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Kop op der 
popperkop

Porumquia num fugitii ssimus mos ali-
quamus elenestrum untemquaepra quas 
dolor apistrum comniendem quiam nit 
poreicia as exersped quam ipsandaerum nul-
parum nientint, sae dolupta doluptatur 
sequias que voluptati re dolorer ovidest eve-
repe rferum esequatum eni que porro et quis 
nullest, consedis seres sedis vit et fugia 
volutem re volorectati ditibus ni tempost, 
intiate nimpos a vid quatia sitatet volupta-
tur?

Quia nos volupta vent eiur sunt quam 
fugia none eat.

Dipsanisqui is et aut rescium sus, utem. Ra 
is aborest re voluptas molor alissit id quidi-
one sed quidusda id qui totaspis seni vent et 
venectur, andus ullaborem ressime sit inci-
tatior a ni aut volor atio. Dunt repudis aditis 
volorep uditaer ovitae ipsam que sunt et 
paribus anihic tenihicius, nullam res saped 
quate pernat.

Magnatibus etum latur sit destius.

Nem as et aliquati corro omnienis unt ut 
dolore solorem eumquo et porpos dunt ad ea 
volo eniet doluptas rempore iciandio molup-
tat faccae comnis soluptat.

Equi di acea cusda voloreium as dolorepel 
incia ipit, te nationsed quiam, ne non nihili-
atus quistorit inus, comnit dolest, invendis 
et quoditibus.

Imolluptat. Arum dolutatust, totaqui 
quamus et, qui nis conectatur? Perum id 
evelest, si volorectio. Epudic tem corae 
dolum eaque lam sim quideriore sit adis mo 
occumqu atemquis int, ipita doluptam nec-
totatia eos none di a volorae porit, soluptum 
quasped quis intiusam, inciene sequam 
acesequam re nusaped iorest liatati busam, 
ommoditis enis cum quidi ut quis modi as et 
aut fuga. Ut enem ipsam am, consectur, 
corro qui voluptatem nonsecusam quodi int 
volorporibus aut dolorereicia ium rem con-
sequo moluptatio. Xerestrum fugias core 
eati dendaepernam lab ipiet a sam, si dis eat 
volupta tquissim quate arcim dolum core, 
odis dolorem sinust officipsam, cus explig-
nam fugia vel et que est ut odigendia erum 
que commoluptas ni natquia nem idipsan 
debitatum dollorem vera dero odi ut quisse-
quiati sinvenis vel magnatqui occus de ide-
nem verupti oreceatecus, que velecepernat
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de FIlmkrant heeFt geprobeerd de rechtheb-

benden van het gebruIkte beeldmaterIaal te 

achterhalen en In te lIchten. mocht u deSon-

dankS menen dat u rechten bezIt op een van de 

gebruIkte beelden, dan kunt u altIjd contact 

opnemen met de uItgever vIa InFo@FIlmkrant.

nl |  de FIlmkrant wordt u mede aangeboden 

door uw FIlmtheater.

R e d a c t i o n e e L  ook filmjournalisten 
zijn maar gewone mensen die zo af en toe op 
vrijdagavond naar de bioscoop willen. dus wat 
doe je? je googelt wat, iets met stad en bio-
scoop, en soms een filmtitel die je je herinnert 
en per se wilt zien, en dan hoop je maar dat je op 
een of andere agendasite terechtkomt die je 
doorstuurt naar wat je wilt zien. en hoe weet je 
wat je wilt zien? 

elke maand vlak voordat de nieuwe Filmkrant 
naar de drukker gaat, stellen wij ons lijstje met 
must See-films samen. welke film is nou als je 
de komende maand in ieder geval één keer naar 
de bioscoop gaat beslist niet te missen? zo’n 
film is er natuurlijk niet. er zijn er minstens vijf. 
want het fanatieke filmpubliek (dat als je blij 
mag zijn een film per maand in de bioscoop ziet, 
wat dus heel weinig is) is niet een soort amorf 
monster dat met veel monden toch het liefste 
hetzelfde eet. dat mag je althans hopen, want 
anders zijn we terwijl we in de bioscoop zaten 
stiekem overgenomen door body snatchers, de 
borg uit Star trek of verzeild geraakt in andere 
Stepford wives-achtige situaties.

dat dat niet te missen!-lijstje een volgorde 
heeft is dus vooral pragmatisch. er moet nou 
eenmaal een volgorde zijn. alfabetisch vinden 
we te willekeurig, dus maken we hem intuïtief. 
het is een beetje als met die sterren bij de re-
censies. ze geven iets aan. Iets flinterduns. Iets 
zoals een ster die even opflikkert in het verre 
universum en dan weer uitdooft. een lichtflits 
die zegt: kijk eens. 

la grande bellezza, een van de must See-
films van deze maand, is ook zo’n lichtflits. hij 
gaat er zelfs over. het glinstert en glanst en laat 
een afdruk na op ons netvlies. waardoor we 
hem nog zien als het al lang weer donker is. be-
stond daar maar een zoekmachine voor.

 dana lInSSen
twItter @danalInSSen
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de volgende FIlmkrant verSchIjnt op donderdag 21 november

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)
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strop k 16 Blood Ties The French connection k 29 
Het diner De waanzin van alledag k 22 Grand 
central Radioactieve romance k 24 Elle s’en va Op 
de achterbank k 25 Child’s Pose Egocentrisch tot 
op het bot The World’s End Biermageddon k 26 
Blackfish Met een orka in bad Midden in de winter
nacht Sprankelende kerstfilm k 27 Captain Philips 
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neus The Human Scale Voetgangers aan de macht 
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la grande 
bellezza 

Spetterend italiaans delirium k 6

Word donateur van de Filmkrant! 
elke maand alle nieuwe films,  
interviews, opinies & achter
gronden! Ontvang als welkomst
geschenk twee kaarten voor de 
openingsavond van het SCeneCS 
international debut Film Festival 
met de première van de verfilming 
van Herman kochs Het diner of 
een passepar tout voor het  
reguliere festivalprogramma.*

de openingsavond vindt plaats op woensdag-
avond 6 november in het jt grand théâtre in 
amersfoort. met het passe-partout kan het re-
guliere festivalprogramma in amersfoort èn 
Filmtheater hilversum van 6 tot en met 9 no-
vember bezocht worden. bent u al donateur en 
brengt u een nieuwe donateur aan? dan ont-
vangt u beiden het welkomstgeschenk.  
voor meer informatie over ScenecS en het 
complete programma: www.scenecs.nl

* Stort ¤ 28,25 (of meer) op rekeningnummer 
43.86.55.370 t.n.v. Stichting Fuurland te am-
sterdam, o.v.v. ‘nieuwe donateur’ en uw adres-
gegevens. Stuur i.v.m. met de krappe deadline 
tevens een email naar info@filmkrant.nl waarin 
u aangeeft of u kiest voor ‘openingsavond’ of 
‘passe-partout’. deze aanbieding geldt zolang 
de voorraad strekt. met dank aan ScenecS  
International debut Film Festival.

gratis naar 
het diner  
bij  scenecs? 

http://www.scenecs.com
mailto:info@filmkrant.nl
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Actrice, schrijfster en filmmaakster 
Sanne Vogel is net klaar met haar eer-
ste speelfilm Hartenstraat en kijkt 
naar Orange is the New Black.

na twee maanden in filmquarantaine geweest 
te zijn, draaiden we onze laatste nacht. emotio-
neel en dramatisch als ik ben, zag ik mijn we-
reld in elkaar storten, want hoe zou het straks 
verder moeten met mijn leven als ik niet dag in 
dag uit, vergezeld door mijn fantastische cast 
en crew, tot in de oneindigheid door de negen 
straatjes kan trekken? mijn eerste vrije dag lag 
ik wezenloos op de bank als een opgerolde kat 
die niet wil accepteren dat het winter wordt. 
godzijdank logeerde mijn beste vriendje nog 
een tijdje bij me. hij maakte thee en besloot dat 
we een aflevering moesten kijken van orange is 
the new black op netflix, waar ik al over had 
gehoord maar nog geen kennis mee had kun-
nen maken. jeetje! dat netflix is een geschenk 
uit de hemel: onbeperkt series, films en docu-
mentaires kijken, zonder reclames, zonder 
schuldgevoel van illegaal downloaden en super 
snel. orange is the new black is een serie spe-
ciaal voor netflix gemaakt en hallalujah 
wat een meesterwerkje. we konden niet alleen 
die ene aflevering kijken, het werd meteen een 
heel seizoen. de serie gaat over een jonge, 
blonde, brave vrouw die door een misstap in het 
verleden in de gevangenis belandt, waar ze de 
meest uiteenlopende vrouwen ontmoet en er 
achter komt dat ze misschien toch niet zo blond 
en braaf is als ze eigenlijk zou willen zijn. het is 
grappig, spannend, sexy, dramatisch en waan-
zinnig goed gespeeld en geschreven. na twee 
dagen afzondering van de wereld, telefoon op 
stil, ongewassen lijven in stinkende pyjama’s 
en liters goedkope wijn, stapte ik na de laatste 
aflevering van het eerste seizoen voor het eerst 
weer onder de douche. Ik opende de voordeur 
en snoof de herfstlucht diep in mijn longen. Stel 
je voor, dacht ik, stel je voor dat ik nu per onge-
luk iemand dood zou maken of een bank zou 
overvallen, of dronken in mijn toyota Yaris ver-
so een lantaarnpaal om zou rijden. dan zou ik 
misschien ook wel een tijdje in een oranje over-
all de meest bizarre, ondenkbare situaties mo-
gen ervaren, omringd door honderden hitsige, 
meestal behoorlijk gestoorde vrouwen in een 
ranzige gevangenis. en nu ik het zo opschrijf 
besef ik dat dit helemaal niet zo aantrekkelijk 
klinkt en misschien zelfs behoorlijk absurdis-
tisch uit de mond van een superbraaf, overge-
voelig heteromeisje. maar na het zien van die 
serie is het geen rare gedachte. Ik zeg: iedereen 
aan orange is the new black! Iedereen aan de 
netflix! hoewel het dan met de criminaliteitscij-
fers misschien de verkeerde kant op gaat. of 
dan in iedere geval de gedachte dat het mis-
schien geen slecht idee is om een sprong te wa-
gen naar het onbeloofde land. Ik wacht met 
smart op seizoen twee. waarschuwing voor 
netflix: het is wel behoorlijk verslavend, sinds 
gister ben ik namelijk verdronken in gossip girl 
en heimelijk verliefd op de extreem slechte, 
maar onweerstaanbare chuck bass. 

 Sanne vogel

In dIt nummer geen op ooghoogte, maar de co-

lumn van marc couSInS keert volgende  

maand terug

c o l o f o n  de filmkrant is een uitgave van stichting 

fuurland |  Prinsengracht 770 |  1017 le amsterdam | 020 6230121 | 

info@filmkrant.nl |  www.filmkrant.nl  oPrichters Jan heiJs & 

henk rabbers  ZakeliJke leiding & advertentie-acquisitie Jan 

doense |  Jan@filmkrant.nl  hoofdredactie dana linssen  eind-

redactie mariska graveland, ronald rovers  redactie Joost 

broeren, Jos van der burg |  redactie@filmkrant.nl  bureau & 

agenda ilonka bunda |  agenda@filmkrant.nl  vorm  geving bart 

oosterhoorn | bart@filmkrant.nl  cover la grande belleZZa 

van Paolo sorrentino  website henk rabbers  fotografie bob 

brons hoff, samuel van leeuwen, shelby duncan  verder werd 

aan dit nummer meegewerkt door leo bankersen, mark cousins, 

edo diJkster huis, kees driessen, Jan Pieter ekker, fritZ de 

Jong, sasJa koetsier, ivo de kock, adrian martin, Janna 

reinsma, mark van den temPel, tyPex, barend de voogd, andré 

waardenburg, ebele wybenga, laura van Zuylen  drukwerk 

diJkman Print bv, diemen

interviews 
k 10 Hany abuassad ‘Geheimen hebben 
we allemaal’ k 12 Hirokazu koreeda ‘ik 
kijk nog altijd als een documentairemaker’
k 17 marion Cotillard ‘Het kon me geen 
bleep schelen’ k 19 Guillaume Canet ‘ik 
ben gek op amerikaanse jaren 70 films’
k 21 menno meyjes ‘We moeten een keer 
gaan eten’ k 22 rebecca Zlotowski ‘Waar 
gevaar heerst wordt liefde krachtiger’

rubrieken
k 3 Redactioneel k 5 Filmkrant.nl Selectie uit het 
online nieuws k 5 Niet te missen! k Column Sanne 
Vogel over Orange is the New Black k 24 Kort Alle 
andere films k 30 Agenda plus evenementen, pers 
en sterren k 37 Het andere kijken Ebele Wybenga 
over van kijken naar bekeken worden k 39 Boeken 
Hatchet Job k 45 World Wide Angle Adrian Martin 
over Bresson verzuurd k 46 Actie! Op de set van 
Soof

niet te missen!
De vijf must-see films van deze maand 
1 La grande bellezza k 6 
2 Child’s Pose k 25
3 Like Father, Like Son k 13
4 Het diner k 20
5 Captain Philips k 27

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 Geldnood nekt Latin American Film Festival
Het had een feestelijke gebeurtenis moeten worden, de 
komende editie van het Latin American Film Festival. Het 
evenement, dat in altijd in mei plaatsvond in het Louis Hart-
looper Complex in Utrecht, zou in 2014 namelijk haar tienja-
rig bestaan vieren. Maar onlangs maakte de organisatie 
bekend zich op te heffen. Op de festivalsite was te lezen: 
“Met pijn in ons hart moeten we concluderen dat er geen 10e 
editie zal komen. Door het huidige financiële klimaat in de 
culturele sector is een nieuwe editie van het festival helaas 
niet haalbaar en zijn de vooruitzichten zo somber dat we na 
lang beraad hebben besloten om per 1 januari 2014 Stichting 
LAFF te ontbinden.”

In 2005 werd het LAFF, opgericht uit liefde voor de 
Latijns-Amerikaanse film door Judith van den Burg en Jes-
sica de Jaeger, voor het eerst gehouden. Het debuut was zo 
succesvol dat werd besloten uit te breiden. Meer dan hon-
derdduizend bezoekers kwamen op het aanbod af dat, naast 
film in zalen en in de openlucht, bestond uit debatten, mas-
terclasses, educatieprogramma’s en een studentenfilmpro-
gramma.

k Eerste hoogleraar filmerfgoed en digitale filmcultuur
Giovanna Fossati wordt Nederlands eerste hoogleraar  

Filmerfgoed en digitale filmcultuur. Fossati (1971) blijft als 
hoofdconservator verbonden aan Eye. Ze noemt dit de ideale 
combinatie: “door theorie en praktijk dichter bij elkaar te 
trekken wil ik studenten en onderzoekers de weg leren vin-
den naar het archief”.

De leerstoel aan de UvA is mede mogelijk gemaakt door 
Eye, dat de afgelopen tien jaar al succesvol samenwerkte met 
de universiteit. Sinds 2003 ronden jaarlijks tien tot vijftien 
studenten de Masters-opleiding Preservation & Presenta-
tion of the Moving Image af. Een flink aantal daarvan is 
“werkzaam in filmarchieven en musea — van de Academy of 
Motion Pictures Arts and Science tot het Austrian Film 
Museum, van Eye tot het Londense museum Tate Modern”.

“Digitale technologie schept nieuwe mogelijkheden voor 
hergebruik, zoals het online beschikbaar stellen van filmerf-
goed of het op grootschalige wijze doorzoekbaar maken van 
gedigitaliseerde collecties”, schets Fossati de ontwikkelingen. 
“Ook roept de toepassing van deze methoden en technieken 
nieuwe ethische vragen op, onder meer over de beleving en 
interpretatie van filmerfgoed in de digitale filmcultuur.”

k Laatste jubileum Mediafonds
Het geeft een dubbel gevoel: een verjaardag vieren als je weet 
dat het volgende jubileum niet wordt gehaald. Maar het 
Mediafonds zette haar vijfentwintigjarige bestaan luister bij 
met nadruk op de inhoud. De dag staat in het teken van het 
thema onafhankelijkheid.

“We zijn er niet zo mee bezig”, is Hans Maarten van den 
Brinks antwoord op de vraag of de naderende opheffing van 
het Mediafonds per 2017 een schaduw werpt op het jubile-
umfeestje. “We staan vandaag vooral stil bij de meer dan 
vijfduizend producties die mede door het Mediafonds moge-
lijk zijn gemaakt. Dat gaan we vieren — maar niet heel uit-
bundig natuurlijk.”

Als thema voor de verjaardag werd gekozen voor onafhan-
kelijkheid. Van den Brink: “Vroeger koppelde je onafhanke-
lijkheid automatisch aan bepaalde beroepen: rechters, jour-
nalisten, kunstenaars, critici en natuurlijk ook makers van 
film en tv. Maar tegenwoordig staat die onder druk. Mijn 
persoonlijke theorie is dat dat komt omdat we steeds verder 
genetwerkt zijn en de markt een steeds grotere rol speelt. Het 
gevolg is dat eigenheid en originaliteit verloren gaan.”

Edo dijkstErhuis/Laura van zuyLEn

voLg dE fiLmkrant ook op facEbook  

facebook.com/filmkrant (scan dE qr codE) 

En via twittEr @filmkrant

guillaume canet k 19 en marion cotillard k 17
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Rome is dood. Met die woorden opent Paolo Sorrenti-
no’s dronken, swingende maar ook weemoedige reis 
naar het einde van de nacht over vergankelijkheid en de 
schitterende holle pretenties waarmee mensen zich on-
derweg naar het einde wapenen. Veel meer dan een ver-
haal is La grande bellezza een dans, een eindspel in pi-
rouettes over de daken van Rome dat in al die wervelen-
de cirkels de stad, de geschiedenis en het leven van z’n 
hoofdpersonage laat samenvloeien. Een stad, een ge-
schiedenis en een leven die zijn vastgelopen. 

Sorrentino (1970) is een maker die niet bang is dam-
pende techno op de soundtrack te mixen met Gorecki’s 
grijsgedraaide derde symfonie. Die met z’n pretenties 
op de rand van holle retoriek durft te balanceren. Die 
met de vormen en sferen en ideeën uit Fellini’s La dolce 
vita en Antonioni’s La notte durft te goochelen, ook al 
horen die bij de zalig verklaarde canon van de filmge-
schiedenis. Die in Il divo een halve eeuw schimmige Ita-
liaanse politiek als een slowmotion operette durfde te 
laten zien, met de onlangs gestorven christendemocraat 
en vermeend maffiamaatje Giulio Andreotti als on-
genaakbaar, stralend middelpunt. Met zoveel bravoure 
loop je het risico soms grandioos de mist in te gaan, zo-
als Sorrentino deed toen hij Sean Penn in This Must Be 
the Place op een Holocaust-roadtrip door Amerika 
stuurde. Maar wat daar niet lukte – onder alle visuele 
bombast emoties voelbaar maken – lukt hier wel.

Stralend middelpunt van de film is Jep Gambardella, 
zelfverklaard koning van de Romeinse high society en 
socialite extraordinaire, die net na de theatrale ope-
ningsscène zijn vijfenzestigste verjaardag viert. Aanbe-
den en benijd door mannen en vrouwen teert Gambar-
della na tientallen jaren nog steeds op de roem van zijn 
succesroman Het menselijk apparaat. Maar onder al die 
glamour is hij vastgelopen in z’n eigen ideeën en hang 

La grande bellezza 

spetterend  
italiaans 
delirium 

La grande bellezza is een aanklacht en een liefdes-
verklaring aan het adres van Italië. Paolo Sorrentino’s 
Tuin der Lusten. door ronald roverS
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naar vermaak en verzuipt hij zich in de decadentie van 
de eeuwige stad, hand in hand met de rest van de fees-
tende elites.

Costa Concordia
Behalve die ene uitbijter met Sean Penn maakt Sorren-
tino vanaf z’n debuut L’uomo in più films over maar één 
ding: Italië. Een Italië dat moreel en economisch aan de 
grond is gelopen en feestend ten onder dreigt te gaan 
aan narcisme en onvermogen. En natuurlijk stop je dan 
die onweerstaanbare metafoor van de Costa Concordia 
in je film, het cruiseschip dat voor de kust van Toscane 
symbool ligt te zijn voor de failliete Italiaanse spekta-
kelmaatschappij. Gambardella weet dat hij in de spiegel 
kijkt wanneer hij het schip ziet liggen. Niet in het echt, 
want hij komt de stad niet uit, maar op nieuwsbeelden, 
in de hyperrealiteit van televisie.

Toch is La grande bellezza niet zomaar een pastiche 
van La dolce vita. Fellini liet ook een decadente elite 
zien die dansend de realiteit buiten de deur wilde hou-
den, maar zijn Italië was nog in opbouw, ook al stonden 
de fundamenten op de ruïnes van Mussolini’s fascisti-

sche paradijs waar de Italianen vijftien jaar lang nou 
eens niet in polonaise maar marcherend door de straten 
waren getrokken.

Sorrentino’s Italië is er erger aan toe. Dat danst om 
de dood buiten de deur te houden. Met op het bovenste 
dek van het cruiseschip een premier annex entertain-
mentkoning die jarenlang seksfeestjes en maffiadeals 
boven het algemeen belang verkoos. Maar Berlusconi 
was – en is – slechts het topje van de ijsberg, zegt Sor-
rentino. Die had vrij spel omdat de Italiaanse elites de 
andere kant op keken of zelf ook onderdoken in die op 
coke en viagra gestookte cultuur van exces.

Botox-avonden
Deze geasfalteerde versie van de Tuin der Lusten pre-
senteert de villa’s en paleizen van Rome als de podia 
waarop de bovenklasse elke avond z’n solovoorstellin-
gen komt geven, onverschillig voor alles behalve de in-
ner circle. Waar men esthetiek verkiest boven ethiek, 
zoals de Britse journalist Tobias Jones in 2003 al schreef 
in The Dark Heart of Italy. Waar botox-avonden de gas-
ten groepsgewijs van hun verval verlossen. Waar het or-

kest dat ooit op het achterdek speelde om de moed erin 
te houden is vervangen door de dreunen van dj’s die elke 
dissonant overstemmen. Want niemand mag het feestje 
verstoren.

Na vijftien jaar Berlusconi lijkt dat nu toch te gebeu-
ren want de film zorgde in Italië de hele zomer voor dis-
cussies. Veel Italianen voelen zich aangesproken door 
wat ze in de spiegel zien die Sorrentino ze voor houdt. 
Zou dat dan eindelijk een tegenbeweging in gang zetten 
van mensen die het allemaal wel iets kan schelen? En is 
het dan misschien een voorzichtig voorteken dat bin-
nenkort de Costa Concordia wordt weggesleept? Rome 
is dood, klonk het aan het begin, maar een stad is pas 
dood als de onverschilligheid overwint. Sorrentino lijkt 
met elke film een gevecht te leveren om dat te voorko-
men, maar nog nooit zo krankzinnig extravagant als in 
La grande bellezza.

 
La grande bellezza »»»»» ItalIë, 2013 | 

regIe paolo SorrentIno |  142 mInuten |  met tonY 

ServIllo, carlo verdone, SabrIna FerIllI  |  dIS-

trIbutIe cInemIen |  te zIen vanaF 7 november

Toni Servillo
muze zonder masker
Toni Servillo is in de films van Paolo 
Sorrentino bijna een icoon: acteur en 
personage vallen volkomen samen 
achter dat uitgestreken gezicht.

Vier films maakten ze tot nu toe samen. 
Filmmaker Paolo Sorrentino en acteur Toni 
Servillo. Het is dat de eerste, L’uomo in più 
(One Man Up) en tevens het regiedebuut van 
Sorrentino uit 2001, niet zo bekend is, want 
hij vormt een veelzeggende opmaat tot de 
drie die volgen, en die zowel als een drieluik, 
als als een spiegelkabinet werken: Le conse-
guenze dell’amore (2004), Il divo (2008) en 
dan nu La grande bellezza. In L’uomo in più 
speelt de Servillo (1959) de kwallebak van 
een charmezanger Antonio Pisapia, die 
naam en geboortedatum deelt met een prof-
voetballer die verder in alles zijn tegendeel 
is. De film is impulsief en flodderig, wat bij 
Sorrentino misschien niet alleen te wijten is 
aan het feit dat het zijn regiedebuut is. De 
films die hij tussen zijn Servillo-films in 

maakte waren dat immers ook.  L’amico di 
famiglia (2006) en This Must Be the Place 
(2011) zijn bandeloze films you love to hate 
(of andersom).  

Interessanter is de lijn die hij in zijn Ser-
villo-films uitzet. Het zou te makkelijk zijn 
om te zeggen dat de populaire film- en 
tv-acteur én theater- en operaregisseur er 
een ‘Mann ohne Eigenschaften’ in speelt, 
maar het is wel een begin om hun samen-
werking te begrijpen.

Net zoals in Robert Musils boek dat de 
man zonder eigenschappen als archetype in 
de Europese literatuur introduceerde, 
beschrijven Sorrentino’s Servillo-films de 
ondergang van een samenleving en een cul-
tuur, een wereld waarin niemand meer ver-
antwoordelijk is of wil zijn voor zijn daden. 
Ze doen dat somber en cynisch, maar net als 
Musil schetst Sorrentino de sfeer als een 
symfonie van stemmingen. Sorrentino’s in Il 
divo en La grande bellezza geperfectioneerde 
Felliniaanse stijl bevindt zich ergens op het 

snijpunt van impressionisme en expressio-
nisme. Alsof de waarneming en de ver-
vormde weergave ervan niet meer uit elkaar 
te houden zijn. En dat is dan ook precies wat 
er in onze tijd aan de hand is, en waarvoor 
Sorrentino vier afsplitsingen van Musils 
Ulrich heeft geschapen. 

In L’uomo in più is dat de man die zijn dub-
belganger in de ogen kijkt, maar zijn dubbel-
ganger is niet alleen een spiegelbeeld, maar 
ook een alternatieve ander. Die film introdu-
ceert aldus het noodlot waar Sorrentino’s 
Servillo niet meer aan kan ontsnappen. De 
man die in Conseguenze wacht op de dag dat 
een mysterieuze koffer zijn identiteit zal ont-
hullen is ook een dubbelganger, maar dan een 
stand-in voor een onvoltooid leven. Hij heeft 
alleen zichzelf om in de ogen te kijken. En bij 
gebrek aan spiegel wordt het filmdoek de 
spiegel waarin de toeschouwer zichzelf ziet. 
Il divo mag dan wel op de Italiaanse premier 
Andreotti zijn gebaseerd, maar daarin gaat 
Sorrentino nog een stapje verder. Het hoofd-
personage is nog slechts een lege huls waar-
omheen de wereld dans en draait, als een 
perverse god die naar zijn schepping kijkt en 
er een slaaf van geworden is. Hij, en wij met 
hem, zien dat het niet goed is, maar er is niets 
meer aan te doen. De geest is uit de fles.

Ook schrijver Jep Gambardella uit La 
grande bellezza is een toeschouwer van een 
wereld die hij misschien wel zelf geschapen 
heeft. Een vreugdevuur van ijdelheden. Maar 
hij hongert naar een innerlijk leven. Het is 
een nieuwe incarnatie van de man zonder 
eigenschappen, en dankzij Servillo heeft die 
nu een gezicht gekregen. Het is een icoon, 
zoals de heiligenbeelden van de iconenschil-
ders prototypen van de goden waren. Geen 
karakter, maar een oerbeeld. Een ontheiligde 
heilige in zijn eigen evangelie. En zo wordt 
Servillo’s uitgestreken gezicht ook een icoon 
in semiotische zin, omdat acteur en perso-
nage, man en symbool volkomen samenval-
len. Er is geen masker. Of er is alleen een 
masker. En daarachter niets. De spiegel die 
Servillo ons voorhoudt is een zwart gat 
geworden. En zodra we daarin door de 
zwaartekracht en de ondragelijke gewichts-
loosheid van het bestaan uit elkaar getrok-
ken zijn is er de kunst. De grote ongeschre-
ven Italiaanse roman die terugkeert naar het 
moment waarop, of vlak daarvoor, de 
onschuld in gewelddadige melancholie uit-
eenspat.

dana lInSSen
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Oliver Hirschbiegels Lady Di-biopic 
gaat ten onder aan zijn eigen paradox: 
de film loopt net zo hijgerig achter de 
soapachtige feiten van Diana’s leven 
aan als de paparazzi die het moeten 
ontgelden. door jooSt broeren

De beroemdheid en het publiek: steeds weer draaien ze 
om elkaar heen, gevangen in een eeuwige paradox. 
Enerzijds wil het publiek zo veel mogelijk weten over de 
levens van de sterren; anderzijds moeten ze onbereik-
baar blijven. Want wanneer de afstand verdwijnt, ver-
dwijnt ook de magie. Aan de keerzijde van die medaille 
wil de megaster het publieke oog ontvluchten, privacy 
hebben, maar tegelijk is het juist dat publieke oog dat 
hem zijn status geeft, en daarmee rijkdom en invloed.

Die paradox zit bij uitstek verscholen in de bijnamen 
die Prinses Diana Spencer tijdens en na haar leven 
droeg. ‘Lady Di’, werd ze haar volwassen leven ge-
noemd. Tony Blair noemde haar na haar tragische dood 
in 1997 ‘The People’s Princess’. Beiden dragen die dub-
bele betekenis in zich: de verheven ‘Lady’ tegenover de 
volkse afkorting ‘Di’. The People’s Princess.

Het grote probleem van Diana, Oliver Hirschbiegels 

verslag van de laatste twee jaar uit het leven van de ge-
wezen kroonprinses, is dat de film zichzelf hopeloos 
vastdraait in die paradox. Telkens weer wordt de een-
zaamheid van Diana’s leven in de schijnwerpers bena-
drukt, de opdringerige paparazzi gehekeld. Als Diana’s 
geliefde, chirurg Hasnat Khan, zegt dat hij weinig acht 
slaat op de schrijfsels van de roddelpers, verzucht Diana 
(Naomi Watts) hoe blij ze is dat er tenminste iemand is 
die het allemaal niet leest. Maar hoeveel verschillen de 
filmmakers eigenlijk van de roddelpers die zij als grote 
vijand opvoeren, wanneer ze de ambitie hebben om (zo-
als de trailer belooft) ‘het verhaal achter de legende’ te 
vertellen?

Hirschbiegel werd door de producenten voor de regie 
gevraagd op basis van zijn internationale doorbraak Der 
Untergang (2004): ook een film waar ‘de mens achter’ 
een historisch figuur geschetst wordt. Maar wat de 
kracht van die film is, blijkt de zwakte van Diana: waar 
het tonen van de mens Hitler een controversieel en niet 
eerder gezien beeld gaf, wordt van de mens achter de 
postuum zo ongeveer heilig verklaarde Diana nooit 
meer gemaakt dan een suf cliché, slechte dialogen uit-
kramend in een soaperig liefdesdrama. Want hoewel de 
film lippendienst bewijst aan Diana’s liefdadigheids-

werk draait hij in feite om haar relatie met de van ge-
boorte Pakistaanse arts Khan, die kort voor haar schei-
ding van Charles begint. De filmmakers portretteren 
Khan als Diana’s grote liefde, de man die haar aanmoe-
digde eindelijk ‘zichzelf te worden’, wat dat ook mag be-
tekenen – de prins die haar wakker kust.

Zo wordt Diana, als ‘legende’ een toonbeeld van fe-
miniene kracht en onafhankelijkheid, in de film her-
haaldelijk gereduceerd tot kleurloos Hollywood- cliché 
van vrouwelijkheid. Het meisje dat door een man gered 
moet worden. Een verliefde bakvis die met lippenstift 
hartjes op spiegels tekent. Een huisvrouw die (hoewel ze 
niet kan koken) haar man na een ruzie terug verovert 
door met stofzuiger en poetsdoek in de weer te gaan in 
zijn slonzige appartement.

Diana »»»»» verenIgd konInkrIjk/Frank-

rIjk/zweden/belgIë, 2013 |  regIe olIver hIrSch-

bIegel |  113 mInuten |  met naomI wattS, naveen 

andrew | dIStrIbutIe cInéart |  te zIen alS Slot-

FIlm van de amSterdam FIlm week en vanaF 14 

november 

leeS het IntervIew met olIver hIrSch bIegel op 

filmkrant.nl

Diana

princess spencer’s diary
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Hany Abu-Assad over Omar

‘geheimen hebben 
we allemaal’

De Israëli’s beschikken in Hany Abu- 
Assads Omar over een Stasi-achtig 
informantennetwerk van Palestijnen 
die ze chanteren met de onthulling van 
persoonlijke geheimen. door ronald roverS
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Na Paradise Now verhuisde de Nederlands-Palestijnse 
filmmaker Hany Abu-Assad naar Hollywood voor een 
nieuw avontuur. Met een film over zelfmoordterroris-
ten, een Golden Globe en zijn acceptance speech dat ‘de 
Palestijnen hun vrijheid en gelijkheid onvoorwaardelijk 
verdienen’, had hij zich bij de Amerikanen in het vizier 
gespeeld. Zeven jaar en een mislukt avontuur met een 
stomdronken Mickey Rourke later besloot Abu-Assad 
opnieuw een film over Palestijnen te maken: Omar. Hij 
won er in Cannes de Speciale Juryprijs mee van de Un 
Certain Regard-competitie.

Na Paradise Now uit 2005 kostte het u veel tijd om 
Omar te maken. “Omdat ik niet altijd iets te zeggen 
heb. En omdat ik emotioneel aan de grond zat na Para-
dise Now. De opnamen waren slopend geweest en ver-
volgens kwam het onverwachte succes. Daarna heb ik al 
mijn tijd en energie in de verkeerde projecten gestoken.”

En toen kwam er een Palestijnse vriend langs die u een 
verhaal vertelde.  “Ja, jaren geleden in Ramallah. Hij 
vertelde dat de Israëlische geheime dienst eens had ge-
probeerd hem tot collaboratie te dwingen nadat ze iets 
pijnlijks over hem te weten waren gekomen. Ze dreigden 
het te onthullen en dat zou een groot schandaal worden 
voor mijn vriend. Uiteindelijk besloot hij ‘fuck it, dan 
maar mijn hele familie overhoop halen, maar ik ga niet 
collaboreren’. Ik kende de afloop van het verhaal: hij was 
gescheiden. Dus ze hadden het geheim onthuld en het 
had hem z’n huwelijk gekost. Tragisch voor hem, maar 
het verhaal was te goed om te laten liggen. Want wat zou 
jij doen in zo’n situatie? Geheimen hebben we allemaal, 

dus het kan iedereen overkomen. Een fantastische in-
trige om een verhaal mee te beginnen. Maar Omar is 
meer dan alleen die intrige. Het is een mix geworden 
van een liefdesverhaal en een politieke thriller.”

De laatste keer dat u in het gebied filmde werd u van 
alle kanten aangevallen. Hoe verliepen de opnamen 
nu? “Er was geen enkel probleem. De Israeli’s wisten 
natuurlijk dat ik de film toch wel zou maken en dat het 
verstandiger was om niet te treiteren. Nu komen we er 
allemaal goed mee weg: ik zeg niks vervelends over hen 
en ik kan in alle vrijheid een film maken. In mijn volgen-
de film speelt politiek helemaal geen rol. Trouwens, u 
zult daar snel meer over horen. Ik laat niet weer zeven 
jaar op me wachten.”

U zegt dat u niks negatiefs over de Israëli’s beweert 
maar in de film suggereert u dat ze over een Stasi- 
achtig netwerk van Palestijnse informanten beschik-
ken. “Het is de waarheid. In Israël is de afgelopen weken 
een rel ontstaan toen een Israëlische officier, beschul-
digd van verkrachting van een gevangene, door de lei-
ding geofferd dreigde te worden. Hij is vervolgens uit de 
school geklapt en vertelde dat het leger allerlei vormen 
van psychologische druk gebruikt om de Palestijnen tot 
collaboratie te dwingen.”

Op dit moment erkennen 134 van de 193 lidstaten van 
de VN een Palestijnse staat. Verandert dat hoe men-
sen zich voelen op de Westelijke Jordaanoever? Heb-
ben ze meer hoop dat eerst? “Nee, men voelt zich nog 
slechter dan in 2004 toen we er voor Paradise Now wa-
ren. Omdat er geen leiding is en geen visie. En hoe wil je 
echte onafhankelijkheid verkrijgen als de Israëli’s ne-
derzettingen blijven bouwen en het aantal checkpoints 
blijven uitbreiden? Veel mensen zijn depressief en heb-
ben bijna geen hoop meer.”

U maakte voor het eerst gebruik van een Palestijnse 
crew.  “Dat scheelde enorm in de kosten. Voor Paradise 
Now moesten we Duitsers en Nederlanders invliegen en 
in hotels stoppen. Dat vrat een flink deel van het budget 
op. Ik wilde nu onafhankelijker zijn. Voor het eerst is 95 
procent van het geld door rijke Palestijnen geïnvesteerd. 
De andere vijf procent kwam uit Dubai. Maar goed, dat 
bracht ook risico’s mee: onze cameraman deed het voor 
het eerst, net als de assistent-director en de editor. Soms 
vroeg ik me af waar ik in godsnaam mee bezig was. Maar 
ik ben zeer tevreden over de resultaten.”

U bouwt op kleine schaal een lokale filmindustrie. 
“Precies, en dat geeft me de vrijheid om daar opnieuw 
een film te maken.”

Kun je zeggen dat veel Palestijnse jongeren die in op-
stand komen eigenlijk maar een halfbakken keuze ma-
ken, zoals u in Omar suggereert? “De jeugd is kwets-
baar. Men zegt dat je op je negentiende, twintigste on-
afhankelijk wordt. Maar dan heb je de ervaring helemaal 
niet om de valkuilen van het leven te vermijden. Een 
vrijheidsstrijd moet geleid worden door volwassenen, 
maar de Palestijnse volwassenen zijn naar huis gegaan 
en hebben de strijd aan de jeugd overgelaten. Dat is mijn 
politieke commentaar: als je de jeugd zulke belangrijke 
beslissingen laat maken, dan zullen ze falen.”

Ligt dat niet gevoelig? “Ik ben geen politicus. Ik ben 
een getuige en ik vertel wat ik zie.”

Wat zullen de reacties op uw film zijn onder Palestij-
nen? “Misschien is het voor buitenstaanders moeilijk 
om te geloven maar de Palestijnse samenleving is heel 
open. Men verwelkomt kritiek. We hebben hele pittige 
discussies over de toekomst. Dus ik denk niet dat men 
bezwaar heeft tegen wat ik zeg. De Israëli’s ook niet. De 
naam Israël wordt niet eens genoemd in de film. Ik heb 
het abstracter gehouden: de bezetter.”

U had het over uw emotionele uitputting na Paradise 
Now. Wat was er precies aan de hand? “De opnamen 
waren vreselijk. Om ons heen waren beschietingen en 
raketaanvallen. En we werden bedreigd door groepen 
die vonden dat we de daders in de film niet sympathiek 
genoeg maakten. Het kostte me vijf jaar voor ik de ener-
gie had om terug te gaan naar Nablus. Ik heb het eerder 
geprobeerd, maar toen ik op een afstand van twintig ki-
lometer was kon ik niet meer verder. Mijn maag draaide 
om.”

