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r e d a c t i o n e e l  Lauren bacall is 
dood. en nadat ik had bekeken hoe ze Humphrey 
bogart van z’n stoel had geblazen in To Have and 
Have Not werd ik nieuwsgierig naar michael Cur-
tiz’ Young Man with a Horn (1950), die mark 
Cousins deze maand in zijn column beschrijft 
als de film die bacall heeft ‘bevrijd’. Het was nog 
niet zo eenvoudig om die film snel te vinden, 
maar voordat ik tijd had om te filosoferen over 
een digitale Alexandrijnse bibliotheek van de ci-
nema en Walter benjamins ‘Het kunstwerk in 
het tijdperk van zijn technische reproduceer-
baarheid’, lukte dat ‘with a little help from my 
friends’ alsnog. Young Man with a Horn is een 
vreemd construct. De verfilming van Dorothy 
bakers ‘eerste jazzroman’ over het leven van 
kornettist bix beiderbecke is nihilistisch en mo-
ralistisch tegelijkertijd. Kirk Douglas (met wie 
bacall kortstondig aan de American Academy of 
Dramatic Arts in New York had gestudeerd) 
speelt rick martin, een verweesd jongetje dat 
toevlucht zoekt in muziek, en ontdekt dat hij 
zich alleen daarin kan uiten. er zijn twee love in-
terests: de door Doris Day helemaal Doris 
Day-achtig gespeelde zangeres Jo (die ons in 
háár eerste serieuze rol met haar koele interpre-
tatie van ‘the Very thought of You’ ook uit onze 
stoel blaast), en psychologiestudente Amy (ba-
call), complex en wispelturig. Natuurlijk valt hij 
eerst op Amy. Het moralisme komt pas later.

In latere interpretaties van de film wordt 
vaak gezegd dat Amy lesbisch is - ze vertrekt 
aan het einde van de film met een vriendin naar 
parijs, spreekt over het huwelijk als iets dat ze 
‘een keer geprobeerd moet hebben’, en Jo waar-
schuwt rick met zoveel woorden. Het was mid-
den in de periode van de production Code, Hol-
lywoods zelfcensuur, dus die zoveel woorden 
zijn er alleen voor de wel heel goede verstaan-
der. maar het is een spannende blik op de film, 
omdat hij verklaart waarom hij in het midden-
deel (maar niet daar alleen) soms zo hort en 
stokt. Alsof de hele film een beetje neurotisch 
is. Geremd. Zich niet durft uit te spreken. 

Deze zomer zag ik in berlijn een aantal films 
uit de pre-Code Hollywood. Wat waren die films 
heerlijk onbekommerd en openhartig. Als oude 
dametjes die weer helemaal jong worden als ze 
over seks praten. een schrandere tiener in mijn 
gezelschap merkte op dat Hollywood vandaag 
de dag nog steeds niet is losgekomen van z’n  
eigen preutsheid. 

Young Man with a Horn heeft bacall bevrijd 
van de male gaze en haar imago van vroegwijzer 
teen ager fatale. maar we kunnen het nu pas 
zien. Het is alsof het shot waarmee ze geïntro-
duceerd wordt in de film - klassiek Hollywood: 
via een spiegel waarin ze zichzelf bekijkt, en wij 
bekijken hoe zij zichzelf bekijkt, etc. - een voor-
afschaduwing is van alles wat we in haar kun-
nen blijven zien.
 daNa lINSSeN

twItter @daNalINSSeN

g u a r d i a n s  o f  t h e  g a l a x y

v r o l i j k-a n a r c h i s t i s c h e 
r u i m t e - o p e r a 

 2 8

de Filmkrant  IlluStratIe typex
#368 September 2014   3



de volgeNde FIlmkraNt verSchIjNt op doNderdag 18 September

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)

recensies 
 7  Maps to the Stars Het trauma van Hollywood
 13 Kreuzweg maria wil graag aan het kruis  
 14 The Tale of Princess Kaguya Japanse animatie  
 19 Clouds of Sils Maria de actrice die elke dag een 

beetje meer verdween  21 Nena Portret van een jonge 
vrouw  29 Gett de straf voor vrouw-zijn Never a Dull 
Moment rasavonturier Sam Waagenaar  30 Above Us 
All intiem 3d-experiment The Third Side of the River  
Wie is die man die zondags met mama vrijt?  31 Chef 
tierende topkok The Trip to Italy Ouwehoeren op top-
niveau  42 Jean epstein-box de camera als een 
metalen brein  44 Jodorowsky’s Dune the greatest 
science fiction film never made A Farewell to Arms  
de Grote Oorlog, deel 6

artikelen 
 8 Hollandse nieuwe Vijf regisseurs met een première 

op het nederlands Film Festival  17 Hersenpannen 
gelicht BUt B-movie Underground & trash Filmfestival 
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a most  
wanted  

man 
Philip seymour Hoffmans  

laatste hoofdrol      25

zin in  
a weekend  
in Paris?
Word nu donateur van de Filmkrant 
en ontvang de dvd als welkomst-
geschenk! 
 
in roger michells 
tragikomedie A 
Weekend in Paris reist 
een ouder Brits echt-
paar naar de lichtstad 
om hun huwelijk te 
redden, met Godard en 
een credit card. Word 
nu donateur van de 
Filmkrant en ontvang 
als welkomstgeschenk 
A Weekend in Paris op 
dvd. Bent u zelf al 
donateur en brengt u 
een nieuwe donateur 
aan? dan ontvangt u 
beiden het welkomst-
geschenk.* 

De Filmkrant schreef over A Weekend in Paris: 
“Ooit vierden de engelse studenten meg en Nick 
hun huwelijksreis in parijs. Decennia later keren 
ze terug, in de hoop hun uitgebluste relatie te 
redden. Het ziet er niet best uit. Het charmante 
hotelletje in montmartre is nu een armoedig 
beige toeristenkot. Verder is er weinig over van 
het parijs dat deze babyboomers koesteren: de 
wilde stad van nouvelle vague en studenten-
protesten.” een film van de regisseur van The 
Mother en Venus, met in de hoofdrollen Jim 
broadbent, Lindsay Duncan en Jeff Goldblum.

* stort €30,- (of meer) op rekeningnummer 
NL51AbNA 0438 6553 70 t.n.v. stichting  
Fuurland te Amsterdam, o.v.v. ‘nieuwe dona-
teur’ en uw adresgegevens. Deze aanbieding 
geldt zolang de voorraad strekt. met dank aan 
twin pics.
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 3 redactioneel  5 niet te missen!  5 Filmnieuws
 5 Het nieuwe kijken ebele Wybenga over vooraf 

monteren  15 Op ooghoogte mark Cousins over lauren 
Bacall  28 kort alle andere films  32 agenda plus 
evenementen, pers en sterren  41 Boeken over Hitch-
cock  45 World Wide angle adrian martin over het JW 
effect  46 actie! Op de set van Michiel de Ruyter 

filmkrant.nl
elke maand is er veel meer Filmkrant dan er in de Film-
krant past. Zie filmkrant.nl voor nieuws, rubrieken en 
extra lange interviews en recensies.

 CBS slordig met prijsgegevens bioscoopbezoek
Het Centraal Bureau voor Statistiek maakte onlangs bekend 
dat een dagje uit de afgelopen vijf jaar flink duurder is gewor-
den. Dat zou ook voor bioscoopbezoek gelden, dat 25% meer 
zou zijn gaan kosten. De bioscoopbranche protesteert: het 
CBS zou gegevens slordig combineren waardoor het beeld 
vertekend raakt. De filmvertoners hebben gelijk.

‘De entree voor bioscoop en theater, maar ook van dieren-
tuinen en attractieparken, en het vervoer ernaartoe zijn flink 
duurder geworden’, meldde het CBS, nieuws dat meteen werd 
overgenomen door andere media. Het bureau onderzocht de 
periode 2009-2014 en gaf als belangrijkste redenen voor de 
prijsstijging de verhoging van de btw en pogingen om met 
duurdere kaartjes subsidiekortingen op te vangen.

Veel te kort door de bocht en pertinent onjuist, vond de 
Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten. In een 
persbericht stelde de branchevereniging: ‘In de berekenin-
gen worden bioscopen op één hoop gegooid met de theaters/
schouwburgen en festivals’.

Vooral het bundelen van prijsgegevens van bioscopen en 
festivals werkt in het nadeel van filmtheaters. Het prijsni-
veau van festivals stijgt al jaren hard. In 2011 concludeerde de 
NOS al dat in tien jaar tijd kaartjes twee keer zo duur waren 
geworden. Zo kostte drie dagen Lowlands in 2001 nog €88, 
maar moest in 2011 al €165 worden neergeteld. En die trend 
heeft zich voortgezet.

Wie de verschillende grootheden uit elkaar trekt, komt tot 
een andere conclusie dan het CBS. Een goede bron voor  
gegevens over de prijs van bioscoopkaartjes is het OCW- 
rapport Cultuur in Beeld 2013. Daaruit blijkt dat de filmlief-
hebber in 2009 gemiddeld €7,36 betaalde en in 2013 €8,10 – 
een stijging van ongeveer 10%. Als je dat terugrekent naar 
een jaarcijfer kom je uit op zo’n 2%. Met een inflatiecorrectie 
eroverheen rolt er een stijgingspercentage van 1,1% uit. Het 
heeft er alle schijn van dat het CBS zich heeft verslikt in een 
komkommertijdnieuwtje.

 Einde Amsterdam Film Week en Series Weekend
Het uitblijven van een tweede editie van Amsterdam Series 
Weekend afgelopen mei was al een veeg teken. Maar toen 
meldde de organisatie nog op haar site dat de Amsterdam 
Film Week gewoon zou plaatsvinden tussen 27 oktober en 2 
november. Nu blijkt dat het festival wegens het afhaken van 
hoofdsponsor UPC na drie edities moet stoppen.

Amsterdam Film Week had met publiekspremières van 
toegankelijke kwaliteitsfilms een plaatsje op de filmfestival-
kalender veroverd. Het programma bestond uit titels die zich 
hadden bewezen op internationale podia als het Tribeca Film 
Festival en Toronto of winnaars van Oscars en Golden Globe 
Awards. Met eregasten als Susan Sarandon in 2012 en Steve 
McQueen, regisseur van de openingsfilm van vorig jaar  
12 Years a Slave, wist het festival zelfs wat starpower op de 
rode loper te krijgen. Vorig jaar breidde Amsterdam Film 
Week uit met het Amsterdam Series Weekend. In het op één 
na laatste weekend van mei werden op het Westergasterrein 
losse afleveringen en complete seizoenen van nieuwe tv- 
series vertoond. Startschot was het integrale derde seizoen 
van Borgen, dat in een marathonsessie werd opgediend.

Het bezoekersaantal van de Amsterdam Film Week steeg 
gestaag, zeker nadat het zalenaanbod verruimd werd. Na de 
5.000 verkochte kaartjes van het eerste jaar kwamen er ieder 
jaar zo’n 2.500 bij. Maar dat was blijkbaar niet voldoende 
voor UPC, die de eerste drie jaar optrad als hoofdsponsor. 
Alternatieve geldschieters werden niet gevonden en dus valt 
het doek.

De directie van Amsterdam Film Week is onbereikbaar 
voor commentaar maar laat in een persbericht weten te wer-
ken aan een nieuw, filmgerelateerd project. De lancering 
daarvan zal begin volgend jaar plaatsvinden.

edo dIjkSterhuIS

Niet te missen! 
de vijf must-see films van deze maand
1 Maps to the Stars  6
2 Clouds of Sils Maria  18
3 Nena  21
4 Gett  29
5 Kreuzweg  12

Vooraf 
monteren
De grootste verschrikking van het home-video-
tijdperk was de zoekende camera. Mijn vader 
drukte simpelweg het opnameknopje in van de 
handheld videocamera en bleef filmen tot er iets 
zou gebeuren. Als er niets boeiends te zien was 
dan zwenkte, zwiepte en zoomde hij al filmend 
tot hij een nieuw familietafereeltje in beeld had. 
Hij had immers een volle batterij en een lege tape 
om te vullen. Maar het resultaat was niet om aan 
te zien. Hoe anders filmde mijn opa in de jaren 
zestig met zijn smalfilmtoestel. Hij koos zorgvul-
dig een shot, lettend op de compositie en filmde 
een afgemeten aantal seconden. Titels maakte 
hij zelf door met losse letters woorden te maken 
en deze te filmen. Hij maakte montages met 
schaar en lijm. Zijn fragmenten van ijsvermaak in 
de winter van 1963 passen zo in een aflevering 
van Andere Tijden. 

De vroege amateurfilmer zoals mijn opa  
spiegelde zich nog aan de professional. Maar de 
verstofte mini-DV-bandjes met anderhalf uur 
filmmateriaal van onze familievakantie in Dene-
marken in 1999 zullen nooit meer bekeken wor-
den. Terwijl er doodsimpele vuistregels zijn om 
een aardig filmpje te maken: kies je shot van te-
voren, houd je camera stil en houd het kort. Dat 
komt in feite neer op vooraf monteren. Je kunt al-
leen goed kijken als je selectief moet zijn. Dat is 
het manco van digitale fotografie. Door de oever-
loze opslag hoef je niet kritisch te zijn. Maar als je 
thuiskomt met 687 vakantiefoto’s zou je willen 
dat je één ouderwets filmrolletje had gehad. Ge-
lukkig kun je digitale technologie zo instellen dat 
je toch gedwongen wordt om keuzes te maken. 
Het mooiste voorbeeld hiervan is de app Vine, van 
Twitter. Zoals je bij Twitter gehouden bent aan 
140 tekens, zo stelt Vine je in staat een filmpje te 
maken van maximaal zes seconden. Zolang je het 
scherm van je smartphone ingedrukt houdt 
neemt hij op. Je kunt in die zes seconden meerde-
re shots combineren. Het dwingt je om scherp te 
kiezen én om het toeval toe te laten. Zo ontstaat 
makkelijk een mini-montage, een verhaaltje, dat 
je kunt delen zonder mensen te vervelen.

ebele wybeNga

robert de NIro’S eerSte vINe: ‘what happeNed to my IphoNe?’
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mapS to the StarS  6

dIetrIch brüggemaNN  12

interViews 
 6 david Cronenberg en Maps to the Stars 

‘ik ben niet geobsedeerd door Hollywood’  
 12 dietrich Brüggemann en het katholiek 

fundamentalisme in Kreuzweg 
 14 isao takahata en The Tale of Princess 

Kaguya en het streven naar realisme 
 18 Olivier assayas ‘een blockbuster is niet 

filosofisch minder waardig’ 
 20 Saskia diesing ‘Nena geeft mijn vader 

postuum zelfbeschikkings recht’

volg de filmkrant ook op facebook  
facebook.com/filmkrant (scan de qr code) en 
via twitter @filmkrant
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David Cronenberg

 ‘ik ben niet
geobsedeerd door 

Hollywood’
Bestaan of niet bestaan 
blijft ook in Hollywood  
de vraag. “daar gelooft 
men dat overal gezien,  
her kend en verheerlijkt 
worden vrijheid op  le - 
vert”, aldus david 
Cronenberg. door Ivo de kock

FIlmkraNt.lIve verzorgt IN September INleIdINgeN bIj muSt See maps to the Stars |  FIlmSchuur haarlem, 
 30 auguStuS 16.30 uur |  de lIeve vrouw amerSFoort, 1  September 21.00 uur |  door daNa lINSSeN 
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In Cronenbergs nieuwste film kruisen verschillende 
personages elkaars pad in Hollywood. Ze lijken aanvan-
kelijk alleen ambitie, hebzucht en angst te delen. Tot 
hun trauma’s blijken te overlappen, net als hun basale 
verlangen om te bestaan.

Maps to the Stars werd in Cannes ontvangen als een 
satire op Hollywood. “Ik ben niet geobsedeerd door 
Hollywood en voelde geen nood om de filmindustrie 
aan te vallen. Scenarist Bruce Wagner is geboren en ge-
togen in Hollywood en voor hem is het een vertrouwd 
kader om te schrijven over krachtige, menselijke zaken. 
Zoals vaker in mijn films draait alles om disfunctionele 
families en dat is hier verstrengeld met een droomreali-
teit. De vreemde onsterfelijkheid die bereikt kan wor-
den in Hollywood, de wanhoop die zich meester maakt 
van mensen wanneer deze onsterfelijkheid hen ontzegd 
wordt én de boosaardigheid en wreedheid die daarbij de 
kop opsteken. Het is een interessante kijk op funda-
menteel menselijke zaken die door de Hollywoodcon-
text een specifieke textuur krijgen.”

U sluit af met flarden uit een gedicht van surrealist 
Paul Éluard. “‘Liberté’ zat, verspreid over het verhaal, 
in het script en door het te benadrukken maakte ik er een 
mantra van. In Hollywood leeft een specifiek idee van 
vrijheid. Het wordt daar verbonden met onsterfelijkheid 
en de kracht die je haalt uit roem. Men gelooft dat overal 
gezien, herkend en verheerlijkt worden vrijheid ople-
vert. Terwijl dat niet zo is. Maar in de film groeit bij som-
migen de overtuiging dat de dood de enige vorm van 
vrijheid is. Dit hield Bruce al bezig in zijn eerste roman, 
Force Majeure, die gaat over een limochauffeur in Holly-
wood. Het begint met het Éluard-gedicht. Ik heb die ob-
sessie een essentieel deel van de film gemaakt.” 

‘Vrijheid’ is het laatste woord dat uitgesproken wordt 
in Maps to the Stars, maar net zoals in Videodrome 

en eXistenZ lijkt iedereen geprogrammeerd. “Ik ben 
niet zo deterministisch, ik geloof in vrije wil en in vrij-
heid binnen bepaalde parameters. Er bestaat geen abso-
lute vrijheid. We worden geboren met de lichamen die 
we hebben en ook al zijn we soms succesvol in het ver-
anderen van deze lichamen, toch botsen we op grenzen. 
We geloofden lang dat onze hersenen nooit meer veran-
derden als ze eenmaal volgroeid waren, maar nu weten 
we dat het brein constant blijft veranderen. Nieuwe 
neuronen ontwikkelen zich terwijl andere afsterven. 
Ons brein is geen computer, maar een soort regenwoud 
in permanente overlevingsstrijd. Onze hersenen trans-
formeren dus constant terwijl ook ons DNA niet abso-
luut is. We hebben een soort structureel DNA, maar 
sommige elementen kunnen, afhankelijk van onze om-
geving, in- of uitgeschakeld worden. Ik heb nooit het 
gevoel gehad dat we geprogrammeerd zijn. Er bestond 
angst voor. En natuurlijk is er ook een cultureel pro-
grammeren waarvan iedereen het slachtoffer wordt, 
maar er komt een moment waarop je beslist je daar-
tegen te verzetten. Dat is geen gevecht tegen voor-
bestemdheid maar een strijd om je eigen identiteit te 
vinden, om jezelf te ontdekken.”

Veranderde er veel tijdens de lange ontstaansgeschie-
denis van de film? “Het duurde tien jaar om deze film 
voltooid te krijgen. Maar dat wil niet zeggen dat ik er 
dagelijks mee bezig was. Ondertussen draaide ik A His-
tory of Violence, Eastern Promises, A Dangerous Method 
én Cosmopolis. Maar ik heb er wel even over gedaan om 
de juiste structuur én financiering voor de film te vin-
den. Tegelijk is er ook veel veranderd: Maps to the Stars 
werd een heel hedendaagse film. We verwijzen naar be-
paalde acteurs, iedereen telefoneert constant met mo-
biele telefoons die tien jaar geleden niet bestonden, er is 
sprake van Twitter en Facebook... Om de zoveel tijd 
pasten Bruce en ik het script aan en zelfs tijdens de op-
namen voerden we nog een upgrade door. Het basisver-

haal stond vanaf het begin, maar we moesten het ver-
eenvoudigen én focussen. Ik werk graag met een kort 
script omdat voor mij alles belangrijk moet zijn. Ik wil 
geen dingen draaien die gedoemd zijn te sneuvelen in de 
montage. Dat is ook een praktische reflex, want voor 
een film als Maps to the Stars beschik je niet over een 
100 miljoen dollar budget.”

Dit was de eerste film die u gedeeltelijk in Hollywood 
opnam. “In tegenstelling tot vrienden als Ivan Reitman 
voelde ik me nooit aangetrokken tot Hollywood. Ik ben 
200 procent Canadees: ik bezoek de Verenigde Staten 
graag, maar ik denk niet dat ik er kan leven. Ik zou het 
gevoel krijgen in exile te zijn wanneer ik verplicht werd 
om in Hollywood te wonen. In mijn eigen stad Toronto 
voel ik me het meest thuis. Anderzijds is films maken 
een internationale wereld en zijn de meeste van mijn 
films co-producties tussen Canada en Europa. Ik zou 
me dan ook niet verzet hebben tegen werken in Ameri-
ka, maar het geval wilde dat de producenten altijd ver-
langden dat ik in Canada draaide omdat dat goedkoper 
was. De Canadese dollar stond meestal erg laag en zelfs 
nu nog is het omwille van de belastingvoordelen en de 
co-productieovereenkomsten veel duurder om in Ame-
rika te filmen. Dat was een van de problemen in de ont-
staansgeschiedenis van Maps to the Stars. We draaiden 
hoofdzakelijk in Toronto, maar het is zo’n Hollywood-
verhaal dat ik wist dat we minstens vijf dagen moesten 
filmen in al die iconische plaatsen, zoals Hollywood 
Boulevard en bij het Hollywoodlogo, om overtuigend te 
zijn. Het probleem was dat de co-productieovereen-
komsten zo gestructureerd moesten worden dat dit kon. 
Het was eigenlijk louterend voor me om na al die jaren 
in Amerika te werken, omdat veel van mijn films – van 
The Dead Zone via A History of Violence tot Cosmopolis 
– zich daar afspelen. Eindelijk daar te kunnen filmen 
was erg opwindend.”  

Het trauma van Hollywood
Verstopt in een Hollywoodsatire zit een 
nachtmerrie over trauma en overdracht. 
Welkom in het tinseltown van david Cro-
nenberg.

Er wordt wel eens gezegd dat alle regisseurs 
vroeg of laat de behoefte krijgen om een film 
over hun eigen vak te maken, over de film-
wereld, en vooral over wat een wonder het  
eigenlijk is dat er nog zoveel films gemaakt 
worden met al die door writer’s block ge-
plaagde scenarioschrijvers, bijrolacteurs met 
sterallures en neurotische en verslaafde ster-
ren. Maps to the Stars is de film-over-film 
van David Cronenberg, en na zijn première 
dit voorjaar op het Filmfestival Cannes een 
mooie afsluiter van de Cronenberg-zomer in 
het Amsterdamse EYE. Het Hollywood van 
Cronenberg ligt ergens tussen Mullholland 
Dr. (2001) van David Lynch en de studiocom-
plexen uit Robert Altmans The Player (1992). 
Zijn film krabt het dunne laagje klatergoud af 
van de Hollywooddroom en onthult de neu-
roses en de trauma’s die daaronder huizen.

Dat is geen aangenaam gezicht.
Het begint allemaal zo hoopvol en ico-

nisch. Het meisje Agatha arriveert in Holly-
wood, opgerold op een stoel van een Grey-
houndbus. Ze is het meisje dat dagelijks arri-
veert op het busstation in Los Angeles, be-
kend uit films en liedjes, ze gaat het maken. 
Maar misschien is ze toch niet helemaal dat 
archetypische meisje als ze even later in een 
limousine stapt. Dat de chauffeur gespeeld 
wordt door Robert Pattinson, die zich in 
Cronenbergs Cosmopolis (2012) nog zo com-
fortabel op de achterbank liet rondrijden, 
zou ons niet mogen verrassen. We hadden 
het kunnen weten. Film is een illusiemachi-
ne. Dus waarom zou een film die over de 
filmwereld gaat niet om te beginnen al onze 
vooronderstellingen onderuit schoffelen en 
acteurs niet alleen een personage laten spe-
len, maar ook zijn persona of image?

Cronenberg schildert Hollywood af als 
een hyperrealistische nachtmerrie. Alles is 
precies zoals we denken dat het is (en zoals 
we het kennen uit eerdere films over film), 

maar toch ook weer niet. Het is nu eens niet 
jaloersmakend, maar roept een licht gevoel 
van weerzin en onbehagen op. Uncanny. 

Achter de spiegel van schijn en werkelijk-
heid weeft hij een web van familierelaties, 
waarin moeders en dochters, broers en zus-
sen op een perverse manier aan elkaar ver-
bonden zijn en onverwerkte zaken op elkaar 
overdragen.

Dat psychologische verschijnsel van over-
dracht en projectie is natuurlijk ook interes-
sant in filmische zin. En het kan nogal ont-
hutsend zijn om na het zien van Maps to the 
Stars niet alleen op verhaalniveau te kijken 

hoe de personages van de zonden van de va-
deren de zonden van de zonen maken (en van 
de toeschouwer wellicht), maar ook hoe je 
als toeschouwer voortdurend van alles te-
rugprojecteert op films en filmpersonages en 
tijdens het kijken voortdurend met je eigen 
verwachtingen en vooronderstellingen 
wordt geconfronteerd.

Maps is zo grappig en raak dat het verlei-
delijk is om de film alleen als satire te zien. 
Maar er spoken ook vreemde ondoden in 
rond. Hoe echt zijn filmpersonages eigen-
lijk? Of zijn ze een grote schreeuw om leven, 
uit angst om als het zaallicht weer aangaat te 
vervagen? Het filmdoek wordt op zulk soort 
momenten een levensgroot ademend mem-
braan, waardoorheen een vreemde vorm van 
osmotische uitwisseling plaatsvindt tussen 
toeschouwer en film. Er zit voldoende horror 
in de film. Het blijft natuurlijk wel een  
Cronenberg. Maar de echte horror schuilt in 
het kijkproces zelf.

daNa lINSSeN  

maps to the Stars caNada, 2014 |  regIe davId 
croNeNberg |  met mIa waSIkowSka, robert 
pattINSoN, julIaNNe moore |  111  mINuteN | 
dIStrIbutIe cINÉart |  te zIeN vaNaF 28 auguStuS
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mijke de Jong  
Brozer
e Vier zussen en de dood. Als Muis hoort dat ze onge-
neeslijk ziek is, krijgt voor haar het leven een totaal an-
dere betekenis. Op haar weg naar het angstaanjagende 
onbekende brengt ze regelmatig de zondagen door met 
haar zussen. Snoeihard, met gevoel voor humor, boos, 
angstig en met liefde zoeken zij elkaar op tot de dood 
hen scheidt. De film verbeeldt de pogingen van de vier 
zussen om met dit verdriet om te gaan, om zo grip te 
krijgen op de vergankelijkheid. 
r Het was geen kwestie van willen. De film moest wor-
den gemaakt. Vijftien jaar geleden hebben Marnie Blok, 
Adelheid Roosen, Lieneke Le Roux, Leonoor Pauw, Jo-
lein Laarman, Maartje Nevejan en ik de film Broos ge-
maakt. Over het lief en leed van vijf zussen. Vaak spra-

ken we over een vervolg, maar de noodzaak ontbrak. 
Toen we ruim drie jaar geleden hoorden dat Leonoor 
ongeneeslijk ziek was, was die noodzaak er ineens wel. 
Leonoor wilde creërend het leven verlaten. We besloten 
opnieuw de handen ineen te slaan en een film te maken 
waarin Leonoors ziekte centraal zou staan, om zo meer 
begrip te krijgen voor haar aanstaand sterven en de 
dood in het algemeen. 
t Geen romantische komedie. Ik heb jarenlang ge-
dacht dat ik dat ook moest kunnen. Genrefilms maken. 
Maar ik weet nu inmiddels dat daar mijn talent niet ligt. 
Iedere film is voor mij een onderzoek waarin ik niet pre-
cies weet waar ik uitkom. Ik vind het mooi als films 
ruimte hebben en grillig zijn. Zoals het leven zelf. Ik 
vind het saai als ik te veel het verhaal wordt ‘ingemani-
puleerd’. Na iedere film roep ik dat ik nu echt een keer 
een supergeestige film wil maken. Dat meen ik oprecht, 
want ik vind lachen belangrijk, maar ik blijk toch keer 
op keer de zware kant van het leven op te zoeken. Het zij 
zo. Zolang iedere film een nieuwe uitdaging blijft en er 
genoeg publiek is voor de films die ik maak, prijs ik me-
zelf gelukkig. 
u Kan ik niet zo kort beantwoorden, dus ik houd het bij 
één opmerking. Laat de bureaucraten het niet van de 
creatieven overnemen. Ik ben blij dat er mensen zijn die 
het lef hebben om initiatieven zoals Brozer te steunen. 
Niet iedere film is gebaat bij een volledig uitgewerkt en 
‘doorgeanaliseerd’ script. Naast geld van honderden 
bekenden en onbekenden, ons eigen geld en de steun 
van de crew hadden we deze film niet kunnen maken als 
Frank Peijnenburg (artistiek intendant Nederlands 
Filmfonds), Joost de Wolf (VPRO) en Kees Vlaanderen 
(HUMAN) ons niet op basis van vertrouwen in het team 
en van de urgentie van het onderwerp geld hadden ge-
geven om door te gaan. 

Brozer IS te zIeN op het NFF eN vaNaF 2 oktober 
IN de bIoScoop

Joram lürsen 
Bloedlink
e Bloedlink gaat over twee mannen die een jonge vrouw 
ontvoeren. De mannen kennen elkaar uit de bak en het 
meisje komt van een familie met geld. Maar als ze een-
maal met zijn drieën in een afbraakflat zitten, gaat alles 
anders dan de mannen hadden gepland. Het is een 

spannende film waarin die drie mensen op leven en 
dood om de macht strijden. En de hoofdrollen worden 
gespeeld door drie fantastische acteurs, Marwan Ken-
zari, die vorig jaar een Gouden Kalf won, Tygo Gernandt 
en de prachtige Sarah Chronis.
r Het is een heel compacte film. Drie acteurs, weinig 
locaties, veel interne spanning. Voor een regisseur een 
uitdaging om daar een spannend geheel van te maken. 
Ik vind het leuk om genres af te wisselen en na romanti-
sche komedies en familiefilms had ik zin in iets totaal 
anders.
t Ja, dat is dus grappig. Mijn volgende film wordt Pu-
blieke werken naar het boek van Thomas Rosenboom. 
Het speelt zich af in 1885, rond de bouw van het Cen-
traal Station in Amsterdam, in Hoogenveen waar turf-
stekers om hun bestaan vechten en zelfs in New York. 
Prachtig noodlotsdrama. Heel uitdagend en ingewik-
keld omdat er natuurlijk bijna niks meer in originele 
staat is. We draaien deels in Hongarije en deels in Ne-
derland. Op alle fronten iets totaal anders dan ik hier-
voor heb gedaan. Gelukkig werk ik wel met Topkapi, de 
producent met wie ik al veel films heb gemaakt en met 
veel mensen in de crew waar ik meestal mee werk. En 
heel goede acteurs. Daar draait het toch om.
u Ja, wie ben ik om dat te zeggen? De Nederlandse film 
is zo divers dat iedereen voor zichzelf bepaalt wat hij wil 
maken. Maar goed, als je mijn mening wil weten denk ik 

Het hele najaar

Hollandse nieuwe
regisseurs met een première op het komende nederlands Film 
Festival of verderop in het najaar kregen de volgende vragen 
voorgelegd: e Waar gaat je film over? r Waarom wilde je hem 
maken? t mijn volgende film wordt nu eens... u dit zou de 
nederlandse film nodig hebben... door marISka gravelaNd
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dat het goed zou zijn om iets minder op voorhand ge-
baande paden te bewandelen. We zouden bij het beden-
ken van filmplannen misschien iets meer moeten uit-
gaan van wat ons allemaal hier bezighoudt en wat ons 
bindt. De Denen doen dat slim. Ze maken commerciële 
films die een maatschappelijk engagement in zich heb-
ben zonder dat het heel erg opvalt, zoals In a Better 
World, Jagten en The Shooter. Films die gaan over zaken 
en dilemma’s die spelen in een westerse samenleving. 
Valselijk beschuldigd worden van pedofilie, een milieu-
activist die het niet meer pikt en naar de wapens grijpt, 
hoe ga je als welopgevoed mens om met geweld als het 
opeens jou overkomt. Dat soort thema’s, verwerkt in 
heel spannende en persoonlijke films. Niet alleen in De-
nemarken zeer goed bekeken, maar ook internationaal 
zeer gewaardeerd. Ik heb de indruk dat filmmakers, 
producenten en schrijvers elkaar daar opzwepen in am-
bitie en kwaliteit.

Bloedlink IS te zIeN op het NFF eN vaNaF  
25 September IN de bIoScoop

marco van Geffen 
in jouw naam 
e In jouw naam gaat over mensen zoals jij en ik. De film 
vertelt het tragische liefdesverhaal van een gelukkig stel 
wiens geluk in duigen valt als hun eerste kind vlak na de 
bevalling sterft. Ze doen elk op hun manier hun best om 
daar mee om te gaan, maar de man raakt meer en meer 
geïsoleerd in zijn verdriet. Stap voor stap verliest hij de 
controle over zijn leven, om uiteindelijk een daad te be-
gaan die hij zelf nooit voor mogelijk had gehouden.

r  Nederland is een fijn en veilig land. Soms ook een 
beetje naïef, of zelfs saai. Maar ik ben elke keer weer ge-
schokt als ik hoor dat ergens iemand een gruwelijke 
daad heeft gepleegd: zijn kinderen gedood, zijn partner. 
Ik denk dat het belangrijk is deze verhalen te vertellen, 
om in die verhalen een poging te doen iets te begrijpen 
van hoe mensen tot zo’n ongelofelijke daad kunnen ko-
men. In jouw naam is zo’n poging.
t Een sciencefictionfilm, hoop ik. Geen grapje: Breach 
gaat die heten. Gebaseerd op A Midsummer Night’s 
Dream, maar mensen verdwijnen niet naar ‘the En-
chanted Forest’ om hun dromen te volgen, maar gaan 
offline.
u Meer relevante thema’s en internationale focus wat 
betreft de verhalen die we vertellen. Maar verder gaat 
het heel goed met de Nederlandse film: we winnen va-
ker prijzen op festivals, het aandeel Nederlandse films 
dat gezien wordt in de bioscopen is toch toegenomen? 
En we hebben een belastingmaatregel.

in jouw naam IS te zIeN op het NFF eN vaNaF  
9 oktober IN de bIoScoop

Saskia diesing 
nena
e Nena gaat over de zestienjarige Nena, die in de nazo-
mer van ’89 voor het eerst van haar leven serieus ver-
liefd wordt op Carlo, de pitcher van het plaatselijke 
honkbalteam. Tegelijkertijd wordt ze geconfronteerd 
met een zelfmoordpoging van haar zwaar invalide vader 
Martin. Ze is tot op het bot gekwetst en ontdekt dat zijn 
doodswens al langere tijd bestaat. Maar met het ont-
dekken van haar eigen levenslust beseft ze dat het be-
staan voor haar vader Martin steeds uitzichtlozer 
wordt.
r Als je als kind beseft dat je ouders zich, door een 
identiteitscrisis, scheiding of ziekte, grotendeels óók 
maar door het bestaan worstelen en daarbij voor jou 
onnavolgbare keuzes maken, is dat het startsein voor je 
volwassenwording. Een film maken over deze periode 
waarin dat gebeurt, is een langgekoesterde wens van 
mij. Een schurend en soms pijnlijk grappig, deels auto-
biografisch coming-of-age-drama over ziekte, zelf-

moord en onvoorwaardelijke liefde. Maar tegelijk ook 
een film over het overweldigende gevoel van de eerste 
verliefdheid, de eerste keer seks en het zicht op een be-
staan buiten het gezin waarin je opgroeit. Het gevoel dat 
de toekomst nog volledig open is, dat er nog heel veel 
opwindends in het verschiet ligt. 
t Een boekverfilming! We willen namelijk Dorst, de 
roman van Esther Gerritsen, co-scenarist van Nena, 
verfilmen. Ook een film over ziekte, dood en verval, 
maar deze keer over een moeder-dochterrelatie. 
u Ik vind dat we het eigenlijk best goed doen. Het aan-
bod is, zeker voor zo’n klein land, heel divers, zowel op 
commercieel gebied als op artistiek niveau. Er zijn ge-
woon ontzettend veel getalenteerde en gedreven men-
sen aan het werk in het filmvak. Ik zou iedereen een  
beetje meer geld, respect en erkenning gunnen, vooral 
de vele zzp’ers, die vaak lange dagen maken: achter hun 
computers, op de sets, in de montagehokken en op de 
productiekantoren. En vooruit, een filmmaker als Noah 
Baumbach mis ik misschien nog wel. Geestig, vilein en 
toch vol mededogen voor zijn weerbarstige karakters.

nena IS vaNaF 11 September te zIeN IN de 
bIoScoop

rozemyn afman 
Hollywood Banker
e In de jaren tachtig wordt mijn vader, Nederlander 
Frans Afman, de belangrijkste bankier van Hollywood 
en een van de machtigste mannen in de industrie. Ge-
durende bijna twintig jaar is mijn vader doorslaggevend 
in de totstandkoming van films als Platoon, The Termi-

de Filmkrant  
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nator en Dances with Wolves – allemaal independent 
films die zonder grote studio’s werden gemaakt. Ook 
staat hij aan de wieg van vele onafhankelijke productie-
maatschappijen, zoals Cannon, Hemdale en Carolco. 
Met Hollywood Banker vertel ik het levensverhaal van 
mijn vader, en hoe hij niet alleen de filmwereld veran-
derde maar ook mijn eigen leven.
r Ik woonde in New York, toen ik het telefoontje kreeg 
waarvan je hoopt dat je het nooit zal ontvangen. Bij mijn 
vader was een vergevorderde vorm van alvleesklierkan-
ker geconstateerd. De vooruitzichten waren verre van 
gunstig. Halsoverkop heb ik alles laten vallen en ben ik 
teruggereisd naar Nederland om bij hem te zijn en voor 
hem te zorgen. Gedurende deze kwetsbare tijd vertelde 
mijn vader dat hij altijd zijn memoires had willen schrij-
ven. Aangezien er niet veel tijd restte, besloot ik te be-
ginnen aan een verhaallijn voor een documentaire om 
op deze versnelde manier zijn wens in vervulling te la-
ten gaan. 
t Hollywood Banker is mijn eerste film en dit persoon-
lijke portret ligt me na aan het hart. Ik wil verhalen blij-
ven vertellen waar mijn persoonlijke interesse ligt en die 
me raken. Juist dan kan je een film met liefde en plezier 
maken, wat vaak ook zichtbaar is in de uiteindelijke do-
cumentaire. Op dit moment ben ik meerdere onderwer-
pen aan het ontwikkelen.
u Ik geloof heel erg in de Amerikaanse stijl van story-
telling: een verhaal duidelijk en gestructureerd vertel-
len, waarbij het overbrengen van informatie niet wordt 
geschuwd. Ik zou dit alleen meer in combinatie willen 
zien met de Nederlandse artisticiteit. Dan heb je echt 
het beste van twee werelden. 

