 
curaçao geboren cameraman 
is toch echt een nederlander. 
in de wereld van de artcinema 
kent iedereen zijn naam, want 
vanaf de jaren zeventig tot het 
nieuwe millennium stond hij 
achter de camera bij meer dan 
zestig internationale artfilms. 
vorige maand begon in eye 
een twintig films tellend re-
trospectief van müllers werk. 
het loopt nog tot 16 juni. mül-
ler rolde bij toeval de artfilm-
wereld binnen toen hij eind ja-
ren zestig na de Filmacademie 
werk zocht. dat hij als assis-
tent van de nederlandse ca-
meraman gerard van den berg 
in duitsland aan de slag kon, 
was beslissend voor zijn toe-
komst. müller ontmoette op 

een filmset de rondhangende 
student wim wenders. het 
klikte tussen de twee en mül-
ler maakte met wenders acht 
films, met als hoogtepunt pa-
ris, texas, dat in 1984 de gou-
den palm in cannes won. dat 
wenders later müller aan de 
kant schoof, was zijn domste 
beslissing in zijn carrière. zijn 
latere films werden nooit meer 
zo succesvol  als die met mül-
ler. de cameraman zal er niet 
wakker van hebben gelegen, 
want hij had werk genoeg. jim 
jarmusch werd zijn maatje. 
vanaf down by law fotogra-
feerde hij bijna alle films van 
de amerikaanse onafhankelij-
ke filmmaker. de weinige uit-
stapjes naar hollywood bevie-
len müller slecht. hij kon niet 
uit de voeten met sterallures 
van acteurs en regisseurs. 

müller, die nooit bang was 
voor nieuwe uitdagingen, 
vond aan het einde van zijn 
loopbaan nieuwe inspiratie bij 
lars von trier. met de deen 
maakte hij breaking the wa-
ves en dancer in the dark. de 
laatste grote film waaraan hij 
meewerkte, was michael win-
terbottoms 24 hour party peo-
ple. daarna verdween neder-
lands beroemdste camera-
man, die om zijn subtiele licht-
gebruik vaak met vermeer 
wordt vergeleken, van het po-
dium. een neurologische aan-
doening, die hem het spreken 
bemoeilijkt, maakte hem het 
werken onmogelijk. Oog in 
oog met Robby Müller is de 
titel van het retrospectief in 
eye. misschien is de grote 
lichttovenaar een betere 
naam. eyeFilm.nl

dancer in the dark
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en wo 12 | Lore ma 24 en wo 26 | 
Sightseers ma 3 en wo 5 | Wadjda 
ma 17 en wo 19 

enschede
k Concordia K & C Cinema 
Oude Markt 15-17 | 053-4311089 | 
concordia.nl
Verwacht | The Act of Killing 
vanaf wo 12 (wo 12 met lezing) | 
Frances Ha vanaf do 20 | The 
Sapphires vanaf do 27 | Tabu 
vanaf do 13 

goes
k ’t Beest Beestenmarkt 3 | 0113- 
228142 | tbeest.nl | Aanvang: 20.30
Zomerstop 

gouda
k Filmhuis Lethmaetstraat 45 | 
0182-522200 | filmhuisgouda.nl
Boven is het stil za 1, 19.00 | zo 2, 
ma 3, do 6, di 11 en wo 12, 20.30 | 
vr 7, 15.30 | Call Girl vr 21 en za 
29, 21.45 | do 27, 20.30 | vr 28, 
15.30 | Fill the Void vr 7, 19.00 | zo 
9, ma 17 en wo 19, 20.30 | di 11, 
14.00 | vr 14, 15.30 | Hannah 
Arendt do 20 en zo 23, 20.30 | di 
25, 14.00 | vr 28, 19.00 | Kid ma 
24, 20.30 | vr 28, 21.45 | Kon-Tiki 
vr 21, za 29, 19.00 | za 22, 21.45 | di 
25 en zo 30, 20.30 | A Late Quar-
tet di 4, 20.30 | Night Train to 
Lisbon di 4, 14.00 | wo 5, 20.30 | 
The Place Beyond the Pines vr 7, 
za 8 en za 15, 21.45 | ma 10 en di 18, 
20.30 | La religieuse za 8 en za 15, 
19.00 | vr 14, 21.45 | zo 16, 20.30 | 
Silver Linings Playbook za 1, 
21.45 | Song for Marion vr 14 en 
za 22, 19.00 | di 18, 14.00 | vr 21, 
15.30 | 

grave
k Filmcafé/Palazzo Theater
Maasstraat 12 | reserveren via 
website | filmcafegrave.nl | Aan-
vang: 20.15
Broken di 18 en wo 19 | A Late 
Quartet di 25 en wo 26 | The 

Master di 11 en wo 12 | Rebelle di 4 
en wo 5 

groningen
k ForumImages Hereplein 73 | 
050-3120433 | forumimages.nl | 
Raadpleeg de website voor exacte 
data en aanvangstijden
Premières | Before Midnight 
vanaf do 6 | Infancia clandestina 
vanaf do 27 | Oh Boy vanaf do 30 
mei | Road North vanaf do 20 | 
Trance vanaf do 6 | Die Wand 
vanaf do 13 | Nieuwe films | Ber-
berian Sound Studio vanaf do 27 | 
Les chevaux de Dieu vanaf do 13 | 
Paradies: Glaube vanaf do 20 | 
Rhino Season vanaf do 6 | Sight-
seers vanaf do 30 mei | Timeshift 
Festival | The Artist zo 2 | Rhy-
thm is It! za 1 | Rossija / Times-
hift Festival | Aelita za 8 | Ciné-
club | Trois mondes ma 3 | Hot-
docs | Miss Niki and the Tiger 
Girls wo 5 
k Pathé Groningen Gedempte 
Zuiderdiep 78 | 0900-1458 | pathe.
nl | titels zijn onder voorbehoud, 
Raadpleeg verder de website
Nieuwe films | After Earth vanaf 
do 13 | Despicable Me 2 vanaf wo 
26 | Disconnect vanaf do 20 | The 
Iceman vanaf do 6 | Man of Steel 
vanaf do 20 | Now You See Me 
vanaf do 27 | Only God Forgives 
vanaf do 13 | The Sapphires vanaf 
do 27 | Spijt vanaf do 20 | Star 
Trek into Darkness vanaf do 6 | 
Trance vanaf do 6 | Docs | Munch 
150 do 27 
k RKZ Bios Emmastraat 15-s101 
| 050-5262482 | rkzbios.nl | Aan-
vang: 20.30
Bellas mariposas za 15 en ma 17 | 
Kid ma 8 en ma 10 | Mont Ven-
toux Scala Paradisi za 29 en ma 1 
jul (za 29 Q&A met regisseur) | 
Sightseers za 22 en ma 24 | Stoker 
za 1 en ma 3 
k Vera Zienema Oosterstraat 44 
| 050-3134681 | vera-groningen.nl 
| Aanvang: 21.00
Café de Flore di 11 | The Punk 
Syndrome di 4 | Klassieker | Wit-
ness for the Prosecution ma 17 | 

Dag van de Architectuur | Code 
46 ma 24 

haarlem
k Filmschuur Lange Begijne-
straat 9 | 023-5173910 | film-
schuur.nl | Raadpleeg de website 
voor het complete programma
Premières | Before Midnight 
vanaf do 6 | Frances Ha vanaf do 
20 | The Last Elvis vanaf do 20 | 
Oh Boy vanaf do 30 mei | Klassie-
kers | Le beau Serge ma 17 | Paris, 
Texas ma 10 | Trans-Europ-Ex-
press ma 3 

hardenberg
k Filmhuis Hardenberg Bad-
huisplein 3 | 0523-280353 | film-
huishardenberg.nl | Aanvang: 
20.00
Zomerstop 

harderwijk
k Filmhuis Harderwijk/Catha-
rinakapel Klooster 1 | 0341-
428899 | filmhuisharderwijk.nl 
Hyde Park on Hudson za 29 en zo 
30, 20.15 | Lincoln za 15 en ma 17, 
20.15 | di 18, 14.00 | Lore za 1 en 
ma 3, 20.15 | di 4, 14.00 | Sight-
seers za 8 en ma 10, 20.15 | Trois 
mondes za 22 en ma 24, 20.15 

heemskerk
k Fh Heemskerk/Gebouw de 
Cirkel Cirkel 1 | 0251-214720 | 
filmhuisheemskerk.nl | Aanvang: 
20.30
Zomerstop

heerenveen
k Filmhuis Heerenveen/De 
Bios Burgemeester Cuperusplein 
53 | 0513-654468 | filmhuisheeren-
veen.nl | Aanvang: 20.30 | Raad-
pleeg de website voor het volledige 
programma
Zomerstop

heerlen
k Filmhuis De Spiegel De Bon-
gerd 18 | 5e verdieping Glaspaleis | 
045-5772209 | filmhuisdespiegel.
nl | Aanvang 20.00
Io e te vr 21, za 22 en ma 24, 20.00 
| zo 23, 14.00 | A Late Quartet do 
27 t/m za 29, 20.00 | zo 30, 14.00 | 
Lilet Never Happened ma 10, 
20.00 | The Master do 6 t/m za 8, 
20.00 | zo 9, 14.00 | Pieta za 15 en 
ma 17, 14.00 | Post Tenebras Lux 
do 20, 20.00 | Renoir zo 16 en ma 
17, 14.00 | Searching for Sugar 
Man do 13 en vr 14, 20.00 

helmond
k Filmhuis Frans-Joseph van 
Thielpark 6 | 0492-529009 | di 
t/m do van 9.00 tot 17.00 | film-
huis-helmond.nl | Aanvang: 20.15
Call Girl vr 21, zo 23 en ma 24, 
20.00 | za 22, 21.00 | zo 23, 15.00 | 
di 25, 14.00 | Chimpanzee vr 31 
mei, 19.30 | za 1, 21.30 | zo 2, 15.00 
en 20.45 | di 4, 20.00 | wo 5, 14.00 
| Fill the Void vr 14 en ma 17, 19.30 
| za 15, 21.45 | zo 16, 15.00 | di 18, 
14.00 | Hannah Arendt do 27 en 
ma 1 jul, 20.00 | vr 28, 14.00 | vr 
28 en di 2 jul, 21.30 | za 29, 19.30 | 
zo 30, 18.30 | Kid do 20 en di 25, 
20.00 | vr 21, 14.00 | za 22, 19.15 | 
zo 23, 18.00 | The Patience Stone 
vr 31 mei, 14.00 | za 1, 19.30 | zo 2, 
18.30 | ma 3 en wo 5, 20.00 | Para-
dies: Hoffnung zo 9, 20.30 | vr 7, 
14.00 | za 8 en di 11, 19.30 | ma 10, 
21.30 | wo 12, 20.00 | Pieta do 30 
mei, 20.00 | vr 31 mei, 21.30 | di 4, 
14.00 | Quartet vr 28 en di 2 jul, 
19.30 | za 29, 21.45 | zo 30, 15.00 
en 20.45 | di 2 jul, 14.00 | wo 3 jul, 
20.00 | La religieuse do 13, 20.00 
| vr 14, ma 17 en di 18, 21.30 | za 15, 
19.30 | zo 16, 18.30 | Song for Ma-
rion vr 7 en ma 10, 19.30 | za 8 en 
di 11, 21.30 | zo 9, 15.00 | Spring 
Breakers vr 7, 21.30 | zo 9, 18.30 | 
vr 14, 14.00 | zo 16, 20.45 | di 18, 
19.30 | wo 19, 20.00 

hengelo
k Filmhuis Hengelo Beursstr 44 
| 074-2556789 | filmhuishengelo.nl 
| Aanvang: 20.15
Zomerstop 

hilversum
k Filmtheater Herenplein 5 | 
035-6235466 | filmtheaterhilver-
sum.nl | Raadpleeg de website voor 
het actuele programma

hoogeveen
k Luxor-Theater Grote Kerk-
straat 32 | 0528-234350 | filmhuis-
hoogeveen.nl | Aanvang: 20.30
11 Flowers di 4 | Amour di 18 

hoorn
k Cinema Oostereiland Kren-
tentuin 25 | 0229-232296 | cine-
maoostereiland.nl 
Achter gesloten deuren zo 30, 
18.00 | Amour ma 3, 15.00 | Befo-
re Midnight do 6 en za 8, 20.00 | 
vr 7, ma 10 en di 11, 14.00 en 
20.00 | zo 9, 17.00 en 20.00 | wo 
12, 15.00 en 20.00 | do 13 t/m zo 
16 en wo 26, 19.30 | di 18, 14.30 en 
19.30 | za 22, 17.30 | ma 24 en di 25, 
14.30 | Chimpanzee za 1, za 8, zo 9 
en za 15, 15.00 | Frances Ha do 20 

en vr 28, 19.30 | vr 21, ma 24 en di 
25, 14.00 en 20.00 | za 22 en zo 23, 
19.30 | wo 26, vr 28 en zo 30, 
20.00 | The Great Gatsby za 1 en 
wo 5, 14.30 en 20.00 | zo 2, 20.00 | 
ma 3 en di 4, 14.00 en 20.00 | do 
6, 14.00 en 19.30 | vr 7, 14.30 en 
19.30 | zo 9 en di 11, 19.30 | ma 10 
en wo 12, 14.30 | The Last Elvis do 
20 t/m wo 26, 20.30 | do 27, 15.00 | 
vr 28, 14.30 | Lincoln do 13, do 20, 
za 22 en zo 23, 20.00 | vr 14 t/m di 
18, 14.00 en 20.00 | wo 19, 14.00 
en 20.30 | do 27, za 29 en zo 30, 
20.30 | vr 28, 15.00 en 20.30 | 
Midnight’s Children za 1, zo 2, 
wo 5 en wo 12, 19.30 | ma 3 en di 11, 
14.30 | di 4 en za 8, 14.30 en 19.30 | 
do 6, 15.00 | zo 9, 14.30 en 20.30 | 
Night Train to Lisbon za 1, wo 5, 
za 8 en wo 12, 20.30 | zo 2, 17.00 
en 20.30 | ma 3, ma 10 en za 29, 
19.30 | di 4, vr 7 en di 11, 15.00 | zo 
9, 18.00 | do 13, 14.00 | vr 14, ma 
17, do 20 en vr 21, 14.30 | The Only 
Son za 1, 18.00 | zo 2 en zo 16, 
17.30 | do 13, 15.00 | Paris, Texas 
ma 3 en ma 10, 20.30 | do 6, 14.30 | 
ma 17, wo 19 en ma 24, 19.30 | The 
Sapphires do 27 t/m zo 30, 20.00 
| vr 28, 14.00 | De stem van de 
meester do 6, 20.30 | za 8, 17.00 | 
zo 9, 17.30 | ma 10, 15.00 | di 11, 
20.30 | Die Wand do 13 en zo 16, 
20.30 | vr 14, ma 17 en di 18, 15.00 
en 20.30 | za 15, 17.30 en 20.30 | do 
20, vr 21, ma 24 en di 25, 15.00 