U kreeg na Paradise Now en de Oscarnominatie en de 
Golden Globe veel aanbiedingen uit de VS. Hoe ging 
het verder? “Ik kreeg heel veel projecten aangeboden en 
vervolgens heb ik de slechtste film van m’n leven ge-
maakt: The Courier. Mickey Rourke kwam zo bezopen 
op de set dat een assistent net buiten beeld z’n tekst 
moest opzeggen zodat Mickey die kon herhalen. Dat 
was dus weer het andere uiterste, decadentie. Dat wil ik 
dus ook niet.” o

de aap en 
het suikertje
Een geëngageerde Palestijnse film 
maken zonder je te laten verleiden tot 
een sloganeske zwart-wit aanpak? Dat 
kan, getuige Omar, een complex drama 
waarin Hany Abu-Assad de ambivalen-
tie van mensen en de ambiguïteit van 
politiek verstrengelt.

Hoe vangt men in Afrika een aap? Door hem 
te lokken met een bokaal waarin een suiker-
tje zit. De aap grijpt de lekkernij en wil niet 
loslaten, waardoor hij vast blijft zitten. Dat 
trucje is, samen met de Palestijnse schei-
dingsmuur, zowat de dramatische leidraad 

van Omar, winnaar van de Speciale Juryprijs 
Un Certain Regard in Cannes. “Eigenlijk is 
dit autobiografisch”, zegt Abu-Assad, “na 
het succes van Paradise Now werd ik door 
Hollywood overstelpt met B-filmvoorstel-
len. Die leidden tot niets maar ik klampte me 
vast aan mijn filmdroom. Tot een vriendin 
me aanspoorde het suikertje los te laten!” De 
cineast gooide het roer om en ontwikkelde 
een in Palestina gefinancierde film met een 
grotendeels Palestijnse cast en crew.

Omar peilt heel nadrukkelijk naar de Pales-
tijnse identiteit maar vervalt niet in een 
manicheïsme dat Israëliërs in de rol van ‘de 
ander’ (lees: de vijand) duwt. Veelzeggend is 
dat de muur waarover het hoofdpersonage 
Omar aanvankelijk vlot klautert ook de Pales-
tijnen van elkaar scheidt. Om zijn geliefde te 
zien trotseert de twintiger kogels en vernede-
ringen. Een andere clandestiene actie, het 
samen met twee jeugdvrienden neerschieten 

van een Israëlische militair, brengt echter een 
fatale neerwaartse spiraal op gang. Omar 
wordt gearresteerd, gemarteld, gevangen 
gezet en in de val gelokt. Een Israëlische offi-
cier biedt een uitweg: vrijheid in ruil voor het 
verraden van zijn compagnons.

Het dilemma van Omar – spion worden of 
dubbelspion spelen – wordt nog groter door 
liefdesgevoelens en de amoureuze rivaliteit 
tussen vrienden. Jaloezie, verraad, bedrog en 
leugens bemoeilijken de keuzes. Wat moet 
Omar opofferen? Zijn idealen, zijn liefde, 
zijn vrienden, zijn volk of zijn eigenbelang? 
Abu-Assad weigert personages te veroorde-
len voor hun foute keuzes. Hij kiest voor psy-
chologische complexiteit, een constante 
morele spanning en langzaam opgebouwde 
tragiek. Waarbij duidelijk wordt dat mense-
lijke zwakheden dramatische gevolgen kun-
nen hebben, maar enkel omdat het gesloten 
universum waarin Palestijnen en Israëliërs 

leven met zijn geweld, repressie en ver-
vreemding, tot in hun psyche is doorgedron-
gen. In een sfeer van paranoia, angst en vij-
andschap wordt iedereen ziek. De onder-
drukte én de onderdrukker. Omar demoni-
seert niemand – ook officier Rami is maar 
een aapje in het pijnlijke, absurde conflict – 
maar ontmaskert op subtiele wijze een 
destructief systeem. Een systeem waar ter-
reur een dagelijkse realiteit is, een virus dat 
iedereen besmet.

Ivo de kock »»»»»

Omar paleStIna, 2013 |  regIe hanY abu-aSSad | 

97 mInuten |  met adam bakrI, waleed zuaIter, 

leem lubanY |  dIStrIbutIe wIld bunch |  te zIen 

vanaF 21 november
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Een telefoontje van het ziekenhuis met de 
melding dat hun zesjarig zoontje bij vergissing 
werd verwisseld brengt in Like Father, Like Son 
een architect aan het wankelen. Ook voor 
Hirokazu Kore-eda was dit familiedrama een 
wake-up call. door Ivo de kock

Hirokazu Kore-eda over Like Father Like Son

‘ik kijk nog altijd als een  
documentairemaker’
“In de film worden alle zekerheden en waarden van het 
hoofdpersonage afgebroken”, zegt Kore-eda. “Dat pro-
ces maakte ik ook door. Ik evolueerde van iemand die 
alleen met zijn werk bezig was tot iemand die inziet dat 
het belangrijk is om tijd voor je kinderen te maken.” Niet 
dat hij minder ging werken: “dat is onmogelijk; maar 
terwijl ik vroeger ‘s nachts thuiskwam en ging slapen 
waardoor ik mijn kind ‘s morgens niet zag, zorg ik er nu 
voor dat ik altijd met haar ontbijt. Wanneer ze naar de 
kleuterschool vertrekt, ga ik weer slapen.”

Familie is een terugkerend thema in uw werk. “Bij mijn 
eerste films speelde vooral het feit dat ik al van jongs af 
aan dol ben op familiedrama’s. Still Walking was een 
keerpunt omdat ik die film maakte kort nadat mijn 
moeder stierf, als spijtbetuiging voor alles wat ik haar 
tijdens het leven niet gezegd heb. Het werd mijn eerste 
persoonlijke film. Bij I Wish was ik zelf al vader waar-
door het thema dichter bij mijn ervaringen lag. Vroeger 
filmde ik steeds vanuit het standpunt van kinderen, Like 
Father, Like Son neemt voor het eerst nadrukkelijk het 
standpunt van de vader in.”

U kiest geen kant in de ‘nature vs. nurture’-discussie. 
“Zowel bloedverwantschap als tijd met iemand door-
brengen zijn belangrijk. Ik kan niet zeggen wat zwaar-
der weegt. Die twijfel leeft ook bij de personages en toe-
schouwers. Er bestaat niet zoiets als het grote gelijk of 
het definitieve oordeel.”

Er zijn sociale verschillen tussen beide families maar 
het belangrijkste onderscheid is dat de ene vader streeft 
naar succes en de andere naar plezier. Een commentaar 
op de Japanse samenleving? “Dat is niet het belangrijk-
ste, het gaat me vooral om wat beide vaders denken over 
hun rol. Ryota is een self-made man die neerkijkt op de 

minder succesvolle winkeleigenaar Yudai. Maar geleide-
lijk verliest hij zijn zekerheden. Dat interesseert me meer 
dan commentaar geven op de Japanse maatschappij. In 
de relatie met de grootouders zie je wel de traditionele 
denkwijzen over bloedband. Ik laat het contrast zien tus-
sen iemand die oude theorieën over vaderschap aan-
hangt en een jongere man met andere waarden.”

Waarom is Like Father, Like Son zo persoonlijk voor u? 
“Alles begon met de vraag ‘wanneer ik te weinig tijd 
doorbreng met mijn kind, hoe kan ik dan een band met 
haar opbouwen?’ Bovendien komen enkele scènes uit 
mijn eigen leven. Zo dook er ook bij mij een bloemstengel 
op uit de sofa en ontdekte ik op mijn mobieltje een foto 
die mijn dochter had gemaakt toen ik sliep. Dat was een 
shock: ik besteed niet genoeg aandacht aan haar maar zij 
observeert me wel de hele tijd. Ik heb in Like Father, Like 
Son bewust het oogpunt van de kinderen beperkt. Alleen 
door die foto merk je wat er bij de zoon leeft. Verder 
draait het om de arrogantie van een vader die alles vanuit 
zichzelf bekijkt. Kortom, het omgekeerde van Nobody 
Knows waar het motief ook de onverantwoordelijkheid 
van ouders is maar dan gezien door kinderogen. Daar 
wist je niet wat er omging in het hoofd van de moeder 
terwijl het hier gaat om de beleving van de vader.” 

Waarom koos u voor de internationale titel Like 
Father, Like Son? “De oorspronkelijke Japanse titel 
was Bloed en Water, gebaseerd op het Engelstalige 
spreekwoord ‘blood is thicker than water’. Dat bestaat 
ook in het Japans en daar wilden we een zinspeling op 
maken. Mijn regieassistent kwam toen met een ander 
spreekwoord, “Like father, like son”, dat eigenlijk het-
zelfde betekent maar dichter staat bij waar de film over 
gaat. Er zijn veel Japanse spreekwoorden die op het om-
gekeerde duiden, die onderstrepen dat je tot je derde 

jaar alle goede en slechte eigenschappen overneemt van 
de mensen bij wie je leeft. Ook al zijn dat niet de biolo-
gische ouders. Iedereen heeft daar zo zijn ideeën over. 
Het  gaat er niet om te kiezen maar om naar een even-
wicht tussen de twee te zoeken.”

U heeft het oog van een documentairemaker. “Klopt, ik 
maak nu fictie maar ik kijk nog altijd als een documen-
tairemaker. Zo zie ik tijdens het draaien dingen die me 
aansporen het scenario aan te passen en de film in een 
andere richting te sturen. Neem de scène waarin het 
jongetje in bad zit en de moeder achter de andere twee 
kinderen aanzit en over hun haar wrijft. Tijdens de op-
namen kreeg ik bijna tranen in de ogen omdat ik besefte 
dat het gaat om alledaags geluk en de vraag hoe lang dat 
geluk nog gaat duren. Die emoties opwekken was niet 
mijn oorspronkelijk opzet. Maar ze deden wel het idee 
ontstaan om als contrast een gelijkwaardige badscène te 
draaien bij de andere familie.”

Uw films met karaktergedreven verhalen en het trage 
tempo verraden een verwantschap met filmmakers als 
Ozu en Naruse. “Als ik mag kiezen dan word ik het 
liefst vergeleken met Mikio Naruse. Naruse’s persona-
ges zijn meestal mensen waarmee iets mis is. Mensen 
met problemen, die sluw zijn maar die je toch kunt ver-
geven. Dat zijn voor mij interessante, echte personages.”

Van welke film van Naruse zou u een remake overwe-
gen? “Floating Clouds, een prachtig verhaal over afgewe-
zen perfecte liefde. Maar waarschijnlijk is dat onmoge-
lijk. Dan maar Lightning, het verhaal over een moeder en 
haar dochters die van verschillende vaders komen.” o

zIe filmkrant.nl voor het uItgebreIde 

IntervIew
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Hirokazu Kore-eda over Like Father Like Son

‘ik kijk nog altijd als een  
documentairemaker’

eigen emoties eerst
De ouders van twee jongens staan in 
Hirokazu Kore-eda’s Like Father, Like 
Son voor een verschrikkelijk dilemma.

Dat verklaart alles, zegt een van de vaders in 
dit aangrijpende familiedrama als hij hoort dat 
zijn kind in het ziekenhuis verwisseld is met 
een andere baby. Want voelde hij niet altijd al 
dat de kleine Keita anders was? Bedeesder? 
Minder ambitieus? Minder begaafd? 

Of die bloedband iets verklaart, zoals zijn 
eigen dominante oude vader graag denkt, en 
wat die dan verklaart, zijn vragen waar Hiro-
kazu Kore-eda in z’n films steeds naar terug-
keert. Wat betekent de band tussen ouders 
en kinderen? Welke verantwoordelijkhe 
schept die? En hoe verandert die over tijd als 
de kinderen zelf in de rol van ouders groeien? 

Het dilemma waar de vier ouders in Like 
Father, Like Son voor staan, is de vraag of ze 
de jongens moeten ruilen. Wie beschouwen 
ze als hun echte zoon? Die met dezelfde 
genen of degene die ze hebben opgevoed? 
Kore-eda verbindt die situatie met iets wat 
de contouren van een nationaal trauma sug-
gereert wanneer hij iemand laat zeggen dat 
na de Tweede Wereld oorlog veel Japanse 
gezinnen weeskinderen moesten opvoeden. 
Die hebben dus allemaal een antwoord moe-
ten vinden op die vragen. Het wordt terloops 
opgemerkt, zoals het meeste bij Kore-eda 
zonder veel rumoer passeert.  Een handbe-
weging is genoeg om onderlinge verhoudin-

gen duidelijk te maken en de verstrengelde 
takken van een boom op de achtergrond 
kunnen een indruk geven van de verwarde 
emoties bij de personages op de voorgrond. 

Het verklaart eigenlijk heel weinig, die 
bloedband. Genetisch verwant of niet, de 
band tussen ouders en kinderen draait om 
verantwoordelijkheid nemen. Jezelf opzij 
zetten, zoals Keita’s vader moet leren. Hoe-
wel, dat klinkt ook weer simpeler dan  de 
realiteit ooit zal zijn, want er is altijd de 
schaduw van het verleden. Of de schaduw 
van het ontbrekende verleden als kinderen 
en ouders elkaar jarenlang ontlopen hebben. 
Dan zit er niks anders op dan de verhoudin-
gen opnieuw te kalibreren om te ontdekken 
wat er nog voor gemeenschappelijks is.

Vertrouwen kost tijd, bewijzen Kore-eda’s  
nauwkeurig gecomponeerde drama’s. Maar 
de personages weigeren die aan elkaar te 
geven. Ze laten elkaar in de steek omdat ze 
meer tijd voor zichzelf willen of om moei-
lijke vragen uit de weg te gaan. Eigen emoties 
eerst, is het motto van Kore-eda’s volwasse-
nen. Gelukkig hebben die in Like Father, Like 
Son niet altijd het hoogste woord.

ronald roverS »»»»» 

Like Father, Like Son 2013, japan |  120 mInu-

ten |  regIe hIrokazu kore-eda |  met maSaharu 

FukuYama, machIko ono |  dIStrIbutIe lumIère | 

te zIen vanaF 21 november
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hoofd in de 
strop The Counselor

Na geslaagde verfilmingen van zijn romans The Road 
en No Country for Old Men schreef Cormac McCarthy 
zijn eerste oorspronkelijke filmscenario, The Coun-
selor. Ridley Scott maakte er een verontrustende 
misdaad thriller van. door FrItz de jong

Cameron Diaz neukt een auto. Daar. We hebben het ge-
zegd. Als het bloedlinke gangsterliefje Malika kronkelt 
zij in spagaat over de voorruit van een Ferrari. Op de be-
stuurdersstoel zit drugsbaron Reiner, gespeeld door Ja-
vier Bardem, verbluft toe te kijken. We hebben Reiner 
leren kennen als een excentriekeling, die het prima 
vindt dat zijn minnares twee cheeta’s als huisdier 
houdt. Maar dit gaat zelfs hem te ver. “Het was mij te 
gynaecologisch.”

Diaz’ acrobatische potje raamlapseks is slechts een 
van de vele spraakmakende scènes in The Counselor, 
Ridley Scotts verfilming van het eerste oorspronkelijke 
scenario van Cormac McCarthy. Halverwege de film 
horen we Reiner bijvoorbeeld vertellen over een door 

nietsontziende boeven gebruikt wurgapparaatje, dat 
zonder pardon de halsslagader doorsnijdt, om vervol-
gens het slachtoffer te onthoofden. Als je in een film een 
revolver ziet weet je dat er mee zal worden geschoten. 
Het is dan ook geen verrassing dat dit omzichtig aange-
kondigde wurgapparaat uiteindelijk zijn bloederige op-
wachting maakt. En dan hebben we al een spectaculaire 
onthoofding achter de rug.

Schimmige deal
Met zijn vele brute afrekeningen maakt The Counselor 
duidelijk dat de omgangsvormen er niet fijnbesnaarder 
op worden bij een drugsdeal van twintig miljoen dollar. 
Over het exacte hoe en waarom van die deal laten Mc-

Carthy en Scott de kijker overigens opzettelijk in het 
duister tasten. We zien een vrachtauto ingeladen wor-
den in Mexico en uitgeladen in Chicago. Tussen vertrek 
en aankomst proberen verschillende kartels hun han-
den op de kostbare lading te krijgen. Verder krijg je als 
kijker net zo veel inzicht in de betrokken personages, 
hun motivaties en verhoudingen alsof je alleen afleve-
ring 2, 4, 8 en 12 van een seizoen Breaking Bad hebt mo-
gen bekijken. Die associatie met de gelauwerde tv-serie 
is niet toevallig: een groot deel van de film speelt zich af 
in de kurkdroge woestijnen van het Amerikaanse zuid-
westen, waar lokale en Mexicaanse kartels elkaar om ie-
dere meter afzetmarkt bestrijden. Er is zelfs een bijrol 
weggelegd voor Dean Norris, die in Breaking Bad de rol 
speelt van Hank (de zwager van hoofdpersoon Walter 
White, en een smeris met de mentaliteit van een obses-
sieve pitbull).

In The Counselor komt de politie aan het hele verhaal 
overigens niet te pas. De boeven ruimen elkaar op en 
gaan daarbij uiterst grondig te werk. Anders dan in 
Breaking Bad, waarin Walter White bij volle bewustzijn 
het pad van wanhopige kankerpatiënt tot gewetenloze 
drugsbaron bewandelt, is er in de wereld van The Coun-
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selor geen keuzevrijheid. Of beter gezegd: de keuzes zijn 
allang gemaakt, en nu is het een kwestie van de conse-
quenties aanvaarden. 

Repercussies
Dat besef begint maar langzaam te dagen bij de raads-
man naar wie de film genoemd is. Michael Fassbender 
zet deze advocaat neer als een statusgevoelige metro-
man, die zijn geliefde (Penélope Cruz) wil imponeren 
met een luxe levensstijl en een peperdure verlovings-
ring. Ondanks waarschuwingen van zijn cliënt Reiner 
besluit de Counselor – een andere naam krijgt hij niet – 
zijn geld te investeren in de drugstransactie. Veel te laat 
realiseert hij zich dat een drugsdeal geen gewone zaken-
deal is. Ook als een andere geldschieter, gespeeld door 
een laconieke Brad Pitt, hem waarschuwt voor de af-
schuwelijke repercussies die de Counselor en zijn ge-
liefde zullen treffen als de drugstransactie fout loopt, 
dringt het niet tot hem door dat hij een onomkeerbare 
foute keuze heeft gemaakt.

Ridley Scott filmt de gebeurtenissen glad en voor zijn 
doen tamelijk afstandelijk. In het bijzonder ziet hij af 
van de campy grand guignol waaraan hij zich bezondig-

de in Hannibal. De scène waarin Hannibal Lector de 
schedel van politieman Ray Liotta lichtte om deze zijn 
eigen hersens te laten opeten was toch vooral om te la-
chen. Het geweld in The Counselor is daarentegen ex-
cessief zonder een moment misplaatst ironisch of cam-
py te worden.

Het zou een understatement zijn om The Counselor 
onheilszwanger te noemen. Het onheil is namelijk al-
lang geschied. Net zoals in No Country for Old Men het 
noodlot van Josh Brolins personage bezegeld is op het 
moment dat hij besluit de buit van een misdaad in te 
pikken. Door in zee te gaan met Reiner en diens nog veel 
geschiftere zakenpartners stopt de Counselor zijn hoofd 
in de strop van het wurgapparaat. Als de motor van die 
strop eenmaal is aangezet begint de draad strak te trek-
ken en is er geen manier meer om de onthoofding te 
stoppen. Probeer je dat toch dan verlies je behalve je 
hoofd misschien ook nog je vingers. Akelig, maar waar.

The Counselor »»»»» verenIgde Staten/

groot-brItannIë, 2013 |  regIe rIdleY Scott |  117 

mInuten |  met mIchael FaSSbender, cameron 

dIaz, javIer bardem, brad pItt |  dIStrIbutIe 

warner broS. |  te zIen vanaF 14 november

scenario: 
cormac 
mccarthy
Met The Counselor levert de Ameri-
kaanse schrijver Cormac McCarthy 
zijn eerste originele scenario af. Hij 
wilde het na de adaptaties van The 
Road en No Country for Old Men ook 
wel eens zelf proberen.

Zelfs een Pulitzer en andere prijzen maken 
van een gelauwerde schrijver als Cormac 
McCarthy (1930) nog niet automatisch een 
goede scenarist. Dat is althans de voorlopige 
conclusie die de LA Times trok na het lezen 
van een aantal recensies over The Counselor, 
de eerste film waarvoor McCarthy zelf het 
scenario schreef. Met boeken als All the 
Pretty Horses, The Road, en vooral No Coun-
try for Old Men was hij al grootleverancier 
voor Hollywood, dus dat hij het een keer zelf  
wilde proberen was niet zo verwonderlijk. 
Geen van zijn grote voorgangers (Aldous 
Huxley, William Faulkner, F. Scott Fitzge-
rald, Vladimir Nabokov) schreef een origi-
neel scenario voor Hollywood. 

Maar de recensenten hebben zo hun twij-
fels over het doorbreken van deze ‘ban’. Alles 
wat in zijn boeken goed werkt (suspense, 
filosofie, dialogen) lijken met grote spijkers 
op het filmscenario vastgenageld.

Cormac McCarthy is een van de meest 
raadselachtige van de nog levende Ameri-
kaanse schrijvers die ooit eens op zoek waren 
naar ‘de grote Amerikaanse roman’. Hij laat 
zich zelden interviewen. Pas toen Oprah 
Winfrey de postapocalyptische roman The 
Road tot boek van de maand van haar ‘Book 
Club’ uitverkoos, verscheen hij zomer 2007 
voor het eerst op televisie (“Ik denk dat het 
niet goed voor je hoofd is. Je bent lang bezig 
een boek te schrijven, en dan moet je er mis-
schien niet over praten. Je moet het gewoon 
doen”).  Dat was kort na de première van No 
Country for Old Men van de gebroeders Coen 
op het Filmfestival Cannes, waardoor zijn 
pessimistische kijk op de wereld opeens 
reuze hip werd gevonden door een nieuwe 
generatie lezers. 

McCarthy bedient zich vooral van (lite-
raire) genres om zijn diagnose van de Ameri-
kaanse maatschappij te geven. Of het nou in 
de vorm van een western of een scienceficti-
onverhaal is.  Wat dat betreft is het geweld-
dadige drugsdrama The Counselor ook weer 
een karakteristieke McCarthy, die zich net 
als de meeste van zijn verhalen op de grens 
tussen de VS en Mexico afspeelt. Hij schreef 
weer een hele verzameling vreemde perso-
nages bij elkaar (waarvoor door regisseur 
Ridley Scott netjes een hoop steracteurs 
werden gecast), legde ze de vage en filosofi-
sche dialogen in de mond, en verstopte 
kort om zijn plot onder een hele hoop ideeën. 
Maar er zit toch minstens weer één karakte-
ristieke McCarthy-scène in die zo geweldig 
gek is dat hij een instant klassieker mag wor-
den genoemd. Ja juist ja. Die met Cameron 
Diaz.

dl
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Marion Cotillard over Blood Ties

‘het kon me geen bleep schelen’
Marion Cotillard, de populairste Fran-
çaise in Hollywood, speelt in twee films 
die zich afspelen in New York. “Ik heb 
alle films van Sophia Loren.” 
 door keeS drIeSSen

Marion Cotillard (1975) is momenteel Française numéro 
une in Hollywood. Al maakte ze tot nu toe de meeste in-
druk in Europese producties (denk aan De rouille et d’os 
van Jacques Audiard), Hollywood maakte haar wereld-
beroemd. Met name dankzij Christopher Nolans Incep-
tion (2010) en The Dark Knight Rises (2012) – waarbij die 
laatste haar wel opzadelde met een van de gênantste 
sterfscènes ooit.

Nieuwsgierig maakt haar aangekondigde project met 
de gebroeders Dardenne. In de tussentijd verschijnt ze 
in twee Amerikaanse producties: Blood Ties, de Ameri-
kaanse remake door de Franse regisseur Guillaume Ca-
net van Les liens du sang (Jacques Maillot, 2008) – 
waarin Canet destijds zelf de hoofdrol speelde – en The 
Immigrant van James Gray, tegenover Joaquin Phoenix 
en Jeremy Renner. Beide films spelen in New York en 
beleefden hun première in Cannes, waar de Filmkrant 
bij La Cotillard op audiëntie ging.

Wat is het eerste waaraan u denkt bij New York? “Dat 
is privé, haha!”

Het eerste wat u met ons kunt delen. “Eh... dat was toen 
ik hoorde dat ik de rol in Nine [Rob Marshall, 2009] had 
gekregen. Ik stond op Broadway op en neer te springen 

van geluk. Niemand kende mij nog – ik was gewoon een 
gekke springende Française. Maar het kon me toen, je-
weet-wel, geen bleep schelen wat mensen van me dach-
ten.”

Blood Ties is geïnspireerd door Amerikaanse films uit 
de jaren zeventig, zoals The French Connection. Net 
als in die films zijn in Blood Ties de mannenrollen beter 
uitgewerkt. “Ja, zoals meestal! Maar alleen al het vinden 
van een goed script is bijzonder. Om dan ook nog een 
sterke vrouwenrol te vinden... Daarom heb ik ook zo veel 
moeite gedaan om De rouille et d’os te doen – want ei-
genlijk botste die met de opnames voor The Immigrant. 
Maar door een soort Tetris te spelen met mijn schema is 
het gelukt. Zo’n rol mag je gewoon niet missen.”

Hoe zwaar is het om de ene film na de andere te doen? 
“Superzwaar. Maar ik kan soms gewoon geen nee zeg-
gen. Het was helemaal niet de bedoeling dat ik meteen 
weer zou gaan werken nadat ik moeder was geworden. 
Maar ik vond werken met Christopher Nolan zo gewel-
dig [voor Inception], dat ik geen nee kon zeggen toen hij 
me vroeg voor The Dark Knight Rises. En James Gray 
had het script voor mij geschreven, dus daar kon ik ook 
geen nee tegen zeggen. En tegen Jacques Audiard ook 
niet en Guillaume Canet ook niet en zo heb ik in het eer-
ste jaar van mijn moederschap vier films gedaan. Maar 
daarna heb ik een jaar vrij genomen.”

En dus moest u nee zeggen tegen Cosmopolis? “Ja. Dat 
moest. En dat was moeilijk, want David Cronenberg is 

een van mijn favoriete regisseurs.”

U speelt in The Immigrant een Italiaanse. Had u Ita-
liaanse actrices als rolmodel? “Ik heb alle films van 
Sophia Loren gezien. Ik heb een enorme verzameling. Ik 
bedoel, echt al haar films. Zelfs degene die niemand kan 
vinden, die heb ik.”

De scène waarin u uitbarst in een Italiaanse scheldka-
nonnade, is dat Loren? “Dat weet ik niet. Dat kan ik 
niet analyseren. Ik voed mezelf met allerlei dingen en 
daaruit komt iets voort dat ik niet helemaal onder con-
trole heb. Dat is hoe ik werk. Ik wil niet alles beheersen. 
Ik moet me kunnen verliezen.”

En sprak u al Italiaans? “Geen woord. Dat was een 
grote uitdaging. Maar als ik een personage voorbereid, 
maak ik mezelf leeg en wacht ik op wat er komt. En het 
eerste wat er bij Monica, mijn personage in Blood Ties, 
in me opkwam, was dat ze Italiaans was. Guillaume zei: 
goed idee! En toen bedacht ik pas: ik spreek helemaal 
geen Italiaans... En dan is een perfect Italiaans accent 
heel moeilijk. Maar het moest. Het was een goed idee, 
dus heb ik me gewoon een slag in de rondte gewerkt.”

U lijkt weinig last te hebben van typecasting. Zijn er 
rollen die u graag zou doen waarbij mensen niet aan u 
denken? “Ik zou graag een komedie doen. Ik weet niet 
of ik het kan. Ik denk dat ik heel, heel hard zou moeten 
werken om meer te leren over het ritme van komedies. 
Want elke acteur weet: dat is het moeilijkste genre.” o
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Marion Cotillard over Blood Ties

‘het kon me geen bleep schelen’

Blood Ties
the french 
connection
De Franse regisseur Guillaume Canet 
verwijst in zijn Engelstalige remake 
Blood Ties openlijk naar klassieke mis-
daadfilms uit de jaren zeventig, maar 
vergeet zijn personages voldoende 
complexiteit te geven om zich met die 
voorgangers te kunnen meten.

Het mag een opvallende trend genoemd 
worden: Franse regisseurs die kostuumfilms 
maken in Amerika. Of nou ja, de term kos-
tuumfilms is misschien misleidend – hier 
geen barokke baljurken – maar in ieder geval 
zijn het films die drijven op een duidelijke 
historische setting. Eerst was er Laurent 
Cantets Foxfire, over een meidenbende in 
upstate New York in de jaren vijftig. Arnaud 
Desplechin trok voor zijn Jimmy P. naar 
naoorlogs Kansas. En nu recreëert Guillaume 
Canet voor Blood Ties het New York van de 
jaren zeventig: brede Amerikaanse bolides, 
volgroeide bakkebaarden en een soundtrack 
vol authentieke soul- en rockhits.

Canet wist een indrukwekkende interna-
tionale cast voor zijn productie te strikken. 
Brit Clive Owen en Amerikaan Billy Crudup 
spelen twee broers aan weerszijden van de 
wet, en er zijn belangrijke bijrollen voor 
onder meer James Caan, Vlaming Matthias 
Schoenaerts, Française Marion Cotillard en 
Amerikaanse Mila Kunis. Ze meten zich met 
wisselend succes een plat New Yorks accent 
aan (met Schoenaerts als verrassende win-
naar en Cotillard onbetwist de zwakke scha-
kel), maar krijgen weinig te doen met karak-
ters die maar geen diepte willen krijgen. 
Canet herschreef zelf, samen met regisseur 
James Gray, het scenario van de Franse film 
Les liens du sang (2008), waarin hij een van 
de hoofdrollen speelde en die op zijn beurt 
losjes was gebaseerd op de gelijknamige 
semi-autobiografische roman van broers 
Bruno en Michel Papet. Ze verplaatsten het 
verhaal van Lyon naar het New York van de 
jaren zeventig, wat Canet de kans geeft te 
knipogen naar klassiekers als The French 
Connection, tot en met de geschilderde pos-
ter van de film.

Ten opzichte van de versie die op het afge-
lopen filmfestival buiten competitie in pre-
mière ging, is Blood Ties dik twintig minuten 
ingekort, maar met ruim twee uur op de klok 
voelt de film nog altijd lang. Vooral in het 
eerste uur wil er maar geen vaart in het ver-
haal komen: de kijker weet allang dat oudere 
broer Chris (Owen) nadat hij uit de gevange-
nis komt zijn criminele leven weer op zal 
pakken, en dat zijn jongere broer en politiea-
gent Frank (Crudup) daar tegenover zal 
komen te staan. Maar Canet neemt zoveel 
tijd voor de aanloop, dat de interesse vervlo-
gen is lang voor hij de ontknoping bereikt.

jooSt broeren »»»»»

Blood Ties FrankrIjk/vS, 2013 |  regIe guIl-

laume canet |  127 mInuten |  met bIllY crudup, 

clIve owen |  dIStrIbutIe lumIère |  te zIen vanaF 

31 oktober

françaises in hollywood
marion cotillard is momenteel de grootste 
Française in hollywood. je ziet wel eens ie-
mand anders (audrey tautou in the da vinci 
code; mélanie laurent in Inglourious basterds; 
eva green in casino royale; de waalse cécile 
de France in hereafter; en juliette binoche zit 
binnenkort in godzilla), maar meestal blijft dat 
bij uitstapjes binnen een Franse of europese fil-
mografie. met public enemies, nine, Inception, 
midnight in paris, contagion en the dark 
knight rises heeft marion cotillard (die in 
2008 een oscar won voor haar rol als edith 
piaf in het Franse la vie en rose) echter een 
zwaar amerikaans track record. haar char-
mante accent lijkt daarbij alleen maar in haar 
voordeel te werken.

en dat terwijl haar collega Isabelle huppert 
me ooit zei dat juist haar moedertaal een reden 
was om minder over de grens te kijken: “Ik heb 
in amerika gewerkt en het spelen in het engels 
zelf, daarvan raak ik niet echt in extase. Ik doe 
het, maar het wordt er niet beter van. Ik speel 
liever in het Frans.” catherine deneuve wees 
me op het belemmerende amerikaanse conser-
vatisme: “Ik presenteerde een film van andré 
téchiné in los angeles, waarin ik een lesbienne 
speelde. men zei mij: je hebt veel geluk dat je in 

Frankrijk zo’n rol kunt spelen. Iemand als meryl 
Streep zou zich dit niet kunnen veroorloven.”  
en collega juliette binoche zei me: “Ik had naar 
amerika kunnen gaan. maar ik wil niet in een 
systeem zitten. zoals ik nu werk ben ik vrijer en 
heb ik volgens mij meer mogelijkheden.” 

keeS drIeSSen

marion cotillard in blood ties
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In het kielzog van de Franse regisseur Guillaume Canet trokken Marion Cotillard, 
Clive Owen en Matthias Schoe naerts naar de VS om een Frans misdaaddrama te 
transformeren in een Europese versie van een Amerikaanse jaren ’70 film.  
De titel onthult het thema: Blood Ties. door Ivo de kock

Blood Ties is een Amerikaanse remake van Les liens du 
sang (2008). “Omdat ik bij de remake de personages 
meer wilde volgen, moest ik knippen in het verhaal van 
Les liens du sang en dat was niet leuk”, zegt Guillaume 
Canet, “maar ik genoot er wel van om de intrige bij de 
Amerikaanse cultuur te laten aansluiten.” Canet speel-
de de hoofdrol in Les liens du sang van Jacques Maillot 
en toont zich nu als regisseur een bewonderaar van 
Amerikaanse cinema. “Ik ben een onvoorwaardelijke 
fan van Cassavetes, Lumet, Schatzberg en Peckinpah”, 
zegt Canet, die Blood Ties anno 1974 laat starten in het 
New York van de eerste drie regisseurs. Chris (Clive 
Owen) komt uit de gevangenis en sleurt zijn broer, poli-
tieagent Frank (Billy Crudup), mee in een neerwaartse 
spiraal.

Waarom werd je eerste Amerikaanse film een remake? 
“Ik ben verliefd op de hoofdpersonages. Toen ik als ac-
teur het script van Les liens du sang kreeg las ik het als 
een regisseur. Ik wilde de film regisseren en vertelde dat 
ook aan Jacques Maillot. Hoe tevreden ik ook was met 
het eindresultaat, het verlangen om iets te doen met het 
materiaal bleef. Toen mijn film Ne le dis à personne aan-

sloeg in Amerika bood men me als regisseur films uit 
het genre van The Tourist aan. Maar als controlfreak 
wilde ik me niet laten dirigeren door een grote studio of 
werken met materiaal dat me niet aansprak. Deze 
Griekse tragedie bood me houvast. Het tragische ge-
voel, de complexiteit van de personages, de dilemma’s 
waarmee ze worstelen; dat spreekt me aan. Frank is fout 
wanneer hij zegt ‘Blood ain’t everything’. Je deelt on-
danks alle verschillen veel met je broer, je draagt het-
zelfde gewicht op je schouders. Zelf heb ik geen broer 
maar twee oudere zusters en die relatie met een broer 
heb ik altijd gemist.”

Je werkte met James Gray aan het scenario. “Toen ik 
met James in de jury van Cannes zat vroeg ik of hij ie-
mand kende die geknipt was om New York met het ver-
haal en de personages te verweven. James werkt enkel 
aan zijn eigen scripts en het verbaasde me dat hij ant-
woordde: ‘Ik.’ Maar het broederverhaal had voor hem 
iets shakespeareaans. De samenwerking bleef beperkt 
tot twee weken in Parijs en een week in Los Angeles, 
omdat hij niet meer tijd had. Zijn werkwijze verschilt 
wel sterk van de mijne. Toen we doorliepen wat ge-

schrapt moest worden om van de Franse personages 
New Yorkers te maken, noteerde James alles op fiches 
die de scènes beschrijven. Door deze fiches te rang-
schikken krijg je meteen de filmstructuur. Zelf werk ik 
intuïtiever. De film zit in mijn achterhoofd maar ik be-
gin vrij chaotisch met het schrijven van scènes. Zonder 
aan het geheel te denken. James is een schitterend ci-
neast maar het enige wat me bij hem stoort is iets dat hij 
me absoluut wilde laten doen: het steeds aankondigen 
van wat er gaat gebeuren. Zo’n pay off is niets voor mij, 
ik verkies ellipsen.”

De muziek, de look, het verhaal: alles ademt de seven-
ties. “De Franse versie speelde in de jaren ’80 maar ik 
wou graag verder terug in de tijd. Ik verkoos de jaren ’70 
omdat de muziek toen beter was! Nee, mijn droom was 
het, veel meer dan het maken van een Amerikaanse 
film, om een verhaal te vertellen dat zich afspeelt in 
Amerika tijdens de seventies. Jerry Schatzbergs Panic in 
Needle Park blijft een eeuwige inspiratiebron en ik ben 
dol op de look van jaren ’70 films met hun korrelig beeld 
en gewassen kleuren. Ik wou Blood Ties zo geloofwaar-
dig mogelijk houden en stak dan ook veel tijd in details 
zoals het ‘vuil’ krijgen van de auto’s. Het moest niet op 
de seventies lijken, het moest de seventies zijn en de 
kijker het gevoel geven midden in dat tijdperk te zitten.” 
 o

Guillaume Canet over Blood Ties

‘ik ben gek op amerikaanse 
jaren ’70 films’

cantet en owen op de set van blood ties
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 Het diner  de
waanzin 

van  
alledag

Menno Meyjes maakte van Herman 
Kochs Het diner iets verontrustends en 
actueels. Eindelijk weer een Nederland-
se film die zich door gekte laat leiden.

door ronald roverS

Gekte is zeldzaam in Nederlandse films. Nog zeldzamer 
is het dat een film ermee eindigt, want voor je het weet 
blijft het publiek vertwijfeld achter. Toch is dat precies 
wat Menno Meyjes’ verfilming van Herman Kochs ro-
man Het diner durft te doen. Gekte laten zien die zich 
vermomt als baldadigheid, politieke ambitie of ouder-
lijke liefde, vooral tastbaar gemaakt door twee geraffi-
neerde rollen van Jacob Derwig en Thekla Reuten.

Koch baseerde het verhaal op een voorval in Barcelo-
na uit 2005 waarbij twee jongens in een glazen portiek 
een zwerfster in brand staken die daar vervolgens aan 
overleed. Meyjes’ versie van Het diner is niet geïnteres-
seerd in die daders en godzijdank ook niet in de idiotie 
van de erfelijke ziekte die Koch in z’n boek als verklaring 
suggereerde. Hij stuurt het verhaal een veel interessan-
tere kant op.