Hollywood Banker IS te zIeN op het NFF eN vaNaF 
2 oktober IN de bIoScoop

Shariff korver 
infiltrant
e Infiltrant gaat over Sam Mokhtar, een Nederlandse 
politieagent met Marokkaanse roots. Hij is ambitieus en 
roekeloos, hij is de perfecte kandidaat om bij een  
Marokkaanse drugsfamilie te infiltreren. Tijdens de  
infiltratie komt hij in aanraking met een gedeelte van 
zichzelf dat hij al die tijd heeft onderdrukt. Vriendschap 
en familie komen in een nieuw daglicht te staan, en  
uiteindelijk raakt hij in het grootste dilemma van zijn 
leven verwikkeld. Wie is zijn loyaliteit waard? 
r Ik zag een parallel tussen de verharding in de Neder-
landse politiek en de Nederlandse maatschappij. Dit in-
spireerde mij tot het bedenken van het personage van de 
infiltrant. Een man gedreven door het verlangen ergens 
bij te horen, maar die zich overal voor moet doen als ie-
mand die hij in werkelijkheid niet is. Door dit verhaal te 
plaatsen in de Nederlandse politie- en onderwereld en 
grondig research te doen, kon ik het spannende mis-
daadgenre combineren met authenticiteit, actualiteit 
en persoonlijke noodzaak.
t Ik ben momenteel met twee nieuwe projecten bezig. 
Met één project ben ik al een tijdje bezig en daarvoor 
heb ik de afgelopen jaren grondig research gedaan. Het 
verhaal speelt zich af binnen een hele specifieke arena 
waar onmenselijke dingen gebeuren met grote gevolgen 
voor de hoofdpersonages. Het tweede project betreft 

een verfilming van een heel tof Nederlands boek. Het 
boek is alleen niet zomaar te vertalen naar een filmver-
haal, dus zijn we nu op zoek naar een geschikte scena-
rist die deze taak op zich kan nemen. 
u De Nederlandse film heeft in principe hetzelfde no-
dig als iedere film overal ter wereld: een goed, spannend 
verteld verhaal over personages om wie we als kijker ge-
ven en met wie we bereid zijn mee te leven, gemaakt 
met noodzaak, passie, schoonheid en vakmanschap. 
Genoeg Nederlandse films hebben dit wel, maar ook een 
heleboel niet. Dat is normaal als je bedenkt hoe moeilijk 
het is om een film te maken en van hoeveel factoren het 
wel niet afhangt of een film erin slaagt. Voor elke film 
die goed lukt, moeten er een paar mislukken. Dat is niet 
anders in andere landen, alleen horen wij nooit over hun 
mislukkingen. Dat willen we wel eens vergeten.

infiltrant IS te zIeN op het NFF eN vaNaF  
23 oktober IN de bIoScoop

marieke niestadt 
Bittersweet
e De documentaire Bittersweet vertelt het verhaal van 
de Australische bokser Diana Prazak, die is uitgenodigd 
voor het WBC-wereldtitelgevecht in Stockholm door 
de onbetwiste nummer 1 van de wereld, Frida Wallberg. 
Met haar trainster Lucia Rijker, zelf zesvoudig wereld-
kampioen (kick)boksen, bereidt ze zich voor op het  
allesbeslissende gevecht. De verwezenlijking van haar 
grootste wens, de beste ter wereld worden, is dichtbij 
maar ook heel ver weg. De film laat de emoties zien in de 
zes weken voor het gevecht, de mentale voorbereiding, 
de strijd tegen het gewicht, de relatie met haar trainster 
en de verlammende angst om te verliezen. De harde 
strijd in de ring neemt echter een dramatische wen-
ding. Wat het gevecht van haar leven moet worden, ver-
andert in een nachtmerrie.
r Ik kwam Lucia en Diana tegen in Los Angeles tijdens 
hun voorbereiding voor een titelgevecht in Australië. 
Meteen voelde ik dat daar een verhaal in zat, maar ik 
kon en deed daar verder niets mee.  Diana was de  
underdog, maar won. Ik voelde dat als een gemiste kans. 
Een jaar later hoorde ik van Lucia dat Diana tegen de  
absolute nummer 1 van de wereld, Frida Wallberg, zou 
vechten om de wereldtitel, en toen kon ik niet anders 
dan onmiddellijk mijn camera pakken en voor dit  
verhaal gaan. 

t Ik weet nog niet wat mijn volgende film gaat zijn. 
Bittersweet startte zomaar midden op een dag. Ik kijk 
altijd met open ogen naar de wereld. Ik draai wat mij 
raakt of bijzonder interesseert. De ene dag film ik Brad-
ley Cooper en zelfs Oprah Winfrey, de volgende dag 
word ik geraakt door dierenleed. Zodra ik iets tegen-
kom, spring ik erin. Bij mij ontstaat het verhaal vooral 
voor de camera en later achter mijn montagetafel. Grote 
kans dat ik binnenkort weer tegen een project aanloop, 
maar misschien ga ik wel iets heel anders doen. Fictie of 
zo. Ik hou altijd alles open. Ik maak wat mij interesseert.
u Dat is lastig om als beginnende filmmaker te zeggen 
over een al lang bestaande markt, maar met mijn erva-
ringen in het buitenland zou ik zeggen: denk ook na of 
de film in het Engels gemaakt kan worden. Mijn film is 
automatisch een Engelse documentaire geworden en 
daardoor makkelijk opgepakt in bijvoorbeeld Amerika, 
waar Bittersweet op drie festivals drie prijzen heeft ge-
wonnen. In Nederland ben ik superblij dat A-film Bene-
lux mijn documentaire heeft opgepakt, maar ook in an-
dere landen kan de film probleemloos worden uitge-
bracht. De wereld wordt dan je markt.

Bittersweet IS te zIeN op het NFF eN vaNaF  
2 oktober IN de bIoScoop

het NederlaNdS FIlm FeStIval vINdt plaatS vaN 
24 September t/m 3 oktober IN utrecht |  meer 
INFo op filmfestival.nl
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‘iets zo Ver doorVoeren 
dat Het absurd wordt’

Dietrich Brüggemann over Kreuzweg

devoter dan de duitse maria, die opgroeit in een 
fundamentalistisch katholiek gezin, krijg je ze 
eigenlijk niet: het is haar geheime wens om heilig 
te worden. dietrich Brüggemann: “Wat vaak 
gebeurt als je in een fundamentalistisch gezin 
grootgebracht wordt, is dat je nooit echt een 
individu wordt, je blijft veeleer iemand die het 
systeem belichaamt en voortzet.” door jaNNa reINSma

de Filmkrant  
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De vierde speelfilm van Dietrich Brüggemann (1976) 
gaat over de vrome Maria, die elke dag haar uiterste best 
doet om te leven zoals het moet. Dus niet zondigen, of 
iets wat daar ook maar op kan lijken, en veel offeren. 
Maria’s kinderoffers, zoals een koekje laten liggen of 
niet naar een prachtig landschap kijken (“Ik offer dit 
landschap”), zouden we onbekommerd hilarisch kun-
nen vinden, als haar drijfveren niet zo al-te-ernstig 
waren geweest, en haar strenge, humeurige moeder en 
ruggengraatloze vader niet zo fundamentalistisch ka-
tholiek. 

Net als Maria is ook de film Kreuzweg (Zilveren Beer 
voor Beste Scenario 2014) streng in de leer, stilistisch 
dan: het verhaal wordt verteld in veertien hoofdstuk-
ken, getiteld naar de kruiswegstaties van Jezus, de 
schilderijenserie die in vele kerken hangt om de katho-
lieken tot gebed en reflectie aan te zetten. Elke ‘statie’ in 
de film bestaat uit één onbewogen, lange take, soms van 
wel meer dan tien minuten. Slechts op drie betekenis-
volle momenten komt de camera even kort in beweging.

In ‘Jezus wordt ter dood veroordeeld’, de openings-
scène, krijgt Maria catechismusles, en zo krijgt ook de 
kijker een snelkookpanintroductie in de exotische we-
reld van het zeer gesloten, dogmatisch-katholieke we-
reldbeeld, waarin rock en soul demonische muziek zijn. 

De aanmoedigende manier waarop de priester met 
zijn leerlingen praat, in vraag- en antwoordvorm, vol 
herhaling en krachtige metaforen, is een overtuigende 
vorm van brainwashen. Je kan je door deze scène voor-
stellen dat zulk rigide geloof aanstekelijk, zelfs aan-
trekkelijk kan zijn. “Ja, zo werkt het inderdaad. Als 
kind leer je bovendien veel beter van iemand die je aar-
dig vindt, dan van iemand die je niet mag. In de loop der 
eeuwen hebben de meeste mensen die lesgaven dat 
simpele feit over het hoofd gezien: dat je om goed les te 
geven, en om daarbij echt tot iemand door te dringen, 
vriendelijk moet zijn. Deze priester is iemand die de 
kinderen aardig vinden, en hij is zich ervan bewust hoe 
belangrijk dat is.”

Ken je het streng-religieuze leven dat je schetst van 
binnenuit? “Toen mijn broer en zus en ik jong waren, 
hadden we inderdaad wat ik graag een guest appearance 
noem in fundamentalistisch katholieke kringen. Mijn 
vader dacht een tijdje dat dat het juiste was om te doen. 

Gedurende een jaar of twee bezochten we de diensten 
van Priesterbruderschaft St. Pius X, en hielden daar 
zonder veel uitleg te krijgen op een gegeven moment 
ook weer mee op. Als kind neem je gewoon tot je wat je 
aangeboden krijgt. Vanwege die ervaring hoefden mijn 
zus (co-scenarist Anna Brüggemann, JR) en ik niet veel 
research te doen.”

Je film gaat, onder andere, over een wereld waarin ge-
voelens en gedachten niet privé zijn: ze moeten opge-
biecht worden, aan de oppervlakte gebracht. “In dit 
geloof bestaat er geen privacy, want God kijkt altijd toe. 
Tijdens de biecht moet je alles vertellen, je meest per-
soonlijke gedachten en ideeën en verlangens, omdat ze 
zondig zouden kúnnen zijn. Come on! Dat is toch ziek? 
Hoewel ik er doorgaans een groot voorstander van ben 
om altijd ambivalent te zijn over alles, kan ik hier totaal 
niet ambivalent over zijn, ik vind het pervers. En al he-
lemaal als het om kinderen gaat! That’s when I really 
start getting preachy.”

Kreuzweg is daarmee een heiligenverhaal en een j’ac-
cuse tegelijk. Hoe bewust was je je van het risico dat je 
film als een soort preken voor eigen parochie had kun-
nen uitpakken, een film over religieus extremisme 
waarover atheïsten en gematigde gelovigen het veilig 
eens zouden kunnen zijn? “Ik vind zeker niet dat film 
moet preken. Ik heb natuurlijk wel mijn eigen ideeën 
over het soort radicale kringen waar de film over gaat, 
maar ik was bij deze film vooral geïnteresseerd in het  
tonen van de dynamiek binnen een familie: hoe je wan-
neer je als ouders een bepaalde ideologie aanhangt je 
kinderen daarmee om de oren slaat. Het had net zo goed 
een andere ideologie kunnen zijn: socialisme, feminis-
me, ultragezonde voeding; er zijn zoveel dingen waar-
mee je je kinderen kunt lastigvallen, zoveel manieren 
waarop je een vast stelsel van waarden en normen aan 
hen kunt opleggen. Daarvan wilde ik iets laten zien. En 
daarnaast zit er ook verscheidenheid in de film: bijna 
elk bijpersonage in de film heeft wel een andere, eigen 
manier van geloven.”

Maria gelooft heilig, en is in dat opzicht een ideale 
dochter voor haar streng gelovige moeder. Tegelijk lijkt 
Maria’s heilig willen worden ook mogelijk gemotiveerd 
door het verlangen het aardse tranendal inclusief haar 
strenge moeder achter zich te laten. Hoe zou je Maria 
en haar vroomheid karakteriseren? “Maria heeft dan 
wel een bepaald karakter en doet en laat bepaalde din-
gen, maar voor mij is een fundamentelere vraag eigenlijk 
nog: who is she to start with? Op je veertiende word je, en 
al helemaal in een familie als de hare, vergaand gevormd 
door de wereld zoals je die door je ouders gepresenteerd 
krijgt. Daardoor is de vraag naar wie zij is nog nauwelijks 
te stellen, ze is nog maar net begonnen een individu te 
worden. Wat vaak gebeurt als je in een fundamentalis-
tisch gezin grootgebracht wordt, is dat je überhaupt 
nooit echt een individu wordt, je blijft veeleer iemand 
die het systeem belichaamt en voortzet. Een individu 
zijn is ook maar een modern verschijnsel, in de middel-
eeuwen wilde niemand een individu zijn.”

Maria is erg volgzaam, maar tegelijk kun je haar ook 
zien als iemand die rebelleert tegen haar moeder, de 
priester, en zelfs tegen God, omdat ze radicale beslis-
singen in eigen hand neemt. “In de filosofie heet zoiets 
een reductio ad absurdum: je voert iets zo ver conse-
quent door, voorbij elke redelijke proportie, dat het ab-
surd wordt. Het is een retorisch middel om de tegen-
stander te bestrijden. In deze film is de reductio ad ab-
surdum overigens niet alleen een manier om kritiek te 
uiten, maar ook werkelijk wat deze mensen doen: ze ne-
men religie serieuzer dan van hen gevraagd kan worden. 
De gelovigen van het St. Pius-genootschap [in de film 
‘St. Paul-genootschap’ genoemd, JR] zijn strikter dan 
de officiële katholieke kerk, het gezin in deze film is 
weer strikter dan dat genootschap, en Maria is nog weer 
strikter dan er van haar verwacht wordt. Mijn film is 
door zijn ontknoping uiteraard weer nog serieuzer en 
toegewijder dan Maria zelf. Door zo’n serie overdrijvin-
gen laat je zien dat wanneer je iets voorbij een bepaald 
punt doorvoert, het in zijn eigen tegendeel verandert.” 
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FIlmkraNt.lIve verzorgt IN September INleIdINgeN bIj muSt See kreuzweg |  de lIeve vrouw amerSFoort,  
8 September 21.00 uur |  chaSSÉ cINema breda, 9 September 19.20 uur |  door jaNNa reINSma 

maria wil aan het kruis
de precieze, rustige vorm van Kreuzweg 
heeft een meeslepend, groot effect. een 
veertienjarig duits meisje doorloopt op 
eigen wijze de veertien staties van Jezus 
naar de kruisiging. 

Zo extreem als de weg die de Duitse tiener 
Maria aflegt, zo radicaal is ook de vorm van 
Kreuzweg. Maria zit niet alleen ingeklemd in 
haar zeer gelovige gezin maar ook ingeklemd 
in vaste kaders – de camera beweegt slechts 
drie keer. Kreuzweg is ingedeeld in veertien 
hoofdstukken, opgenomen in één take, met 
de titel van de veertien staties die Jezus 
door liep naar Golgotha. Die dwingende titels 

plaatsen alles wat Maria doet in een ander 
licht. Die precieze, rustige vorm heeft een 
meeslepend, groot effect.

Kreuzweg (Zilveren Beer Berlijn Beste 
Scenario) begint met de eerste statie, ‘Jezus 
wordt ter dood veroordeeld’. In de opening 
zien we een bijbelklasje waarin Maria besluit 
om haar hele leven op te offeren om een ziek 
kind beter te maken, zodat ze een heilige kan 
worden. In het hoofdstuk ‘Jezus draagt zijn 
kruis’ wordt ze vernederd door haar strenge 
moeder, die haar overal de schuld van geeft, 
ook van het mislukken van de geforceerde 
familiefoto. In ‘Simon draagt het kruis’ gaat 
ze te biecht, waarna ze besluit om haar leven 

geheel aan Jezus te wijden. In ‘Jezus valt voor 
de tweede maal’ weigert ze om in de gymzaal 
te bewegen op ‘satanische ritmes’ en onder-
gaat ze het pesten van haar klasgenoten. In 
‘Jezus wordt van zijn kleren beroofd’ zit ze 
met ontbloot bovenlijf bij een bezorgde dok-
ter, die een machtsstrijd aangaat met de 
moeder die de bemoeienis van de huisarts 
niet kan dulden. De onvermijdelijke ontkno-
ping van de lijdensweg hangt als een donder-
wolk boven de film, die desondanks soms 
opmerkelijk licht overkomt, doordat de film 
ook een genot is om naar te kijken. 

De strakke, zorgvuldig gekozen beelden 
stellen je in staat om in alle rust te kijken 
naar de pijnlijke taferelen die tot in hun ui-
terste consequentie worden doorgevoerd. 
Maria onderwerpt zich aan de onrechtvaar-
digheid van haar moeder, en neemt de ultie-

me beslissing om zich op te offeren in plaats 
van voor zichzelf te kiezen. Het benauwde 
gezin waarin kinderen geen eigen leven en 
gedachtes mogen hebben omdat alles in het 
teken staat van de radicale opvattingen of 
wandaden van de ouders, doet denken aan 
Die Frau des Polizisten, ook zo’n ontzettend 
indrukwekkende film die in trance-achtige 
hoofdstukken tot in de diepste vezels van het 
kinderverdriet komt.

marISka gravelaNd  

kreuzweg duItSlaNd, 2014 |  regIe dIetrIch 
brüggemaNN |  met lea vaN ackeN, FraNzISka 
weISz, morItz kNapp |  107 mINuteN |  dIStrIbutIe 
wIld buNch |  te zIeN vaNaF 4 September
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Het moet maar meteen gezegd worden, want geen be-
spreking van zijn werk komt eronderuit: de Japanse ani-
matieregisseur Isao Takahata is niet zo bekend als zijn 
collega Hayao Miyazaki, regisseur van My Neighbor To-
toro en Spirited Away. Wie Takahata bespreekt, noemt 
daarom ook altijd Miyazaki. Wie Miyazaki bespreekt, 
noemt Takahata meestal niet.

En dat is onterecht, want Takahata is Miyazaki’s 
evenknie. Samen richtten ze Studio Ghibli op, waar bei-
den hun mooiste films maakten. Ook nu: terwijl Taka-
hata (1935) bezig was met The Tale of Princess Kaguya, 
die in september in Nederlandse roulatie gaat, werkte 
Miyazaki (1941) aan zijn zwanenzang The Wind Rises. 
Het was nota bene Takahata, die voor zijn lange regie-
debuut Hols: Prince of the Sun zijn jongere collega ont-
dekte. Later participeerden ze geregeld in elkaars pro-
jecten. In een eerbetoon in Pom Poko laat Takahata zelfs 
de titelhelden uit Miyazaki’s My Neighbor Totoro, Kiki’s 
Delivery Service en Porco Rosso voorbijvliegen.

Dat is des te aardiger, omdat hun persoonlijkheden 
geregeld botsen. In haar documentaire The Kingdom of 
Dreams and Madness uit 2013, over de productieperiode 
van The Wind Rises en The Tale of Princess Kaguya, con-
stateert regisseur Mami Sunada dat Miyazaki zijn colle-
ga minstens één keer per dag noemt. Soms bewonde-
rend, vaak snerend. “Hij heeft een persoonlijkheids-
stoornis, nietwaar?” zegt Miyazaki dan, en het is onmo-
gelijk te zien of hij een grapje maakt.

Maar ze zijn nu eenmaal met elkaar vergroeid. Ghibli- 
medewerker Yoshiaki Nishimura zegt in die documen-
taire over Takahata: “Hij is de katalysator. Hij ontdekte 
Hayao Miyazaki. Hij ontdekte [componist] Joe Hisaishi, 
wat leidde tot hun partnerschap [met Miyazaki]. Hij was 
de mentor van zijn producent Toshio Suzuki. Zonder Isao 
Takahata zou Studio Ghibli niet bestaan.” Maar, nuan-
ceert Takahata vervolgens: “De keerzijde is, dat ik hier 
niet zou zitten als ik Miyazaki niet had ontmoet. Als ik 
zijn talent niet had ontdekt, was alles anders geweest.”

Anders voor hen en anders voor ons. En nu houden 
ze er waarschijnlijk allebei mee op. Miyazaki heeft aan-
gekondigd dat het meesterlijke The Wind Rises zijn af-
scheid is. En algemeen wordt aangenomen dat hetzelfde 
geldt voor Takahata’s even meesterlijke The Tale of 
Princess Kaguya – de goede man is 78. Bovendien heeft 
Suzuki (1948) een ‘pauze’ ingelast om de toekomst van 
de studio te overdenken. Wat daar ook uitkomt, een 
tijdperk is ten einde.

Twee benen
En wat is, nu hun oeuvres compleet zijn, het verschil 
tussen de twee anime-grootmeesters? Wat zijn de twee 
benen waarop Studio Ghibli al die jaren heeft gelopen? 
Kort gezegd: realisme en fantasie. De kern van het  
oeuvre van Isao Takahata, vanaf de televisiereeks Heidi, 
Girl of the Alps in 1974, is zijn voor animatie ongebruike-
lijke streven naar realisme – een leuk weetje is dat hij zijn 
film The Story of Yanagawa’s Canals, die was geconcipi-
eerd als animatie, uiteindelijk uitwerkte tot live-action 
documentaire. Terwijl Hayao Miyazaki altijd geromanti-
seerde versies van de werkelijkheid toont, met fantasie-
dieren en zelfbedachte machinerieën.

Neem de onwaarschijnlijke double bill van Studio 
Ghibli uit 1988: Takahata’s oorlogsdrama Grave of the 
Fireflies, samen uitgebracht met Miyazaki’s My Neigh-
bor Totoro. Respectievelijk de hartverscheurendste en 
hartverwarmendste animatiefilm die ik ken – je zou een 
hartverzakking krijgen als je ze achter elkaar zou zien.

Grave of the Fireflies was voor een animatiefilm on-
gekend realistisch. Critici bleken verrast dat het lot van 
twee Japanse straatkinderen in de Tweede Wereld-
oorlog hen in animatievorm zo kon aangrijpen. Daar-
tegenover stond Miyazaki’s fantasiewezen Totoro, een 
woordeloos, vriendelijk monster, dat in Japan extreem 
populair is geworden.

Bamboegeboorte
Maar hun laatste twee films lijken mijn stelling te ont-
krachten: Miyazaki’s The Wind Rises is een realistisch 
portret van een historische vliegtuigontwerper, inclu-
sief heftige oorlogsbeelden. En Takahata’s The Tale of 
Princess Kaguya is de bewerking van een tiende-eeuws 
Japans sprookje, waarin een echtpaar in een bamboe-
stengel een meisje vindt dat van de maan blijkt te ko-
men. Realisme en fantasie omgedraaid.

Welnu, wat Miyazaki betreft klopt dit: The Wind Ri-
ses is de grote uitzondering in zijn oeuvre. Maar dat 
geldt niet voor Takahata’s film. Ook in The Tale of Prin-
cess Kaguya is zijn streven naar realisme te herkennen, 
vertelt hij tijdens een groepsgesprek in Parijs. Hij ver-
wijst naar zijn komedie My Neighbors the Yamadas uit 
1999, die, hoewel karikaturaler, een vergelijkbaar im-
pressionistische tekenstijl heeft (en, in een voorspel-
lende knipoog naar The Tale of Princess Kaguya, ook een 
meisje uit bamboe geboren laat worden). “Als u zich die 
film herinnert, weet u dat de tekenstijl een realistisch 

gevoel behoudt. Het is een minimale stijl. Dat betekent: 
hoe kun je dingen verbeelden zonder te tekenen wat niet 
nodig is? We houden de impact van de werkelijkheid. 
Alleen in een andere vorm.”

Die vorm van realisme, Takahata’s realisme, heeft 
meerdere kanten.

e Het realisme van het verhaal  Zowel Grave of the Fire-
flies als Only Yesterday, een modern relatiedrama, is ge-
baseerd op een semi-autobiografisch oorspronkelijk 
verhaal. Ook meer cartooneske films vallen op door hun 
psychologisch realisme, zoals het koppige dochtertje 
van gescheiden ouders in Chie the Brat. Bovendien heeft 
Takahata’s werk vanaf Heidi altijd een concrete setting 
in plaats en tijd – dus geen fantasiewerelden. Ook voor 
The Tale of Princess Kaguya nam Takahata historische 
feiten serieus: “Het oorspronkelijke verhaal noemt 
maar één keer dat zij, gezien de afkomst van haar ouders 
in de klassenmaatschappij die Japan toen was, nooit 
meer dan de vierde of vijfde vrouw had kunnen worden 
van de prinsen die naar haar hand dongen. Wij zijn 
daarin veel duidelijker geweest.”

r Het realisme van details  Als in Grave of the Fire flies 
de jongen bij een luchtalarm naar buiten rent en de eer-
ste brandbommen vallen, staat hij even stil. We zien, 
door zijn ogen, achtereenvolgens drie beelden: een em-
mer, een ladder en een bak regenwater. Een verstijfd 
moment van ongeloof – dan gaat hij rennen. Net als de 
korte natuurbeelden tussendoor, met dieren die zich 
nergens iets van aantrekken, versterken die details het 
realisme. Zie ook The Tale of Princess Kaguya: een lieve-
heersbeestje op een blad, een vogel die een vis vangt – 
de natuur gaat verder; de wereld bestaat ook voorbij het 
verhaal.

Prachtig realistische details biedt ook het praten tij-
dens het autorijden van twee potentiële geliefden in Only 
Yesterday – Kiarostami is niet ver weg. Plus het realisme 
van specifieke geluiden, die bij Takahata subtiel en con-
creet de beelden ondersteunen, en afzonderlijke bewe-
gingen – The Tale of Princess Kaguya is hiervoor het 
mooiste voorbeeld, met bijvoorbeeld de lappen stof die in 
de lucht worden gegooid, aangedaan en uitgetrokken, 
plooien bij het zitten. Het maakt het materiaal en daar-
mee de geportretteerde wereld tastbaar en concreet.

En als de moeder Yamada in My Neighbors the Yama-
das de droge was van een stok laat glijden weet je: in  

Isao Takahata over The Tale of Princess Kaguya
‘we beHouden de werkelijkHeid. 
alleen in een andere Vorm’

Hij mag met The Tale of Princess 
Kaguya dan een sprookje  
ver filmd hebben, de kern van 
isao takahata’s oeuvre blijft zijn 
streven naar realisme. 
Ongebrui kelijk – voor lange 
animatie. door keeS drIeSSeN
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Japan gebruiken ze geen waslijn, maar een stok. De de-
tails van feiten en beweging laten er ook in deze mini-
male, cartooneske tekenstijl geen twijfel over bestaan: 
zo is het echt.

t Het realisme van de fantasie  Bij Takahata vind je vele 
fantasiescènes – maar als fantasiescènes. Ze zijn dui-
delijk herkenbaar als dromen, als inbeeldingen die een 
emotie verbeelden (zoals verliefd door de lucht vliegen 
in Only Yesterday en The Tale of Princess Kaguya) of een 
moment van vervoering (zoals de orkestleden die in 
Gauche the Cellist, als Beethovens Pastorale bezit van 
hen neemt, spectaculair meegesleurd worden door de 
storm die ze spelen).

u Het trapsgewijze realisme  Uniek voor Takahata is de 
manier waarop hij verschillende niveaus van realisme 
verwerkt in dezelfde film. In Pom Poko zijn de tanuki’s 
(‘wasbeerhonden’) getekend in drie stijlen: realistisch 
als ze vechten met mensen (waarbij aan weerszijden do-
den vallen); cartoonesk antropomorf – op twee benen 
lopend en liedjes zingend – als ze alleen zijn; en nog 
verder versimpeld als ze emotioneel van slag zijn.

Door drie niveaus van realisme te gebruiken, wordt 
onze wereld het vierde. Zo plaatst Takahata zijn anima-
tiewereld op een continuüm met de werkelijkheid. In 
het overwegend komische My Neighbors the Yamadas 
doet hij één keer iets vergelijkbaars, als een man angstig 
naar buiten loopt om een groep hangjongeren weg te 
sturen. Op het moment dat hij door zijn tuinhek stapt, 
schakelt Takahata onverwachts over naar een realisti-
scher tekenstijl – en wordt de scène navenant dreigen-
der.

Die trapsgewijze relatie tot onze werkelijkheid bena-
drukt Takahata ook door fotorealistische elementen toe 
te voegen. Zoals (bewerkte) foto’s op tijdschriftcovers 
en filmposters, die zich niks aantrekken van de teken-
stijl van de rest van de film. En soms echte filmbeelden: 
in Pom Poko kijken de tanuki’s verlekkerd naar een echt 

kookprogramma op televisie en in Chie the Brat kijkt 
Chie met haar moeder naar echte filmbeelden van Son 
of Godzilla.

Hierbij hoort ook het benadrukken van tekeningen 
als tekeningen. Takahata doet dat door in de tekenstijl 
van The Tale of Princess Kaguya te verwijzen naar tradi-
tionele tekenrollen – volgens hem de voorlopers van 
animatie. En heel nadrukkelijk in My Neighbors the Ya-
madas, door te beginnen met het tekenen van een van 
de hoofdpersonen. Zo plaatst hij zijn animatiefilm, als 
animatiefilm, juist weer stevig in onze werkelijkheid.

i De realistische boodschap  Keer op keer benadrukt 
Takahata zo de band tussen zijn films en onze werke-
lijkheid. Waarom? Omdat hij altijd een boodschap 
heeft voor de echte wereld. Een socialistische bood-
schap in zijn lange debuut Hols: Prince of the Sun. Het 
belang van familie in Chie the Brat en My Neighbors the 
Yamadas – inclusief speech. Een lofzang op het platte-
land in Only Yesterday, met een monoloog over organi-
sche landbouw. Aan het einde van Pom Poko zegt zelfs 
een tanuki recht in de camera: “De media zeggen dat 
vossen en tanuki’s verdwijnen vanwege bouwprojecten. 
Kunnen jullie daarmee ophouden?”

In The Tale of Princess Kaguya wordt het maanmeisje 
door haar aardse vader van het platteland naar de stad 
gebracht om, door zich deftig te kleden en hoofse mores 
aan te leren, een edelman te verschalken. Takahata’s 
boodschap, zegt hij in Parijs: “Het gaat over wat er bij 
ons allemaal gebeurt als we liegen tegen onszelf. Als we 
de werkelijkheid niet onder ogen willen zien.”

the tale of Princess kaguya  vaNaF  
4 September IN de bIoScopeN |  IN de amSterdamSe 
melkweg wordeN IN September ook eNkele 
aNdere ghIblI-FIlmS vertooNd, waaroNder 
takahata’S Pom Poko  uIt 1994

lauren bacall
mark Cousins (The Story of Film en Life 
May Be) schrijft maandelijks over films 
en beeldassociaties. deze maand: over 
de in augustus overleden lauren Bacall.

Dus Lauren Bacall is gestorven. En de media ver-
tellen dat ze een legende was uit de gouden jaren 
van Hollywood. Filmliefhebbers zijn bedroefd, 
omdat ze er niet meer is, maar ook omdat de 
scheppingsmythe van de film in de Westerse  
wereld – het studiosysteem in Hollywood, die 
kerstbal, die reageerbuis voor twintigste-eeuwse 
ideeën over glamour – er binnen afzienbare tijd 
ook niet meer zal zijn.

Als we aan Bacall denken, denken we aan die 
onbeschaamde, schorre tiener (ja ze was 19) die 
met Humphrey Bogart kwinkslagen uitwisselde in 
To Have and Have Not (1944), en daarna in The 
Big Sleep (1946). Dat is het beeld waar we ons op 
fixeren, gefixeerd hebben. Deze still komt uit een 
van haar minder bekende films, het meesterwerk 
Young Man with a Horn (1950), geregisseerd door 
Michael Curtiz die ook Casablanca (1942) met 
Humphrey Bogart maakte. Haar beeltenis in deze 
film zet vraagtekens bij onze obsessie met  
Bacalls slanke jeugdigheid. Slechts zes jaar na 
haar debuut zijn haar haren nu kort geknipt en 
krullerig gecoiffeerd als die van een Hollywoodda-
me van een jaar of veertig. Er zijn geen noir-scha-
duwen op deze foto, en Bacalls gevouwen handen 
laten haar eruit zien alsof ze zaken wil doen in 
plaats van vrijen en flirten. Ze speelt in de film 
over jazzkornettist Bix Beiderbecke de lesbische 
Amy North, die een affaire begint met de muzi-
kant.

Ik heb Bacall gekend en ze was grappig, koppig 
en moeilijk, maar we prijzen haar te vaak door 
haar op te sluiten in dat beeld van dat tiener-
meisje uit de jaren veertig. De male gaze van de 
filmgeschiedenis, met zijn obsessie met seks en 
film noir, verhief Lauren Bacall, maar zette haar 
tegelijkertijd gevangen. Hij stopte haar in een ver-
guld kooitje. Young Man with a Horn maakte het 
deurtje open.

mark couSINS
@markcouSINSFIlm



Het volledige programma staat 
1 september online: 
www.filmbythesea.nl.

20,000 Days on Earth - Ian Forsyth,  
Jan Pollard 
Adieu au langage - Jean-Luc Godard 
Aimer, boire et chanter - Alain Resnais 
Animals - Collin Schiffli 
Un beau dimanche - Nicole Garcia 
Belle - Amma Asante 
Bethlehem - Yuvan Adler 
Calvary - John Michael McDonagh 
La chambre bleue - Mathieu Amalric 
Clouds of Sils Maria - Olivier Assayas 
Les combattants - Thomas Cailley 
The Disappearance of Eleanor Rigby -  
Ned Benson 
The Disciple - Ulrika Bengts 
Dorsvloer vol confetti - Tallulah Hazekamp 
Schwab 
Echoes - Rajesh Shera 
De eerste vrouw - Fifi Visser 
En solitaire - Christophe Offenstein 
Faith Connections - Pan Nalin 
Gemma Bovery - Anne Fontaine 

Gett, The Trial of Viviane Amsalem -  
Ronit Elkabetz, Shlomi Elkabetz 
Le grand cahier - Janos Szasz 
Hector and the Search for Happiness -  
Peter Chelsom 
Hippocrate - Thomas Lilti 
The Hour of the Lynx - Søren Kragh-Jacobsen 
The Hundred-Foot Journey - Lasse Hallström 
I Believe in Unicorns - Leah Meyerhoff 
I Won’t Come Back - Ilmar Raag 
Jack - Edward Berger 
Jett Rebel: Ready for Take Off - Harm Rieske 
Kertu - Ilmar Raag 
The Kidnapping of Michel Houellebecq -  
Guillaume Nicloux 
Kreuzweg - Dietrich Brüggemann 
The Lamb - Kutlug Ataman 
Letter to the King - Hisham Zaman 
Leviathan - Andrey Zvyagintsev 
Lucky Them - Megan Griffiths 
Manuscripts don’t burn - Mohammad  
Rasoulof 
The Mighty Angel - Wojtek Smarzowski 
Mysteries - Paul de Lussanet 
Oktober November - Götz Spielmann 
The Owners - Adilkhan Yerzhanov 
La ritournelle - Marc Fitoussi 
Party Girl - Marie Amachoukeli-Barsacq, 
Claire Burger 
Pas son genre - Lucas Belvaux 
Pijnstillers - Tessa Schram 

Queen and Country - John Boorman 
Respire - Mélanie Laurent 
The Riot Club - Lone Scherfig 
The Salvation - Kristian Levring 
Schorem - Martijn Nijboer 
Sorrow and Joy - Nils Malmros 
Still the Water - Naomi Kawase 
Stockholm - Rodrigo Sorogoyen 
The Tree - Sonja Prosenc 

Trois Coeurs - Benoît Jacquot 
Under the skin - Jonathan Glazer 
Wild Tales - Damián Szifron 
Winter Sleep - Nuri Bilge Ceylan 
Wolf at the Door - Fernando Coimbra 
 
Retrospectief Lifetime Achievement  
Awardwinnaar Jan Troell 
As white as in snow; Bang!; The Emigrants; 
Everlasting Moment; Hamsun; Here’s your 
Life; The Last Sentence; Maria Larsson’s The 
New Land;  - Jan Troell;  
  
Odyssea -reizen en roadmovies 
Apocalypse Now Redux – Francis Ford  
Coppola
Before Snowfall - Hisham Zaman
Big Significant Things - Bryan Reisberg
El Rayo - Fran Araujo, Ernesto de Nova
En Solitaire – Christophe Offenstein 
I’m the Same, I’m an Other - Caroline  
Strubbe
Kumiko, the Treasure Hunter - David Zellner
Locke - Steven Knight 
Of Horses and Men - Benedikt Erlingsson 
One for the Road - Jack Zagha
Paris, Texas - Wim Wenders 
Silent Souls - Aleksey Fedorchenko
The Trip to Italy - Michael Winterbottom
Walking the Camino: Six ways to Santiago - 
Lydia Smith
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VANAF 11 SEPTEMBER IN DE FILMTHEATERS

21 AUGUSTUS IN DE BIOSCOOP

EEN FILM VAN FERNANDO EIMBCKE [LAKE TAHOE]

★★★★ DE FILMKRANT
Het charmante Club Sandwich zit 
vol onderkoelde en tegelijkertijd 
hartverwarmende observaties



Op het onvolprezen BUt B-movie, Underground 
& trash Filmfestival in Breda is  te zien wat er 
zich zoal onder de radar afspeelt, van de 
bovenkamer tot de underground. met brein-
krakers en pratende placenta’s die je aardig 
gaat vinden. door marISka gravelaNd

Ze bestaan nog, van die films die nergens mee te verge-
lijken zijn. Op het komende BUT Filmfestival draait bij-
voorbeeld The Miracle of Life, een onnavolgbare film 
waarvan je echt niet kunt voorspellen wat de volgende 
scène wordt. De jonge Belgische filmmakers presente-
ren het krankzinnige uitgangspunt – transseksueel 
voedt levende placenta op – juist niet als bizar gegeven. 
Je gaat op den duur zelfs meeleven met de op een kind 
lijkende moederkoek, compleet met ogen en tanden. Als 
je de film al met iets zou moeten vergelijken, dan doemt 
de groezelige sfeer van John Waters op, maar dat doet 
The Miracle of Life tekort. Dit is empathische under-
ground, die niet bang is om het over de symbiotische 
relatie tussen moeder en placenta te hebben, en die ver-
volgens bruut te verstoren. Verbazingwekkend hoe 
makkelijk je meegaat in hun vreemde verhouding. Als er 
op enig moment in de placenta wordt gebeten, denkt je 
zelfs: ja waarom eigenlijk niet? 