kampen
k Filmhuis Burgwal 84 | reserve-
ren via website | filmhuiskampen.
nl | Aanvang: 20.30, zondagfilm: 
16.00
Zomerstop

leeuwarden
k Filmhuis Leeuwarden/Fries 
Museum Wilhelminaplein 92 | 
reserveringen 058-2125060 | in-
lichtingen 058-2137396 | filmin-
friesland.nl | sliekerfilm.nl
Verwacht | Becoming Traviata 
vanaf do 6 | Call Girl vanaf do 6 | 
Ginger & Rosa vanaf do 30 mei | 
A Late Quartet vanaf do 30 mei | 
The Repentant vanaf do 13 

lelystad
k Filmtheater/Agora Agorabaan 
12 | 0320-239239 | agora-lelystad.
nl | Aanvang: 20.15
Call Girl ma 10 | Hitchcock di 18 | 
A Late Quartet di 4 | Night Train 
to Lisbon ma 24 

lisse
k Filmhuis/Cultureel Centrum 
’t Poelhuys Vivaldistraat 4 | 
0252-213458 | filmhuis-lisse.nl | 
Aanvang: 20.30
Zomerstop

maastricht
k Lumière Bogaardenstraat 40b 
| 043-3214080 | lumiere.nl
Before Midnight vanaf do 6 | Les 
chevaux de Dieu vanaf do 6 | 
Después de Lucía vanaf za 1 | 
Frances Ha vanaf do 20 | I, Anna 
vanaf do 27 | Kid vanaf za 1 | Oh 
Boy vanaf za 1 | The Sapphires 
vanaf do 27 | Tabu vanaf wo 12 | 
Trance vanaf do 6 

dit debuut van 
Jan ole gerster 
wordt zo een 
soort Coffee and 
Cigarettes in al-
ledaags berlijn, 
geschoten in 
mooi zwart-wit 
en met jazzy 
soundtrack. net 
als veel anderen 
weet de hoofd-
persoon zich 
geen raad met de 
keuzestress van 
de 21e eeuw. 
»»»»»
mariska graveland over 
oh boy in de Filmkrant

Alles over 
Baskenland
wat weten we van basken-
land? weinig. tot voor kort 
haalde de streek, pardon, het 
land, alleen het nieuws als de 
afscheidingsbeweging eta 
weer eens een bom liet ont-
ploffen in een toeristenoord. 
de laatste tijd houdt de bewe-
ging zich gedeisd. andere 
strategie? gebrek aan aan-
hangers? opgerold door de 
spaanse politie? misschien 
van alles wat. hoe het ook zij, 
hoog tijd voor de eerste editie 
van het Baskische Filmfes-
tival EPA van 30 mei t/m 2 
juni in filmhuis cavia in am-
sterdam. het is misschien 
even wennen voor wie bij het 
woord baskenland alleen aan 
bomaanslagen denkt, maar 
het festival toont een ander 

baskenland. zoals in 80 egu-
nean, waarin twee vroegere 
hartsvriendinnen elkaar als 
zeventigers weer ontmoeten. 
geven ze hun verliefde gevoe-
lens nu wel een kans? dat één 
van hen getrouwd is, zorgt 
voor extra complicaties. om 
(onderdrukte) liefde tussen 
twee mannen draait het in an-
der, waarin iets moois opbloeit 
tussen een baskische boer en 
een peruviaanse immigrant. 
dat basken ook van komedies 
houden, is te zien in aupa 

etxebeste!. daarin doet een 
barettenfabrikant mee aan lo-
cale verkiezingen, maar ver-
zwijgt dat hij geen cent te 
makken heeft. naast fictie-
films zijn er documentaires. in 
amerikanuak komen naar de 
verenigde staten geëmigreer-
de basken aan het woord, 
bertsolari brengt een ode aan 
een oude baskische muziek-
stroming, en zuloak portret-
teert de gelijknamige baski-
sche vrouwenband.

Filmhuiscavia.nl

zuloak
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middelburg
k Cinema Middelburg Schut-
tershofstraat 1 | 0118-613482 | 
cinemamiddelburg.nl
Los amantes pasajeros zo 23, 
21.30 | Boven is het stil vr 7 en za 
8, 21.30 | zo 9 en di 11, 20.00 | Call 
Girl vr 31 mei, vr 7 en za 8, 19.00 | 
zo 2, di 4, do 6 en ma 10, 20.00 | 
La fille du puisatier zo 23, 10.30 | 
Fill the Void vr 31 en za 1, 21.30 | 
ma 3, 20.00 | The Great Gatsby 
za 22, 20.00 | Hannah Arendt zo 
23, 16.00 | wo 26 en di 2 jul, 20.00 
| vr 28, 19.00 | za 29, 21.30 | zo 30, 
15.00 | Hitchcock do 30 mei en wo 
5, 20.00 | za 1, 19.00 | Night Train 
to Lisbon zo 23, 13.00 | di 25, zo 
30 en ma 1 jul, 20.00 | vr 28, 21.30 
| Song for Marion zo 23 en zo 29, 
19.00 | ma 24, do 27 en wo 3 jul, 
20.00 | Filmkeuze Piet Roth | 
One Flew over the Cuckoo’s Nest 
wo 12, 20.00 

middelharnis
k Fh Middelharnis (Het Diek-
huus) Beneden Zandpad 7 | 0187-
482400 | Aanvang: 20.00 | cul-
tuurpleingo.nl | twitter: @het-
diekhuus 
Zomerstop 

nieuwegein
k FTN/Wolff Nieuwegein
Passage 102 | 030-6045678 | 
filmtheaternieuwegein.tk | Aan-
vang: 20.15
A Late Quartet di 11 | Song for 
Marion di 4 

nijmegen
k Lux Mariënburg 38-39 | 
0900-5894636 | lux-nijmegen.nl
Premières | Before Midnight 
vanaf do 6 | Frances Ha vanaf do 
20 | Infancia clandestina vanaf 
do 27 | The Last Elvis vanaf do 20 | 
Only God Forgives vanaf do 13 | 
Paris, Texas vanaf do 27 | Road 
North vanaf do 20 | The Sapphi-
res vanaf do 27 | Tabu vanaf do 13 | 

Trance vanaf do 6 | Die Wand 
vanaf do 13 | RU Filmcompetitie | 
Vertoning van de genomineerde 
films van de filmcompetitie ‘The 
Future of Nijmegen. The Year 
2033’ zo 2, 16.00 (gratis toegang) | 
Studentenavond | elke ma stu-
dentenavond in Lux | LUXdocs | 
True Family ma 3, 19.30 | Roze 
Borrel | WhatEver Will Be zo 9, 
14.15 | IndoFilmCafé | De titel 
wordt t.z.t. bekend gemaakt di 11, 
19.30 | FilmFlirt | Before Mid-
night do 13, 19.00 | Dag van de 
Architectuur | Speciaal program-
ma met op het Mariënburgplein 
verschillende eenpersoons-bio-
scoopjes, waarin bijzondere frag-
menten worden vertoond uit films 
waarin architectuur een belang-
rijke rol speelt. Ieder bioscoopje is 
ontworpen door een Nijmeegse 
architect za 22, vanaf 10.00 en om 
22.30 openluchtvertoning met di-
verse architectuurfilms (gratis) | 
Crime on Tour | Crime on tour 
marathon zo 30 

noorwolde
k Cinema Paradiso/SWW ’t 
Vlechtwerk Mandehof 13 | 0521-
320003 | sww.eu

oirschot
k Filmclub/Rabotheater De 
Enck De Loop 67 | 0499-572691 | 
deenck.nl
We Need to Talk about Kevin za 1 

oldenzaal
k Filmhuis/Stadstheater De 
Bond Molenstraat 25 | 0541-
511094 | filmhuisoldenzaal.nl
Zomerstop 

oosterhout
k Filmtheater De Bussel Toren-
plein 12 | 06-41686489 | reserve-
ren: info@filmtheaterdebussel.nl | 
filmtheaterdebussel.nl 
Call Girl wo 12, 20.15 | Daglicht 
wo 5, 10.15 en 20.15 

oosterwolde
k Cinema Paradiso/Fletcher 
Hotel De Zon Stationsstraat 1 | 
info en reserveren: kunstwerf.com
Zomerstop

oss
k Cultuurpodium Groene En-
gel Kruisstraat 15 | 0412-405504 | 
groene-engel.nl
&Me zo 9 t/m di 11, 20.30 | ma 10, 
16.00 | Broken zo 2 t/m di 4, 20.30 
| ma 3, 16.00 | Paradies: Glaube 
zo 16 t/m di 18, 20.30 | ma 17, 
16.00 | The Patience Stone zo 23 
t/m di 25, 20.30 | ma 24, 16.00 

oudenbosch
k Filmtheater Fanfare Pagne-
vaartweg 109 (Markland College) | 
0165-314503 | filmtheaterfanfare.
nl | Aanvang: 20.15

Broken do 30 mei | Call Girl do 6 | 
Kid do 13 | Song for Marion do 20 
(met vooraf het koor ‘Nederpop 
aan de Dintel’) 

purmerend
k Filmhuis Purmerend Kerk-
straat 11 | 0299-416506 (reserve-
ringen via internet) | filmhuispur-
merend.nl | Aanvang: 20.30 | 
Raadpleeg de website voor het 
actuele programma

roermond
k ECI Cultuurfabriek ECI 13 | 
0475-317171 | ecicultuurfabriek.nl
Fill the Void za 1, 21.45 | zo 2 en di 
4, 20.00 | Hannah Arendt do 27, 
za 29 en zo 30, 20.00 Hitchcock 
vr 7, vr 14 en vr 21, 19.45 | za 8 en 
za 22, 21.45 | zo 9 en zo 13, 20.00 | 
ma 17, zo 23 en di 25, 20.15 | In-
ch’Allah vr 14, 20.15 | za 15 en za 
22, 19.45 | ma 17, wo 19, do 20, zo 
23 en di 25, 20.00 | Night Train to 
Lisbon do 6 t/m za 8, ma 10 t/m 
wo 12, wo 19 en do 20, 20.15 | vr 14 
en za 15, 21.45 | zo 16, di 18, vr 21, 
ma 24 en wo 26, 20.00 | A Late 
Quartet zo 2, 13.30 en 16.00 | Li-
let Never Happened zo 9, 19.30 | 
Lincoln vr 28, 19.30 | Passion za 
1, 21.30 | ma 3 en wo 5, 20.15 | vr 7, 
21.45 | ma 10 en wo 12, 20.00 | 
Promised Land vr 28 en za 29, 
21.45 | zo 30, 20.15 | Quartet do 
27, 20.15 | vr 28 en za 29, 19.45 | La 
religieuse do 13, za 15, zo 16, di 18, 
ma 24 en wo 26, 20.15 | vr 21, 21.45 
| za 22, 20.00 | Rhino Season za 1, 
zo 2 en za 8, 19.45 | di 4, 20.15 | do 
6 en di 11, 20.00 | Silver Linings 
Playbook za 1, 19.30 | ma 3 en wo 
5, 20.00 

rotterdam
k Lantaren Venster Otto Reuch-
linweg 996 (gebouw New Orleans, 
Wilhelmina Pier) | 010-2772277 | 
lantarenvenster.nl | Aanvang: 
19.30
Premières | Before Midnight 
vanaf do 6 | Bellas mariposas 
vanaf do 27 | Foxfire vanaf do 27 | 
Frances Ha vanaf do 20 | Road 
North vanaf do 20 | The Sapphi-

res vanaf do 27 | Die Wand vanaf 
do 13 | Sneak Preview | verras-
sende voorpremière elke ma, 
21.30 | Kopfkino #24 | Het De-
sign Platform Rotterdam gaat in 
gesprek met een speciale gast en 
vertoont aansluitend zijn of haar 
keuzefilm ma 3, 19.30 | Beefcake | 
Les invisibles di 4, 21.30 | Rode 
Tulp Festival | Turks filmfestival 
wo 5 t/m zo 9 | 
k Pathé De Kuip Cor Kieboom-
plein 501 | 0900-1458 | pathe.nl | 
titels zijn onder voorbehoud, 
Raadpleeg verder de website
Nieuwe films | After Earth vanaf 
do 13 | Before Midnight vanaf do 6 
| Catch 44 vanaf do 27 | Despica-
ble Me 2 vanaf wo 26 | Disconnect 
vanaf do 20 | The Iceman vanaf do 
6 | Man of Steel vanaf do 20 | Now 
You See Me vanaf do 27 | Only God 
Forgives vanaf do 13 | The Sap-
phires vanaf do 27 | Spijt vanaf do 
20 | Star Trek into Darkness van-
af do 6 | Trance vanaf do 6 

schagen
k Fth De Luxe/Scagon Theater
Torenstraat 1B (Cultuurhuis M18) 
| 0224-213162 | filmtheaterdeluxe.
nl | Aanvang: do 20.00/vr 21.00
Matterhorn do 13 en vr 14 | The 
Patience Stone do 6 en vr 7 

schiedam
k Wenneker Cinema Vijgen-
steeg 2 | 010-4733000 | wenneker-
cinema.nl
Fill the Void do 6 t/m za 8, 20.30 | 
zo 9, 15.00 | Kort voor kort zo 16, 
15.00 | A Late Quartet vr 14, za 15, 
do 20, vr 21, vr 28 en za 29, 21.00 | 
zo 23, 15.00 | Lore do 20 t/m za 22, 
20.30 | Paradies: Glaube za 1, 
20.30 | zo 2, 15.00 | The Patience 
Stone do 27 t/m za 29, 20.30 | De 
wederopstanding van een kloot-
zak do 13 t/m za 15, 20.30 | Klas-
sieker | Red River zo 30 

schiermonnikoog
k  Cinema Paradiso/Filmhuis 
aan Zee Torenstreek 18-A 
(Dorpshuis) | 0519-531456 | uit-
zinnig.nl

er is simpelweg 
teveel afleiding 
om ooit even wat 
dichterbij de 
emotionele laag 
van het verhaal 
en de personages 
te komen. de su-
perieure vorm 
werkt dan ver-
stikkend. nu 
gondry eindelijk 
het werk van de 
meester heeft 
verfilmd is alleen 
het schuim van de 
dagdroom over-
gebleven.
»»»»»
dana linssen over 
l’écume des jours in de 
Filmkrant

Dag van de 
architectuur
niet iedereen zal het weten, 
maar 21 en 22 juni is het al-
weer De Dag van de Archi-
tectuur. eigenlijk dus twee 
dagen, maar de dag klinkt be-
ter. dit jaar staat de dag van 
de architectuur, die in 1985 
voor het eerst werd gehouden, 
in het teken van ‘24 uur archi-
tectuur’. daarmee worden lo-
caties bedoeld waarin het 
nooit stil is, zoals ziekenhui-
zen, stations, vliegvelden, ho-
tels en havens. een aantal 
filmtheaters participeert in 
het nationale evenement met 
films. Focus Filmtheater in 
arnhem vertoont 29 juni de 
documentaire life in a day. de 
film portretteert een etmaal in 
het dagelijks leven van men-
sen over de hele wereld. en 

passant geeft de film inzicht in 
de architectonische omgeving 
van mensen overal op de we-
reld. vera zienema in gronin-
gen zoekt het 24 juni met 
code 46 in een toekomst, die 
misschien meer voorstelbaar 
is dan we willen denken. mi-
chael winterbottoms film, die 
zich afspeelt in glazen en sta-
len gebouwen die sterk aan 
moderne kantoorkolossen 
doen denken, voert twee ge-
liefden op, die genetisch tot 
verschillende klassen behoren 
en niet bij elkaar mogen zijn. 