De film speelt zich voornamelijk af in een restaurant 
waar de vier ouders van de jongens samenkomen om 
hun strategie te bespreken, nadat ze de twee op televi-
siebeelden herkend hebben: openbaar maken of geheim 
houden? Het gaat tenslotte om hun kinderen. Paul (Der-
wig) is een werkloze geschiedenisleraar en de verteller 
van het verhaal, Claire (Reuten) is zijn vrouw, Pauls 
broer Serge (Daan Schuurmans) een politicus die zich 
later die avond kandidaat wil stellen voor het premier-
schap, en Babette (Kim van Kooten) zijn echtgenote.

Vacuüm
Het is geen toeval dat Meyjes meerdere keren glazen 
façades als decor gebruikt want die verbeelden de es-
sentie van de film. Het diner opent met Paul die onder 
het toeziend oog van z’n zoon in het glazen kantoortje 
van de conrector een tirade begint over de onevenredige 
historische aandacht voor de zwaksten in de maat-
schappij. Volgens Paul tellen alleen de winnaars. Dat hij 
het recht claimt om een klootzak te zijn is het kloppen-
de, duistere hart van de film. Mensen die zich afkeren 
van de maatschappij en zichzelf tot enige autoriteit uit-
roepen creëren het soort morele vacuüm om zich heen 
– de glazen ruimtes – waarin gekte ontstaat en waarin 
uiteindelijk gruwelijkheden zoals in Barcelona kunnen 
plaatsvinden. Meyjes is wel zo slim om die gekte niet al-
leen bij een verbitterde eenling als Paul te zoeken. Ook 
in de liefde, zoals hier met een oedipale twist tussen ou-
der en kind (Claire), of door blinde ambitie (Serge, Ba-
bette) kan iemand grip op de realiteit verliezen. 

Elk afkeren van de wereld kan tot waanzin leiden. 
Ook bij mensen die op het eerste gezicht in orde lijken. 
Dat de film op die noot durft te eindigen, een film die 
Eyeworks gezien de populariteit van het boek vermoe-
delijk toch als een publieksfilm beschouwt, krijgt hope-
lijk navolging. En wat een lekker laatste shot van Paul 
dat alles aan het wankelen brengt en dat de film in die 
laatste seconden in een thriller verandert. Dit is nou 
eens geen film als slaapliedje maar een film om van 
wakker te schrikken.

Het diner »»»»» nederland, 2013 |  regIe 

menno meYjeS |  87 mInuten |  jacob derwIg, the-

kla reuten, daan SchuurmanS, kIm van kooten 

|  dIStrIbutIe a-FIlm benelux |  te zIen vanaF 7 
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Menno Meyjes over Het diner
‘we moeten een keer gaan eten’
Het diner is het verhaal over een zieke-
lijke symbiose tussen ouders en kinde-
ren. Wie is als ouder in staat om kri-
tisch te blijven, ook als je kind iets 
verschrikkelijks doet?

Een jaar of tien geleden vertelde Menno 
Meyjes dat hij dacht dat we onder de ver-
keerde omstandigheden allemaal een Hitler 
konden worden. De aanleiding toen was 
Meyjes’ film Max waarin de jonge Hitler zich 
tijdens het Interbellum ontwikkelt tot een 
gevaarlijke demagoog. Ziet Meyjes een ver-
band met de geweldsdaad van de jongens in 
Het diner, zijn verfilming van de roman van 
Herman Koch, die ook een volstrekt amorele 
wil tot macht is? “We moeten een keer gaan 
eten”, zegt de filmmaker aan de telefoon van-
uit Londen. “Dit is precies mijn fascinatie.”

Meyjes werkte tot 2002 vooral in de Ver-
enigde Staten als scenarist. Hij schreef het 
scenario van The Color Purple van Steven 
Spielberg op basis van de novelle van Alice 
Walker en werkte opnieuw met Spielberg 
samen aan Indiana Jones and the Last 
Crusade. In 2002 debuteerde hij met Max als 
regisseur. Het was Meyjes die contact opnam 
met producent Eyeworks om van Het diner 
van Herman Koch een film te maken. 

Controle
“Een van de thema’s is de verleidelijkheid 
van macht. De verleiding van een volkomen 

amoreel bestaan, als weerstand tegen het juk 
van het leven. De neiging om daaraan gehoor 
te geven onderdrukken we, maar die komt 
soms toch naar boven. Veel populaire cul-
tuur kanaliseert onderdrukte neigingen, 
daarom zijn we ook zo gefascineerd door 
geweldsfilms.”

Maar Meyjes wil liever niet psychologise-
ren. Niet te veel in elk geval. “Het is lastig om 
over te praten. Als mensen ingewikkelde 
processen zoals het gebruik van geweld door 
jongeren proberen te verklaren denk ik vaak: 
‘Hou op met lullen’. Mensen zijn altijd 
gewelddadig geweest. Het verschil is dat 
tegenwoordig alles wordt opgenomen. We 
vangen het geweld via de lens van de camera 
in een frame, het gaat de wereld over en het 
wordt eindeloos herhaald. Dat gebeurde ook 
met de moord in Barcelona waar het boek 
van Koch op is gebaseerd. Die werd vastge-
legd door beveiligingscamera’s en de beelden 
werden destijds op de Spaanse televisie ver-
toond. Stills ervan zijn nog steeds online te 
vinden. Het vastleggen en framen suggereert 
dat we er controle over hebben maar dat 
hebben we niet.”

“Een gedachte die ik bij Kochs boek en tij-
dens het filmen wel steeds in m’n hoofd had, 
is dat het over mensen gaat die niet weten 
waar ze zelf eindigen en waar hun kinderen 
beginnen. Je neemt als ouder bijna vanzelf de 
schuld op je voor de daden van je kinderen, 
maar zodra je dat doet, ontneem je het kind 

z’n eigenheid. Als je die grens niet duidelijk 
stelt, groeit er een ziekelijke symbiose. Daar 
gaat de film over. Langzaam sluipt de gekte 
erin. Men kijkt voortdurend naar elkaar. Dat 
verbeelden we met het visuele thema van 
glas, doorzichtigheid, spiegels en bespione-
ren.”

Het huwelijk
Het diner speelt zich grotendeels af in een 
restaurant waar de ouders van de twee jon-
gens elkaar ontmoeten om te overleggen wat 
ze moeten doen. De man van het ene stel, 
Jacob Derwig, is in werkelijkheid de echtge-
noot van de vrouw van het andere stel, Kim 
van Kooten. Had dat nog een speciale reden, 
wetende dat waarschijnlijk veel andere 
acteurs en actrices een rol hebben gepro-
beerd te bemachtigen? Nee, zegt Meyjes. 
Geen reden. Ze waren allebei precies wat hij 
zocht. Op het moment dat hij ze castte wist 
Meyjes niet eens dat ze getrouwd zijn.

Cate Blanchett
Nog voordat Het diner in de Nederlandse 
bioscopen verschijnt, werd bekend dat Cate 
Blanchett een Engelstalige film van het boek 
gaat regisseren. Was dat niet vervelend, zo 
veel aandacht voor een andere versie van het 
verhaal? “Nee, want ik wilde die film niet 
maken. Het is mij ook gevraagd en ik heb er 
wel mee lopen worstelen, maar om twee 
redenen leek me dat niet slim. In de Angel-

saksische wereld zal te veel nadruk op mora-
liteit worden gelegd. Omdat die jongens in 
het verhaal iets verschrikkelijks hebben 
gedaan, lijkt mij dat een dood eind. Veel 
interessanter is wat er met die familiever-
houdingen gebeurt: het gedrag van de ouders 
ten opzichte van elkaar en hun kinderen. De 
tweede reden is dat die Amerikaanse politici 
zich zo extreem bewust zijn van hun imago 
dat een politicus als Serge, die zich mis-
schien kandidaat stelt voor het premier-
schap, nooit het geduld zou opbrengen dat 
hij hier laat zien. Uit angst voor z’n carrière 
zou een Amerikaan in een reflex de politie 
bellen. Weg verhaal.”

“Er zit iets weerbarstigs in het boek en dat 
hebben we overgenomen. Iets wat niet poli-
tiek correct is. Ook een reden dat het in een 
Engelse markt moeilijk zal liggen. Ik moet 
trouwens wel zeggen dat het Engelstalige 
publiek bij een eerste screening in Toronto 
heel goed reageerde. Maar dat was wel een 
festivalpubliek.” 

ronald roverS

menno meyjes
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De Franse cineaste Rebecca Zlotowski 
maakt films om het leven te intensive-
ren. Eerst met het impressionistische, 
fragiele coming-of-age-verhaal Belle 
épine en nu met het expressionistische, 
giftige liefdesverhaal Grand central. 
Opnieuw met een energieke Léa Sey-
doux. door Ivo de kock

“Niet dat ik met Léa Seydoux een soort Antoine Doi-
nel-cyclus wil maken, maar ze is wel mijn alter ego, 
mijn Jean-Pierre Léaud”, zegt Rebecca Zlotowski. “Léa 
speelt een ambigue vrouw, verscheurd tussen twee 
mannen.” Seydoux straalt als arbeidster in een kerncen-
trale intensiteit, directheid en geheimzinnigheid uit en 
is bereid om risico’s te nemen voor de liefde. Haar ex-
plosieve relatie met een geborgenheid en identiteit zoe-
kende Tahar Rahim speelt tegen een achtergrond van 
nucleair gevaar, vervreemding en klassenstrijd. 

Waarom situeer je dit amour fou-verhaal in de 
schaduw van een kerncentrale? “Omdat er een ana-
logie is tussen het gevaar dat schuilt in een liefdesrelatie 
en het gevaar dat verbonden is met nucleaire energie. 
Toen ik met Gaëlle Macé aan het scenario werkte, 
maakten we steeds gebruik van een behoorlijk senti-
menteel lexicon. We spraken over de centrale in termen 
van opwinding, gevaar en mysterie. Wanneer je een ra-
dioactieve dosis krijgt weet je niet meteen wat de gevol-
gen zullen zijn. Je kan ziek worden, moedig reageren, 

‘waar gevaar
liefde

Rebecca Zlotowski over Grand central

heerst wordt 
krachtiger’
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een betekenis geven aan de situatie. Dat is bij een lief-
desverhaal niet anders. Daarom wilden we een dialoog 
creëren tussen wat er in de centrale aan de hand is met 
de arbeiders en wat er buiten in de natuur gebeurt met 
al die oplaaiende menselijke emoties en passies.”

Waarbij de sensualiteit van de natuur in contrast 
staat met de kilheid van de centrale.  “Al is er ook sen-
sualiteit in de centrale. Het omkleden in steriele pakken 
wordt klinisch beschreven maar heeft toch een sensuele 
ondertoon. De centrale beïnvloedt ook de hele omge-
ving, door het warme water dat vrijkomt is de omrin-
gende vegetatie tropisch en kan je in de buurt zelfs kro-
kodillen kweken.” 

Wat was er eerst: de centrale of het liefdesverhaal? 
“Het liefdesverhaal. Ik was niet zeker of ik na Belle épine 
wel een tweede film wilde maken en daarom zocht ik 
geen onderwerp. Het is met film zoals met liefde, wan-
neer je ernaar op zoek gaat vind je het niet. Gaëlle was er 
meer dan ik van overtuigd dat ik een nieuwe film moest 

maken en vanaf het moment dat ze met het verhaal 
kwam, was ook ik gewonnen. Dat heeft alles te maken 
met waar dit verhaal om draait: het gegeven dat in een 
omgeving waar gevaar heerst de liefde krachtiger wordt. 
Zich in een kerncentrale begeven is, net zoals verliefd 
worden, vechten tegen het eigenbelang. Ik wilde sterke, 
nobele gevoelens laten opbloeien in een vreemde, ge-
vaarlijke wereld.”

Ditmaal een mannelijke wereld. “Als iets me stoorde 
aan mijn debuut, dan was dat het feit dat de focus hele-
maal niet op de mannen lag. Daarom wilde ik niet op-
nieuw een portret van een jong meisje maken. Ik ben 
een jonge vrouw maar ik zou graag een seksscène tussen 
twee mannen schrijven en filmen. Viriliteit en manne-
lijkheid fascineren me, en ik geloof niet in het beeld dat 
de cinema schetst van mannen. In Amerikaanse pop-
cornfilms zijn ze vaak zacht, verlegen, zwijgzaam en te-
der maar de mannen die ik ken en aantrekkelijk vind zijn 
niet zo. Olivier Gourmet, Tahar Rahim, Denis Méno-
chet en Johan Libéreau brengen elk een andere variant 
van viriliteit tot leven. Op een terloopse manier. Het zijn 
toevallige, nonchalante helden.”

Daarbij ontstaat er een spanning tussen de gemeen-
schap en het individu, ook binnen de centrale waar... 
“...ze op elkaar aangewezen zijn, ze op elkaar moeten 
letten. Wat me tijdens mijn research opviel bij nucleaire 
arbeiders is dat ze erg levenslustig zijn, genieten van 
eten maar ook houden van de spanning, van het gevaar 
dat hun werk waardevoller maakt. Ze denken vrij te zijn, 
maar dat is een illusie. Ze zullen een eenzame dood ster-
ven want niemand bekommert zich om hen. Het idee dat 

het leven van sommigen niet dezelfde waarde heeft als 
ons leven bewoog me tot tranen. Alhoewel ze gewoon 
gaan sterven denken de kernarbeiders dat het cool is. Ze 
geven hun individualiteit op en maken in ruil daarvoor 
deel uit van iets. En daar zijn ze juist naar op zoek. Wan-
neer Gilles zegt: “Hier rekenen we op elkaar”, bedoelt hij 
dat hij wil dat zijn compagnon hem bewaakt.”

Staan Toni, de vriend van Karole, en Gary, haar nieu-
we geliefde, voor het verschil tussen liefde en passie? 
“Voor twee verschillende versies van liefde. Passie zou 
ik niet zeggen, want er zit niet per se liefde in passie. Je 
kan iemand ook passioneel haten. Maar je kan onmoge-
lijk iemand haten van wie je gehouden hebt. Voor mij 
gaat het om het verschil tussen vriendschappelijke lief-
de en diepere liefde. Wanneer Karole uiteindelijk voor 
Gary kiest, kiest ze niet voor passie maar voor ware lief-
de, ook al zal ze er voor moeten lijden. Voor mij kan de 
nucleaire centrale gezien worden als een plaats voor 
liefde. Het liefdesgevoel is ook opwindend, gevaarlijk en 
giftig. De uitdaging bestond erin die metafoor te ge-
bruiken als de vorm van de film. Zelfs wanneer ik de nu-
cleaire centrale in beeld breng heb ik altijd oog voor de 
menselijke schaal. De torens zijn groot en kunnen 
mooie beelden opleveren, maar dat probeerde ik juist te 
vermijden. Mijn invalshoek was niet politiek of ecolo-
gisch maar menselijk. Wat zegt het wanneer we naar 
deze gebouwen kijken? Het gaat om de megalomanie 
van de mens: de natuur nemen en daar iets in plaatsen 
dat groter dan ons is.” o

zIe filmkrant.nl voor het uItgebreIde 

IntervIew

radioactieve romance
Een liefde zo sterk dat hij een melt-
down teweeg kan brengen. Rebecca 
Zlotowksi speelt in het melodrama 
Grand central met grote emoties en 
gevaarlijke deeltjes die door geen  
Geigerteller te meten zijn.

Stralingsziekte zegt ze, is een beetje alsof je 
door een mooie vrouw gekust wordt. Je komt 
wat onvast op je benen te staan. Krijgt een 
raar gevoel in je buik. Misschien beginnen je 
oren te suizen. En dan kust ze hem. De mooie 
Karole, het liefje van de baas. Lichtzinnig 
omgaan met de liefde blijkt al net zo gevaar-
lijk als die radioactieve straling zelf. De 
metaforen zijn nooit ver weg in Rebecca 
Zlowtowski’s tweede lange speelfilm Grand 
central. Ook nu is de invloed van haar men-
tor Lodge Kerrigan voelbaar (Clean, Shaven, 
Claire Dolan) onder wiens hoede ze haar 
eindexamenfilm Belle épine (2010) schreef. 
Hoofdpersoon Gary, dagloner in de Franse 
atoomindustrie, en Karole zijn verloren in 
een ontmenselijkte wereld. Hun liefde is zo 
sterk dat hij een meltdown teweeg kan bren-
gen. Want het begint misschien met stra-
lingsziekte, met die eerste kus, maar dat is 

natuurlijk nog maar het begin.
De hoofdrollen in Grand central, die afge-

lopen voorjaar tijdens het Filmfestrival Can-
nes in Un Certain Régard in première ging 
worden gespeeld door Tahar Rahim en Lea 

Seydoux, waardoor deze film automatisch al 
een beetje in de schaduw kwam te staan van 
hun veel spectaculairder en controversiëler 
optredens in competitiefilms Le passé en La 
vie d’Adèle. Onterecht. Grand central is mis-
schien een beetje te ernstig van toon, maar 
het leven in de schaduw van die zandloper-
vormige torens is ook ernstig. Hoe graag de 
ongeschoolde mannen in de schoonmaak-

ploeg die onder aanvoering van voorman 
Giles (Olivier Gourmet) van centrale naar 
centrale trekt dat ook willen vergeten.  En 
hoe romantisch de vlucht van Gary en Karole 
uit dat troosteloze leven ook is. Je wilt mee in 
hun droom. Zelfs al bestaat die uit gestolen 
momenten en hazenslaapjes.

Grand central schetst met visuele precisie 
een wereld die nog weinig in films te zien is 
geweest. De film voert ons niet alleen de 
kerncentrales in, maar opent ook andere 
deuren, of beter gezegd ogen. Want wat te 
denken van het feit dat de Franse atoomin-
dustrie drijft op ongeschoolde en tijdelijke 
krachten, die werken met gevaren die 
onzichtbaar zijn? Dat is in dit fijn gecompo-
neerde melodrama niet alleen een metafoor 
voor de liefde tussen Gary en Karole, maar 
ook een keiharde aanklacht tegen onze 
flexeconomie waar McJobbers al meer van 
hun werk vervreemd zijn geraakt dan Marx 
ooit heeft kunnen verzinnen. Het gaat ook 
over die meltdown als in Grand central de 
sirenes afgaan.

dana lInSSen »»»»»

Grand central 2013, FrankrIjk |  94 mInuten | 

regIe rebecca zlotowSkI |  met tahar rahIm, 

lea SeYdoux, olIvIer gourmet |  dIStrIbutIe  

cInéart |  te zIen vanaF 28 november
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Kijken naar Catherine Deneuve is puur 
genot. In Elle s’en va is ze even soeve-
rein als frivool. door SaSja koetSIer

‘Ik ben zo terug’, zegt zestiger Bettie terwijl ze wegbeent 
uit de keuken van het familierestaurant dat ze runt. 
Maar ze komt niet terug. Ze gaat weg van een minnaar 
die haar niet respecteert, een moeder die zich te veel 
met haar leven bemoeit en leveranciers bij wie ze in het 
krijt staat. 

Filmmaker Emmanuelle Bercot schreef het script 
van Elle s’en va simpelweg omdat ze een film wilde ma-
ken met Catherine Deneuve. Dat laatste is altijd een 
goed idee, want kijken naar Deneuve is puur genot. 

Leeftijd is bij haar vloeibaar: de ene tel is ze een respec-
tabele dame, de volgende een verbaasd kind. Dat past 
volkomen bij het complexe karakter van Bettie, die even 
soeverein als frivool is, even passief als eigenzinnig.

Maar Elle s’en va dankt zijn charme niet alleen maar 
aan Deneuve. Bercot werkte met een klein budget en 
een cast die verder grotendeels uit niet-professionals 
bestaat. Zij geven glansrijk gestalte aan de kleurrijke ty-
pes die Bettie op haar vlucht ontmoet. Het zijn bijna 
documentaire uitstapjes, die tegenwicht bieden aan een 
plot die in rechtlijnige vorm nogal gezocht zou zijn; met 
een verloren kleinzoon als onverwachte reisgenoot, een 
terugkeer naar een vermeden episode uit het verleden, 
en de beloning van de liefde. Maar eigenlijk valt dat pas 

achteraf op, want tijdens de rit blijft het uitstekend toe-
ven bij Bettie op de achterbank. Dat gevoel heeft te ma-
ken met de cinematografie, waarin veel aandacht is voor 
details, en met het geluid, dat de omgeving krachtig op-
roept. Die omgeving is er een die je niet vaak ziet in 
films, maar wel onmiddellijk herkent als je ooit per auto 
door Frankrijk hebt gereisd. De lethargie van een zon-
dag op het Franse platteland is sinds Dumonts La vie de 
Jésus waarschijnlijk niet meer zo treffend verbeeld.

Elle s’en va »»»»» FrankrIjk, 2013 |  regIe 

emmanuelle bercot |  116 mInuten |  met catherI-

ne deneuve, nemo SchIFFman, gérard garouSte 

|  dIStrIbutIe wIld bunch |  te zIen vanaF 31 okto-

ber

Elle s’en va

Op de achterbank

Gabrielle
louise archambault | Gabrielle is een film 
over een 22-jarige vrouw met een verstande-
lijke beperking die het liefst met haar even-
eens mentaal gehandicapte vriendje Martin 
wil zijn. De progressieve en begripvolle 
begeleiders, het dilemma van de idealisti-
sche zus en Martins moeder die de rol van 
kwade pier vervult; de personages rond 
Gabrielle en Martin hadden wel iets minder 
voorspelbaar mogen zijn.  

te zIen vanaF 31 oktober

Malavita
luc Besson | Vier Amerikanen strijken neer 
in een minuscuul dorpje in Normandië. Aan 
de overkant van de straat zijn vier FBI-agen-
ten gestationeerd die hen zeven dagen per 

week moeten bewaken. Het blijken de Man-
zoni’s te zijn. Overgevlogen uit de VS met de 
groeten van het Witness Protection Program 
omdat vader Giovanni (Robert de Niro) tegen 
z’n maffiavrienden getuigde en er door z’n 

voormalige amiche een beloning van twintig 
miljoen op z’n hoofd is gezet. Maar aarden in 
Normandië is niet zo makkelijk als het lijkt, 
vooral niet voor Maggie (Michelle Pfeiffer), 
die minstens even gestoord is als Giovanni, 
net als de twee kinderen die dit gezin van 
ongeleide projectielen compleet maken. 
Tommy Lee Jones is de FBI-agent die is mee-
gestuurd om te babysitten. Luc Bessons mix 
van genres wisselt komedie af met bruut 
geweld en sentiment. 

te zIen vanaF 31 oktober

Thanks for Sharing
Stuart Blumberg | Kluchterige grappen over 
de strapatsen die de corpulente arts-slash- 
perverseling Josh Gad uithaalt op een wiebe-
lende racefiets demonstreren dat Blumberg 

kort

thanks for Sharing

malavita



de Filmkrant  
#359 november 2013  25

The World’s End
biermageddon
Vijf jeugdvrienden keren terug naar 
een slaperig dorpje in een laatste 
poging hun jeugd te herbeleven, in het 
verrassend melancholische The  
World’s  End. Ze stuiten op een sinis-
terder vijand dan de midlifecrisis.

‘Jij onthoudt de vrijdagavond, ik de maan-
dagochtend’, bijt Andy Knightley (Nick 
Frost) zijn gewezen vriend Gary King (Simon 
Pegg) toe. Inderdaad: alcoholicus King ver-
heerlijkt de gloriedagen van zijn tienerjaren, 
terwijl zijn beste vrienden van weleer ogen-
schijnlijk volwassen zijn geworden. Toch 
weet King ze nog één keer mee te slepen naar 
hun slaperige thuisstad Newton Haven, voor 
een herhaling van hun meest legendarische 
avond: die avond dat ze op pub crawl gingen 
langs alle twaalf de kroegen in het dorp. 
Eigenlijk is het eerder een herkansing dan 
een herhaling, want de laatste pub, met de 
toepasselijke naam The World’s End, haal-
den ze destijds niet. Maar als de vijf vrienden 
zich met frisse tegenzin aan hun taak zetten, 
stuiten ze op een nog veel sinisterder vijand 
dan hun op handen zijnde midlifecrises.

The World’s End is het slotstuk van Three 
Flavours Cornetto, de losjes samenhangende 
trilogie die regisseur/scenarist Edgar 
Wright, scenarist/acteur Pegg en acteur 
Frost vernoemden naar de beroemde ijs-
hoorntjes. Eerst was er aardbei-rood, met 
‘romzomcom’ Shaun of the Dead (2004). 
Politie-buddy-actiefilm Hot Fuzz (2007) 

verwees vervolgens naar de originele blauwe 
Cornetto. The World’s End heeft pistache-
groen als leidende smaak en stelt het 
science fictiongenre centraal in de eindeloze 
reeks filmverwijzingen waar Wright & co in 
uitmunten. Het zijn geen loze satirische 
knipogen, maar dragende en betekenisvolle 
elementen. Flarden uit scifiklassiekers als 
Close Encounters of the Third Kind, The Day 
the Earth Stood Still en Invasion of the Body 
Snatchers, maar ook knipogen naar Shaun en 
Fuzz, die, hoewel er geen narratieve link met 

die eerdere films is, van World’s End toch een 
verrassend melancholisch slotstuk maken.

Overigens leek het er heel even op dat The 
World’s End niet in Nederland uitgebracht 
zou worden. Na tegenvallende resultaten in 
thuisland Engeland besloot distributeur 
Universal de film niet naar Nederland en 
België te halen; er kwamen online petities 
aan te pas om het alsnog voor elkaar te krij-
gen. Gelukkig maar, want Wrights kinetische 
filmstijl vol verwijzingen, waarin ook kadre-
ring, cameravoering en montage betekenis-
vol zijn, verdient een plaats op het grote 
doek. 

jooSt broeren »»»»»

The World’s End verenIgd konInkrIjk, 2013 | 

regIe edgar wrIght |  109 mInuten |  met SImon 

pegg, nIck FroSt |  dIStrIbutIe unIverSal |  te 

zIen vanaF 14 november

Child’s Pose
egocentrisch 
tot op het bot
Een dodelijk verkeersongeluk, een 
dreigende rechtszaak, enveloppen met 
geld. Zie je wel, Roemenië is corrupt. 
Maar misschien wil dit psychologisch 
drama ook iets anders laten zien.

De Gouden Beer en de internationale pers-
prijs gingen dit jaar in Berlijn naar het Roe-
meense Child’s Pose van Calin Peter Netzer, 

een strak neergezet drama over corruptie en 
ontspoorde moederliefde. We hadden er niet 
van opgekeken als hoofdrolspeelster Lumi-
nita Gheorghiu ook nog met de prijs voor 
beste actrice was gaan strijken. Zij draagt de 
film van begin tot eind als de tot de Roe-
meense elite behorende vrouw die haar 
gevoelens en berekeningen zorgvuldig ver-
bergt achter een onbewogen masker. Ket-
ting  rokend en egocentrisch tot op het bot 
speurt zij met koele arendsblik haar omge-
ving af. Je vergeet soms bijna dat het fictie is.

In de openingsscène spuwt deze zestigja-
rige architecte nog haar gal over haar al ruim-
schoots volwassen zoon. Hij heeft namelijk 
het lef een eigen leven te willen leiden. Met 
een vrouw bovendien die haar goedkeuring 
niet heeft. Maar wanneer hij bij een roekeloze 
inhaalmanoeuvre een jongen doodrijdt, grijpt 
de verbitterde moeder haar kans. Al haar con-
necties en brutaliteit gooit ze in de strijd om 
een dreigende rechtszaak te voorkomen. Nu 
zal haar half verdoofde zoon zeker weer onder 
haar vleugels terugkeren. Hij heeft geen keus. 
Al wachten er nog wel een paar noten die har-
der te kraken zijn. De ouders van de doodge-
reden jongen bijvoorbeeld – mensen uit een 
arme wijk – moeten nog overgehaald worden 
hun aangifte in te trekken.

Wie de Roemeense cinema een beetje 
volgt zal de aanpak van Netzer vertrouwd 
voorkomen. Indringend realisme in qua-
si-documentaire stijl, een persoonlijk drama 
afgezet tegen een weinig opwekkend beeld 
van Roemenië.

De neiging is groot om de controledwang 
van de architecte op te vatten als een meta-
foor voor een moreel failliete samenleving. 
Beklemmend bijvoorbeeld om te zien hoe de 
in lange scènes nauwkeurig geregistreerde 
gesprekken keer op keer het karakter van een 
onderhandeling krijgen. Maar misschien 
willen we er te veel in zien en is het een mis-
verstand te denken dat dit typisch Roemeens 
zou zijn.

De verwijzingen naar heersende corruptie 
verdwijnen geleidelijk uit beeld om plaats te 
maken voor een trefzeker neergezette psy-
chologische studie van de verknipte moe-
der-zoonverhouding. De op de achtergrond 
blijvende vriendin van de zoon zal daarbij 
nog zorgen voor onthullingen die laten zien 
dat het allemaal minder eenduidig is dan het 
zich liet aanzien. Iets dergelijks gebeurt tij-
dens de onverwacht emotionele ontknoping.

leo bankerSen »»»»»

Child’s Pose roemenIë, 2012 |  regIe calIn pe-

ter netzer |  112 mInuten |  met lumInIta gheor-

ghIu, bogdan dumItrache |  dIStrIbutIe contact 

FIlm |  te zIen vanaF 14 november

in zijn regiedebuut moeite had om een juiste 
balans te vinden. Dat krijg je ervan als je aan 
de ene kant betoogt dat seksverslaving een 
ziekte is, terwijl je je aan de andere kant vro-
lijk maakt over de symptomen ervan.

te zIen vanaF 31 oktober

Thor: The Dark World
alan taylor | Geconfronteerd met een tegen-
stander die zelfs Odin en Asgard niet tegen 
kunnen houden, begint Thor aan zijn 
gevaarlijkste en meest persoonlijke reis tot 
nu toe – dat wil zeggen z’n tweede – een reis 
die hem zal verenigen met Jane Foster (Nata-
lie Portman, waarvan we in 2012 opvallend 
weinig gezien hebben) en die hem dwingt 
van alles op te offeren om iedereen te redden. 

te zIen vanaF 31 oktober

Carrie
kimberly Peirce | Een re-imagining van Step-
hen Kings horrorroman uit 1974 over een 
meisje dat door een hysterische moeder en 
pesterijen op school zo gek wordt gemaakt 
dat ze wraak neemt op haar klasgenoten. 
Maar zoveel wordt er niet gere-imagined, 
schrijft Slant Magazine in een vroege recen-
sie. Van de horror is in deze gekuiste versie 
weinig meer over. Daarvoor verwijst de 
auteur terug naar Brian de Palma’s film-
adaptatie uit 1976. Maar wat vooral ont-
breekt, beweert Slant, is het cruciale besef 
dat King er begin jaren zeventig toe bracht 
om de roman te schrijven, toen hij als onder-
wijzer op een middelbare school werkte: dat 
elke school altijd een arena zal blijven waar 
groepsdynamiek de kinderen die afwijken 

tot prooi zal proberen te maken. Daar veran-
dert een eenmalige wraakactie niks aan. 
Tegenover die analyse staat die van The New 
Yorker, die de film ‘goed’ en ‘intelligent’ 
noemt.  te zIen vanaF 7 november

the world’s end

child’s pose

carrie

thor: the dark world
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The Way Way Back
nat Faxon, Jim rash | Als de film opent zit de 
verlegen veertienjarige Duncan ver weg ach-
terin de auto. Vanaf de bestuurdersstoel 
wordt hij afgeblaft door Trent, het opdringe-
rige pedante nieuwe vriendje van z’n moeder, 
die uitlegt dat Duncan geen enkele am bitie 
heeft en op deze manier nergens zal ko men in 
het leven. En dan moet de vakantie nog be-
ginnen. Gelukkig vindt hij een onverwachte 
vriend in Owen, de manager van het Water 
Wizz waterpark.  te zIen vanaF 7 november

Breakfast at Tiffany’s
Blake edwards | Schrijver Truman Capote 
had liever Marilyn Monroe in de hoofdrol 
gezien, maar het werd de elegante Audrey 
Hepburn. Ze vertolkt de rol van de New 

Yorkse socialite Holly Go  lightly die mannen 
met haar charmes geld afhandig maakt. De 
zaken veranderen als naast haar een schrij-
ver komt wonen.  te zIen vanaF 14 november

Blackbird
Jason Buxton | Wanneer de jonge Sean Ran-
dall online dreigt met een aanslag op de 
lokale middelbare school, ontstaat paniek in 
de kleine gemeenschap. 

te zIen vanaF 14 november

The Hunger Games: Catching Fire
Francis lawrence | Katniss Everdeen en Peeta 
Mellark zijn het doelwit van The Capitol 
nadat hun overwinning in de 74e Hunger 
Games voor een volksopstand zorgde in het 
district Panem.  te zIen vanaF 20 november

Midden in de winternacht
sprankelende kerstfilm
Een echte kerstfilm – zo een met enorme 
hoeveelheden sneeuw, een Kerstman in het 
rood en een sprekende eland – dát hadden 
we nog niet in Nederland. Midden in de win-
ternacht geeft het overbekende genre boven-
dien meteen een leuke twist.

In Midden in de winternacht draait het niet 
om de beroemde negen rendieren, maar om 
de vriendelijke, zij het niet geheel betrouw-
bare eland die de Kerstman alleen gebruikt 
voor het maken van proefritjes. Het dier met 
de stem van Jeroen van Koningsbrugge 
noemt zich Apollo maar heet eigenlijk Moos 
en is met Kerstman en al neergestort. De 
Kerstman, gespeeld door Derek de Lint, ligt 
kokend van woede verderop, zijn kleren 
helemaal vuil. Moos wordt door Max met 
een gebroken poot aangetroffen in de schuur. 
Hij is door het dak gevallen. ‘En hij heeft zin 
in chocomel’, vertelt het jochie zijn verbou-
wereerde moeder.

Max is misschien iets te fantasierijk sinds 
zijn ouders kort geleden gescheiden zijn, 
maar zijn hoogbegaafde zusje Kiki consta-
teert al snel dat haar broer niet gelogen geeft. 
Aan het ontbijt leest zij De verborgen dimen-
sies van ons universum of Quantummechanica 

voor gevorderden, dus zij weet: ‘Hij overtreedt 
ik weet niet hoeveel natuurwetten.’ De voor-
malig vliegende eland ligt in de schuur en 
verveelt zich met Max’ modelspoorbaan, de 
walkietalkie of een dvd van Harry Potter 
(‘Niet echt geloofwaardig, hè?’). 

Het avontuur komt pas echt op gang wan-
neer Moos zijn medaillon met sterrenstof 
verliest. Het poeder dat je doet vliegen valt in 
handen van de boze buurman Panneman. En 
zonder Sterrenstof geen Kerst. Panneman, 
een vervelende griezel die voortdurend zijn 
neus ophaalt terwijl hij zijn jachtgeweer richt 
op die ‘vuile smerige rotkinderen’, is een 
prachtige creatie van Arjan Ederveen. Eng, 
maar ook een beetje aandoenlijk. Panneman 
heeft namelijk een zwakke plek: Max’ mooie 
moeder. Het levert een verrukkelijk onge-
makkelijke dinerscène op, die eigenlijk alleen 
overtroffen wordt door de scène waarin een 
treurige en aangeschoten Kerstman weer 
helemaal opleeft dankzij de motivatiespeech 
van Max’ oma: ‘Wie is de Kerstman? Ík ben de 
Kerstman!’ Ondertussen stopt moeder zijn 
rode kerstkostuum even in de wasmachine.

Het zijn dat soort details die Midden in de 
winternacht grappig absurd en tegelijkertijd 

geloofwaardig alledaags maken. Uiteraard is 
het even wennen aan die sprekende eland, 
maar de animatronics van Chris Clarke zijn 
goed. Clarke verzorgde eerder de poppen en 
special effects in twee Harry Potter-films, 
Charlie and the Chocolate Factory en Steven 
Spielbergs War Horse. Van Koningsbrugge 
doet je met grappige dialogen en veel kuchen 
en brommen al snel vergeten dat je naar een 
bewegende pop zit te kijken. Dennis Reinsma 
– hij was ook al zo goed in Mijn avonturen 
door V. Swchwrm – is een kleine Max om van 
te houden, in een film die sprankelt, zoals het 
hoort tijdens Kerst.

barend de voogd »»»»»

Midden in de winternacht nederland, 2013 | 

regIe lourenS blok |  85 mInuten |  met dennIS 

reInSma, jeroen van konIngSbrugge (Stem) | 

dIStrIbutIe a-FIlm |  te zIen vanaF 27 november

Blackfish
met een 
orka in bad
Ze zijn populair als showdier omdat ze 
zo indrukwekkend en intelligent zijn. 
En juist daarom bouwt Blackfish een 
indringend betoog op tegen orka-
shows.  

Killer whales heten ze in het Engels. En al 
hebben ze het in het wild zelden op mensen 
voorzien, een paar jaar geleden bleek nog 
maar weer eens dat een orka geen speelma-
tje is. In een attractiepark in Florida werd 
een ervaren trainer door een orka te grazen 
genomen – met fatale afloop. ‘Dat doet-ie 
anders nooit...!’ zo zou je de reactie van het 
management van Sea World kunnen parafra-
seren. Blackfish laat zien dat niets minder 
waar is: orka Tilikum was hiervoor ook al bij 
twee dodelijke incidenten betrokken. 

Terwijl Sea World in zijn publieke com-
municatie – in de documentaire wilde het 
bedrijf niet optreden – graag het beeld 
schetst dat het gaat om ‘ongelukken’ veroor-
zaakt door onvoorzichtigheid van de slacht-
offers, trekken biologen de conclusie dat het 

per definitie levensgevaarlijk is om met een 
orka in bad te gaan. In bad, want een bassin 
met een doorsnee van enkele tientallen 
meters is niet veel meer dan een teiltje voor 
een dier dat thuishoort in de oceaan. En dat 
is maar een van de frustraties in het leven 
van een orka in gevangenschap. Strategische 
voedselonthouding en voortdurende onder-
linge agressie binnen de kunstmatige 
groepsverbanden waarin de dieren worden 
geplaatst, zouden volgens een van de wal-
visexperts in het geval van Tilikum kunnen 
hebben geleid tot een psychose. 

Maar net zo interessant als de speculaties 
over Tilikums psyche zijn de getuigenissen 
van zijn voormalige trainers, die nog altijd 
een romantische herinnering bewaren aan 
de band die ze voelden met de orka’s. Begrij-
pelijk, maar wel naïef. Dat Sea World hen als 
een baksteen laat vallen zodra het misgaat, 
geeft echter aan dat ook zij in zekere zin wor-
den geëxploiteerd. ‘Ik maakte mezelf wijs 
dat ik van alles wist over orka’s’, verklaart 
een van hen, ‘maar het enige wat ik wist, was 
hoe je ze traint. Over hun natuurlijke gedrag 
wist ik helemaal niets.’