Er wordt op BUT wel meer gesold met het binnenste 
van de mens. Vooral de hersenen moeten het vergelden 
in de films die onder de noemer About Brains worden 
vertoond. Het Wetenschappelijk Bureau van BUT vroeg 
zich af of er eigenlijk wel hersenen nodig zijn om te 
overleven, of dat je ook gelukkig kan zijn zonder grijze 
massa. Patrick weet het antwoord. Hij ligt in de gelijk-

namige Australische film uit 1978 in coma, en lijkt in 
eerste instantie prima te kunnen overleven zonder be-
wustzijn. Totdat een verpleegster een memo typt en  
Patrick via telekinetische krachten de typemachine 
aanstuurt en zijn diepste gedachtes dicteert. In het 
commentaar op de dvd geeft regisseur Richard Franklin 
volmondig toe dat hij een rip-off van Psycho heeft ge-
maakt, inclusief logo en vermoorde moeder (zie ook 
weer de getroebleerde moeder-zoonrelatie in The Mi-
racle of Life). Franklin doorspekte zijn B-thriller met 
verwijzingen naar The Tempest, Jaws en Oscar Wilde, en 
bewaarde het shockeffect voor de uitsmijter. De acteur 
die de rol van de comateuze Patrick speelt, zet in al zijn 
onbeweeglijkheid een huzarenstukje neer. Knipperen 
mocht niet en pas in de 80e minuut zie we hem voor het 
eerst bewegen – en hoe.

In de andere films uit het About Brains-programma 
is het brein raadsel, prooi en aanstichter van het kwaad 
ineen: de onvermoeibare menseneters in de invasie-
horrorklassieker Bad Taste (Peter Jackson, 1987), The 
Brain (Ed Hunt, 1988) over een buitenaards brein dat 
kijkers van een religieuze tv-show hersenspoelt, en de 
gereanimeerde doden van Re-Animator (Stuart Gordon, 
1985). Hersenpannen worden ook gelicht in het bijpro-
gramma met dichters, performances van kunstacade-
miestudenten, bands als Von Magnet en de omBUTs-
man. En wat er zich verder nog voor duisters afspeelt 
van de bovenkamer tot de underground.

but b-movIe uNdergrouNd & traSh FIlmFeStIval | 
vaN 3 t/m 7 September IN breda |  butff.nl

BUT B-Movie Underground & Trash Filmfestival 
HersenPannen gelicHt 
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but-tips
2013 Menos 1
Vitor Baumgratz, Bra, 2012, openingsfilm | 
Speelse, onafhankelijk geproduceerde  
Bra ziliaanse rampenfilm. Zeven vrienden 
komen samen om de apocalyptische Maya 
doomsday te vieren, en worden verrast door 
een zonnestorm, een aardbeving, een reus-
achtige octopus, een dinosaurus en de  
komst van de mysterieuze held. Met verwij-
zingen naar Georges Méliès, Michel Gondry 
en Terry Gilliam. wo 3/9, 21:00 |  vr 5/9, 12:00

Summer of Blood 
Onur tukel, VS, 2014 | Hilarische hipster-
horror over een verwende slacker die na een 
ruzie met zijn vriendin door de straten van 
New York zwerft. Na een ontmoeting met 
een vampier verandert hij in een ware seks-
god. Maar er is een probleempje: dat rom-
melende gevoel in zijn maag, dat alleen met 
bloed gestild kan worden. Ondertussen moet 
deze lichtelijk egoïstische misantroop een 
manier vinden om om te gaan met grote 
kwesties als de dood, het bestaan van god en 
zijn verhouding tot de ander. zo 7/9, 14:00

The Miracle of Life 
Joël rabijns, Yves Sondermeier, België 2013 | 
Onnavolgbare coming-of-agefilm van twee 
compromisloze Belgische kunstacademie-
studenten over een transseksueel die bevalt 
van een baby maar in plaats van het kind de 
levende placenta op gaat voeden – kom maar 
eens op zo’n idee. Moeder en moederkoek 
zijn in aanvang nog vredig symbiotisch, 
maar daar komt gaandeweg verandering in. 
Empathische underground met bijzondere 
art direction waarin elk attribuut bijdraagt 
aan de sfeer. do 4/9, 20:10 |  vr 5/9, 16:00

Omnia 
Helmut Brandl, duitsland 2014 | Exuberante 
Duitse B-film waarin een vrouw dankzij het 
middel Somnia een buitensporige fantasie-
wereld betreedt vol schedelbergen en ver-
vaarlijke creaturen met  latex-pakjes, groene 
pruiken en dikke beenwarmers. Zelf wordt ze 
de heldin Novana, in deze avontuurlijke 
schijnwerkelijkheid waaraan ze verslaafd 
dreigt te raken. Ook de andere Somnia-ge-
bruikers komen niet ongeschonden uit de 
virtuele strijd. za 6/9, 14:00 |  zo 7/9, 14:00 
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“ik ben een atypische Franse 
filmmaker”, zegt Olivier 
assayas. “ik werk niet binnen 
het sterrensysteem. maar ik 
wou toch weer met Juliette 
Binoche werken omdat we 
allebei iets misten in onze 
filmografie.” niet toevallig is 
Clouds of Sils Maria een film 
over acteren. door Ivo de kock

Olivier Assayas en Clouds of Sils Maria

‘ik Hoor bij 
geen enkele 
generatie.  
ik was altijd 
alleen’

 
FIlmkraNt.lIve verzorgt IN September INleIdINgeN bIj muSt See Clouds of Sils maria |  rIalto amSterdam, 
10 September 19.15 uur |  de lIeve vrouw amerSFoort, 15 September 21.00 uur |  door roNald roverS
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Het is ook geen toeval dat Assayas, die zowel tussen ge-
neraties als tussen arthouse en genrecinema zweeft, een 
heerlijk hybride film maakte die zowel klassiek als mo-
dern lijkt. De voormalige criticus tekent voor artistiek 
entertainment. 

Juliette Binoche lag aan de basis van dit verhaal van  
rivaliteit en botsende creatieve passies? “Op heel jonge 
leeftijd schreef ik samen met André Téchiné Rendez- vous 
(1985). Dat was een film over theater waarmee Juliette 
Binoche door zou breken en die voor mij een grote stap 
betekende op weg naar mijn eerste film. Rendez- vous was 
dus voor ons beiden belangrijk. Een mogelijke samen-
werking voor Les destinées sentimentales (2000) lukte 
niet en pas bij L’heure d’été (2008) vonden we elkaar  
terug. Maar daar was Juliette slechts een onderdeel van 
het collectief, en ze bleef aandringen om nog eens samen 
een film te maken waarin zij centraal staat. Ik vond dat ze 
gelijk had, zo’n film ontbrak in onze filmografie. Thema’s 
zoals het verleden en de manier waarop de tijd zijn  
impact heeft gehad, gaven me een vertrekpunt.” 

Was de link naar theater en film er meteen? “Het inte-
resseerde me niet om voor Juliette een personage te be-
denken waarmee ze alleen de leeftijd gemeen had. Ik wou 
gebruik maken van wat ik kende: de mens Binoche en het 
feit dat ze actrice is. Als personage interesseren acteurs 
me: een actrice was de spilfiguur van Irma Vep (1996) en 
ook het hoofdpersonage in Carlos (2010) acteert. Acteurs 
treden uit zichzelf én graven in zichzelf. Deze film zou 
zich als het ware om Juliette heen moeten vouwen en ge-
bruik moeten maken van wat ze van zichzelf kent en van 
de perceptie die het publiek van haar heeft.” 

De acteurs worstelen met drie identiteiten: hun eigen 
identiteit, hun rol als acteur en hun beeld in de media. 
“De verschillende manier waarop ze daarmee omgaan 
onderscheidt een jonge vrouw als Jo-Ann Ellis (Chloë 
Grace Moretz) van de oudere actrice Maria Enders (Bi-
noche). De ene staat met beide benen in de gemediati-
seerde, virtuele wereld terwijl de andere alles van ver en 
met misprijzen bekijkt.”

Binoche is verbonden met de oude cultuur, met litera-
tuur en theater, terwijl Kristen Stewart en Chloë Grace 
Moretz verbonden zijn met beeldcultuur en Google. 
“De film gaat niet alleen over actrices maar ook over ons. 
Iemand van veertig kijkt anders naar de wereld dan een 
twintigjarige. Als filmmaker speel je met perceptie en 
benadruk je dat het een misvatting is dat er iets zou be-
staan als ‘de realiteit’. Het gaat om onze waarneming er-
van en die is gevormd door ons leven, onze ervaring, 
onze kennis, onze vooroordelen, onze intuïtie, ons DNA. 
Er bestaan evenveel realiteiten als mensen.”

In de discussie over Amerikaanse blockbusters botsen er 
twee visies terwijl u als filmmaker tussen de twee zit.  
“Ik zit niet tussen de twee, ik ben beide tegelijk. Ik hou van  
genrecinema maar ik snap ook Maria’s ironische stand-
punt. Al deel ik het standpunt van Valentine (Kristen Ste-
wart) dat een blockbuster niet automatisch filosofisch 
minderwaardig is. Ik wil laten zien dat de generatiekloof 
zich materialiseert in verschillende perspectieven.”

Door Arnold Francks Cloud Phenomena of Maloja te 
integreren bracht u iets lyrisch in de film. “Het geeft de 
film iets mysterieus. Francks documentaire vond ik ex-
treem ontroerend, diepzinnig en verontrustend. Alpi-
nist-cineast Franck legde iets vast in de tijd dat eigenlijk 
onvatbaar is, het circuleren van wolken in het Zwitserse 
hooggebergte. Daar zit poëzie in.” 

Clouds herinnert aan Rendez-vous omdat ze allebei 
door emoties gedreven worden. “Ik verwijs naar 
Téchiné’s film met het moeilijk te vatten vrouwelijke 
hoofdpersonage en de vraag welke weg men volgt om 
een rol te spelen. In Rendez-vous legt Juliettes persona-
ge het traject af dat haar actrice laat worden, in Clouds 
is de tijd gepasseerd. Wat haar dan weer verplicht terug 
te kijken naar haar verleden met een wrede en trieste 
blik. Ze wordt geconfronteerd met de dood, met hoe de 
tijd de toekomst doet krimpen.”

Er is zoals in Après Mai een zoektocht naar vrijheid. 
“Vrijheid fascineert me. Vrijheid is een noodzaak voor 

kunst maar vrije kunst is vaak ook destructief en onbe-
grepen. Een kunstenaar moet afstand nemen van zijn 
tijd en zich onverantwoordelijk en onvolwassen opstel-
len. Wij dienen vrijheid en de herinnering aan adoles-
centie te koesteren.”

Van uw debuutfilm Désordre tot deze film valt op dat u 
nooit personages beoordeelt. “Dat leerde ik van Jean  
Renoir. Voor mij is film de kunst van vragen en niet van 
antwoorden. Film geeft je niet het recht om te oordelen 
over personages. Wanneer ik het kwade in iemand zie 
weet ik dat er ook nog iets anders is. Dat heeft niets te ma-
ken met liefde voor de personages maar alles met inle-
vingsvermogen. Een eendimensionaal personage geeft me 
het gevoel dat ik te vlug gestopt ben met het proberen te 
begrijpen van dit personage. De echte taak van een film-
maker is de realiteit te onthullen, in al zijn complexiteit.”

We kunnen u bijschrijven in de humanistische traditie 
in de Franse film die loopt van Renoir via Truffaut 
naar Téchiné. “Wanneer er iets in de Franse film is 
waarmee ik me verwant voel, dan is het zeker deze tra-
ditie. Ik zou er Eric Rohmer aan toevoegen. En Jean-Luc 
Godard. Hij ergert me vaak maar wanneer het gaat om 
vrijheid van schrijven en toon dan is hij toch een groot 
cineast. Dat Godard me altijd wist te boeien heeft ook te 
maken met mijn karakter. Als adolescent moesten we 
kiezen tussen The Beatles en The Rolling Stones maar ik 
kon dat niet. Zo heb ik ook nooit willen kiezen tussen 
Truffaut en Godard.” 

Ook op het vlak van generaties zit u tussen de Nouvel-
le Vague en de post-Nouvelle Vague. “Ik hoor bij geen 
enkele generatie. Dat was soms moeilijk, maar het gaf 
me ook vrijheid. Jongere filmmakers, zoals Arnaud 
Desplechin, gingen samen naar school, begonnen sa-
men te filmen en verwezen naar elkaars werk. Ik was al-
tijd alleen. Sommige cineasten hadden de invloed van 
een grote broer. André Téchiné, Benoît Jacquot, Philip-
pe Garrel, Jacques Doillon. Dat was een generatie vóór 
mij, waar ik buiten stond, maar ik kon me makkelijk met 
hun cinema identificeren.” 

de actrice die elke dag een 
beetje meer verdween
Juliette Binoche en kristen Stewart ex-
celleren in Olivier assayas’ All About Eve. 
minder venijnig dan mankiewicz’ klassie-
ker, maar evengoed een portret van de 
onvermijdelijke troonswisseling van ge-
neraties actrices.

All About Eve op z’n Frans. Of op z’n Zwitsers 
zelfs.  Zonder het geschreeuw en zonder de 
geslepen lange nagels. Met als decor de 
Zwitserse Alpen waar Juliette Binoche en 
Kristen Stewart als gearriveerd actrice Maria 
Enders en haar personal assistant Valentine 
in het huis van een overleden vriend logeren.

Niet voor de eerste keer is bij Olivier  
Assayas de temps morts, de dode tijd als er 

zogenaamd niets gebeurt, de belangrijkste 
tijd. Bewegen zie je Enders dus niet op het 
po dium, maar daarbuiten: wandelen, bellen 
in de marge van het beeld, van de ene kamer 
naar de andere lopen, even in de spiegel  
kijken, nog een keer in de spiegel kijken, een 
hand schudden, uit een taxi stappen, nooit 
zonder haar persoonlijk assistent Valentine 
en zich altijd bewust van wat er om haar 
heen gebeurt. Ze wil de tijd in de hand hou-
den. Maar het is natuurlijk andersom, de tijd 
drijft haar. Elke seconde dichter bij de uit-
gang. En ze weet het. Maar ze weigert. Wat 
kan ze anders?

Assayas is gek op zulke bewegingen, 
schreef filmblog Senses of Cinema in 2006 in 

een portret. Gek op ritmes van scènes en 
sporen van gebaren. In dat ritme van de film, 
in de sporen van bewegingen door de ruim-
tes, openbaart zich hier de onzekerheid van 
een oudere actrice en de agressie van de jon-
gere. Maria Enders versus Jo-Ann Ellis, Ju-
liette Binoche versus Chloë Grace Moretz. 
Die realiteiten lopen natuurlijk door elkaar, 
want die angst moet Binoche in werkelijk-
heid ook kennen. Grace Moretz is hier de 
haai in de tank.

Maar dat dubbelspel van fictie en realiteit 
is nog niet de helft van de rijkdom van de 
film. Assayas citeert ook Antonioni en Berg-
man om twee beroemde echo’s van actrices 
uit de filmgeschiedenis te laten horen. Het 
onverklaarbare verdwijnen van Anna in 
L’avventura door Valentine hier als het ware 
tijdens een wandeling in de mist te laten op-
lossen en de symbiose van een actrice en 
haar verpleegster in Persona. Twee echo’s 
van de angst om in de tijd te verdwijnen. 
Cloud s   is een hommage aan actrices, die 

dankzij een bizar schoonheidsideaal veel te 
snel uitgerangeerd raken en door de lens van 
de camera in één jaar zeven jaar ouder wor-
den. Zo bezien is die angst voor verval on-
vermijdelijk. Want elke nieuwe dag en elke 
nieuwe actrice kunnen het einde van alles 
betekenen, ook al ben je nog zo beroemd. 
Daarin overeind blijven, en Binoche is wat 
dat betreft een van de groten, verdient een 
eigen monument. En op een verdraaide ma-
nier wordt Clouds of Sils Maria tijdens die 
wandelingen over de massieve rotsen en 
door de ijle luchten van het Zwitserse hoog-
gebergte precies dat, een monument voor de 
onbekende actrice.

roNald roverS  

Clouds of Sils maria zwItSerlaNd/duItSlaNd/
FraNkrIjk, 2014 |  regIe olIvIer aSSayaS |  met 
julIette bINoche, krISteN Stewart, chloë grace 
moretz |  124 mINuteN |  dIStrIbutIe FIlmFreak |  te 
zIeN vaNaF 11 September
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Saskia Diesing over Nena ‘nena geeft mijn Vader 
Postuum zelfbescHikkingsrecHt’
Er is een moment in ieder puberleven dat dood en leven 
hand in hand gaan. Volwassen worden is niet alleen een 
soms pijnlijke wedergeboorte van het kind dat je was, 
maar nadat je als kind stapje voor stapje je horizon hebt 
verruimd, groeit dan ook voor het eerst het besef dat de 
oneindigheid misschien toch eindig is. Nena van Saskia 
Diesing gaat over dit soort existentiële kwesties. Het is 
een autobiografisch verhaal, door Diesing met behulp 
van schrijfster Esther Gerritsen tot scenario verdicht.

Madonna of Samantha Fox; Bush of Gorbatsjov; 
twintig tosti’s of een emmer mayonaise. Jouw hoofd-
persoon Nena legt iedereen dilemma’s voor. Hier zijn 
er een paar voor jou. Sfeer of plot? “Sfeer.”

En waarom? “Dat is wat mij, ook als toeschouwer, het 
meest bijblijft.”

Sfeer of psychologie? “Poeh. Psychologie. Omdat dat 
dan hetgeen is waar ik, ook weer als publiek, het langste 
over nadenk.”

En dan nu een inkoppertje: psychologie of plot? “Ook 
psychologie.”

Het is niet verrassend dat ik hier na het zien van jouw 
film, waarin plot geen prioriteit heeft, op kom. Waar-
om die desinteresse in plot? “Omdat dat niet hetgeen is 
wat bijblijft. De plot vergeet je, maar de sfeer en de psy-
chologie kunnen je nog dagen bezighouden. Maar wat 
er precies gebeurde? De ironie is dat ik dat juist bij heel 
plotgerichte films vaak vergeet. Of het einde. Wat was 
ook alweer het einde, denk ik dan?”

Fijn dat je over het einde begint, want ik zit met een 
dilemma. Kan ik het over het einde van jouw film heb-
ben? Is het een film over een meisje dat haar vader 
helpt zelfmoord te plegen? Maar dan verklap ik wel het 
einde. “Dat is denk ik niet erg. Het is uiteindelijk een 
klassiek coming-of-age-verhaal waarin het gaat over 
een meisje dat volwassen wordt, en waarin de ziekte en 
de dood van haar vader een belangrijke rol spelen. Dat-
gene wat daarin overwonnen wordt is de angst om te 
verliezen. In die zin is het einde ook meer symbolisch.”

Waar vindt dit verhaal zijn oorsprong? “Mijn vader 
was net als Martin in de film ernstig ziek. Hij had M.S. 
en dacht aan zelfmoord. Toen ik ongeveer twaalf was 
heeft hij mij in een vrij indirect gesprek gevraagd hem 
daarbij te helpen, mocht dat aan de orde komen. Ik  
geloof niet dat hij écht vroeg om hem daarbij te helpen, 
maar het was een soort oefening in het bespreekbaar 
maken van het onderwerp. Achteraf begreep ik dat het 
zijn manier was om mij duidelijk te maken dat hij niet 
meer verder wilde. Net als in de film ging het over hele 
praktische dingen, maar daaronder lagen natuurlijk  
allerlei existentiële levensvragen.”

Begreep je het? “Voor een deel. Ik begreep dat hij niets 
meer kon. Mijn vader kon op dat moment alleen nog 
maar liggen. Maar wat ik niet echt begreep, was dat je 
niet verder zou willen leven. Ik was twaalf jaar oud en 
vond het leven zo leuk dat ik me niet kon voorstellen dat 
het voor iemand niet meer beter kon gaan. Als twaalf-
jarige ben je niet met de dood bezig. Die verwachting 
heb je niet. Die twee parallel lopende ontwikkelingen, 
van iemand voor wie alles zwarter dan zwart is, en  

iggy Pop zingt ‘lust for life’, 
maar de zestien jarige nena 
ontdekt dat de lust om te leven 
ook pijnlijk en destructief als de 
dood kan zijn. in Nena, het auto-
bio grafische debuut van Saskia 
diesing, zijn het parallelle 
ontwikkelingen. door daNa lINSSeN



iemand die, zoals Iggy Pop zingt ‘lust for life’ heeft, 
vond ik interessant om te onderzoeken.”

Hoe is het met je vader afgelopen? “Die is op mijn veer-
tiende aan de gevolgen van zijn ziekte overleden, op een 
gegeven moment begaven zijn slikreflexen het en is hij 
gestikt.”

De film speelt zich af eind jaren tachtig, in de tijd dat 
je zelf net zo oud was als Nena. “Dat was oorspronke-
lijk niet de bedoeling, maar ik ontkwam er niet aan, in 
de sfeer, en de muziek. Bovendien lag het euthanasie-
debat in de jaren tachtig nog anders. En zelf vond ik 
1989 een heel spannend jaar, door de val van de Berlijn-
se Muur. Een heel mooi symbool voor zelfbeschikking. 
Voor het eerst wilden mensen in Europa weer zelf over 
hun lot beschikken, los van politiek en ideologie.”

Hoe is het om zo’n autobiografische film te maken? 
Herleef je het verleden, ga je er anders over nadenken? 
“Het recht op zelfbeschikking, wat een belangrijk motief 
was om de film te maken, daar denk ik niet anders over. 
Maar de manier waarop ik het in de film heb verwerkt is 
niet vrijblijvend. Als Nena wegloopt aan het einde, is het 
nog niet afgelopen. Daar krijgt zij nog wel last mee. 

“De film is nu dan wel af. Maar nu kan ik er als toe-
schouwer over na gaan denken. Het hele euthanasie-

thema is nog steeds actueel. De vraag wat ondragelijk 
lijden is, speelt nu ook in het geval van psychiatrische 
ziektes, bij demente ouderen. Het lijkt nu ook alsof eu-
thanasie een financiële kwestie geworden is. De verzor-
gingsstaat is afgekalfd, dus het is een economische op-
lossing. Daar moet je natuurlijk voor oppassen. Voor je 
het weet zijn mensen bang dat ze iemand tot last zullen 
zijn, en denken ze: geef mij maar een spuitje. Ik vind dat 
je elk geval zeer zorgvuldig en individueel moet bekij-
ken. Het is niet zomaar een recht, en het mag ook nooit 
zo zijn dat mensen het als een druk voelen.”

Je verwijst ook naar de beroemde zelfmoordroman Die 
Leiden des jungen Werthers van Goethe. “Daarin gaat 
het om wat Martin ook zegt: misschien heeft een mens 
op een gegeven moment zijn portie lijden wel gehad. 
Dat was voor mij als tiener ook een belangrijk boek, ik 
kon me heel erg verplaatsen in de grote gevoelens, maar 
mijn vader vond het sentimentele puberale prietpraat. 
Hij hield meer van Goethes Faust. Maar door de ziekte 
van mijn vader was ik al op jonge leeftijd met vragen 
over leven en dood en het recht op zelfbeschikking be-
zig. Mijn vader heeft op een gegeven moment toen hij 
nog kon schrijven ook een brief geschreven over ‘Frei-
tod’, wat weer iets anders is dan ‘Selbtsmord’. Je zou 
kunnen zeggen dat mijn film een antwoord op die brief 
is, een postume inwilliging van zijn wens.”

Je praat opvallend open en onbeladen over deze the-
ma’s; zou je er tegenover jonge mensen in jouw omge-
ving hetzelfde mee omgaan als jouw vader tegenover 
jou? “Dat is een goede vraag. Ik heb zelf kinderen en ik 
weet niet hoe en of ik zoiets bespreekbaar zou moeten 
maken. Kind-ouderrelaties zijn natuurlijk rete-inge-
wikkeld. Mijn vader heeft ter discussie gesteld dat je als 
ouder misschien niet tegen elke prijs voor je kinderen 
moet blijven leven. Dat heeft ook weer met die zelfbe-
schikking te maken. Dat begreep ik in zijn geval heel 
goed. Hij lag volledig afhankelijk te wachten op zijn ein-
de. En waar wacht je dan op?”

Was het in de jaren tachtig een groter taboe dan nu? 
“Ik weet het niet. De film is een Duitse co-productie, en 
daar is het nog steeds een beladen onderwerp. En hier 
gaat het, waar we het net ook al over hadden, over an-
dere dingen. Zijn er grenzen aan de zelfbeschikking? 
Kan de liberale euthanasiewetgeving in tijden van crisis 
als druk worden ervaren door oudere en zieke mensen 
die denken dat ze een kostenpost zijn geworden? Niet 
dat we nu even alle mensen met psychische problemen 
erbij pakken, of iedereen van 55-plus die geen baan 
heeft en het gevoel heeft dat hij de maatschappij met 
zijn problemen opzadelt. Met vrijheid moet je verant-
woordelijk omgaan.” 
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waar gaat die vrolijke trein naar toe?
Het is 1989. de muur gaat vallen, the 
Pixies klinken in het lome Oost-Gronin-
gen uit de speakers en nena zal snel vol-
wassen worden.

Ze sluipt als actrice al een tijdje door Neder-
landse films en televisieseries – Razend, Feu-
ten, Koning van Katoren – maar in Nena 
blijkt de twintigjarige Abbey Hoes ineens 
een grandioze belofte. 

Hoes speelt een zestienjarig meisje op de 
rand van volwassenheid dat moet leren om-
gaan met de doodswens van een verlamde 
vader, maar dat ook voor het eerst verliefd 
wordt. Een meisje en tegelijk al een jonge 
vrouw. Saskia Diesing zag in Hoes het bereik 
dat nodig is voor zo’n zware rol – die Diesing 
voor een groot deel op eigen ervaringen ba-
seerde – want de actrice trekt een imposant 
register aan emoties open. De opwinding van 
een leven dat net begint, met alleen die vage 
contouren van wat komen gaat, zal ze moe-
ten verenigen met de teleurstelling van een 
leven dat klaar is, waarin eigenlijk het laatste 
woord al is gezegd. Leven is vooruit en ach-
teruit tegelijk, zal Nena snel leren. Hoes geeft 
het personage een kracht mee die maakt dat 
je dat gelooft.

Daar had Diesing het bij moeten houden, 
bij die dochter waarvan we weten dat ze over-
eind zal blijven, ook al wil haar vader dood. 
Maar de makers kozen voor een ongeloof-
waardige slotscène, die uit de toon valt bij de 
cadans die daarvoor zo zorgvuldig is opge-
bouwd. Je voelt dat die scène niet op de wer-
kelijkheid gebaseerd is, want om te doen wat 

Nena daar doet, moet je wel heel erg door het 
leven getekend zijn. En dat is ze niet.

Het is het enige echte minpunt van een 
prettig lome film die ‘in de zomer van 1989 
ergens tegen de Duitse grens’ met weinig 
woorden de levens van z’n personages 
schetst. Het haar is geverfd, de jacks zijn van 
leer en de jongens rijden op brommers. Niet 
het keiharde verzet van de punk klinkt uit de 
speakers, maar de vrijere en dromeriger mu-
ziek van The Pixies. Een tijd die minder over-
zichtelijk en rechtlijnig zou worden dan het 
decennium daarvoor. Misschien geldt dat 
wel ook voor Nena’s leven, maar dat zegt de 
film gelukkig niet hardop. Goed is ook dat je 
precies weet waarom het huwelijk van Ne-
na’s ouders uit elkaar viel, zonder dat daar 
een woord over wordt gezegd.

Het is een coming-of-age-film, maar ei-
genlijk ook weer niet. Want Nena is niet 
groen meer, net zo min als haar vriendje, dat 
thuis ook al het een en ander te verstouwen 
heeft gekregen. Door de rustige toon en de 
nadruk op personages in plaats van gebeur-
tenissen, slalomt Diesing handig langs de 
gebruikelijke rituelen van het genre, zonder 
daar te blijven hangen.

Er is die eerste keer seks, maar die wordt – 
in een iets te nadrukkelijke montage trou-
wens – gespiegeld aan Nena’s bedlegerige 
vader. Zijn het haar gedachten die we dan 
zien, of is het de film die die vergelijking 
maakt? En als het haar gedachten zijn, bete-
kent dat dan dat ze zich schuldig voelt over 
zoveel vrijheid of over het plezier dat ze be-
leeft? En dat ze bij een jongenshonkbalteam 

gaat, is niet omdat ze een tomboy is, maar 
omdat het enige meisjesteam het jaar daar-
voor is opgeheven. Want zo werkt het voor-
dat je de wijde wereld intrekt: je doet het met 
wat er is, en niet omdat je zo metaforisch be-
zig wilt zijn.

Het gaat erom dat al die dingen Nena’s ei-
genheid laten zien. De dingen waaraan ze la-
ter terug zal denken, die ze zal koesteren of 
misschien vergeten, de dingen die haar zul-

len maken tot wie ze is. Waar gaat ze heen, 
denk je als het geluid van de laatste trein 
klinkt. Waar brengt die haar naar toe? Want 
“the Force is strong with this one, Jedi  
Master”. Net als bij Abbey Hoes. Dit kan  
het begin zijn van een mooie, lange reis.

roNald roverS  

nena duItSlaNd, 2014 |  regIe SaSkIa dIeSINg |  met 
abbey hoeS, uwe ochSeNkNecht, gIjS blom |  90 
mINuteN |  dIStrIbutIe cINÉart |  te zIeN vaNaF 11 
September
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Ontdek de nieuwe Studio Ghibli-film

van de Japanse animatiemeester Isao Takahata
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Amerikan Holocaust - Chris Woods

Omnia - Gebroeders Brandl

Pixel Theory - Verschillende regisseursLa mujer de Iván - Francisca Silva

Trent Harris - Luna Mesa Time to Kill - Brian Williams

2

OVER HET BUTFF
De echte filmliefhebber wil meer! Men heeft genoeg van de typische film formules en daar-
naast geven films met een hoge dosis special-effects nauwelijks voldoening. De films die op het 
BUTFF worden vertoond zijn de echte creatieve films met humor, special-effects, het narratieve, 
extremiteit en daarnaast deinzen we absoluut niet terug van een beetje gore.

DO
4 SEPT
20:30 UUR

De cinematografische beerput wordt weer 
 opengetrokken door Jan ‘Mr. Horror’  Doense 
en Jan ‘Max Rockatansky’ Verheyen!  Ver-
wacht de allerslechtste, vreemdste en  meest 
beschamende fragmenten die de  filmwereld te 
bieden heeft!  
 
Van Z-films tot exploitation, van grappig  tot 
gruwelijk. Het zit er allemaal in. Veel  wansma-
kelijk plezier gewenst!

BUT
SHORTS

HET HART 
VAN BUTFF

10 REASONS TO
  JOIN

Bij BUTFF krijg je de kans om zowel speelfilms als (animatie) shorts te bekijken van jonge, 
experimentele en vooral gepassioneerde regisseurs. Dus wie weet beleef jij de primeur van de 
nieuwe ‘Eraserhead’, ‘Braindead’ of ‘Pink Flamingo’s’! Sterker nog, ga daar maar van uit!

Wat zijn B-films?!

B-films waren de second 
features die vroeger in-
 gevuld werden naast de 
A-film.  Maar  “B”  stond 
dus niet persé voor Bad! 
Soms waren deze zelfs 
beter, of in ieder geval 
meer vermakelijk, dan de 
serieuze A-film. 

En Underground films?!

Een  underground  film is  
een  film  die  vaak  is be-
dacht en gemaakt 
door één persoon waar-
 bij deze een persoonlijk 
statement wil maken. Het 
is een film die radi caal af-
wijkt in vorm, techniek of 
inhoud, of in alle drie. 

En Trash films?!

Trash cinema is een min-
achtende term die film-
critici  “officieel”  ge bruik-
ten ter benaming van de  
B-films.  Denk aan subge-
nres als Mon ster, Gore & 
Nudie films.

BUT DELIGHT

BUT LIGHT FILMS
DIT JAAR!

ZIE PAG. 4 VOOR EEN COLLAGE!

Het bezoeken van het BUTFF is  natuurlijk het 
leukst met vrien den, film-, muziek- & kunst- 
lief hebbers. Het BUTFF plein brengt  een heer-
lijke mix van vrienden, bour gondische gezel-
ligheid,  bier en goed eten.
Samen met andere bezoekers, acteurs, regis-
seurs en performers  kletsen, luisteren en films 
kijken. Niemand zit verborgen achter  ‘artist 
only’ hekken en de mogelijkheid om met film-
makers uit  alle delen van de wereld in contact 
 te treden is volop aanwezig.  

Met de fantastische selectie  (ART) SHORT 
blokken krijg je  de kans het brede scala van 
BUTFF stijlen gedoseerd te  ondergaan.
Ondanks of juist mede dankzij  de soms ge-
brekkige budgetten  maken shorts door hun 
creati viteit duidelijk dat ‘BUT’ veel  kwaliteit en 
filmpassie biedt!

Het idee dat het BUTFF alleen maar gore en 
 heftige horror is, wordt bij deze ontkracht 
 door onze speciale BUT Light selectie!  

Griezel zonder bloedvergieten... 
 How thrilling!

FF!
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MEET & 
GREET
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Rampage 2 - Uwe Boll

8

5NIEUWE TALENTEN

MUZIEK HOOFDACT: 
VON MAGNET (FR)

Cinematografische kwaliteit van  enorm be-
lang!? Echter vele malen be langrijker voor BU-
TFF is creativiteit,  inventiviteit, enthousiasme 
en doorzettingsvermogen. Dat hebben nieuwe 
 helden nodig om tegen de stroom in  ons soort 
films te maken.

4MASTERCLASS
TRENT HARRIS

ZA
6 SEPT
16:00 UUR

Tijdens  de  9e  editie   van  het  
BUTFF  is Trent  Harris onze 
eregast. Bui ten een selectie 
van zijn  werken presenteert 
 Harris een informatieve  en naar 
verwachting  hilarische master-
class!

Eclectische mix van flamenco,  elektro, 
avant-garde en gothic  klanken. Duister, thea-
traal,  dansvoorstelling en concert in  een, ge-
schikt voor breed pu bliek. Al 20 jaar aan de top 
een  absolute aanrader.

DO 4 SEPT 22:00 UUR

ZA 6 SEPT 22:00 UUR

... EN ACHT ANDERE CONCERTEN OP HET BUTFF!

GENOMINEERDE FILMS 
UITREIKING ZA 6 SEPT 20:00 UUR

GRATIS PERF. 

CONCERT 

1
About  Brains! Ach  so! Das 
Gehirn!  Ons  brein! De zetel 
van verstand en emoties. Het 
hoofdthema van hetr festival, 
en de topic  van onze BUT-reis 
van filmclassics gevangen  in de 
afvoerputjes van de filmgeschie-
denis!

ABOUT 
BRAINS

4 B
R

A
IN FILM

CLAS
SICS!

De eerste films starten om 12 uur en de laat-
ste activiteiten  ronden af tegen 24 uur. In hart 
van eeuwenoude vestig ingsstad Breda. Een 
prachtige dagtrip van shoppen tot  film-hoppen, 
poëzie, muziek en uit eten op het BUTFF -plein. 
Mocht er nou nog twijfel zijn; hier onze  specia-
le Filmkrant aanbieding.

20x DAGKAART

Info & tickets:
 www.butff.nl/nl/artikel/filmkrant-aanbieding

(NORMAAL € 20,-) OP=OP

€15,-

10
The Cemetery - Adam Ahlbrandt Zombio 2 - Petter Baiestorf

Another - Jason Bognacki

Faraday - Norberto Ramos del Val

Pig Death Machine- Jon Moritsugu

Tussen de films door bieden we op en rond 
het BUTFF  plein nog veel meer activiteiten en  
belevingen zoals:

- Dichterspodium (DO 4 SEPT)
 - Kunstexposities (ALLE DAGEN) 
- Freaky Brain Lab (ZA 6 SEPT 16:00 UUR) 
- Kindermiddag (ZO 7 SEPT 14:00 UUR)  

En met een hapje en drankje kies je rustig de 
 volgende film uit of... blijf je gezellig hangen!