Filmtheater ’t hoogt in utrecht 
vertoont 23 juni de documen-
taire garbage warrior, over de 
amerikaanse architect mi-
chael reynolds en zijn strijd 
voor ecologische huizen, die 
het milieu niet belasten. lux in 
nijmegen gaat naar buiten. op 
het mariënburgplein kunnen 
22 juni bezoekers in éénper-
soonsbioscoopjes fragmenten 
zien uit films met opvallende 
architectuur. 

Focusarnhem.nl |  vera- 

groningen.nl |  hoogt.nl | 

lux-nijmegen.nl

Neil Young
neil young is 67 maar weet 
niet van ophouden. en waarom 
zou hij? op 5 juni treedt young 
op in de ziggo dome in amster-
dam. reden voor melkweg ci-
nema om een filmhommage 
aan de canadese zanger te 
brengen, die meer is dan een 
icoon van de jaren zestig. iede-
re donderdag in juni vertoont 
melkweg cinema een film met 
zijn muziek. twee ervan zijn 
concertregistraties die youngs 
veelzijdigheid laten zien. zijn 
vermogen om zich altijd te ver-
nieuwen is al vijf (!) decennia 
zijn grote kracht. uit de docu-
mentaire year of the horse 
(1997) van jim jarmusch 
komt young tevoorschijn als 
een rocker, die dichter bij de 
punk staat dan bij de zweveri-

ge hippiecultuur, waarmee hij 
altijd wordt geassocieerd. to-
taal anders is jonathan dem-
mes concertregistratie neil 
young: heart of gold van bijna 
tien jaar later. demme filmde 
young en zijn musicerende 
gasten, onder wie emmylou 
harris, toen hij net hersteld 
was van de operatie van een 
(goedaardige) tumor in zijn 
hersenen. het lijkt alsof op het 
podium de spanning van de 
goede afloop bij iedereen voel-

baar is. young manifesteert 
zich niet als een rocker, maar 
als een ingetogen, breekbare 
troubadour. young de filmcom-
ponist is aanwezig in de 
soundtrack van jarmusch’ 
dead man. uit zijn gitaar tovert 
hij de meest uiteenlopende 
klanken, van jankend tot ver-
stild. de vierde film in het pro-
gramma is nog een verrassing. 
laten we raden: de concertfilm 
neil young journey’s uit 2011?

melkweg.nl

 

garbage warrior

heart of gold
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schijndel
k Filmclub Schijndel/City 
Theater Hoofdstraat 145 | 073-
5474837 | schijndelfilm.nl | Aan-
vang: 20.30
Jagten di 4 

sittard
k Filmhuis Het Domein Kapit-
telstraat 6 | 046-4514384 | film-
huishetdomein.nl | Aanvang: 
20.00
Atmen ma 10 en di 11 | La cin-
quième saison vr 21 t/m zo 23 | 
The Imposter ma 3 en di 4 | Offli-
ne vr 14 t/m zo 16 | Paradies: 
Glaube ma 24 en di 25 | Renoir ma 
17 en di 18 | The Sessions za 1 en 
zo 2 | Sightseers vr 28 t/m zo 30 | 
Thérèse Desqueyroux vr 7 t/m zo 
9 | Matineevoorstelling | Renoir 
ma 17, 15.00 

sneek
k Filmhuis Sneek/CineSneek
Leeuwenburg 12 | 058-2165619 | 
filmhuissneek.nl | Aanvang: 20.00 
| Raadpleeg de website voor het 
volledige programma
Zomerstop

soest
k Filmhuis Artishock Steen-
hoffstraat 46a | 06-43870112 | 
artishock-soest.nl | Aanvang: 

20.15
Anna Karenina zo 30 | The Bro-
ken Circle Breakdown ma 24 en 
wo 26 | Hitchcock ma 17 en wo 19 | 
A Late Quartet ma 10 en wo 12 | 
Offline ma 3 en wo 5 

spijkenisse
k Arcaplex Groene Kruisweg 19 | 
0181-602444 | arcaplex.nl | Raad-
pleeg de website voor actuele 
informatie

stadskanaal
k  Filmliga Stadskanaal Menis-
tenplein 9 | 0599-610777 | smoky.
nl | Aanvang: 20.15
Hyde Park on Hudson di 4 | NO di 
18 | Paradies: Liebe di 25 | Une vie 
meilleure di 11 

stiens
k  Cinema Paradiso/Dorpshuis 
De Skalm Pyter Jurjensstrjitte 17 | 
058-2575220 | regiostiens.nl /
filmhuis

tiel
k Filmtheater Agnietenhof
St. Agnietenstraat 2 | 0344-
673500 | agnietenhof.nl | Raad-
pleeg de website voor actuele in-
formatie
k Metro Walstraatje 4 | 0344-
613737 | bioscooptiel.nl | Aanvang: 

20.00 | Raadpleeg de website voor 
actuele informatie

uden
k Filmhuis De Pul Kapelstraat 
13 | 0413-265091 | depul-uden.nl | 
Aanvang: do 20.00/vr 10.00
Hitchcock do 27 en vr 28 | A Late 
Quartet do 13 | Night Train to 
Lisbon do 6 | Paradies: Liebe do 
20 

utrecht
k ’t Hoogt Hoogt 4 | 030- 
2328388 | hoogt.nl
Nieuwe films | Infancia clan-
destina vanaf do 27 | The Last El-
vis vanaf do 30 | Paris, Texas 
vanaf do 13 | Road North vanaf do 
20 | Tabu vanaf do 13 | Die Wand 
vanaf do 13 | Premièrefeest | The 
Last Elvis do 20 | SIB Lezing | 
Being Elmo (met inleiding) di 4 | 
Roze Maandag | Codependent 
Lesbian Space Alien Seeks Same 
ma 10 | Film & Debat | Water-
werken di 11 | Filmquiz | Grande 
Finale wo 12 | Groene Maandag | 
Tuinverhalen (+ gesprek over Ur-
ban Farming) ma 17 | Roofgarden 
Utrecht | Beasts of the Southern 
Wild za 15 | Ouwehoeren do 27 | 
Dag van de Architectuur | Gar-
bage Warrior zo 23 (gratis toe-
gang) | Midzomergrachtfestival 
| Roze films ma 24 en wo 26 | Roze 
Zaterdag | Roze programmering 

en aftrap Gay & Lesbian Summer 
Festival za 29 
k Louis Hartlooper Complex
Tolsteegbrug 1 | 030-2320452 | 
hartlooper.nl | Raadpleeg de web-
site voor het wekelijkse program-
ma
k Springhaver 1 en 2 Springweg 
50 | 030-2313789 | Raadpleeg de 
wekelijkse filmladder en Uitloper

veendam
k Filmhuis vanBeresteyn Mu-
seumplein 5a | 0598-317730 | 
vanberesteyn.nl | Aanvang: 20.00
Zomerstop 

veenendaal
k Filmhuis Veenendaal Kees 
Stipplein 74 (De Cultuurfabriek) | 
alleen info 0318-582669 | film-
huisveenendaal.nl | Aanvang: 
19.30
The Best Exotic Marigold Hotel 
vr 14 | Over Canto za 15 | The 
Perks of Being a Wallflower vr 28 
| Openlucht film | To Rome With 
Love vr 21, 22.30 

venlo
k Filmtheater De Nieuwe 
Scene Nieuwstraat 13 | 077- 
3518183 | nieuwescene.nl | ’s 
maandags gesloten
Berberian Sound Studio do 30 
mei t/m za 1, 21.30 | zo 2, di 4 en 
wo 5, 19.30 | Daglicht do 31 mei, 
zo 2, di 4 en wo 5, 20.00 | vr 31 mei 
en za 1, 19.30 en 21.30 | The 
Grandmaster do 20 t/m za 22, 
19.30 | zo 23, di 25 en wo 26, 21.00 
| Hannah Arendt do 6 t/m za 8, 
21.15 | zo 9, di 11 en wo 12, 19.30 | 
Kid do 6 t/m za 8, 19.30 | zo 9, di 
11 en wo 12, 21.30 | Midnight’s 
Children do 27 t/m za 29, 19.15 | 
zo 30, di 2 jul en wo 3 jul, 21.00 | 
Night Train to Lisbon do 30 mei 
t/m za 1, 19.30 | zo 2, di 4 en wo 5, 
21.15 | The Only Son do 27 t/m za 
29, 21.45 | zo 30, di 2 jul en wo 3 
jul, 19.15 | Quartet do, 13 t/, za 15 
en do 20 t/m za 22, 21.30 | zo 16, di 
18, wo 19, zo 23, di 25 en wo 26, 
19.30 | La religieuse do 13 t/m za 
15, 19.30 | zo 16, di 18 en wo 19, 
21.15 | Seniorenmatinee | Han-
nah Arendt vr 7, 14.30 | Mid-
night’s Children vr 28, 14.30 | 
Night Train to Lisbon vr 31 mei, 
14.30 | Quartet vr 21, 14.30 | La 
religieuse vr 14, 14.30 

vlissingen
k Cine City Spuikomweg 1 | Zie 
de bioscoopladder en de agenda in 
de dagbladen

voorburg
k Theater Ludens Burgemeester 
Feithplein 95 | 070-3864880 | 
theaterludens.nl
Zomerstop

wageningen
k Filmhuis Movie W Generaal 
Foulkesweg 42a (’t Venster) | mo-
vie-w.nl 
Alleen maar nette mensen za 29, 
21.30 | zo 30, 20.30 | Atmen za 15, 
19.00 | wo 19 en di 25, 20.30 | za 
22, 21.30 | Dansen met gehoornde 
dames za 8, 19.00 | ma 10, 20.30 | 
The Imposter do 13, vr 14 en zo 

16, 20.30 | za 15, 21.30 | More 
Than Honey do 27 en vr 28, 20.30 
| za 29, 19.00 | De Rijn van Lobith 
tot aan zee zo 9, 16.00 | di 11, 
20.30 | Special Flight ma 17, di 18, 
do 20 en wo 26, 20.30 | Spring 
Breakers do 6, vr 7, zo 9 en wo 12, 
20.30 | za 8, 21.30 | Les triplettes 
de Belleville vr 21 en zo 23, 20.30 | 
za 22, 19.00 
k Heerenstraattheater Molen-
straat 1b | 0317-414029 | heeren-
straattheater.nl | Raadpleeg de 
website voor het actuele program-
ma

wassenaar
k Filmhuis Langstraat 40 | 070-
5113397 | obvw.nl /filmhuis-was-
senaar
Boven is het stil za 15, wo 19, vr 21 
en ma 24, 20.00 | di 25, 14.00 | Fill 
the Void vr 28, 20.00 | Hannah 
Arendt za 29, 20.00 | Hitchcock 
za 1, wo 5, vr 7 en ma 10, 20.00 | di 
11, 14.00 | A Late Quartet ma 3, za 
8 en wo 12, 20.00 | di 4, 14.00 | 
Night Train to Lisbon vr 14, ma 
17, za 22 en wo 26, 20.00 | di 18, 
14.00 

weesp
k Theater City Of Wesopa 
Herengracht 23 | 0294-458093 | 
wesopa.nl | Aanvang: 20.30, tenzij 
anders vermeld
Anna Karenina do 27 | Hitchcock 
do 13 | A Late Quartet do 6 | Zero 
Dark Thirty do 20, 20.00 

winterswijk
k Filmhuis/Servicetheater 
Skopein Meddosestr 4-8 | 054-
3521515 | filmhuiswinterswijk.nl | 
Aanvang: 21.00
Call Girl di 11 | Rhino Season di 4 

woerden
k AnnexCinema Rosmolenlaan 1 
| 0348-436510 | annexcinema.nl | 
Raadpleeg de website voor het 
actuele programma

ijmuiden
k Witte Theater Kanaalstraat 
257 | 02550-21972 | wittetheater.nl
Hitchcock do 13, di 18 en wo 19, 
20.30 | A Late Quartet za 8, di 11 
en wo 12 

zaandam
k Filmtheater De Fabriek Jan 
Sijbrandsteeg 12 | 075-6311993, 
reserveren via belbios | de-fabriek.
nl
The Act of Killing do 13 t/m za 15, 
ma 17 en wo 19 | Boven is het stil 
do 20 t/m zo 23, di 25, do 27 t/m 
zo 30, ma 1 jul en wo 3 jul | Call 
Girl do 30 mei, vr 31 mei, zo 2, di 
4, do 6, za 8 t/m ma 10 en wo 12 | 
Les chevaux de Dieu do 20 t/m 
ma 24, wo 26, vr 28, zo 30 en di 2 
jul | Hitchcock vr 31 t/m ma 3 en 
wo 5 | Imposter do 6 t/m ma 10, 
wo 12, vr 14 t/m zo 16 en di 18 | 
Lore do 27 t/m ma 1 jul en wo 3 jul 
| Night Train to Lisbon do 30 
mei, za 1, zo 2 en di 4 | Paradies: 
Hoffnung za 15, zo 16, di 18, vr 21 
t/m ma 24, vr 28 t/m zo 30 en di 2 
jul | Post Tenebras Lux do 30 mei 
t/m ma 3, wo 5, vr 7 t/m zo 9 en di 
11 | Song for Marion do 6 t/m zo 

wadjda toont een 
akelig patriar-
chaal systeem 
maar gaat ook 
over vitaliteit. de 
rebelse wadjda 
bewijst dat saoe-
dische meisjes, 
zoals alle meisjes 
op de wereld, slim 
zijn. daardoor 
gaat de kijker na 
de door het neo-
realisme geïnspi-
reerde innemen-
de film hoopvol 
naar huis.
»»»»»
jos van der burg in de 
Filmkrant