Met die onwetendheid rekent deze docu-
mentaire af, zij het niet op de meest gepron-
onceerde manier. In de montage van inter-
views met betrokkenen en deskundigen, 
archiefbeelden en flarden uit het verslag van 
een rechtszaak tegen Sea World, wordt flink 
ingezet op spanning en emotie: precies de 
prikkels waardoor het publiek zich zo tot 
orkashows voelt aangetrokken. Goed voor de 
verspreiding van de boodschap, maar wat 
meer afstand zou de dieren pas echt goed 
doen. 

SaSja koetSIer »»»»»

Blackfish verenIgde Staten, 2013 |  regIe ga-

brIela cowperthwaIte |  83 mInuten |  dIStrIbu-

tIe FIlmFreak |  te zIen vanaF 7 november 
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Otto is een neushoorn
kenneth kainz | Topper, een 10-jarige jongen 
met een levendige fantasie, vindt een onge-
woon potlood. Samen met z’n vriend Hugo 
tekent hij een neushoorn op het behang die 
tot hun schrik tot leven komt. De neushoorn 
blijft maar van de meubels en de vloer eten, 
zakt er doorheen naar de benedenburen en 
zorgt voor flink wat leven in het anders zo 
rustige plaatsje aan zee. 

te zIen vanaF 21 november

The Fifth Estate
Bill Condon | Als je de privacy van individuen 
schendt zodat het bedrijfsleven er beter van 
wordt dan word je door Time tot Man van het 
Jaar uitgeroepen (Mark Zuckerberg), maar 
als je de privacy van bedrijven schendt zodat 

Captain Phillips 
weerloos 
op zee
Gelukkige timing kan Paul Greengrass 
niet ontzegd worden. Net terwijl Oost-
Afrika weer op de Amerikaanse radar 
van probleemgebieden opduikt, ver-
schijnt zijn film over Somalische pira-
terij. Verwacht echter geen Jack Spar-
row.  

‘No Al-Qaeda here, it’s just business!’ roept 
een van de Somalische kapers wanneer ze in 
Captain Phillips net een containerschip van 
rederij Maersk met geweld betreden hebben. 
Geen onbelangrijk zinnetje, door regisseur 
Paul Greengrass al vroeg ingebracht om iets 
duidelijk te maken. Dit wordt geen herhaling 
van Greengrass’ beste film, United 93. Het 
probleem van de Somalische piraterij in de 
Hoorn van Afrika gaat immers niet over ter-
rorisme, maar over globalisering. 

En toch roept Captain Phillips vaak de-
zelfde emoties op als die eerdere film van 
Greengrass. Het is een bij vlagen zeer span-
nende film, maar zorgeloos amusement 
wordt het nooit. Na ruim twee uur meeleven 
met kapitein Phillips ben je als kijker al bijna 
net zo uitgeput als de onfortuinlijke gezag-
voerder. Phillips (Tom Hanks in een van zijn 
betere rollen) wordt door zijn rederij ingevlo-
gen om een containerreus rond Afrika te 
loodsen. Voor de Somalische kust wordt het 
schip direct belaagd door twee snelle vissers-
boten vol gewapende mannen, waarna een 
kat-en-muisspel begint tussen de nerveuze 
kapers en de bemanning. In dit ge deelte is 
Captain Phillips vooral een opwindende 
thriller. Greengrass is een meester in het 
melken van spanning uit alledaagse elemen-
ten. Een simpele truc als het strooien van glas 
blijkt al een flink obstakel voor de bloots-
voetse kapers. Halverwege verandert de toon 
van de film, als Richard Phillips plotseling op 
een geheel andere wijze met de piraten wordt 
geconfronteerd. Hier transformeert de thril-
ler in een zenuwslopend drama, waarvan de 
uitkomst zeker niet vaststaat. 

Veel komen we niet te weten over de vier 
Somalische kapers, waardoor ze minder 

beklijven dan de titelheld. Maar Greengrass 
maakt wel duidelijk dat voor deze mannen de 
keuze voor het piratenbestaan eigenlijk 
onvermijdelijk is. Ze zijn straatarm en heb-
ben een gat in de markt ontdekt, waarbij ze 
het rijke westen kinderlijk eenvoudig het 
nakijken geven. De kolossale tegenstelling 
tussen derde en eerste wereld komt nog het 
beste tot uiting in de overkill waarmee de 
Amerikaanse marine de gijzeling tot een 
goed einde probeert te krijgen. Drie oorlogs-
bodems die uitrukken om vier kapers tot 
staan te brengen: de misplaatste superiori-
teit is bijna pijnlijk om te zien. Een confron-
terende eindscène (en de beste uit de film) 
bevestigt dit scheve beeld: Captain Phillips 
kent geen echte winnaars.     

mark van den tempel »»»»»

Captain Phillips verenIgde Staten, 2013 |  re-

gIe paul greengraSS |  134 mInuten  |  met tom 

hankS, catherIne keener, barkhad abdI |  dIStrI-

butIe unIverSal |  te zIen vanaF 21 november

Mannenharten
zacht ei
De dertigers met luxeproblemen ver-
dienen het om serieus te worden geno-
men in Mark de Cloe’s Mannenharten, 
die stereotypen van beide seksen over 
de ideale partner combineert.

De dertigers van Mannenharten ontmoeten 
elkaar op de loopband of tussen de fitness-
apparaten van de sportschool. De mannen 
trainen hun biceps en storten hun hart uit 
over hun twijfels over de liefde en alles wat 

daar bij hoort. Waarom daar wordt niet dui-
delijk. We komen te weten dat een scheetje 
van Hadewych Minis voor haar verloofde 
Daan Schuurmans het begin van het einde in 
hun relatie betekent. Even later doet hij 
yoga-oefeningen. Een ruft van Hadewych en 
Daan die yogaat: dat vinden de kijkers geinig, 
voel je de schrijver denken. Maar juist dit 
soort clichématige fantasietjes halen de film 
onderuit. 

Regisseur Mark de Cloe experimenteerde 

met verliefdheid in zijn verrassende en her-
kenbare Boy Meets Girl Stories-serie (2004). 
Hij nam risico met de montage in Het leven 
uit een dag (2009), die de strubbelingen van 
een uit elkaar gescheurd koppel volledig in 
splitscreen toont. Hij verbaasde met zijn 
cameravoering in Shocking Blue (2010), die in 
vreemde hoeken over het Hollandse bollen-
landschap gleed. Maar van dat lef is in De 
Cloe’s remake van de Duitse mozaïekfilm 
Männerherzen (Simon Verhoeven, 2009) 
weinig terug te zien. De romantische kome-
die is braaf gedraaid en zet zelfs platitudes in 
als romantisch schaatsen in slow motion. 
Hoewel Mannenharten af en toe charmeert 
door zijn gebrek aan pretentie, Jeroen Spit-

zenberger in een rendierpak je vrolijk maakt 
en de acteurs prima zijn geregisseerd, kan 
ook onze goeie wil een rammelend script niet 
redden. 

De film lijkt zowel vrouw als man te willen 
bekoren door stereotypen van beide seksen 
over de ideale partner te combineren. Alle 
mannen zijn quasi-stoere, zachte eieren en 
alle vrouwen gewillige, lekkere wijven. De 
kerels verrassen hun vriendin impulsief met 
een kerstboom en in natte dromen vliegen de 
engelen in bh’s ons om de oren. In Barry 
Atsma zijn Mars en Venus werkelijk ver-
enigd: hij is een casanova die met twee 
modellen in bed ligt, maar is ondertussen 
ook een worstelende componist, die heime-
lijk songteksten schrijft. 

Identiteitscrises van dertigers zijn mis-
schien gestoeld op luxeproblemen, maar 
ongewild bewijst Mannenharten vooral dat je 
ze serieus moet nemen, want anders worden 
ze flauw. Helaas banaliseren de makers zelf 
die dilemma’s. Bovendien worden de hoofd-
personen niet door hun karakter, werk of 

hobby gedefinieerd, maar door die luxepro-
blemen. Zo blijven ze oppervlakkig. Als de 
makers zo makkelijk over de sores van de 
personages heen kunnen stappen, kunnen 
ook wij zonder moeite onze schouders opha-
len. Hopelijk schrijft De Cloe zijn volgende 
film weer zelf. Wél weer over de liefde, maar 
dan zoals je er nog nooit naar had gekeken.

laura van zuYlen »»»»»

Mannenharten nederland, 2013 |  regIe mark 

de cloe |  100 mInuten |  met barrY atSma, daan 

SchuurmanS, georgIna verbaan, jeroen SpIt-

zenberger |  dIStrIbutIe dutch FIlmworkS |  te 

zIen vanaF 28 november
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individuen daar beter van worden dan wor-
den alle westerse geheime diensten ingezet 
om je voor het gerecht te slepen en veroor-
deeld te krijgen (Jullian Assange). Beetje kort 
door de bocht maar het klinkt goed. The Fifth 

Estate vertelt over de opkomst van Julian 
Assange en de WikiLeaks-website, die een 
paar jaar voor Edward Snowden begon met 
het bekendmaken van overheidsgeheimen en 
ongrondwettige spionagepraktijken. Won-
derboy Benedict Cumberbatch speelt de rol 
van Assange. Ook met Carice van Houten. 

te zIen vanaF 21 november

Homefront
Gary Fleder | Jason Statham speelt een DEA-
agent die met z’n dochter het rustige leven 
opzoekt in een klein plaatsje. Helaas blijkt 
James Franco daar onder de naam Gator een 
crystal meth-imperium te hebben opge-
bouwd zodat van rust nauwelijks sprake is. 

te zIen vanaF 28 november

Oldboy
Spike lee | Remake door Spike Lee van Park 
Chan-wooks Koreaanse wraakfantasie met 
een hoofdrol voor de man met de hamer. 
Bezeten door wraakgedachten gaat een man 
(Josh Brolin) op zoek naar de reden van zijn 
ontvoering en twintig jaar eenzame opslui-
ting. Lees meer over de originele film van 
Chan-Wook op pagina 41. 

te zIen vanaF 28 november

20 Feet From Stardom
morgan neville | Documentaire over achter-
grondvocalisten die muzikanten ondersteu-
nen maar zelf altijd in de schaduw blijven. 

te zIen vanaF 28 november

ronald roverS

The Young and Prodigious T.S. Spivet
charmante wijsneus
De regisseur van Delicatessen en 
Amélie vangt de jongensboekenroman-
tiek van Reif Larsens Selected Works 
of T.S. Spivet in glorieuze View-Mas-
terbeelden.

In 1938 vond William B. Gruber de View- 
Master uit, in Cave Junction, Oregon. De 
Duitse Amerikaan dacht dat zijn stereokijker 
met ronddraaiende diaschijfjes vooral zou 
floreren in het onderwijs. Medisch studen-
ten en biologen zouden hiermee flora en 
fauna kunnen bestuderen. Het liep anders. 
De View-Master werd na de oorlog vooral 
een geliefd speelgoedje. Het apparaatje komt 
prominent in beeld tijdens de aftiteling van 
The Young and Prodigious T.S. Spivet. Een 
terecht eerbetoon, in een film die heden-
daagse 3D-technologie gebruikt om de ‘ver-
diepte diepte’ van de klassieke stereofoto-
grafie na te bootsen. De ansichtkaartwaar-
dige boerderij waar T.S. met zijn familie 
woont is net wat dieper rood gekleurd, en de 
landschappen van Montana zijn net iets 
weidser dan in een ‘normale’ 3D-film. 

Regisseur Jean-Pierre Jeunet zet de drie-
dimensionale trukendoos effectief in om de 
wetenschappelijke diagrammen en schetsen 
uit Reif Larsens boek van het scherm te laten 
spatten. In die tekeningen kwantificeert en 
categoriseert T.S. de wereld. Alleen de door 
de hele familie verzwegen dood van zijn 
oudere broer laat zich niet zo makkelijk in 
een model vangen.

Een ontwerp voor een perpetuum mobile 
blijkt goed voor een prestigieuze prijs, die hij 
op eigen houtje gaat ophalen bij het Smith-
sonian Instituut in Washington. Een groot 
deel van de film volgt de jongen tijdens zijn 
reis door Amerika, hier overtuigend vertolkt 
door noorderbuur Canada.

Met luchtige terzijdes en een ironische 
voice-over borduurt Jeunet voort op het 
optimisme van Amélie. Van het duistere sur-
realisme uit zijn doorbraakfilm Delicatessen 
heeft de Fransman al geruime tijd afstand 
genomen. En ook al doet de film in zijn gesti-
leerde jeugdboekenromantiek denken aan 
Moonrise Kingdom, in een film van familie-
criticaster Wes Anderson zou een jongetje 

nooit oprecht dit afscheidsbriefje schrijven: 
‘Thank you for taking care of me. You are one 
of the best families in the world.’ 

Zolang Jeunet zich beweegt in de verwon-
derde belevingswereld van het door Kyle 
Catlett als een charmante wijsneus 
gespeelde jongetje, is T.S. Spivet een hart-
verwarmende familievertelling. Aan het slot, 
als T.S. voor het karretje wordt gespannen 
van een overambitieuze Smithsonian-bobo 
(Judy Davis) en een aalgladde talkshowhost 
vervalt de film echter in platte satire en 
kluchterigheid, en verschuift het perspectief 
naar dat van de volwassen filmmaker. Daar-
door komt de dramatische verzoening van 
T.S. met zijn ongeruste familie in het 
gedrang. Het gelaagde (en geslaagde) View- 
Master-portret van dit bijzondere jongetje 
eindigt door het afgeraffelde slot helaas 
nogal eendimensionaal.

FrItz de jong »»»»»

The Young and Prodigious T.S. Spivet 
FrankrIjk/canada, 2013 |  regIe jean-pIerre jeu-

net |  105 mInuten |  met robert maIllet, helena 

bonham carter, judY davIS, callum keIth ren-

nIe |  dIStrIbutIe Independent FIlmS |  te zIen 

vanaF 14 november

The Human Scale
voetgan-
gers aan de 
macht
De megasteden van nu lijken veel op de 
kille stadslandschappen uit de sci-
encefictionfilms van vroeger. Docu-
mentaire The Human Scale pleit voor 
een terugkeer naar de menselijke maat 
in de stad.

Architecten zitten doorgaans niet verlegen 
om een visionair idee of twee. Een opbou-
wende architectuurdocumentaire als The 
Human Scale past dan ook goed in deze tijd, 
waarin behoefte is aan nieuwe ideeën om 
grootschalige problemen op te lossen, in 
plaats van in zwartgalligheid te blijven han-
gen. Een film als deze zou in de jaren negen-
tig vast zijn ontvangen als een simplistisch 
antwoord op de problemen van verstedelij-
king. Toen laafden we ons het liefst aan 
dystopieën van kille, troosteloze megaste-
den, met als grootste doembeeld de ver-
vreemding in de films van Tsai Ming-liang, 
die eenzaamheid zelfs als een menselijke 
conditie ziet.

De makers van de documentaire The 
Human Scale zijn praktisch ingesteld en wil-
len liever constructief meedenken over de 
massamigratie naar de stad, door problemen 
niet alleen te signaleren  maar ook te zoeken 
naar antwoorden op grote vraagstukken over 
leefbaarheid, ontheemding en eenzaamheid. 
En die kunnen bijzonder eenvoudig zijn. 

Geïnspireerd door de Deense architect Jan 
Gehl werden in Kopenhagen tafeltjes en 
stoelen geplaatst in een winkelstraat die was 
omgebouwd tot voetgangersgebied. Met 
verregaande gevolgen. De voetganger kreeg 
weer de ruimte, ten koste van het verkeer, 
dat al zestig jaar de stadsplanning domi-
neerde. Gehl zag een intiemere stad voor 
zich met meer ruimte voor spontane ont-
moetingen. De stadsplanners moeten vol-
gens hem meer rekening houden met de 
menselijke maat. Want we weten meer over 
de gunstigste habitat van een berggorilla dan 
van een mens. Al tienduizenden jaren leven 
we in clans en stammen, en voor het eerst in 
de geschiedenis van de mensheid leeft een 
groot deel van de mensen nu alleen. Langza-

merhand komen we erachter dat de op ver-
keersstromen gefundeerde stedenbouw van 
de afgelopen eeuw grote invloed heeft op ons 
(gebrek aan) welbevinden: mensen maken 
steden en de steden maken ons.

Verwacht wordt dat in 2050 ongeveer 80 
procent van de mensen in steden woont. In 
een rondreis langs Chongqing in China, 
Kopenhagen, New York, Melbourne, Dhaka 
en Christchurch zoekt regisseur Andreas 
Dalsgaard elke keer naar een uitvoering van 
hetzelfde idee: geef voetgangers de ruimte, 
weer het verkeer uit het centrum en bouw zo 
laag mogelijk, zodat het openbare leven kan 
bloeien en de menselijke maat weer terug-
keert. Visueel is deze documentaire niet 
opzienbarend maar de oproep is duidelijk: de 
stad moet op de voetganger worden toege-
sneden en de ontheemde stadsbewoners 
moeten zich weer ergens thuis kunnen voe-
len, een diep gekoesterde wens van velen.

marISka graveland »»»»»

The Human Scale denemarken, 2012 |  regIe 

andreaS m. dalSgaard |  77 mInuten |  dIStrIbu-

tIe de FIlmFreak |  te zIen vanaF 7 november
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agenda
Programmagegevens voor de Filmkrant van decem-
ber moeten vóór vrijdag 8 november (schriftelijk of 
per e-mail agenda@filmkrant.nl) bij de redactie zijn 
ingeleverd. De Filmkrant is niet verantwoordelijk 
voor onjuiste vermeldingen of programmawijzigin-
gen. De volgende Filmkrant verschijnt op donderdag 
21 november

alkmaar
k Provadja Verdronkenoord 12 | 
072-5202022 | provadja.nl
Avant l’ hiver vr 29, 19.00 | za 30, 
17.00 | Breakfast at Tiffany’s ma 
11, 20.00 | Buitenkampers zo 10, 
20.00 | Camille Claudel 1915 do 
14, zo 17 en ma 18, 21.15 | vr 15, 
14.00 | vr 15, za 16 en wo 20, 19.00 
| Gerhard Richter Painting vr 1, 
19.00 | zo 3, ma 4 en wo 6, 20.00 | 
di 5, 14.30 | Gloria vr 1, 16.30 en 
21.15 | zo 3 en di 5, 21.15 | za 2, ma 4 
en wo 6, 19.00 | wo 6, 14.30 | La 
grande bellezza do 28, 21.15 | Jeu-
ne & jolie vr 1, 14.00 en 20.00 | za 
2 en ma 4, 14.30 | za 2, ma 4 en wo 
6, 21.15 | zo 3 en di 5, 19.00 | Like 
Father, Like Son do 28, 19.00 | De 

nieuwe wildernis do 7, za 9, ma 11 
t/m do 14, ma 18, do 21 en ma 25, 
14.30 en 19.00 | vr 8, 14.00 en 
19.00 | zo 10, zo 17 en zo 24, 19.00 
| vr 15 en vr 22, 16.30 | za 16, wo 
20, za 23, di 26 en wo 27, 14.30 | La 
vie d’ Adèle do 14, zo 17, ma 18, do 
21, zo 24 en ma 25, 20.00 | vr 15, za 
16, wo 20, vr 22, za 23, di 26 en wo 
27, 21.00 | di 19 en zo 24, 14.30 | 
What Maisie Knew do 21, zo 24 
en ma 25, 21.15 | vr 22, 14.00 | vr 
22, za 23, za 26 en wo 27, 19.00 | di 
19 en wo 20, 20.00 | Wolf do 7 t/m 
wo 13, 21.15 | vr 8, 16.30 | De 
Zwaan | Beasts of the Southern 
Wild di 5, 19.30 | The Patience 
Stone di 12, 19.30 | A Simple Life 
di 19, 19.30 | Cinemarvelous | 
Een verrassende film en meer vr 

22, 20.00 | Movies that Matter | 
Omar wo 27, 20.00 | Voorpremi-
ères ter afsluiting | Fruitvale 
Station za 30, 21.15 | Kleine Anna 
en de lange oom (3+) za 30 en zo 1 
dec, 14.00 | The Lunchbox vr 29, 
14.00 | za 30, 19.00 | Philomena 
zo 1 dec, 19.30 | Samsara vr 29, 
16.30 | De superheld (7+) za 30 en 
zo 1 dec, 15.15 

almelo
k Filmhuis Almelo Elisabethhof 
4 | informatie-reserveren 0546-
850264 | filmhuisalmelo.nl | Aan-
vang: 20.15
Blue Jasmine vr 8 | Borgman vr 1 | 
Boven is het stil vr 22 | Camille 
Claudel 1915 wo 20 | Mud vr 15 | 
Le passé vr 29 

almere
k  Het nieuwe filmhuis/De 
nieuwe bibliotheek Stadhuis-
plein 101 | 036-5486000 | denieu-
webibliotheek.nl /hetnieuwefilm-
huis
Gloria di 5 en vr 15, 19.30 | wo 13, 
11.00 | Jeune & jolie wo 20, 11.00 | 
wo 13 en vr 15, 19.30 | Jimmy P. vr 
29 en di 3 dec, 19.30 | Meisje met 
negen pruiken vr 1 en di 19, 19.30 | 
wo 6, 11.00 | Mont Ventoux Scala 
Paradis za 23, 14.00 | Mr. Mor-
gans Last Love wo 27, 11.00 | 
Wolf vr 8 en di 12, 19.30 

almere haven
k Corrosia/Theater de Roest-
bak Markt 1 | 036-5215929 | corro-
sia.nl | Aanvang: 20.00 
The Last Elvis vr 15 | A Late 
Quartet vr 1 | Oh Boy vr 8 

alphen a/d rijn
k Parkfilmhuis Cornelis Geel-
laan 2 (Park Rijnstroom) | 0172-
493737 | parkfilmhuis.nl
Alceste à bicyclette vr 29, 19.30 | 
ma 2 dec en wo 4 dec, 20.30 | Be-
hind the Candelabra vr 8, 21.30 | 
za 9, ma 11 en di 12, 20.30 | Blan-
canieves vr 15, 21.30 | za 16 en di 
19, 20.30 | L’écume des jours do 
28, za 30 en di 3 dec, 20.30 | Fran-
ces Ha vr 15, 19.30 | ma 18 en wo 
20, 20.30 | Mariage à Mendoza vr 
22, 19.30 | za 23 en ma 25, 20.30 | 
di 26, 13.30 | Le passé do 21, di 26 
en wo 27, 20.30 | vr 22, 21.30 | zo 
24, 14.30 | Tabu do 14 en zo 17, 
20.30 | di 19, 13.30 | Tula: The Re-
volt do 7, zo 10 en wo 13, 20.30 | vr 
8, 19.30 | di 12, 13.30 | Die Wand 
vr 29, 21.30 | zo 1 dec, 20.30 | di 3 
dec, 13.30 | Architectuurfestival 
| zo 24, 20.00 

amersfoort
k Filmtheater De Lieve Vrouw
Lieve Vrouwestraat 13 | 033- 
4226555 | lievevrouw.nl | Program-
ma wordt wekelijks aangevuld, zie 
website
Premières | As I Lay Dying vanaf 
do 21 | Gabrielle vanaf do 21 | La 
grande bellezza vanaf do 7 | Like 
Father, Like Son vanaf do 21 | 
Omar vanaf do 21 | Go Short | 
Dad’s Stick (voorfilm in de 
maand november) | Nog te zien | 
Elle s’en va | Metéora | Short 
Term 12 | La vie d’Adèle | What 
Maisie Knew | Workers | Ta-
ti-tour | Parade ma 4 en ma 18, 
19.00 | zo 10, 17.00 | di 12, 21.00 | 
Trafic di 26 en ma 9 dec, 19.00 | 
ma 2 dec, 21.00 | Japanse Film-
special | Big Man Japan ma 4, 
20.50 | ma 11, 19.00 | Like Father, 
Like Son vanaf do 21 | Scabbard 
Samurai di 5, 21.00 | di 12, 19.00 | 
Symbol di 5, 19.00 | ma 11, 21.00 | 
Gay Cinema | Any Day Now ma 
18, 21.00 | Film & Architectuur | 
Uitzicht voor de geest do 28, 
19.30 (met inleiding) | Filmcur-
sus: Verder kijken naar Film | 
Decor & locatie do 31 okt, 19.30 | 
Geschiedenis van de animatiefilm 
do 7, 19.30 | Geschiedenis van de 
documentaire do 14, 19.30 

amstelveen
k Filmhuis Griffioen Uilenstede 
106 | 020-5985033 | filmhuisgriffi-
oen.com | Aanvang: 19.30
Behind the Candelabra vr 1 | 
Blancanieves do 7 en vr 8 | Gloria 
do 21 en vr 22 | Hoe duur was de 
suiker do 14 en vr 15 | Nieuwe tie-
ten do 28 en vr 29 

amsterdam
k Cinema De Balie Kleine-Gart-
manplantsoen 10 | Informatie: 
020-5535151 | Reservering: 5535100 
| debalie.nl
Dagelijks te zien | Blackbird 
vanaf do 14 | Blackfish vanaf do 7 | 
Film & Gesprek | Blackbird do 
14, 19.45 | Blackfish do 7, 19.45 | 

The Human Scale ma 4, 19.45 | 
DeBalie@Rialto Film & Gesprek 
| Like Father, Like Son di 19 (bij 
Rialto!) | Film & Debat: Duivelse 
dilemma’s | Een tweede kans di 
12, 20.30 | De vluchtkerk di 5, 
20.30 
k Filmhuis Cavia Van Hallstraat 
52-1 | 020-6811419 | filmhuisca-
via.nl | Aanvang: 20.30
Dark Days do 28 en vr 29 | Gigan-
te do 14 en vr 15 | Turin Horse do 7 
en vr 8 | Two Years at Sea do 21 en 
vr 22 
k Cinecenter Lijnbaansgracht 
236 | 020-6236615 (vanaf 15.45) | 
cinecenter.nl | Programmering is 
onder voorbehoud
Verwacht | Elle s’en va vanaf do 
31 okt | Diana vanaf do 14 | Ga-
brielle vanaf do 31 okt | La grande 
bellezza vanaf do 7 
k Eye Filmmuseum IJpromena-
de 1 | 020-5891400 | eyefilm.nl
Premières | Child’s Pose vanaf 
do 14 | La grande bellezza vanaf 
do 7 | Like Father, Like Son vanaf 
do 21 | Prolongaties | Dummy Jim 
| How to Describe a Cloud | Just 
the Wind (Csak a szél) | La vie 
d’Adèle (Blue Is the Warmest 
Colour) | Workers | Programma 
rond scenarist Razvan Radule-
scu | 4 maanden, 3 weken en 2 
dagen di 12, 21.30 | di 19, 16.00 | 
Boogie (o.v.b.) | The Death of 
Mister Lazarescu zo 10, 20.00 | 
The Paper Will Be Blue o.a. ma 
11, 17.00 | wo 20, 19.00 | Tuesday, 
After Christmas ma 18, 17.00 | 
Tati-tour | Mon oncle + Les va-
cances de monsieur Hulot (raad-
pleeg de website voor data en tij-
den) | Ruskino 1913-2013: De 
vele gezichten van de Russische 
Film | White Sun of the Desert 
(Beloje solntse poestyni) vr 1, 
21.15 | The Extraordinairy Ad-
ventures of Mr. West in the Land 
of Bolsheviks za 2, 19.30 (alleen 
toegankelijk met N8-pas) | Pu-
tin’s Kiss zo 3, 19.00 | Solaris 
(Soljaris) di 5, 20.00 | Mijn 
vriend Ivan Lapsjin (Moj droeg 
Ivan Lapsjin) do 7, 19.00 | Okto-
ber vr 8, 18.00 | Oorlog en vrede 
(Vojna i mir) za 9, 12.00 | The 
House on Trubnaya Street (Dom 
na Troebnoj) zo 10, 16.00 | Die 
Weber di 19, 19.00 | Dagen van 
duisternis (Dni satmenija) wo 
20, 19.00 | Museumnacht | Slui-
merend Vuur - Verhalen over 
Nederlands Indië (installatie 
Péter Forgács) za 2, 19.00-02.00 
(alleen toegankelijk met N8-pas) | 
Movie Music Mix (compilatie van 
beroemde filmmuziek) za 2, 
19.00-00.00 | The Extraordi-
nairy Adventures of Mr. West in 
the Land of Bolsheviks (met live 
muziek en Engelse tussentitels) za 
2, 19.30 | Gerauschmacher work-
shop za 2, 20.30-00.00 | Private 
Kitchen (doorlopend interviews) 
za 2, 22.00-01.00 | Sampling 
Madness ft. Eboman (interactie-
ve performance)  za 2, 22.15-22.45 
| Dr. Goldfinger & Matthias 
Oostrik (muziek & videokunst) za 
2, 22.45-00.30 | Nobody Beats 
the Drum (DJ/VJ-set) za 2, 
00.30-02.00 | Sound of  Music 
Photobooth powered by Bavaria 
(doorlopend) | Mutual Wave Ma-
chine (doorlopend) | IDFA in EYE 
| The First World War: The First 
War on Screen, 8 documentaires 
(raadpleeg de website voor meer 
info) | KLIK! Amsterdam Ani-

Het Franse 
paradijs
we hebben in nederland niet 
te klagen over het aanbod aan 
Franse films, maar het kan al-
tijd beter. daarin voorziet al 
jarenlang het filmfestival cine 
premières. het festival van de 
Franse film wordt van 6 t/m 13 
november voor de zeventien-
de keer gehouden. zoals altijd 
is de hoofdlocatie ForumIma-
ges in groningen. te zien zijn 
ruim veertig lange en korte 
films. de uitkijk in amsterdam 
en Filmhuis den haag verto-
nen een selectie uit het pro-
gramma. centraal staat la sé-
lection officièlle, dat hoogte-
punten uit de Franse filmpro-
ductie van het afgelopen jaar 
bevat.  
zoals avant l’hiver, de nieuwe 
film van philippe claudel die 
het festival opent en later dit 
jaar in de nederlandse 
filmtheaters te zien zal zijn. In 
de combinatie van relatiedra-
ma en thriller raakt het leven 
van een getrouwde chirurg op 
drift als een onbekende dage-
lijks bij hem thuis rode rozen 
laat bezorgen. kristin Scott 
thomas en daniel auteuil spe-
len de hoofdrollen. auteuil is 
ook als regisseur op het festi-
val aanwezig met de eerste 
twee delen (marius en Fanny) 
van zijn verfilming van de 

marseillaise-trilogie van de 
Franse plattelandsschrijver 
marcel pagnol. daarmee 
maakt auteuil de cirkel voor 
zichzelf rond, want de acteur 
brak in 1986 internationaal 
door met zijn optreden in de 
tot klassiekers uitgegroeide 
pagnolverfilmingen jean de 
Florette en manon de sources. 
Is het een trend dat Franse ac-
teurs gaan regisseren? ook 
actrice Yolande moreau is na 
haar regiedebuut bijna tien 
jaar geleden weer in de re-
giestoel gaan zitten. het re-
sultaat is henri, een in charle-
roi spelende lichtvoetige tragi-
komedie. naast la sélection 
officièlle zijn er veelbelovende 
debuutfilms te zien, waaron-
der jeunesse van justine 
malle. het autobiografisch ge-
inspireerde drama van de 

dochter van louis malle gaat 
over een twintigjarige, die 
worstelt met de liefde en het 
besef dat haar vader niet lang 
meer heeft te leven. een festi-
valhoogtepunt is de zwijgende 
film visages d’enfants (jac-
ques Feyder, 1925) met live 
muziek op cello en piano. de 
film maakt deel uit van het 
programma cinéphile, dat zich 
richt op cinefiele fijnproevers. 
dit onderdeel bevat ook een 
eerbetoon aan de dit jaar 
overleden nouvelle vague-ac-
trice bernadette lafont. van 
haar zijn te zien la mamam et 
la putain (jean eustache, 
1973), een drie-en-een-half 
uur durend drama over een 
driehoeksverhouding in de ja-
ren zestig in parijs, en de ko-
medie paulette (jerôme enri-
co, 2012). cInepremIereS.nl

verbeek legt de 
tegenstellingen 
waar zijn minima-
le plot op drijft – 
tussen weten-
schap en intuïtie, 
stad en dorp, licht 
en donker, emotie 
en intellect – niet 
te veel uit, maar 
laat ze zien én 
voelen.
»»»»»
joost broeren over how 
to describe a cloud in de 
Filmkrant

marius en Fanny
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mation Festival | Thema: Fabu-
lous Fifties di 12 t/m zo 17 (voor 
meer info zie klikamsterdam.nl) | 
Week van de Stad | Lost Rivers + 
fragmenten uit films over water 
zo 10, 18.00 | Cinema Concert | 
The House on Trubnaya Street 
(Dom na Troebnoj) zo 10, 16.00 | 
Visage d’enfants vr 1, 19.15 | Ci-
nema Egzotik | Oh! What a Lo-
vely War Night | Catch-22 + Bi-
loxi Blues vr 8, 20.00 | Collectie-
special | Die Weber di 19, 19.00 | 
Dutch Movies English Subtitles 
| Van God los wo 6, 19.15 | E*Ci-
nema Academy | Surrealism 
1928-1934 (Compilatieprogram-
ma) di 12, 19.15 | Royal Academy 
of Art, The Hague presents: The 
Eye and The Ear (Compilatiepro-
gramma) di 26, 19.15 | EYE Film-
café | gratis toegankelijke live 
talkshow over film vr 8, 16.30 | We 
Want Cinema | The movie theat-
re is yours! (raadpleeg wewantci-
nema.nl voor data en tijden) 
k Het Ketelhuis Westergasfa-
briekterrein | Pazzanistraat 4 
(bioscoop) | Pazzanistraat 27 
(filmcafé) | 020-6840090 | ketel-
huis.nl
Premières | Het diner vanaf do 7 | 
Midden in de winternacht vanaf 
do 28 | Omar vanaf do 21 | Soof 
vanaf do 28 | Nog te zien | Chez 
nous | Hoe duur was de suiker | A 
Long Story | De nieuwe wildernis 
| Wolf | VERS | Maandelijkse bij-
eenkomst voor en door nieuwe 
film- en televisiemakers ma 4 | 
Amongst Friends | de maande-
lijkse sneak preview ma 18 | Gay 
Film Night | Any Day Now di 19 | 
Psychoanalyse & Film | Jagten 
wo 20 | Deutsches Kino | Die 
Summe meiner einzelnen Teile di 
26 | IDFA | za 23 t/m zo 1 dec 
k Kriterion Roetersstraat 170 | 
020-6231709 | kriterion.nl | 

Raadpleeg de website voor het 
reguliere programma
Amsterdam Film Week | ma 28 
okt t/m zo 3 | Speciaal | uitreiking 
Prins Bernard Cultuurfonds Cul-
turele Prijs van Noord-Holland, 
middag en avond gevuld pro-

gramma met films (o.a. Citizen 
Kane als Moderne Klassieker), 
live muziek en een feest vr 8 | Pre-
mièrefeestje | La grande bellezza 
za 9 | Movies that Matter | Omar 
wo 13 | IDFA in Kriterion | zo 17 | 
Cinekid in Kriterion | za 30 

k Melkweg Cinema Lijnbaans-
gracht 234a | Info en reserverin-
gen: 020-5318181 | melkweg.nl
Surf City | Crystal Voyager di 12, 
21.00 | Morning of the Earth vr 1, 
21.00 | Storm Surfers za 9, 21.00 | 
Surfing And Sharks za 2, 21.00 | 
Muziekfilms | The Beatles: Yel-
low Submarine + The Magical 
Mystery Tour vr 8 | Black Sab-
bath: Gathered in Their Masses, 
Live in Melbourne 2013 wo 20, 
19.30 en 21.00 | East End Baby-
lon: The Story of the Cockney 
Rejects do 7, 20.30 | Muse: The 
Olympic Stadium, Rome vr 15 en 
za 16, 20.30 | Subbacultcha! Pre-
sents | I Am Divine za 23, 21.00 | 
Animator The Previews | Elke 
laatste vr vd maand animeklas-
siekers of gloednieuwe Japanse 
anime releases op groot scherm. 
De films worden altijd kort van te 
voren bekend gemaakt via de 
website van de Melkweg
k The Movies Haarlemmerdijk 
161 | 020-6386016 | themovies.nl
Verwacht | Diana vanaf do 14 | 
The Hunger Games: Catching 
Fire vanaf wo 20 | The Young and 
Prodigious T.S. Spivet (3D) van-
af do 14 
k Rialto Ceintuurbaan 338 | 
020-6768700 | rialtofilm.nl
Premières | Child’s Pose vanaf 
do 14 | La grande bellezza vanaf 
do 7 | Like Father, Like Son vanaf 
do 21 | Omar vanaf do 21 | Rialto 
Klassiek | Aaltra di 5 en di 12 | 
Hollywood Ending wo 20 en di 26 
| Cracking the Frame | Harry 
Dean Stanton: Partly Fiction wo 
13, 19.30 | Rialto Podium | De 
keuken van Johannes za 16, 16.00 
(regisseur aanwezig) 
k Studio/K Timorplein 62 | 
020- 6920422 | studio-k.nu | 
Raadpleeg de website voor het 
reguliere programma 
The Hunger Games ma 18, 21.30 | 
Biosfeer | Thema: eten (mangia-
re) ma 11, 19.00 | Klassieker | Kes 
vr 15, 15.00 
k Pathé Tuschinski Reguliers-
breestraat 26-34 | 0900-1458 | 
pathe.nl | Titels zijn onder voorbe-
houd, raadpleeg verder de website
Nieuwe films | Captain Phillips 
vanaf do 21 | The Counselor vanaf 
do 14 | Diana vanaf do 14 | Het di-
ner vanaf do 7 | The Young and 
Prodigious T.S. Spivet vanaf do 
14 | IDFA 2013 | wo 20 t/m zo 1 
dec | Opera MET | Tosca za 9 | 
Ballet | Le Corsaire (recorded) zo 
17 | Muziek | Best of Keane wo 6 | 
Muse – Live at Rome Olympic 
Stadium di 5 | The Rollng Stones 
Sweet Summer Sun ma 11 
k Filmtheater De Uitkijk Prin-
sengracht 452 | 020-2232416 | 
uitkijk.nl
Amsterdam Film Week | Festival 
van di 29 okt t/m zo 3 | Ciné Pre-
mières | 11.6 di 12, 15.00 | Avant 
l’hiver do 7, 15.00 | La cage dorée 
do 7, 21.00 | Les coquillettes za 9, 
15.00 | Dead Man Talking vr 8, 
21.00 | Des morceaux de moi vr 8, 
15.00 | Fanny zo 10, 13.00 | Ga-
brielle do 7, vr 8, za 9, ma 11, di 12 
en wo 13, 19.00 | zo 10, 15.00 | 
Grand Central za 9, 21.00 | Henri 
wo 13, 17.00 | Jappeloup za 9, 
16.30 | Je fais le mort zo 10, 21.00 
| Jeunesse do 7, 17.00 | Les lende-
mains ma 11, 15.00 | Marius za 9, 
13.00 | Naître Pere vr 8, 17.00 | 
Ombline di 12, 17.00 | Queen of 
Montreuil ma 11, 17.00 | Rengaine 

ma 11, 21.00 (met inleiding) | Le 
temps de l’aventure di 12, 21.00 | 
wo 13, 15.00 | La tendresse zo 10, 
17.00 | Café Cineville | Gladiator 
vr 8, 23.00 | Good Will Hunting 
vr 22, 23.00 | The Host vr 15, 
23.00 | Independence Day vr 29, 
23.00 | There Will Be Blood vr 1, 
23.00 | 400 jaar grachten festi-
val | Hunger di 5, do 7, di 12, do 14, 
14.45 | Shame vr 1, wo 6, vr 8, wo 
13, vr 15, 14.45 | Serie les Maîtres 
du Cinema | Prénom Carmen di 
12, 19.00 | Vagabond di 26, 19.00 
| Uitkijk Klassieker | Casque d’or 
zo 17 en zo 24 

apeldoorn
k Filmtheater/Podium Gigant
Nieuwstraat 377 | 055-5220993 | 
gigant.nl
Blue Jasmine vr 1 en za 2, 19.30 | 
zo 3, 13.30 en 20.15 | di 5 en wo 6, 
20.15 | do 7, 15.15 | vr 8 en za 9, 
21.30 | Borgman ma 4, ma 11, ma 
18 en ma 25, 20.15 | Buitenkam-
pers do 7, 20.15 | vr 8 t/m ma 11, 
15.45 | Camille Claudel 1915 vr 8 
en za 9, 20.15 | zo 10, ma 11, di 12 en 
do 14, 20.00 | wo 13, 15.15 | vr 15 en 
za 16, 19.30 | Doe Maar: Dit is al-
les vr 1 en za 2, 21.30 | zo 3, 15.15 | 
Gabrielle do 21 en zo 24, 20.15 | vr 
22, za 23, ma 25 en di 26, 15.30 | vr 
22 en za 23, 19.30 | zo 24, 15.45 | La 
grande bellezza do 21, vr 22 en ma 
25, 15.15 | do 21, zo 24 en ma 25, 
19.30 | vr 22 en za 23, 20.00 | zo 24, 
15.30 | Mr. Morgan’s Last Love vr 
1, ma 4, di 5 en wo 6, 15.15 | za 2, 
20.00 | zo 3, 15.30 en 19.30 | ma 4 
en di 5, 19.30 | De nieuwe wilder-
nis zo 3 t/m do 7, di 12, do 14 en vr 
15, 15.45 | vr 15, 20.15 | Omar ma 
18, 20.00 | Still Mine do 7, vr 8, za 
9, ma 11 en di 12, 15.30 | vr 8 en za 
9, 19.30 | zo 10 en di 12, 20.15 | 
Stories We Tell vr 1, za 2, ma 4, di 
5 en wo 6, 15.30 | vr 1, zo 3, ma 4 en 
di 5, 20.00 | Two Mothers di 26, 
15.15 en 19.30 | La vie d’Adèle do 7, 
ma 11, di 12 en do 14, 19.30 | vr 8 en 
do 14, 15.15 | vr 8 en za 9, 20.00 | zo 
10, 15.30 | What Maisie Knew do 
21, 15.30 en 20.00 | vr 22 en za 23, 
21.30 | zo 24 t/m wo 27, 20.00 | wo 
27, 15.45 | Workers do 28, 20.00 | 
vr 29 en za 30, 20.15 | Yeralti vr 29 
en za 30, 21.30 

arnhem
k Focus Filmtheater Koren-
markt 42 | 026-4424283 | focus-
arnhem.nl
Verwacht | Elle s’en va vanaf do 
31 okt | La grande bellezza vanaf 
do 7 | Hava Nagila vanaf do 7 | 
How to Describe a Cloud vanaf 
do 7 | Like Father, Like Son vanaf 
do 21 | Omar vanaf do 21 | The 
Young and Prodigious T.S. Spi-
vet vanaf do 14 | Boek & Film | 
The Young and Prodigious T.S. 
Spivet ma 4 en di 5 | Movies that 
Matter | Omar wo 20, 19.00 

assen
k Bioscoop De Nieuwe Kolk
Weiersstraat 1 | 088-0128560 | as-
serfilmliga.nl | Aanvang: 20.30
Blue Jasmine ma 18 en di 19 | Les 
chevaux de Dieu ma 4 en di 5 | 
Gloria ma 25 en di 26 | Io sono Li 
ma 11 en di 12 | Scandinavië fes-
tival | zo 17, met Call Girl | The 
Deep | Eat Sleep Die | Kapringen | 
The Last Sentence 

desplechins ont-
regelende kijk op 
sociaal gedrag 
zorgt ervoor dat 
ook Jimmy P. - 
Psychotherapy of 
a Plains indian 
weer intrigeert, 
al is de film als 
geheel minder 
hecht dan un con-
te de noël, zijn 
eerste in neder-
land uitgebrachte 
film.
»»»»»
Sasja koetsier in de 
Filmkrant