GRATIS
PLEIN

PROGRAMMA!

The Miracle of Life - Joël Rabijns & Yves Sondermeier

9
VAN 12 TOT 

24 UUR!
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Luna Mesa (2011)
Trent Harris, USA, 60 min, Engels, geen subs

Luna, een Cambodjaanse jonge schoonheid, heeft 
een affaire met een oudere man. Dan ontdekt ze hem 
dood in de hotelkamer in Phnom Penh. Ze gelooft dat 
het haar schuld is. Een spoor in zijn notitieboek ge-
vuld met cryptische  boodschappen  leidt  haar  naar  
Mexico  en verder als ze probeert te ontdekken waar-
om hij stierf.

Plan 10 from Outer Space (1995)
Trent Harris, USA, 80 min, Engels, EN subs

De  dromerige  Lucinda  schrijft  over  vreemde  per-
sonages  zoals  haar  overbuurman  dansend  in  zijn 
ondergoed.  Via  haar  broer,  die  een  fetisj  heeft  
voor damesondergoed,  komt  zij  achter  een  buiten-
aards complot  geleid  door  cultactrice  Karen  Black.  
Een meesterwerk  van  goedkope  cinema  compleet  
met  campy zang- en dansspektakel.

Rubin and Ed (1991)
Trent Harris, USA, 82 min, Engels, geen subs

In deze absurde roadmovie komt een onwaarschijn-
lijk paar samen om een bevroren kat te begraven in 
de woestijn. Onzekere verkoper Ed Tuttle ontmoet de 
bizarre Rubin (Crispin Glover) die de dood van zijn 
kat aan het verwerken is. Een ongewone vriendschap 
ontstaat als het tweetal een trip maakt door het weid-
se Utah op zoek naar de perfecte begraafplaats.

The Beaver Trilogy (2000)
Trent Harris, USA, 83 min, Engels, geen subs

In 1979 filmt Harris een talentenjacht waar een 
ambitieuze jongen aan deelneemt die hij net heeft 
ontmoet. Deze blijkt een imitatie te doen van Olivia 
Newton John  compleet in zwarte leder en blonde 
pruik. Wat zich ontvouwt is het vreemde, grappige 
en aangrijpend portret  van deze buitenstaander. Niet 
bereid om het verhaal te laten gaan, creërde Harris 
twee fictieve vervolgen met Sean Penn en later met 
Crispin Glover.
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B-filmgenie uit Salt Lake 
City,
Interview Trent Harris

Schrijver,  regisseur,  producent, professor,  Trent  Harris  is  het  
allemaal. 
Hij heeft een eigenzinnige wijze van filmmaken en weet zijn inkt-
zwarte humor op geheel  eigen  wijze  over  te  brengen.  En dat 
doet hij met passie én met ‘grote’ namen als Sean Penn en Crispin 
Glover. Tijdens  de  9e  editie  van  het  BUTFF  is Trent Harris de 
hoofdgast. Geheel in traditie zal de filmmaker voor alle geïnteres-
seerden, een informatief maar vooral, zo verwachten we, hilarisch 
on-stage interview geven. Maak gebruik van deze unieke kans om 
je film know how te vergroten en de verhalen en anekdotes van 
deze uitzonderlijke filmmaker te horen! Om vast op te warm hier-
onder een eerste interview met Harris

Hoe ben je als regisseur begonnen? 
Ik begon al met films maken op mijn achttiende. Ik heb tussendoor 
ook als cameraman gewerkt voor lokale tv-stations, maar daar-
naast heb ik altijd mijn eigen projecten gehad. In totaal zijn dat nu 
zo’n 200 films die in allerlei genres vallen zoals documentaire en 
experimentele film. Niet dat ze vertoond worden, maar het houdt 
me bezig en van de straat. Als ik geen films zou maken zou ik 
zeker gek worden.

Salt Lake City en de staat Utah vormen belang-
rijke plaatsen in je films. Salt Lake City is ook jouw thuisbasis. Wat maakt de stad zo bijzonder voor 
jou?
Het is een rustige en relaxte stad en dat maakt het een ideale werkplek voor mij. Het is er ook erg mooi en veel mensen weten dat niet. Een 
ander belangrijk voordeel voor een low-budget filmmaker is dat het er relatief goedkoop is. Ik hoef me geen zorgen te maken dat ik de huur 
niet kan betalen. Ik rijd in een oude auto en heb een bescheiden appartement. Zo heb ik ontdekt dat als ik mijn leven simpel houd, ik me kan 
richten op mijn complexe passies.

Jouw film Rubin & Ed is de grootste film in je oeuvre als je het bekijkt vanuit de productiekant. Hoe 
was het om met een grote studio te werken? Moest jij je visie bijstellen en compromissen doen?
Helaas is het compromis onvermijdelijk als je met grote studio’s werkt. Het is onmogelijk om precies datgene te krijgen wat je voor ogen hebt. 
Maar ik denk wel dat de kunst van het regisseren is dat je in eerste instantie niet krijgt wat je wilt. Vervolgens ga je kijken hoe je er toch iets 
van kan maken. Wat me verder opvalt met studio’s is dat naarmate er meer geld achter een productie zit je er gif op kan innemen dat je ook 
minder vrijheid hebt als regisseur. En wat ik met de jaren ook heb ontdekt is dat als er minder mensen bij een productie betrokken zijn, de kans 
groter is dat er uiteindelijk iets van de grond komt. 
 
Rubin & Ed werd gemaakt tijdens de opkomst van independent films aan het begin van de jaren negen-
tig. Werd de film goed ontvangen?
Critici haatten Rubin & Ed. Eigenlijk haten critici al mijn films als ik tenminste afga op hun eerste reactie. Het duurt meestal jaren voordat ze 
doorhebben wat ik precies aan het doen ben in mijn films. Maar één ding is wel duidelijk: de studio’s hebben geen interesse in wat ik doe. Ik 
verspil daarom geen tijd om me in te lullen in die hele scene. 

Je gaat op het BUT filmfestival ook een workshop geven. Wat is je advies voor startende filmmakers 
die hun dromen uiteindelijk op het witte doek willen zien?
Doe het gewoon! Ga niet om toestemming vragen. Wacht ook niet op de grote pot geld. En laat vooral niemand je demotiveren. Je moet het 
gewoon doen. Iemand vroeg ooit eens aan Stanley Kubrick hoe je een regisseur wordt. Zijn simpele antwoord: door te gaan regisseren.    

Annabelle’s Teaparty 
Noomi Spook

Kill The Noise - Lee Hardcastle 

Robotghost - Wiechert Warntjes
Oscurldad Blanca 

Rodolfo Herrero

Crazy For You - James Moran 

Dood aan de Powezie
Von Solo

Blaise - Chris Whitehead
Route

P. Shcherbatyuk

De Overkant 
Thijs van Gasteren, Christoffel Manders

Bobo Frituras
Felipe Gómez-Ullate

Lady and the Tooth
Shaun ClarkZombirama - Ariel López, Nano Benayón



Winnaar
Zilveren Beer
Beste Script

4 SEPTEMBER IN DE BIOSCOOP

EEN FILM VAN DIETRICH BRÜGGEMANN

STEVE COOGAN  ROB BRYDON
E E N  F I L M  VA N  M I C H A E L  W I N T E R B O T T O M

 25 SEPTEMBER IN DE BIOSCOOP

‘A S  F U N N Y  A S  T H E  F I R S T  G O - RO U N D,  M O R E  B E AU T I F U L  TO  LO O K  AT.
T H E  T R I P  TO  I TA LY  I S  T H E  G O D FAT H E R  2  O F  ROA D  M OV I E S.’

T h e  H o l l y wo o d  R e p o r t e r

Anyone for seconds?
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A Most Wanted Man PHiliP seymour Hoffman 
sPeelt als sPion zijn laatste rol
een nieuwe Corbijn, de allerlaatste Hoffman of 
toch gewoon een volgende le Carré? Genoeg 
redenen om uit te zien naar A Most Wanted 
Man, waarin koude Oorlogsmethoden worden 
aangewend voor nieuwe, hetere conflicten. 

door mark vaN deN tempel

Spionage is een smerig spel, maar iemand moet het 
spelen zodat wij allemaal rustig kunnen slapen. Dat was 
zo tijdens de hoogtijdagen van de Koude Oorlog, en dat 
is nog steeds zo in de wereld van na 9/11. Destijds was 
het John le Carré die het meest overtuigend het duistere 
schaakspel tussen Oost en West in romanvorm wist te 
gieten. Tegenwoordig is dat, tja, eigenlijk nog steeds Le 
Carré. Zijn A Most Wanted Man (2008) toonde dat ge-
heime eenheden nog steeds jacht maken op gevaarlijke 
‘mollen’, en dat zelfs dik bevriende naties elkaar nooit 
echt zullen vertrouwen. De vijand mag een ander ge-
zicht hebben, en het strijdtoneel verplaatst zijn naar het 
Midden-Oosten, de methodes van spionagediensten 
bleven grotendeels dezelfde.  

Decor is ditmaal Hamburg, waar Günther Bachmann 
(Philip Seymour Hoffman) een undercover-eenheid 
runt die zoveel mogelijk onder de radar van de eigen 
Duitse veiligheidsdienst opereert. Bachmann ontvangt 
informatie dat een jonge Tsjetsjeen in Hamburg contact 
probeert te zoeken met radicaal geachte moslim-
groeperingen. Deze Issa (de charismatische Grigoriy 
Dobrygin) kan door omstandigheden over veel geld  
beschikken, en het laatste waar Duitsland op zit te 
wachten is een eenzame moslim-wolf met miljoenen te 
besteden. En dus wordt de pro-deo-advocaat (Rachel 
McAdams) die Issa’s asielaanvraag begeleidt tot  
dubbelspel gedwongen, en wordt de bankier (Willem 
Dafoe) die de jongeman aan zijn geld moet helpen,  
gechanteerd om mee te werken. Terwijl zowel de CIA als 
de binnenlandse veiligheidsdienst over zijn schouder 
meekijken, probeert Bachmann een operatie op te zet-
ten die hem een veel grotere vis moet opleveren dan al-
leen een getraumatiseerde Tsjetsjeen.    

Het verbaast niet dat Anton Corbijn zich tot het ver-
haal van A Most Wanted Man aangetrokken voelde. Een 

thriller waarin karakters even belangrijk zijn als plot-
wendingen heeft hij al eens eerder gemaakt. En funky 
havenstad Hamburg is helemaal zijn terrein. Volop mo-
gelijkheden voor scènes in pittoreske barretjes waar nog 
gewoon DAF en Tom Waits worden gedraaid alsof de ja-
ren tachtig niet voorbij zijn gegaan. Le Carrés plot zit 
een stuk solider in elkaar dan die van Corbijns eerdere 
The American, waardoor de actie tijdens windstille mo-
menten niet als een pudding ineen zakt. Corbijn slaagt 
erin de meeste personages hier als echte mensen en niet 
als archetypen neer te zetten. Een Bourne-film wordt 
het nooit, maar niet eerder schuurde de fotograaf zo 
dicht tegen de mainstream aan.   

Corbijns grootste verdienste is zijn keuze voor de 
hoofdrolspeler. Natuurlijk kun je Philip Seymour Hoff-
mans laatste hoofdrol alleen maar in het licht van zijn 
overlijden bekijken. Maar zelfs al zou de acteur nog 
springlevend zijn, dan nog is zijn optreden een formi-

dabele prestatie. Bachmann is sluw, bot en manipula-
tief, maar nooit een kille uitvoerder. Hij walgt van bu-
reaucraten voor wie mensenlevens geen waarde heb-
ben, en is oprecht geïnteresseerd in de mens achter het 
doelwit. Hoffman is fysiek in zijn personage gekropen, 
een te zware, sjofele en vroegoude speurhond. Hij toont 
compassie, intelligentie en frustratie zonder dat zijn 
dialogen hem dit laten uitspreken. Het is een master-
class acteren, waarbij een cast van grote namen (Hoss, 
Brühl, Dafoe & Wright) toch een beetje verbleekt. Het is 
al vaak gezegd, maar A Most Wanted Man bewijst het 
weer: het verlies van Philip Seymour is dood- en dood-
zonde. 

a most Wanted man   duItSlaNd/vS, 
2014 |  regIe aNtoN corbIjN |  121 mINuteN |  met 
phIlIp Seymour hoFFmaN. rachel mcadamS, 
grIgorIy dobrygIN, wIllem daFoe, robIN wrIght | 
dIStrIbutIe eoNe |  te zIeN vaNaF 4 September
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Guardians of the Galaxy
James Gunn | Sciencefictionsuperheldenfilm uit 
de stal van Marvel is eerder een hele geslaagde 
persiflage dan dat hij herinnert aan Marvels best-
sellers Captain America en The Avengers. Licht-
jaren hier vandaan, onder schitterende CGI- 
sterren hemelen, draait het allemaal om een bol 
die iedereen wil hebben, “an Ark of the Covenant, 
Maltese Falcon kinda thing” zegt iemand, verwij-
zend naar beroemde MacGuffins uit andere films, 
al weet bijna niemand waar het ding toe in staat 

is. Een samengeraapt zooitje personages, waar-
onder een bijdehante wasbeer, een mompelende 
plataan en een Amerikaanse piloot die twintig 
jaar terug door aliens ontvoerd werd, ontpoppen 
zich als de weerbarstige helden van deze vro-

lijk-anarchistische ruimte-opera, die komt met 
de gebruikelijke erotische bodypaint voor alle 
vrouwtjes-aliens.  te zIeN vaNaF 14 auguStuS

As Above So Below
John erick dowdle | Indie horrorfilm in Blair 
Witch-found footage-stijl over een groepje 
onder zoekers dat in de catacomben van Parijs 
wordt opgejaagd door duistere krachten uit het 
verleden. Waar blijft dus dat horrorscenario over 
de aanleg van de Noord-Zuidlijn?
  te zIeN vaNaF 4 September

The Green Inferno
eli roth | Roth gaat ouderwets kannibalistisch 
los op een groepje goedbedoelende activisten die 
vanaf een New Yorkse campus naar Peru trekken 
om daar het regenwoud en als het even kan de 

Indianen te redden. Of andersom. Maar willen de 
Indianen wel gered worden? Willen ze niet liever, 
zeg maar, mensen eten? En zo blijkt maar weer 
dat je beter thuis kunt blijven. Een boodschap die 
Roth eerder in Hostel en Hostel 2 verkondigde, 

guardIaNS oF the galaxy

dawN oF the plaNet oF the apeS

kort



Gett - The Divorce Trial of Viviane Amsalem
de straf voor vrouw-zijn
een vormvast scheidingsdrama dat de 
absurde implicaties van israëls religieus- 
fundamentalistische huwelijkswetten 
haarfijn ontleedt.

‘Normaal’ is een van de meest gebruikte 
woorden in de scheidingszaak van Viviane en 
Elisha Amsalem, een zaak die in de bioscoop 
bijna twee uur in beslag neemt, maar in ver-
telde tijd ruim vijf jaar bestrijkt. Dat woord 
staat symbool voor de strijd om het morele 
gelijk, waarin een vrouw in Israël terechtkomt 
wanneer ze haar persoonlijke vrijheid zoekt. 

Gett (Hebreeuws voor ‘echtscheidingsbe-
schikking’) is het laatste deel van een trilogie 
rond het fictieve personage Viviane Amsalem, 
geschreven en geregisseerd door Ronit Elka-
betz (die ook de hoofdrol speelt) en haar broer 
Shlomi. Haar huwelijk was het onderwerp van 
To Take a Wife (2004) en de relatie met haar 
familieclan stond centraal in Shiva (2008). 

Omdat Gett de eerste uit de reeks is die in 
Nederland wordt uitgebracht, zullen de 
meesten van ons de film bekijken zonder 
kennis van Viviane’s voorgeschiedenis. Dat 
is niet erg: het sluit zelfs perfect aan bij de 
keuze van de makers om binnen de vier mu-
ren van de rechtbank te blijven. Want terwijl 
de echtgenoten en hun vertegenwoordigers 
pendelen tussen de wachtkamer en het grau-
we lokaal waar de zittingen worden gehou-
den, vraag je je natúúrlijk af: hoe steekt dat 
huwelijk dan in elkaar? Naarmate de rechters 
steeds dieper ingaan op de gedragingen van 
Viviane en haar man Elisha, groeit echter 
ook het besef hoe vreemd en ongepast die 
benadering is. De reden waarom Viviane 

haar keuze moet verdedigen om een relatie te 
beëindigen waaruit alle liefde is verdwenen, 
is schokkend archaïsch: het huwelijk bestaat 
in de Israëlische wetgeving niet als verbinte-
nis tussen individuele burgers, maar alleen 
als een religieus contract ter meerdere glorie 
van het jodendom. Tenzij hij aantoonbaar 
faalt als echtgenoot, is het de man die be-
paalt of er wordt gescheiden. En een schei-
ding is precies wat Elisha niet wil.

De slepende rechtszaak ontwikkelt zich 
als een omgekeerd schaakspel, waarbij gaan-
deweg meer stukken op het bord verschij-
nen: om de impasse te doorbreken roept de 
rechter getuigen op. Al die verschillende 
personages brengen vaart en een beetje lucht 
in het drama, dat daardoor aan een al te 
claustrofobische opzet ontsnapt. De camera 
blijft tijdens de hele film een statische obser-
vator en het decor is kaal: dat geeft alle 
ruimte aan de acteurs, die daar over het alge-
meen uitstekend raad mee weten. Indruk-
wekkend is Elkabetz in haar belichaming van 
Viviane, die murw en strijdbaar tegelijk de 
straf voor haar vrouw-zijn ondergaat, als een 
hedendaagse Jeanne d’Arc. 

SaSja koetSIer  

Gett – the divorce trial of Viviane amsalem  
ISraël, 2014 |  regIe roNIt eN ShlomI elkabetz |  115 
mINuteN |  met roNIt elkabetz, SImoN abkarIaN, 
meNaShe Noy |  dIStrIbutIe cINemIeN |  te zIeN 
vaNaF 4 September

Never a Dull Moment
reislustige 
duizendpoot
documentaire over rasavonturier en 
duizend kunstenaar Sam Waagenaar, die 
als fotograaf en verslaggever de hele  
wereld rondreisde. 

Sam Waagenaar (1908-1997) begon zijn 
loopbaan als schoeninpakker. Toen een bij 
MGM werkende vriend zijn hulp inriep om 

een half miljoen (!) reclamepamfletten voor 
Ben-Hur (1925) te verspreiden, waarmee men 
na het drukken toch niet zo goed raad wist, 
bleek hij over commercieel talent te beschik-
ken. Hij regelde dat de Hema bij elk verkocht 
product een pamflet meegaf en de Hollandse 
zuivel van Ben-Hur-stickers werd voorzien. 
Ben-Hur werd een kassucces, en Waagenaar 
werd publiciteitsmanager voor MGM.

Dat was nog maar het begin van Waage-
naars indrukwekkende carrière. Na voor 
MGM in Amerika en Parijs gewerkt te heb-
ben, werd hij verslaggever. Tijdens de  
Tweede Wereldoorlog, waarvoor hij uit 
Frankrijk naar Amerika vluchtte, volgde hij 
een drieweekse opleiding tot spion en nog 
weer later schreef hij een gezaghebbende 
biografie over Mata Hari. Tijdens WOII werd 
hij zelf uiteindelijk géén spion, maar speelde 
hij wel tot tien maal toe een nazi in Holly-
woodfilms, terwijl in diezelfde periode in 
Amsterdam zijn ouders gedeporteerd wer-
den. Tegen het eind van de oorlog werd hij 
oorlogsfotograaf in Europa.

Over zijn opwindende leven schreef 
Waagenaar een autobiografie, die ongepu-
bliceerd bleef. Regisseur Pim Zwier wist er 
de hand op te leggen en nam Waagenaars 
boek als leidraad voor een documentaire. De 
film toont foto’s en beelden uit plakboeken 
van Waagenaar, begeleid door diens teksten 
(in een voice-over van Hans Dagelet) en ge-
lardeerd met mooi archiefmateriaal, waar-
onder footage van een cameraman met wie 
Waagenaar de bevrijding van Frankrijk vast-
legde. 

Het is in principe een erg goed idee, om 
het verhaal van deze in de vergetelheid ge-
raakte Waagenaar te vertellen, en en passant 

via diens eigen ‘kleine’ geschiedenis ook heel 
veel van de Grote Geschiedenis te laten zien: 
het ‘Baby Blitz’-bombardement op Londen, 
de zeer ontroerende ontvangst van Waage-
naar en zijn perskornuiten in Parijs, die haast 
geen adem meer konden halen door de eufo-
rische kussen waarmee de Françaises hen als 
bevrijders binnenhaalden; het adembene-
mende beeld van het Berlijnse park Tiergar-
ten, waar alle bomen na de oorlog waren om-
gehakt om op te stoken; en Auschwitz, zeer 
kort na de oorlog, waar zijn ouders waren 
omgekomen en de grond nog vol lag met 
tandenborstels, lepels, muntjes en andere 
“basisvoorwerpen van beschaving”, in de 
woorden van Wagenaar.

Spijtig genoeg weet de documentaire on-
danks al die interessante beelden en verhalen 
niet continu de aandacht vast te houden. 
Misschien zit hem dat in de combinatie van 
chronologisch verhaal, voice-over, veel sta-
tisch beeld en de regiekeuze om een behoor-
lijk lange periode van Waagenaars leven te 
tonen, tot ver na de oorlog, zonder al te dui-
delijk zwaartepunt. Maar misschien zit het 
hem het meest in de tekst van Waagenaar 
zelf. Uit zijn teksten en foto’s blijkt dat hij 
overal vrienden had en geliefdes, en ouders 
en een broer, en dat hij onvermoeibaar foto-
graferend de wereld afreisde. Maar wat zijn 
Wanderlust voortstuwde, wie hijzelf en al 
die mensen waren, de kleine geschiedenis: 
dat blijft helaas iets te mistig. 

jaNNa reINSma  

never a dull moment NederlaNd, 2014 |  regIe 
pIm zwIer |  87 mINuteN |  dIStrIbutIe cINema 
delIcateSSeN |  te zIeN vaNaF 21 auguStuS

waarin jonge Amerikaanse vrouwen in jarretels 
helemaal niet welkom bleken in Slowaakse pensi-
onnetjes.  te zIeN vaNaF 11 September

The November Man
roger donaldson | Pierce Brosnan zoals we hem 
het liefst willen zien: als een ex-CIA-agent in een 
spionagethriller die weer actief wordt om een 
hele persoonlijke missie uit te voeren. Alsof dat al 

niet genoeg formulewerk is, moet hij het ook nog 
opnemen tegen een voormalige pupil, de inmid-
dels volwassen geworden Olga Kurylenko, die in 
de tussentijd heeft geleerd in minirokjes en op 
hakken te lopen. Het heeft allemaal te maken met 
hoge CIA-figuren en de aanstaande Russische 
president en het is gebaseerd op de roman There 
Are No Spies van Bill Granger, het zevende boek in 
de The November Man-serie. 
 te zIeN vaNaF 11 September

The Prince
Brian a. miller | Een ex-huurmoordenaar (zie ook 
hierboven) wordt weer actief als zijn dochter 
wordt gekidnapt. Alsof dat al niet genoeg formu-
lewerk is, moet hij het ook nog opnemen tegen 
een voormalige rivaal. Speciaal voor deze film 
haalde Bruce Willis zijn klassieke grijns uit de 

kast. Maar er is meer. Niet alleen verschijnt de 
rappende acteur 50 Cent in het decor, ook het 
Zuid-Koreaanse zangtalent Rain acteert een stuk 
mee. Prima film natuurlijk voor op de zondagoch-
tend.  te zIeN vaNaF 18 September

gett
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Life of Crime
daniel Schechter | Twee criminelen komen in de 
problemen als ze Jennifer Aniston ontvoeren en 
haar corrupte echtgenoot de 1 miljoen dollar los-
geld weigert te betalen. 
 te zIeN vaNaF 18 September

Deliver Us From Evil
Scott derrickson | Een New Yorkse rechercheur 
raakt ervan overtuigd dat een serie moorden het 
gevolg is van een bizar bovennatuurlijk fenomeen 
en roept de hulp van een priester in. 
 te zIeN vaNaF 18 September

If I Stay
r. J. Cutler | De jonge Mia Hall belandt na een 
auto-ongeluk in een coma, waarbij haar geest uit 
haar lichaam treedt. Gevangen tussen leven en 

dood kijkt ze naar het heden en verleden en moet 
beslissen of ze terugstapt in haar lichaam of blijft 
waar ze is. Naar de young adult-roman van Gayle 
Forman uit 2009.  te zIeN vaNaF 18 September

Bloedlink
Joram lürsen | Openingsfilm van het Nederlands 
Film Festival, gebaseerd op het Britse The Disap-
pearance of Alice Creed. Twee ex-gevangenen 
ontvoeren een jonge vrouw, in de hoop losgeld te 

Above Us All
intiem 3d-experiment
deze intieme en filosofische film over 
verwerking van verdriet pakt uit als een 
mooie artistieke toepassing van 3d. nog 
steeds een zeldzaamheid.

Eenheid van tijd en ruimte. Dat is het sleu-
telbegrip achter de bijzondere vormgeving 
van dit verrassende 3D-experiment van Eu-
genie Jansen (Tussenland, Calimucho). Want 
Above Us All is meer dan alleen het verhaal 
van een Australisch meisje met Aboriginal- 
wortels dat na de dood van haar moeder met 
haar Belgische vader verhuist naar het 
Vlaamse stadje Ieper.

Het is ook een bespiegeling over herinne-
ringen aan de doden, de verhalen waarmee 
we ze levend houden en mythes over onze 
plaats in de kosmos. Zo zet de film legendes 
van Aboriginals naast de minder exotische 
gedenktekens, het museum en de herden-
kingen waarmee in Ieper de slachtoffers van 

de Eerste Wereldoorlog worden herdacht. 
Intussen verwerken die vader en zijn dochter 
hun eigen verdriet. Verdriet dat je vastna-
gelt, terwijl de rest van de wereld ogen-
schijnlijk onaangedaan verder gaat.

Juist dat laatste gevoel wordt op een tref-
fende manier weerspiegeld in de opvallende 
vorm die Jansen koos. Iedere scène bestaat uit 
een lange, ononderbroken opname in 3D, 
waarbij de langzaam ronddraaiende camera 
een volledige cirkel maakt. De spelers worden 
daarbij in weidse landschappen, dorpse loca-
ties of intieme vertrekken quasi-toevallig be-
trapt, en verdwijnen ook weer uit beeld. Af en 
toe doorbreekt Jansen dit realisme met een 
magisch moment, of door iemand recht voor 
de camera te plaatsen en mee te laten draaien, 
terwijl een voice-over ons deelgenoot maakt 
van de gedachten. Onthutsend rauw zijn de 
authentieke stereofoto’s van de slagvelden 
van WOI.

Dat klinkt misschien streng en kunstma-
tig, maar het werkt heel mooi, mits je Above 
Us All niet vergelijkt met een normale speel-
film. Het is meer een losse opeenvolging van 
taferelen. Toch roept juist dat intact houden 

van ruimte en tijd wel een soort documentair 
gevoel op, uiteraard versterkt door het deels 
geïmproviseerde spel van de non-professio-
nele acteurs. De vader (Maarten Baes) is zo-
wel in de film als in werkelijkheid een ster-
renkundige. Daarnaast is het goed om te zien 
dat 3D ook zonder spektakel kan. Het is hier 
sober en effectief. Alleen in de donkerder 
scènes komt het wat minder goed tot zijn 
recht – dat is althans mijn beleving.

Het resultaat is een kalme, bijna hypnoti-
serende ervaring waar je langzaam in groeit. 
Binnen deze rigoureuze opzet blijkt veel 
plaats voor het alledaagse, de herkenbare en 
aandoenlijke momenten rond het meisje, 
haar vader en de mensen om hen heen. Dat 
alles ontroerde me uiteindelijk meer dan ik 
op grond van het concept verwachtte. 
Nieuwkomer Shayleah Sands is volstrekt 
overtuigend als de jonge tiener die zich met 
tegenzin in haar nieuwe omgeving voegt en 
haar vader verwijt dat hij haar moeder is ver-
geten. Zonder enig melodrama worden we 
deelgenoot gemaakt van de stille ontredde-
ring van de vader, en van zijn eerlijke poging 
om het contact met zijn dochter te herstel-
len.

Jammer dat Above Us All voorlopig op een 
beperkt aantal plaatsen is te zien. Om de be-
weging in 3D vloeiend te maken, is gekozen 
voor de hogere beeldsnelheid van 50 beelden 
per seconde, maar lang niet alle 3D-zalen 
kunnen dat aan.

leo baNkerSeN  

above Us all NederlaNd/belgIë, 2014 |  regIe 
eugeNIe jaNSeN |  93 mINuteN |  met Shayleah 
SaNdS, maarteN baeS |  dIStrIbutIe rIekS 
hadderS/mokum FIlmdIStrIbutIe |  te zIeN vaNaF 11 
September

lIFe oF crIme
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The Third Side of the River
wie is die man die zondags met mama vrijt?

machismo en standsverschillen tieren 
welig in de argentijnse provincie, waar 
een vader zijn onwettige zoon maar wat 
graag vooruit wil helpen in de wereld. 

In het verhaal El tercero orilla del rio (De der-
de oever van de rivier) van João Guimarães 
Rosa laat een man op een dag een kano be-
zorgen en peddelt de rivier af om nooit meer 
voet aan wal te zetten. Met zijn onverklaarde 
afwezigheid groeit paradoxaal genoeg de in-
vloed die hij uitoefent op het leven van zijn 

vrouw en kinderen. Mogelijk had Celina 
Murga deze parabel in gedachten toen ze de 
titel voor haar film koos. Want in het va-
der-zoondrama The Third Side of the River is 
de vaderfiguur net zo allesbepalend als hij 
afwezig is. 

Voor Nicolas, Andrea en hun broertje 
Esteban is Jorge de man die af en toe langs-
komt om met hun moeder het bed in te dui-
ken en wat geld achter te laten, voordat hij 
terugkeert naar zijn officiële gezin. Kleine 
gebaren en oogbewegingen maken glashel-
der dat hij nooit een vaderrol van enige bete-
kenis heeft gespeeld in het leven van de kin-
deren, maar zijn materiële invloed is evi-
dent: dankzij de giften van hun vader zitten 
ze bijvoorbeeld op een school die eigenlijk 
boven hun stand is. 

Als een echte patriarch ziet Jorge hen ech-
ter vooral als nageslacht, en zijn interesse in 
zijn oudste zoon neemt toe naarmate die de 
drempel van volwassenheid nadert. Hij re-
gelt voor Nicolas een stage in het ziekenhuis 
waar hijzelf arts is, en leert hem hoe de fami-
lieranch wordt bestierd. Dat zijn zoon in zijn 
voetsporen zal treden is voor Jorge een feit. 
Maar achter de zwijgende, doordringende 

blik van Nicolas begint iets te gisten.
Veel draait om ogen in The Third Side of 

the River: de camera vangt blikken die alles 
onthullen over de karakters van de familiele-
den, hun onderlinge relaties en wat zich on-
derhuids allemaal afspeelt. Niets daarvan 
wordt gearticuleerd, maar des te sterker 
maakt de film voelbaar waar de pijn zit.

Murga’s ingetogen, observerende stijl en 
haar uitstekende regie van hoofdzakelijk 
niet-professionele acteurs werd al opge-
merkt in het festivalcircuit, en haar eerste 
twee films Ana y los otros (2003) en Una se-
mana solos (2007) kregen in Nederland een 
Tiger (dvd-)release. De steun van Martin 
Scorsese, aan deze film verbonden als uit-
voerend producent, zal zeker hebben bijge-
dragen aan het feit dat Murga’s derde speel-
film het grote doek haalt.

SaSja koetSIer  

the third Side of the river argeNtINIë 2014 | 
regIe celINa murga |  92 mINuteN |  met alIaN 
devetac, daNIel veroNeSe, gaby Ferrero, IrINa 
wetzel |  dIStrIbutIe juSt FIlm |  te zIeN vaNaF 28 
auguStuS



The Trip to Italy
ouwehoeren 
op topniveau
in het vervolg op de hilarische kletskoek-
komedie The Trip serveren de Britse ko-
mieken Steve Coogan en rob Brydon 
meer van hetzelfde. Vernieuwend? Voor 
geen meter. amusant? reken maar!

Michael Winterbottom lijkt in The Trip en het 
vervolg The Trip to Italy onzichtbaar als  
ma ker. Maar als zo vaak in het oeuvre van de 
regisseur van Wonderland, 24 Hour Party  
People en In This World: schijn bedriegt. Ter-
wijl de constant kibbelende komieken Steve 
Coogan en Rob Brydon uitvergrote versies van 
zichzelf spelen, doet Winter bot tom alsof hij 
slechts een reportage maakt van een culinaire 
reis door Italië. Hij benadrukt zijn quasi - 
documentaire stijl door te strooien met opna-
mes van chefs in restaurantkeukens, die ex-
travagante gerechten op borden schikken.

De geserveerde gerechten zijn echt, de 
zonnige locaties eveneens. En vermoedelijk 
hadden ook de meeste gasten van de door 
Brydon en Coogan bezochte restaurants niet 
door dat zij figuranten zouden zijn in een 
BBC-serie, die net als de eerste Trip voor 
buitenlandse consumptie bewerkt zou wor-
den tot een bioscoopfilm. 

Van Winterbottom mogen Coogan en 
Brydon, beiden bouwjaar 1965, al sinds de 
verrukkelijke film-over-het-maken-van-
een-onverfilmbare-film Tristram Shandy: 
A Cock and Bull Story spelen met hun 
publie ke imago. Coogan is, mede door zijn 
acteerwerk voor Winterbottom en rollen in 
Hollywood, bekender buiten Engeland. 
Welshman Brydon is juist populairder in de 
Britse media, door optredens in quizzen en 
commercials.

Al vroeg in de grotendeels geïmproviseer-
de komedie weidt Brydon uit over het feit dat 
hij zo ‘affable’ (innemend) is. Als publiek 
persoon, maar vooral in het echt! Daarte-
genover stelt de jaloerse Coogan quasi-be-
scheiden vast dat niemand zich hen over 
tweehonderd jaar zal herinneren. Tenzij ze 
zich Coogan herinneren, uiteraard. Aan het 
begin van hun Italiaanse trip langs zes ster-
renrestaurants klaagt Coogan: “We gaan 
toch geen imitaties doen? Daar hebben we 
het over gehad!”

En wat denk je? Net als in het in Noord- 
Engeland gesitueerde The Trip gaan ze weer 
helemaal los op Michael Caine (hilarisch). En 
ook op Robert De Niro (flauw bij Brydon, 
akelig raak bij Coogan) en Hugh Grant (geni-
aal ingezet door Brydon). We hebben het al-
lemaal al een keer gezien. En er hartelijk om 
gelachen. En ook nu is het leuk. En meer nog 
dan in The Trip zorgt de vorderende leeftijd 
van de concurrerende komieken voor een 
existentialistisch-tragische subtekst. Die 
overigens voortdurend met een tongue-in-
cheek onderuit wordt geschoffeld. Door de 
groteske verwijzingen naar dichter Lord By-
ron, bijvoorbeeld. Of door de gortdroge 
commentaren op de teksten van Alanis Mo-
risette’s doorbraakalbum Jagged Little Pill 
dat beide mannen herinnert aan hun eigen 
hoogtijdagen.

Gezien de reële Hollywoodambities van 
beide komieken – inzet van veel onderhuidse 
stekeligheden – zou het prachtig zijn om hen 
over een jaar of vier opnieuw te volgen op 
hun The Trip to the USA. Op voorwaarde dat 
ze weer net zo gênant weinig aandacht  
besteden aan hun driesterrenmaaltijden.  
Omdat je in restaurants waar op topniveau 
wordt gekookt nu eenmaal ook op topniveau 
kunt ouwehoeren.

FrItz de joNg  

the trip to italy vereNIgd koNINkrIjk, 2014 | 
regIe mIchael wINterbottom | 108 mINuteN |  met 
Steve coogaN, rob brydoN |  dIStrIbutIe wIld 
buNch |  te zIeN vaNaF 25 September

Chef
tierende  
topkok 
regisseur/acteur Jon Favreau (Iron Man) 
keert even terug naar zijn indieroots. in 
Chef speelt hij een topkok die zijn passie 
voor het koken moet hervinden.

Een maand of wat geleden maakte de Am-
sterdamse restauranthouder Bakker Baard 
zichzelf belachelijk door op Facebook de on-
middellijke sluiting van zijn restaurant aan te 
kondigen. Aanleiding was een recensie in 
Het Parool. Het welwillende stukje van Hiske 
Vesprille (rapportcijfer 7) moest volgens 
Baard van de Parool-website worden verwij-
derd. Toen de krant dat uiteraard weigerde 
besloot hij dan maar zijn ‘zaak uit de werke-
lijkheid te verwijderen’. De fittie werd opge-
pikt op enkele websites, en al snel stond Bak-
ker Baard door zijn actie te boek als ‘jankerd’ 
en ‘huilebalk’.

Dit lokale horecarelletje valt in het niet bij 
de storm die topchef Casper (Jon Favreau) 
oogst als hij een restaurantcriticus van re-
pliek dient op Twitter. Zijn mediawijze 
zoontje van tien legt uit dat een tweet echt 
iets anders is dan een sms-je aan één per-
soon, maar Casper blijft boos om zich heen 
twitteren. Nog erger maakt hij het door de 
criticus in een bomvol restaurant de huid vol 
te schelden. Restaurantgangers leggen dit 
uiteraard vast met hun smartphone. In no 
time gaat het filmpje van de tierende kok 
viral. Casper kan zijn koksmessen wel inpak-
ken: in Los Angeles komt hij niet meer aan de 
bak.