Mozaïekfilm en balanceeract
wie alejandro gonzález iñárri-
tu zegt, zegt mozaïekfilm. wie 
meer inzicht wil krijgen in het 
werk van de mexicaanse re-
gisseur, scenarist en produ-
cent (amores perros, 21 
grams, babel en biutiful) kan 
terecht in de verkadefabriek in 
den bosch. op vier donderda-
gen in juni bespreekt filmdo-
cent mark meulman zijn werk. 
iñarritu is niet de uitvinder, 
maar wel een groot aanhanger 
van films met meerdere ver-
haallijnen. dat was meteen 
duidelijk in zijn internationale 
doorbraakfilm amores perros, 
waarin een paar inwoners van 
mexico stad door hun honden 
met elkaar te maken krijgen. 
dat iñárittu na deze film de 
overstap maakte naar holly-
wood, leidde niet tot compro-

missen. ook in zijn amerikaan-
se films bleef hij trouw aan de 
mozaïekcinema. dat hij voor-
zichtig misschien een andere 
koers wil inslaan, was te zien 
in zijn laatste film biutiful, die 
minder verhaallijnen heeft dan 
zijn eerdere films. sergej ei-
senstein had in het postrevo-
lutionaire rusland andere zor-
gen aan zijn hoofd dan meer-
voudige verhaallijnen. de re-
gisseur moest zich staande 
houden in een rusland waarin 
stalin langzaam alle macht 
naar zich toetrok. auteursci-
nema stelde de dictator niet op 
prijs; films moesten gaan over 
het barbaarse verleden en de 
glorieuze communistische 
vooruitgang. de ideologische 
eisen maakten van filmmakers 
koorddansers. hoe eisenstein 

worstelde met de balanceeract 
komt aan bod in de lezing van 
de russische docente en 
schrijver sandra geller op 4 
juni in plaza Futura in eindho-
ven. de lezing wordt gevolgd 
door fragmenten uit eisen-
steins october en een curieu-
ze korte film over eisensteins 
erotische tekeningen (waar-
van hij er honderden maakte in 
zijn leven). de avond wordt 
besloten met alexander nev-
ski, een historisch epos over 
een gewonnen slag in de mid-
deleeuwen tegen de duitsers. 
eisenstein maakte van de film, 
die de russen moest voorbe-
reiden op de strijd tegen de 
nazi’s, een expressionistisch 
kunstwerk. 

verkadeFabriek.nl | 

plazaFutura.nl

amores perros
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9, di 11, do 13 t/m ma 17, wo 19 t/m 
zo 23 en di 25 | Specials | Pro-
gramma over schaliegaswinning 
vr 7 | Documentaire: De engel van 
Doel vr 14 | Boven is het stil met 
nagesprek wo 26 | Debatprogram-
ma bij Les chevaux de Dieu za 29 

zaltbommel
k Filmtheater Cinemaarten In 
Theater de Poorterij Nieuwstraat 3 
| reserveren via e-mail cinemaar-
ten@planet.nl | Aanvang: 20.15
A Late Quartet di 25 | Night 
Train to Lisbon di 4 | Song for 
Marion di 11 

zevenaar
k Filmhuis Zevenaar Witten-
burgstr 14 | 0316-331527 |reserve-
ringen 0316-344250 (na 19.00) | 
filmhuiszevenaar.nl | Aanvang: 
20.15
Argo za 1 t/m ma 3 | Broken di 4 | 
Daglicht vr 28 t/m di 2 jul | Hit-
chcock vr 7 t/m di 11 | Les Miséra-
bles vr 14 t/m di 18, do 20, vr 21 en 
di 25 | More Than Honey zo 23 en 
wo 26 | NO do 20, vr 21 en ma 24 | 
Paradies: Glaube do 13 en wo 19 | 
Paradies: Hoffnung do 27 en wo 3 
jul | Paradies: Liebe do 6 en wo 12 

zierikzee
k Filmtheater Zierikzee Korte 
Nobelstraat 37-39 | 0111-411223 | 
fizi.nl
Call Girl vr 28 en zo 30, 20.00 | 
The Imposter za 1 en ma 3, 20.00 | 
A Late Quartet za 22 en ma 24, 
20.00 | Lore vr 14 en zo 16, 20.00 | 
Mama zo 2, 20.00 | NO za 8 en ma 

10, 20.00 | Paradies: Hoffnung za 
29, 20.00 | Song for Marion vr 21 
en zo 23, 20.00 | Stoker za 15 en 
ma 17, 20.00 | Thérèse Desquey-
roux vr 7 en zo 9, 20.00 

zoetermeer
k Fth Cine Utopia/bioscoop 
Utopolis Oostwaarts 70 | 079-
3300366 | cine-utopiazoetermeer.
nl | Aanvang: 20.00, tenzij anders 
vermeld
Anna Karenina di 18 (met voor-
programma) | The Broken Circle 
Breakdown di 11 | Cave of Forgot-
ten Dreams 3D di 4 | Lincoln di 2 
jul, 19.30 (met voorprogramma) | 
Une vie meilleure di 25 

zutphen
k Filmtheater Luxor Houtmarkt 
64 | 0575-513750 | filmtheater-
luxor.nl
Berberian Sound Studio vr 7, 
20.30 | za 8, 18.30 | Boven is het 
stil do 27, 20.30 | za 29, 21.00 | La 
cinquième saison vr 28, 20.30 | za 
29, 18.30 | Great Expectations za 
1, 21.00 | zo 2, wo 5 en di 11, 20.30 | 
Hannah Arendt di 4, 20.30 | I 
Give it a Year za 22, 18.30 | wo 26, 
20.30 | The Impossible vr 7, 17.00 
| za 8, 21.00 | ma 10, 20.30 | The 
Imposter vr 14, 17.00 | za 15, 18.30 
| di 18, 20.30 | Inch‘Allah za 1, 
18.30 | ma 3, 20.30 | Night Train 
to Lisbon vr 14, zo 16 en wo 19, 
20.30 | De ontmaagding van Eva 
van End do 13 en ma 17, 20.30 | za 
15, 21.00 | Paradies: Hoffnung za 
22, 21.00 | ma 24, 20.30 | Rhino 
Season do 6, zo 9 en wo 12, 20.30 | 
Road North vr 21, zo 23 en zo 30, 

20.30 | vr 28, 17.00 | Silver Li-
nings Playbook do 20 en di 25, 
20.30 | vr 21, 17.00 

zwolle
k Filmtheater Fraterhuis Blij-
markt 25 | reserveren via website | 
filmtheaterfraterhuis.nl
Before Midnight do 6, di 11 en wo 
19, 20.30 | vr 7 en za 8, 21.15 | zo 9, 
11.45 | zo 9 en zo 16, 20.15 | ma 9, 
do 13 en di 18, 14.30 | wo 12 en ma 
17, 19.45 | vr 14 en za 15, 21.30 | 
Boven is het stil do 13 en di 18, 
20.30 | vr 14 en za 15, 19.30 | zo 16, 
17.00 | ma 17, 14.30 | Call Girl vr 7 
en za 8, 20.00 | zo 9, 19.30 | ma 10, 
14.00 | Elefante blanco vr 14, 
16.00 | zo 16, 11.45 | di 18, 19.45 | 
wo 19, 14.00 | La Fille du puisa-
tier vr 21 en za 22, 19.00 | zo 23, 
17.00 | di 25, 14.30 | wo 26, 20.30 | 
Fill the Void vr 7, 15.30 | za 8, 
16.30 | zo 9 en wo 12, 14.30 | di 11, 
19.45 | Hannah Arendt do 20, zo 
23, wo 26, ma 1 jul en wo 3 jul, 
14.30 | vr 21, 15.30 | za 22, 16.30 | 
do 2 jul, 19.45 | vr 28 en za 29, 
19.00 | zo 30, 17.00 | di 2 jul, 20.30 
| In Darkness vr 28, 20.00 | zo 30, 
19.30 | ma 1 jul, 14.00 | di 2 jul, 
19.45 | Karsu zo 30, 16.30 | di 2 jul, 
14.00 | A Late Quartet do 6 en wo 
12, 14.00 | zo 9 en zo 16, 11.15 | ma 
10, 20.30 | Midnight’s Children 
van do 20 en wo 2 jul, 19.45 | vr 21 
en za 22, 20.00 | zo 23, 19.30 | ma 
24, 14.00 | Mont Ventoux Scala 
Paradisi zo 23, 16.30 (Regisseuse 
Ariane Greep is aanwezig bij deze 
voorstelling en gaat na afloop in 
gesprek met de zaal.) | More than 
Honey vr 7, 16.00 | zo 9, 16.30 | 
ma 10, 19.45 | di 11, 14.00 | Night 

Train to Lisbon do 6, di 11, zo 16 
en wo 19, 14.30 | do 6, 19.45 | vr 7 
en za 8, 19.00 | zo 9, 17.00 | wo 12 
en ma 17, 20.30 | do 13, 14.00 | vr 
14, 15.30 | za 15, 16.30 | Paradies: 
Hoffnung vr 21, 16.00 | zo 23, 
11.45 | ma 24, 20.30 | di 25, 19.45 | 
wo 26, 14.00 | Pina 3D vr 28, 
16.00 | zo 30, 11.15 | ma 1 jul, 20.30 
| La religieuse do 13 en wo 19, 
19.45 | vr 14 en za 15, 20.00 | zo 16, 
19.30 | ma 17, 14.00 | The Sapphi-
res do 27 en wo 3 jul, 20.30 | vr 28 
en za 29, 21.30 | zo 30, 20.15 | ma 1 
jul, 19.45 | di 2 jul, 14.30 | Song for 
Marion do 20, di 25, do 27 en wo 3 
jul, 14.00 | zo 23, 11.15 | ma 24, 
19.45 | za 29, 20.00 | zo 30, 11.45 | 
De stem van de meester zo 16, 
16.30 | di 18, 14.00 | Two Mothers 
do 20 en di 25, 20.30 | vr 21 en za 
22, 21.15 | zo 23, 20.15 | ma 24, do 
27 en zo 30, 14.30 | vr 28, 15.30 | za 
29, 16.30 | wo 3 jul, 19.45 | Ver-
wacht | Cherchez Hortense | Gin-
ger & Rosa | Frances Ha | To the 
Wonder | Die Wand | Café Zin-
nema | Stoker za 29, 22.15 

Jeugdfilm
Overzicht van vertonin-
gen van kinder- en 
jeugdfilms in de Neder-
landse filmtheaters en 
filmhuizen. Adressen 
van de betreffende thea-
ters zijn te vinden in het 
eerste deel van deze 
agendarubriek.

alkmaar
k Provadja Mees Kees 6+ zo 23 
en zo 30, 14.00 | Pudding T 6+ zo 
2, za 8 en zo 16, 14.00 

amersfoort
k Fth De Lieve Vrouw Dunder-
klumpen 4+ vanaf za 22 | De kre-
kel 3+ vanaf za 15 | Nog te zien | 
Pinocchio 6+ 

amsterdam
k Eye Filmmuseum Scandina-
vische zomerfilms | Desmond en 
het moerasmonster 4+ za 1, zo 2, 
za 8, zo 9, za 15 en zo 16 | Dunder-
klumpen 4+ vanaf za 22 | Fiets-
mug & Dansmug 4+ za 1, zo 2, za 
8, zo 9, za 15 en zo 16 | Pettson & 
Findus: brief aan de koning 4+ 1, 
zo 2, za 8, zo 9, za 15 en zo 16 
k Het Ketelhuis Verschrikkelij-
ke ikke 2 3D 6+ vanaf do 27 | Nog 
te zien | De Croods 8+ | Epic 3D 
6+ | De krekel 3+ | Nijntje de film 
4+ 
k Rialto Dunderklumpen 4+ 
vanaf do 20 | Spirited Away 8+ vr 
7, 19.30 

the act of Killing 
is een film die 
een psychogram 
maakt van het on-
begrijpelijke. en 
we moeten er wel 
naar kijken. want 
we willen het be-
grijpen. maar we 
weten ook dat al-
les ons weer ont-
glipt zodra de 
beelden stoppen.
»»»»»
dana linssen in de 
Filmkrant

FIlMsteRRen 
the act of killing | joshua oppenheimer   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

los amantes pasajeros | pedro almódovar    »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

before midnight | richard linklater   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

byzantium | neil jordan   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

the company you keep | robert redford   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

después de lucia | michel Franco   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

epic 3d | chris wedge   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

l’écume des jours | michel gondry   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

Fast & Furious 6 | justin lin   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

ginger & rosa | sally potter   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

el gusto | safinez bousbia   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

the great gatsby | baz luhrmann   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

in another country | hong sang-soo   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

the iceman | ariel vromen   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

leve boerenliefde | steven de jong   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

midnight’s children | deepa mehta   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

oh boy | jan ole gerster   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

olympus has Fallen | antoine Fuqua   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

only god Forgives | nicolas winding refn   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

Quartet | dustin hoffman   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

star trek into darkness | j.j. abrahams   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

two mothers | anne Fontaine   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

wadjda | haifa al-mansour   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»
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het nIeuwe kIjken

house of cards

sally Potter 
schetst een in-
tens melancho-
lisch tijdsbeeld 
van de verwar-
rende periode 
waarin ze zelf op-
groeide. (…) er 
schuilt iets diep 
melancholisch in 
de uit de hand ge-
draaide beelden 
en in de authen-
tieke meisjesach-
tigheid van de 
jonge actrices.
»»»»»
sasja koetsier over 
ginger & rosa in de 
Filmkrant

apeldoorn
k Filmtheater/Podium Gigant
De krekel 3+ zo 2, zo 9, zo 16, zo 
23 en zo 30, 14.15 

arnhem
k Focus Filmtheater Dunder-
klumpen 4+ vanaf zo 23 op wo en 
zo | De krekel 3+ en Picknick met 
taart 2+ t/m wo 19 | Nono, het 
zigzagkind 6+ zo 2 t/m wo 3 jul 
op wo en zo 

bergen
k Fth CineBergen/Zwarte 
Schuur The Croods 8+ zo 23, 
15.30 

breda
k Chassé Cinema Dunderklum-
pen 4+ zo 23, wo 26 en zo 30, 
14.15 | Een heks in de familie 8+ 
zo 9, wo 12, zo 16, wo 19, zo 23, wo 
26 en zo 30, 14.30 | De krekel 3+ 
zo 2 en wo 5, 15.30 | Orla de kik-
kerslikker 3D 6+ wo 5, 13.45 | wo 
12, zo 16 en wo 19, 14.15 

bussum
k Filmhuis Bussum De Croods 
3D 8+ za 15, zo 16, za 22, zo 23 en 
zo 30, 13.00 | za 29, 13.30 | Het 
mannetje van de maan 6+ za 1, za 
8, za 15 en zo 16, 13.30 | zo 2 en zo 
9, 10.45 | Prinses Lillifee en de 
kleine eenhoorn 4+ za 22, zo 23 en 
zo 30, 13.30 | za 29, 14.00 | Ted en 
de schat van de mummie 3D 8+ 
za 1 en za 8, 13.00 | Peuterbio-
scoop | Nijntje de film 3+ zo 2 en 
zo 9, 10.45 | wo 5 en wo 12, 14.30 

delft
k Filmhuis Lumen De hele 
maand te zien: Het mannetje van 
de maan 6+ en Nijntje 3+ 

den haag
k Filmhuis Dunderklumpen 4+ 
za 22, zo 23, za 29 en zo 30, 15.00 | 
De geweldige beer 8+ za 1, zo 2, za 
8, zo 9, za 15 en zo 16, 15.00 | De 
krekel 3+ elke za en zo, 15.00 | 
Pinocchio 6+ elke za en zo, 13.00

deventer
k Fh de Keizer Chimpanzee 6+ 
wo 5/6 14.30 | De krekel 3+ wo 12, 
zo 16, wo 19, wo 26 en wo 3 jul, 
14.30 | Het mannetje van de 
maan 6+ wp 5, wo 12, zo 16 en wo 
19, 14.00 

haarlem
k Filmschuur Dunderklumpen 
4+ vanaf za 22 

harderwijk
k Filmhuis Kirikou en de man-
nen en de vrouwen 6+ zo 30, 11.30 

hoorn
k Cinema Oostereiland De 
Croods 3D 8+ zo 2, 14.30 | Dun-
derklumpen 4+ za 22, zo 23 en za 
29, 15.00 | Epic 3D 6+ za 1, zo 2, 
wo 5, za 8, zo 9, wo 12 en za 15, 
14.00 | zo 16, wo 19, za 22, zo 23, 
wo 26, za 29 en zo 30, 14.30 | 