Voorpremières en hoog-
tepunten in Amsterdam
amsterdam Film week krijgt 
steeds meer vaste voet aan de 
grond. na drie jaar is het festi-
val stevig geworteld. dat blijkt 
ook uit de openingsfilm van 
het festival, dat van 28 okto-
ber t/m 3 november wordt ge-
houden op zes amsterdamse 
locaties (de balie, eye, cine-
center, tuschinski, de uitkijk 
en kriterion). dat Steve mc-
Queens in amerika bejubelde 
slavernijfilm 12 Years a Slave 
ruim drie maanden voor de 
nederlandse release het festi-
val mag openen, zegt iets over 
de gegroeide status van het 
festival. 12 Years a Slave is de 
verfilming van het gelijknami-
ge boek van Solomon nort-
hup, een getrouwde vrije 
zwarte man, die in 1841 werd 
gekidnapt en als slaaf aan een 
plantagehouder werd ver-
kocht. toen het hem na twaalf 
jaar lukte om vrij te komen, 
publiceerde hij zijn gruwelijke 
ervaringen. het festival ver-

toont verder de vertrouwde 
aanblik van voorpremières 
(world cinema today) en 
hoogtepunten uit de internati-
onale festivals in het afgelo-
pen jaar (award winning hig-
hlights). tot de eerste beho-
ren onder meer like Father, 
like Son (hirokazu kore- 
eda), omar (hany abu assad) 
die beide ook in deze Film-
krant worden besproken en 
the lunchbox (ritesh batra) 
die volgende maand uitgaat. 
tot de internationale festival-
hoogtepunten behoren onder 
meer amour (michael hane-

ke), lincoln (Steven Spiel-
berg) en argo (ben affleck). 
een aantal voorpremières 
krijgt een extra feestelijk tint-
je. de bezoeker loopt over een 
rode loper, krijgt iets te drin-
ken en gaat na de film naar 
huis met een goodiebag. die 
publiekspremières zijn: cap-
tain philips (paul green-
grass), la grande bellezza 
(paolo Sorrentino) – zie voor 
beide ook deze Filmkrant -, In-
side llewyn lewis (coen bro-
thers), kill Your darlings 
(john  krokidas), mistaken 
for Strangers (tom berninger) 
en diana (oliver hirschbie-
gel). laatstgenoemde film, 
over prinses diana,  is tevens 
de slotfilm van het festival (zie 
ook pagina 9 van deze Film-
krant).

amSterdamFIlmweek.com

rialto in 
november 
Rialto Podium
13 november 19.30 | harry 
dean Stanton: partly Fiction 
(Sophie huber 2012). tijdens 
deze editie van rialto’s maan-
delijkse kunstfilmprogramma 
cracking the Frame aandacht 
voor de briljante acteur en be-
genadigd singer/songwriter 
harry dean Stanton. regis-
seur Sophie huber schetst de 
man en zijn carrière in haar 
documentaire. ze doet dat aan 
de hand van filmfragmenten, 
Stantons eigen muziek en in-
terviews – met Stanton zelf, 
maar ook met david lynch, 
wim wenders, Sam Shepard, 
kris kristofferson en debbie 
harry.

21 november 19.30 | meet the 
director of omar - hany abu- 
assad. In nauwe samenwer-
king met filmfestival cinéma 
arabe en het rotterdamse 
filmtheater lantarenvenster 
organiseert world cinema 

amsterdam een bijzondere 
premièreavond in rialto voor 
omar, de nieuwe film van de 
palestijns-nederlandse regis-
seur hany abu-assad waar-
mee hij de Speciale juryprijs 
un certain regard op het film-
festival van cannes won. na 
afloop van de film wordt 
abu-assad geïnterviewd door 
journalist en programmama-
ker Sandra rottenberg.

meer informatie op
rIaltoFIlm.nl

adVertOrial

harry dean Stanton

12 Years a Slave
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bergen
k Fth CineBergen/Zwarte 
Schuur Eeuwigelaan 7 | 072-
5896310 | cinebergen.nl
Blue Jasmine za 9, 21.00 | zo 10, 
20.00 | Borgman zo 3, 15.30 | Ca-
mille Claudel 1915 do 21 en ma 25, 
20.00 | zo 24, 15.30 | La dolca vita 
wo 27, 20.00 | Hoe duur was de 
suiker vr 22 en za 23, 21.00 | zo 24 
en di 26, 20.00 | Jimmy P. do 7, 
ma 11 en di 12, 20.00 | Michael 
Kohlhaas do 14, zo 17 en wo 20, 
20.00 | Mr. Morgan’s Last Love 
vr 8, 21.00 | zo 10, 15.30 | De nieu-
we wildernis vr 15 en wo 20, 14.30 
| vr 15, 21.00 | zo 17, 15.30 | di 19, 
20.00 | Prince Avalanche za 16, 
21.00 | ma 18, 20.00 | Prisoners 
do 28, 20.00 | vr 29 en za 30, 
21.00 | Stories We Tell do 31 okt 
en wo 6, 20.00 | La vie d’Adèle vr 
1 en za 2, 21.00 | zo 3 en ma 4, 
20.00 | Yeralti wo 13, 20.00 

borne
k Filmhuis Borne Marktstraat 
23 | Informatie/reserveren: 074-
2657200 | kulturhusborne.nl
Adam’s Apple wo 13, 20.15 | Jag-
ten wo 27, 20.15 | Royal Affair 
(met lezing) wo 20, 20.15 | Speci-
aal | Anders kijken naar Film 
(met Jan Salden) di 5, 20.15 | 
Filmplus-matinee | To Rome 
With Love zo 17, 15.00 

breda
k Chassé Cinema Claudius 
Prinsenlaan 8 | 076-5303131 | 
chasse.nl
Premières | Elle s’en va vanaf do 
31 okt | Gabrielle vanaf do 31 okt | 
La grande bellezza vanaf do 7 | 
Like Father, Like Son vanaf do 21 | 

Omar vanaf do 21 | Twenty Feet 
From Stardom vanaf do 28 | 
Voorfilm deze maand | Dad’s 
Stick | Nog te zien | De nieuwe 
wildernis | La vie d’ Adèle | What 
Maisie Knew | Special | Karsu - I 
Hide a Secret zo 10 | Boek in 
Beeld | ma 18, 19.30 | Film & Le-
zing | The Perverts Guide to 
Ideology ma 5, 19.20 | Filmclub | 
do 7, 9.30 | vr 8 en di 12, 10.30 | 
Filmontbijt | zo 24, 10.00 ontbijt, 
11.00 film | Friday Movie | The 
Sapphires vr 1, 16.00 | Spring 
Breakers vr 22 en vr 29, 16.00 | 
Wadjda vr 8 en vr 15, 16.00 | 
Klassiekers | Casablanca ma 18, 
19.20 | César et Rosalie ma 11, 
19.20 | Het mysterie van Pjotr 
Tsjaikovski ma 4, 19.20 (Rusland 
drieluik, met lezing) | Gay Film 
Night | Any Day Now di 19 | Kris-
talnacht herdenking Breda | 
Verbroken stilte za 9, 14.00 (met 
nagesprek net regisseur) | Blinde 
Muur | Dagelijks, vanaf oktober 
t/m maart wordt een maandelijks 
wisselend programma van korte 
films geprojecteerd op de muur 
tegenover de cinemafoyer 

bussum
k Filmhuis Bussum Brediusweg 
1 | 035-6938694 | filmhuisbus-
sum.nl
Blood Ties do 28 en vr 29, 21.30 | 
vr 29, 15.45 | za 30, 18.45 | Blue 
Jasmine vr 1 en vr 89, 10.45 | za 2, 
19.00 | wo 6 en wo 13, 14.45 | vr 8 
en za 16, 18.45 | vr 15, 16.00 en 
21.30 | zo 17, 15.45 | wo 20, 20.30 | 
Camille Claudel 1915 vr 1, 11.00 | 
za 2, 21.30 | di 5, 20.00 | Elle s’en 
va do 21 en vr 22, 18.45 | vr 22, 
10.45 | za 23 en zo 24, 15.45 | za 23, 
21.15 | wo 27, 14.45 | vr 29, 16.00 | 
za 30, 21.30 | Gerhard Richter 

Painting za 2, 18.45 | zo 3, 15.45 | 
wo 6, 20.30 | La grande bellezza 
do 28, vr 29 en za 30, 21.15 | vr 29, 
10.45 | za 30, 15.45 | Greetings 
From Tim Buckley za 2, za 9 en zo 
10, 16.00 | ma 4, 20.00 | do 7, 
21.30 | vr 8, 15.45 | wo 13, 20.00 | 
How to Discribe a Cloud do 7, 
21.15 | vr 8, 21.30 | za 9, 19.00 | 
Jeune & jolie zo 3 en zo 10, 20.30 | 
vr 8, 16.00 | za 9, 21.30 | Love & 
Fungi do 14 en za 16, 21.30 | vr 15 
en za 23, 19.00 | zo 17, 16.00 | di 
19, 14.15 | vr 22, 11.00 | di 26, 
20.00 | Michael Kohlhaas do 7, 
18.45 | vr 8, za 9, do 14 en za 16, 
21.15 | zo 10 en vr 15, 15.45 | wo 13, 
20.00 | De nieuwe wildernis do 
14, vr 15, za 23, di 28 en vr 29, 
18.45 | vr 11, 11.00 | za 16, 15.45 | zo 
17, ma 18 en zo 24, 20.00 | di 19, 
14.00 | wo 20, 14.45 | do 21, 21.15 | 
vr 22 en za 30, 16.00 | vr 22, 21.30 | 
Prince Avalanche do 21, 21.30 | vr 
22, 21.15 | za 23, 16.00 | zo 24 en 
wo 27, 20.30 | Short Term 12 do 
21, vr 22, do 28, vr 29 en za 30, 
19.00 | za 23, 21.30 | vr 29, 11.00 | 
A Story of Children and Film vr 
8, 19.00 | za 9, 15.45 | zo 10 en di 
12, 20.00 | La vie d’Adèle vr 15, 
10.45 | za 16 en vr 22, 15.15 | zo 17, 
19.30 | wo 20 en wo 27, 20.00 | zo 
24, 15.30 | What Maisie Knew do 
7, do 14 en za 16, 19.00 | vr 8, 11.00 
| za 9, 18.45 | ma 11 en di 19, 20.00 
| vr 15, 21.15 | Wolf za 2, 15.45 en 
21.15 | zo 3 en wo 6, 20.00 | Klas-
siekers | ma 4, ma 11 en ma 18, 
20.30 (raadpleeg t.z.t. de website) 
| Sneak Preview | verrassende 
voorpremière elke di, 20.30 | Bal-
letregistratie | Cinderella ma 11, 
14.00 | Filmdiner | Love & Fungi 
za 16, 21.30 | Centrum voor 
Jeugd & Gezin | What Maisie 
Knew di 19, 20.00 

capelle a/d Ijssel
k Isalatheater Stadsplein 5 | 
010-4586300 | isalatheater.nl | 
Aanvang: 20.00
Borgman di 19 | Jayne Manfield’s 
Car di 5 | Meisje met negen prui-
ken di 12 | Smoorverliefd vr 29 en 
di 3 dec | Still Mine di 26 

delft
k Filmhuis Lumen Doelenplein 5 
| 015-2140226 | filmhuis-lumen.nl
As I Lay Dying vanaf do 21 | Ca-
mille Claudel 1915 vanaf do 31 okt 
| Elle s’en va vanaf do 31 okt | Ger-
hard Richter Painting vanaf do 
28 | Gloria vanaf do 14 | Mud van-
af do 31 okt | Prince Avalange 
vanaf do 7 | Robot & Frank do 7 | 
A Story of Children and Film do 
31 okt | Wolf vanaf do 21 | Klas-
sieker | Prénom Carmen ma 25 | 
Seventh Heaven vr 1 (met live 
muziek) | Tati-tour | Parade ma 
18 | Trafic ma 4 | Filmcursus | The 
making of film: Cameravoering 
ma 11 (met lezing) | TEDx Cine-
ma | di 12 | Movies that Matter | 
Omar do 14 | Deutsches Kino | 
Die Summe meiner einzelnen 
Teile do 21 | Breaking Ground 
Tour | do 28 | Noors Filmfestival 
| vr 29 en za 30 

delfzijl
k Filmliga Eemsmond Centrum 
De Molenberg Molenberg 11 | 
0596-852584 | filmligadelfzijl.nl
Blue Jasmine di 5, 20.00 | De 
nieuwe wildernis zo 3, 14.00 | 
Ciné Premières | Avant l’ hiver 
di 19, 20.00 

den bosch
k Verkadefabriek Boschdijk-
straat 45 | 073-6818160 | verkade-
fabriek.nl
Premières | Diana vanaf do 14 | 
La grande bellezza vanaf do 7 | 
Like Father, Like Son vanaf do 21 | 
Omar vanaf do 21 | The Young 
and Prodigious T.S. Spivet vanaf 
do 14 | Sneak Preview | een ver-
rassende voorpremière elke di, 
21.15 | Filmontbijt | elke zo, 11.00 
ontbijt, 12.00 film | Klassieker | 
Jules et Jim zo 3 | Movies that 
Matter | Omar zo 10 | Cursus 
Jacques Tati | Jour de fête wo 13 | 
Playtime wo 6 | Les vacances de 
monsieur Hulot wo 20 | Filmcur-
sus Déjà vu | Vol enthousiasme 
graaft docent Mark Meuldijk on-
der de oppervlakte van een aantal 
(première)films do 7 en do 21 | 
Documentairesalon | Buiten-
kampers zo 10 (Hetty Naaijkens 
aanwezig) | Film & filosofie | Sin 
City wo 13 | Memento wo 27 | La 
película Española | Mar adentro 
do 28 | Todo sobre mi madre do 14 
| Film & psychiatrie | Brammetje 
Baas ma 18 | Nederland-Rus-
land jaar | Tsjaikovski zo 17 

den haag
k Filmhuis Den Haag Spui 191 | 
070-3656030/3459900 | film-
huisdenhaag.nl
Premières | Blackbird vanaf do 
14 | Blackfish vanaf do 7 | Break-
fast at Tiffany’s vanaf do 14 | 
Child’s Pose vanaf do 14 | Grand 
Central vanaf do 28 | La grande 
belleza vanaf do 7 | Like Father, 

Like Son vanaf do 21 | Omar vanaf 
do 21 | Twenty Feet From Star-
dom vanaf do 28 | Voorfilm deze 
maand | Dad’s Stick | Specials | 
Expositie 1-minuut-films Mo-
dern Times met o.a. My Last Per-
ception of the First vr 1 t/m di 12 | 
Wath (We Are The Hague): ‘ind-
oor pride’ op diverse locaties met 
debatten, dans, literatuur, film en 
party’s | Ciné Premières | do 7 
t/m wo 13 met o.a. Dead Man 
Talking ma 11, 19.30 | Retrospec-
tief Ken Loach | do 28 nov t/m wo 
18 dec met o.a. Cathy Come 
Home, Kes en Raining Stones | 
Cinemum | Met je baby naar de 
bios elke vr, 13.00 | Uitgelicht | 
Films van KABK-studenten, met 
moderator Jan Schuijren en de 
makers die hun werk toelichten 
do 14, 21.15 | Sneak Preview | 
Amongst Friends ma 18, 21.15 | 
BNG Bank Workspace 13 | vanaf 
do 21 met De visionair | Gay Film 
Night | Any Day Now ma 25, 
19.30 | Ruslandjaar | Posle smer-
ti: Leninskoj Kino-Pravde (Na 
de dood: Kinopravda 21, Film-
poeëm voor Lenin) Zwijgende 
film met live muziek ma 18, 19.30 | 
Cursus Russische Film | The 
Glass House wo 6, 19.30 | Sovjet-
musicals + Wolga, Wolga wo 13, 
19.30 | Documentaires: Uit Kas-
ten & Kluizen | Den Haag Beat-
stad No. 1 zo 10, 16.00 | Movies 
that Matter | Omar zo 17, 14.00 
k Nutshuis Riviervismarkt 5 | 
070-3459090 | nutshuis.nl
Neighbouring Sounds do 28, 
20.00 | Nordvest do 21, 20.00 | 
Surplus: Terrorized Into Being 
Consumers do 7, 20.00 | Tide-
land do 14, 20.00 
k Pathé Buitenhof Buitenhof 20 
| 0900-1458 | pathe.nl | Titels zijn 
onder voorbehoud, raadpleeg 
verder de website
Nieuwe films | Captain Phillips 
vanaf do 21 | The Counselor vanaf 
do 14 | Diana vanaf do 14 | Het di-
ner vanaf do 7 | The Fifth Estate 
vanaf do 21 | The Hunger Games: 
Catching Fire vanaf wo 20 | Man-
nenharten vanaf do 28 | The 
Young and Prodigious T.S. Spi-
vet vanaf do 14 | Opera MET | 
Tosca za 9 | Muziek | The Rolling 
Stones Sweet Summer Sun ma 11 

den helder
k Cinema 7skoop Julianaplein 
43 | 0223-610941 | cinema7skoop.
nl | Aanvang: 20.30
Buitenkampers zo 17, 14.00 | Ca-
mille Claudel 1915 do 14 t/m ma 
18 | Gloria do 31 okt t/m ma 4 | 
Jobs do 7 t/m ma 11 | Meisje met 
negen pruiken do 21 t/m ma 25 | 
La vie d’Adèle do 28 t/m ma 2 dec 

deventer
k Filmhuis De Keizer Keizer-
straat 78 | 0570-618822 | filmhuis-
dekeizer.nl | Aanvang: 20.15
Blue Jasmine vr 1, 14.30 | za 2, 
21.30 | di 5, 17.45 | wo 6, 17.15 | 
Borgman do 31 okt en zo 3 t/m di 
5, 20.00 | vr 1, 21.30 | Buitenkam-
pers vr 29 en za 30, 19.30 | zo 1 
dec, 16.45 | Eat Sleep Die vr 1 en 
za 2, 19.30 | zo 3, 16.45 | di 5, 14.00 
| wo 6, 20.30 | Elle s’en va do 14, 
20.30 | vr 15, vr 22 en za 23, 19.00 | 
za 16, 21.30 | zo 17, 16.45 | di 19 en 
di 26, 14.00 | di 19 en wo 20, 17.45 
| do 21, ma 25 en di 26, 20.00 | zo 

de fysieke, tede-
re, doorleefde 
scènes creëren 
de overdonderen-
de ervaring van 
een echte relatie, 
met alle verwar-
rende emoties en 
hypnotische ver-
voering die daar-
bij horen.
»»»»»
ronald rovers over  
la vie d’adèle in de 
FilmkrantVeelzijdige 

animatie 
dat de website van het klIk! 
amsterdam animation Festi-
val in het engels is, is niet toe-
vallig, want het festival, dat 
animatie behandelt als een 
kunstvorm die een groot pu-
bliek verdient, richt zich naast 
nederlandse bezoekers op in-
ternationale gasten en toeris-
ten in amsterdam. het anima-
tiefestival, waarvan de zesde 
editie van 12 t/m 17 november 
in eye wordt gehouden, heeft 
ook dit jaar een barstensvol 
programma van korte anima-
ties tot films met een speel-
filmlengte. dit jaar heeft het 
festival naast de vaste compe-
tities een nieuwe prijs: de klik! 
world domination award. hij 
wordt toegekend aan een in-
stelling, organisatie, studio of 
persoon die de nederlandse 
animatiewereld stevig vooruit 
helpt. een greep uit het pro-
gramma. het festival toont 
een internationale selectie 
van recente korte animatie-

films en een selectie van  kor-
te studentenanimaties. daar-
naast zijn er opdrachtanima-
ties, politieke animatiefilms en 
3d animaties te zien. uiter-
aard is er ook aandacht voor 
de relatie tussen games en 
animatie. het programma Film 
& talks bevat animatiepro-
gramma’s, zoals over kritische 
russische filmpjes op inter-
net, waarover na afloop nog 
lang kan worden nagepraat. In 
‘Storytelling in the Spider- 
man universe’ gaat strip- en 
animatiejournalist michael 
minneboo in op de verande-
ringen van Spider-man in de 
loop der jaren. Speciale aan-
dacht is er onder de titel ‘the 
Fabulous Fifties’ voor anima-
tie in de jaren vijftig – een tijd 

van knusse huiselijkheid, 
technologische snufjes en 
dromen van een schoonge-
poetste toekomst, maar ook 
van nieuwe animatiestijlen. 
jonge animatoren, die zich 
lieten inspireren door kunst-
stromingen als het kubisme en 
het surrealisme, zetten de 
aanval in op de dominante 
disneystijl. het leverde ani-
maties op als the jetsons en 
the pink panther. historicus 
en klik!-gastcurator amid 
amidi noemt deze stroming 
‘cartoon modern’ (zie hier-
voor ook het artikel in de vori-
ge Filmkrant en op filmkrant.
nl). de invloed ervan was 
enorm en is ook terug te vin-
den in het werk van pixar.

klIkamSterdam.nl

cartoon modern: gay purr-ee
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24, 16.15 | wo 27, 17.15 | Forget Me 
Not do 7, 20.30 | vr 8, 19.00 | zo 
10, 16.45 | di 12, 14.30 | wo 13, 
17.45 | Gabrielle vr 22 en vr 29, 
14.30 | vr 22 en za 23, 21.15 | zo 24 
en wo 27, 20.00 | di 26, 17.15 | di 3 
dec, 17.45 | wo 4 dec, 20.30 | Ger-
hard Richter Painting vr 8, 14.30 
| za 9, 19.00 | zo 10 en wo 13, 20.30 
| di 12, 17.45 | La grande bellezza 
do 7, ma 11 t/m do 14 en zo 17, 
20.00 | vr 8, za 9, vr 15 en za 16, 
19.30 | zo 10, 16.15 | di 12, 14.00 | 
di 19 en wo 20, 17.15 | Jimmy P. vr 
29, 14.00 | vr 29 en za 30, 19.00 | 
zo 1 dec, 16.15 | di 3 dec, 20.00 | wo 
4 dec, 17.15 | Love & Fungi vr 22 
en za 23, 21.30 | zo 24 en wo 27, 
20.30 | di 26, 14.30 en 17.45 | 
Meisje met negen pruiken vr 8, 
14.00 | vr 8 en za 9, 21.15 | zo 10, 
20.00 | di 12 en wo 13, 17.15 | di 12, 
20.30 | Michael Kohlhaas do 28, 
zo 1 dec en wo 4 dec, 20.00 | vr 29 
en za 30, 21.15 | di 3 dec, 14.00 en 
17.15 | Mr. Morgan’s Last Love vr 
1, 14.00 | vr 1 en za 2, 19.00 | zo 3, 
16.15 | di 5, 17.15 | wo 6, 20.00 | 
Prince Avalanche do 31 okt, zo 3 
en di 5, 20.30 | vr 1 en za 2, 21.15 | 
di 5, 14.30 | wo 6, 17.45 | What 
Maisie Knew do 28, zo 1 dec en di 
3 dec, 20.30 | vr 29 en za 30, 21.30 
| ma 2 dec, 20.00 | di 3 dec, 14.30 | 
wo 4 dec, 17.45 | Yeralti vr 15, 
14.30 | di 19 en wo 20, 20.00 | The 
Young and Prodigious T.S. Spi-
vet (3D) vr 15 en vr 22, 14.00 | vr 
15, 21.30 | za 16, 19.00 | zo 17, 16.15 
| zo 17, di 19, wo 20 en di 26, 20.30 
| ma 18, 20.00 | di 19, 14.30 | vr 22 
en za 23, 19.30 | zo 24, 16.45 | wo 
27, 17.45 | Cinemum | Blue Jasmi-
ne vr 1, 10.30 | Klassieker | Break-
fast at Tiffany’s ma 18 en ma 25, 
20.30 | I Clowns ma 4 en ma 11, 
20.30 | Sneak Preview | Koekmag 
sneak di 12, 20.30 | Deventer 

Dansdagen | Rain do 21, 20.30 | 
Ken Loach Retrospectief | Lady-
bird, Ladybird ma 2 dec, 20.30 
k De Kleine Keizerin/Openba-
re Bibliotheek Brink 70 | 0570-
675700 | obdeventer.nl /dekleine-
keizerin

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 leden van het filmhuis 
De keizer 

diemen
k Filmtheater De Omval Oud-
diemerlaan 104 | 020-6001897 | 
theaterdeomval.nl | Aanvang: 
20.00
Alceste à bicyclette do 21 | Behind 
the Candelabra do 7 en di 12 | 
Gloria do 28 

doesburg
k Filmhuis | Het Meulenhuus
Bergstraat 48 | 0313-482336 | 
filmhuis-doesburg.nl | Aanvang: 
20.00 
Argo zo 3 en wo 6 | Fill the Void zo 
24 en wo 27 | Life of Pi vr 8 | Oh 
Boy zo 1 dec en wo 4 dec | Road 
North zo 17 en wo 20 | Thérèse 
Desqueyroux zo 10 en wo 13 

doetinchem
k Filmhuis/Gruitpoort Hof-
straat 2 | 0314-340943 | gruit-
poort.nl 
The Act of Killing ma 25, 20.30 | 
Becoming Traviata ma 4 en di 5, 
20.30 | di 5, 14.00 | Borgman do 
14, za 16, ma 18 en di 19, 20.30 | di 
19, 14.00 | Cherchez Hortense za 
2, 20.30 | Gloria do 7, za 9 en di 12, 
20.30 | di 12, 14.00 | De nieuwe 
wildernis za 30, 16.15 en 20.30 | 
Night Train to Lisbon do 21, za 23 
en di 26, 20.30 | di 26, 14.00 | Ta-
ti-tour | Jour de fête zo 3, 11.00 | 
Les vacances de monsieur Hulot 
zo 3, 14.00 | HCG Filmcursus | 
ma 11, 20.30 

drachten
k Filmhuis Drachten/De Bios
Noorderdwarsvaart 25/0512-
543806 (filmhuisdrachten.nl) | 
Aanvang: 20.00 | Raadpleeg web-
site voor het volledige programma

eindhoven
k Pathé Eindhoven Dommel-
straat 27 | 0900-1458 | pathe.nl | 
Titels zijn onder voorbehoud, 
raadpleeg verder de website
Nieuwe films | Captain Phillips 
vanaf do 21 | Carrie vanaf do 7 | 
The Counselor vanaf do 14 | Dia-
na vanaf do 14 | Het diner vanaf 
do 7 | The Fifth Estate vanaf do 21 
| Homefront vanaf do 28 | The 
Hunger Games: Catching Fire 
vanaf wo 20 | Krrish 3 vanaf vr 1 | 
Mannenharten vanaf do 28 | 
Midden in de Winternacht vanaf 
wo 27 | OldBoy vanaf do 28 | Ram 
Leela vanaf vr 15 | Su Ve Ates van-
af do 21 | Opera MET | Tosca za 9 | 
Muziek | Muse – Live at Rome 
Olympic Stadium do 7 | The Rol-
ling Stones Sweet Summer Sun 
ma 11 | Ballet | Le Corsaire (recor-
ded) zo 17 
k Plaza Futura/Natlab Kastan-
jelaan 500 | 040-2946848 | pla-
zafutura.nl
Premières | Blackbird vanaf do 
14 | Diana vanaf do 14 | Het diner 
vanaf do 7 | La grande bellezza 
vanaf do 7 | Oldboy vanaf do 28 | 
Omar vanaf do 21 | Twenty Feet 
From Stardom vanaf do 28 
k Filmhuis De Zwarte Doos
TU/e terrein | 040-2475348 of 
040-2474900 (di t/m do) | de-
zwartedoos.nl.nl | Aanvang: 
20.00 
Borgman ma 11 t/m wo 13 | Elysi-
um ma 18 t/m wo 20 | The Place 
Beyond the Pines ma 4 t/m wo 6

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
Alceste à bicyclette ma 25, 20.15 | 
wo 27, 19.00 | Behind the Cande-
labra ma 18, 20.15 | wo 20, 19.00 | 
Después de Lucía (After Lucia) 
ma 11, 20.15 | di 13, 19.00 | Gloria 
ma 2 dec, 20.15 | wo 4 dec, 19.00 | 
In Another Country ma 4, 20.15 | 
wo 6, 19.00 

enschede
k Concordia K & C Cinema 
Oude Markt 15-17 | 053-4311089 | 
concordia.nl
Verwacht | Child’s Pose vanaf do 
14 | Diana vanaf do 14 | La grande 
bellezza vanaf do 7 | Like Father, 
Like Son vanaf do 21 | Short Term 
12 vanaf do 7 | Filmclub | Voor-
première met inleiding vr 8 en di 
12 | Cinementaal Filmdag | Sil-
ver Linings Playbook zo 24 (the-
matische middag rond het thema 
Houvast in herstel) 

goes
k ’t Beest Beestenmarkt 3 | 
0113-228142 | tbeest.nl | Aanvang: 
20.30
Behind the Candelabra do 15, vr 
16, di 19 en wo 20 | Blue Jasmine 
do 7, vr 8, di 12 en wo 13 | Borgman 
do 21, di 26 en wo 27 | Jeune & 
jolie do 28 | Le passé vr 1, za 2, di 5 
en wo 6 

gouda
k Filmhuis Lethmaetstraat 45 | 
0182-522200 | filmhuisgouda.nl
Camille Claudel 1915 do 7, ma 11, 
wo 13, zo 17 en di 19, 20.30 | vr 8, 
21.45 | zo 10, 11.00 | vr 15, 15.30 | 
La grande bellezza zo 3, 11.00 
(voorpremière) | Meisje met ne-
gen pruiken vr 1 en za 9, 21.45 | vr 
8, 19.00 | di 5, zo 10 en di 12, 20.30 
| De nieuwe wildernis vr 1, 15.30 | 
za 2 en wo 6, 13.30 | za 2, 19.00 | zo 
3 en zo 10, 16.00 | ma 4 en wo 6, 
20.30 | Night Train to Lisbon vr 
15, 21.45 | vr 22 en za 23, 19.00 | zo 
24, 11.00 | vr 29, 15.30 | Mr. Mor-
gan’s Last Love vr 22, 15.30 | zo 
24 en wo 27, 20.30 | di 26, 14.00 | 
vr 29, 19.00 | Prince Avalance vr 
22 en za 30, 21.45 | di 26 en do 28, 
20.30 | Safety not Guaranteed za 
23 en vr 29, 21.45 | ma 25, 20.30 | 
za 30, 19.00 | Still Mine vr 1 en za 
9, 19.00 | zo 3, 20.30 | di 5, 14.00 | 
vr 8, 15.30 | Stories We Tell di 12, 
14.00 | do 14, ma 18 en wo 20, 
20.30 | vr 15, 19.00 | Una pistola 
en cada mano za 2, 21.45 | Archi-
tectuur Film Festival | Casa 
estudio por Luis Barragán zo 17, 
16.00 | De grootste architect van 
Nederland za 16, 19.00 | The Hu-
man Scale zo 17, 13.30 | do 21, 
20.30 | The Melnikov House - A 
Moscow Utopia za 16, 21.45 | Mon 
oncle zo 17, 11.00 | Tati-tour | 
Mon oncle zo 17, 11.00 | di 19, 
14.00 | zo 24, 16.00 

het is een dappe-
re film. dat kan 
ook niet anders, 
want als je zoals 
Sacha Polak  
(hemel) een film 
gaat maken over 
het preventief 
verwijderen van 
je borsten, dan 
moet je aan de 
schaamte voorbij 
gaan.
»»»»»
dana linssen over 
nieuwe tieten in de 
Filmkrant

Friese bevlogenheid
het noordelijk Filmfestival 
heeft de kritieke leeftijd van 
drieëndertig jaar (jezus aan 
het kruis) overleefd. van 6 t/m 
10 november vindt in leeu-
warden in Stadsschouwburg 
de harmonie en Slieker Film 
de vierendertigste editie van 
het festival plaats. zoals altijd 
staat de periferie van de euro-
pese filmcultuur in het hart 
van het festival. onder meer 
met het programma europa 
panorama, dat films bevat die 
reflecteren op de politieke, so-
ciale en culturele europese 
werkelijkheid in heden en ver-
leden. Speciale aandacht is er 
voor de Slowaakse en 
wit-russische cinema. wat 
leren films uit deze europese 
blinde vlekken ons over euro-
pa? het programma noordse 
Focus zoekt het in een andere 
geografische richting. het 
programma toont recente 
films uit zweden, denemar-
ken, noorwegen, Finland en 
Ijsland. dat het festival die 
kant opkijkt is volgens de or-
ganisatoren geen toeval: “ge-

weldenaars als carl th. 
dreyer, victor Sjöström, Ing-
mar bergman en lars von 
trier inspireerden de wereld 
met verhalen en dromen die 
zich ook in Friesland hadden 
kunnen afspelen.” niet ook in 
brabant of limburg? ook is de 
Scandinavische cinema vol-
gens de organisatoren “bal-
sem voor onze noordelijke 
ziel”. de Friese  bevlogenheid 
slaat misschien een tikkeltje 
door. maar wat maakt het uit, 
het gaat om de films. er is veel 
moois te zien op het festival, 
waaronder voorpremières (la 
grande bellezza) en recente 

films (la vie d’adèle), maar 
nieuwsgierig maken vooral de 
films die alleen op het festival 
te zien zijn. zoals het in 
wit-rusland verboden rauwe 
viva belarus (krzysztof luk-
aszewicz) of de Slowaakse 
klassieker the Sun in a net 
(Stefan uher, 1962), dat als 
het startschot van de nouvelle 
vague in toenmalig tsje-
cho-Slowakije wordt gezien. 
traditiegetrouw presenteert 
op het festival het Fries Film 
archief ook een programma. 
omdat het archief vijfentwin-
tig jaar bestaat pakt het groot 
uit met een programma, waar-
aan ook de filmarchieven van 
groningen en drenthe een bij-
drage hebben geleverd.

noordelIjkFIlmFeStIval.nl

omar in  
mtm on tour 

kom in november naar movies 
that matter On tour voor spe-
ciale voorpremières, in combi-
natie met debat, van omar: de 
nieuwe film van regisseur 
hany abu-assad (paradise 
now). de film is in 15 steden 
door heel nederland te zien.  

de gevoelige jonge bakker 
omar is eraan gewend om ko-
gels te ontwijken. voor nadia, 
de liefde van zijn leven, trot-
seert hij de vele gevaren en 
klimt hij over de scheidings-
muur bij de westelijke jor-

daanoever. wanneer zijn vrien-
den een verzetsdaad plannen 
tegen het Israëlische leger, 
loopt de situatie uit de hand en 
wordt omar gearresteerd. on-
der druk van de militaire politie 
staat hij voor de moeilijke keu-
ze: zijn vrienden verlinken of 
loyaal blijven aan zijn vader-
land. de film is eveneens gese-
lecteerd voor het movies that 
matter Festival 2014.