Via een serie zijwegen – en die bewandelt 
deze losse goedvoelkomedie volop – belandt 
de uitgerangeerde chef in Miami, de stad 
waar hij ooit begon met koken. Met hulp van 
zijn meegereisde zoontje en zijn loyale sous-
chef (een sappige John Leguizamo) tovert hij 
een ranzige tacokar om in een droomkeuken 
op wielen. Op een roadtrip van Florida naar 
Californië serveert de steeds hechtere keu-
kencrew vervolgens superieure variaties op 
Amerikaanse streetfood-klassiekers: Cuban 
Sandwiches in Miami, Po’boys en beignets 
in New Orleans en Texaanse BBQ in Austin. 
De overdadig gevulde sandwiches worden al 
net zo watertandend lekker in beeld gebracht 

als de culinaire topstukjes die Casper in zijn 
sterrenrestaurant bereidt. Jon Favreau ging 
voor zijn rol in de leer bij echte chefs, en dat 
zie je. Dit is eerlijk eten, bereid met de aan-
dacht die mooie producten verdienen.

Chef kent ook minder geslaagde kanten. 
Zo zijn Scarlett Johansson en Sofia Vergara 
bedeeld met magere vrouwenrollen, duren 
enkele muzikale intermezzi veel te lang en 
verliest de film nogal eens de grote lijn uit het 
oog. Daartegenover staan smakelijke gast-
rollen voor Iron Man-ster Robert Downey 
Jr., Oliver Platt en Dustin Hoffman. En de 
elfjarige Emjay Anthony is hartveroverend 
als het zoontje dat eindelijk een band op mag 
bouwen met zijn vader. De belangrijkste 
troef van de film is echter de breed uitgeme-
ten passie voor de Amerikaanse culinaire 
traditie.

FrItz de joNg  

Chef vereNIgde StateN 2014 |  regIe joN Favreau | 
met joN Favreau, johN leguIzamo, SoFIa vergara | 
114 mINuteN |  dIStrIbutIe upI |  te zIeN vaNaF 4 
September

vangen van haar rijke vader. Maar tijdens de lange 
onderhandelingen begint de machtsverhouding 
tussen de vrouw en haar ontvoerders te verschui-
ven.  te zIeN vaNaF 25 September

The Equalizer
antoine Fuqua | Denzel Washington als een 
ex-commando die ooit z’n dood in scène zette om 
een rustig leven te kunnen leiden. Na jaren van 
patience en caviafokken ziet hij zich gedwongen 

de wapens weer op te pakken om een jong meisje 
uit de klauwen van de Russische maffia te red-
den. Zoals altijd met het recht aan z’n zijde. 
 te zIeN vaNaF 25 September 

The Maze Runner
Wes Ball | In de slipstream van The Hunger 
Games wordt de jonge hoofdpersoon in The Maze 
Runner wakker in een doolhof, zonder herinnerin-
gen aan de buitenwereld. Alleen door flarden van 
herinneringen aan z’n leven vroeger samen te 
voegen, die hij krijgt door aanwijzingen in het 
doolhof, kan Thomas misschien een uitweg vin-
den.  te zIeN vaNaF 25 September

twItter @roNaldroverS

bloedlINk

the trIp to Italy

the maze ruNNer

the equalIzer

cheF
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alkmaar
 Filmhuis alkmaar

Verdronkenoord 12 | 072-5110136 | 
filmhuisalkmaar.nl | Raad pleeg de 
site voor het actuele programma 

almelo
 Filmhuis almelo

Elisabethhof 4 | informatie-reser-
veren 0546-850264 | filmhuisal-
melo.nl | Aanvang: 20.15
De 100-jarige man die uit het raam 
klom en verdween vr 26 | The Ama-
zing Catfish wo 10 | Attila marcel vr 5 | 
Dorsvloer vol confetti wo 17 | The Dou-
ble di 23 

almere
 Corrosia Stad/theater, expo & 

Film
Stadhuisplein 2 | 036-5215929 | 
corrosia.nl 
Zero Dark Thirty do 11, 20.00 | open-
luchtvoorstelling | keuzefilm do 25, 
20.30 (stemmen kan via website, de 
meeste stemmen gelden) 
Het nieuwe filmhuis/de nieuwe 
bibliotheek
Stadhuisplein 101 | 036-5486000 | 
denieuwebibliotheek.nl /hetnieu-
wefilmhuis

The Double vr 5 en di 9, 19.30 | wo 10, 
11.00 | The Grand Budapest Hotel di 2, 
19.30 | The Homesman vr 26 en di 30, 
19.30 | wo 1 okt, 11.00 | Lucia de B. za 
20, 14.00 | di 23, 19.30 | wo 24, 11.00 | 
magic in the moonlight vr 19, 19.30 | 
Philomena wo 3, 11.00 | Das Woche-
nende vr 12 en di 16, 19.30 | wo 17, 11.00 | 
cinema curioso | Het nieuwe filmhuis 
1 jaar: selectie hilarische filmfragmen-
ten, die met liefde zijn gemaakt, maar 
waarbij zo’n beetje alles fout ging wat 
er fout kon gaan. za 6, 14.00 (met hap-
je en drankje) | casla Film | Pak de vrij-
heid wo 3, 19.30 

alphen a/d rijn
 Parkfilmhuis

Cornelis Geellaan 2 (Park Rijn-
stroom) | 0172-493737 | parkfilm-
huis.nl
Dorsvloer vol confetti wo 17, 19.30 
(voorpremière) | The Immigrant vr 5, 
21.30 | zo 7 t/m di 9, 20.30 | Tracks do 
4, za 6 en wo 10, 20.30 | vr 5, 19.30 | di 
9, 13.30 | deutsche woche / gluren 
bij de buren | Diplomatie do 11 en za 13, 
20.30 en di 16, 13.30 | Feuchtgebiete 
vr 12, 21.30 | zo 14 en di 16, 20.30 | Das 
Wochenende vr 12, 19.30 | ma 15, 20.30 
| wo 17, 21.30 | boekenweek | De 100 ja-
rige man die uit het raam klom en ver-
dween do 18, za 20 en ma 22, 20.30 | vr 

19, 21.30 | zo 21, 14.30 | di 23, 21.00 | di 
30, 13.30 | The Book Thief vr 19, 19.00 | 
zo 21 en wo 24, 20.30 | di 23, 14.30 | do-
cumentaire Festival | Happily ever Af-
ter do 25 en di 30, 20.30 | za 26, 19.30 | 
The missing Picture vr 26, 21.30 | zo 28 
en wo 1 okt, 20.30 | Winter nomads vr 
26, 19.30 | za 27, 21.30 | ma 29, 20.30 

amersfoort
 Filmtheater de lieve Vrouw

Lieve Vrouwestraat 13 | 
033-4226555 | lievevrouw.nl | pro-
gramma wordt wekelijks aange-
vuld, zie website
premières | Clouds of sils maria van-
af do 11 | Dorsvloer vol confetti (van-
af do 18 (o.v.b.) | Gett - The Divorce Tri-
al of Viviane Amsalem vanaf do 4 | 
kreuzweg vanaf do 4 | A most Wan-
ted man vanaf do 4 | Partygirl van-
af do 18 (o.v.b.) | The Trip to Italy van-
af do 25 | verwacht | Jimmy’s Hall | 
Nog te zien | L’ homme qu’on aimait 
trop | magic in the moonlight | maps 
to the stars | The Third side of the Ri-
ver | the hitchcock touch | Rear Win-
dow | shadows of Doubt | To Catch a 
Thief | Shorts | deze maand: The Herd | 
gay Night | verwacht: Rosie’s son | ci-
neSingle | The Trip to Italy zo 21, 12.00 
| Nederlandse Filmdagen | Feestelijke 
filmweek vanaf do 25 

amsterdam
 Cinema111

Arie Biemondstraat 111 | 020-
6169994 | info@lab111.nl | lab111.nl 
| Raad pleeg de website voor het 
actuele programma

 Cinema de Balie
Kleine-Gartmanplantsoen 10 | 
informatie: 020-5535151 | reserve-
ring: 5535100 | debalie.nl
Alphabet vanaf do 18 dagelijks | The 
Lab wo 10, 20.00 (met nagesprek met 
de regisseur) | manuscripts don’t 
Burn vanaf do 25 dagelijks | mistaken 
for strangers dagelijks | Paradijsbe-

stormers do 11, 21.15 (met nagesprek) | 
sagrada - el misteri de la creació da-
gelijks | The Unknown Runner do 18, 
20.00 (met nagesprek met o.a. de re-
gisseur) | Fullscreen | Eens per kwar-
taal de beste clips van de afgelopen 
maanden, clips van een maker in fo-
cus en een themablok met classics vr 
26, 20.00 

 Filmhuis Cavia
Van Hallstraat 52-1 | 020-6811419 | 
filmhuiscavia.nl | Aanvang: 20.30 | 
Raad pleeg de website voor het 
actuele programma

 Cinecenter
Lijnbaansgracht 236 | 020-6236615 
(vanaf 15.45) | cinecenter.nl | pro-
grammering is onder voorbehoud
verwachte premières | Clouds of sils 
maria vanaf do 11 | Gett - the Divor-
ce Trail of Viviane Amsalem vanaf do 
4 | A most Wanted man vanaf do 4 | A 
Trip to Italy vanaf do 25 | Nog te zien | 
Boyhood | magic in the moonlight 

 eye Filmmuseum
IJpromenade 1 | 020-5891400 | eye-
film.nl
premières | 2/11 – Het spel van  de 
wolf vanaf do 25 | Above Us All (3D) 
vanaf do 11 | Le grand cahier vanaf do 
18 | kreuzweg vanaf do 4 | The Tale of 
Princess kaguya vanaf do 4 | Winter 
sleep (kis uykusu) vanaf do 25 | voor-
première | kreuzweg zo 31 aug, 16.30 
(met interview regisseur) | prolonga-
ties | Boyhood | Club sándwich | Dazed 
and Confused | magic in the moonlight 
| maps to the stars | sagrada: el mis-
terio de la creación | The Third side 
of the River | Videodrome | Nuri bilge 
ceylan special | Climates (Iklimler) 
wo 17, 18.45 | Clouds of may (mayis si-
kintisi) vr 12, 18.45 | once Upon a Time 
in Anatolia (Bir zamanlar Anadolu’da) 
za 20, 21.00 | zo 28, 14.00 | Three mon-
keys (Üç maymun) zo 21, 21.15 | Uzak 
(Distant) za 13, 17.00 | david cronen-
berg special | BeYonD Biennial (Com-
pilatieprogramma) za 6 en za 13, 21.00 | 
Cosmopolis di 9, 21.30 | Crash wo 3, zo 
7 en zo 14, 21.30 | eXistenZ di 2 en vr 12, 
21.30 | The Fly wo 10, 21.30 | Primer vr 
5, 21.00 | The Terminator do 4, 21.30 | 
The Terminator 2 - Judgement Day do 
11, 21.30 | the hitchcock touch | The 
39 steps zo 21, 11.00 | Blackmail zo 14, 
16.00 | Family Plot zo 14 en wo 24, 19.15 
| Frenzy wo 10, 19.15 | ma 22, 19.30 | 
German Concentration Camps Factu-
al survey zo 28, 19.00 | The Hitchcock 
Tapes (Compilatieprogramma) di 23, 
19.15 | Hitchcock Unseen (Compilatie-
programma) ma 29, 19.15 | I Confess wo 
10, 16.30 | di 16, 21.30 | Lifeboat ma 8, 
19.30 | do 18, 19.15 | The Lodger: A story 
of the London Fog do 4, 19.15 (met in-
leiding) | The man Who knew Too much 
ma 1, 16.30 | marnie zo 7, 19.15 | north 
by northwest zo 28, 11.00 | The Paradi-
ne Case vr 5, 19.15 | The Pleasure Gar-
den zo 7, 16.00 | Psycho  do 11, 16.30 
| Rebecca di 2, 19.15 | saboteur vr 5, 
16.30 | do 11, 19.00 | spellbound wo 3, 
16.30 | strangers on a Train wo 3, 19.15 
| vr 12, 16.30 | Torn Curtain di 2, 16.30 | 
zo 21, 21.30 | Young and Innocent ma 
1, 19.30 | za 6, 16.30 | The Wrong man 
ma 15, 19.30 | di 23, 21.30 | cursus the 
hitchcock touch: in vijf stappen hit-
chcock (her)ontdekken | Auteurschap 
en reputatie : Film: Downhill ma 25 aug, 
19.30 | Kinderen, dood en leven : Film: 
Young and Innocent ma 1, 19.30 | Rei-
zen : Film: Lifeboat met vooraf Bon 
voyage ma 8, 19.30 | Misverstanden 
: Film: The Wrong man ma 15, 19.30 | 
Suspense, taal en communicatie : Film: 
Frenzy ma 22, 19.30 | cello & Film | An-
ner Bijlsma, musicus zo 14 en zo 21, 
15.00 | Blackmail zo 14, 16.00 (met live 

muziek) | Cave of Forgotten Dreams za 
20, 12.30 | Cello en experimentele film 
di 16, 19.15 (Compilatieprogramma met 
live muziek) | kolya + live concert wo 17, 
20.00 | mongools goud + concert Ernst 
Reijseger za 20, 14.30 | Die Teufelskir-
che zo 21, 16.00 (met live muziek) | Film 
& live muziek in muziekgebouw aan 
‘t Ij | metropolis vr 26, 20.15 | cine-
ma concert | Blackmail zo 14, 16.00 | 
The Pleasure Garden zo 7, 16.00 | cine-
ma egzotik: connellingus Night | The 
Hot spot + Phenomena vr 19, 20.00 
| eye on art | Futuristische Cine-
ma (Compilatieprogramma) di 9, 19.15 
| Cello en experimentele film (Compi-
latieprogramma) di 16, 19.15 | e*Cine-
ma: The Hitchcock Tapes ( Compila-
tieprogramma) di 23, 19.15 | Solid light 
Films | Anthony mcCall & maxa Zol-
ler: Artist Talk (Compilatieprogramma) 
za 27, 17.00 | marlene dumas goes to 
the movies | deel 1: Close Up (Compi-
latieprogramma) di 30, 19.30 | deel 2: 
La passion de Jeanne d’Arc di 30, 21.15 
| we want cinema | data en tijd t.z.t.: 
wewantcinema.nl

 Het ketelhuis
Westergasfabriekterrein | Pazza-
nistraat 4 (bioscoop) | Pazzanis-
traat 27 (filmcafé) | 020-6840090 | 
ketelhuis.nl
premières | Bloedlink vanaf do 25 
| Dorsvloer vol confetti vanaf do 18 
| Gett - The Divorce Trial of Vivia-
ne Amsalem vanaf do 4 | nena van-
af do 11 | Nog te zien | Club sandwich 
| L’homme qu’on aimait trop | Ho-
tell | A Thousand Times Good night | 
vers | Maandelijkse informatieve avond 
voor nieuwe film- en televisiemakers 
do 4 | amongst Friends | Maandelijkse 
sneak previeuw met personal touch ma 
15 | gay Film Night | Rosie’s son di 16 | 
deutsches kino | Finsterworld di 30 

 kriterion
Roetersstraat 170 | 020-6231709 | 
kriterion.nl | Raad pleeg de website 
voor het actuele programma

 melkweg Cinema
Lijnbaansgracht 234a | info en 
reserveringen: 020-5318181 | melk-
weg.nl | Aanvang: 20.00
Studio ghibli | Howl’s moving Cast-
le zo 14, 13.30 | Pom Poko zo 28, 13.30 
| Princess mononoke zo 21, 13.30 | The 
Tale of Princess kaguya do 4 t/m za 6, 
ma 8 en di 9, 21.00 | wo 17, 13.30 | The 
Wind Rises zo 7, 13.00 | marathon | 
Breaking Bad: season 1 za 13, 19.30 

 the movies
Haarlemmerdijk 161 | 020-
6386016 | themovies.nl | Raad pleeg 
de website voor het actuele pro-
gramma

 rialto
Ceintuurbaan 338 | 020-6768700 | 
rialtofilm.nl
premières | The Clouds of sils maria 
vanaf do 11 | Gett - The Divorce Trial of 
Viviane Amsalem vanaf do 4 | Le grand 
cahier vanaf do 18 | Winter sleep van-
af do 25 | klassieker | Pantserkruiser 
Potemkin di 2, di 9, di 16, di 23 en di 30 
| cinema arabe | La saison des hom-
mes za 13 | podium | see no evil za 20 
(documentairemaker aanwezig) | crac-
king the Frame | Gregory Crewdson: 
Brief encounters wo 24 

 Studio/k
Timorplein 62 | 020-6920422 | 
studio-k.nu | raadpleeg de website 
voor het reguliere programma 
Dorsvloer vol confetti wo 17 (voorpre-
mière) | docu | sepideh zo 7 | kort | 
Jonge filmmakers presenteren hun kor-
te film wo 10 | /kult | snakes on a Pla-
ne wo 17 

 Pathé tuschinski
Reguliersbreestraat 26-34 | 0900-

linklater is mees-
ter over de tijd ge-
worden. en dat is 
meer dan alle ont-
roering en alle 
herkenning het 
grote wonder van 
Boyhood. dat hij 
een herinnerings-
landschap heeft 
gecreëerd waarin 
het verleden voor 
altijd aanwezig is, 
en ook de toe-
komst heden is.

dana linssen in de Filmkrant

Verlammende zelfreflectie
Vergeleken worden met Antonio-
ni en Tarkovski: er zijn filmma-
kers die het met minder moeten 
doen. nuri Bilge Ceylan doorstaat 
de vergelijking met glans, maar 
onderscheidt zich voldoende van 
deze grootheden om niet be-
schuldigd te worden van imitatie. 
De Turkse filmmaker, van wie 
EYE naar aanleiding van de pre-
mière van Winter Sleep, die de 
Gouden Palm in Cannes won, vijf 
eerdere films vertoont, zette vijf-
tien jaar geleden in zijn eentje de 
Turkse artcinema in het buiten-
land weer op de kaart. Die cinema 
was na 1982, toen de Turks-Koer-
dische filmmaker Yilmaz Güney 
met Yol de Gouden Palm won, 
door politieke repressie en gebrek 
aan belangstelling diep wegge-
zakt. Eind jaren negentig ont-
stond er door een minder repres-
sief klimaat en een groeiende 
middenklasse weer ruimte voor 
andere films dan platte komedies, 
nationalistische drama’s en voor-
spelbare avonturenfilms. Nuri 
Bilge Ceylan kwam op het goede 
moment met zijn films over rela-
tieperikelen van personages uit de 
intellectuele en culturele klasse. 
Ceylan is niet geïnteresseerd in 

politieke en sociale drama’s, maar 
in ontwikkelde stedelijke perso-
nages die worstelen met zichzelf 
en hun omgeving. Het zijn perso-
nages die in staat zijn tot zelfre-
flectie, maar daarin vast lopen. 
Het nadenken heeft een verlam-
mende uitwerking op hun levens. 
Je kunt dit gebrek aan daadkracht 
zien als een gevolg van de turbu-
lente ontwikkelingen in Turkije, 
die op velen een verlammende 
uitwerking hebben, maar ook als 
universeel herkenbare midden-
klasseproblematiek. In Nederland 
hebben we Ceylan kunnen volgen 
vanaf zijn tweede film Wolken in 
mei (1999). Zijn interesse in stil-

stand en vervreemding, stad ver-
sus platteland en moderniteit te-
genover traditie, is in deze film 
meteen al volop te vinden. Wie 
Ceylans talent toen nog niet zag, 
kon drie jaar later niet meer om 
hem heen bij Uzak. De fraaie, in-
getogen vertelling over een na de 
scheiding van zijn vrouw met 
zichzelf worstelende fotograaf in 
Istanboel won de juryprijs in 
Cannes. Daarna is Ceylan niet 
meer uit de frontlinie van de in-
ternationale artcinema wegge-
weest. Wie wil zien hoe terecht 
dat is, moet in EYE Winter Sleep, 
Wolken in mei, Uzak (2002), 
Iklimler (2006), Three Monkeys 
(2008) en Once Upon a Time in 
Anatolia (2011) gaan (her)zien. 
 eyeFIlm.Nl

agenda
Programmagegevens voor de Filmkrant van oktober moeten 
vóór vrijdag 5 september bij de redactie zijn ingeleverd 
(schriftelijk of per e-mail aan agenda@filmkrant.nl). de Film-
krant is niet verantwoordelijk voor onjuiste vermeldingen of  
pro gram mawijzigingen. de volgende Filmkrant verschijnt op 
donderdag 18 september.
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1458 | pathe.nl | titels zijn onder 
voorbehoud, raadpleeg verder de 
website | Nieuwe films | Chef vanaf do 
4 | Clouds of sils maria vanaf do 11 | If I 
stay vanaf do 18 | A most Wanted man 
vanaf do 4 | Pijnstillers vanaf do 25 | 
ladies Night | The Hundred Foot 
Journey wo 24 

 Filmtheater de Uitkijk
Prinsengracht 452 | 020-2232416 | 
uitkijk.nl | Raad pleeg de website 
voor het actuele programma

apeldoorn
 Filmtheater/Podium Gigant

Nieuwstraat 377 | 055-5216346 | 
gigant.nl
Bloedlink wo 24 (voorpremière) | Bon 
Dieu! ma 1 t/m zo 7, di 9 t/m zo 14, di 
16 t/m vr 19, zo 21, di 23 t/m zo 28 en di 
30 | Boyhood ma 1 t/m wo 10 | Dazed 
and Confused vr 5 t/m ma 8 en wo 10 | 
Dorsvloer vol confetti wo 17 (voorpre-
mière) en do 18 t/m di 30 | everybody 
in our Family zo 14, 19.30 | Heli di 2 t/m 
zo 7 en wo 10 | Jimmy’s Hall do 4 t/m zo 
14 | magic in the moonlight do 11 t/m di 
30 | maps to the stars do 25 t/m ma 29 
| The Reunion do 18 t/m za 20 | shirley 
– Visions of Reality vr 19 t/m ma 22 en 
wo 24 | A Thousand Times Goodnight 
do 11 t/m wo 17 | the hitchcock touch 
| The Birds zo 28 en di 30 | To Catch a 
Thief zo 14 en di 16 | Psycho zo 21 en di 
23 | Rear Window zo 7 en di 9 | shadow 
of a Doubt di 2 20.00 (met inleiding) | 
Film gemist?! | Deux jours, une nuit 
elke maandag 15.30 en 20.00 | Film-
krant.live | Jimmy’s Hall di 16 19.30 | 
Film met nabespreking | maps to the 
stars ma 29, 19.30 | A Thousand Times 
Goodnight ma 15, 19.30 | wereld al-
zheimerdag | Iris  zo 21, 10.00 (éénma-
lige vertoning) 

arnhem
 Focus Filmtheater

Korenmarkt 42 | 026-4424283 | 
focusarnhem.nl | Raadpleeg de 
website voor het volledige pro-
gramma 
premières (o.v.b.) | Gett - The Divor-
ce Trial of Viviane Amsalem vanaf do 

4 | Le grand cahier vanaf do 18 | The 
Riot Club vanaf do 25 | The Trop to Italy 
vanaf do 25 | Winter sleep vanaf do 25 | 
the hitchcock touch | The Birds di 
30, 19.00 | north by northwest di 16, 
19.00 | Psycho di 23, 19.00 | Rear Win-
dow di 2, 19.00 (met inleiding) | To Ca-
tch a Thief di 9, 19.00 

assen
 Bioscoop de nieuwe kolk

Weiersstraat 1 | 088-0128560 | 
asserfilmliga.nl | Aanvang: 20.30
Deux jours, une nuit ma 25 aug en di 26 
aug | In the name of ma 22 en di 23 | La 
jaula d’oro ma 15 en di 16 | night moves 
ma 1 en di 2 | Tracks ma 29 en di 30 | A 
Weekend in Paris ma 8 en di 9 

bergen
 Fth CineBergen/Zwarte Schuur

Eeuwigelaan 7 | 072-5896310 | 
cinebergen.nl
Begin Again ma 1 t/m wo 3, 20.00 
| Blackmail za 13 en di 16, 20.00 | 
Bon Dieu! vr 5, zo 7 en ma 8, 20.00 | 
Boyhood vr 19, 14.30 en 20.00 | za 20, 
zo 21, di 23, vr 26 en wo 1 okt, 20.00 | 
Clouds of sils maria do 25 en ma 29, 
20.00 | vr 26, 14.30 | Dorsvloer vol con-
fetti wo 7, 20.00 (voorpremière) | The 
Fault in our stars za 27, zo 28 en di 30, 
20.00 | L’ homme qu’on aimait trop do 
4 en wo 10, 20.00 | vr 5, 14.30 | Jersey 
Boys za 6 en di 9, 20.00 | Jimmy’s Hall 
do 11, vr 12 en ma 15, 20.00 | The Reuni-
on do 18 en ma 22, 20.00 | A Thousand 
Times Good night vr 12, 14.30 | zo 14, 
20.00 | Winter sleep wo 24, 20.00 
(voorpremière) | Special | 3D printen. 
De nieuwe bouwmethode?: The man 
Who Prints Houses zo 28, 15.30 

borne
 Filmhuis Borne

Marktstraat 23 | informatie/reser-
veren 074-2657200 | kulturhusbor-
ne.nl
La grande bellezza wo 3 | Like Father, 
Like son wo 10 | The selfish Giant wo 17 
| La vie d’ Adèle wo 24 

breda
 Chassé Cinema

Claudius Prinsenlaan 8 | 076-
5303131 | chasse.nl
premières | Clouds of sils maria van-
af do 11 | Le grand cahier vanaf do 18 
| kreuzweg vanaf do 4 | A most Wan-
ted man vanaf do 4 | The Trip to Ita-
ly vanaf do 25 | Winter sleep vanaf do 
25 | Nog te zien | Jimmy’s Hall | Joe | 
magic in the moonlight | maps to the 

stars | voorfilm | The Herd | zomer 
Filmclub | Le grand cahier vr 5 en wo 
10 | the hitchcock touch | The Birds 
ma 1, 19.20 | north by northwest ma 8, 
19.20 | redhead days | Being Ginger 
za 6, 14.00 (met Q&A) | Filmontbijt | zo 
21 (titel wordt t.z.t. bekend gemaakt) | 
boek in beeld | Le grand cahier ma 22, 
19.30 (met lezing/nabespreking) | cur-
sus | Filmgeschiedenis ma 22 en ma 
29, 19.20 

bussum
 Filmhuis Bussum

Brediusweg 1 | 035-6938694 | film-
huisbussum.nl
De 100-jarige man die uit het raam 
klom en verdween ma 1 en di 2, 20.00 | 
Attila marcel ma 8, 14.00 | Boyhood do 
18, vr 19 en do 25, 20.45 | vr 19, 10.45 | za 
20 en vr 26, 15.30 en 21.00 | zo 21, 15.45 
| di 23 en zo 28, 20.00 | wo 24, 14.30 | za 
27, 15.30 | Club sandwich do 18, 19.00 
| zo 21 en di 30, 20.00 | vr 26, 18.45 | 
za 27, 21.30 | zo 28, 20.30 | The Fault 
in our stars wo 3, 20.00 | The Grand 
Budapest Hotel wo 3, 14.30 | Hotell 
do 4, za 6 en za 13, 19.00 | vr 5, 11.00 en 
21.30 | za 6, 21.15 | zo 7 en wo 10, 20.30 
| di 9, 20.00 | do 11 en vr 12, 21.30 | Jim-
my’s Hall do 11, 18.45 | vr 12, 10.45 en 
19.00 | za 13, 21.15 | zo 14, 15.45 en 20.00 
| di 16, 20.00 | wo 17, 20.30 | do 18, 21.00 
| vr 19, 19.00 | za 20, 21.30 | magic in the 
moonlight do 11, za 20, vr 26 en za 27, 
19.00 | vr 12, 11.00 | vr 12, do 18, vr 19 en 
do 25, 18.45 | za 13, 21.30 | zo 14, ma 15 
en zo 21, 20.30 | di 16, 14.00 | vr 19, 15.45 
| vr 26, 10.45 | za 27, 21.15 | maps to the 
stars vr 19, 11.00 en 21.30 | za 20 en za 
27, 18.45 | wo 24, 20.30 | vr 26, 16.00 | 
sagrada do 25, 21.15 | vr 26, 11.00 | zo 
28, 15.45 | ma 29, 20.30 | The Third 
side of the River do 25, 19.00 | vr 26, 
21.15 | zo 28, 16.00 | A Thousand Times 
Good night do 4, 21.30 | vr 5, 10.45 en 

18.45 | za 6, 18.45 | zo 7 en wo 10, 20.00 
| do 11, 21.15 | vr 12, 15.45 en 21.15 | za 13, 
18.45 | wo 17,  14.30 | The Two Faces of 
January do 4, 18.45 | vr 5, 15.45 en 21.15 
| za 6, 16.00 en 21.30 | zo 7, 16.00 | ma 8, 
20.30 | wo 10, 14.45 | Una via a Palermo 
ma 1 en wo 3, 20.30 | Sneak preview 
| Verrassende voorpremière elke di, 
20.30 | klassiekers | To Catch a Thief 
za 27, 16.00 | ma 29, 20.00 | Despair do 
4, 21.15 | vr 5, 19.00 | ma 8, 20.00 |Rear 
Window za 20, 16.00 | ma 22, 20.00 | 
shadow of a Doubt za 13, 16.00 | ma 
15, 20.00 (met lezing) | Special | Hit-
chcock-avond do 11, 20.00 | de Nati-
onale Filmdagen | wo 17, 20.00 | ma 
22, 19.45 | wo 24, 21.00 | centrum voor 
jeugd en gezin | Boyhood di 23, 20.00 

capelle a/d Ijssel
 isalatheater

Stadsplein 5 | 010-4586300 | isa-
latheater.nl | Aanvang: 20.00 | 
Raadpleeg de website voor het 
programma 

delft
 Filmhuis lumen

Doelenplein 5 | 015-2140226 | film-
huis-lumen.nl | Raadpleeg de web-
site voor de exacte data en tijden
Afscheid van de maan do 4 | Dors-
vloer vol confetti vanaf wo 17 | Die Frau 
des Polizisten vanaf do 4 | magic in 
the moonlight vanaf do 4 | maiden do 
11 | Reunion vanaf do 25 | sacro GRA do 
18 | shirley - Visions of Reality van-
af do 18 | Una via a Palermo vanaf do 11 
| the hitchcock touch | Psycho ma 29 
| Rear Window ma 15 | A shadow of a 
Doubt ma 8 | To Catch a Thief ma 22 | 
deutsches kino | Finsterworld do 25 

den bosch
 Verkadefabriek

Boschdijkstraat 45 | 073-6818160 | 
verkadefabriek.nl
premières | Clouds of sils maria van-
af do 11 | kreuzweg vanaf do 4 | A most 
Wanted man vanaf do 4 | The Trip to 
Italy vanaf do 25 | Wintersleep van-
af do 25 | Filmcursussen | Déjà Vu do 
4 en do 18, 19.30 met o.a. A most Wan-
ted man, Leviathan en kreuzweg | 
Film & Psychiatrie ma 15, 19.45 met 
o.a. Avant l’ hiver, starred Up en short 
Term 12 | Alledaagse psycholgie in film 
wo 17, 19.45 

den haag
 Filmhuis den Haag

Spui 191 | 070-3656030/3459900 | 
filmhuisdenhaag.nl | Raadpleeg de 
website voor het actuele program-
ma 

 nutshuis
Riviervismarkt 5 | 070-3459090 | 
nutshuis.nl
Little Dieter needs to Fly wo 17, 20.00 
| me & You & everyone We know wo 3, 
20.00 | my Winnipeg wo 24, 20.00 | 
Pepperminta wo 10, 20.00 

 Pathé Buitenhof
Buitenhof 20 | 0900-1458 | pathe.
nl | titels zijn onder voorbehoud, 
raadpleeg verder de website
Nieuwe films | Chef vanaf do 4 | Cl-
ouds of sils maria vanaf do 11 | Dors-
vloer vol confetti vanaf do 18 | A most 
Wanted man vanaf do 4 | ladies Night 
| The Hundred Foot Journey wo 24 | 
opera | La Cenerentola zo 7 | theater 
| medea do 4 | A streetcar named De-
sire di 16 | The Two Gentlemen of Ver-
ona wo 3 

Feest bij Bosbros
We zijn zo gewend geraakt aan 
originele, ontroerende en grappi-
ge Nederlandse kinderfilms dat 
we zijn vergeten dat nog niet lang 
geleden Nederlandse kinderfilms 
knullig in elkaar staken en na-
drukkelijk pedagogisch waren. 
Dat de kwaliteit enorm is toege-
nomen is voor een groot deel te 
danken aan producent Burny Bos, 
die dit jaar het vijfentwintigjarige 
bestaan van zijn productiebedrijf 
Bosbros viert. Het Ketelhuis viert 
het mee door tot 5 oktober bijna 
elk weekend een Bosbros-film te 
vertonen. Ook fijn: bij elk tweede 
kaartje krijgt de bezoeker de dvd 
van de betreffende film. Toen 
Burny Bos in 1989 Bosbros op-
richtte, was hij al een ervaren rot 
in de wereld van kinderprogram-
ma’s. In de jaren zeventig presen-
teerde hij de legendarische radio-
programma’s Ko de boswachter-
show en Radio Lawaaipapegaai. 
Bij de televisie maakte hij naam 
tussen 1984 en 1989 als hoofd van 
de jeugdafdeling van de VPRO. 
Onder zijn supervisie beleefde de 

VPRO-kinderprogrammering 
met Theo en Thea, Mevrouw Ten 
Kate, Max Laadvermogen, Rembo 
en Rembo en Achterwerk in de kast 
gouden jaren. In 1989 begon Bos 
met Bosbros voor zichzelf. Sinds-
dien heeft hij een stroom kinder-
programma’s en –films geprodu-
ceerd. Dat hij in 1998 rondba-
zuinde dat hij met het door Ben 
Sombogaart geregisseerde Abeltje 
Disney wilde verslaan, klonk me-
nigeen als bluf in de oren, maar 

het lukte Bos: Abeltje trok 900 
duizend bezoekers; Disney’s Mu-
lan bleef steken op 500 duizend. 
Abeltje was de eerste van een 
reeks Annie M.G. Schmidt-verfil-
mingen, waarvan Minoes, met 
Carice van Houten en Theo 
Maassen, het hoogtepunt is. Het 
Ketelhuis vertoont naast deze film 
en Abeltje het innemende Knofje 
(Rita Horst, 2000), het grappige 
Pluk van de petteflet (Ben Sombo-
gaart, 2004), het vertederende 
Morrison krijgt een zusje (Barbara 
Bredero, 2008) en het olijke 
Brammetje Baas (Anna van der 
Heide, 2011). ketelhuIS.Nl
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op zich niets mis 
met onwaar-
schijnlijkheden, 
en zelfs niet met 
het vlak en flauw 
neerzetten van 
bijvoorbeeld vrou-
wen en ultraor-
thodoxe pijpen-
krullenjoden, 
maar helaas is  
Fading Gigolo een 
film waarin vele 
sliertjes verhaal 
samen maar geen 
spaghetti willen 
worden.

janna reinsma in de 
Filmkrant

Rialto in juli & augustus

Rialto podium
20 september 16.00 uur | See  
No Evil (Jos de Putter, 2014) |  
Documentaire over drie beroem-
de apen die terugkijken op hun  
leven. Cheetah, de ster uit de  
Tarzanfilms, Kanzi, de slimste aap 
ter wereld en Knuckles die lijdend 
voorwerp was van wetenschap-
pelijke proeven. De film volgt een 
doordeweekse dag uit het leven 
van deze gepensioneerde apen. 
Jos de Putter wordt na afloop  
geïnterviewd door Hanneke 
Groente man.