Krekel 3+ zo 2, wo 5, zo 16 en wo 
19, 15.00 | Spijt! 10+ vr 21 en di 
25, 19.30 | za 22 en zo 23, 14.00 en 
17.00 | wo 26, 15.00 | za 29, 17.00 | 
zo 30, 15.00 en 17.30 | Verschrik-
kelijke ikke 2 3D 6+ wo 26, za 29 
en zo 30, 14.00 

nijmegen
k Lux Dunderklumpen 4+ vanaf 
do 20 

rotterdam
k Lantaren Venster Dunder-
klumpen 4+ vanaf za 22 

utrecht
k Fth 't Hoogt Dunderklumpen 
4+ vanaf do 20 

wassenaar
k Filmhuis The Croods 8+ zo 2 
en zo 9, 11.00 | wo 5 en wo 12, 
15.00 | Prinses Lillifee 4+ zo 16, 
zo 23 en zo 30, 11.00 | wo 19 en wo 
26, 15.00 

zaandam
k Fth De Fabriek De krekel 3+ zo 
2, zo 9, zo 16, zo 23 en zo 30 

zierikzee
k Filmtheater The Croods 8+ 
wo 12 en wo 19, 14.00 | Nijntje de 
film 4+ wo 5, 14.00 | Stip & Vlek 
4+ wo 26, 14.00 

zwolle
k Fth Het Fraterhuis Kirikou en 
de mannen en de vrouwen 6+ za 
22 en za 29, 15.45 | zo 23 en zo 30, 
14.00 | Yoko 6+ za 8 en za 15, 15.45 
| zo 9 en zo 16, 14.00 

Rode tulpen uit Turkije
we kenden al het amsterdam 
turkish Film Festival, maar 
met het Rode Tulp Film Fes-
tival heeft nu ook rotterdam 
een turks filmfestival. het fes-
tival, dat van 5 t/m 9 juni in 
lantarenvenster wordt ge-
houden, is een initiatief van de 
culturele stichting nederland 
turkije. het wordt gefinan-
cierd door onder meer de ge-
meente rotterdam en het 
turkse ministerie van cultuur. 
de doelstelling is “om door 
middel van cinema het moder-
ne gezicht van turkije te laten 
zien, de culturele accumulatie 
te vergroten en de culturele 
banden tussen beiden landen 
te versterken.” Films zijn dus 
een middel voor het festival, 
geen doel. waarmee niets ge-
zegd wil zijn over de kwaliteit 
van het 22 (art)films tellende 
programma. de openingsfilm 
is yük van veteraan erden 
kiral, die op het festival een 
oeuvreprijs krijgt. de film gaat 
over een man die zich na een 
moord in een mijn verbergt. hij 
hoopt daar veilig te zijn voor 

degene die de moord wil wre-
ken. geen festival zonder 
competitie. in het rode tulp 
Festival bestaat die uit zeven 
films, waarin soms gevoelige 
kwesties aan de orde komen. 
lal gece (reis Çelik) stelt het 
gedwongen huwelijk ter dis-
cussie, elveda katya (ahmet 
sönmez) confronteert een 
zeeman met zijn verleden als 
een onbekende dochter op-
duikt, ceriye kalan (Çigdem 
vitrinel) is een overspeldra-
ma, jîn (reja erdem) voert 
een koerdische guerrillastrijd-
ster op die terug wil naar een 
vredig leven, gözetleme kulesi 
(pelin esmer) gaat over twee 
door het leven beschadigde 
zielen, en tepenin ardi (emin 
alper) voert een boerenfamilie 
op, bij wie de stoppen door-
slaan als nomaden hun vee op 
hun land laten grazen. licht-
voetig is de speelfilm devir 
(dervis zaim), over een com-
petitie van schaapherders, 
met als inzet wiens schapen 
als eerste aan de overkant van 
een rivier zijn. rtFF.nl

 
netFlix
een van de frustrerende genoegens van het kij-
ken naar televisieseries is het wachten op de 
volgende aflevering. je bent gedwongen je be-
vrediging uit te stellen als de uitzending is afge-
lopen en hebt minstens een week van voorpret 
en ongeduld in het vooruitzicht. dit zijn we ge-
wend van televisie. die probeert je aandacht zo 
lang mogelijk probeert vast te houden en uit te 
smeren. om die reden hangen tv-series aan el-
kaar van cliffhangers en subplots. een einde 
knopen aan alle lijntjes is zonde, want dat 
doodt het verlangen naar de volgende afleve-
ring of het volgende seizoen. dat maakt het ook 
zo anders dan film, waarbij in beperkte tijd het 
volledige spektakel wordt opgediend. traditio-
neel worden tv-series aangekocht door tv-zen-
ders en betaald met publiek geld, abonne-
mentsgeld en reclame-inkomsten. de dvd-ver-
koop brengt in een later stadium extra geld in 
het laatje voor de producent. maar een serie is 
in de eerste plaats gemaakt om live op televisie 
te worden uitgezonden. denk aan de langlo-
pende kwaliteitsseries van betaalzender hbo. 

de zender wacht, de kijker smacht. maar dat al-
les gaat nu veranderen. house of cards, een 
verrukkelijk gemene politieke dramaserie met 
kevin spacey in de hoofdrol als corrupt ameri-
kaans congreslid, is een pionier van het nieuwe 
kijken. alle 13 afleveringen werden in één klap 
tegen betaling en in de hoogste kwaliteit online 
aangeboden. iedereen die door de eerste afle-
vering gegrepen werd had de kans de hele 
nacht door te kijken met een gloeiende credit-
card. de serie is volledig gefinancierd door net-
flix, de succesvolle amerikaanse aanbieder van 
tv on demand die binnenkort ook in nederland 
beschikbaar zal zijn. netflix laat kijkers zien 
wat ze willen, wanneer ze willen, op hun eigen 
tv, tablet of computerscherm. ze kregen bij 
netflix in de gaten dat het succes van een 
tv-serie niet afhing van een vast uitzendmo-
ment op televisie. het gaat de kijker in de eerste 
plaats om entertainment van de hoogste kwali-
teit. 100 miljoen dollar durfde netflix te stoppen 
in het maken van house of cards. met 36 mil-
joen gebruikers waren ze in staat deze gok te 
maken. natuurlijk lijden ze onder illegaal down-
loaden, maar daar staan miljoenen gemaksge-
richte kijkers tegenover die blijkbaar graag be-
talen. netflix was in de eerste plaats een distri-
buteur van andersmans inhoud. nu verandert 
het bedrijf in een maker van originele series, 
exclusief aangeboden aan eigen abonnees. zo 
verandert internet de tv-serie: geen kleine ge-
rechtjes meer maar een in één keer opgediend 
episch feestmaal. 
 ebele wybenga

götzetleme kulesi
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boeken
rebelse geest

Wie erbij was, zal het niet licht verge-
ten. De première van Miike Takashi’s 
horrorfilm Audition op het Filmfestival 
Rotterdam in 2000 in een uitverkocht 
Pathé 1 zorgde voor tientallen weglo-
pende bezoekers, die de gruwelijke 
martelfinale letterlijk niet meer konden 
aanzien. Een enkeling haalde ook ver-
haal bij de regisseur, die aanwezig was. 

door mike lebbing

Ondergetekende was er ook bij en raakte meteen gefas-
cineerd door de compromisloze, krachtige stijl van Mii-
ke, wiens films in de jaren hierna regelmatig op het IFFR 
vertoond werden. Daarbij werd duidelijk dat elk jaar 
maar een beperkte doorsnede van zijn nieuwste werk te 
zien was. Het gros bleef buiten Japan goeddeels onbe-
kend, want zijn productiviteit was grandioos: vanaf 
1992 leverde hij zo’n vijf films per jaar af, meestal snel en 
goedkoop gemaakt, maar altijd origineel en prikkelend.

Miike’s ondoorzichtige oeuvre werd in 2003 voor het 
eerst ontsloten met het dikke boekwerk Agitator van de 
Nederlandse filmcriticus Tom Mes, die ook met zijn 
website Midnight Eye stevig aan de weg timmerde en 
met talloze recensies aangaf een grote kennis van de Ja-
panse (genre)cinema te bezitten. Nu is er een vervolg, 

Re-Agitator, waarin artikelen zijn opgenomen die Mes 
schreef sinds zijn eerste boek. Dat is geen overbodige 
luxe. Miike heeft de laatste tien jaar niet stilgezeten, al 
is zijn waanzinnige werklust iets afgenomen en heeft hij 
met grote producties als The Great Yokai War (2005) en 
13 Assassins (2010) ook de wereld der mainstream ver-
kend. Toch blijft hij een omstreden figuur: zijn nieuwste 
film Shield of Straw werd in Cannes neergesabeld als 
een volledig ongeloofwaardige en clichématige thriller.

Alleskunner
Re-Agitator bestaat uit korte stukken die eerder zijn ge-
bruikt voor catalogi, boeken, dvd’s en websites. Dat re-
sulteert in stellingen die herhaald worden, en aangezien 
de artikelen voornamelijk de loftrompet over Miike’s 
werk steken, begint de schoen af en toe te wringen. Mes 
is weinig kritisch over zijn held en veegt ’s mans beken-
de tekortkomingen – warrige scripts, overdreven lange 
speelduur – meermaals onder het tapijt. 

Toch biedt het boek veel fraais voor cinefielen die ge-
interesseerd zijn in de Japanse filmcultuur en de unieke 
positie die de regisseur erin inneemt. Mes is een ware 
kenner, die zich het Japans eigen heeft gemaakt, tegen-
woordig in Tokio woont, en het werk van Miike goed in 
perspectief kan plaatsen. Hij stelt terecht dat veel kij-
kers zich blindstaren op Miike’s snoeiharde genrefilms, 
zoals Audition en Ichi the Killer, waarin met haken, 
naalden en ander martelmateriaal gruwelijk wordt 
huisgehouden en het incasseringsvermogen van de kij-
ker op de proef wordt gesteld. Miike is een veelzijdige 
filmer, die zich van musical via yakuzathriller tot kin-
derfilms beweegt en verrassend poëtisch uit de hoek 
kan komen, maar zich altijd bescheiden opstelt wan-
neer het om intellectuele interpretatie van zijn werk 
gaat. Bovendien maakt Mes, geholpen door een verhel-
derend en sterk voorwoord van Miike’s vertaler/script-
schrijver Christian Storms, zijn bijzondere manier van 
filmmaken invoelbaar. Net als de onlangs overleden 
Spanjaard Jesús Franco voelt Miike zich het meest in 
zijn element wanneer hij met een kleine crew van gelijk-
gezinde en rebelse geesten voor een periode van twee 
weken aan een film werkt. Dat is een werkwijze die in-
tense prestaties van alle betrokkenen vereist, maar te-
gelijk dankzij de vrijheid veel mogelijkheden tot experi-
menteren biedt. Miike maakt zich dan ook geen zorgen 
wanneer een film mislukt. Het zoeken naar manieren 
om zich te uiten, nieuwe uitdagingen aangaan en het 
gevoel van kameraadschap op de set, zijn zaken die Mii-
ke belangrijker lijkt te vinden dan succes. Zijn collega 
Kurosawa Kiyoshi zegt ‘Miike Takashi kan alles’, een ci-
taat dat het boek siert, en dankzij Mes’ enthousiasme 
ben je geneigd om daar heel ver in mee te gaan.

Re-Agitator a decade oF writing on takashi 

miike |  tom mes |  2013, Fab press |  160 p |  £ 19,99

Boeken koRt
Writing About Movies kare gocsik, richard 

barsam, dave monahan |  2013, w. w. norton |  

¤ 19,99

Writing About Movies begon als pamflet-
achtig, extra lesmateriaal bij Looking At Mo-
vies; een erkende introductie in de filmana-
lyse van filmprofessors Barsam en Monahan. 
Nu, als uitgebreid boek en met versterking 
van schrijfdocent Gocsik, kan deze handlei-
ding bij het schrijven over film prima op 
zichzelf staan. Veel lijkt vanzelfsprekend, 
maar het is wel verfrissend om analyse, the-
orie en zelfkritiek zo bondig en pedagogisch 
verteld te krijgen. Zowel voor beginnende 
filmjournalisten als schrijvers die weer eens 
terug naar de basis willen.

The Cinema of the Dardenne Brothers 

responsible realism | philip mosley |  2013, 

wall Flower press |  ¤ 22,50

Eindelijk een recent overzicht van het 
werk van de gebroeders Dardenne. En vooral 
een overzicht dat licht werpt op het begin 
van hun carrière: veel aandacht voor hun – 
nogal links georiënteerde – documentaires 
uit de jaren ’80 en de fictie-films die ze 
maakten voordat dit geëngageerde duo 
doorbrak met La promesse in 1996. Philip 
Mosley’s boek is onderdeel van de reeks Di-
rectors’ Cut, een serie die geschiedenis en 
analyse van het oeuvre van makers overtui-
gend weet te balanceren – en vaak iets 
nieuws te melden heeft.