kijk voor meer informatie op
www.movIeSthatmatter.nl

adVertOrial

omar

viva belarus
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grave
k Filmcafé/Palazzo Theater
Maasstraat 12 | Reserveren via 
website | filmcafegrave.nl | Aan-
vang: 20.15
Borgman di 5 en wo 6 | Boven is 
het stil di 19 en wo 20 | Ginger & 
Rosa di 12 en wo 13 | Mud di 26 en 
wo 27 | Cursus Filmkijken | 
Borgman do 7, 9.30-12.00 | Bo-
ven is het stil do 21, 9.30-12.00 | 
Ginger & Rosa do 14, 9.30-12.00 

groningen
k ForumImages Hereplein 73 | 
050-3120433 | forumimages.nl | 
Raadpleeg de website voor exacte 
data en aanvangstijden
Nieuwe films | Child’s Pose van-
af do 14 | Elle s’en va vanaf do 31 
okt | Grand Central vanaf do 28 | 
La grande bellezza vanaf do 7 | 
Jimmy P. vanaf do 14 | Like 
Father, Like Son vanaf do 21 | 
Omar vanaf do 21 | Still Mine 
vanaf do 7 (o.v.b.) | Twenty Feet 
From Stardom vanaf do 28 | Boek 
& Film | Silver Linings Playbook 
do 31 okt | Two Mothers do 28 | 
Rossjia | Love and Death zo 3 | 
Ciné Premières | 11.6 vr 8, 16.00 
| Avant l’ hiver wo 6, 21.15 | Bra-
quo 1-4 vr 8, 20.00 | za 9, 15.00 | 
Braquo 5-8 za 9, 20.00 | La cage 
dorée vr 8, 19.45 | Côté court 1 ma 
11, 16.00 | Côté court 2 ma 11, 
19.00 | Côté court 3 ma 11, 21.00 
(aansl. gesprek met regisseurs + 
uitreiking) | Dead Man Talking vr 
8, 21.45 | Des morceaux de moi za 
9, 18.00 | Dialogues avec mon 
jardinier wo 13, 18.30 (Cinema-
Diner) | Fanny zo 10, 13.00 | wo 12, 
16.00 | Gabrielle do 7, 16.00 | wo 
13, 18.45 | Grand Central za 9, 
19.45 | Henri za 9, 16.00 | Jappe-
loup zo 10, 17.00 | Je fais le mort 

zo 10, 21.15 | Jeunesse vr 8, 18.00 | 
Les jour des corneilles zo 10, 
11.00 (kinderfilm) | Les lende-
mains do 7, 17.00 | Lola Montès 
ma 11, 20.00 (met inleiding) | La 
maman et la putain do 7, 20.00 
(met inleiding) | Marius zo 10, 
15.00 | di 12, 16.00 | Naître père di 
12, 18.00 | Ombline do 7, 18.00 | 
Paulette wo 13, 20.45 | Queen of 
Montreuil za 9, 14.00 | Rengaine 
di 12, 21.30 (met inleiding) | Soirée 
filles: Les coquillettes di 12, 19.45 
| Le temps de l’ aventure za 9, 
21.45 | La tendresse zo 10, 19.30 | 
Visages d’ enfants zo 10, 16.00 
(Cinema Concert) | CinemaDi-
ner | Bottle Shock di 26 | Dialo-
gue avec mon jardinier wo 13 | 
Groningse Nieuwe #50 | Geke 
Hankel zo 17 | Klassieker | Il gat-
topardo ma 25 | IDFA | IDFA’s fa-
vourites zo 1 dec 
k Pathé Groningen Gedempte 
Zuiderdiep 78 | 0900-1458 | pathe.
nl | Titels zijn onder voorbehoud, 
raadpleeg verder de website
Nieuwe films | Captain Phillips 
vanaf do 21 | Carrie vanaf do 7 | 
The Counselor vanaf do 14 | Dia-
na vanaf do 14 | Het diner vanaf 
do 7 | The Fifth Estate vanaf do 21 
| Homefront vanaf do 28 | The 
Hunger Games: Catching Fire 
vanaf wo 20 | Krrish 3 vanaf vr 1 | 
Mannenharten vanaf do 28 | 
Midden in de Winternacht vanaf 
wo 27 | OldBoy vanaf do 28 | Ram 
Leela vanaf vr 15 | Opera MET | 
Eugene Onegin ma 11 | Tosca za 9 
| Muziek | Best of Keane wo 6 | 
Muse – Live at Rome Olympic 
Stadium do 7 | The Rolling Sto-
nes Sweet Summer Sun ma 11 | 
Ballet | Le Corsaire (recorded) zo 
17
k RKZ Bios Emmastraat 15-s101 
| 050-5262482 | rkzbios.nl | Aan-
vang: 20.30

Blancanieves ma 28 okt | This is 
the End za 2 en ma 4 | Yeralti za 9 
en ma 11 | Youth Food Movement 
| The Moo Man za 16 en ma 18 
k Vera Zienema Oosterstraat 44 
| 050-3134681 | vera-groningen.nl 
| Aanvang: 21.00
Japanse import | The Focus + 
2012 di 5 (beide regisseurs aanwe-
zig voor Q&A) | Movies that 
Matter | Omar di 12 | Klassieker | 
The Idiots di 19 | Speciaal | La 
quête d’inspiration + Nordfor 
Sola di 26 (na afloop skype-inter-
view met de makers van Nordfor 
Sola) 

haarlem
k Filmschuur Lange Begijne-
straat 9 | 023-5173910 | film-
schuur.nl
Blackfish za 9 | Les chevaux de 
Dieu za 2 | Elle s’en va vanaf do 31 
okt | Gabrielle vanaf do 31 okt | La 
grande bellezza vanaf do 7 | Like 
Father, Like Son vanaf do 21 | 
Omar vanaf do 21 | Prénom Car-
men ma 18 | The Young and Pro-
digious T.S. Spivet (3D) vanaf do 
14 | Film & Lezing | Beasts of the 
Southern Wild ma 4 | The Broken 
Circle Breakdown ma 11 | The Pa-
tience Stone ma 18 | A Simple Life 
ma 25 

hardenberg
k Filmhuis Hardenberg Bad-
huisplein 3 | 0523-280353 | film-
huishardenberg.nl | Aanvang: 
20.00
Les beaux jours di 19 en wo 20 | 
Broken di 5 en wo 6 

harderwijk
k Filmhuis Harderwijk/Catha-
rinakapel Klooster 1 | 0341-

428899 | filmhuisharderwijk.nl | 
Aanvang: 20.15
Alceste à bicyclette za 23, 20.15 | 
di 26, 14.00 | Becoming Traviata 
zo 17, 20.15 | di 19, 14.00 | Borg-
man za 16 en ma 18, 20.15 | Mud 
ma 11, 20.15 | di 12, 14.00 | Tabu 
ma 4, 20.15 | di 5, 14.00 | Una pis-
tola en cada mano za 30 20.15 | di 
3 dec, 14.00 | Filmcursus | La-
chen in het donker - humor in de 
film ma 26, 20.15 (deel 1) | ma 2 
dec, 20.15 (deel 2) 

heemskerk
k Fh Heemskerk/Gebouw de 
Cirkel Cirkel 1 | 0251-214720 | 
filmhuisheemskerk.nl | Aanvang: 
20.00
Les beaux jours zo 3 | Daglicht zo 
24 | Night Train to Lisbon zo 17 | 
Una pistola en cada mano zo 10 

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

heerlen
k Filmhuis De Spiegel De Bon-
gerd 18 | 5e verdieping Glaspaleis | 
045-5772209 | filmhuisdespiegel.
nl | Aanvang 20.00
Aquí y allá ma 11, 20.00 | The 
Bling Ring do 28 t/m za 30, 20.00 
| ma 2 dec, 14.00 | Gloria vr 1 en za 
2, 20.00 | zo 3 en ma 4, 14.00 | 
Love & Fungi zo 24, 14.00 | ma 
25, 20.00 | Mud do 21 t/m za 23, 
20.00 | Museum Hours do 7 en vr 
8, 20.00 (vr is Dana Linssen aan-
wezig) | Paris, Texas ma 4, 20.00 
| Le passé do 14 t/m za 16, 20.00 | 
ma 18, 14.00 en 20.00 | Twilight 
Portrait za 9, 20.00 | zo 10, 14.00 
| Die Welt zo 17, 14.00 (regisseur 
en cameraman aanwezig) 

helmond
k Filmhuis Frans-Joseph van 
Thielpark 6 | 0492-529009 | di 
t/m do van 9.00 tot 17.00 | film-
huis-helmond.nl
Camille Claudel 1915 vr 1 (met 
inleiding), ma 4 en di 5, 19.30 | za 
2, 21.45 | zo 3, 19.00 | di 4, 14.00 | 
Elle s’en va do 28, 20.00 | vr 29 en 
di 3 dec, 21.30 | za 30 en ma 2 dec, 
19.30 | zo 1 dec, 15.00 | Gloria do 
7, 20.00 | vr 8 en ma 11, 19.30 | za 9 
en di 12, 21.30 | zo 10, 19.00 | di 12, 
14.00 | Io sono Li vr 29, 19.30 | za 
30, 21.45 | ma 2 dec, 21.45 | di 3 
dec, 14.00 | Jeune & jolie vr 15 en 
ma 18, 19.30 | za 16 en di 19, 21.45 | 
zo 17, 19.00 | di 19, 14.00 | Mi-
chael Kohlhaas do 21 en di 26, 
20.00 | vr 22, 14.00 | vr 22, 21.45 | 
za 23, 19.30 | zo 24, 15.00 | Mr. 
Morgan’s Last Love do 14, 20.00 
| vr 15, 14.00 | vr 15 en ma 18, 21.30 
| za 16 en di 19, 19.30 | zo 17, 15.00 | 
Mud do 31 okt, 20.00 (met inlei-
ding) | vr 1, 14.00 (met inleiding) | 
vr 1, 21.45 | za 2, 19.15 | zo 3, 15.00 | 
ma 4 en di 5, 21.30 | De nieuwe 
wildernis vr 8, 14.00 | vr 8 en ma 
11, 21.45 | za 9 en di 12, 19.30 | zo 
10, 15.00 | Still Mine vr 29, 14.00 | 
zo 1 dec, 19.00 | di 3 dec, 19.30 | 
Stories We Tell vr 22, 19.30 | za 
23, 21.45 | zo 24, 19.00 | ma 25, 
20.00 | di 26, 14.00 

hengelo
k Filmhuis Hengelo Beursstr 44 
| 074-2556789 | filmhuishengelo.nl 
| Aanvang: 20.15
Blue Jasmine do 21, vr 22, wo 27 
en za 30 | wo 22 ook 16.00 | Boven 
is het stil vr 1, wo 6 en do 7 | The 
Imposter do 14 en za 16 | In Ano-
ther Country do 31 okt en za 2 | 
Mud do 28, vr 29 en wo 4 dec | 
The Sapphires do 28, 19.50 | To 
the Wonder vr 8, za 9 en wo 13 | 
The Trial za 23 | Wadjda vr 15 en 
wo 20 

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
Borgman ma 4 | A Late Quartet 
di 26 | Lore di 12 en ma 18 

hoorn
k Cinema Oostereiland Kren-
tentuin 25 | 0229-232296 | cine-
maoostereiland.nl
5 Broken Cameras zo 24, 15.00 | 
Architect Wijdeveld wo 13, 20.00 
| Blackfish zo 10, 18.00 | vr 15, 
19.30 | do 21, 14.30 | Breakfast At 
Tiffany’s do 14, 19.30 | za 16, 
16.30 | di 19 en wo 20, 20.30 | do 
21, 15.00 | Diana do 14, za 16, ma 
17, wo 20, do 21, za 23, zo 24, wo 
27 en za 30, 20.00 | vr 15, di 19, do 
21, vr 22, ma 25, di 26, do 28 en vr 
29, 14.00 en 20.00 | Het diner do 
7, za.9 en zo 10, 20.00 | vr 8, ma 11 
en di 12, 14.00 en 20.00 | wo 13, 
20.30 | do 14, 14.00 | vr 15, wo 20 
en do 28, 15.00 | za 16, 17.00 en 
20.30 | ma 17 t/m wo 19, 15.00 en 
19.30 | vr 22 en ma 25, 14.30 | za 23 
t/m wo 27 en za 30, 19.30 | vr 29, 
14.30 | Elle s’ en va vr 1, za 2, zo 3, 
di 5 en wo 6, 14.30 en 19.30 | ma 4, 
15.00 en 19.30 | do 7 en do 14, 
14.30 | vr 8, vr 15 en ma 17, 20.30 | 
zo 10, 15.00, 17.00 en 20.30 | ma 11 
en di 12, 15.00 | za 16, 18.00 en 
19.30 | Gabrielle vr 1 t/m wo 6, 
20.00 | do 7 en vr 8, 15.00 | za 9, 
15.00 en 20.30 | zo 10, 17.30 | ma 
11, 20.30 | wo 13, 19.30 | do 15, 
15.00 | ma 17, 17.30 | Grand Cen-
tral do 28, 14.30 en 19.30 | vr 29, 
19.30 | za 30,16.30 | La grande 
bellezza do 7, za 9, zo 10, wo 20, 
vr 22 en di 26, 19.30 | vr 8, ma 11 en 
di 12, 14.30 en 19.30 | do 14, vr 15, 
di.19 en wo 20, 14.30 | za 16 en ma 
25, 15.00 | ma 17, 17.00 | za 23, 
15.00 en 17.00 | wo 27 en vr 29, 
20.30 | Gravity vr 1, ma 4, di 5, do 
7, 14.00 | za 2 en zo 3, 17.00 | Like 
Father, Like Son do 21, za 23, zo 
24, ma 25 en za 30, 20.30 | vr 22, 
15.00 en 20.30 | di 26, wo 27 en vr 
29, 15.00 | Midden in de winter-
nacht za 30, 15.00 | De nieuwe 
wildernis vr 1, za 2, zo 3, di 5 en 
wo 6, 15.00 | ma 4, 14.30 | Twenty 
Feet From Stardom do 28, 20.30 | 
za 30, 17.00 | What Maisie Knew 
vr 1 t/m ma 4, wo 6, do 7 en di 12, 
20.30 | za 9, 18.00 | wo 13, 15.00 

Je zou denken 
dat een film met 
zulke onderwer-
pen tot een grauw 
soort realisme 
leidt, maar bence 
fliegauf ver-
mengt zijn au-
thentieke ver-
beelding van de 
omstandigheden 
met de dromerig-
heid die de perso-
nages af en toe 
helpt te ontsnap-
pen.
»»»»»
Sasja koetsier over just 
the wind in de Filmkrant

Kapitalisme op Impakt Festival
het Impakt Festival, dat zich 
bezighoudt met de invloed van 
technologie en media op de 
samenleving, heeft dit  jaar 
een duidelijke vraag als uit-
gangspunt: is ons economi-
sche systeem ten dode opge-
schreven? In de woorden van 
de organisatoren: “er lijkt 
sprake van een catch 22, een 
complex dilemma waarvan de 
oplossing in alle gevallen een 
nieuw probleem vormt. of is er 
nog hoop voor het kapitalisme 
in 2013.” genoeg stof voor 
filmvertoningen, presentaties 
en debatten in ’t hoogt, bak 
en theater kikker in utrecht, 
waar het festival van 30 okto-
ber t/m 3 november wordt ge-
houden. de duitse filmcurator 
Florian wüst voert de kijker in 
zijn filmprogramma capitalism 
catch 22 via de tijd van de in-
dustrialisatie en wederop-
bouw naar de financiële crash 
van vijf jaar geleden en de ac-
tuele situatie. het amster-
damse collectief monnik 
houdt lezingen en workshops 
rond de auto, lange tijd het 

symbool van vrijheid en wel-
vaart. de britse curator benja-
min Fallon onderzoekt in een 
tentoonstelling utopische en 
dystopische toekomstbeel-
den. Is er een ontsnappings-
route? uiteraard is ook filo-
soof Slavoj zizek op het festi-
val aanwezig. weliswaar niet 
lijfelijk, maar van de populaire 
Sloveense criticus van het ka-
pitalisme is the pervert’s gui-

de to Ideology te zien. daarin 
legt zizek op humoristische 
wijze ideologische bood-
schappen bloot in films uit de 
twintigste eeuw. zijn conclu-
sie: iedereen kijkt altijd door 
een ideologische bril naar de 
wereld. wie denkt dat hij deze 
bril kan afzetten, is naïef (zie 
ook de recensie van vorige 
maand op filmkrant.nl) 

Impakt.nl

the pervert’s guide to Ideology
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kampen
k Filmhuis Burgwal 84 | Reserve-
ren via website | filmhuiskampen.
nl | Aanvang: 20.30, zondagfilm: 
16.00
Blue Jasmine vr 8 en za 9 | Kap-
ringen vr 29 en za 30 | A Late 
Quartet vr 1 en za 2 | Metéora vr 
22 en za 23 | Lezing | Lezing met 
beelden over het leven en werk 
van Godfried Bomans (i.h.k.v. 
Nederland Leest) do 14 

leeuwarden
k Slieker Film Wilhelminaplein 
92 | reserveringen 058-2050320 
(tijdens kassa-uren) | sliekerfilm.
nl | Raadpleeg de website voor het 
volledige programma 

lelystad
k Filmtheater/Agora Agorabaan 
12 | 0320-239239 | agora-lelystad.
nl | Aanvang: 20.15 | Raadpleeg de 
website voor het actuele program-
ma 

leusden
k De Filmtuin De Smidse 1b | 
033-4953107 | detuininleusden.nl
Caesar Must Die ma 18 en di 19, 
20.00 | My Week With Marilyn 
vr 8, 20.00 

lisse
k Filmhuis/Cultureel Centrum 
’t Poelhuys Vivaldistraat 4 | 
0252-213458 | filmhuis-lisse.nl | 
Aanvang: 20.30
Becoming Traviata di 5 | The 
Great Gatsby vr 8 | Lilet Never 
Happened di 19 | The Sapphires 
di 26 

maastricht
k Lumière Bogaardenstraat 40b 
| 043-3214080 | lumiere.nl | Raad-
pleeg de website voor het actuele 
programma 

middelburg
k Cinema Middelburg Achter de 
Houttuinen 30 | 0118-613482 | 
cinemamiddelburg.nl
Camille Claudel 1915 vr 22, 15.00 
| za 23, 19.00 | ma 25, 20.00 | Eat 
Sleep Die vr 1, 19.00 | za 2, 21.30 | 
ma 4, 20.00 | Gerhard Richter 
Painting zo 3, 15.30 | Gloria vr 1 
en zo 10, 15.00 | za 2 en vr 8, 19.00 
| di 5 en do 7, 20.00 | Houdt God 
van vrouwen? vr 15, 19.00 | Jeune 
& jolie vr 22 en vr 29, 19.00 | za 
23, 21.30 | zo 24, 15.00 | do 28 en 
ma 2 dec, 20.00 | Mr. Morgan’s 
Last Love vr 15 en zo 17, 15.00 | za 
16, 19.00 | ma 18, do 21 en wo 27, 
20.00 | vr 22, 21.30 | Una pistola 
en cada mano do 31 okt en wo 6, 
20.00 | vr 1, 21.30 | Prince 
Avalanche vr 29, 15.00 | vr 29, 
21.30 | wo 4 dec, 20.00 | Still 
Mine vr 8, 15.00 | za 9, 19.00 | ma 
11, wo 13 en di 19, 20.00 | vr 15 en 
za 16, 21.30 | De verhuizende 
schuur zo 3, 13.45 | La vie d’Adèle 
za 30, 19.00 | zo 1 dec, 15.00 | di 3 
dec, 20.00 | Yeralti vr 8 en za 9, 
21.30 | di 12, 20.00 | Avond van de 
Franse film | À coeur ouvert wo 
20, 20.00 | Movies that Matter | 
Omar di 26, 20.00 

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

The Artist do 14 | Jagten do 21 | 
Violeta Went to Heaven do 28 

nieuwegein
k FTN/Wolff Nieuwegein Pas-
sage 102 | 030-6045678 | filmthe-
aternieuwegein.tk | Aanvang: 
20.15
Camille Claudel 1915 di 26 | Glo-
ria di 12 | Una pistola en cada 
mano di 5 

nijmegen
k Lux Mariënburg 38-39 | 
0900-5894636 | lux-nijmegen.nl
Premières | 20 Feet from Star-
dom vanaf do 28 | As I Lay Dying 
vanaf do 21 | Child’s Pose vanaf 
do 14 | Diana vanaf do 14 | Het di-
ner vanaf do 7 | La grande bellez-
za vanaf do 7 | Like Father, Like 
Son vanaf do 21 | Midden in de 
winternacht vanaf wo 27 | Omar 
vanaf do 21 | Otto is een neus-
hoorn vanaf do 21 | The Weekend 
vanaf do 14 | The Young and Pro-
digious T.S. Spivet vanaf do 14 | 
Cursus Première | ma 4 en ma 18, 
19.30 | LUXclassics | After Life 
ma 18, 19.30 | Cassablanca ma 4, 
19.30 | Filmkring | Gabrielle di 5, 
12.00 | do 14, di 19 en do 28, voor 
titel zie t.z.t. website | Dag van de 
Sprituele film | Copie Conforme 
+ Fill the Void zo 10, 12.00 | Roze 
Borrel | Gayfilm + borrel zo 10, 
vanaf 14.15 | IndoFilmCafé | 
Atambua 39 Celcius zo 10, 19.30 | 
Kunstdiner | Uwe Poth ma 11, 
18.30 (reserveren noodzakelijk) | 
Reality Bites Deep End Film | De 
serie Reality Bites bestaat uit vier 
avonden gericht op het zwarte gat 
na de studie: Wat voor werk wil ik 
de rest van m’n leven gaan doen? 
ma 11, 21.30 | Cursus Literatuur-

verfilming | As I Lay Dying di 26, 
19.30 | Het diner di 12, 19.30 | 
LUXdocs | Google and the World 
Brain wo 27, 19.30 | The Human 
Scale wo 13, 19.30 | FilmFlirt | 
Een keertje mee FilmFlirten? Geef 
je tijdig op door een e-mail met 
naam, leeftijd, man/vrouw te stu-
ren naar dkrol@lux-nijmegen.nl 
do 14, 19.15 | Film & Diner | Het 
diner za 16 | Special i.h.k.v. 
Opening brug De Oversteek | A 
Bridge too Far za 23 | Beeld-
Spraak | Thema: Is er een dokter 
in de zaal? zo 24, 15.00 | IDFA 
marathon | Programma met de 
beste documentaires van het fes-
tival za 30 

noorwolde
k Cinema Paradiso/SWW ’t 
Vlechtwerk Mandehof 13 | 0521-
320003 | sww.eu | Raadpleeg de 
website voor het actuele program-
ma

oirschot
k Filmclub/Rabotheater De 
Enck De Loop 67 | 0499-572691 | 
deenck.nl
El método di 19 

oldenzaal
k Filmhuis/Stadstheater De 
Bond Molenstraat 25 | 0541-
511094 | filmhuisoldenzaal.nl
Anna Karenina di 19 en wo 20, 
20.00 | Reality di 3 dec en wo 4 
dec, 20.00 | Wadjda di 5 en wo 6, 
20.00 

oosterhout
k Filmtheater De Bussel Toren-
plein 12 | 06-41686489 | Reserve-
ren: info@filmtheaterdebussel.nl | 
filmtheaterdebussel.nl | Aanvang: 
20.15
Borgman wo 6 | Michael Kohl-
haas wo 13 | De nieuwe wildernis 
wo 27 

oosterwolde
k Cinema Paradiso/Fletcher 
Hotel De Zon Stationsstraat 1 | 
info en reserveren: kunstwerf.com 
| Raadpleeg de website voor het ac-
tuele programma 

oss
k Cultuurpodium Groene En-
gel Kruisstraat 15 | 0412-405504 | 
groene-engel.nl | Raadpleeg de 
website voor het actuele program-
ma

oudenbosch
k Filmtheater Fanfare Pagne-
vaartweg 109 (Markland College) | 
0165-314503 | filmtheaterfanfare.
nl | Aanvang: 20.15
De ballade van Narayama do 21 
(met inleiding) | Gloria do 7 | Hoe 
duur was de suiker do 28 | Io sono 
Li do 14 | Mud do 31 okt 

purmerend
k Filmhuis Purmerend Kerk-
straat 11 | 0299-416506 (reserve-
ringen via internet) | filmhuispur-
merend.nl | Aanvang: 20.30
Bellas mariposas vr 8 | Blanca-
nieves di 5 | Infancia clandestina 

vr 29 | Jayne Mansfield’s Car za 
30 | Kapringen za 9 en di 12 | The 
Last Elvis vr 15 | Night Train to 
Lisbon vr 22 | Le passé za 16 en di 
19 | The Sapphires vr 23 en di 26 

roermond
k ECI Cultuurfabriek ECI 13 | 
0475-317171 | ecicultuurfabriek.nl
Alceste à bicyclette vanaf do 21 | 
Blancanieves vr 8, 21.45 | zo 10, 
16.30 | di 12, do 14 en wo 20, 20.15 
| za 16, 21.30 | zo 17, 16.45 | Blue 
Jasmine vr 1 en za 2, 21.45 | di 5, 
20.15 | The Conjuring za 2, 1.00 | 
Gloria vanaf do 21 | Greetings 
From Tim Buckley vanaf do 21 | 
Jayne Mansfield’s Car do 7, wo 13 
en di 19, 20.15 | za 9 en za 16, 
20.00 | zo 10, 16.45 | vr 15, 21.30 | 
zo 17, 14.00 | Jeune & jolie vr 15 en 
za 16, 19.30 | zo 17, 14.15 | di 19, 
20.00 | The Last Sentence za 2, 
21.15 | di 5, 20.00 | Meisje met ne-
gen pruiken vr 1, vr 8 en za 9, 
19.30 | za 2, 19.00 | wo 6, 20.15 | do 
7 en wo 13, 20.00 | zo 10, 14.15 | 
Michael Kohlhaas vanaf do 28 | 
Mud vr 8, di 12, do 14, vr 15 en wo 
20, 20.00 | za 9, 21.45 | zo 10, 
14.00 | zo 17, 16.30 | Le passé vr 1 
en wo 6, 20.00 | za 2, 19.15 | You’-
re Next vr 1, 23.00 

rotterdam
k Lantaren Venster Otto Reuch-
linweg 996 (gebouw New Orleans, 
Wilhelmina Pier) | 010-2772277 | 
lantarenvenster.nl
Premières | As I Lay Dying vanaf 
do 21 | Het diner vanaf do 7 | 
Grand Central vanaf do 28 | La 
grande bellezza vanaf do 7 | Like 
Father, Like Son vanaf do 21 | 
Omar vanaf do 21 | Sneak Pre-
view | elke maandag een verras-
sende voorpremière | Film & 
Ontbijt | La grande bellezza zo 3, 
10.00 ontbijt, 11.30 film | Beefca-
ke | Any Day Now di 5, 21.30 
k Pathé De Kuip Cor Kieboom-
plein 501 | 0900-1458 | pathe.nl | 
Titels zijn onder voorbehoud, 
raadpleeg verder de website
Nieuwe films | Captain Phillips 
vanaf do 21 | Carrie vanaf do 7 | 
The Counselor vanaf do 14 | Dia-
na vanaf do 14 | Het diner vanaf 
do 7 | The Fifth Estate vanaf do 21 
| Homefront vanaf do 28 | The 
Hunger Games: Catching Fire 
vanaf wo 20 | Krrish 3 vanaf vr 1 | 
Mannenharten vanaf do 28 | 
Midden in de Winternacht vanaf 
wo 27 | OldBoy vanaf do 28 | Ram 
Leela vanaf vr 15 | Su Ve Ates van-
af do 21 | The World’s End vanaf 
do 14 | Muziek | Best of Keane wo 
6 | Muse – Live at Rome Olympic 
Stadium do 7 | The Rolling Sto-
nes Sweet Summer Sun ma 11 

Schagen
k Fth De Luxe/Scagon Theater
Torenstraat 1B (Cultuurhuis M18) 
| 0224-213162 | filmtheaterdeluxe.
nl | Aanvang: do en za 20.00/vr 
21.00
Blue Jasmine do 7 en vr 8 | Fran-
ces Ha do 14 en vr 15 | A Late 
Quartet do 28 t/m za 30 | Para-
dies: Hoffnung vr 22 | Putin’s 
Kiss do 21 

mooie vondsten 
die emotionele 
ervaringen van 
personages ver-
beelden zonder 
opdringerig me-
taforisch te zijn, 
worden afgewis-
seld met gemak-
zuchtige keuzes.
»»»»»
ronald rovers over  
a long Story in de 
Filmkrant

Arab Camera Festival
de egyptische film coming 
Forth by day is de openings-
film van het arab camera Fes-
tival, dat van 14 t/m 17 novem-
ber in cinerama in rotterdam 
wordt gehouden. de uitste-
kende minimalistische de-
buutfilm van regisseuse hala 
lotfy portretteert in een ver-
vallen appartement in een bui-
tenwijk van cairo een twinti-
ger, die met haar moeder voor 
haar verlamde vader zorgt. 
het verstikkende drama, 
waarin de tijd lijkt stil te staan, 
kan als een metafoor worden 
gezien voor de verlammende 
situatie in egypte. de huidige 
situatie in de arabische we-
reld is uiteraard het onder-
werp in veel van de meer dan 
vijftig korte en lange films op 
het festival. Speciale aan-
dacht is er voor Irak. te zien is 
onder meer de speelfilm In my 
mother’s arms (mohamed 
al-daradji), waarin een gedre-
ven man kinderen in een 
weeshuis een zo goed moge-
lijk bestaan probeert te bie-
den. maar er zijn niet alleen 

films die ellende verbeelden. 
zo zijn er tien op Iraakse poë-
zie geïnspireerde korte films. 
onder de titel ‘’Iraq, ten years 
after Saddam’’ wordt er gede-
batteerd over de mogelijkhe-
den van kunst bij de wederop-
bouw van Irak. welke taak kan 
kunst vervullen bij het menta-
le herstel van het land? naast 
films uit Irak en egypte zijn er 

films uit marokko, libanon en 
palestina. uiteraard ontbreekt 
ook Syrië niet in het program-
ma. het festival vertoont films 
over oorlog in het land, maar 
ook films over het dagelijks le-
ven. voor kinderen is er het 
programma Sinterklaas Su-
perstar met hakim – Sesam-
straat – traïdia. het program-
ma biedt een nieuwe invals-
hoek op Sinterklaas: er zijn 
bewijzen dat hij niet op een 
paard maar op een kameel 
reed. arabcamera.nl

coming Forth by day



de Filmkrant  
#359 november 2013  36

Schiedam
k Wenneker Cinema Vijgen-
steeg 2 | 010-4733000 | wenneker-
cinema.nl
Alceste à bicyclette vr 22 en za 23, 
20.30 | Blancanieves do 7, vr 8 en 
za 9, 20.30 | Blue Jasmine do 31 
okt, vr 1, do 7 en vr 8, 21.00 | zo 10, 
15.00 | Borgman do 31 okt, vr 1 en 
za 2, 20.30 | zo 3, 15.00 | Gloria do 
14, vr 15 en za 16, 20.30 | zo 17, 
15.00 | Still Mine do 21, 20.30 | za 
23, 21.00 | zo 24, 15.00 | Suiker-
zoet | Filmfestival do 28 t/m zo 1 
dec 

Schiermonnikoog
k  Cinema Paradiso/Filmhuis 
aan Zee Torenstreek 18-A 
(Dorpshuis) | 0519-531456 | uit-
zinnig.nl | Raadpleeg de website 
voor het actuele programma 

Schijndel
k Filmclub Schijndel/City 
Theater Hoofdstraat 145 | 073-
5474837 | schijndelfilm.nl | Aan-
vang: 20.30
Hannah Arendt di 5 
k Het Gasthuis Lidwinahof 70
Themafilm Vrouw & Cultuur di 
12, 20.00 | Themafilm Vriend-
schap di 19, 20.00 | Wereldcine-
ma Tibet di 26, 20.00 

Sittard
k Filmhuis Het Domein Kapit-
telstraat 6 | 046-4514384 | film-
huishetdomein.nl | Aanvang: 
20.00, matinee 15.00
Alceste à bicyclette zo 24 en ma 

25 | Blancanieves vr 29 en za 30 | 
Borgman vr 1 en za 2 | Gloria vr 15 
en za 16 | Jeune & jolie zo 17 en ma 
18 | The Look of Love zo 3 en ma 4 
| Museum Hours zo 10 en ma 11 | 
Le passé vr 8 en za 9 | Die Welt vr 
22 en za 23 | Matinee | Gloria ma 
18 

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

Soest
k Filmhuis Artishock Steen-
hoffstraat 46a | 06-43870112 | 
artishock-soest.nl | Aanvang: 
20.15
Blue Jasmine ma 18 | Hoe duur 
was de suiker wo 20 en ma 25 | 
Mr. Morgan’s Last Love wo 28 | 
De nieuwe wildernis ma 11 en wo 
13 | Night Train to Lisbon zo 24 | 
Die Wand ma 4 en wo 6 

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 | Raadpleeg de 
website voor het actuele program-
ma 

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

tilburg
k Cinecitta Louis Bouwmeester-
plein 1 (tijdelijk) | 06-83698775 | 
cinecitta.nl 
Première | La grande bellezza 
vanaf do 7 | Nog te zien | La vie 
d’Adèle | Borgman | Le Passé | 
Buitenkampers di 5, 14.00 | Still 
Mine di 26 14.00 | Movies that 
Matter | Omar wo 29, 19.15 

uden
k Filmhuis De Pul Kapelstraat 
13 | 0413-265091 | depul-uden.nl | 
Aanvang: do 20.00/vr 10.00/zo 
14.00 | Raadpleeg de website voor 
het actuele programma 

utrecht
k ’t Hoogt Hoogt 4 | 030- 
2328388 | hoogt.nl
Nieuwe films | Blackbird vanaf 
do 14 | Blackfish vanaf do 7 | 

Child’s Pose vanaf do 14 | La 
grande bellezza vanaf do 7 | Like 
Father, Like Son vanaf do 21 | 
Omar vanaf do 21 | The Weekend 
vanaf do 14 | Impakt | Festival do 
31 okt t/m zo 3 | 40 jaar ’t Hoogt | 
Amour vr 1 | Das Leben der An-
deren vr 8 | Culturele Zondag | 
Erik of het Klein Insectenboek + 
Workshop Stop-motion zo 3 | 
Zorg voor Elkaar | Vergiss mein 
Nicht di 5 | Groene maandag | 
Blackfish ma 11 | Roze maandag | 
Any Day Now ma 18 | Architects 
in the Picture | zo 24 in het Van 
Schijndelhuis | di 26 in ‘t Hoogt
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
Museumplein 5a | 0598-317730 | 
vanberesteyn.nl | Aanvang: 20.00
Avant l’ hiver ma 11, 20.00 | Blue 
Jasmine ma 2 dec, 20.00 | 
Dreamteam 1935 ma 18, 20.00 | A 
Late Quartet ma 4, 20.00 | di 5, 
13.30 | Mud ma 25, 20.00 

veenendaal
k Filmhuis Veenendaal Kees 
Stipplein 72 (Spectrum) | alleen 
info 0318-582669 | filmhuisveen-
endaal.nl
Anna Karenina za 23, 19.15 | zo 
24, 15.15 | Becoming Traviata zo 
17, 13.15 | Blue Jasmine za 2, 21.15 | 

zo 3, 15.15 | Buitenkampers zo 3, 
13.00 (met inleiding) | Eat Sleep 
Die za 2, 19.15 | Jagten za 16, 21.15 | 
Kapringen za 23, 21.30 | Meisje 
met negen pruiken za 9, 19.15 | zo 
17, 15.15 | Le passé za 9, 21.15 | 
Smoorverliefd zo 10, 15.15 | za 16, 
19.15 | Stories We Tell zo 10, 13.15 

venlo
k Filmtheater De Nieuwe 
Scene Nieuwstraat 13 | 077- 
3518183 | nieuwescene.nl | ’s 
maandags gesloten
Eat Sleep Die do 7 t/m za 9, 19.15 | 
zo 10 t/m wo 13, 21.20 | Jeune & 
jolie do 14 t/m za 16, 21.15 | zo 17 
t/m wo 20, 19.15 | A Long Story do 
21 t/m za 23, 21.15 | zo 24 t/m wo 
27, 19.15 | The Look of Love do 31 
okt t/m za 2, 19.15 | zo 3 t/m wo 6, 
21.00 | Meisje met negen pruiken 
do 7 t/m za 9, 21.10 | zo 10 t/m wo 
13, 19.15 | Oh Boy do 31 okt t/m za 
2, 21.15 | zo 3 t/m wo 6, 19.15 | Still 
Mine do 21 t/m za 23, 19.15 | zo 24 
t/m wo 27, 21.00 | Stories We Tell 
do 14 t/m za 16, 19.15 | zo 17 t/m 
wo 20, 21.00 | Seniorenmatinee | 
The Look of Love vr 1, 14.30 | 
Meisje met negen pruiken vr 8, 
14.30 | Still Mine vr 22, 14.30 | 
Stories We Tell vr 15, 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 | 

de stilte valt op: 
de veranderingen 
zijn traag en ge-
leidelijk. verkerk 
en Smit maakten 
een prachtig mo-
nument voor en 
een ode aan de 
hollandse natuur.
»»»»»
laura van zuylen over  
de nieuwe wildernis in de 
Filmkrant

FIlMsTeRRen 
2 Guns | baltasar kormákur    »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

About Time | richard curtis   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»  »»»»»

Blood Ties | guillaume canet    »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

Buitenkampers | hetty naaijkens-retel helmrich   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»  »»»»»

Chez nous | tim oliehoek   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

Doe Maar: Dit is alles | patrick lodiers en martijn nijboer  »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

Don Jon | joseph gordon-lewitt   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

Dummy Jim | matt hulse   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»  »»»»»

Elle s’ en va | emmanuelle bercot   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

Gabrielle | louise archambault   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

Gangs of Wasseypur | anurag kashyap   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

Gravity | alfonso cuarón   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

How to Describe a Cloud | david verbeek   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

Just the Wind | bence Fliegauf   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

Love & Fungi | jason cortlund, julia halperin   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

Michael Kohlhaas | arnaud des pallières   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

Mr. Morgan’s Last Love | Sandra nettelbeck   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

Rush | ron howard   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

Short Term 12 | destin cretton   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»  »»»»»

Thanks for Sharing | Stuart blumberg   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

Turbo 3D | david Soren   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

La vie d’Adèle | abdellatif kechiche   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»  »»»»»

What Maisie Knew | Scott mcgehee, david Siegel   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