Meer informatie
www.rIaltoFIlm.Nl

Cracking the frame
24 september 19.30 | Cracking 
the frame (maandelijks kunst-
filmprogramma) | Gregory Crewd-
son: Brief Encounters (Ben Shapi-
ro, 2012) | Documentaire over de 
gerenommeerde Amerikaanse fo-
tograaf Gregory Crewd son (1962) 
die het werk van beeldend kun-
stenaars als Diana Arbus, Edward 
Hopper en  David Lynch gebruikte 
als inspiratiebron. Die inspiratie 
koppelde hij aan zijn diepste ver-
langens en meest persoonlijke 
herinneringen. Voordat hij het 
beeld vastlegde, moest alles per-
fect zijn – hij componeerde alles 
tot in het kleinste detail.

advertorIal

See No evIl

SuSpIcIoN



den helder
 Cinema 7skoop

Julianaplein 43 | 0223-610941 | 
cinema7skoop.nl | Aanvang: 20.30
Begin Again do 4 t/m ma 8 | Boyhood 
do 18 t/m ma 22 | Jimmy’s Hall do 25 
t/m ma 29 | A Thousand Times Good 
night do 11 t/m ma 15 (o.v.b.) 

deventer
 Filmhuis de keizer

Keizerstraat 78 | 0570-618822 | 
filmhuisdekeizer.nl | Aanvang: 
20.15
De brug die bleef wo 17, 20.30 | za 20, 
13.00 en 15.00 | wo 24, 17.45 | Dorsvloer 
vol confetti wo 17, 20.00 (voorpremiè-
re) | do 18, ma 22, di 23, wo 24 en zo 28 
t/m di 30, 20.30 | vr 19, di 23 en di 30, 
14.30 | vr 19 en za 20 en vr 26, 19.00 | zo 
21, 16.45 | za 27, 21.30 | wo 1 okt, 17.15 | 
The Double vr 29 aug, 14.30 | zo 31 aug, 
di 2 en wo 3, 20.30 | di 2, 17.45 | eas-
tern Boys do 4, zo 7 en wo 10, 20.00 | 
vr 5 en za 6, 21.45 | di 9, 14.00 en 17.15 | 
encierro 3D: stierenrennen in Pam-
plona vr 5, 14.30 en 19.30 | za 6, 19.30 | 
zo 7, 16.45 | wo 10, 17.45 | Gett - the Di-
vorce Trial of Viviane Amsalem vr 26, 
14.00 en 19.30 | za 27, 19.00 | zo 28, 
16.15 | di 30, 17.15 | wo 1 okt, 20.00 | Heli 
do 28 aug t/m za 30 aug, 19.00 | zo 31 
aug, 16.45 | di 2, 14.00 | wo 3, 17.45 | Ho-
tell vr 26, 21.15 | zo 28, 16.45 | di 30, 
14.00 | wo 1 okt, 20.30 | Jimmy’s Hall do 
11 en zo 14, 20.30 | vr 12, 14.00 en 19.30 
| di 16, 14.30 en 17.15 | wo 17 en di 23, 
17.45 | vr 19, 19.30 | za 20, 21.45 | magic 
in the moonlight do 28 aug t/m za 30 
aug, 19.30 | zo 31 aug, ma 1, wo 3 en di 9, 
20.00 | di 2, 14.30 en 17.15 | vr 5 en za 6, 
19.00 | zo 7, 16.15 | wo 10, 17.15 | maps to 
the stars do 18, 20.00 | vr 19, 14.00 en 
21.45 | za 20, 19.30 | zo 21, 20.30 | di 23, 
14.00 en 20.00 | wo 24, 17.15 | mista-
ken for strangers vr 26 en za 27, 21.45 
| A most Wanted man do 4, zo 7 en wo 

10, 20.30 | vr 5 en di 16, 14.00 | vr 5, za 6, 
vr 12, vr 19 en za 20, 21.15 | ma 8, do 11, zo 
14 t/m di 16 en wo 24, 20.00 | di 9, 14.30 
en 17.45 | wo 17 en di 23, 17.15 | zo 21, 
16.15 | oerijssel - Zunnewende do 25, 
20.30 | sagrada - el misteri de la cre-
acío vr 12, 14.30 en 21.45 | zo 14, 16.45 
| di 16, 17.45 | Tracks vr 29 aug, 14.00 | 
zo 31 aug, 16.15 | di 2, 20.00 | wo 3, 17.15 
| vr 12, 19.00 | zo 14, 16.15 | hitchcock 
touch | The Birds ma 29, 20.00 | To 
Catch a Thief ma 15, 20.30 | Psycho 
ma 22, 20.00 | Rear Window ma 8, 
20.00 | shadow of a Doubt ma 1, 20.00 
| Sneak preview | Verrassende voor-
première di 9, 20.30 | rondeel cine-
ma | Volkshuisvesting in Amsterdam 
+ een voortreffelijk plan di 16, 20.30 | 
horrornacht | The Green Inferno za 20, 
23.59 | wereld alzheimer dag | ne-
braska zo 21, 20.00 | morgenland Fes-
tival | 1001 Apples + De verloren stem 
zo 28, 20.00 | sepideh - Reaching for 
the stars vr 26, 14.30 | za 27, 19.30 | di 
30, 17.45 | wo 1 okt, 17.45 | Winter sleep 
do 25, 20.00 | gay Film Night | Rosie’s 
son di 30, 20.00 

 de kleine keizerin/Openbare 
Bibliotheek
Brink 70 | 0570-675700 | obdeven-
ter.nl /dekleinekeizerin
themafilms | raadpleeg de website 
voor het programma || keuzefilm coc 
| elke eerste en laatste vrijdag van de 
maand gratis toegang voor leden Open-
bare Bibliotheek en leden van het film-
huis De keizer 

diemen
 Filmtheater de Omval

Ouddiemerlaan 104 | 020-6001897 
| theaterdeomval.nl | Aanvang: 
20.00
magic in the moonlight do 18, di 23 
en wo 24, 20.00 | ontbijtbios | A 
Thousand Times Good night zo 14, 
10.30 

doesburg
 Filmhuis | Het meulenhuus

Bergstraat 48 | 0313-482336 | film-
huis-doesburg.nl
superClásico vr 5, 21.30 uur 

doetinchem
 Filmhuis/Gruitpoort

Hofstraat 2 | 0314-340943 | gruit-
poort.nl 
De 100-jarige man die uit het raam 
klom en verdween ma 1, 20.30 | di 2, 
14.00 en 20.30 | Bloedlink wo 24, 20.30 
| Deux jours, une nuit do 25 t/m za 27, 
ma 29 en di 30, 20.30 | di 30, 14.00 | 
Dorsvloer vol confetti wo 17, 20.30 | 
Lucia de B. do 18 t/m za 20, ma 22 en 
di 23, 20.30 | vr 19, 16.00 | di 23, 14.00 
| Tracks do 4 t/m za 6, ma 8 en di 9, 
20.30 | vr 5, 16.00 | di 9, 14.00 | A Week-
end in Paris do 11 t/m za 13, ma 15 en 
di 16, 20.30 | vr 12, 16.00 | di 16, 14.00 | 
Special | Architectuurfilm wo 10, 20.30 

dordrecht
 Cinema the movies

Nieuwstraat 60-62 | info & reser-
veren: 078-720077 (vanaf 11.00) | 
themoviesdordrecht.nl | check de 
website voor exacte data en aan-
vangstijden
verwacht | The Double vanaf do 11 | The 
Two Faces of January vanaf do 11 | Jim-
my’s Hall vanaf do 25 | A most Wanted 
man vanaf do 4 | The Trip to Italy vanaf 
do 18 | Winter sleep vanaf do 25 

drachten
 Filmhuis drachten/de Bios

Noorderdwarsvaart 25/0512-
543806 (filmhuisdrachten.nl) | 
Aanvang: 20.00 | Raadpleeg de 
website voor het volledige pro-
gramma

eindhoven
 Pathé eindhoven

Dommelstraat 27 | 0900-1458 | 
pathe.nl | titels zijn onder voorbe-

houd, raadpleeg verder de website
Nieuwe films | As Above do Below 
vanaf do 4 | Chef vanaf do 4 | The Green 
Inferno vanaf do 11 | A most Wanted 
man vanaf do 4 | The november man 
vanaf do 11 | ladies Night | The Hund-
red Foot Journey wo 24 

 Plaza Futura/natlab
Kastanjelaan 500 | 040-2946848 | 
natlab.nl | Raadpleeg de website 
voor het volledige programma
premières | The Clouds of sils maria 
vanaf do 11 (voorpremière op di 9) | Gett 
- The Divorce Trial of Viviane Amsalem 
vanaf do 4 | A most Wanted man vanaf 
do 4 | nena vanaf do 11 | documentai-
re | metaal en melancholie za 13, 13.00 
| do 18, 21.00 | Pretpark nederland za 6, 
17.00 | wo 10, 19.00 | za 13, 15.00 | za 13 
en zo 14, 11.00 | Film met live muziek | 
The House do 11, 21.00 | en verder | Ali-
ce in Wonderland (3D) zo 14, 15.00 | 
Her vr 12, 21.00 | zo 14, 13.00 | Gare du 
nord vr 12, 21.00 

 Filmhuis de Zwarte doos
TU/e terrein | 040-2475348 of 
040-2474900 (di t/m do) | de-
zwartedoos.nl.nl | Raadpleeg de 
website voor het programma 

emmeloord
 Filmhuis movieskoop Cinema’s

Beursstraat 3 | 0527-699868 | 
filmhuisemmeloord.nl | movies-
koop.nl | Raadpleeg de website voor 
het programma 

emmen
 Filmhuis emmen

Westeinde 70 | 0591-668250 | film-
huisemmen.nl | Raadpleeg de web-
site voor het programma 

Hoewel de be-
schrijving op het 
eerste gezicht 
vooral een drama 
doet verwachten, 
heeft Hotell even-
goed komische 
elementen; in hun 
zoektocht naar 
een nieuw even-
wicht gooit de 
groep alles in de 
strijd, met soms 
slapstickachtige 
taferelen tot ge-
volg.

joost broeren in de Filmkrant

Dood aan de goede smaak
Als het aan het BUt Film Festival 
(B-Movie, Underground & Trash) 
in Breda ligt, sturen we van 3 t/m 
7 september de goede smaak, of 
wat daar voor doorgaat, de deur 
uit. De organisatoren richten zich 
op ‘echte creatieve films op ge-
bied van humor, special-effects, 
narratief en extremiteit’. Ze belo-
ven de bezoeker een mooie ont-
dekkingstocht: “Wie weet beleef 
jij de primeur van de nieuwe Era-
serhead, Braindead of Pink Fla-
mingos! Sterker nog, ga daar maar 
van uit!” Cultregisseur, produ-
cent en schrijver Trent Harris, 
ook wel de Ed Wood van de jaren 
negentig genoemd – kenners we-
ten genoeg – is de hoofdgast van 
het festival. Harris regisseerde 
onder meer de buddymovie Rubin 
and Ed (1991), waarin twee vrien-
den een plek in een woestijn zoe-
ken voor de begrafenis van een 
bevroren kat. In 1973 maakte 
Harris een documentaire over een 
als vrouw verklede jongen met 
een obsessie voor Olivia Newton-
John. Uit de deze film vloeide 
twee korte films voort met onder 
andere Sean Penn. De films samen 
staan nu te boek als The Beaver 
Trilogy en An Accidental Master-
piece. Op het festival is ook te zien 
Harris’ scifi-film Plan 10 from 
Outer Space en Delightful Water 
Universe. Een tweede festivalgast 

is kunstenaar, striptekenaar en il-
lustrator Jeroen de Leijer, die de 
aankleding van het festival ver-
zorgt. Leijer werkte voor de 
VPRO- gids en ontwierp de web-
site van het roemruchte radiopro-
gramma Radio Bergeijk. Ook is hij 
één van de oprichters van de Bond 
tegen Humor, ‘omdat er al genoeg 
gelachen wordt.’ In tegenspraak 
daarmee is zijn slogan: ‘U wordt 
blijer met één De Leijer’. Kenmer-
kend voor het veertig films tellen-
de filmprogramma is volgens de 
organisatoren ‘het wild creatieve’ 

en ‘de onbevangen puurheid’, 
waarbij het festival ‘echt stevige 
gore met donkere doldwaze hu-
mor’ niet uit de weg gaat. Zoals 
The Miracle of Life (Yves Sonder-
meijer en Joël Rabijns, België, 
2013), waarin een placenta wordt 
opgevoed en een mensenleven wil 
leiden. In The Doll Syndrome (Do-
miziano Cristopharo, Italië) 
knoopt een man een innige relatie 
aan met een opblaaspop. Ook te-
rug van weggeweest op het festi-
val is de Nacht van de wansmaak. 
Jan Doense en Jan Verheyen heb-
ben in de krochten van de filmge-
schiedenis weer pareltjes van 
wansmaak opgedoken. 
 butFF.Nl

Alles over Hitch
In EYE kunnen we nog tot 12 ok-
tober onder de titel the Hitch cock 
touch meer over Hitchcock te we-
ten komen dan we ooit wisten dat 
we wilden weten. Niet alleen is 
een groot aantal van zijn films te 
zien, waaronder – uniek! – zijn 
vroege zwijgende films, maar ook 
wordt met lezingen uitvoerig op 
aspecten van Hitchcocks films in-
gegaan. Van zijn zwijgende films 
vertoont EYE in september zijn 
debuut The Pleasure Garden 
(1926), over de relatie van een 
danseres met een avonturier, 
Blackmail (1929), over een jonge 
vrouw die haar aanrander ver-
moordt waarna ze wordt afge-
perst, en The Lodger: A Story of 
the London Fog (1926), waarin een 
seriemoordenaar het voorzien 
heeft op blonde vrouwen. Ja, de 
fascinatie met blond zat er al 
vroeg in bij Hitchcock. Van 
Hitch cocks pratende films zijn te 
zien: The 39 Steps (1935), Family 
Plot (1976), Frenzy (1972), I Con-
fess (1953), Lifeboat (1944), The 
Man Who Knew Too Much (1956), 
Marnie (1964), North By North-
west (1959), The Paradine Case 
(1947), Psycho (1960), Rebecca 
(1940), Saboteur (1942), Spell-
bound (1945), Strangers on a Train 
(1951), Torn Curtain (1966), 

Young and Innocent (1937) en The 
Wrong Man (1956). Wie het niet 
bij films wil laten, maar zich echt 
in Hitchcock wil verdiepen, moet 
de cursus ‘In vijf stappen Hitch-
cock (her)ontdekken’ volgen. Op 
vijf achtereenvolgende maandag-
avonden komen in lezingen van 
een uur diverse aspecten uit 
Hitch cocks werk aan bod, steeds 
gevolgd door een film. In Auteur-
schap en reputatie (25 aug) gaat 
het over de angst van personages 
voor hun reputatie, met als illus-
tratieve film Downhill (1927). Over 
kinderen, die in Hitchcocks films 

nooit onbevangen kind mogen 
zijn, gaat het in Kinderen, dood en 
leven (1 sept), met als film Young 
and Innocent  (1937). Het vele rei-
zen in Hitchcocks films komt 8 
sept aan bod, met als film Lifeboat 
(1944). Over catastrofale misver-
standen in Hitchcocks werk gaat 
het 15 sept, met als film uiteraard 
The Wrong Man (1956). En ten 
slotte gaat het onder de titel Sus-
pense, taal en communicatie op 
22 sept. over de communicatie 
van  Hitchcocks personages, met 
als film Frenzy (1972). De lezingen 
worden gegeven door Willem Pool 
en Gerwin van der Pol, beiden 
verbonden aan de studierichting 
Media en Cultuur van de UVA. 
 eyeFIlm.Nl
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enschede
 Concordia k & C Cinema

Oude Markt 15-17 | 053-4311089 | 
concordia.nl | Raadpleeg de website 
voor het programma

goes
 ’t Beest

Beestenmarkt 3 | 0113-228142 | 
tbeest.nl | Raadpleeg de website 
voor het programma

gouda
 Filmhuis

Lethmaetstraat 45 | 0182-522200 | 
filmhuisgouda.nl
Boyhood do 11, ma 15, wo 17, do 18, di 23 
en zo 28, 20.30 | vr 12 en vr 19, 15.30 | zo 
14 en zo 28, 11.00 | di 16 en di 30, 14.00 
| zo 21, 16.00 | za 27, 21.45 | Deux jours, 
une nuit di 9, 14.00 | wo 10, 20.30 | vr 
26, 19.00 | L’homme qu’on aimait trop 
vr 19, 19.00 | za 20, 21.45 | di 23, 14.00 
| vr 26, 15.30 | di 30, 20.30 | Ida di 9, 
20.30 | zo 14, 16.00 | zo 20, 19.00 | Jim-
my’s Hall vr 12, 21.45 | za 13, 19.00 | zo 
14, di 16, zo 21 en wo 24, 20.30 | magic 
in the moonlight do 25 en ma 29, 20.30 
| vr 26, 21.45 | za 27, 19.00 | zo 28, 16.00 
| The Reunion vr 12, 19.00 | za 13 en vr 
19, 21.45 | ma 22, 20.30 | Winter sleep 
zo 21, 11.00 | The Hitchcock Touch | The 
Birds di 2, 14.00 | vr 5, 21.45 | zo 7, 11.00 
| Psycho ma 1 en zo 7, 20.30 | vr 5, 19.00 
| Rear Window wo 3, 20.30 | vr 5, 15.30 
| zo 7, 16.00 | shadow of a Doubt do 4, 
20.30 | za 6, 21.45 | To Catch a Thief di 
2, 20.30 | za 6, 19.00 

groningen
 Groninger Forum

Hereplein 73 | 050-3120433 | gro-
ningerforum.nl | Raadpleeg de 
website voor exacte data en aan-
vangstijden
premières | Attila marcel vanaf do 28 
aug | Clouds of sils maria vanaf do 11 
| kreuzweg vanaf do 4 | maps to the 
stars vanaf do 28 aug | A most Wan-
ted man vanaf do 4 | nena vanaf do 11 | 
The Tale of Princess kaguya vanaf do 4 
| The Trip to Italy vanaf do 25 | Winter 
sleep vanaf do 25 | docs | Alphabet wo 
1 okt | De muur wo 17 | song From the 
Forest wo 3 | ciné-club | Pas son ge-
nre vanaf do 18 | Paulette ma 8 | gro-
ningse Nieuwe | onbewogen land + 
stillevens zo 14 | boek & Film | Perfu-
me, The story of a murderer do 25 

 Pathé Groningen
Gedempte Zuiderdiep 78 | 0900-
1458 | pathe.nl | Titels zijn onder 
voorbehoud, raadpleeg verder de 
website
Nieuwe films | As Above do Below 
vanaf do 4 | Chef vanaf do 4 | Deliver 
Us From evil vanaf do 11 | The Green In-
ferno vanaf do 11 | A most Wanted man 
vanaf do 4 | The november man van-
af do 11 | The Prince vanaf do 18 | ladies 
Night | The Hundred Foot Journey wo 
24 | theater | medea do 4 | music | Vi-
oletta zo 7 

 rkZ Bios
Emmastraat 15-s101 | 050-5262482 
| rkzbios.nl | Aanvang: 20.30
The Homesman za 27 en ma 29 | mai-
den ma 8 | De Poel za 30 aug en ma 1 
(ma 1 met Q&A) | The Riad 1 za 13, 20.00 
| The Riad 2 za 13, 22.15 | ma 15, 20.30 | 
The Weight of elephants za 20 en ma 
22 | doublebill | The Riad 1 za 13, 20.00 
| The Riad 2 za 13, 22.15 

 Vera Zienema
Oosterstraat 44 | 050-3134681 | 
vera-groningen.nl | Aanvang: 

21.00
The Battery di 2 | snowpiercer di 30 | 
supernova di 9 | klassieker | Wild at 
Heart di 16 | deutsches kino | Finster-
world di 23 | openluchtvoorstelling | 
Brood op de markt vr 5 (gratis) 

haarlem
 Filmschuur

Lange Begijnestraat 9 | 023-
5173910 | filmschuur.nl
premières | Clouds of sils maria van-
af do 11 | Gett - The Divorce Trial of Vi-
viane Amsalem za 6 en wo 10 | kreu-
zweg vanaf vr 5 en di 9 | A most Wan-
ted man vanaf do 4 | The Tale of Prin-
cess kaguya do 4 en zo 7 | The Trip to 
Italy vanaf do 25 | Winter sleep van-
af do 25 | haarlem cultuur | De nieuwe 
wildernis zo 14 | minuscule zo 14 | The 
Trip to Italy zo 14 | Under the skin za 13 
| Winter sleep za 13 | the hitchcock 
touch | north by northwest ma 8 en 
ma 15 | Psycho ma 22 en ma 29 | To Ca-
tch a Thief ma 25 aug en ma 1 

hardenberg
 Filmhuis Hardenberg

Badhuisplein 3 | 0523-280353 | 
filmhuishardenberg.nl | Aanvang: 
20.00
A Weekend in Paris di 2 en wo 3 

harderwijk
 Filmhuis Harderwijk/Catharina-

kapel
Klooster 1 | 0341-419500 | film-
huisharderwijk.nl
De 100-jarige man die uit het raam 
klom en verdween za 6 en ma 8, 20.15 
| di 9, 14.00 | Bloedlink wo 24 (voorpre-
mière) | The Invisible Woman ma 22, 
20.15 | di 23, 14.00 | Lucia de B. za 13, 
20.15 | di 16, 14.00 | We Are The Best! zo 
14 en ma 15, 20.15 | A Weekend in Paris 
za 27 en ma 29, 20.15 | di 30, 14.00 

heemskerk
 Fh Heemskerk/Gebouw de Cirkel

Cirkel 1 | 0251-214720 | filmhuis-
heemskerk.nl | Raadpleeg de web-
site voor het programma

heerenveen
 Filmhuis Heerenveen/de Bios

Burgemeester Cuperusplein 53 | 
0513-654468 | filmhuisheerenveen.
nl | Aanvang: 20.30 | Raadpleeg de 
website voor het volledige pro-
gramma

heerlen
 Filmhuis de Spiegel

De Bongerd 18 | 5e verdieping Glas-
paleis | 045-5772209 | filmhuisde-
spiegel.nl
Aftermath ma 22, 20.00 | Deux jours, 
une nuit do 11 en za 13, 20.00 | zo 14 en 
ma 15, 14.00 | Drift ma 15, 20.00 (met 
Q&A met de regisseur) Helium ma 8, 
20.00 (met Q&A met regisseur) | night 
moves ma 29, 20.00 | oorlogsgehei-
men zo 21, 14.00 (acteur Jacques Vriens 
aanwezig) | De Poel do 4, 20.00 (met 
Q&A met de regisseur om 19.00 ) | sha-
dows of Time zo 7, 14.00 | starred Up 
do 18 t/m za 20, 20.00 | Videodrome 
ma 1, 20.30 (gratis voorstelling, loca-
tie: Spiegeltent op het Van Grunsven-
plein) | A Weekend in Paris do 25 t/m 
za 27, 20.00 | zo 28, 14.00 | Zombie: the 
Resurrection of Tim Zom za 6, 20.00 
(met Q&A met de regisseur) 

helmond
 de Cacaofabriek

Cacaokade 1 | 0492-529009 | di 
t/m do van 9.00 tot 17.00 | film-
huis-helmond.nl | Raadpleeg de 
website voor het programma

hengelo
 Filmhuis Hengelo

Beursstr 44 | 074-2556789 | film-
huishengelo.nl
De 100-jarige man die uit het raam 
klom en verdween vr 12, za 13 en do 18. 
20.15 | Ida vr 19, za 20 en wo 24, 20.15 | 
Tom à la ferme vr 26, za 27 en do 2 okt, 
20.15 | Tracks do 25 en wo 1 okt, 20.15 | 
vr 26, 16.00 | A weekend in Paris do 11 
en wo 17, 20.15 | vr 12, 16.00 

hilversum
 Filmtheater

Herenplein 5 | 035-6235466 | 
filmtheaterhilversum.nl | Raad-
pleeg de website voor het program-
ma

hoogeveen
 luxor-theater

JT Hoogeveen, van Echtenplein | 
0528-234000 | filmhuishoogeveen.
nl | Aanvang: 20.15
Her di 2 en ma 8 | Philomena di 16 en 
ma 22 | The selfish Giant di 30 

hoorn
 Cinema Oostereiland

Krententuin 25 | 0229-232296 | 
cinemaoostereiland.nl | Aanvang: 
20.30

kampen
 Filmhuis

Burgwal 84 | reserveren via website 
| filmhuiskampen.nl | Raadpleeg de 
website voor het programma

leeuwarden
 Slieker Film

Wilhelminaplein 92 | reserveringen 
058-2050320 (tijdens kassa-uren) | 
sliekerfilm.nl | Raadpleeg de web-
site voor het volledige programma 

premières | Clouds of sils maria van-
af do 11 | Dorsvloer vol confetti vanaf do 
18 (voorpremière op wo 17) | Layla Fou-
rie vanaf do 4 | maps to the stars van-
af do 11 | A most Wanted man vanaf do 
4 | nena vanaf do 11 | Nog te zien | Heli 
| magic in the moonlight | sepideh | 
verwacht | Bird People | Jimmy’s Hall | 
the hitchcock touch | The Birds vr 19, 
19.15 | ma 22, 20.00 | zo 28 en wo 1 okt, 
14.30 | Psycho vr 5, 19.15 | ma 8, 20.00 
| zo 14 en wo 17, 14.30 | To Catch a Thief 
vr 22 aug, 19.15 | ma 25 aug, 20.00 | zo 
31 aug en wo 3, 14.30 

lelystad
 Filmtheater/agora

Agorabaan 12 | 0320-239239 | 
agora-lelystad.nl | Aanvang: 20.15
Blue Ruin di 16 | Deux jours, une nuit di 
9 | A Hard Day’s night di 23 | Joe di 2 | 
magic in the moonlight di 30 

leusden
 de Filmtuin

De Smidse 1b | 033-4953107 | detui-
ninleusden.nl | vertoning van sept 
t/m mei
The Lunchbox do 25, 20.00 | De over-
val zo 21, 15.30 | Philomena ma 15 en 
di 16, 20.00 

lisse
 Filmhuis/Cultureel Centrum ’t 

Poelhuys
Vivaldistraat 4 | 0252-213458 | 
filmhuis-lisse.nl | Aanvang: 20.30
12 Years a slave di 23 | August: osa-
ge County vr 12 | Her di 26 aug | ne-
braska di 2 | short Term 12 di 30 | still 
mine di 16 

maastricht
 lumière

Bogaardenstraat 40b | 
043-3214080 | lumiere.nl
Clouds of sils maria vanaf do 11 | Dors-
vloer vol confetti vanaf do 18 | Die 
Frau des Polizisten vanaf do 18 | Gett 
- The Divorce Trial of Viviane Amsa-
lem vanaf do 4 | Le grand cahiers vanaf 
do 18 | kreuzweg vanaf do 4 | maps to 
the stars vanaf ma 1 | A most Wanted 
man vanaf do 4 | The Tale of Princess 
kaguya vanaf do 4 | The Trip to Italy 
vanaf do 25 | Winter sleep vanaf do 25 | 
Speciale voorstellingen | Above Us All 
wo 17, 19.30 | All Quiet on the Western 
Front zo 28, 14.00 | Lezing Dana Lin-
sen over Nuri Bilge Ceylan do 18, 19.30 
| maudit soit la guerre en Belgique 
martyre za 20, 22.00 | maidan ma 29, 
19.30 | once Upon a Time in Anatolia 
ma 22, 19.30 | Rosie´s son di 16, 19.30 | 
Winter sleep do 25, 19.30 

middelburg
 Cinema middelburg

Achter de Houttuinen 30 | 
0118-613482 | cinemamiddelburg.
nl | Aanvang: 20.30
Bon Dieu! do 18 en wo 1 okt, 20.00 
| vr 19, 21.30 | za 20 en vr 26, 19.00 | 
Boyhood do 25 en di 30, 20.00 | za 27, 
19.00 | To Catch a Thief zo 14, 15.00 | 
Deux jours, une nuit vr 29 aug, 21.30 | 
za 30 aug, 19.00 | ma 1, 20.00 | Die Frau 
des Polizisten do 4 en di 9, 20.00 | Jer-
sey boys do 28 aug en wo 3, 20.00 | The 
Reunion do 11 en ma 15, 20.00 | vr 12, 
19.00 | za 13, 21.30 | A Thousand Times 
Goodnight vr 19, 19.00 | za 20 en vr 26, 
21.30 | ma 29, 20.00 | Una Via a Pa-
lermo vr 29 aug en za 6, 19.00 | za 30 
aug en vr 5, 21.30 | di 2 en wo 10, 20.00 

Opening De FilmHallen
Het heeft even geduurd – tien jaar 
geleden lagen de eerste plannen 
op tafel – maar 4 september is het 
zover en heeft Amsterdam er met 
de FilmHallen negen bioscoopza-
len bij. De bioscoop maakt deel uit 
van De Hallen, de tot ‘centrum 
voor media, mode, cultuur, hore-
ca en ambacht’ omgetoverde oude 
tramremise in de Kinkerbuurt in 
Amsterdam-West. Dat de realise-
ring van De Hallen zo lang heeft 
geduurd, komt doordat de eerste 
plannen, waarbij Harry de Winter 
betrokken was, op verzet van de 
buurt stuitte. De realisering van 
een grootschalig uitgaanscen-
trum, dat toen nog het doel was, 
zag de buurt niet zitten. De plan-
nen verdwenen in de prullenbak, 
waarna er een nieuw plan kwam, 
waarbij de buurt nadrukkelijk 
werd betrokken. Het resultaat is 
De Hallen, dat een bibliotheek, 
hotel, filmzalen, studio’s, kinder-
dagverblijf, brasserie,  parkeerga-
rage, ambachtenhal, galerie en 
een fietsenwerkplaats heeft. En 
dan zijn we vast nog iets vergeten. 
Een overkapte passage verbindt 
de ruimten met elkaar. In één van 
de negen zalen van de FilmHallen 
herleeft het filmverleden, want 

deze zaal heeft het interieur ge-
kregen van de Parisien-zaal uit 
het oude Filmmuseum. Deze art 
deco zaal uit 1924 paste niet in het 
nieuwe EYE, maar heeft nu een 
plek gevonden. De FilmHallen 
worden geëxploiteerd door de  
eigenaren van het Amsterdamse 
filmtheater The Movies. Pro-
grammeur is Kadir Selçuk, ook al 
vele jaren programmeur van The 
Movies. Hij streeft naar een mix 
van betere Hollywoodfilms, Euro-
pese en mondiale films. Ook zul-
len documentaires en kinderfilms 
niet worden vergeten. Naast film-

vertoningen zijn er speciale eve-
nementen. Het eerste is de rode-
loperpremière van het Neder-
landse drama Nena op 8 septem-
ber. In het in 1989 spelende speel-
filmdebuut van Saskia Diesing 
wordt een zestienjarige tiener ge-
confronteerd met het doodsver-
langen van haar verlamde vader. 
Tegelijk beleeft ze voor het eerst 
in haar leven een intense liefde. 
De twee intense, maar tegenge-
stelde ervaringen, hakken er in bij 
de tiener, maar ze heeft ook een 
enorme nuchterheid en veer-
kracht. We herkennen de toon van 
schrijfster en columniste Esther 
Gerritse, die met Diesing het 
scenario schreef. 
 FIlmhalleN.Nl
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toch is Heli niet in 
de eerste plaats 
een film over de 
drugsoorlog. uit-
gaande van wat hij 
om zich heen zag, 
maakte escalante 
vooral een film 
over een samenle-
ving die uit balans 
is geraakt, waar 
de drugsmaffia als 
een soort mino-
taurus in het dool-
hof de lichamen 
van jongens en 
meisjes kan op-
vreten.

ronald rovers in de 
Filmkrant

de FIlmhalleN



met Jimmy’s Hall 
bewijst ken loach 
zich weer als de 
prettige verteller 
met het hart op de 
goede plek, maar 
ook als de man die 
de werkelijkheid 
versimpelt. na-
tuurlijk doet ieder 
van ons dat met 
zijn blik op de we-
reld, maar loach 
springt wel erg 
manipulatief om 
met de werkelijk-
heid.

jos van der burg in de 
Filmkrant

Bert Haanstra en het 
vermiste schilderij
Bert Haanstra (1916-1997) is de 
succesvolste Nederlandse docu-
mentairemaker aller tijden – zijn 
films Alleman en Bij de beesten af 
trokken vele honderdduizenden 
bezoekers – maar als het een tik-
keltje anders was gelopen, was hij 
geen filmmaker geworden. Wie 
wil weten hoe het zit, moet in 
Noord-Scharwoude de expositie 
over Bert Haanstra in het Geoffrey 
donaldson instituut bezoeken, 
dat vorig jaar werd opgericht met 
als doel het stimuleren van film-
historisch onderzoek. Te zien zijn 
tot 15 oktober Haanstra’s schilde-
rijen die hij maakte voordat hij 
zich als filmmaker manifesteerde. 
Het door filmhistoricus Hans 
Schoots, die in 2010 een biografie 
over Haanstra publiceerde, ge-
schreven boek Bert Haanstra, 
schilder, tekenaar, fotograaf gaat 
in op deze creatieve periode in 
Haanstra’s leven. Haanstra begon 
zijn werkende leven in 1934 op 
achttienjarige leeftijd als persfo-
tograaf en volgde in de oorlog een 
opleiding tot kunstschilder aan de 
Rijksakademie in Amsterdam. Hij 
zat in de klas bij Karel Appel, maar 
uit de schilderijen en tekeningen 
op de tentoonstelling blijkt dat 

Haanstra en Appel artistiek op 
verschillende planeten leefden. 
Appel wilde breken met de tradi-
tie en zocht de moderniteit, 
Haanstra zocht aansluiting bij de 
traditie. Hij had een voorkeur 
voor portretten, waaruit oog voor 
details spreekt. De schilderijen op 
de expositie komen uit particu-
liere verzamelingen. Eén schilde-
rij hebben de organisatoren van de 
expositie niet kunnen achterha-
len, namelijk Haanstra’s portret 

van een tuindersvrouw in Lutje-
broek. Haanstra schilderde het in 
januari 1945 in de Hongerwinter 
toen hij met zijn vrouw bij een 
tuindersgezin inwoonde. Uit dank 
voor de opvang schonk Haanstra 
het schilderij na de oorlog aan de 
familie. Ondanks verwoede po-
gingen hebben de organisatoren 
het schilderij niet kunnen trace-
ren. Iedereen die inlichtingen 
over de woon- of verblijfplaats 
ervan kan verstrekken, wordt 
vriendelijk verzocht contact op te 
nemen met directeur Egbert Bar-
ten van het Geoffrey Donaldson 
Instituut (egbertbarten@donald-
soninstituut.nl).
 doNaldSoNINStItuut.Nl

 

maps to the Stars must see
 Filmschuur Haarlem 

30 augustus 16.30 uur | Dana Linssen
 de lieve Vrouw amersfoort 

1 september 21.00 uur | Dana Linssen

de poel
 rkZ Bioscoop Groningen 

1 september 20.30 uur | Jan Doense

deux jours, une nuit  
must see

 Filmhuis Purmerend 
5 september 20.30 uur | Ronald Rovers

kreuzweg must see
 de lieve Vrouw amersfoort 

8 september 21.00 uur | Janna Reinsma
 Chassé Cinema Breda 

9 september 19.20 uur | Janna Reinsma

Clouds of Sils maria  
must see

 rialto amsterdam 
10 september 19.15 uur | Ronald Rovers

 de lieve Vrouw amersfoort 
15 september 21.00 uur | Ronald Rovers

maidan
 lumen delft 

11 september 20.00 uur | Ronald Rovers

Jimmy’s Hall must see
 Gigant apeldoorn 

16 september 19.30 uur | Ronald Rovers

Winter Sleep must see  
Lezing oeuvre Nuri Bilge Ceylan

 lumière maastricht 
18 september 19.30 uur | Dana Linssen

 Cinecitta tilburg 
28 september 11.00 uur | Dana Linssen

nog meer over film weten? de Filmkrant komt live in de 
filmtheaters. Filmkrantmedewerkers verzorgen elke maand 
inleidingen bij must See-films en inleidingen, lezingen, Q&a’s 
en workshops bij andere films uit het actuele aanbod en film-
programma’s. 