Het oog in de storm: Rundskop maarten 

vanden abeele |  2013, de bezige bij antwerpen | 

¤ 49,95

Fotograaf Maarten Vanden Abeele is vaak 
op de juiste (culturele) plek op het juiste mo-
ment: hij fotografeerde eerder Pina Bausch, 
Jan Fabre, dEUS en Zita Swoon. Nu vond hij 
zichzelf op de set van het voor een Oscar ge-
nomineerde Rundskop (2011). Vanden Abeele 
brengt de intense sfeer van dit filmuniversum 
poëtisch en rauw in beeld, veelal in analoog 
zwart-wit. De debuutfilm van regisseur Mi-
chaël R. Roskam gooide hoge ogen in Ameri-
ka – hij volgt zijn debuutfilm op met het aan-
gekondigde, Amerikaanse Animal Rescue – 
en hun bezoek tijdens de Oscars is ook on-
derdeel van het boek. Met zeer korte teksten 
van medewerkers. Een subliem souvenir voor 
eenieder die niet genoeg kan krijgen van de 
broeierige parel die Rundskop heet.

samenstelling jasper de bruin, international 

theatre & Film books |  leidseplein 26, 1017 pt 

amsterdam | t 0206226489 |  www.theatreand-

Filmbooks.com

miike takashi

la promesse
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thuiskijken

De beste films die deze 
maand internationaal op 
dvd en blu-ray verschij-
nen, samengesteld door 
Boudisque (Vredenburg 
31, Utrecht, boudisque.nl)
 

Things to Come
Deze scifi-klassieker uit 
1936 gaat een stap verder 
dan The Newsroom en Me-
dium Cool: schrijver H.G. 
Wells deed een expliciete 
poging de loop van de rest 
van de twintigste eeuw te 
voorspellen, en kwam hier 
en daar akelig dichtbij. 

dvd/blu-ray, regio 1/a 

criterion

Spider Baby
De eerste speelfilm van pul-
pregisseur Jack Hill, door 
Quentin Tarantino ooit ‘de 
Howard Hawks van de ex-
ploitatiecinema’ genoemd, 
is nog altijd een van zijn 
vreemdste films. 

dvd+blu-ray, regio 2/b  

arrow video

Fernando Di Leo: The Itali-
an Crime Collection, vol. 2
Een nieuwe verzameling van 
drie films van Fernando Di 
Leo, koning van de Italiaan-
se misdaadfilm. In alle drie 
de films speelt, naast de 
gangsters en corrupte agen-
ten, ook de relatie tussen va-
ders en zonen een hoofdrol. 

dvd/blu-ray, regio 1/a  

raro video

House of the Seven Corp-
ses/House on Straw Hill
Twee zeer verschillende 
horrorhuizen in deze nieuwe 
titels van pulplabel Severin: 
het ene in de heartlands van 
Amerika, het ander op het 
Britse platteland. Maar in 
beiden is het uiteraard niet 
pluis. 

dvd+blu-ray, regio 1/a  

severin Films

Marketa lazarova
Nieuwe uitgave op blu-ray 
en dvd van deze Filmkrant- 
favoriet. Zouden we met alle 
nieuwe  context die Crite-
rion’s bonusmateriaal gaat 
bieden eindelijk meer be-
grijpen van deze Tsjechische 
klassieker? 

 

dvd/blu-ray, regio 1/a  

criterion

IMPoRT
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the newsroom

Aaron Sorkin redt de televisiejournalistiek, al is het dan in de 
bijna utopische fictie van The Newsroom. Veel van de kritiek 
was ook al zichtbaar in Haskell Wexlers bijtend-humanisti-
sche satire Medium Cool uit 1969. door joost broeren

The Newsroom en Medium Cool

hoe redden we het nieuws?
Vooropgesteld: The Newsroom is briljante te-
levisie. Alleen: misschien net niet zo briljant 
als liefhebbers van het werk van Aaron Sorkin 
hadden gehoopt. Of in ieder geval niet me-
teen. Het eerste seizoen van de reeks, dat deze 
maand in Nederland op dvd verschijnt, is 
vooral in zijn eerste helft onevenwichtig. Na 
een sterke openingsaflevering, waarin anchor 
man Will McAvoy (Jeff Daniels) gedwongen 
wordt het roer van zijn actualiteitenprogram-
ma Newsnight drastisch om te gooien, gaat 
The Newsroom zwalken. Net als de show-in-
de-show. Want hoe ging dat ook alweer: écht 
nieuws maken, in plaats van sensatiebeluste, 
enkel op kijkcijfers gerichte human inte-
rest-verhalen? The Newsroom lijkt zelf ook 
onzeker wat de richting moet zijn, wil te veel: 
serieus commentaar op de journalistiek ver-
mengen met overdreven slapstick en screw-
ball-dialogen. Maar als het vervolgens in de 
tweede helft van het seizoen gaat werken, 
werkt het ook als een trein.

Afgaand op de eerste trailers zal het tweede 
seizoen, dat vanaf half juli (ook in Nederland) 
door HBO wordt uitgezonden, een deel van de 
kritiek op de reeks opvangen. Sterreporter Jim 
Harper (John Gallagher Jr.) reist mee met de 
presidentscampagne van Mitt Romney, en 
doorbreekt zo de gebondenheid aan de studio 
die het eerste seizoen bij vlagen erg claustro-
fobisch maakte. En Sorkin kondigde aan dat 
de tien afleveringen een doorlopende lijn zul-
len hebben, die de al te losse structuur van 
vooral de eerste helft van het eerste seizoen 

moet ondervangen. Zo wordt de onooglijke 
werktitel van de reeks – More as This Story 
Unfolds – alsnog ingelost.

Maar het grootste kritiekpunt blijft staan: 
Sorkin maakt het zijn personages (en zichzelf) 
wel erg makkelijk om steeds aan de juiste kant 
van complexe onderwerpen te staan, telkens 
de moreel juiste keuze te maken. Hij maakt die 
keuzes immers voor hen vanuit de veiligheid 
van de terugblik – met 20/20 hindsight, zoals 
de Amerikanen dat noemen. De aangekondig-
de aandacht voor Romney’s gedoemde cam-
pagne is daar een nieuw voorbeeld van.

Kermend slachtoffer
Dat het anders kan, toont Haskell Wexlers 
Medium Cool uit 1969. Deze unieke mix van 
documentaire en fictie, van bijtende satire en 
humanistisch drama, die verzonnen persona-
ges plaatst in de echte rellen rond de Demo-
cratische Conventie van 1968 in Chicago, 
heeft in de afgelopen 45 jaar niets aan zeg-
gingskracht verloren. Integendeel: zijn zwart-
gallige blik op een sensatiebelust media-ap-
paraat dat zijn journalistieke ethiek verkwan-
selt voor kijkcijfers en macht, is er alleen maar 
actueler op geworden.

Kijk alleen al naar de gitzwarte openings-
scène, waarin cameraman John (Robert For-
ster) en zijn geluidsman een op een talud inge-
reden auto tot in detail vastleggen. Schijnbaar 
onaangedaan filmen ze het kermende, halfdo-
de slachtoffer dat uit de auto hangt, in wat 
misschien wel haar laatste levende momenten 

zijn. Pas als ze hun opnames hebben en in de 
auto naar de studio stappen, geven ze op-
dracht een ambulance te sturen, bijna als een 
nagedachte.

De rest van de film kan gezien worden als 
Johns langzame loslaten van die afstandelijk-
heid, en het vinden van een politieke en emo-
tionele betrokkenheid bij de wereld om hem 
heen. Maar zo begon het niet. Toen Wexler 
aan de film begon, was de werktitel Concrete 
Wilderness, en draaide het om een jongetje dat 
van het platteland naar de grote stad verhuist. 
Maar aangekomen in Chicago, Wexlers thuis-
stad, kon hij voor zijn gevoel niet om de “elek-
triciteit die in de lucht hing” heen, zo stelt hij 
in een interview op Criterions uitgave. Het 
jongetje zit nog steeds in de film, als één van 
de mensen die John op zijn pad vindt en die 
zijn menselijkheid raken, maar Wexler veran-
derde de richting van zijn film.

Medium Cool toont tegelijk wat er mis kan 
gaan als je je zozeer aan de actualiteit bindt. 
Wexler gokte erop dat er rellen zouden komen 
bij de Democratische Conventie, en gokte 
erop dat die vooral om de rassenkwestie zou-
den draaien. Slechts de helft van de gok werd 
ingelost: er kwamen rellen, maar vanuit de 
anti-oorlogsgroeperingen van de hippiebe-

weging. Zo verdwijnt de politieke dialoog die 
Wexler in het eerste deel van de film opbouwt 
rond de positie van de zwarte Amerikaan, in 
het indrukwekkende slot van de film uit beeld.

Desalniettemin blijft Medium Cool een uit-
zonderlijke film. Bij zijn originele release werd 
de film veruit overschaduwd door Dennis 
Hoppers Easy Rider, maar als je de twee films 
nu naast elkaar legt, steekt Medium Cool er in 
alle opzichten bovenuit: als tijdsbeeld van de 
tegenbeweging van de late jaren zestig, als 
overdenking van de obsessie met geweld in de 
Amerikaanse maatschappij, als spel tussen 
fictie en werkelijkheid. En in tegenstelling tot 
museumstuk Easy Rider is Medium Cool er al-
leen maar actueler op geworden. Dat blijkt al-
leen al uit het feit dat veel van de argumenten 
die Wexlers film neerzet 45 jaar later nog altijd 
doorklinken in The Newsroom. More as this 
story unfolds, dus.

The Newsroom »»»»» verenigde staten, 

2012 |  bedenker aaron sorkin |  ca. 570 minuten | 

dvd/blu-ray (warner home video) 

 

Medium Cool »»»»» verenigde staten, 

1969 |  regie haskell wexler |  110 minuten |  im-

port dvd/blu-ray, regio 1/a (criterion)
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Tabu: A Story of the South Seas
het verloren paradijs
‘Een van de mooiste films ooit 
gemaakt’, zei de Portugese regisseur 
Miguel Gomes over F.W. Murnau’s 
Tabu: A Story of the South Seas uit 
1931, de inspiratiebron voor zijn eigen 
gelijknamige film (zie pagina 21). 
Terecht.

In 1925, op het hoogtepunt van zijn roem, 
trok de Duitse regisseur F.W. Murnau naar 
Amerika. Het succes van Nosferatu, Der letz-
te Mann en Faust was niet aan de aandacht 
van studiobaas William Fox ontsnapt. Mur-
nau kreeg carte blanche, wat resulteerde in 
meesterwerk Sunrise (1927). Hoewel Sunrise 
drie Oscars kreeg, was het niet het succes 
waar Fox op hoopte. Daarna kreeg Murnau 
het moeilijker. 4 Devils en City Girl, zijn vol-
gende films, kregen wel te maken met de be-
moeienis van de studio die nerveus was over 
de overgangsperiode naar geluid.

Om van het gezeur af te zijn, verbrak Mur-
nau in 1929 zijn contract en begon samen 
met documentairemaker Robert J. Flaherty 
(Nanook of the North) een eigen productie-
bedrijf. De twee trokken naar Tahiti om er te 
werken aan wat Murnau’s laatste film zou 
worden: Tabu. Een week voor de première, in 
maart 1931, kwam Murnau op 42-jarige leef-
tijd bij een tragisch auto-ongeluk om het le-
ven.

Zoals bij veel van Murnau’s films bestaan 
er ook van Tabu verschillende versies. De 

nieuwe uitgave op dvd en blu-ray door Mas-
ters of Cinema grijpt terug op de restauratie 
van de vlak voor zijn dood door Murnau nog 
geaccordeerde versie, voordat distributeur 
Paramount er wat scènes uitsneed.

In Tabu krijgen de geliefden Reri en 
Matahi te maken met een oeroude wet van de 
tribale stammen op Tahiti. Als Reri door een 
oud stamhoofd uitverkoren wordt tot ‘Cho-
sen One’, mag zij door niemand nog aange-
raakt worden – zij is taboe. Als Reri en 
Matahi, vertolkt door bijzonder naturel spe-
lende amateuracteurs die Murnau en Flaher-
ty op het eiland castten, zich niets van dit ta-
boe aantrekken en naar een klein eiland 
vluchten, worden ze achtervolgd door het 
noodlot.

Tabu, om artistieke redenen bewust stil 
gemaakt, combineert de natuurlyriek die 
Murnau tentoonspreidde in de beste scènes 
van Sunrise en City Girl met een licht ex-
pressionistische toets die teruggrijpt op zijn 
Duitse werk. Het onder lastige omstandig-
heden – veel regen, felle zon, primitief film-
laboratorium – tot stand gekomen, maar het 
mooie camerawerk is van Floyd Crosby, de 
vader van rockmuzikant David Crosby. Hij 
kreeg er een Oscar voor.

De nachtelijke scènes zijn bijzonder fraai: 
slechts belicht door een volle maan wordt 
hier een sfeer van noodlottigheid gecreëerd 
waaraan de twee niet kunnen ontsnappen. 
Dit tweede deel van de film heet niet voor 
niets ‘Paradise Lost’. De lichamen van Reri en 
Matahi zijn deels in het duister gehuld en 
schaduwen vallen over hun gezichten. In 
‘Paradise’, het eerste deel, zitten veel scènes 
die we nu exotisme noemen: vissen met een 
speer, een opzwepende volksdans, topless 
meisjes in rieten rokjes en bloemenkransen 
op het hoofd. Toch was dit indertijd authen-
tiek, Murnau en Flaherty deden de werke-
lijkheid nauwelijks geweld aan.

andré waardenburg »»»»» 

Tabu: A Story of the South Seas vs, 1931 | 

regie F.w. murnau |  82 minuten |  op dvd/blu-

ray, import regio 2/b (eureka!/masters oF ci-

nema)

Phil Spector
koorddansen voor pacino
David Mamet neemt uitdagend stelling 
in de HBO-film Phil Spector, over de 
rechtszaak waarbij de legendarische 
muziekproducer voor 19 jaar de gevan-
genis in draaide. Al Pacino mag in de 
hoofdrol ongenadig gas geven.

Hoewel de titel een biopic doet vermoeden, 
gaat dit voor HBO gemaakte televisiedrama, 
met als centraal thema een rechtszaak tegen 
de legendarische muziekproducer, niet diep 
in op Phil Spectors uiterst grillige carrière, 
de wereldberoemde popmuziek die hij 
maakte, en zijn revolutionaire ‘Wall of 
sound’-productietechniek. Spector werd in 
2009 veroordeeld tot een gevangenisstraf 
van negentien jaar voor de moord op actrice 
Lana Clarkson. Hij heeft altijd ontkend en 
gezegd dat er sprake was van een ongeluk 
waarbij ze zichzelf door het hoofd schoot.