Workers | jose luis valle   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»
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theaterludens.nl | Raadpleeg de 
website voor het actuele program-
ma 

wageningen
k Filmhuis Movie W Generaal 
Foulkesweg 42a (’t Venster) | mo-
vie-w.nl 
Camille Claudel 1915 do 21 t/m 
zo 24, do 28 en wo 4 dec, 20.30 | 
zo 1 dec, 16.00 | Gloria zo 24, 
16.00 | di 26, wo 27, vr 29, za 30, 
zo 1 dec en di 3 dec, 20.30 | Me-
téora vr 1, zo 3, di 5 en wo 6, 20.30 
| Morgan zo 10, 16.00 | Mr. Mor-
gan’s Last Love di 12, wo 13, zo 17 
en wo 20, 20.30 | Oh Boy do 7 t/m 
zo 10, vr 15, za 16 en di 19, 20.30 | 
Le Passé za 2, 20.30 | zo 3, 16.00 | 
Time of the Gypsies do 14, 20.30 | 
Muziekfilm | Peter Pan zo 17, 
16.00 
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
Borgman vr 1 en wo 6, 20.00 | zo 3 
en zo 10, 15.15 | Camille Claudel 
1915 vr 29, 20.00 | Gloria vr 8, ma 
11, za 16, ma 18, vr 22 en wo 27, 
20.00 | di 12, 14.00 | zo 24, 15.15 | 
Hoe duur was de suiker vr 15, wo 
20, za 23 en ma 25, 20.00 | di 26, 
14.00 | Mr. Morgan’s Last Love 
za 9 en wo 13, 20.00 | zo 17, 15.15 | 
di 19, 14.00 | De nieuwe wildernis 
za 30, 20.00 | Le passé za 2 en ma 
4, 20.00 

weesp
k Theater City Of Wesopa
Herengracht 23 | 0294-458093 | 
wesopa.nl | Aanvang: 20.30
Blue Jasmine do 14 | Hoe duur 
was de suiker do 21 | Mr. Mor-
gan’s Last Love do 28 | De nieuwe 
wildernis do 7 

winterswijk
k Filmhuis/Servicetheater 
Skopein Meddosestr 4-8 | 054-
3521515 | filmhuiswinterswijk.nl | 
Aanvang: 21.00
Behind the Candelabra di 5 | Blue 
Jasmine di 26 | Mud di 19 | Le 
passé di 12 

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

zaandam
k Filmtheater De Fabriek Jan 
Sijbrandsteeg 12 | 075-6311993, 
reserveren via belbios | de-fabriek.
nl
Alceste à bicyclette vr 8, zo 10 
t/m di 12 en do 14 t/m ma 18 | Be-
hind the Candelabra do 31 okt, za 
2 (met inleiding), zo 3 en wo 6 | 
Borgman vr 1 t/m zo 3, di 5, do 7, 
za 9, zo 10 en wo 13 | Camille 
Claudel 1915 do 21 t/m ma 25 en 
wo 27 | Jeune & jolie do 21 t/m zo 
24 | The Look of Love vr 1, za 2, di 
5, do 7, t/m ma 11, wo 13 t/m zo 17, 
di 19 en wo 20 | Love & Fungi do 7 
(met inleiding en hapjes), di 12, vr 
15 en zo 17 | Mud do 31 okt t/m ma 
4, wo 6, vr 8, zo 10, za 16, zo 17 en 
di 19 | De nieuwe wildernis vr 22 
t/m di 26 | Stories We Tell do 14 
t/m za 16, ma 18, wo 20 t/m zo 24 
en di 26 | Docu-vrijdag | The 
Baby vr 1 | Babel Cinema | Last 
Call For Planet Earth zo 3 | Kris-
talnacht herdenking | Film en 
muziek za 9 

zaltbommel
k Filmtheater Cinemaarten In 
Theater de Poorterij Nieuwstraat 3 
| Reserveren via e-mail cinemaar-
ten@planet.nl | Aanvang: 20.15
Blue Jasmine di 12 | Borgman di 
19 | Gloria di 26 | Paradies: Hoff-
nung di 5 

zevenaar
k Filmhuis Zevenaar Witten-
burgstr 14 | 0316-331527 | Reserve-
ringen 0316-344250 (na 19.00) | 
filmhuiszevenaar.nl
Les beaux jours do 28 en vr 29, 
20.15 | Blue Jasmine do 31 okt, vr 
1, ma 4 t/m wo 6, 14.30 | do 31 okt 
t/m wo 6, 20.15 | di 5, 10.30 | Ca-
mille Claudel 1915 za 23 t/m na 25 
en wo 27, 20.15 | do 28 en vr 29, 
14.30 | Gloria do 14, vr 15 en wo 
20, 20.15 | di 19, 10.30 | In 
Darkness za 30, 20.15 | Meisje 
met negen pruiken za 16 t/m di 
19, 20.15 | ma 18, di 19, do 21 en vr 
22, 14.30 | di 26, 10.30 | De nieuwe 
wildernis do 7, vr 8, ma 11 t/m wo 
13, do 14 en vr 15, 14.30 | do 7, vr 8, 
zo 9 en di 12, 20.15 | di 12, 10.30 | 
Paris Texas ma 11 en wo 13, 20.15 | 
Still Mine do 21, vr 22 en di 26, 
20.15 | ma 25 t/m wo 27, 14.30 | 
Filmcursus | Lachen in het don-
ker 1 zo 10, 14.30 | Lachen in het 
donker 2 zo 24, 14.30 

zierikzee
k Filmtheater Zierikzee Korte 
Nobelstraat 37-39 | 0111-411223 | 
fizi.nl | Raadpleeg de website voor 
het actuele programma 

zoetermeer
k Fth Cine Utopia/bioscoop 
Utopolis Oostwaarts 70 | 079-
3300366 | cine-utopiazoetermeer.
nl | Aanvang: 20.00
Ginger & Rosa di 26 | Hannah 
Arendt di 5 | Quartet di 3 dec | 
The Sapphires di 12 | Cinema Ar-
gentina Filmfestival | Elefante 
blanco ma 18, 20.00 | Infancia 
clandestina di 19, 20.00 | The 
Last Elvis zo 17, 20.00 | Mariage 
à Mendoza zo 17, 18.15 

zutphen
k Filmtheater Luxor Houtmarkt 
64 | 0575-513750 | filmtheater-
luxor.nl | Raadpleeg de website 
voor het actuele programma 

zwolle
k Filmtheater Fraterhuis Blij-
markt 25 | Reserveren via website | 
filmtheaterfraterhuis.nl
Borgman vr 29, 21.30 | zo 1 dec, 
11.45 | ma 2 dec, 20.30 | di 3 dec, 
14.00 | Buitenkampers zo 24 en 
zo 1 dec, 16.30 | vr 29, 16.00 | Ca-
mille Claudel 1915 do 31 okt en di 
5, 19.45 | vr 1 t/m zo 3, 19.30 | ma 
4, 14.00 | Diana do 14, wo 20, do 
21, wo 27 en wo 4 dec, 20.30 | vr 15 
en za 16, 19.00 | zo 17, 11.15 en 
17.00 | ma 18 en ma 25, 19.45 | di 
19, di 26 en di 3 dec, 14.30 | do 21 
en do 28, 14.00 | vr 22, za 23, vr 29 
en za 30, 21.15 | zo 24, 17.00 | zo 1 
dec, 20.15 | Het diner do 7, wo 13, 
ma 18 en di 19, 20.30 | vr 8 en vr 
29, 15.30 en 21.30 | za 9 en za 30, 
16.30 | zo 10, di 12, do 14, wo 20, 
do 21, ma 25, wo 27, do 28, zo 1 dec 
en wo 4 dec, 14.30 | zo 10, zo 17 en 
zo 24, 20.15 | ma 11, do 14, di 26 en 
ma 2 dec, 19.45 | vr 15 en za 16, 
21.30 | zo 17, 11.45 | vr 22 en za 23, 
19.15 | Doe Maar: Dit is alles vr 
15, 16.00 | zo 17, 16.30 | di 19, 
14.00 | Elle s’en va do 31 okt en di 
12, 20.30 vr 1, za 2, vr 8 en za 9, 
19.00 | zo 3, di 5, do 7, ma 11 en wo 
13, 14.30 | ma 4 en wo 6, 19.45 | zo 

naar het einde 
toe weeft de re-
gisseur zijn ver-
haallijnen iets te 
mooi tot een dra-
matisch sluitend 
geheel: een rafel-
rand hier en daar 
had niet mis-
staan. 
»»»»»
mark van den tempel 
over Short term 12 in de 
Filmkrant

heT nIeuwe kIjken 
van  
kijken 
naar  
bekeken 
worden
Stel dat je tv kan zien hoe jij je voelt. dat het 
scherm jou in de gaten houdt in plaats van om-
gekeerd. dat het apparaat weet of je bang bent, 
verrast, verveeld of opgewonden. dat klinkt fu-
turistisch. een sciencefiction verschijnsel. 
maar bizar genoeg is het al mogelijk. Iemand 
van microsoft liet het zich laatst ontvallen tij-
dens een discussie over de toekomst van tele-
visie. “met onze kinect-technologie,” zei ze, 
“kun je de hartslag en de spierspanning van kij-
kers bijhouden.” wie weleens met een xbox 
speelt zal kinect kennen als een bewegings-
sensor om je spelcomputer mee te besturen. 
blijkbaar is het apparaat tot meer in staat. mi-
crosoft zegt deze mogelijkheden nog niet te ge-
bruiken omdat het een privacy-inbreuk zou 
kunnen zijn als het ding iets meet zonder dat jij 
het weet. het apparaat zou bijvoorbeeld kun-
nen doorgeven hoe je reageert op een reclame 
die je op de tv ziet. dat soort data is goud voor 
adverteerders. als het systeem weet wat jou 
raakt gaan het je vaker ‘targeten’ zoals ze dat 
noemen met promoties voor vergelijkbare pro-
ducten. als het systeem jouw ‘engagement’ 
kent, om een andere marketingterm te gebrui-
ken, dan kan het programma’s aanbevelen die 
een zelfde soort kick geven, of zelfs automa-
tisch de programmering aan jouw stemming 
aanpassen.

de stap van kijken naar bekeken worden lijkt 
een onvermijdelijke in de ontwikkeling die tv nu 
doormaakt. televisie wordt namelijk, in navol-
ging van telefoons, ‘smart’, ofwel interactief en 
altijd verbonden met het web. toen ik onlangs 
op de elektronica-afdeling van de bijenkorf 
ronddwaalde keek ik plotseling naar mijn even-
beeld, bijna levensgroot op een led-scherm 
van Samsung. Ik schrok. het hele plaatje zag 
eruit als een beeld van een bewakingscamera, 
maar dan in extreem hoge resolutie. het 
scherm, van eettafelformaat en een prijskaartje 
van drieduizend euro, was uitgerust met een 
piepkleine ingebouwde webcam. de tv keek me 
aan en zond me uit. Ik kreeg er de rillingen van. 
tijdens het debat waarbij de microsoft-vrouw 
de mogelijkheden van kinect aanprees, vertel-
de een televisie visionair dat hij veel verwacht 
van uitzendingen ‘tussen consumenten’. een 
rijke familie die hij kent heeft drie huizen. elk 
huis heeft een enorm scherm met een camera 
en een internetverbinding waardoor de gezins-
leden als het ware altijd op ware grootte bij el-
kaar zijn, bewegend en pratend alsof ze in de-
zelfde kamer staan. 

Skype on steroids dus. griezelig.

 ebele wYbenga

Loco Toko Picture Show
we kennen film met live-mu-
ziek, maar de combinatie van 
film en cabaret waren we nog 
niet tegengekomen. dat ver-
andert op 8 november in the-
ater zuidplein in rotterdam 
als de loco toko picture Show 
er in première gaat. In het pro-
gramma geven de engelstalige 
stand up comedians tim ward 
en william Sutton hilarisch en 
cynisch commentaar op frag-
menten uit jurassic park, 
waardoor de strekking van de 
film totaal verandert. tussen-
door zijn er hapjes. het idee 
om ‘film, fun and food’ te com-
bineren is nieuw voor neder-
land, maar is al jaren succes-
vol in amerikaanse bioscopen. 
na zuidplein staat de loko 
toko picture Show tot en met 

januari in het comedy café in 
amsterdam. 

locotokopIctureShow.nl |  

theaterzuIdpleIn.nl |  

comedYcaFe.nl

jurrasic park
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10, 11.15 en 17.00 | Gabrielle vr 29 
en za 30, 19.15 | zo 1 dec, 17.00 | ma 
2 dec, 14.30 | di 3 dec, 20.30 | La 
grande bellezza do 7, di 12, wo 13, 
di 19 en wo 20, 19.45 | vr 8, za 9, vr 
15 en za 16, 20.00 | zo 10 en zo 17, 
19.30 | ma 11, do 14 en ma 18, 
14.00 | Jimmy P. vr 15, 15.30 | za 
16, 16.30 | zo 17 en ma 18, 14.30 | 
Like Father, Like Son do 21, wo 
27, do 28, di 3 dec en wo 4 dec, 
19.45 | vr 22, za 23 en vr 29, 19.00 | 
zo 24 en zo 1 dec, 19.30 | ma 25, di 
26 en ma 2 dec, 14.00 | za 30, 
20.00 | Love & Fungi vr 1, 15.30 | 
za 2, 16.30 | zo 3, 11.45 | Mr. Mor-
gan’s Last Love vr 22, 15.30 | za 
23, 16.30 | zo 24, 14.30 | ma 25, 
20.30 | wo 27, 14.00 | De nieuwe 
wildernis do 31 okt, zo 3, wo 6, do 
7, zo 10, wo 13, zo 17 en wo 20, 
14.00 | vr 1 en vr 22, 16.00 | za 2, 
za 9 en za 16, 15.45 | ma 4 en do 28, 
20.30 | zo 24 en zo 1 dec, 11.15 | 
Short Term 12 vr 22 en za 23, 
21.30 | zo 24, 11.45 | di 26, 20.30 | 
Stories We Tell zo 3 en zo 10, 
16.30 | di 5 en di 12, 14.00 | What 
Maisie Knew do 31 okt en ma 4, 
14.30 | vr 1 en za 2, 21.15 | zo 3, 11.15 
en 17.00 | di 5 en wo 6, 20.30 | 
Wolf vr 1 en za 2, 21.30 | zo 3, 20.15 
| wo 6, 14.30 | Verwacht | Avant 
l’hiver | Inside Llewyn Davis | 
Mandela: Long Walk To Freedom 
| Omar | Samsara | Tati-tour | 
Les vacances de monsieur Hulot 
vr 8, 16.00 | zo 10, 11.45 | ma 11, 
20.30 | De Fraterhuis Academie | 
Lezing: Iconen van de regie - ge-
broeders Coen za 9, 11.00-14.00 | 
Café Zinnema | Kill List za 30, 
22.30 

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 Kleine Anna en de 
lange oom 3+ za 30 en zo 1 dec, 
14.00 | Het mannetje van de 
maan 6+ zo 3, zo 10 en zo 17, 
14.00 | Pelle en de dierenrovers 
4+ zo 24, 14.00 | De superheld 7+ 
za 30 en zo 1 dec, 15.15

almere
k Het nieuwe filmhuis/De 
nieuwe bibliotheek Erik of het 
klein insectenboek 6+ za 9, 14.00 

amersfoort
k Fth De Lieve Vrouw Erik of 
het klein insectenboek 6+ vanaf 
za 9 | Otto is een neushoorn 5+ 
vanaf za 23 | Zarafa 6+ vanaf do 
28 | Nog te zien | Waar is Knoes-
ter? 5+ | Nederland leest | Erik of 
het klein insectenboek 6+ za 16, 
16.15 | di 19, 19.00 

amsterdam
k Eye Filmmuseum Otto is een 
neushoorn (3D) 5+ za 23, wo 27 en 
za 30, 14.30 | zo 24, 14.15 | De 
sneeuwkoningin (3D) 6+ za 2 en 
za 9, 15.00 | zo 3, za 16 en zo 17, 
10.30 | zo 10, 13.00 | za 23 en zo 
24, 12.30 | Waar is Knoester 5+ za 
2, za 9 en zo 10, 15.15 | zo 3, 15.00 | 

Zarafa 6+ za 2, za 9, zo 10 en zo 
17, 13.15 | zo 3, 13.00 | za 16, 12.15 | 
za 23 en zo 24, 10.30 | Deksels! | 
Films uit de Ennik Collectie voor 
de jeugd | Ennik Vaudeville + 
Slapstick 4+ zo 3, 15.00 | Muse-
umJeugdUniversiteit | Compila-
tieprogramma 8+ zo 3, 10.30 
k Het Ketelhuis Nog te zien | 
Turbo 6+ | Verschrikkelijke ikke 
2 8+ | Waar is Knoester? 5+ | 
Zarafa 6+ 
k Kriterion Cinekid in Kriteri-
on | za 30 
k Rialto Otto is een neushoorn 
5+ vanaf za 23 | nog te zien | Waar 
is Knoester? 5+ | Zarafa 8+ 

apeldoorn
k Filmtheater/Podium Gigant
Otto is een neushoorn 5+ za 23 en 
za 30, 15.15 | zo 24, 13.45 | Waar is 
Knoester? 5+ za 2 en za 9 15.15 | zo 
3, zo 10 en zo 17, 13.45 | za 16, 15.30 

breda
k Chassé Cinema Knoester 5+ 
zo 3, wo 6, zo 10, wo 13, zo 17 en 
wo 20, 14.15 | Otto is een neus-
hoorn (3D) 5+ zo 24 en wo 27, 
14.15 | De wereld van Sofie 9+ zo 
24 en wo 27, 14.20 | Zarafa 6+ zo 
3, wo 6, zo 10, wo 13, zo 17 en wo 
20, 14.30 

bussum
k Filmhuis Bussum Bennie 
Stout 6+ za 23 en zo 24, 13.00 | wo 
27, 14.30 | za 30, 13.30 | Het kleine 
spookje Laban 4+ za 2, zo 3, za 9, 
zo 10, za 16 en zo 17, 13.30 | wo 20, 
14.30 | De sneeuwkoningin (3D) 
6+ za 9, zo 10, za 16 en zo 17, 13.00 
| wo 13, 14.30 | za 23 en zo 24, 
13.30 | De vampierzusjes 8+ za 2 
en zo 3, 13.00 | wo 6, 14.30 | Zara-

fa 6+ za 30, 13.00 | Nederland 
leest | Erik of het klein insecten-
boek 6+ zo 3, 16.00 

delft
k Filmhuis Lumen Een heks in 
de familie 8+ tot wo 6 | Ice Dra-
gon 8+ vanaf zo 10 | Het levende 
bos 6+ vanaf zo 10 | Otto is een 
neushoorn 5+ vanaf zo 24 | Waar 
is Knoester? 5+ tot wo 6 

den haag
k Filmhuis The Eagle Hunter’s 
Son 8+ vanaf za 23, elke za en zo 
t/m zo 1 dec | Otto is een neus-
hoorn 5+ vanaf za 23, elke za en zo 
t/m zo 12 jan | Waar is Knoester? 
5+ za 2, zo 3, za 9, zo 10, za 16 en 
zo 17 | The Wooden Camera 12+ 
za 2, zo 3, za 9, zo 10, za 16 en zo 17 
| Zarafa 6+ nog te zien elke za en 
zo t/m zo 15 dec | Peuterfilm | 
Stip & Vlek 3+ vr 1 t/m wo 4 dec, 
vr en wo, 13.00 

deventer
k Fh de Keizer De groeten van 
Mike! 6+ zo 10, 14.00 | wo 13 en 
wo 20, 14.30 | Otto is een neus-
hoorn (3D) 5+ za 24, wo 27 en wo 
4 dec, 14.30 | Waar is Knoester? 
5+ wo 6, 14.30 | Zarafa 6+ wo 6, 
zo 10, wo 13, wo 20, zo 24, wo 27 
en wo 4 dec, 14.00 

diemen
k Filmtheater De Omval De 
club van Sinterklaas en de Pie-
tenschool 5+ wo 4 dec, 14.00 

doesburg
k Fh De Teil Dunderklumpen 4+ 
za 9, 14.00 

doetinchem
k Filmhuis/Gruitpoort Bennie 
Stout 6+ za 16, wo 20, zo 24 en wo 
27, 14.30 | Dunderklumpen 4+ za 
2, za 9, za 23 en za 30, 14.30 

harderwijk
k Filmhuis De club van Sinter-
klaas en het geheim van de speel-
goeddokter 4+ zo 17, 11.30

heemskerk
k Fh Heemskerk/Gebouw de 
Cirkel Ted en de schat van de 
mummies 8+ zo 24, 14.00 

helmond
k Filmhuis Dunderklumpen 4+ 
zo 24 en zo 1 dec, 12.00 | wo 27 en 
wo 4 dec, 15.00 | Sinterklaas en 
het gevaar van de snoepfabriek! 
6+ za 16, za 23 en za 30, 14.00 | zo 
17, 12.00 | wo 27 en wo 4 dec, 
13.00 

hoorn
k Cinema Oostereiland De club 
van Sinterklaas en de Pieten-
school 5+ za 9, zo 10, wo 13, za 16, 
wo 19, za.23, zo 24, wo 27 en za 
30, 14.00 | Otto is een neushoorn 
5+ zo 24, wo 27 en za 30, 14.30 | 
Turbo 6+ za 2, zo 3 en wo 6, 14.00 
| za 9, zo 10, wo 13, za 16, ma 17 en 
wo 20, 14.30 

leusden
k De Filmtuin Erik of het klein 
insectenboek 6+ zo 24, 15.30 

oldenzaal
k Filmhuis/Stadstheater De 
Bond Nijntje de film 4+ zo 10, 
15.00 

oudenbosch
k Filmtheater Fanfare De club 
van Sinterklaas en de Pieten-
school 5+ zo 24, 14.00 | De 
sneeuwkoningin 6+ zo 10, 14.00 | 
De vampierzusjes 8+ zo 3, 14.00 

purmerend
k Filmhuis De vampierzusjes 
8+ zo 10, 13.30 

Schiedam
k Wenneker Cinema Spijt! 8+ 
zo 3 en zo 10, 13.00 | De vampier-
zusjes 8+ zo 17 en zo 24, 13.00 

Soest
k Filmhuis Artishock Mijn opa 
de bankrover 8+ vr 1, 16.00 

utrecht
k Fth ’t Hoogt Lotte van uitvin-
dersdorp 4+ vanaf za 16 | Otto is 
een neushoorn 5+ vanaf za 23 

veendam
k Filmhuis vanBeresteyn Sin-
terklaas en de pepernotenchaos 
5+ zo 1 dec, 14.00 

veenendaal
k Filmhuis Veenendaal Bennie 
Stout 6+ zo 24, 13.15 

wassenaar
k Filmhuis Erik of het klein 
insectenboek 6+ di 5, 14.00 | zo 
10, 13.15 | wo 13, 15.00 | Sint & 
Diego: De magische bron van 
Myra 5+ vr 29, 15.30 | De vam-
pierzusjes 8+ zo 3, 13.15 | wo 6, 
15.00 | Verschrikkelijke ikke 2 8+ 
zo 17 wn zo 24, 13.15 | wo 20 en wo 
27, 15.00 

weesp
k Theater City Of Wesopa 
Sinterklaas en het gevaar van de 
snoepfabriek! 6+ zo 17, 13.00 

zaandam
k Fth De Fabriek De drie rovers 
6+ zo 3, zo 10, zo 17 en zo 24 
(vooraf kinderknutselactiviteit)

zevenaar
k Filmhuis Zevenaar Dunderk-
lumpen 4+ zo 17 en wo 20, 14.30 

zwolle
k Fth Het Fraterhuis Bennie 
Stout – De grote film van Sinter-
klaas 6+ za 30, 15.45 | zo 1 en wo 4 
dec, 14.00 | Spijt! 9+ za 23, 15.45 | 
zo 24, 14.00

gordon-levitt 
maakt zich vrolijk 
over het relatio-
nele en seksuele 
gehannes van 
mannen en vrou-
wen, zonder te 
vervallen in de 
puberale sper-
magrappen van 
Judd apatow en 
diens navolgers. 
»»»»»
Fritz de jong over don 
jon

Duivelse dilemma’s
Film- en debatcentrum de ba-
lie in amsterdam werpt graag 
moeilijke vragen op, zoals 
deze: hoe blijf je een goed 
mens onder extreme omstan-
digheden? Samen met de om-
roep human gaf de balie vier 
filmmakers opdracht om een 
film te maken waarin persona-
ges voor een ‘duivels dilemma’ 
staan. na vertoning van de 
film in de balie wordt er over 
de keuze van de personages 
gediscussieerd. de eerste 
twee films waren in oktober in 
de balie te zien. op 5 novem-
ber staat de vluchtkerk van 
kees vlaanderen en paul ru-
ven op het programma. de film 
gaat over een politicus die om 
aandacht te genereren voor 
vluchtelingen een tweet de 
wereld in stuurt met de bood-
schap dat hij in een onder-
duikkerk is gegijzeld door 
vluchtelingen. er breekt een 
orkaan aan publiciteit los, 
maar niet zoals de politicus in 
zijn goedbedoelende naïviteit 
voor ogen stond. na de film 
wordt gedebatteerd over het 

vreemdelingenbeleid. kan het 
humaner? en zo ja: hoe? een 
week later vertoont de balie 
tweede kans. de film van San-
der burger voert een populaire 
vrouwelijke dorpsdominee op, 
die een zoontje heeft, die van 
de dood wordt gered door een 
man. Iedereen in het dorp is 

blij met de held, totdat blijkt 
dat hij in het verleden voor pe-
dofilie is veroordeeld. de do-
minee verdedigt hem, maar de 
dorpsbewoners ruiken bloed. 
wat doet de dominee? na de 
film wordt gedebatteerd over 
het recht op een tweede kans. 
geldt dat voor iedereen of 
hebben pedofielen het recht 
op een normale plek in de sa-
menleving verspeeld?

debalIe.nl

Sander burger
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boeken

De Britse filmcriticus Mark Kermode 
beschouwt in het anekdotische Hat-
chet Job de veranderende positie van 
de filmkritiek, en maakt zich hard voor 
traditionele waarden in een brave new 
world. door jooSt broeren

De Britse filmcriticus Mark Kermode is in Nederland 
misschien vooral bekend als de interviewer die ernaast 
stond toen Werner Herzog werd beschoten met een 
luchtbuks (een filmpje daarvan is te vinden op YouTu-
be). Maar in Engeland is hij hard op weg een nationale 
held te worden met zijn gevatte en eigenzinnige 
filmrecensies – op radio, televisie en online voor de 
BBC, en op papier onder meer voor The Observer, waar 
hij afgelopen september werd gepromoveerd tot hoofd 
film. In 2010 werd hij in een peiling zelfs aangewezen als 
Engelands meest betrouwbare criticus. Maar wellicht 
ligt daar ook de kiem voor het schrijven van Hatchet Job 
– waarin Kermode de vermeende dood van de criticus 
in het digitale tijdperk onder de loep neemt – aangezien 
dezelfde peiling vooral duidelijk maakte dat mensen he-
lemaal niet op critici afgaan wanneer ze kiezen welke 
film ze gaan zien.

Na zijn autobiografie (It’s Only a Movie, 2010) en zijn 
kritiek op het moderne multiplex-geweld (The Good, 
the Bad and the Multiplex, 2011) maakt Kermode de tri-
logie compleet met een combinatie van de twee: een 
blik op de bredere en veranderende filmcultuur vanuit 
de positie die hij daarin zelf inneemt. In zeven hoofd-
stukken neemt Kermode veelal een persoonlijke anek-
dote als uitgangspunt voor een beschouwing over gro-
tere ontwikkelingen in de wereld van de filmkritiek. Zo 
schrijft hij over de zogenaamd afkalvende autoriteit van 
de criticus, naar aanleiding van de legendarische ruzies 
in de jaren zeventig tussen filmmaker Ken Russell 
(wiens The Devils Kermode herhaaldelijk de beste film 

aller tijden noemt) en criticus Alexander Walker. Over 
het feit dat critici persoonlijk moeten instaan voor hun 
meningen, naar aanleiding van een (letterlijke) botsing 
met een gekrenkte filmmaker. Over de door sommige 
online media aangespoorde neiging om maar zo snel 
mogelijk met een recensie te komen, los van de inhoud 
of accuratesse van die bespreking – ‘First but wrong’.

Hoewel Kermode een hele vlotte pen heeft, schiet hij 
zichzelf soms in de voet door iets te vaak, met typisch 
Britse zelfspot, te verzanden in misplaatse (valse?) be-
scheidenheid. Het losjes samenhangende betoog, ge-
lardeerd met soms wel erg persoonlijke voetnoten bij de 
filmgeschiedenis, komt er uiteindelijk vooral op neer 
dat de aloude kritische waarden ook in het digitale tijd-
perk overeind zouden moeten blijven: publiceren onder 
je eigen naam, met een gedegen redacteur boven je, 
zonder aanziens des persoons. Al met al zijn Kermodes 
argumenten net zo terecht als nostalgisch, in deze tijd 
waarin, zoals hij zelf ruiterlijk toegeeft, gebruikersbe-
oordelingen op Amazon meer invloed hebben dan de 
hele filmkritiek samen. Dat wil zeggen: invloed op het 
koopgedrag, maar (hopelijk) (nog) niet op het internati-
onale gesprek dat over cinema gevoerd wordt. Een ge-
sprek waarin Kermode zich, met dit boek en al zijn 
werk, met verve mengt.

 

 

 

Hatchet Job love movIeS, hate crItIcS |  

mark kermode |  2013, pIcador |  310 pagIna’S |  

¤ 20

Boeken koRt
Béla Tarr, The Time After jacQueS rancIère 

(vert. erIk beranek) |  2013 |  unIvocal publIS-

hIng |  ¤ 22,99

Als de Hongaarse regisseur Béla Tarr of de 
Franse filosoof Jacques Rancière je ook maar 
enigszins interesseren, is dit boek een open-
baring. Tarr, die bijna een stroming op zich-
zelf is (en in die zin vergelijkbaar met zíjn 
grote voorbeeld Rainer Werner Fassbinder) 
kondigde kort geleden aan dat The Turin 
Horse (2011) zijn laatste film was; hij had zo’n 
beetje alles gezegd wat hij wilde zeggen. 
Gelukkig vertelt de evenzo eigengereide 
Rancière verder in dit boek over Tarrs films 
en hun maker. De Franse editie verscheen in 
2011 en is nu, eindelijk, in het Engels ver-
krijgbaar. De bevlogenheid van Rancières 
beschouwingen en conclusies weten soms 
zelfs te ontroeren, zoals deze, over het einde 
van Werckmeister Harmoniak (2000): ‘This 
is perhaps what Béla Tarr wants to say when 
he assures us that his films are messages of 
hope. They do not speak of hope. They are 
his hope.’ 

Inventing Peace a dIalogue on perceptIon 

wIm wenderS en marY zournazI |  2013 |  I .b. tau-

rIS |  ¤ 18,99

Een zeer ambitieus boek van filmmaker 
Wim Wenders en de Australische filosofe 
Mary Zournazi. Met grote ernst en verbeel-
ding wisselen de schrijvers van gedachten in 
een werk dat zich het beste laat omschrijven 
als een semi-correspondentie. Uitgaande 
van perceptie en hoe kijken naar de wereld 
ons begrip van vrede beïnvloedt, wordt 
Inventing Peace een soort pleidooi voor ritu-
elen en spiritualiteit.  Wenders doet dit 
vooral aan de hand van zijn ervaringen in de 
bioscoop (met veel aandacht voor de films 
van Ozu) en zijn reizen door Australië en 
Afrika. Zournazi is al veel langer met het 
onderwerp bezig en geeft de poëtische visie 
van Wenders een helder en analytisch fun-
dament. Het boek wordt (online) vergezeld 
door twee korte films van Wenders. Is dit 
boek naïef? Wellicht. Zweverig? Een beetje. 
Bewonderenswaardig? Helemaal.

Versions of Hollywood Crime Cinema  
StudIeS In Ford, wIlder, coppola and otherS  

carl Freedman | 2013 |  Intellect |  ¤ 22,99

Carl Freedman, ooit galeriehouder in Lon-
den en zeer nauw betrokken bij de opkomst 
van Damien Hirst, Tracey Emin en andere 
‘Brit artists’, onderzoekt in dit boek een inte-
ressante stelling: gangsterisme is een direct 
resultaat van kapitalisme. Aan de hand van 
onder andere de drie Godfather-films en met 
een grote belangstelling voor de films van 
John Ford legt Freedman marxistische prin-
cipes bloot. Dat levert een wonderbaarlijke 
analogie op.

SamenStellIng jaSper de bruIn, InternatIonal 

theatre & FIlm bookS |  leIdSepleIn 26, 1017 pt 

amSterdam | t 020 6226489 |  theatreandFIlm-

bookS.com

Hatchet Job  de  
vermeende  
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thuiskijken

De beste films die deze 
maand internationaal op 
dvd en blu-ray verschij-
nen, samengesteld door 
Boudisque (www.boudis-
que.nl). 
 

Nosferatu 
F.W. Murnau’s expressionis-
tische vampierfilm der vam-
pierfilms, een onofficiële 
bewerking van Bram Stokers 
Dracula, is nu beschikbaar in 
high definition, zowel in de 
VS als in Engeland. Beiden 
hebben dezelfde opge-
poetste versie van de film, 
maar de Britse editie wint 
het op de extra’s.  
 blu-raY, r.b |  eureka!

Gaslight 
Toen Hollywoodstudio 
MGM de rechten voor een 
remake van Thorald Dickin-
sons thriller kocht, nadat 
het toneelstuk waarop het 
werd gebaseerd een Broad-
way-succes was geworden, 
gaven ze opdracht alle 
kopieën van het Britse origi-
neel te vernietigen. Gelukkig 
slaagden ze er niet helemaal 
in.  blu-raY+dvd, r.b/2 |  bFI

Tokyo Story
Ja, we kunnen cynisch doen 
over deze zoveelste uitgave 
van Ozu’s bekendste film 
voor de thuiskijker. Maar de 
film heeft in de zestig jaar 
sinds hij werd gemaakt niets 
aan kracht ingeboet, dus 
voor wie hem nog niet in 
huis heeft is deze nieuwe 
4K-transfer een meer dan 
welkome aanvulling. 

blu-raY+dvd, r.a/1 |  crIterIon

World Cinema Foundation, 
volume 1 Eerste in een reeks 
uitgaves van gerestaureerde 
wereldcinema. De drie films, 
Dry Summer (Metin Erksan, 
Turkije, 1964), Trances (Ah-
med El Maanouni, Marokko, 
1980) en Revenge (Ermek 
Shinarbaev, Kazachstan, 
1989), worden ingeleid door 
WCF-voorzitter Martin 
Scorsese. 

blu-raY+dvd, r.b/2 |  eureka!

Zatoichi: The Blind 
Swordsman Alle 25 speel-
films over de blinde masseur 
en zwaardvechter Zatoichi 
die tussen 1962 en 1973 wer-
den gemaakt. Niet bijge-
voegd: de honderd (!) afleve-
ringen van de door hoofd-
rolspeler Shintaro Katsu ge-
produceerde televisieserie 
en de 26e film in de reeks die 
hij in 1989 regisseerde. 

blu-raY+dvd, r.a/1 |  crIterIon

ImPorT

Wat doet eenzame opsluiting met een mens? Wat is belang-
rijker: wraak of geluk? Zomaar wat vragen die regisseur 
Park Chan-wook in Oldboy beantwoordt. Nu 28 november 
eindelijk de lang beloofde remake van Spike Lee in première 
gaat, is het hoog tijd om terug te blikken op de sensatie die 
de Koreaanse thriller in 2004 veroorzaakte. 
 door mark van den tempel

Het is het filmfestival van Cannes, 2004. 
Quentin Tarantino voert een filmjury aan 
van mensen als Tilda Swinton en Benoît 
Poelvoorde. Al snel circuleren titels van 
kanshebbers: Hirokazu Kore-eda’s Nobody 
Knows, Le conseguenze dell’amore van Paolo 
Sorrentino. Meest hardnekkige naam: Old-
boy uit Zuid-Korea. Regisseur Park Chan-
wook geldt in eigen land als de vaandeldrager 
van de nieuwe cinema. Zijn oorlogsthriller 
JSA was er een enorme hit. Diens opvolger, 
de wraakfilm Sympathy for Mr. Vengeance, 
flopte aan de kassa, maar werd internatio-
naal geprezen om zijn inventiviteit.

Wraak is opnieuw het thema in Oldboy, 
maar ditmaal heeft Park een incestmotief 
door het verhaal geroerd. Het maakt Oldboy 
meteen een van de meer controversiële films 
van Cannes dat jaar. Maar dan slaat Circus 
Michael Moore zijn tent op aan de Croisette, 
en is de Palm een gelopen race. Niet dat Fah-
renheit 9/11 zo’n geweldige film is, maar 
meegesleept door een wereldwijde anti-
Bush-stemming vindt de jury een politiek 
statement op zijn plaats, en geeft Moore de 
hoofdprijs. Oldboy krijgt het zilver, de Grote 
Juryprijs.

Morsige loonslaaf
Tien jaar later wordt Park opnieuw afgezet 

tegen een bekende Amerikaanse cineast. Zal 
de vaak uitgestelde remake van Spike Lee het 
origineel overtreffen? Daarvoor kunt u vanaf 
28 november terecht in de bioscoop. Feit is 
dat een decennium aan reflectie Parks Old-
boy niet heeft kunnen beschadigen; de thril-
ler is nog steeds een overrompelende erva-
ring. Visueel, zeker, maar toch vooral ook 
dramatisch. Wie de film niet kent, en beslo-
ten heeft Lee’s versie te gaan bezoeken, moet 
nu ophouden met lezen. Want te veel voor-
kennis is funest voor de kijkervaring.

We ontmoeten de morsige Koreaanse 
loonslaaf Oh Dae-su op het politiebureau. 
Openbare dronkenschap maakt dat hij een 
bezoek aan zijn jarige dochtertje nog even 
moet uitstellen. Een vriend krijgt hem vrij, 
en vanuit een telefooncel bellen ze laveloos 
met Ohs ex-vrouw. Wat een waardeloze 
kerel, denk je nog, maar dan is Oh al van de 
straat verdwenen. Hij wordt wakker in een 
als hotelkamer vermomde cel. Daar brengt 
hij de volgende vijftien jaar van zijn leven 
door. Wie hem daar gestopt heeft, en 
waarom: dat zijn de grote vragen die Oh 
moet zien te beantwoorden als hij op een dag 
wakker wordt op het dak van een gebouw. De 
gedroomde vrijheid blijkt al snel niet meer 
dan een grotere gevangenis te zijn.