Goltzius and the Pelican 
Company in aanwezigheid van 
Peter Greenaway (Q&A na afloop)

 lHC Utrecht 
18 september 

 Filmhuis den Haag 
21 september 14.30 uur | Q&A door 
Dana Linssen

 rialto amsterdam 
22 september 21.00 uur | Q&A door 
Dana Linssen

Boyhood must see
 Filmhuis de luxe Schagen 

25 september 20.00 uur | Dana 
Linssen

Workshop Filmkritiek  
de Filmkrant

 eYe amsterdam 
8, 15 en 29 september, 6, 20 oktober, 
zie filmkrant.nl/filmkrantlive voor tijd 
| Ronald Rovers en Dana Linssen 

Cursus Filmverhalen
 Cinema Oostereiland Hoorn 

30 september en 7, 14 en 28 oktober 
20.00 uur | zie t.z.t. cinemaooster-
eiland.nl | Dana Linssen en  
Ronald Rovers

Sagrada
 Cinema Oostereiland Hoorn 

21 september 19.30 uur | Ronald 
Rovers

raadpleeg ook de ageNda  
vaN uw FIlmtheater |  voor 
meer INFormatIe eN 
boekINgeN filmkrant.nl/
filmkrantlive
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| Zwei Leben vr 5 en za 13, 19.00 | za 6 
en vr 12, 21.30 | ma 8 en di 16, 20.00 | 
voorpremière | Dorsvloer vol confet-
ti wo 17, 20.00 | the hitchcock touch 
| The Birds zo 28, 15.00 | Psycho zo 21, 
15.00 | Rear Window zo 7, 15.00 | sha-
dow of a Doubt zo 31 aug, 15.00 | gay 
Film Night | Rosie’s son ma 22, 20.00 | 
de filmkeuze van barbara voit | Italy, 
Love it or Leave it di 23, 20.00 | avond 
van de Franse film | Casse-tête chi-
nois wo 24, 20.00 

middelharnis
 Fh middelharnis (Het diekhuus)

Beneden Zandpad 7 | 0187-482400 
| Aanvang: 20.00 | hetdiekhuus.nl 
The Butler do 18 | La grande bellezza 
do 4 | The Lunchbox do 25 | soof do 11 | 
Film op zaterdag | Toscaanse Bruiloft 
za 27 | The Wolf of Wall street za 13 

Neerijnen
 Stroomhuis neerijnen

Van Pallandtweg 1 | 06-13473992 | 
stroomhuisneerijnen.nl | Aanvang: 
19.30 
samsara za 13, 19.30 (gratis voorstel-
ling i.v.m. opening nieuw filmseizoen) 

Nieuwegein
 Ftn/Wolff nieuwegein

Passage 102 | 030-6045678 | 
filmtheaternieuwegein.tk | Aan-
vang: 20.15
De 100-jarige man die uit het raam 
klom en verdween di 30 | Deux jours, 
une nuit di 23 

Nijmegen
 lux

Mariënburg 38-39 | 
0900-5894636 | lux-nijmegen.nl
premières | Alphabet vanaf do 18 | Gett 
- The Divorce Trial of Viviane Amsa-
lem vanaf do 4 | Dorsvloer vol confetti 
vanaf do 18 (wo 17, 19.30 voorpremière) | 
Le grand cahier vanaf do 18 | kreuzweg 
vanaf do 4 | A most Wanted man vanaf 
do 4 | nena vanaf do 11 | The Tale of the 
Princess kaguya vanaf do 4 | The Trip 
to Italy vanaf do 25 | Winter sleep van-
af do 25 | Sneak preview | Verrassende 
voorpremière elke di, 22.00 | Filmont-
bijt | elke zo, 11.00 | Filmcursus | Film-
kring do 4, di 9, do 18 en di 23, 12.00 |  
Cursus Première ma 15 en ma 29, 19.30 
| van woord naar beeld | De 100-jari-
ge man die uit het raam klom en ver-
dween di 23, 19.30 | FilmFlirt | magic 
in the moonlight do 11, 19.15 | herden-
king market garden | A Bridge too Far 
zo 28, 12.00 | IndoFilmcafé | kita di 

sana (Wij zijn daar) | Indië op een bord 
| Perjalanan (De reis) + Making of zo 14, 
19.30 (locatie: Oranjesingel) | tour de 
Film | do 4, 20.00  (locatie Oranjesin-
gel) | retrospectief alfred hitchcock | 
To Catch a Thief zo 14, 12.00 | north by 
northwest zo 21, 12.00 | Psycho zo 28, 
12.00 | Rear Window zo 7, 12.00| roze 
borrel | Rosie’s son zo 14, 14.15 | open-
luchtfilm | The Big Draw vr 12 en za 13, 
21.00 (locatie: Mariënburgplein - gratis) 
| Specials | The Two Gentlemen of Ver-
ona za 27, 15.00 | Vikings from the Bri-
tisch museum zo 21, 15.00 

oirschot
 Filmclub/rabotheater de enck

De Loop 67 | 0499-572691 | deenck.
nl
La grande bellezza vr 26 

oldenzaal
 Filmhuis/Stadstheater de Bond

Molenstraat 25 | 0541-511094 | 
filmhuisoldenzaal.nl
12 Years a slave di 16 en wo 17, 20.00 | 
Lucia de B. di 30, 19.30 | marina di 2 en 
wo 3, 19.30 

oosterhout
 Filmtheater de Bussel

Torenplein 12 | 0162-428600 | 
reserveren: filmtheateroosterhout.
nl | Aanvang: 20.15, zo 14.00
Het Filmtheater wordt Filmhuis en 
opent in oktober haar deuren op een 
nieuwe locatie: Heuvel 27 te Oosterhout

oss
 Cultuurpodium Groene engel

Kruisstraat 15 | 0412-405504 | 
groene-engel.nl
Deux jours, une nuit zo 28 t/m di 30, 
20.30 | ma 29 ook 16.00 | Dorsvloer vol 
confetti wo 17, 20.30 | enemy zo 14 t/m 

di 16, 20.30 | ma 15 ook 16.00 | The Reu-
nion zo 21 t/m di 23, 20.30 | ma 22 ook 
16.00 | A Weekend in Paris zo 31 aug 
t/m di 2, 20.30 | ma 1 ook 16.00 | Das 
Wochenende zo 7 t/m di 9, 20.30 | ma 
8 ook 16.00 

oudenbosch
 Filmtheater Fanfare

Pagnevaartweg 109 (Markland 
College) | 0165-314503 | filmthea-
terfanfare.nl | Aanvang: 20.15
Deux jours, une nuit do 28 aug, 20.15 
| Heli do 4, 20.15 | the hitchcock 
touch | The Birds do 11, 20.15 | Nati-
onale Filmdagen | Bloedlink wo 24, 
20.15 (o.v.b.) | halderbergse culuur-
maand: thema: op reis | La jaula de 
oro + enkeltje hemel (regisseur aan-
wezig) , data zie t.z.t. op de website | 
Tracks do 18, 20.15 | A Weekend in Pa-
ris do 25, 20.15 

purmerend
 Filmhuis Purmerend

Kerkstraat 11 | 0299-416506 (re-
serveringen via internet) | film-
huispurmerend.nl | Aanvang: 
20.30, zo 13.30
De 100-jarige man die uit het raam 
klom en verdween za 20 en di 23 | Deux 
jours, une nuit vr 5 (met inleiding) en 
di 9 | The Grand Budapest Hotel za 27 
en di 30 | Ida vr 26 | La jaula de oro di 2 
| Lucia de B. za 13 en di 16 | minuscu-
le zo 21, 13.30 | The missing Picture vr 
12 | nebraska za 30 aug | The Wind Ri-
ses vr 19 

roermond
 eCi Cultuurfabriek

ECI 13 | 0475-317171 | ecicultuurfa-
briek.nl
Deux jours, une nuit do 11 en di 23, 
20.00 | vr 12 en za 13, 21.30 | ma 15, 
19.00 | wo 17, 20.15 | vr 19 en za 20, 19.30 

| zo 21, 16.30 | The Double ma 1, 19.00 | 
wo 3 en di 9, 20.00 | vr 5 en za 6, 19.45 | 
zo 7, 16.45 | enciero: stierenrennen in 
Pamplona zo 21, 16.45 | ma 15, 19.15 | vr 
19 en za 20, 19.45 | do 11 en di 23, 20.15 
| vr 12 en za 13, 21.45 | Fading Gigolo zo 
14, 16.45 | vr 12 en za 13, 19.45 | di 16, do 
18 en wo 24, 20.15 | vr 19 en za 20, 21.30 
| In the name of di 2, do 4 en wo 10, 
20.00 | vr 5 en za 6, 21.35 | ma 8, 19.00 
| starred Up ma 1, 19.00 | wo 3 en di 9, 
20.15 | vr 5 en za 6, 19.30 | zo 7, 16.30 | 
Una via a Palermo ma 22, 19.00 | vr 12 
en za 13, 19.30 | zo 14, 16.30 | di 16, do 18 
en wo 24, 20.00 | vr 19 en za 20, 21.45 | 
The Weight of elephants di 2, do 4 en 
wo 10, 20.15 | vr 5 en za 6, 21.45 | ma 8, 
19.15 | Nationale Filmdagen | 2 speci-
ale voorpremières Dorsvloer vol con-
fetti op wo 17, 20.00 en Pijnstillers op 
ma 22, 19.35 | verwacht vanaf do 25 | 
Boyhood | Deux jours, une nuit | We are 
the Best | Zwei Leben 

rotterdam
 lantaren Venster

Otto Reuchlinweg 996 (gebouw 
New Orleans, Wilhelmina Pier) | 
010-2772277 | lantarenvenster.nl | 
Aanvang: 19.30
premières | The Clouds of sils maria 
vanaf do 11 | Dorsvloer vol confetti van-
af do 18 | Gett - The Divorce Trial of Vi-
viane Amsalem vanaf do 4 | kreuzweg 
vanaf do 4 | A most Wanted man vanaf 
do 4 | nena vanaf do 11 | The Riot Club 
vanaf do 25 | The Tale of the Princess 
kaguya vanaf do 4 | The Trip to Italy 
vanaf do 25 | Winter sleep vanaf d 25 | 
Sneak preview | Verrassende voorpre-
mière elke ma, 21.30 | gay Film Night | 
Rosie’s son di 2, 21.30 

 Pathé de kuip
Cor Kieboomplein 501 | 0900-1458 
| pathe.nl | titels zijn onder voorbe-
houd, raadpleeg verder de website
Nieuwe films | As Above do Below 
vanaf do 4 | Chef vanaf do 4 | Deliver Us 

FaNFare



From evil vanaf do 11 | 
Dorsvloer vol confetti | The Green In-
ferno vanaf do 11 | A most Wanted man 
vanaf do 4 | The november man van-
af do 11 | The Prince vanaf do 18 | la-
dies Night | The Hundred Foot Jour-
ney wo 24 

Schagen
 Fth de luxe/Scagon theater

Torenstraat 1B (Cultuurhuis M18) | 
0224-213162 | filmtheaterdeluxe.nl 
| Aanvang: do 20.00
Boyhood do 25 en vr 26 | eastern Boys 
do 4 en vr 5 | Fading Gigolo do 11 en vr 12 
| night moves do 18 en vr 19 

Schiedam
 Wenneker Cinema

Vijgensteeg 2 | 010-4733000 | 
wennekercinema.nl
Begin Again do 11 t/m za 13, 20.30 | 
Boyhood do 18, vr 19, za 20, vr 26 en za 
27, 21.00 | zo 21, 15.00 | Deux jours, une 
nuit vr 5, za 6, vr 12 en za 13, 21.00 | zo 
14, 15.00 | Dorsvloer vol confetti wo 
17, 20.30 (voorpremière) | De Poel do 
25 t/m za 27, 20.30 | starred Up do 18 
t/m za 20, 20.30 | The Two Faces of Ja-
nuary do 4 t/m za 6, 20.30 | celluloid 
classics | Psycho zo 28, 15.00 

Schijndel
Filmclub Schijndel/City theater
Hoofdstraat 145 | 073-5474837 | 
schijndelfilm.nl | Aanvang: 20.30
Philomena di 2, 20.30 | openlucht-
film | marina vr 22 aug | Verrassingsfilm 
vr 29 aug, 21.30 | Locatie van de bui-
tenluchtfilms is ‘t Spectrum, Steeg 9 te 
Schijndel en de toegang is gratis.

 Het Gasthuis
Lidwinahof 70

themafilms | Oscarwinnaar di 9, 20.00 
| Verstandelijk beperkt di 16, 20.00 | 
Zielsverwantschap di 23, 20.00 | We-
reldcinema: Japan di 30, 20.00 

Sittard
 Filmhuis Het domein

Kapittelstraat 6 | 046-4514384 | 
filmhuishetdomein.nl | Aanvang: 
20.00, matinee, 15.00
Bon Dieu ma 1 en di 2 | Boyhood vr 26 
t/m zo 28 | Deux jours, une nuit vr 12 
t/m zo 14 | Fading Gigolo vr 19 t/m zo 21 
| Joe ma 22 en di 23 | The Reunion vr 5 
t/m zo 7 | supercondrigue ma 8 en di 9 
| Una via a Palermo ma 15 en di 16 | The 
Weight of elephants ma 29 en di 30 | 
matineevoorstelling | Una via a Pa-
lermo ma 15 

Sneek
 Filmhuis Sneek/CineSneek

Leeuwenburg 12 | 058-2165619 | 
filmhuissneek.nl | Aanvang: 20.00 | 
Raadpleeg de website voor het 
volledige programma

Soest
 Filmhuis artishock

Steenhoffstraat 46a | 06-43870112 
| artishock-soest.nl | Aanvang: 
20.30
De 100-jarige man die uit het raam 
klom en verdween ma 8 en wo 10 | Bon 
Dieu! ma 1 en wo 3 | Diplomatie ma 29 
| In the name of ma 15 en wo 17 | Touch 
the Light ma 22 en wo 24 | Tracks zo 28 

Stadskanaal
 Filmliga Stadskanaal

Menistenplein 9 | 0599-610777 | 
smoky.nl | Aanvang: 20.15

L’amour est un crime parfait di 30 | 
The Grand Budapest Hotel di 26 aug 
| Ida di 2 | The Invisible Woman di 16 | 
suzanne di 9 | Das Wochenende di 23 

Stiens
 Cinema Paradiso/dorpshuis de 

Skalm
Pyter Jurjensstrjitte 17 | 058-
2575220 | regiostiens.nl /filmhuis

tiel
 Filmtheater agnietenhof

St. Agnietenstraat 2 | 0344-673500 
| agnietenhof.nl | raadpleeg de 
website voor actuele informatie
Verbouwing t/m oktober

tilburg
 Cinecitta

Willem II straat 29 | 06-83698775 | 
cinecitta.nl 
premières | The Clouds of sils maria 
vanaf do 11 | Dorsvloer vol confetti van-
af do 18 (voorpremière op wo 17, 19.30 
| Gett - The Divorce Trial of Viviane 
Amsalem vanaf do 4 | A most Wanted 
man vanaf do 4 | The Trip to Italy van-
af do 25 | Winter sleep vanaf do 25 | 
Sneak preview | Verrassende voorpre-
mière elke ma | Nog te zien | Boyhood | 
Club sandwich | Jimmy’s Hall | magic 
in the moonlight | Nacht van de dic-
tatuur | Triumph des Willens wo 10, 
20.00 (met lezing) | ten zuiden van de 
koreaanse muur | De koekoek en het 
prikkeldraad: op de grens van korea di 
16, 21.00 (met inleiding) | lunch & le-
zing | Iklimler + Winter sleep zo 28, 
vanaf 11.00 

uden
 Filmhuis de Pul

Kapelstraat 13 | 0413-265091 | 
filmpul.com 
Deux jours, une nuit do 18, 20.00 | A 
Thousand Times Good night do 4, 
20.00 | Les garçons et Guillaume, à 
table! do 11, 20.00 | Zwei Leben do 25, 
20.00 | vr 26, 10.00 

utrecht
 ’t Hoogt

Hoogt 4 | 030-2328388 | hoogt.nl
Nieuwe films | Alphabet vanaf do 
18 | Gett - The Divorce Trial of Vivia-
ne Amsalem vanaf do 4 | Le grand ca-
hier vanaf do 18 | kreuzweg vanaf do 4 
| The Tale of Princess kaguya vanaf do 
4 (voorpremière op zo 31 aug) | Water-
mark vanaf za 13 (za 13 en zo 14 met in-
leiding) | Winter sleep vanaf do 25 | 
Special | De bommenlegger di 2 (met 
Q&A) | the hitchcock touch | The 
Birds wo 3 | openluchtvoorstelling 
| Zoo za 6 (locatie: Universiteitstuin) | 
uitfeest | minuscule Marathon zo 7 | 
documentaire | kinderen van het suc-
ces ma 8 | zin & zorg | still mine di 16 
(met inleiding) | roze maandag | Ro-
sie’s son ma 22 

 louis Hartlooper Complex
Tolsteegbrug 1 | 030-2320452 | 
hartlooper.nl | raadpleeg de website 
voor het wekelijkse programma

 Springhaver 1 en 2
Springweg 50 | 030-2313789 | raad-
pleeg de wekelijkse filmladder en 
Uitloper

veendam
 Filmhuis vanBeresteyn

Museumplein 5a | 0598-317730 | 
vanberesteyn.nl 
Deux jours, une nuit ma 15, 20.00 | The 
Grand Budapest Hotel ma 8, 20.00 | 
keeper of Lost Causes ma 22, 20.00 
| Film & Fashion | Yves saint Lau-
rent wo 17, 19.00 | boek & Film | De 
100-jarige man die uit het raam klom 
en verdween ma 29, 19.30 inleiding | 
20.00 film 

veenendaal
 Filmhuis Veenendaal

Kees Stipplein 72 (Spectrum) | 
alleen info 0318-582669 | filmhuis-
veenendaal.nl
De 100-jarige man die uit het raam 
klom en verdween zo 7, 14.30 | Bon 
Dieu! zo 21, 14.30 | wo 24 en za 27, 
20.00 | Deux jours, une nuit zo 14, 
14.30 | za 20, 20.00 | The Railway man 
zo 28, 14.30 | Una via a Palermo za 6, 
20.00 

venlo
 Filmtheater de nieuwe Scene

Nieuwstraat 13 | 077-3518183 | 
nieuwescene.nl
Begin Again do 4, za 6, zo 7 en do 11 t/m 
zo 14, 19.00 | vr 5, 14.45 en 19.00 | ma 8 
t/m wo 10 en ma 15 t/m wo 17, 20.00 | 
Bon Dieu! do 18, za 20, do 25 en za 27, 
19.00 en 21.30 | vr 19 en vr 26, 14.45, 
19.00 en 21.30 | zo 21 en zo 28, 19.00 
| ma 22 t/m wo 24 en ma 29 t/m wo 1 
okt, 20.00 | The Butler do 28 aug en zo 
31 aug, ma 1 t/m wo 3, 19.45 | vr 29 aug, 
14.45 en 20.00 | za 30 aug, 20.00 | Deux 
jours, une nuit do 18 t/m za 20, ma 22 
en wo 24, 19.15 | vr 26, 14.30 | za 27 en 
ma 29, 21.05 | di 30, 20.50 | encier-
ro: stierenrennen in Pamplona do 25 
en vr 26, 21.05 | zo 28, di 30 en wo 1 okt, 
19.15 | Les garçons et Guillaume, à Ta-

ble! do 11, za 13, di 16 en zo 21, 19.15 | vr 
12, 14.30 | do 18, vr 19 en di 23, 21.05 | 
In the name of vr 19, 14.30 | za 20, ma 
22 en wo 24, 21.05 | di 23 en do 25 t/m 
za 27, 19.15 | wo 1 okt, 20.50 | Joe do 4 
t/m za 6 en do 11 t/m za 13, 21.30 | vr 12, 
14.45 | The Lunchbox do 28 aug, zo 31 
aug en wo 3, 20.00 | vr 29 aug, 14.30 en 
19.30 | za 30 aug, 21.20 | Philomena vr 
29 aug, 21.20 | za 30 aug, 19.30 | ma 1 en 
di 2, 20.00 | starred Up do 4 t/m wo 10, 
19.15 | do 11 en za 13, 20.55 | vr 12 en ma 
15 t/m wo 17, 21.05 | Una via a Paler-
mo do 4, za 6 en ma 8 t/m wo 10, 21.15 
| vr 5, 14.30 en 21.15 | vr 12, zo 14, ma 15 
en wo 17, 19.15 

vlaardingen
 Filmtheater Het Zeepaard

Veerplein 134e (JT Bioscoop, kleine 
zaal) | info@hetzeepaard.nl | het-
zeepaard.nl (info & reserveren) 
Deux jours, une nuit do 11, 20.30 | zo 
14, 16.15 | eastern Boys do 25, 20.30 | 
zo 28, 16.15 | Fading Gigolo do 18, 20.30 
| zo 21, 16.15 | starred Up do 4, 20.30 | 
zo 7, 16.15 

vlissingen
 Cine City

Spuikomweg 1 | zie de bioscooplad-
der en de agenda in de dagbladen

wageningen
 Filmhuis movie W

Generaal Foulkesweg 42a (‘t Ven-
ster) | moview.nl 
Le grand cahier za 13, 20.30 (voor-
première) | night moves vr 29 aug, za 
30 aug, zo 31 aug en vr 5, 20.30 | di 2, 
20.00 (met inleiding en Q&A) | zo 7, 
16.00 | north by northwest zo 7, 20.30 
| zo 14, 16.00 | The Reunion za 6, wo 10 
t/m vr 12, zo 14, di 16 en wo 17, 20.30 | 
shirley: Visions of Reality vr 19, di 23 
en wo 24, 20.30 (met inleiding) | zo 
21, 16.00 | Turin Horse do 25 en vr 26, 
20.30 | zo 28, 16.00 | Vochtige stre-
ken vr 29 aug, wo 3, do 4 en di 9, 20.30 
| zo 31 aug, 16.00 | Zwei Leben do 18, 
za 20, zo 21, za 27, zo 28, di 30 en wo 1 
okt, 20.30 

wassenaar
 Filmhuis

Langstraat 40 | 070-5113397 | 
obvw.nl /filmhuis-wassenaar | 
Raadpleeg de website voor het 
programma

weesp
 theater City Of Wesopa

Herengracht 23 | 0294-458093 | 
wesopa.nl | Aanvang: 20.30
Deux jours, une nuit do 11 | Una via a 
Palermo do 4 | The Wind Rises do 25 | 
Zwei Leben do 18 

winterswijk
 Filmhuis/Servicetheater Skop-

ein
Meddosestr 4-8 | 054-3521515 | 
filmhuiswinterswijk.nl | Aanvang: 
21.00
Diplomatie di 30 | The keeper of Lost 
Causes di 16 | spies & Glistrup di 9 | 
starred Up di 23 | Het Vonnis di 2 

woerden
 annexCinema

Rosmolenlaan 1 | 0348-436510 | 
annexcinema.nl
verwacht | Bloedlink vanaf do 25 | 

naast een bijna 
religieuze toewij-
ding legt sepideh 
ook een zekere ge-
wiekstheid aan de 
dag wanneer het 
erop aankomt 
haar bewegings-
ruimte te maxi-
maliseren. dat 
maakt haar voort-
durend interes-
sant om naar te 
kijken.

Sasja koetsier over sepideh – 
Reaching for the stars in de 
Filmkrant

Japanse animatiemeesters
De Japanse animatiegrootmeester 
Hayao Miyazaki is na The Wind 
Rises op zijn 73ste met pensioen 
gegaan, maar collega Isao Taka-
hata, die met Miyazaki de legen-
darische Studio Ghibli oprichtte, 
laat met The Tale of Princess 
Kaguya zien dat je ook op je 78ste 
nog een film kunt maken. Mis-
schien verslaat Takahata niet al-
leen hierin Miyazaki, maar is hij 
ook een nog groter talent. Ieder-
een die Takahata’s Grave of the 
Fire flies uit 1988 heeft gezien, zal 
dat beamen. Het verhaal over kin-
deren die in de chaos aan het ein-

de van de Tweede Wereldoorlog 
moeten zien te overleven, wordt 
nooit sentimenteel, maar is aan-
grijpend en hartverscheurend. 
Anders dan Miyazaki zoekt Taka-
hata het niet in sprookjesachtige 
verbeelding, maar in poëtisch re-
alisme. De titel The Tale of Prin-
cess Kaguya doet anders vermoe-
den, maar het sprookje over een 
bamboesnijder die in het bamboe 
een piepklein kind vindt, dat uit-
groeit tot een schoonheid, heeft 
een serieuze, realistische onder-
toon. De film, waarin vele man-
nen dingen naar de hand van de 

schoonheid, bekritiseert materi-
alisme en oppervlakkigheid. Zie 
ook het interview met Takahata 
op pagina 14.  Met The Tale of 
Princess Kaguya bewijst Studio 
Ghibli zich voor de zoveelste keer 
als producent van originele en in-
ventieve animatiefilms met een 
warm kloppend hart. Wie het niet 
gelooft, kan zich laten overtuigen 
bij het kleine retrospectief van 
Studio Ghibli in Melkweg Cinema 
Amsterdam. Naast The Tale of 
Princess Kaguya vertoont het de 
Miyazaki-hoogtepunten The 
Wind Rises, Howls Moving Castle, 
Princess Mononoke en Takahata’s 
klassieker Pom Poko.
 melkweg.Nl

de Filmkrant  
#368 September 2014   37

the tale oF prINceSS kaguya



Dorsvloer vol confetti vanaf do 18 | The 
equalizer vanaf do 25 | The maze Run-
ner vanaf do 25 | A most Wanted man 
vanaf do 4 | nena vanaf do 11 | Pijnstil-
lers vanaf do 25 

zaandam
 Filmtheater de Fabriek

Jan Sijbrandsteeg 12 | 075-6311993, 
reserveren via belbios | de-fabriek.
nl | Raadpleeg de website voor het 
actuele programma 

zaltbommel
 Filmtheater Cinemaarten

In Theater de Poorterij Nieuw-
straat 3 | reserveren via e-mail 
cinemaarten@planet.nl | Aanvang: 
20.15
Deux jours, une nuit di 30 | Diplomatie 
di 16 | Verrassingsfilm di 23 | A Weekend 
in Paris di 9 

zevenaar
 Filmhuis Zevenaar

Wittenburgstr 14 | 0316-331527 
|reserveringen 0316-344250 (na 
19.15) | filmhuiszevenaar.nl 
Attila marcel ma 8 t/m vr 12, 14.30 | 
za 6 t/m ma 8 en wo 10, 20.15 | Devil’s 
knot ma 22 en wo 24, 14.30 | za 20, zo 
21, di 23 en wo 24, 20.15 | In the name 
of ma 15, di 16, do 18 envr 19, 14.30 | za 
13 t/m ma 15 en wo 17, 20.15 | La grande 
bellezza zo 7, 14.30 | vr 5, di 9, 20.15 | La 

jaula de oro di 2, wo 3, 20.15 | The mis-
sing Picture do 11, wo 12 en di 16, 20.15 
| nebraska do 4 en vr 5, 14.30 | do 4, 
20.15 | Philomena ma 1 t/m wo 3, 14.30 
| ma 1, 20.15 | shirley: Visions of Reali-
ty do 18, vr 19 en ma 22, 20.15 

zoetermeer
 Fth Cine Utopia/bioscoop Uto-

polis
Oostwaarts 70 | 079-3300366 | 
cine-utopiazoetermeer.nl | Raad-
pleeg de website voor het actuele 
programma

zutphen
 Filmtheater luxor

Houtmarkt 64 | 0575-513750 | 
filmtheaterluxor.nl
Casse-tête Chinois di 2, 20.30 | Deux 
jour, une nuit vr 5, di 9, vr 12 en zo 14, 
20.30 | za 6 en za 13, 18.30 | di 16, 14.30 
| vr 19, 17.00 | za 20, 21.00 | enemy do 4, 
20.30 | za 6, 21.00 | ma 8, 20.00 | Fa-
ding Gigolo vr 5, 17.00 | wo 10, 20.30 | 
Faith Connections do 18, vr 19 en ma 
22, 20.30 | za 20, 18.30 | The Homes-
man vr 26, 17.00 | za 27, 21.00 | ma 29, 
20.30 | In the name of vr 26 en di 30, 
20.30 | magic in the moonlight do 25 
en zo 28, 20.30 | za 27, 18.30 | di 29, 
14.30 | niet zonder jou zo 28, 15.00 | 
The Reader wo 17, 14.30 | do 11, 20.30 | 
Les salauds ma 1, 20.30 | Tanta Agua 
wo 3, 20.30 | Una via a Palermo vr 
12, 17.00 | za 13, 21.00 | ma 15 en di 16, 
20.30 | the hitchcock touch | north 
by northwest zo 21, 15.30 | di 23, 20.30 
| Psycho zo 7, 20.30 | To Catch a Thief 

zo 21, 20.30 | di 22, 14.30 | checkpoint 
cinema | Borders wo 24, 20.30 

zwolle
 Filmtheater Fraterhuis

Blijmarkt 25 | reserveren via website 
| filmtheaterfraterhuis.nl
Afscheid van de maan vr 19, 16.00 | zo 
21, 16.30 | di 23, 14.00 | Bon Dieu! vr 
19 en za 20, 19.00 | zo 21, 11.45 | wo 24, 
14.30 | Boyhood vr 12, 15.30 | za 13 en 
wo 24, 16.00 | zo 14, 14.00 | ma 15 en do 
18, 19.45 | zo 21, 19.30 | ma 29, 20.45 | 
di 30, 14.30 | wo 1 okt, 19.00 | Clouds of 
sils maria do 11, di 16, di 23 en wo 24, 
19.45 | vr 12, za 13, wo 17, vr 19 en za 20, 
21.00 | zo 14 en zo 21, 19.30 | ma 15, do 
18 en ma 22, 14.00 | Dorsvloer vol con-
fetti wo 17, 14.00 (voorpremière) | do 
18, 20.30 | vr 19 en za 20, 19.30 | zo 21 
en zo 28, 17.00 | ma 22, di 24, do 25 en 
wo 31, 19.00 | di 23 en di 30, 14.30 | vr 
26 en za 27, 19.15 | zo 28, 11.45 | ma 21, 
21.00 | kreuzweg vr 5, za 6, vr 12, za 13 
en wo 17, 19.00 | zo 7, 11.45 | ma 8, wo 
10 en do 11, 14.00 | di 9, 19.45 | zo 14, 
17.00 | ma 15, 14.30 | di 16, 20.30 | ma-
gic in the moonlight do 4, do 25 en wo 
31, 14.00 | vr 5 en vr 19, 15.30 | za 6 en 
za 20, 16.30 | zo 7, wo 10, do 11, zo 14, wo 
17 en zo 21, 14.30 | vr 12 en za 13, 19.30 
| ma 22, 21.00 | zo 28, 11.15 | maps to 
the stars do 4 en di 9, 14.30 | vr 5 en za 
6, 21.30 | zo 7, 20.00 | ma 8, 20.30 | wo 
10, 19.45 | A most Wanted man do 4, di 
9, wo 10, do 11, di 23 en ma 29, 20.30 | 
vr 5 en za 6, 21.00 | zo 7, 11.15 en 19.30 | 
ma 8, 19.45 | vr 12, za 13, vr 19 en za 20, 
21.30 | zo 14, wo 17 en zo 21, 20.00 | wo 
15, 19.45 | di 16, do 18, ma 22, wo 24, do 

Mistaken for 
strangers is een 
onconventionele 
muziekdocumen-
taire, die wars is 
van de mystifica-
tie van het crea-
tieve proces waar 
het genre zo vaak 
in verzandt: voor 
tom is the natio-
nal gewoon het 
bandje van zijn ou-
dere broer.

joost broeren in de Filmkrant

Afscheid van de maan               
Attila marcel               
Begin Again               
Bird People               
Boyhood               
Club sandwich               
Dawn of the Planet of the Apes               
Fading Gigolo               
The Fault in our stars               
Guardians of the Galaxy               
Heli               
Helium               
L’homme qu’on aimait trop               
The Homesman               
Jimmy’s Hall               
Lucy               
magic in the moonlight               
maps to the stars               
mistaken for strangers               
nena               
never a Dull moment               
The Reunion               
sagrada - el misteri de la creació               
sepideh – Reaching for the stars               
A Thousand Times Good night               
Zwei Leben               
  

 is zeer goed |  is goed |  is redelijk |  is matig |  is slecht |  is zeer slecht |  is niet gezien

Goedkoop
Wie goedkoop naar de film wil, 
moet tijdens de nationale Filmda-
gen gaan, die van 18 t/m 24 sep-
tember worden gehouden. Ti ckets 
kosten dan in alle bioscopen en 
filmtheaters vijf euro. Ook twee 
bijzondere voorpremières kunnen 
voor dit bedrag worden bezocht.  
Op 19 september, een dag voor de 
landelijke release, is in tientallen 
bioscopen Tallulah Schwabs 
roman verfilming Dorsvloer vol 
confetti te zien. Op 24 september, 
de slotdag van de Nationale Film-
dagen, is ’s avonds in negentig za-
len Bloedlink te zien, op hetzelfde 
moment dat de film het Neder-
lands Film Festival opent. In de 
door Joram Lürsen (Alles is liefde) 
geregisseerde thriller spelen Tygo 
Gernandt en Marwan Kenzari twee 
ex-gedetineerden, die met de ont-

voering van een rijkeluisdochter de 
perfecte slag van hun leven denken 
te slaan. Kan niet mislukken. Den-
ken ze. Klinkt bekend? Kan klop-
pen, want de film is gebaseerd op 
de thriller The Disappearance of 
Alice Creed. Over die film schreef 
Joost Broeren drie jaar geleden in 

de Filmkrant: “De vertelling zit als 
een uurwerk in elkaar, met op exact 
de juiste momenten nieuwe twists 
die de onderlinge verhoudingen 
tussen de drie op scherp zetten.” 
Hopelijk kan hij deze regels kopië-
ren naar zijn recensie van Bloed-
link. NatIoNaleFIlmdageN.Nl
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25, zo 28 en wo 31, 14.30 | vr 26, 15.30 | 
za 27, 16.30 | nena zo 14, 16.30 (regis-
seur aanwezig voor inleiding en Q&A na 
afloop) | oerijssel - Zunnewende vr 5 
en za 6, 19.30 | zo 7, 17.00 | ma 8, 14.30 | 
di 9, 19.15 | The Reunion vr 5, 16.00 | zo 
7, 16.30 | di 9, 14.00 | sagrada - el mis-
teri de la creació vr 26, 18.30 | za 27, 
17.15 | zo 28, 16.30 | ma 29, 19.00 | di 30, 
18.45 | To Catch a Thief vr 12, 16.00 | zo 
14, 11.45 | ma 15, 20.30 | The Trip to Ita-
ly do 25 en wo 31, 21.00 | vr 26 en za 27, 
21.15 | zo 28, 20.00 | ma 29, 14.30 | di 
30, 20.30 | Winter sleep do 25, di 30 
en wo 31, 19.45 | vr 26 en za 27, 20.00 | 
zo 28, 19.30 | wo 29, 14.00 | verwacht | 
Blind | Brozer | Leviathan | st. Vincent 
| Under The skin 

jeugdfilm
Overzicht van vertoningen 
van kinder- en jeugdfilms in 
de nederlandse filmtheaters 
en filmhuizen. adressen van 
de betreffende theaters zijn 
te vinden in het eerste deel 
van deze agendarubriek.

amersfoort
 Fth de lieve Vrouw

Nog te zien | kleine Anna en de lan-
ge oom 4+ 

amsterdam
 eye Filmmuseum

Nog te zien | kleine nicolaas gaat op 
vakantie (6+) | Casper & emma (4+) | 
Loenatik, te gek! (6+) | oorlogsgehei-
men (6+) | verwacht | kleine Anna en 
Lange oom (3+) za 27 en zo 28

 Het ketelhuis
Nog te zien | Hoe tem je een draak 
2 6+ | kleine Anna en lange oom 4+ 
| koemba: De zebra die zijn strepen 
kwijt is 6+ | Pieter Post, de film 4+ | 
bosbros 25 jaar | Abeltje 6+ vanaf do 
28 aug | Brammetje Baas 6+ vanaf do 
2 okt | knofje 6+ vanaf do 4 | minoes 6+ 
vanaf do 11 | morrison krijgt een zusje 
6+ vanaf do 25 | Pluk van de Petteflet 
6+ vanaf do 18 

 rialto
Nog te zien | kleine nicolaas gaat op 
vakantie 6+

apeldoorn
 Filmtheater/Podium Gigant

Loenatik te gek! 6+ elke za, 15.15 en 
zo, 13.30 

bergen
 Fth CineBergen/Zwarte Schuur

Casper & emma 4+ wo 1 okt, 14.30 | 
kleine nicolaas gaat op vakantie 6+ 
zo 21, 15.30 | wo 24, 14.30 | Loenatik, te 
gek! 6+ zo 7, 15.30 | oorlogsgeheimen 
6+ zo 14, 15.30 | wo 17, 14.30 

breda
 Chassé Cinema

kleine Anna en lange oom 4+ wo 3, 
zo 7, wo 10, zo 14, wo 17, zo 21 en wo 28, 
14.15 | kleine nicolaas gaat op vakan-
tie 6+ wo 3, zo 7, wo 10, zo 14 en wo 17, 
14.30 | sjakie en de chocoladefabriek 
6+ zo 21, wo 24 en zo 28, 14.30 

bussum
 Filmhuis Bussum

kleine nicolaas gaat op vakantie 6+ za 
27 en zo 28, 13.00 | koemba: De zebra 
die zijn strepen kwijt is (3D) 6+ za 6 en 
zo 7, 13.30 | za 13, zo 14, za 20 en zo 21, 
13.00 | Loenatik: te gek! 6+ vr 5, vr 12, 
vr 19 en zo 21, 16.00 | za 6 en zo 7, 15.45 
| wo 10, 14.30 | za 13 en zo 14, 13.30 | di 
16, 14.15 | oorlogsgeheimen 6+ wo 3 en 
wo 17, 14.45 | za 6 en zo 7, 13.00 | za 13, 
15.45 | zo 14, 16.00 | Pieter Post de Film 
4+ za 20, zo 21, za 27 en zo 28, 13.30 | 
wo 24, 14.45 

deventer
 Fh de keizer

Caspar & emma 4+ wo 1 okt, 14.30 | 
kleine nicolaas gaat op vakantie 7+ 
wo 3, zo 7, wo 10, wo 17, zo 21, wo 24 en 
wo 1 okt, 14.00 | Pim & Pom: Het grote 
avontuur 4+ wo 3, zo 7, wo 10, wo 17, zo 
21 en wo 24, 14.30 

diemen
 Filmtheater de Omval

Loenatik, te gek! 6+ zo 14 en wo 17, 
14.00

haarlem
 Filmschuur

haarlem cultuur | De nieuwe wilder-
nis 6+ zo 14 | minuscule 6+  zo 14 | otto 
is een neushoorn 5+ zo 14 | Pelle en de 
dierenrovers 4+ zo 14 | stip & Vlek doen 
weer gek 3+ zo 14 

leeuwarden
 Slieker Film

Pelle en de dierenrovers 4+ elke wo, 
vr, za en zo 

oudenbosch
 Filmtheater Fanfare

kleine nicolaas gaat op vakantie 6+ 
zo 21, 14.00 | koemba: De zebra die zijn 
strepen kwijt is 6+ zo 7, 14.00 

purmerend
 Filmhuis

minuscule 6+ zo 21, 13.30 

rotterdam
 lantaren Venster

Nog te zien | kleine nicolaas gaat op 
vakantie 6+ en Loenatik, te gek! 6+ 
elke za, zo en wo

Soest
 Filmhuis artishock

Loenatik, te gek! 6+ vr 5, 16.00 

zevenaar
 Filmhuis Zevenaar

k3 Dierenhotel 4+ zo 14 en wo 17, 14.30 

zutphen
 Filmtheater luxor

Foeksia de miniheks 6+ za 13, 14.00 

Klein maar fijn
Naast grote filmevenementen zijn 
er iedere maand vele kleine film-
initiatieven die aandacht verdie-
nen. Parkfilmhuis in Alphen a/d 
Rijn kijkt onder de titel Gluren bij 
de buren met drie films naar bin-
nen bij onze oosterbuur. Volker 
Schlöndorffs Diplomatie, over het 
negeren door een Duitse generaal 
van Hitlers bevel om Parijs te ver-
nietigen, en Nina Grosses Das 
Wochenende, over de moeizame 
terugkeer in zijn vroegere vrien-
denkring van een RAF-terrorist 
na zijn gevangenschap, nemen het 
Duitse verleden onder de loep. De 
verfilming van Charlotte Roches 
schandaalroman Feuchtgebiete 
zoekt het niet in het verleden, 
maar in de vrouwelijke lust. Lux 
in Nijmegen herdenkt met David 
Leans klassieker A Bridge too Far 
28 september Operatie market 
Garden, de mislukte geallieerde 
poging in september 1944 om bij 
Arnhem een doorbraak te force-
ren in de Duitse linies. Filmthea-
ter Fanfare in Oudenbosch toont 
onder de titel Op reis vier films, 
waarin personages, soms uit vrije 

wil, soms gedwongen door ar-
moede, op reis gaan. De films zijn: 
La jaula de oro, over de helse tocht 
van vier tieners die van Guatema-
la naar Mexico reizen met als doel 
de Verenigde Staten binnen te ko-
men; Enkeltje hemel, een docu-
mentaire over bedevaartsoord 
Lourdes; Tracks, over een vrouw 
die dwars door Australië trekt, en 
A Weekend in Paris, waarin een 
ouder Brits echtpaar in Parijs op 

zoek gaat naar hun jeugd. Cine-
cit ta in Tilburg reist 10 september 
in de nacht van de dictatuur met 
de vertoning van Leni Riefen-
stahls Triumph des Willens naar 
een besmet filmverleden. Vooraf 
is er een lezing. Op 16 sept. reist 
het filmtheater met De koekoek en 
het prikkeldraad: op de grens van 
Korea naar het surrealistische 
niemandsland tussen Noord- en 
Zuid-Korea. Ook aan deze film 
gaat een lezing vooraf. 