David Mamet, befaamd wegens zijn uit-
muntende acteursregie en dito dialogen, 
grijpt deze materie vooral aan om zijn hoofd-
rolspelers op de voorgrond te plaatsen. Al 
Pacino, vijf centimeter langer dan Phil Spec-
tor (1.65 meter), bezit niet alleen de fysieke 
overeenkomsten met zijn megalomane per-
sonage, maar geeft ook ongenadig gas met 
briljant geraaskal over miskende genieën, 
angstaanjagende woedeaanvallen (met of 
zonder het gebruik van pistolen) en onrede-
lijk, bizar gedrag. Dat betekent koorddansen 
voor Pacino, die bekend staat zich makkelijk 
te verliezen in hyperactiviteit, en daarmee 
soms íets te veel Pacino meeneemt om zijn 
rollen geloofwaardig te maken. Mamet kiest 
daarom wijselijk voor een kalm contrapunt 

met een voortreffelijke Helen Mirren, die 
zijn advocate speelt en na aanvankelijke 
twijfel volledig overtuigd raakt van Spectors 
onschuld. Het onderzoek dat ze pleegt en de 
voorbereidingen die ze doet met een groot 
team van assistenten zijn bovendien verras-
send onderhoudend, en ondanks de com-
plexiteit van de zaak weet Mamet het geheel 
helder te houden en van een rode draad te 
voorzien.

Opvallend is dat Mamet ingaat tegen de 
gevestigde opinie. In de Verenigde Staten 
werd er met algemene instemming gerea-
geerd op de veroordeling van Spector, die ja-
renlang bekendstond als een misogyne ex-
centriekeling, het leven van zijn ex-vrouw 
Ronnie (zangeres van The Ronettes) tot een 
hel maakte en meerdere vrouwen met vuur-
wapens bedreigde. In Mamets fictieve re-
constructie wordt getoond hoe, ondanks 
overtuigend technisch bewijs van de verde-
diging, Spectors tegenstanders nadruk leg-
gen op zijn verleden en vreemde gedrag, en 
ze zich in hun handen kunnen wrijven wan-
neer de producer in de rechtszaal verschijnt 
met een belachelijke en enorme Jimi Hen-
drix-pruik. Dat kwam Mamet in de VS al op 
de nodige kritiek te staan, uiteraard vooral 
van de nabestaanden van Clarkson. Maar 
boven alles is Phil Spector het zoveelste 
voorbeeld van hoe Amerika zijn eigen idolen 
verslindt.

mike lebbing »»»»»

Phil Spector vs, 2013 |  regie david mamet |  92 

minuten op vod (hbo nederland, hbo go)

tabu

phil spector

Een elftal hoogtepunten 
uit het aanbod voor 
thuiskijkers in juni, 
beschikbaarop dvd, blu-
ray of video on demand.  

Paradies: Liebe
Eerste deel van Ulrich Seidls 
Paradies-trilogie over drie 
vrouwen, drie vakanties en 
drie gedoemde dromen. Zijn 
bijtend humanisme tiert op-
nieuw welig – al loont het 
misschien om te wachten op 
de onvermijdelijke box set. 

 dvd |  lumière

Io e te
Een nieuwe Bertolucci, zo-
maar ineens, tien jaar na The 
Dreamers. En de oude mees-
ter kan het nog. De veertien-
jarige, mensenschuwe Lo-
renzo en zijn oudere, ver-
slaafde halfzus Olivia duiken 
onder in een kelder, hun vei-
lige haven. 
 dvd/vod |  homescreen

Offline
En alweer een indrukwek-
kend Vlaams debuut. Stukje 
bij beetje ontvouwt Peter 
Monsaert de tragische ge-
schiedenis van een ex-ge-
vangene die zijn gezin tracht 
terug te winnen, door grote 
emoties niet te benadrukken 
maar weg te stoppen. 
 dvd/vod |  lumière

Zero Dark Thirty
Haar tweede Oscar voor 
Beste Regisseur won Ka-
thryn Bigelow niet met deze 
zinderende jacht op Osama 
bin Laden. Maar de film 
stoeit vaardig met vragen 
over martelen die maar eens 
beantwoord moeten wor-
den.  dvd/blu-ray | 

 a-Film home entertainment

Matterhorn
Regiedebuut van Diederik 
Ebbinge werd verrassende 
publieksfavoriet op het af-
gelopen IFFR. “Ik kan je zeg-
gen dat je financieel beter 
succesvol cabaretier kan zijn 
dan beginnend filmmaker”, 
grapt Ebbinge in het inter-
view op filmkrant.nl. 
 dvd |  twin pics
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Like Someone in Love
Liefde en waarheid verdra-
gen elkaar slecht in de nieu-
we film van Abbas Kiarosta-
mi, een eenzame trip door 
Tokio – de hoofdstad van 
eenzaamheid en vervreem-
ding – met een fictieve opa 
als reddende engel. 

dvd |  a-Film home  

entertainment

Le grand soir
‘De toeschouwers zijn al die 
voorspelbare films beu’, stelt 
Benoît Delépine in het inter-
view op filmkrant.nl. En dus 
serveert hij ons samen met 
Gustave De Kervern op-
nieuw een anarchistische 
komedie. 

dvd |  de FilmFreak

The Imposter
Het verhaal van deze film 
noir-documentaire is zo bi-
zar dat het onmogelijk waar 
kan zijn. En toch is het dat. 
‘Als het fictie was, zou nie-
mand het geloven’, stelt re-
gisseur Bart Layton op film-
krant.nl. 

dvd |  de FilmFreak

Silver Linings Playbook
Dwarsdoorsnede van het 
handboek psychiatrie, 
waarin afwijkend gedrag als 
niet al te vreemd wordt 
neergezet. Alleen hoofdrol-
speelster Jennifer Lawrence 
won een Oscar, maar de acht 
nominaties waren terecht.  

dvd/blu-ray a-Film home  

entertainment

Trois mondes
Een autoverkoper rijdt per 
ongeluk een jonge Moldaviër 
dood en vlucht in paniek 
weg. Het tragisch incident 
verscheurt de levens van da-
der en slachtoffer, maar ook 
dat van getuige Juliette. Lees 
ook het interview met regis-
seur Catherine Corsini op 
filmkrant.nl.  dvd |  lumière

The Patience Stone
Haar comateuze man wordt 
de ‘biechtsteen’ tegen wie 
een jonge Arabische vrouw 
haar frustraties kan uiten, in 
Atiq Rahimi’s The Patience 
Stone – een praatfilm die 
echt iets te zeggen heeft. 

dvd |  twin pics

Everyday
vijf jaar is hartverscheurend lang
In het sterke en eigenzinnige gevange-
nisdrama Everyday van Michael Win-
terbottom staat het leven van een heel 
gezin jarenlang in het teken van straf.

Gezien de hoge productiviteit van Michael 
Winterbottom – 22 films in 17 jaar – is het 
onvermijdelijk dat hij voortdurend meerdere 
projecten tegelijk onder handen heeft. Tij-
dens de draaiperiode van Everyday voltooide 
hij maar liefst vijf andere films, in genre uit-
eenlopend van melige komedie (The Trip) tot 
een als film noir vermomde analyse van ul-
trageweld (The Killer Inside Me).

Die lang uitgesponnen draaiperiode had 
een reden: Everyday gáát over tijd. Ian (John 
Simms) zit in de Britse gevangenis zijn straf 
uit wegens een niet nader benoemd vergrijp. 
Wat het ook was, het kost hem vijf jaar van 
zijn leven. En hoe lang vijf jaar is, laat Win-
terbottom zien aan de hand van Ians op-
groeiende kinderen. Voor die rollen castte hij 
vier kinderen zonder acteerervaring, die ook 

in het echte leven elkaars broers en zussen 
zijn. Door gedurende vijf jaar steeds in korte 
perioden van enkele weken te draaien, liet hij 
ze voor de camera opgroeien. Het peuter-
broertje wordt een schoolkind, de oudste zus 
een puber. En hun vader verandert hoe lan-
ger hoe meer in een bijfiguur.

Ians leven in de strafinrichting is niet het 
onderwerp van Everyday. Wel de vraag hoe 
een gezin in die situatie overeind blijft. Hoe 
moeder Karen, gespeeld door de ontwape-
nend fragiele Shirley Henderson, bij het 
krieken van de dag vier van slaap waggelen-
de kinderen op sleeptouw neemt voor een 
urenlange reis naar hun vader. Hoe ze hen 
dagelijks naar school brengt, zonder auto, 
door weer en wind. Hoe ze een affaire begint 
met een van de bezoekers van de pub waar ze 
werkt. Winterbottom laat het bijna vanzelf 
gebeuren, zoals op een dag het moment aan-
breekt waarop de kinderen naar een nieuwe 
school gaan.

Wat Ian intussen in de gevangenis moet 

verduren aan eenzaamheid, verveling, ge-
weld of bedreigingen zit verpakt in een paar 
terloopse verwijzingen. Door zo minimaal 
aandacht te besteden aan dat wat in de 
meeste gevangenisfilms de hoofdmoot 
vormt, doet Everyday een uitspraak over wat 
de eigenlijke straf is die een gevangene krijgt 
opgelegd: te zijn afgesneden van het leven 
van alledag. Het meest pijnlijk komt dat aan 
het licht tijdens de contactmomenten: 
streng gecontroleerde gevangenisbezoeken, 
korte en onbevredigende telefoongesprek-
ken, en later het weekendverlof, een moment 
van normaliteit dat de scheiding nog hart-
verscheurender maakt.

Jaren geleden zette Winterbottom met In 
This World dezelfde quasi-documentaire, 
onnadrukkelijke stijl al bijzonder effectief in 
om een fenomeen dat zich in de marge van de 
samenleving afspeelt, scherp invoelbaar te 
maken. Ook Everyday laat een blijvende in-
druk na. Het enige minpunt is de muzikale 
samenwerking met Michael Nyman, die met 

zijn weinig subtiele score het drama veel te 
veel probeert op te stuwen. Dat was helemaal 
niet nodig. De ontroering sijpelt vanzelf wel 
door. 

sasja koetsier »»»»» 

Everyday groot-brittannië, 2012 |  regie mi-

chael winterbottom | 87 minuten |  op import 

dvd, regio 2 (soda pictures)

Facing Mirrors
iran in de 
spiegel
Facing Mirrors portretteert twee vrou-
wen die worstelen met hun vrouw-zijn 
in hedendaags Iran: Rana die een man-
nenberoep uitoefent en Adhani die 
zich wil laten ombouwen tot Eddie.

Rana’s man zit in de gevangenis. Om de 
eindjes aan elkaar te knopen, rijdt ze als taxi-
chauffeur door Teheran. Dat is strikt geno-
men niet verboden, maar er wordt deson-
danks op neergekeken door haar omgeving, 
zelfs als Rana alleen vrouwelijke passagiers 
oppikt.

Adineh werd als vrouw geboren, maar 
voelt zich een man en wil zich laten ombou-
wen. Ook dat is, wellicht verbazingwekkend 
vanuit onze westerse blik op Iran, niet ver-
boden: al kort na de revolutie van 1979 be-
sloot ayatollah Khomeini dat een seksever-
andering acceptabel is onder de Islamitische 

wet, en de Iraanse overheid steunt de ingreep 
zelfs financieel. Maar dat wil nog niet zeggen 
dat haar vader haar wens respecteert; hij wil 
haar uithuwelijken om haar op het rechte 
pad te brengen.

Facing Mirrors gaat niet in de eerste plaats 
over de positie van de vrouw in Iran, of over 
transseksualiteit, al spelen beide onderwer-
pen een centrale rol. Wanneer Adineh vlucht 
van haar familie, komt ze in Rana’s auto te-

recht en raken de twee langzaam  bevriend, 
ondanks de in eerste instantie afwijzende re-
actie van de traditionele Rana wanneer ze 
hoort dat Adineh liever Eddie genoemd wil 
worden. Zo worden die twee onderwerpen, 
zoals ook de titel van de film al aangeeft, dus 
aan elkaar gespiegeld via deze verschillende 
maar desondanks vergelijkbare vrouwen.

Hoewel het scenario daarin af en toe iets te 
didactisch uit de hoek wil komen, wordt de 
film gedragen door de centrale actrices. 
Shayesteh Irani (eerder te zien in Jafar Pana-
hi’s Offside) is als Adineh/Eddie de androgy-
nie zelve, een en al nerveuze energie. Nieuw-
komer Qazal Shakeri is indrukwekkend als 
de vastberaden maar schuchtere Rana. In de 
spiegeling van deze twee karakters en hun 
moeizame levens, schetst Facing Mirrors een 
grootser portret van hedendaags Iran, op de-
zelfde bescheiden en haarscherpe manier als 
de recente films van bijvoorbeeld Ashgar 
Farhadi (About Elly, A Separation) dat doen.

joost broeren »»»»»

Facing Mirrors iran, 2011 |  regie negar azar-

badjani |  112 minuten |  op dvd/vod (home-

screen)

everyday

Facing mirrors
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zijn we nou nog steeds 
bang voor onszelF?

fILMSLoT

Zijn we een slaaf van de technologie 
geworden, of is die angst overdreven? 
En als we zonder techniek zouden 
moeten overleven, komt dan onze ware, 
verdorven kant naar boven of is dat 
inmiddels toch echt een achterhaald 
idee? Het zijn de aloude vragen van het 
sciencefictiongenre, maar weer hele-
maal terug in films als Disconnect, 
Oblivion, After Earth, The Croods en 
Die Wand. door mariska graveland

Praat nooit met vreemden en vertrouw niemand, lijkt 
de angstige boodschap van het drama Disconnect, dat 
binnenkort in de bioscoop verschijnt. Een openhartige 
chat mondt uit in een wraakactie, een nep-bericht leidt 
tot een wanhoopsdaad; het is volgens de makers levens-
gevaarlijk in de virtuele wereld waarin je elk onbewaakt 
moment ten prooi kan vallen aan hongerige wolven. 

De virtuele wereld is zo een nieuwe variant geworden 
op de oertijd, de jungle of de post-Apocalyps, de oorlog 
van allen tegen allen, waarin iedereen moet zien te 
overleven ten koste van de ander. Maar zijn dit soort 
ideeën over amorele, zelfzuchtige mensen en dieren in-
middels niet achterhaald? 

Krabben
Lang is het idee in zwang geweest dat de mens van na-
ture slecht is en dat de beschaving enkel een laagje ver-
nis is, dankzij uitspraken als ‘krab een altruïst en je ziet 
een huichelaar bloeden’ of het Latijnse gezegde ‘de ene 
mens is een wolf voor de andere’. Het is mede te danken 
aan primatoloog Frans de Waal dat we nu een ander 
beeld van moraal kunnen hebben. 