Hamer
“Ik onderdruk mijn woede- en wraakgevoe-
lens al mijn hele leven”, vertelde Park de pers 
in Cannes. “Misschien dat ik ze daarom in 
mijn films stop.” Inderdaad: er zit veel woede 
in Oldboy. De laatste jaren van zijn gevan-
genschap traint Oh voor een wraakexercitie. 
Met een hamer trekt hij een voor een de tan-
den uit de mond van een mogelijke dader. 
Met dezelfde hamer gaat hij een bende cri-
minelen te lijf. Maar Oh heeft vooral geeste-
lijk een transformatie doorgemaakt. Hij is 
een open zenuw geworden. De eerste mens 
die hij na zijn gevangenschap treft, besnuf-
felt en likt hij, als een bijzonder gerecht. Na 
vijftien jaar dezelfde dim sums wil hij als 
eerste maaltijd in vrijheid iets levends. De 
scène waarin acteur Choi Min-sik een 
levende octopus eet, is inmiddels klassiek. 
Zo biedt Oldboy een continue stroom van 
memorabele momenten. Ohs eerste liftrit is 
een claustrofobische helletocht. De afranse-
ling van de gangsters een wonderbaarlijke 

single take. En dan hebben we Ohs gijzelne-
mer nog niet eens ontmoet.

Meer is meer bij Park. Beeldrijm, 360-  
    graden-pans, God-perspectief, allerhande 
wipes: Oldboy is een ongegeneerde studie in 
virtuositeit. Kafka is een held van Park, die als 
hommage een levensgrote mier in een metro-
coupé zet. Dit is een film die surreëel maar ook 
barok durft te zijn, van de klassieke instru-
mentatie tot het diepe paars van zijn kleuren-
palet. Een film ook die je echt raakt, vooral 
door de schrijnende vertolking van Choi. Zijn 
pijn, spijt, wanhoop en woede zijn de brand-
stof waar Oldboy op draait. Lach, en de wereld 
lacht met je mee. Huil, en je huilt alleen. 

De recensie van Lee’s adaptatie is te lezen 
in het volgende nummer er staat vanaf 28 
november op www.filmkrant.nl.

Oldboy »»»»» zuId-korea, 2003 |  regIe 

park chan-wook |  op dvd (a-FIlm/QualItY FIlm 

collectIon) oF Import (4-dISc S.e.,  Starmax, 

regIo 3)

Terugkijken: Oldboy 
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Releases

Tsjechische animatie werd 
wereldberoemd na de Twee-
de Wereldoorlog. Nu zijn 
voor het eerst de voorlopers 
uit het Interbellum te zien.

door keeS drIeSSen

Het is lastig voor een Nationaal Archief, als 
het werk dat je moet ontsluiten is gemaakt in 
een ander land. De dertig korte animatie-
films op de dvd Czech Animated Film 1925-
1945 (tegelijk verschenen met het naslag-
werk Czech Animated Film 1920-1945) zijn 
niet gemaakt in de staat Tsjechië, maar in 
twee voorlopers: de Tsjechoslowaakse Repu-
bliek (1913-1938) en het Protectoraat Bohe-
men en Moravië (1939-1945), onderdeel van 
Hitlers Derde Rijk.

In de inleiding van de catalogus schrijven 
de samenstellers dat animatiefilms die in 
opdracht van Tsjechische bedrijven in het 
buitenland (met name Duitsland) zijn 
gemaakt wel zijn opgenomen, maar Slo-
vaakse animatie ‘zonder banden met het 
gebied van het huidige Tsjechië’ niet. Dat 
valt politiek te verklaren, en wellicht ook 
praktisch, gezien de gescheiden nationale 
filminstituten. Maar het onderscheid heeft 
wel de ongemakkelijke reuk van etnische 
zuiverheid – alsof in Tsjecho-Slowakije de 
grenzen tussen Slovaken en Echte Tsjechen 
echt zo scherp te trekken zouden zijn 
geweest. Filmhistorisch is het in elk geval 
een nauwelijks verdedigbare beslissing.

Dat is de gekozen grens van 1945 wel. Die 
vormde niet alleen een politieke, maar ook 
een stilistische breuk: de vooroorlogse ani-
matie heeft volgens de samenstellers nauwe-
lijks invloed gehad op de latere Tsjechische 
(dus Tsjechoslowaakse) animatie, die 
wereldberoemd zou worden dankzij 
grootheden als Jan Švankmajer (1934) en 
poppenanimator Jiří Trnka (1912-1969) en 
ook in Nederland nog altijd populaire kin-
derreeksen als Het molletje (Zdeněk Miler, 
vanaf 1956) en Buurman en Buurman 
(Lubomír Beneš, vanaf 1976).

We hebben het hier dus over een histo-
risch afgezonderde periode, met animatie 
die weinig verdere invloed zou hebben en 
bovendien voor een belangrijk deel parasi-
teerde op Amerikaanse voorbeelden. Zie het 
vroege werk van de meest genoemde anima-
toren op de dvd: Karel Dodal en zijn twee 
echtgenotes, Hermína Tyrlová (die later solo 
roem zou vergaren) en haar opvolgster Iréna 
Dodalova.

De informatie vermeldt niet of Dodals The 
New Adventures of Felix the Cat (1927, inclu-
sief het bekende afnemen van Felix’ staart 
om het voor andere zaken te gebruiken) 
onder officiële licentie werd gemaakt. Noch 
of de Fleischers het een goed idee vonden dat 
Dodal met het personage Bimbo een regel-
rechte kloon had gemaakt van hun clown 
Koko, die ook in Tsjecho-Slowakije beroemd 
was geworden. Een geslaagde kloon, trou-
wens: net als Koko kon Bimbo dankzij 
rotoscopen (het overtrekken van live-action 
filmbeelden) voor die tijd verrassend soepel 
en realistisch bewegen (zie Bimbovo smutne 
dobrodruzstvi/Bimbo’s Unfortunate Adven-
ture, 1930).

Het grootste voorbeeld was natuurlijk ook 
in Tsjecho-Slowakije Walt Disney, die in de 
jaren dertig wereldwijd de technische stan-
daard bepaalde. Die invloed werd omarmd: 
zo vergelijkt de pop die de hoofdrol speelt in 
Vsudybylovo dobrodruzstvi/The Adventures 
of an Ubiquitous Fellow (Karel en Iréna 
Dodal, 1936) zichzelf hardop met “mijn 
Amerikaanse collega Mickey Mouse”. Latere 
kortfilms als Strevicek/A Little Shoe (Jirí 
Fridrich, 1937) en vooral Svatba v koralovem 
mori/A Wedding in the Coral Sea (Vladimír 
Novotny, 1944), waaraan de naoorlogse 
grootheid Břetislav Pojar (1923-2012) mee-
werkte, tonen een technisch indrukwek-
kende Disneyficatie van kleurgebruik, came-
rawerk en montage en van de animatie van 
weer en water.

Toch lijden die films ook, net als de knappe 
poppenanimatie Vanocni sen/A Christmas 
Dream (1945) van de latere meester Karel 
Zeman (1910-1989), onder Disney’s zoet-

sappigheid. Interessanter zijn de films met 
een anarchistischer karakter – ook wanneer 
die technisch onvolkomen zijn, zoals de 
houterige vroege poging van Hermína Tyr-
lová, Zamilovany vodnik/A Water Sprite in 
Love (1928), waarin een gitaar een slang 
wordt en vrolijke kikkers zelf bij de ooievaar 
in de bek springen. Of neem het uiterst 
merkwaardige reclamefilmpje Nas nema 
nikdo rad/Nobody Likes Us Anymore (regis-
seur onbekend, 1933), waarin een bedroefd 
wasbord en zijn even sombere schrobborstel 
door de KKK-achtige vertegenwoordigers 
van een nieuw wasmiddel ten grave worden 
gedragen, begeleid door zwaarmoedig 
gezang: ‘Het wasbord en de borstel moeten 
nu hun laatste reis maken.’ Weinig precies, 
en met weinig beeldjes per seconde, maar 
wel getekend in een eigenzinnige, geab-
straheerde stijl die de verbeelding prikkelt.

Dat laatste geldt nog veel sterker – en op 
technisch superieur niveau – voor het 
abstracte werk van Dodal en zijn twee vrou-
wen (die gedrieën aan meerdere projecten 
werkten). Met name het deels abstracte, 
deels figuratieve Carodej tonu/The Wizard of 
Tones (1936) en het volstrekt abstracte (en 
dus slechts voor geometristen erotisch te 
noemen) Fantaisie érotique (1936), dat 
namens Tsjecho-Slowakije werd vertoond 
op de Biënnale van Venetië. Die laatste is, 
met zijn energieke, muzikaal gemonteerde 
bewegingen van cirkels, lagen en lijnen (in de 
traditie van Oskar Fischinger, aan wie EYE 
onlangs een retrospectief wijdde), de beste 
film op deze dvd – ook voor iemand die, 
zoals ik, geen grote fan is van abstracte ani-
matie. En kennelijk nog commercieel ook: 
dezelfde animatie, enigszins bewerkt, komt 
terug als zeepreclame.

Czech Animated Film 1920-1945 »»»»» 
het boek czech anImated FIlm 1920-1945 en/oF de 

dvd met dertIg hoogtepunten uIt de perIode 

1925-1945 kunnen worden beSteld door een 

e-maIl te Sturen naar helena cernohorSka van 

het tSjechISche natIonale FIlmarchIeF,  

helena.cernohorSka@nFa.cz

Een vijftal hoogtepunten 
uit het aanbod voor de 
thuisbioscoop in novem-
ber, beschikbaar op dvd, 
blu-ray en video on 
demand.

Frances Ha
Noah Baumbachs in zwart-
wit geschoten Frances Ha 
herinnert aan Woody Allens 
Manhattan en de nouvelle 
vague en is een hommage 
aan de vriendschapsliefde, 
maar ook een film over 
vriendschapsverraad, armoe 
en het proberen je te redden 
in het (New Yorkse) leven. 

dvd/blu-raY/vod |  a-FIlm

Tabu
Meer zwart-wit: het Portu-
gese Tabu is vreemd, melan-
cholisch en betoverend. 
Gemaakt voor het grote 
scherm, maar ook geknipt 
voor dvd, want elke keer als 
je de film ziet, zie je een 
nieuwe film. Met een knip-
ogende krokodil die ons naar 
film leert kijken. 

dvd |  de FIlmFreak/

contact FIlm

Trance
Het tegenovergestelde van 
zwart-wit: de over-the-top 
thriller Trance is onversne-
den Danny Boyle. De film 
grijpt direct terug op zijn 
neo-noir debuut Shallow 
Grave, waarin ook geen per-
sonage te vertrouwen is, 
maar is uitgevoerd in zijn 
recente hyperkinetische, 
uitbundige en vooral digitale 
visuele stijl.  dvd/blu-raY |  Fox

The Act of Killing
Het is ijzingwekkend. De 
zelfbenoemde ‘movie theatre 
gangsters’, die in de jaren zes-
tig miljoenen tegenstanders 
van het anticommunistische 
regime van Soeharto om-
brachten, vertellen over hun 
daden én spelen ze na. 
Lachend en vol bravoure; 
schaamte en spijt laten zich 
hooguit vermoeden.  dvd |  de  

 FIlmFreak/IdFa’S delIcateSSen

In Another Country
Hoe is het mogelijk dat dit 
pas de eerste film van 
Zuid-Koreaan Hong Sang-
soo is die in Nederland 
wordt uitgebracht?! Hope-
lijk is dit modulerende spel 
waarin Isabelle Huppert drie 
verschillende personages 
speelt in het kustplaatsje 
Mohang, de start van een 
heerlijke inhaalslag. 

dvd |  de FIlmFreak

Tsjechische animatie 1925-1945

onder invloed,  
zonder invloed

bimbo’s unfortunate adventure

Fantaisie érotique

the new adventures of Felix the cat
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Tabloid
de miss en 
de mormoon
Errol Morris weet als altijd de tongen 
van de mensen die hij interviewt los te 
krijgen in Tabloid, een frivole aan-
klacht tegen de roddelpers.

Documentairemaker Errol Morris heeft er 
een specialisatie van gemaakt om omstreden 
figuren in hun eigen woorden over hun 
omstreden daden te laten vertellen. In The 
Fog of War deed Robert MacNamara, Ameri-
ka’s minister van Defensie ten tijde van de 
Vietnamoorlog, een boekje open over zijn 
oorlogservaringen. In Standard Operating 
Procedure vertelden Amerikaanse soldaten 
zelf hoe zij in de Abu Ghraib-gevangenis ter-
reurverdachten martelden. En in Morris’ 
nieuwste film The Unknown Known, die te 
zien zal zijn tijdens het aankomende IDFA, 
geeft Donald Rumsfeld tekst en uitleg over 
hoe hij als vicepresident onder George Bush 
Jr. een stevige hand had in de ‘war on terror’.
De documentaire Tabloid, die Morris in 2010 
voor kabelzender Showtime maakte, is een 
stuk frivoler van aard dan die grote verhalen, 
maar heeft dezelfde werkwijze. In eerste 
instantie is het Joy McKinney die haar ver-
haal doet, een voormalig Miss Wyoming die 
er inmiddels uitziet als brave soccer mom. Ze 
is een begenadigd verteller, al krijgt haar ver-
haal al snel ongeloofwaardige trekjes. Wan-
neer haar grote liefde Kirk in de jaren zeven-

tig wordt gehersenspoeld door de mor-
moonse kerk waartoe hij behoort en als mis-
sionaris naar Engeland wordt gestuurd, volgt 
ze hem, samen met een goede vriend, een 
bodyguard en een piloot, en redt hem uit ‘de 
sekte’. Dat was haar verhaal. Maar de Mor-
moonse kerk, en Kirk zelf, vertelden vervol-
gens iets anders: Kirk was door Joy gekid-
napt, vastgebonden en gedwongen om seks 
met haar te hebben.

Die andere kant van het verhaal wordt niet 
door Kirk verteld – hij weigerde medewer-
king aan de documentaire – maar door twee 
concurrerende tabloidjournalisten, die het 
verhaal destijds breed uitmaten in hun rod-
delbladen. Peter Tory van de Daily Express 
liet de naar Amerika gevluchte Joy haar eigen 
verhaal doen. Fotograaf Kent Gavin van de 
Daily Mail duikelde daarentegen choque-
rende naaktfoto’s uit Joys verleden op. Juist 
die enorme tegenstellingen in de verschil-
lende verhalen maakten dit, in de woorden 
van Tory, ‘het perfecte tabloidverhaal: het 
heeft voor elk wat wils’.
Joy McKinney mag Morris dan na het uitko-
men van de documentaire hebben aange-
klaagd – hij zou onder valse voorwendselen 
haar medewerking hebben verkregen – maar 
uiteindelijk wijst de film deze twee ‘heren’, 
en de tabloidindustrie als geheel, aan als 
‘bad guy’. Het plezier waarmee Tory en 
vooral Gavin vertellen over hoe ze achter 
McKinney aanjoegen, zijn op hun eigen 
manier net zo schokkend als die bekentenis-
sen van de Abu Ghraib-soldaten.

jooSt broeren »»»»»

Tabloid verenIgde Staten, 2010 |  regIe errol 

morrIS |  op dvd (de FIlmFreak)

Wild Bill
east end 
western
Laat je niet afschrikken door de pul-
pige dvd-hoes, die een goedkope Lock, 
Stock and Two Smoking Barrels-kloon 
doet vermoeden: Wild Bill is een stuk 
oprechter in zijn weergave van de cri-
minele Londense onderbuik, zij het ook 
wat minder eigenzinnig.

Wild Bill speelt zich af in de achterbuurten 
van Londen tijdens de aanloop naar de 
Olympische Spelen van 2012. Maar de film 
flirt evengoed met het westerngenre als met 
de conventies van de Britse misdaadfilm. 
Dexter Fletcher, die na een lange carrière als 
acteur debuteert als regisseur en scenarist, 
lardeert zijn eerste film met cowboyverwij-
zingen, te beginnen met de titel natuurlijk, 
maar het meest zichtbaar in de sheriffster 
die hoofdpersoon Bill op zijn borst getatoe-
eerd heeft.

Niet dat het zo’n lieverdje is. Integendeel: 
Bill (Charlie Creed-Miles) deed zijn bijnaam 
in zijn jonge jaren eer aan en spendeerde 
dientengevolge de afgelopen jaren in de bak. 
Wanneer hij probeert zijn oude leven weer 
op te pakken, blijkt zijn vrouw er vandoor te 
zijn en zit hij ineens opgescheept met twee 
zoons die niet op hem zitten te wachten. 

Oudste zoon Dean werkt in de bouw, bij het 
nieuwe Olympisch Stadion om precies te 
zijn, en voelt niets dan agressie voor de vader 
die hem in de steek liet. De jongere Jimmy 
kan zich Bill niet eens herinneren. Maar de 
drie zitten met elkaar opgescheept wanneer 
de kinderbescherming erachter dreigt te 
komen dat de twee jongens al maanden 
alleen wonen. En dan komt Bills criminele 
verleden uiteraard ook weer aan de deur 
kloppen.

Fletcher maakt veel werk van de opbouw 
van de Olympische Spelen als achtergrond 
voor zijn film, en daar vallen die wes-
tern-verwijzingen op hun plaats. De film 
vergelijkt de wetteloosheid van het Lon-
dense East End met die van het Amerikaanse 
westen: in beide gevallen werkt een onzicht-
bare onderlaag, grotendeels bestaand uit 
immigranten, aan de opbouw van een ideale 
samenleving die compleet tegengesteld is 
aan de realiteit waarin ze leven. Niet dat 
Wild Bill een scherp sociaal commentaar wil 
zijn, trouwens; de film is in de eerste plaats 
een familiedrama, simpel maar doeltreffend 
gefilmd en bevolkt door clichés uit het mis-
daadgenre: de snoeiharde lokale baas; de 
dommige, praatgrage onderknuppel; het 
hoertje met een hart van goud. Maar het zijn 
die slim gekozen achtergrond, en het feno-
menale acteerwerk in de drie centrale rollen, 
die de film een streepje voor geven.

jooSt broeren »»»»»

Wild Bill groot-brItannIë, 2011 |  regIe dexter 

Fletcher |  op dvd (koch medIa)

Kapringen
Dit bloedstollende kapings-
verhaal springt heen en weer 
tussen de bemanning van 
een Deens vrachtschip dat 
door Somalische kapers 
wordt overgenomen, en de 
directeur van de rederij. Is 
het arrogantie of zelfverze-
kerdheid die maakt dat hij 
zelf de onderhandelingen 
wil voeren? 

dvd/blu-raY/vod |  a-FIlm

Adolpho Arriette boxset
Het complete oeuvre van 
deze Spaanse underground- 
filmmaker op vijf schijfjes. 
Vijftig jaar Europese art-
house in een notendop: van 
surreële 16mm-experimen-
ten via fantastische 35mm- 
films met een groter budget 
terug naar digitaal gefilmde 
low-budgetwerken. Vol-
gende maand uitgebreider 
besproken.  dvd |  moSkwood 

Pieta
De nieuwste film van Kim 
Ki-Duk won een Gouden 
Leeuw in Venetië, maar werd 
door critici verguisd. Wordt 
de filmwereld truttiger? 
Zeker, de film bevat choque-
rende beelden, maar je moet 
wel blind zijn om de kritiek 
te missen op het financiële 
wurgstelsel. 

dvd |  de FIlmFreak/ 

contact FIlm

A Story of Children and Film
Volgens filmcriticus (en 
Filmkrant-columnist) Mark 
Cousins is er geen kunst-
vorm die zo veel plaats voor 
kinderen inruimt als film. 
Hij struinde bij wijze van 
voetnoot bij zijn magnum 
opus The Story of Film, op -
nieuw door de wereldcinema 
en monteerde zijn oogst tot 
een innemende verkenning. 

dvd |  homeScreen

Shokuzai (Penance)
Met dit tweeluik toont 
Kiyoshi Kurosawa zich 
opnieuw een meester in het 
verkennen van de schemer-
wereld tussen het alledaagse 
en het gruwelijke. De spoken 
uit zijn eerdere films Pulse 
en Séance zijn hier vervan-
gen door de fantomen van 
het verleden en sluimerende 
trauma’s. 

dvd |  lumIère

Eat Sleap Die
Dit sociaal betrokken debuut 
van Gabriela Pichler is geen 
aanklacht, maar wel een 
ongeromantiseerd beeld van 
Zweden anno nu, vanuit het 
perspectief van laagopge-
leide arbeiders in de provin-
cie, die vermoedelijk zelden 
te vinden zijn in de arthou-
ses waar de film wordt ver-
toond. 

dvd |  homeScreen

tabloid

wild bill



de Filmkrant  
#359 november 2013  44

FILmSLoT

Voor Kevin Toma is muziek maken bij stille 
films meer dan alleen maar een begeleiding 
verzinnen: “De laatste jaren heb ik me toege-
legd op het elektronisch componeren van 
een nieuwe soundtrack die ik dan live met 
pianobegeleiding aanvul.” In het dagelijks 
leven is Toma (1974) filmrecensent voor de 
Volkskrant, “maar de muziek is even belang-
rijk. Voor mij heeft de manier waarop ik een 
film analyseer voor een soundtrack veel te 
maken met mijn werk als criticus. Wat ik doe 
is eigenlijk filmkritiek of filmanalyse via 
muziek.”

Afgelopen Filmfestival Gent trad hij op 
met een nieuwe score bij Frank Borzages 
stille filmklassieker 7th Heaven (1927) waarin 
een straatveger een weesmeisje uit handen 
van de politie redt. Toma: “De film speelt 
zich in Parijs af aan de vooravond van de Eer-
ste Wereldoorlog. Toen ik hem de eerste keer 
zag schrok ik. Zoveel grote emoties. Het 
meisje wordt mishandeld door haar zus, dan 
worden ze verliefd, dan breekt de oorlog uit. 
Dat zijn grote bewegingen. Met muziek erbij 
wordt het al snel te sentimenteel of bombas-
tisch, terwijl het mijn taak is het juiste emo-
tionele effect te sorteren. De film is roman-
tisch en zelfs zinnelijk en erotisch. De grote 
vraag is dan: ‘hoe hou ik het klein en tegelij-
kertijd warm?’”

“De film is verrassend modern. Aan het 
begin is zij een geslagen kind, aan het einde 
een volwassen vrouw. Hij gaat over haar 
bewustwording. Bovendien zijn de beide 
hoofdpersonen gelijkwaardig in de liefde. 
Het hele scala aan emoties, liefde, dood en 
vergankelijkheid, dat zit er allemaal in. Dat 
moet je als componist allemaal op een 
geloofwaardige manier brengen, want voor 
je het weet maak je het kapot.”

Oorlogstrom
We kijken in zijn werkkamer samen naar de 
tweede akte, waarin Diane (Janet Gaynor) en 
Chico (Charles Farell) elkaar hun wederzijdse 
liefde bekennen, terwijl in de straten van 
Parijs de mobilisatie is begonnen. Wat opvalt 
is dat de muziek gelaagd is. Terwijl de perso-
nages nog opgaan in elkaars liefde, kondigen 
trommels en blazers in de muziek al het begin 
van de Eerste Wereldoorlog aan. “Het is elke 
keer weer zoeken: waar illustreer ik en waar 
niet, waar blijf ik op afstand en met welke 
gebaren van de acteurs ga ik mee? Dat zijn de 
vragen die ik me beeld na beeld stel en tege-
lijkertijd moet ik de grote structuur in de 
gaten houden. Toen ik net begon zat ik hier 
op de vloer met een stelletje aan elkaar 
geplakte A4-tjes al die lijnen uit te tekenen.”

Het eigenlijke componeren beschrijft hij 
als “live improviseren met samples”. “Het 
eerste deel van de score is veel instrumente-
ler, dus minder gevuld met elektronische 
klanken. Vanaf het moment dat ze elkaar in 
de tweede akte omhelzen, hij naar buiten 
kijkt, en wij als het ware via zijn ogen in de 

straten beneden de soldaten naar het front 
zien vertrekken, wordt het elektronischer. 
Dat past bij de film, maar dat kwam ook 
omdat ik, wanneer ik een louter instrumen-
tele soundtrack zou hebben gecomponeerd, 
er dan net zo goed met live muzikanten kon 
gaan staan. Ik raak juist steeds meer geïnte-
resseerd in die mix van live, akoestisch en 
elektronisch.”

Ondanks alle schema’s en alle analyse 
blijft de kern van het proces intuïtief, denkt 
Toma: “Uiteindelijk kies je de balans op 
gevoel. Je zoekt naar een muzikale structuur 
die beantwoordt aan de narratieve structuur. 
Maar omdat ik die niet alleen maar wil illus-
treren en het ook muzikaal moet kloppen, 
moet je soms met een motief of een geluid 
net iets eerder of later beginnen om het 
spannend te houden.”

Huilende viooltjes
De oorspronkelijke muziek bij de film heeft 
hij nooit helemaal beluisterd: “Ik kan niet 
tegen de sentimentaliteit die in dat soort 
muziek zit. Van die huilende viooltjes die mij 
moeten vertellen hoe verschrikkelijk het 
allemaal is. Bij toeschouwers van nu roept 
dat cynische reacties op. Door dat soort 
muziek denk je al snel dat het er dik bovenop 
ligt, terwijl het acteren, met name van Janet 
Gaynor eigenlijk heel modern en subtiel en 
ingehouden is.”

Een goede filmcompositie is voor Kevin 
Toma een “‘klankcoulisse’ waarin de acteurs 
tot leven kunnen komen: niet te opdringerig, 
liever een beetje repetitief en minimal 
music-achtig. Door dit werk ben ik acteurs 
meer gaan waarderen en begrijpen. Vroeger 
was ik misschien meer op beeld en montage 

gericht. Tegenwoordig staan de acteurs meer 
centraal. Ik hou niet van begeleiding waarbij 
de muzikanten maar een beetje zitten te 
jammen voor het doek, want dan ontstaat 
het risico dat je de film in de weg zit. Je hebt 
zoveel macht. Ik moet opeens denken aan 
die scène in The Lodger (1927) van Hitchcock 
waarin de hoofdpersoon Daisy de mysteri-
euze ‘huurder’ uit de titel voor het eerst in de 
ogen kijkt. Die muziek voor die film maakte 
en speel ik samen met violiste Anne Bakker. 
De ene keer spelen we die heel dreigend, 
waardoor je denkt dat die ‘lodger’ een serie-
moordenaar is, en de andere keer heel lief-
lijk, waardoor je door de romantiek van de 
situatie wordt meegenomen.”

 
 
 
7th Heaven met begeleIdIng van kevIn toma 

IS te zIen op 2 november 19.45 In FIlmhuIS  

lumen, delFt en 3 november 19.30 In FIlmthea-

ter agora, lelYStad |  op 1 november voert 

toma met cellISte bIanca bongerS In het eYe 

amSterdam ook nIeuwe muzIek uIt bIj vISageS 
d’enFantS (1926) |  zIe voor meer InFormatIe  

kevintoma.nl

filmmuziek als
filmkritiek
Ter gelegenheid van het afgelopen Filmfestival Gent compo-
neerde filmjournalist Kevin Toma een nieuwe soundtrack bij 
Frank Borzages stille filmklassieker 7th Heaven (1927): “De 
manier waarop ik de film analyseer heeft veel te maken met 
mijn werk als criticus.” door dana lInSSen
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worLD wIDeAngLe

Ik koester al lange tijd argwaan tegen de nei-
ging van serieuze filmkritiek om esthetiek 
gelijk te stellen met ethiek, met z’n absolute 
claims over wat in cinema goede en slechte 
stijlen zijn. Mijn interne alarm ging voor het 
eerst af toen een gewaardeerde criticus en 
filmfestivaldirecteur me in een stampvol café 
trakteerde op de redenen voor zijn weerzin 
tegen de films van Atom Egoyan: ‘de shots 
zijn te keurig, te kil, alles staat te goed in de 
juiste verhouding tot elkaar! Dat verraadt 
een fascistische instelling’. Ik ben blij dat er 
geen filmmakers in de buurt waren die het 
konden horen.

Helaas is dit idee in z’n vele verschijnings-
vormen gemeengoed geworden in filmkri-
tiek. Films met lange takes, van ver weg 
geschoten, zijn goed omdat ze ons in staat 
stellen de hele sociale context te zien (filmi-
sche democratie!). Films met snelle montage 
en veel close-ups zijn slecht omdat die ver-
vreemdend sensationalisme propageren. 
Films met veel stilte of direct opgenomen 
omgevingsgeluid zijn goed, luidruchtige 
schreeuwfilms tarten onze sensibiliteiten. 
Films die het hele menselijk lichaam in het 
frame respecteren zijn goed, films die in vage 
montages alleen delen van het lichaam tonen 
zijn slecht. Enzovoort. Het doet me denken 
aan die absurde beweringen van 30, 40 jaar 
terug, toen serieuze avant-garde componis-
ten beweerden dat dansmuziek vanwege z’n 
strakke, robotachtige beat het zaad van de 
duivel was. Wie zou zoiets nu durven bewe-
ren?

Hoewel ik altijd oppas voor absolutisme, 
voelde ik pas geleden zo’n agressieve weerzin 
tegen een film dat ik meteen een manifest 
wilde schrijven tegen ‘een zekere neiging in 
moderne cinema’ (A certain tendency in 
modern French cinema, Truffaut, 1954) – 
misschien wel het grootste beroepsrisico van 
de hedendaagse criticus. Die film was Only 
God Forgives van Nicolas Winding Refn – 
wiens Drive (2011) ik heel vaak heb gezien en 
vanwege z’n vakmanschap enorm bewonder. 

Los van dat manifest is Winding Refn 
zeker een vreemd geval. Hij voegt zich bij 
Carlos Reygadas en Gaspar Noé (wiens Enter 
the Void (2009) duidelijk de grote broer is 
van Only God Forgives) in een losse verzame-
ling makers die een bepaalde contempla-
tieve, strikte traditie – vooral de erfenis van 
Robert Bresson en, in een iets andere stro-
ming, die van Jean-Pierre Melville – samen 

willen brengen met spookachtige, sensatio-
nele, decadente, gewelddadige content. Het 
valt te verdedigen dat Bresson zelf, in zijn 
finale, verontrustende L’argent (1983),en na 
hem Michael Haneke, precies zo’n potente  
mix zochten, samengesteld uit zulke extreme 
verschillende elementen.

Maar wat levert die ambitie op in Only God 
Forgives? De stilistische manoeuvres zijn 
minimaal (net als in een andere recente 

shocker, Spring Breakers van Harmony 
Korine) en ze worden eindeloos herhaald: 
mensen die als bordkartonnen figuurtjes 
absoluut stil staan in het frame, oogverblin-
dende kleuren, onheilspellende tracking-
shots door lege gangen, slow motion in over-
vloed en acteurs die verboden is om ook 
maar iets met hun gezichtspieren uit te 
drukken (hier vervloek je die goeie ouwe 
Bresson omdat hij daarover ooit z’n 

beroemde Notes publiceerde).
Het resultaat van al die manoeuvres samen 

– afgewisseld met brute beelden van ont-
hoofdingen door het zwaard van een Thaise 
meester, plus een selectie van droom/fanta-
siebeelden – is een vreemd soort komedie, 
als een parodie op India Song (1975) van Mar-
guerite Duras: maakt niet uit welke adembe-
nemende, dodelijk dreiging net buiten het 
frame wacht, Winding Refn zal altijd naar 
Ryan Gosling snijden die doodstil als een 
zombie staat. Dat wil zeggen, een zombie die 
ook een Country Priest is.

Dat wil niet zeggen dat het soort shot-
gun-huwelijk dat Only God Forgives wil zijn 
– tussen Bresson en een Thaise boxfilm – 
nooit kan werken. Filmmakers als Martin 
Scorsese (Taxi Driver, 1976), Abel Ferrara 
(Bad Lieutenant, 1992) en Takeshi Kitano 
(Sonatine, 1993) hebben bewezen dat het 
aardse en het sacrale heel goed samengaan. 
Critici zouden vandaag de dag opnieuw het 
principe moeten bekrachtigen dat alles 
mogelijk is en dat alles kan werken, in plaats 
van te vertrouwen op een vals, kunstmatig 
stelsel van absolute waarden. In de filmkri-
tiek is de enige acceptabele rechtbank 
degene die per geval recht spreekt. o

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

bresson 
verzuurd
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Paul  Ruven & Marian Batavier

BEKENDE FILM
M

AKERS PAUL RUVEN 

EN M
ARIAN BATAVIER W

ERKTEN 

O.A. M
EE AAN ‘ALASKA’, DAT EEN 

OSCAR VOOR BESTE BUITENLANDSE 

STUDENTENFILM
 W

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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Volgende maand  In the Fog  SooF  FInn
Bro’S BeFore ho’S  InSIde LLewyn davIS  69  
La tendreSSe 
hemeL op aarde
the LunchBox

actie!

“We waren in de gym / we wisten hoe het 
ging / met zumba was je ook alweer de 
bè-hè-ste. / Je danste lekker maf / en viel 
weer kilo’s af / de vijftig is echt geen straf-
straf-straf-straf… /

In het muziekkoepeltje in het Amster-
damse Vondelpark, vlakbij café-restaurant ’t 
Blauwe Theehuis – een zeer geliefde plek 
voor trouwreportages – viert Marlies haar 
vijftigste verjaardag. Met zeven hartsvrien-
dinnen, allen ‘meisjes van veertig’: King 
Louie-bloemenjurken en -stippenrokken, 

cowboylaarzen, leesbril. Hoewel er water in 
de wijnglazen zit, is de sfeer jolig. “Wie heeft 
dit lied geschreven?” vraagt een van de 
vrouwen. “Het is hartstikke leuk!”

Regisseur Antoinette Beumer, die naast 
het trapje naar de muziekkoepel zit, tuurt 
tevreden naar het schermpje van de monitor. 
Ze is bezig met de opnames van de romkom 
Soof, naar een scenario van haar zus Marjo-
lein Beumer, geïnspireerd op Pekingeend bij 
nacht en andere pogingen tot echt heel erg 
gelukkig worden en de columns van Sylvia 

Witteman. Daarin draait het om Soof, die 
alles heeft waar ze ooit van droomde: een 
lieve man, drie leuke kinderen, een heerlijk 
huis en een eigen cateringbedrijfje. Maar nu 
ze de veertig nadert, begint er iets te knagen. 
“Is this all there is?” vraagt ze zich af.

Vandaag ziet Soof – gespeeld door Lies 
Visschedijk – haar voorland. Ze beziet het 
feestende gezelschap met een blik die het 
midden houdt tussen verbazing en walging. 
“Je kunt alleen maar hopen dat je er over tien 
jaar niet zelf zo bij zit”, legt Beumer uit. 
Naast Visschedijk staat Maryam Hassouni, 
met eenzelfde schortje voor en een hoofd-
doek om. Zij speelt Najat, haar rechterhand. 
Achter beide cateraars staan tafels vol scha-
len met kostelijk voedsel: van een enorme 
lamsbout tot koolhydraatarm; ook aan even-
tuele vegetariërs is gedacht.

“Als dit vliegtuig over is, gaan we draaien”, 
zegt first ad Michiel Collenteur. “Trek de 
Chardonnay maar vast open.” “Zetten jullie 
allemaal je leesbrillen op?” zegt Beumer, met 
een sardonisch lachje. Marlies (Karen van 
Holst Pellekaan) zet haar roze bril met glim-
mertjes en een montuur in de vorm van 50 
op. “Er mag gedronken worden, dames!” 
meldt Collenteur. “Hoewel, dan lopen we 
het risico dat dit gekakel zo helemaal niet 
meer te harden is.”

De eerste opname wordt gestopt omdat er 
een vliegtuig voorbijkomt, de tweede omdat 
de boom in beeld is. Maar iedere keer zetten de 
vrouwen het feestlied weer even enthousiast 
in. “Ik vind dat we het echt heel goed doen. Ik 
hoor het niemand zeggen, dus ik zeg het zelf 
maar even”, giebelt een van de vrouwen. 

Als het zoveelste vliegtuig voorbij is en een 
tractor met vuilnisbakken is gepasseerd, 
gaan ze weer: “Je danste lekker maf / en viel 
weer kilo’s af.” En nog een keer. “De vijftig is 
echt geen straf-straf-straf-straf…” Dan is 
Beumer tevreden. Terwijl de set in gereed-
heid wordt gebracht voor de volgende scène 
staat Hassouni nog zachtjes te neuriën. “Het 
blijft wel in je hoofd zitten”, zegt ze.

jan pIeter ekker
Foto bob bronShoFF

 

Soof nederland 2013 |  regIe antoInette beu-

mer |  ScenarIo marjoleIn beumer |  productIe 

hanneke nIenS, hanS de wolF (keYFIlm), rachel 

van bommel en antoInette beumer (mIllStreet 

FIlmS) |  uItvoerend producent ada gooSSenS 

camera jeroen de bruIn |  montage marc be-

chtold |  productIon deSIgn kurt loYenS |  mu-

zIek mIchael Sauvage |  make-up brIgItte 

pleIjzIer |  koStuumS alette kraan |  caStIng ja-

nuSz goSSchalk en job caStelIjn |  met lIeS 

vISSchedIjk, Fedja van huêt, anneke blok, dan 

karatY, chantal janzen, george van houtS, 

marYam haSSounI, eva laurenSSen, dIck van 

den toorn, alex klaaSen, lobke de boer, Sanne 

wallIS de vrIeS |  kleur, 90’|  dIStrIbutIe Inde-

pendent FIlmS |  omroep rtl |  te zIen 12 dec 2013

op de foto: de jarige marlies (karen van holst pellekaan) 
en haar vriendinnen. linksachter: lies visschedijk en ma-
ryam hassouni, achter first ad michiel collenteur, rechts 
grip mike laureys. 

The BuTler  TanTa agua  Il fuTuro  
De Droom van PoeTIn  In Bloom   

The hoBBIT: The DesolaTIon of smaug  

Free Birds    Mees Kees op KaMp    Frozen    saving Mr. BanKs     Tarzan  
aMazonia    WalKing WiTh dinosaurs    las vegas    Modern TiMes

Vondelpark, Amsterdam  
Maandag 6 mei 2013, 14.23 uur
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SPIJT!
De zesde verfi lming van een boek van Carry Slee 
vertelt over een dik jongetje dat op school vrese-
lijk wordt gepest, met alle dramatische gevolgen 
van dien. SPIJT! werd op het Jeugdfi lmfestival 
in Canada uitgeroepen tot beste jeugdfi lm van 
het jaar in de categorie 13 jaar en ouder. SPIJT! 
won daar ook nog eens de publieksprijs.
In Italië, werd SPIJT! verkozen tot beste fi lm 
voor kinderen boven 12 jaar. 

DIANA
Diana is een fi lm over de Britse prinses Diana 
Spencer [1961– 1997]. Het verhaal is gebaseerd 
op het boek Diana: Her Last Love, geschreven 
door Stephen Jeffreys. 
De fi lm concentreert zich op de laatste twee 
jaar van het leven van de prinses, wanneer 
ze inmiddels gescheiden is van Prins Charles. 
De fi lm beschrijft hoe ze de Brits-Pakistaanse 
hartchirurg Hasnat Khan leert kennen. De liefde 
tussen Diana en Khan staat centraal in de fi lm. 
Tot een huwelijk kwam het niet, omdat Khan alle 
aandacht en publiciteit niet zag zitten. 

Zaterdag 
9 november 
15:30 uur
JT Grand Théâter
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JT Grand Théâter

Bekijk het 
complete   
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