Moraal is niet iets dat we van buitenaf opgelegd 
moeten krijgen omdat anders onze slechtheid de kop op 

steekt, stelt hij in zijn nieuwste boek De bonobo en de 
tien geboden, nee, empathie is aangeboren en ouder dan 
de mensheid. Het zelfzuchtige gen is maar één deel van 
het verhaal, want altruïsme bestaat wel degelijk en is 
niet zo schijnheilig als vaak gedacht wordt, en niet altijd 
het gevolg van een kosten-batenanalyse. Het doet ons 
werkelijk plezier om een ander te helpen, of je er nou 
wat voor terug krijgt of niet. Dat plezier is een handige 
bijkomstigheid en lang niet altijd verkapt eigenbelang 
met allerlei bijbedoelingen. 

Oerangsten
Dat onze slechte kant automatisch komt bovendrijven 
als we op ons zelf worden teruggeworpen, is dus, dank-
zij De Waals onderzoek naar altruïstische mensapen, 
een misvatting gebleken. Als we zijn inzichten volgen, 
dan zijn mensen niet aangeboren slecht. Er zijn altijd 
tegenvoorbeelden te vinden, zoals een psychopaat, of 
de geweldsuitbarstingen die de media tonen, en die 
onze oerangsten aanwakkeren. Maar het blijven uitzon-
deringen, net zoals sommige technieken die ons ten 
gronde kunnen richten ook excessen zijn. Er valt veel 
voor te zeggen om destructieve kracht en slechtheid 
niet te zien als de kern van mens en techniek, maar als 
een van de vele mogelijkheden van de evolutie, een pro-
ces dat op zichzelf meedogenloos is, maar dat niet logi-
scherwijs iets meedogenloos hoeft op te leveren. 

Zo bezien is animatiefilm The Croods niet alleen 
maar een amusant Hollywoodverzinsel. In die komedie 
treden de angstig in het donker wonende grotbewoners, 
die de roofdieren van zich moeten afslaan, eindelijk 
naar buiten als ze geholpen worden door een meer ont-
wikkelde mensensoort. Zo ontstaat een prille bescha-
ving doordat nieuwe ideeën en vondsten worden uitge-
wisseld. 

Marionet
Zo’n 30.000 jaar later, wil Disconnect ons doen geloven, 
zijn we allemaal een marionet geworden van onze mo-
bieltjes, computers en andere virtuele draadjes. De 
angst voor techniek en de angst voor de ware, ‘verdor-
ven’ aard van de mens gaan hier hand in hand. Wie goed 
van vertrouwen is, wordt afgestraft. Sciencefictionfilm 
Oblivion, nu nog te zien in de bioscopen, laat de mensen 
zelfs letterlijk ten prooi vallen aan technische hoog-
standjes. De drones die in Oblivion rondsuizen op een 
woeste ledige aarde (met een kapotgeschoten maan er-
boven) hebben het gemunt op ieder willekeurig mens en 
bijna niemand kan ze meer in de hand houden. Terwijl 
handy man Tom Cruise zo’n drone laconiek met een 
stukje kauwgom repareert en hij het liefst naar ouder-
wetse lp’s luistert, heeft de nieuwste techniek de heer-
schappij overgenomen zonder dat hij het doorheeft – 
een schrikbeeld dat in talloze sciencefictionfilms op-
doemt: we zijn kneedbare wezens in een onmetelijk zin-
loze wereld. 

Dat marionetten-idee is voor velen onverteerbaar 
want we zien onszelf liever als een individu dat zelf keu-
zes kan maken. Van die onophefbare tegenstelling tus-
sen vrije wil en determinisme is al de hele filmgeschie-
denis lang gretig gebruik gemaakt in films, van Fran-
kenstein, Metropolis en Modern Times tot The Termina-
tor, Blade Runner, The Matrix, WALL-E en Avatar. 
Maar als we bijvoorbeeld De Waal volgen, dan zouden 
de meer ‘zoetsappige’ sciencefictionfilms die uitgaan 
van de goede kant van de mens – een boodschap waar 
we in films zo vaak allergisch voor zijn – weleens het 
gelijk aan hun kant kunnen hebben.

 

Disconnect te zien vanaF 20 juni |  After 
Earth te zien vanaF 13 juni |  Die Wand te 

zien vanaF 13 juni |  Oblivion en The Croods 

draaien nog in de bioscoop
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woRLD wIDeANgLe

Waarom bestaat er toch zoveel weer-
stand om de theoretische reflecties van 
filmmakers te beschouwen als voorbeel-
den van ‘echte’ filmtheorie? Niemand 
spreekt dit vooroordeel hardop uit, maar 
je komt het overal tegen: theoretisch 
werk van regisseurs wordt netjes geci-
teerd, soms zelfs bewonderd – zoals No-
tes on the Cinematograph van Robert 
Bresson en Sculpting in Time van Andrei 
Tarkovski – maar ze worden gezien als 
iets speciaals en afwijkends: op z’n best 
poëtisch, op z’n slechtst excentrisch, 
vreemd en amateuristisch. 

Vandaag de dag, terwijl de studie en 
overdracht van filmtheorie zo’n acade-
mische specialiteit is geworden, worden 
zelfs de montagetheorieën van die goeie 
ouwe Sergei Eisenstein neerbuigend be-
handeld: net zoals Raúl Ruiz’ Poetics of 
Cinema-boeken worden ze op de eerste 
plaats beschouwd als spiegelbeelden van 
het filmwerk van de kunstenaar – een 
dromerige, ietwat narcistische recht-
vaardiging van zijn eigen experimenten 
en unieke denkprocessen. Maar schijn-
baar weinig relevant met betrekking tot 
de grotere vragen over cinema.

Toch bestaan er, ondanks incidentele, 
respectvolle pogingen om het gebied in 
kaart te brengen, nog veel gaten in onze 

kennis ervan – veel deuren zijn ongeo-
pend, en vruchtbaar terrein is niet on-
derzocht.

Ik realiseerde me dit onlangs toen ik 
Maya Derens bescheiden boekje An Ana-
gram of Ideas on Art, Form and Film her-
las, voor het eerst in beperkte oplage uit-
gebracht in een kleine boekwinkel in 
New York in 1946. Deren had het drie 
jaar eerder al klaar: rond de tijd dat ze op 
de verbluffend jonge leeftijd van 24 haar 
klassieker Meshes of the Afternoon vol-
tooide.

In negen korte, verweven essays – die 
gestructureerd als een anagram, naar be-
neden, diagonaal, vooruit of achteruit 
gelezen kunnen worden, en als een rhi-
zoom met de ideeën in elke ‘box’, gren-
zend aan drie of vier anderen – behan-
delt Deren een enorm intellectueel ter-

rein. De ambitie van deze nauwelijks 
45-pagina’s tellende tekst stelt de mees-
te filmtheorieën die zouden volgen in de 
schaduw: ze stelt niet alleen een estheti-
sche filmtheorie voor, maar ook een mo-
del voor geschiedenis, wetenschap, reli-
gie, natuur en de antropolgische origine 
van kunst en ritueel.

Deren is een filmmaker die – en hier-
van zal ze omdraaien in haar graf – her-
haaldelijk als een surrealist is gezien en 
wier werk onderworpen is aan diepe en 
oppervlakkige psychoanalytische ontcij-
fering. Verder is haar kunst zowel gepre-
zen als afgedaan als de zelfprojectie van 
haar eigen vrouwelijke, individuele, al-
lerpersoonlijkste ervaring. Als we naar 
het anagram kijken, ontdekken we, zon-
der enige twijfel, dat ze surrealisme en 
Freudianisme verwerpelijk vindt (wat ze 

beschouwde als een ‘wezensvreemd sys-
teem’ van interpretatie); en dat, voor 
haar, het echte doel van kunst is noch een 
objectieve impressie (ze verwerpt de ca-
tegorie documentaire cinema), noch een 
zelfgerichte expressie te geven. In plaats 
daarvan moet kunst streven – opnieuw, 
zoals het lang geleden in tribale culturen 
ook deed – naar een rituele vorm, tijd-
loos en onpersoonlijk.

Een met name scherpzinnige passage 
in An Anagram legt een krachtige, eeu-
wige uitdaging voor aan alle filmcritici. 
“Wanneer een auteur delicaat verwijst 
naar liefde of seks, dan kan het best zo 
zijn dat hij het bedoelt als een delicate 
ervaring (als contrast en bewust contra-
punt met andere ervaringen in het werk); 
of, als kunstenaar, kan hij ervoor kiezen 
om zulke lyrische, geëxalteerde ervarin-
gen aan de fantasie van het publiek over 
te laten, in plaats van die te begrenzen of 
te beperken met de grofheden van zijn 
techniek. En welk recht hebben wij dan 
om uit te schreeuwen wat hij als een 
fluistering bedoelde; of om zijn contra-
punten te vernietigen; of om te definië-
ren wat hij, in alle nederigheid, ondefini-
eerbaar achtte?”

In deze passage suggereert Deren dat 
de toon van een film – iets wat wij als kij-
kers moeten proberen ten volle te voelen 
en in te voelen – belangrijker is dan z’n 
ontcijferbare betekenis. En, gegeven het 
historische moment waarop ze aan het 
schrijven was – het einde van de Tweede 
Wereldoorlog – bevatten haar ideeën ei-
genlijk al wat Serge Daney veertig jaar la-
ter zou zeggen: dat “er ervaringen zijn 
die de cinema moeilijk kan benaderen – 
maar dat zijn waardigheid ligt in het pro-
beren”. o

De Australische filmcriticus Adrian Martin becommentari-
eert opvallende discussies en tendensen rond filmmakers.  
 door adrian martin

toon
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Volgende maand  Borgman  Behind
the CandelaBra  the lone ranger 
museum hours
to the wonder
28 hotel rooms

actie! Bloemendaalseweg 41B, 2803 AW Gouda 
10 januari 2013, 11.17 uur

In het gebouw van de scoutingsgroep WILO in 
Gouda zijn regisseur Sjoerd Niekamp, came-
raman Mark Lindenberg en producente Lotte 
Bronshoff eendrachtig in de weer met een stuk 
rails. Ze gaan een rijder opnemen, langs de be-
schilderde muren van het scoutinggebouw.

De muurschildering is gemaakt door de 
WILO-verkenners, onder leiding van Jasper, 
een van de twee hoofdpersonages van hun 
Filmacademie-afstudeerproductie Een scout 
weet de weg. Het is een landschap. Het land-
schap waar Jasper eigenlijk het liefste zou 
willen zijn, om precies te zijn: een route van 
het scoutinggebouw naar gebergten, met el-
kaar verbonden door water.

De beelden zijn bedoeld voor de aftiteling, 
als een soort beeldrijm met het begin, waarin 
te zien is hoe Teun, het andere hoofdperso-
nage, de vorige muurschildering aan het 
witten is. Jasper en Teun, die elkaar van 
jongsaf aan kennen, zitten al jaren samen op 
scouting. Nu zijn ze beiden tweeëntwintig, 
en zijn ze ‘de stam’ van hun club; de leiders.

De beste vrienden blijken uit elkaar ge-
groeid. Jasper wil feesten, motorrijden en op 
wereldreis. Teun daarentegen wil bij de 
scouting blijven, het liefst samen; hij zou het 
liefst zien dat alles blijft zoals het is. In Een 
scout weet de weg worden de twee gevolgd als 
ze voor de laatste keer samen een weekeinde 
weg zijn.

Normaliter is het survivalkamp in de zo-
mervakantie, maar omdat de Filmacademie-
studenten vastzitten aan een bepaalde draai-
periode is op instigatie van de producente 
een speciaal kamp in de kerstvakantie be-
legd. Ook het thema is aangepast aan de do-
cumentaire: ‘the best of’. Maar het is géén 
documentaire over scouting, aldus Lotte 

Bronshoff. Scouting is de prikkelende set-
ting, maar eigenlijk gaat Een scout weet de 
weg over vriendschap. De hamvraag luidt: 
zal hun vriendschap overleven als de jongens 
een andere weg inslaan?

Het filmen van de muur vindt plaats op 
een van de laatste draaidagen. Zonder beide 
hoofdrolspelers, met een piepkleine crew. 
Niekamp duwt de camera, Bronshoff sjouwt 
met kabels, Lindenberg kijkt door zijn zoe-
ker. De rijder staat er zo op; met verschillen-
de gradaties zonlicht. 

Niekamp, Lindenberg en Bronshoff maken 
deel uit van Lichting 2013 van de Nederland-
se Filmacademie. Die bestaat uit 73 ba-
chelorstudenten, van de studierichtingen 
Productie, Scenario, Regie Documentaire, 
Regie Fictie, Camera/licht, Production De-
sign, Interactieve Media/Visual Effects (IM-
VFX), Montage en Sound Design. Samen 
maken zij 12 eindexamenfilms (6 fictie en 6 
documentair) en 8 commercials.

De afstudeerfilms van alle bachelorstu-
denten zijn te zien van maandag 1 t/m vrijdag 
5 juli tijdens het Keep an Eye Filmacademie 
Festival in EYE. De films zijn ook te zien op 
het Nederlands Film Festival en worden in 
het najaar uitgezonden door de Publieke 
Omroep. 

jan pieter ekker
Foto bob bronshoFF

Een scout weet de weg nederland 2013 | 

productie lotte bronshoFF |  productieleiding 

zoë de wilde |  regie sjoerd niekamp 

|  camera mark lindenberg |  additionele camera 

benjamin sparschuh | montage ale pieter 

terpstra |  geluid tom jansen, taco drijFhout, 

luuk hoogstraten, claas meier |  geluidsmixa-

ge claas meier |  sound design dennis alink en 

claas meier |  muziek kristijan krajnčan | 

kleur, 24 minuten |  te zien vanaF 1 juli 2013 tij-

dens keep an eye Festival in eye, amsterdam

op de foto: lotte bronshoff, sjoerd niekamp en  
mark lindenberg

The Look of Love  BLue Jasmine  TuLa: The RevoLT  Bekas 
maRiage a mendoza  WoRLd WaR z  Jayne mansfieLd’s CaR  
Shokuzai  Le paSSé  kapringen

a FieLd in engLand Meteora 
the BLing ring  BLancanieveS



WINNAAR BESTE ACTEUR – MADS MIKKELSEN

NU VERKRIJGBAAR OP DVD, BLU-RAY EN VOD
www.wildbunch.nl            /WILDBUNCHblx  3ga
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- MET EEN FENOMENALE 
HOOFDROL VAN MIKKELSEN - 
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Een fi lm van Richard Linklater

VAN DE MAKERS VAN BEFORE SUNRISE & BEFORE SUNSET

‘Before Midnight’ is one of the year’s best movies.
Full to the brim with humor, heartbreak, and ravishing romance,

Richard Linklater directs with ardor and artistry.
Ethan Hawke and Julie Delpy shine brilliantly.

Heads up, Oscar, this one’s a keeper.’
-Peter Travers, ROLLING STONE
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