 
INFo bIj de betreFFeNde 

FIlmtheaterS

Lezersacties in september
Le grand cahier

Vanaf 18 sep-
tember is János  
Szász’s verfil-
ming van Ágota 
Kristófs roman 
Le grand cahier 
(Het dikke 
schrift) te zien in 
de film theaters. 
Kristófs bestsel-

ler verscheen in 1986, werd in 
meer dan dertig talen vertaald en 
won prestigieuze literaire prijzen. 
Le grand cahier is een sprookjes-
achtig, surrealistisch anti-oor-
logsdrama, een verhaal over on-
schuldige kinderen, wreed ge-
worden door onmenselijke om-
standigheden, die zich afzetten 
tegen iedere moraal. Ter gelegen-
heid van de Nederlandse release 
van Le grand cahier werd de com-
plete trilogie van Ágota Kristóf, 
met behalve Het dikke schrift ook 
Het bewijs en De derde leugen, op-
nieuw uitgebracht als luxe film-
editie. Uitgeverij Van Gennep en 
Contact Film stellen voor lezers 
van de Filmkrant vijf exemplaren 
van de complete trilogie beschik-
baar.

In the Name of
Op 18 september 
verschijnt Mał-
gośka Szumows-
ka’s In the Name 
of op dvd. Over 
deze nieuwe film 
van de maakster 
van Elles schreef 
de Filmkrant: 
“‘In ieder van 
ons is een kern 

die vrij van zonde is. Dat maakt 
ons gelijk.’ Die woorden uit de 
preek van een met zijn homosek-
sualiteit worstelende Poolse 
priester vormen een prachtig 
contrapunt met de afwijzing 
waaraan hij blootstaat. Met deze 
betrekkelijk intuïtief gecompo-
neerde film kruipt Szumowska in 
de huid van Adam, een katholieke 
priester die na een overplaatsing 
in een klein dorpje werkt. De re-
den voor deze degradatie is met 
geheimzinnigheid omgeven. Hoe 
het precies zit komt geleidelijk 
aan het licht wanneer een opstan-
dige jongeman uit het dorp 
Adams aandacht trekt.” Wild 
Bunch stelt voor lezers van de 
Filmkrant vijf dvd’s van In the 
Name of beschikbaar. 

Minuscule en de  
mierenvallei

Op 18 augustus 
verschijnt de 
Franse anima-
tiefilm Minus-
cule en de mie-
renvallei van 
Thomas Szabo 
en Hélène Gi-
raud op dvd en 
Blu-ray. Ergens  

 
op een rustige open plek vormen 
de haastig achtergelaten spullen 
van een picknick de inzet van een 
oorlog tussen twee rivaliserende 
bendes mieren. In het midden van 
dit strijdgewoel sluit een jong lie-
veheersbeestje vriendschap met 
een zwarte mier en helpt hem zijn 
mierenheuvel te beschermen te-
gen de verschrikkelijke rode mie-
renkrijgers. Een groot avontuur 
op microniveau… Twin Pics stelt 
voor lezertjes van de Filmkrant 
vijf dvd’s van Minuscule en de 
mierenvallei beschikbaar. 

Sin City: A Dame  
to Kill For

Op 28 augustus 
verschijnt Sin 
City: A Dame to 
Kill For in de 
bioscopen, het 
lang verwachte 
vervolg op Sin 
City (2005) van 

Frank Miller en Robert Rodriguez. 
Over de verfilming van de graphic 
novel van Frank Miller schreef de 
Filmkrant destijds: “Rodriguez 
bedoelde Sin City als een bewe-
gende comic; terugdenkend zie je 
inderdaad tekeningen in plaats 
van shots. Die op hun beurt weer 
pure cinema zijn. Het Duits ex-
pressionisme, Citizen Kane, de 
klassieke film noirs, dat waren de 
inspiratiebronnen voor de oor-
spronkelijke strips. En zo krijgt 
het witte doek via een papieren 
omweg de filmgeschiedenis op-
nieuw cadeau.” In Sin City: A 
Dame to Kill For kruisen oude be-
kenden als Nancy (Jessica Alba), 
Dwight (Josh Brolin), Hartigan 
(Bruce Willis), Gail (Rosario Daw-
son) en Marv (Mickey Rourke) het 
pad van nieuwe stadsbewoners als 
Ava (Eva Green) en Bertha (Lady 
Gaga). 

Independent Films stelt voor le-
zers van de Filmkrant vijf 
dvd-pakketten van Robert Rodri-
guez’s Sin City en Machete be-
schikbaar met daarbij een uniek 
pak speelkaarten in de stijl van Sin 
City: A Dame to Kill For.

Interesse?
Stuur een email met naam en 
adres naar info@filmkrant.nl en 
geef daarin aan voor welke actie u 
belangstelling hebt (meerdere ac-
ties mag ook). Wie het eerst komt, 
die het eerst maalt. Winnaars 
ontvangen bericht. Over de uit-
slag kan niet gecorrespondeerd 
worden.

een heel team dat 
vers van de film-
academie komt 
dus, maar de be-
perkte ervaring 
wordt ruim-
schoots goedge-
maakt door een 
duidelijke visie, 
een gevoel voor 
sfeer en bovenal: 
de ambitie én kun-
de om het verhaal 
in beelden te ver-
tellen.

joost broeren over Helium in 
de Filmkrant

de Filmkrant  
#368 September 2014   39

a brIdge too Far
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The Third Side of the River
a production by TRESMILMUNDOS CINE      in coproduction with ROMMEL FILM and WATERLAND FILM      in coproduction with ZDF/Das kleine Fernsehspiel      in collaboration with ARTE
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postproduction coordinator MARTIN KLEIMAN       casting and acting coach MARÍA LAURA BERCH       costume designer PAOLA DELGADO       make-up NÉSTOR BURGOS
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28 AUGUSTUS IN DE FILMTHEATERS
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associate producers  DIEGO DUBCOVSKY   JULIA SOLOMONOFF   FERNANDO ABADI       executive co-producer JAIME MATEUS- TIQUE         executive producers JUAN VILLEGAS   INÉS GAMARCI

cinematography DIEGO POLERI (ADF)       sound design FEDERICO BILLARDO   ANDREAS RUFT       production manager SILVIA LAMAS       production designer SEBASTIÁN ROSES       editor ELIANE D. KATZ (SAE)
postproduction coordinator MARTIN KLEIMAN       casting and acting coach MARÍA LAURA BERCH       costume designer PAOLA DELGADO       make-up NÉSTOR BURGOS
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Info & tickets:
eyefi lm.nl

in september o.a.

Cello & Film 
Minifestival met live cellomuziek, performances, 
fi lmpremières en bijzondere gasten. 
16 t/m 21 september; eyefi lm.nl/cello

Winter Sleep (Kis uykusu)
Winnaar van de Gouden Palm in Cannes, het magnum opus 
van Nuri Bilge Ceylan, over het dagelijkse leven van een zelf-
genoegzame, voormalige acteur, die eigenaar van een hotel 
is geworden.
Vanaf 25 september; 19.30 
première in aanwezigheid van de regisseur

Futuristische Cinema 
Compilatieprogramma over de Futuristen die in de jaren 10 
de bioscoopbezoekers met veel rumoer wakker wilden schud-
den. Verwacht een onrustig avondje, waar absurdisme en 
snelheid elkaar afwisselen. 
9 sept 19.15

E*Cinema: The Hitchcock Tapes
Beeldende kunstenaars aan de haal met Hitchcock. Met 
fi lms van Nicolas Provost, Johan Grimonprez en Matthias 
Muller & Christoph Girardet, die allen op Hitchcocks werk 
zijn geïnspireerd. Onderdeel van The Hitchcock Touch, 
eyefi lm.nl/hitchcock
23 sept 19.15

Anthony McCall & Maxa Zoller: 
Artist Talk
De Britse beeldend kunstenaar Anthony McCall, aan wie 
EYE een tentoonstelling wijdt, bespreekt samen met co-
curator Maxa Zoller zijn werk en de fi lms die hem hebben 
geïnspireerd. 
27 sept 17.00

EYE_ADV_FILMKRANT_09-2014.indd   1 31-07-14   11:58
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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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boeken

twee nieuwe boeken over Hitch cock duiken in 
de leidmotieven en de emersoniaanse dimensie 
van de films van de master of Suspense.

door aNdrÉ waardeNburg

In de zomer van 2012 wijdde het British Film Institute 
(BFI) een volledig retrospectief aan de Master of Sus-
pense. De publicatie 39 Steps to the Genius of Hitchcock 
diende toen als een soort catalogus, het is tijdens het 
Hitchcock Touch-overzicht te koop in de winkel van 
EYE (of elders te bestellen). De BFI noemt het een com-
pendium en het boek heeft dan ook een originele opzet. 
Nu eens niet chronologisch geordend, per periode 
(zwijgend, Brits, Amerikaans), of per titel maar be-
staand uit een verzameling van 39 thema’s of motieven 
– het aantal verwijst naar Hitch’ Engelse film The 39 
Steps (1935). Met naast de bekende onderwerpen – 
moord, schuld, MacGuffin, (blonde) vrouwen en moe-
ders, muziek, montage – ook aandacht voor relatief on-
bekende aspecten, zoals de rol van zijn vrouw Alma Re-
ville en hoe zijn naam en verschijning al snel een ‘brand’ 
(merknaam) en instituut werden. Ook de titel die EYE 
aan hun retrospectief gaf, The Hitchcock Touch, komt 
aan bod, met een opsomming van 21 karakteristieke 
‘touches’; van het voyeurisme in zijn eerste film The 
Pleasure Garden (1926) tot aan het moment in zijn een-
na-laatste film Frenzy (1972) waarop de camera zich 
discreet terugtrekt van de plek waar net een moord is 
gepleegd. De 39 lemma’s zijn kort (maximaal vier pagi-
na’s), werden geschreven door gerespecteerde Hitch-
cock-kenners en rijkelijk voorzien van prachtig beeld-
materiaal uit het archief van de BFI. Als zodanig een 
perfecte inleiding voor mensen die nog weinig weten 
over de maestro.

Voor wie dieper wil ingaan op het werk van Hitch-
cock is er het nieuwe boek van William Rothman, Must 
We Kill the Thing We Love? Rothman is geen onbekende 
als het over Hitchcock gaat, in 1982 schreef hij The Mur-
derous Gaze, een klassieke studie met diepgravende 
analyses van vijf films, die twee jaar geleden een uitge-
breide editie kreeg. 

Rothmans nieuwste studie is ambitieus en beoogt 
een brug te slaan tussen het werk van de Amerikaanse 
filosoof Ralph Waldo Emerson (1803-1882) en het be-
kende, door Hitch cock vaak aangehaalde dictum van 
Oscar Wilde: ‘each man kills the thing he loves’. Een ge-
dachte die ver afstaat van de essays van de invloedrijke 
Emerson, een van de Amerikaanse Transcendentalisten 
waaronder ook Thoreau (Walden) en de dichter Walt 
Whitman vallen. Heel kort samengevat gaat Emersons 
werk over de potentie (en morele plicht) tot zelfverwe-
zenlijking en Rothman haalt diverse keren de zinsnede 

‘the unattained but attainable self’ aan als het om per-
sonages gaat die niet toegeven aan hun duistere driften, 
zoals in de meeste Hitch cock-films, maar juist een be-
wust besluit nemen hun leven wezenlijk te veranderen 
en een beter mens te worden. Dit is ook de kern van het 
Perfectionisme, de stroming waartoe Emerson gere-
kend wordt. Als voorbeeld noemt Rothman de twee  
spionnen, een echtpaar, die aan het eind van Secret 
Agent (1936) de morele keuze maken hun werk vaarwel 
te zeggen, zodat ze nooit meer tegen hun zin hoeven te 
moorden. In een van de beste hoofdstukken neemt 
Roth man het op voor wat hij Hitchcocks laatste mees-
terwerk noemt, Marnie (1964) – een film die door veel 
liefhebbers niet tot zijn beste wordt gerekend. In Roth-
mans visie onte recht, al was het maar omdat ook Mar-
nie zich aan het slot van het verhaal, verlost van haar 
trauma’s, eindelijk kan verwezenlijken. Rothmans mo-
rele blik op Hitchcocks oeuvre werkt behoorlijk verfris-
send, al voelt het slothoofdstuk over Emerson wat aan-
geplakt.

39 Steps to the Genius of Hitchcock 
SameNStellINg jameS bell |  2012, brItISh FIlm 
INStItute |  149 pagINa’S |  € 21,50 
must We kill the thing We love? emerSoNIaN 
perFectIoNISm aNd the FIlmS oF alFred 
hItchcock |  wIllIam rothmaN |  2014, columbIa 
uNIverSIty preSS |  302 pagINa’S |  € 25,99 
 
oNder de Noemer the Hitchcock touch tooNt 
eye t/m halF oktober eeN groot deel vaN het 
oeuvre vaN aFred hItchcock |  eeN SelectIe vaN 
zeS FIlmS toert t/m 15 November laNgS dIverSe 
FIlmtheaterS

boeken kort
Spike, mike, Slackers & dykes johN pIerSoN | 
2014, uNIverSIty oF texaS preSS |  € 22,95  
(heruItgave vaN edItIe uIt 1995)

Spelend leren, John Pierson heeft 
het als geen ander begrepen. Niet 
alleen staan de verhalen over zijn 
carrière als producent voor onaf-
hankelijke filmmakers als Spike 
Lee, Michael Moore en Richard 
Linklater vol spannende anekdo-
tes die hij duidelijk met veel ple-

zier vertelt. Ook in z’n vorm is het boek speels en 
vermakelijk. Zo worden hoofdstukken afgewisseld 
met stukjes dialoog tussen Pierson en Kevin 
Smith en komen er stukken script, gekopieerde 
agendablaadjes en een geïmproviseerd budget-
overzicht op een kladblaadje langs. 

Badiou and Cinema alex lINg |  2013, edINburgh 
uNIverSIty preSS |  € 26,50 (paperback vaN StudIe 
uIt 2010)

Geen filmtheoreticus voelt zich te 
beroerd om het gedachtegoed 
van een filosoof, bij voorkeur een-
tje die op dat moment lekker in 
de markt ligt, te toetsen aan de 
wereld van de cinema. Zo ook Alex 
Ling die een boek schreef over 
Badiou’s Platonist Cinema. De 

hoofdvraag blijkt: can cinema be thought? Niet 
een weglezertje voor op het strand, maar als sep-
tember begint wellicht goed als serieuze start 
van het nieuwe werkseizoen. 

Jane Campion & adaptation aNgelS, demoNS 
aNd uNSettlINg voIceS |  eStella tINckNell |  2013, 
palgrave macmIllaN |  € 24,99

In dit boek legt Tincknell zichzelf 
de taak op om Jane Campions 
carrière onder de aandacht te 
brengen en zo te ageren tegen het 
volgens haar ‘georganiseerde ver-
geten’ dat te veel vrouwelijke 
filmmakers ten deel valt. Ze 
schrijft deze oeuvrebespreking 

met speciale (ook theoretische) aandacht voor 
het begrip ‘adaptatie’. Tincknell is erop uit om de 
vertaalslag van bv. literatuur naar film niet alleen 
te beschouwen als een verlies maar als een pro-
ductieve kans. Het werk van Campion blijkt ui-
terst geschikt voor deze doelstelling.

Between the Black Box and the White Cube 
aNdrew v. uroSkIe |  2014, uNIverSIty oF chIcago 
preSS| € 26,99

Ondertussen zijn we er allemaal 
aan gewend, cinema is overal te 
zien. De expansie van het bewe-
gende beeld uit de bioscoop 
(black box) naar bijvoorbeeld het 
moderne kunstmuseum (white 
cube) wordt door Uroskie in dit 

lijvige werk beschreven. Deze beweging wordt 
door Uroskie toegeschreven aan de introductie 
van de televisie, en daarmee de ‘emancipatie van 
het bewegende beeld’ in ons leven. Wellicht een 
wat theoretisch onderwerp, maar dat hindert 
Uroskie niet om op een boeiende en vloeiende 
wijze talloze voorbeelden van expanded cinema te 
beschrijven. 

SameNStellINg aNNe de looS, INterNatIoNal 
theatre & FIlm bookS, leIdSepleIN 26, 1017 pt 
amSterdam, t 020-6226489, www.theatreaNd-
FIlmbookS.com
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39 staPPen Hitchcock 
naar Perfectie

hItchcock eN tIppI hedreN op de Set vaN mARnIe



De hoofdpersoon van Le lion des mogols is in 
de veronderstelling dat de vrouw van wie hij 
houdt verliefd is op een ander. Om zijn ver-
driet te verdrinken gaat hij naar een café. Hij 
zit aan een tafeltje, met om hem heen wild 
dansende mensen. In een razend tempo slaat 
hij, uitdrukkingsloos voor zich uit starend, 
meerdere borrels achterover. Als een man 
aan een tafeltje naast hem een vrouw lastig-
valt, springt hij op en redt haar uit de klau-
wen van de viespeuk. Vervolgens drinkt hij 

met haar en nog iemand verder en zweept hij 
de musici op. Om vier uur ’s nachts stappen 
ze gedrieën in een taxi. Hij instrueert de 
chauffeur snel door de stad te rijden, waarbij 
hij rechtop in de taxi staat – het is een open 
automobiel. Zijn twee medepassagiers raken 
bevangen door angst en opeens heeft de man 
er genoeg van, stopt de auto en stapt uit.

Niet het verhalende aspect van deze  
scènes is bijzonder, maar de manier waarop 
Jean Epstein ze in beeld brengt. Hij gebruikt 
filmtechnieken die geassocieerd worden met 
het Franse (film)impressionisme: dubbel-
beelden, onscherpte, een snelle montage, 
point of view-shots, versnelling en vertra-
ging en (extreme) close-ups. Via deze tech-
nieken kruipen we in het hoofd van de naar 
vergetelheid hunkerende man die aan niets 
wil denken. Dat lukt natuurlijk niet: op drie-
kwart van de sequentie duikt de vrouw die 
hij wil vergeten op in beeld, ‘geprojecteerd’ 
over een point of view-shot van dansers. On-
scherpe beelden suggereren ondertussen 
zijn toenemende dronkenschap. Op een ge-
geven moment kijkt hij door een glaasje, 
waarna we onscherp zien wat hij ziet. 

Naarmate de avond vordert, toont Epstein 
steeds meer close-ups van zijn hoofdrolspe-
ler Ivan Mosjoukine, wiens blik steeds meer 
naar binnen keert, totdat de melancholie 

toeslaat en hij zijn geliefde weer voor zijn 
geestesoog ziet. Kort daarop ontwaakt hij 
ruw uit zijn droomachtige staat, een mo-
ment dat wordt gemarkeerd door de pianist, 
die we steeds op de rug hebben gezien, zich 
te laten omdraaien. Hij kijkt recht in de ca-
mera, blijkt een ooglapje te hebben en tovert 
een enge grimas tevoorschijn. Ook Mosjou-
kine kijkt eventjes recht in de camera. De 
korte taxirit door Parijs illustreert de inte-
resse van de impressionisten (en Epstein) in 
snelheid en beweging, door hen vertaald in 
een zeer ritmische, accelererende montage. 
Ondanks al deze technieken staat de emotie 
voorop, die van melancholie tot opwinding 
gaat en weer terug, met de taxirit als dolle-
mansrit van een suïcidaal iemand.

Photogénie
Voordat Jean Epstein (1897-1953) cineast 
werd, schreef hij over film. Zijn geschriften 
zijn soms een beetje esoterisch en lastig te 
begrijpen maar geven wel een goed beeld van 
zijn ideeën over het medium dat indertijd 
pas 25 jaar bestond. Hij begon begin jaren 
twintig en schreef zijn leven lang over diver-
se aspecten van de filmkunst. Van zijn fasci-
natie voor de close-up, tot zijn teleurstelling 
over de avant-garde die midden jaren twin-
tig steeds maar weer terugviel op afgezaagde 

trucjes als supersnelle montage of hyperge-
stileerde decors – Epstein haatte Das Cabi-
net des Dr. Caligari.

Epsteins essays over film combineren zijn 
interesse in poëzie, literatuur, schilderkunst, 
filosofie en muziek met een wetenschappe-
lijke belangstelling die zijn training als me-
dicus verraadt. Hij zag de camera als een me-
talen brein dat de werkelijkheid niet zozeer 
vastlegde als transformeerde. Als een soort 
microscoop penetreerde de camera de zicht-
bare wereld en onthulde er (ongeziene) as-
pecten van. De camera was een apparaat dat 
de werkelijkheid voor onze ogen onthult en 
verborgen lagen van de wereld blootlegt zo-
dat we die met nieuwe blik kunnen waarne-
men – enigszins vergelijkbaar met het begrip 

Vijf hoogtepunten uit het 
aanbod voor thuiskijkers 
deze maand, beschikbaar 
op dvd, blu-ray of video on 
demand.

The Knick, seizoen 1
Iets meer dan een jaar na zijn 
‘pensioen’ is Steven Soderbergh 
(goddank) alweer terug achter 
de camera voor de tiendelige 
HBO-serie The Knick, met Clive 
Owen als drugsverslaafde arts 
in een New Yorks ziekenhuis in 
de vroege twintigste eeuw. De 
eerste aflevering is nog tot 9 
september gratis te zien via 
HBO Go. 
 vod |  hbo

Ida
Stel je Vermeers Meisje met de 
parel voor in zwart-wit, steel 
haar parel, verwissel haar tul-
band voor een nonnenkapje, en 
dan heb je zo’n beetje de prach-
tige Poolse novice Anna. In deze 
oogverblindend mooi gescho-
ten zwart-witfilm blijkt zij een 
ijzingwekkende geschiedenis te 
hebben. 

dvd/blu-ray |  
twIN pIcS/cINÉart

Snowpiercer
Een trein met de laatste men-
sen dendert onafgebroken door 
een post-apocalyptisch ijs-
landschap. Boon Jong-ho 
vraagt in zijn bewerking van de 
allegorische Franse strip La 
Transperceneige, met de trein 
als rijdende metafoor voor de 
samenleving, wat er is geoor-
loofd voor het voortbestaan van 
de mens.  dvd/blu-ray | 

 de FIlmFreak

Tom à la ferme
Tom op de boerderij: het zou de 
titel van een vrolijk babyboekje 
kunnen zijn. Maar de vierde film 
van het Canadese Wünderkind 
Xavier Dolan is zeker niet voor 
de kleintjes. Dolan maakte van 
het gelijknamige toneelstuk van 
Michel Marc Bouchard over 
zelfhaat en homohaat een 
broeierige thriller. 

dvd |  homeScreeN

Blue Ruin
Een Amerikaanse do it your-
self-film die het wraakgenre 
door de mangel haalt. Een dak-
loze in een wrakkige blauwe 
Pontiac kiest na de vrijlating 
van een crimineel voor de al-
oude methode oog om oog. We 
volgen hem in de neerwaartse 
spiraal terwijl hij zijn onhandige 
wraakmissie voltooit. 

dvd |  de FIlmFreak

le tempeStaIre

jeaN epSteIN
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Jean Epstein-box
de camera als een metalen brein

eén schitterende sequentie van ruim tien minuten laat vrijwel alles  
zien wat cineast Jean epstein aan stijlmogelijkheden gebruikte om de 
psycho logie en gedachten van zijn personages te verbeelden. de 
sequen  tie zit in Le lion des mogols (1924), een van de veertien films uit 
de onlangs uitgebrachte Jean epstein dvd-box. door aNdrÉ waardeNburg

thuiskijken le lIoN deS mogolS



ostranenie (‘vreemdmaking’, defamiliarisa-
tie) uit het Russisch formalisme. Iets wat be-
kend of zelfs cliché is via (nieuwe) artistieke 
technieken zodanig presenteren dat het weer 
fris wordt. Kunst, en dus ook film, laat je op-
nieuw kijken, dan wel voor het eerst zien. 
Door iets wat photogénie werd gedoopt door 
Epsteins tijdgenoot Louis Delluc, een film-
criticus, vergroten en verfijnen we het bereik 
van onze zintuigen – waarbij photogénie niet 
te verwarren is met het woord fotogeniek. 
Photogénie is een mysterieus proces waar-
door een beeld van bijvoorbeeld een geweer 
niet meer slechts ‘een geweer’ is maar bela-
den met betekenis. In de woorden van Ep-
stein: ‘Een close-up van een revolver is niet 
langer een revolver, het is een revolver-ka-
rakter, in andere woorden een impuls tot 
wroeging of misdaad, falen, zelfmoord (…) 
Het heeft een temperament, gewoontes, 
herinneringen, een wil, een ziel.’ 

Photogénie is iets mystieks, een verbond 
tussen camera, filmdoek, emoties en de psy-
chologie van de toeschouwer, waarbij de 
filmcamera de werkelijkheid transformeert 
en/of bezielt en daarmee ook de kijker (in 
zijn onderbewuste) raakt. Epstein besluit 
zijn essay over photogénie met een paradox: 
‘Cinema is het krachtigste medium van de 
poëzie, het werkelijkste medium voor het 
onwerkelijke, het ‘surrealistische’ (…)’.

De unieke technische eigenschappen van 
de filmcamera (kadrering, beweging, dub-
belbeelden, vertraging, versnelling, belich-
ting etc.) zijn hierbij van cruciaal belang en 
zorgen er bovendien voor dat het medium 
cinema zich onderscheidt van theater, foto-
grafie, literatuur en schilderkunst. Photo-
génie vormt zo de essentie van de film als 
nieuwe kunstvorm in de jaren twintig. 

Epsteins meesterschap in het indertijd 
nieuwe medium leverde een aantal meester-
werken op, waaronder Coeur fidèle (niet in 
deze box, wel op een Masters of Cinema- 
dvd), Le tempestaire, La glace à trois faces en 
de schitterende, sfeervolle Edgar Allan Poe- 
adaptatie La chute de la Maison Usher (1928), 
die zich tussen droom en nachtmerrie be-

geeft. La glace à trois faces gaat over een man 
die wordt begeerd door drie vrouwen. In drie 
hoofdstukjes zien we hun gezichtspunten op 
het tijdelijke samenzijn met hem. In een er-
van wordt het verhaal doorbroken door snel 
gemonteerde herinneringen aan vroeger, zo-
als iemand die een ander een anekdote ver-
telt tegelijkertijd aan iets anders kan denken. 
In de epiloog stapt de man zelf in een Bugatti 
en gaat steeds harder rijden, een rit die net 

als in Le lion des mogols middels montage en 
andere filmische middelen enerverend ver-
beeld wordt. 

Zinderend
Eind jaren twintig benadrukte Epstein in een 
essay dat verandering van levensbelang is 
voor een kunstenaar en voegde zelf de daad 
bij het woord. Hij ging films maken die hij 
treffend omschreef als ‘psychologische do-

cumentaires’ en schreef een essay over zijn 
zoektocht naar waarachtigheid en waarheid. 
In de laatste fase van zijn carrière draaide 
Epstein films op een aantal kleine eilandjes 
voor de kust van Bretagne, zoals Bannec, Ba-
lanec en Ouessant. De woeste natuur sprak 
hem aan, evenals de eenvoudige leefwijze 
van de bevolking die leefde van de visserij en 
nog niet beschikte over elektriciteit. Zijn 
psychologische documentaires mengen et-
nografie en folklore met een interesse in de 
archaïsche, mythische elementen van deze 
eilanden, met hun bijgelovige bewoners die 
nog ver weg stonden van de moderne wereld. 
Epstein gaat op locatie filmen met de eiland-
bewoners als acteurs – de geboorte van het 
neorealisme, maar dan in Frankrijk. Epstein 
laat deze wereld botsen op een filmstijl 
waarin nog altijd kenmerken van de avant- 
garde te herkennen zijn, zoals een nadruk op 
opvallende composities en drang tot experi-
menteren met beeld en geluid. 

Zo gaat zijn een-na-laatste film, Le tem-
pestaire (1947), over een meisje dat bang is 
dat haar verloofde zal omkomen bij een 
storm tijdens het vissen. Ze bezoekt een 
‘stormtemmer’, een oude man die in een gla-
zen bol kijkt en met zijn adem de woeste zee 
terugblaast, wat Epstein natuurlijk laat zien 
in reverse-motion. Het opvallendst is de ge-
luidsband die grotendeels uit een huilende 
wind bestaat, een doordringend geluid dat 
Epstein soms vertraagt, net als zijn beelden 
van de op de rotsen stukslaande golven. Ook 
zijn oude voorliefde voor zinderende close- 
ups steekt hier de kop op, met enkele intense 
shots van de jonge vrouw die haar verloofde 
wil redden. Ook Finis terrae (1928), de eerste 
film die hij op Bannec draaide, heeft een my-
thische kwaliteit die onverminderd krachtig 
is. Zoals het merendeel van zijn oeuvre zeer 
de moeite van het (her)ontdekken waard.

de Jean epstein-box omvat veertIeN eNgelS 
oNdertItelde FIlmS |  de extra’S eN het 160 
pagINa’S telleNde begeleIdeNde boekje zIjN IN 
het FraNS |  Import-dvd (regIovrIj) |  dIStrIbutIe 
potemkINe FIlmS

Het beste uit het wereld-
wijde aanbod voor thuis-
kijkers deze maand, gese-
lecteerd door Boudisque 
(boudisque.nl). kijk voor 
een selectie uit het neder-
landse aanbod op film-
krant.nl.

Salvatore Giuliano
Als geen ander legde Francesco 
Rosi in de vroege jaren zestig 
zijn vinger op de zere plekken 
van de toenmalige Italiaanse 
maatschappij; plekken die nog 
altijd teer zijn. In Savatore Giu-
liano recreëert hij op meticu-
leuze wijze het onderzoek naar 
de moord op de gelijknamige 
Siciliaanse maffioso. 

dvd+blu-ray, 
regIo 2/b |  arrow academy

Norte, the End of History
Niet veel van de films van de 
Phillipijnse IFFR-favoriet Lav 
Diaz werden eerder op dvd uit-
gebracht. Niet vreemd, met zijn 
reputatie als langfilmer, die zijn 
hand niet omdraait voor mees-
terwerken van meer dan vijf 
uur. Maar om zijn tour de force 
Norte, the End of History kan 
niemand heen. 

dvd/blu-ray, 
regIo 2/b |  New wave FIlmS

Sundays and Cybèle
Hoe de tijden kunnen verande-
ren: het is moeilijk voor te stel-
len dat deze Franse film uit 
1962, over de platonische rela-
tie tussen een getraumatiseer-
de oorlogsveteraan en een jong 
meisje, vandaag de dag ge-
maakt zou kunnen worden, laat 
staan dat hij een Oscar voor 
beste niet-Engelstalige film 
won.  dvd/blu-ray, 

regIo 1/a |  crIterIoN

Macbeth
Niet de minste regisseurs 
stortten zich al eerder op dit 
Shakespeariaanse drama: van 
D.W. Griffith via Orson Welles 
naar Akira Kurosawa. Maar  
Roman Polanski wist er in de 
eerste film na de moord op zijn 
echtgenote Sharon Tate een 
compleet eigen, bloederige en 
seksueel directe versie van te 
maken.  dvd/blu-ray, 

regIo 1/a |  crIterIoN

Das Cabinet des Dr. Caligari
De nieuwste 4K-restauratie 
door de F.W. Murnau Stiftung, 
die op de afgelopen Berlinale in 
première ging, moest ervoor 
zorgen dat deze expressionisti-
sche klassieker, ook in het digi-
tale tijdperk in bioscopen te 
zien zou blijven. Maar hij levert 
evengoed een nieuwe thuisuit-
gave op. 

dvd/blu-ray, regIo 2/b |
eureka/maSterS oF cINema

la chute de la maISoN uSher
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dat netflix er voor koos om het tweede seizoen van House of Cards juist 
op Valentijnsdag beschikbaar te maken, is ironie voor gevorderden: 
minder romantisch dan deze politieke konkelserie kan het niet. alles is 
macht in House of Cards, ook (nee: vooral) de liefde. door jooSt broereN

“Ik wilde een profeet creëren die de jeugd 
zou veranderen. Dune will be the coming of 
the God!” Nee, aan ambities ontbrak het  
Jodorowsky niet. Zijn heilige missie: het ver-
filmen van de sciencefictionklassieker Dune 
tot een psychedelische en spirituele space 
opera, zonder enige creatief compromis. Een 
onmogelijke taak voor de excentrieke Chi-
leense cultregisseur, zeg je achteraf. Maar 
wat was hij dichtbij, laat deze documentaire 
van Frank Pavich zien, en wat zou het een 
trip zijn geworden. 

Begin jaren 70 waren films nog geen fran-
chises en verhalen geen properties. De jeugd 
spuugde op gelikte studioproducties en 
kickte op rauw, persoonlijk en origineel. En 
als Blow Up (1966) en Night of the Living 
Dead (1968) de kassa’s deden rinkelen, kon 
alles een hit worden. Zo kon Alejandro Jo-
dorowsky een cultster worden. Een Chileen 
die mime had gestudeerd bij Marcel Marceau 
in Parijs en in Mexico avant-gardetheater 
had gemaakt. In 1970 scoorde ‘Jodo’ een  
dikke hit met El topo: een surrealistische en 
bloederige psycho-western waarin hij zelf de 
hoofdrol speelde. Blowende hippies kregen 
er geen genoeg van. Zijn volgende project 
was nog groter, geschifter, plotlozer: The 
Holy Mountain (1973). Ook een succes, voor-
al in Europa. Het was dan ook een Franse 
producent, Michel Seydoux, die Jodorowsky 
carte blanche gaf voor zijn nieuwe project. 
Jodorowsky koos voor Dune, Frank Herberts 
sciencefictionepos – ook al had hij er geen 
bladzijde van gelezen. 

In het hypercomplexe Dune cirkelen tien-
tallen personages, adellijke huizen, planeten 
en plotlijnen rondom Melange: een stof die 
het bewustzijn vergroot en tijd-ruimtereizen 
mogelijk maakt. Good stuff, dus. Zittend in 
zijn werkkamer vertelt Jodorowsky – inmid-
dels 84 jaar oud maar scherp, grappig en vol 
vuur – dat Dune het effect van LSD moest 
veroorzaken. Als een sekteleider vergaart hij 
de ene na de andere mede-‘spiritual warrior’, 
en niet de minste: Pink Floyd, Orson Welles 
(verleid met de belofte van een privé-chef), 
Mick Jagger, Salvador Dali (op voorwaarde 
dat er een brandende giraffe zou zijn). 

Zijn belangrijkste kompaan is Moebius, 
pseudoniem van Jean Giraud en Frankrijks 

beste (strip)tekenaar. Later zouden ze samen 
de klassieke strip De Incal maken. Moebius 
was mijn camera, zegt Jodo: hij tekende alle 
3000 (!) shots van de volledige film. Het 
twee vuisten dikke storyboard wordt in de 
documentaire tot leven gewekt met subtiele 
3D-animaties, net als de waanzinnige ruim-
teschepen van Chris Fodd en de machinale- 
monsterdecors van H.R. Giger – alle drie 
werkten vervolgens mee aan Alien. De ani-
maties laten zien hoe het had kunnen zijn: 
een surreëel, kleurrijk, duister, gewelddadig, 
speels, psychedelisch en volstrekt uniek uni-

versum. Om dat te realiseren kwam special- 
effectsmaker Dan O’Bannon (John Carpen-
ters Dark Star, 1974) naar Parijs, want effect-
goeroe Douglas Trumball (2001, Blade Run-
ner) was niet spiritueel genoeg. Prachtig zijn 
de interviews met de lyrische O’Bannon, die 
huis en haard opgaf om aan Dune te werken. 

Maar dan komt de harde realiteit: geen 
enkele studio durft het aan. Prachtige de-
signs, zeker, raar verhaal, ok, maar: idiote re-
gisseur en veel te duur. Het budget was ge-
raamd op 15 miljoen dollar, destijds een im-
mens bedrag. Ter vergelijking: Jaws was be-

groot op 4 en Star Wars op 8 miljoen. De am-
bitie was net zo groot als de naïviteit, zeg je 
achteraf. Of als zijn ego. Maar Jodo zelf kijkt 
onverbitterd terug. “You have to fight to be 
immortal. If you fail, it is not important.” En, 
nog mooier: ook als iets alleen bestaat als 
een droom, bestaat het.

Jodorowsky’s dune   vS, 2013 |  regIe 
FraNk pavIch |  met alejaNdro jodorowSky, 
mIchel Seydoux, h. r. gIger |  op dvd eN blu-ray 

Jodorowsky’s Dune
tHe greatest 
science fiction 
film neVer made
de kolossale verfilming van scifi-epos Dune door filmmaker-sjamaan 
alejandro Jodorowsky faalde. Hoe fantastisch het had kunnen zijn is te 
zien in de documentaire Jodorowsky’s Dune, winnaar van de publieks-
prijs op het afgelopen imagine filmfestival. een vurige ode aan artistieke 
ambitie.  door rIk herder

De Grote Oorlog, deel 6
a farewell  
to arms
Omdat het dit jaar honderd jaar geleden 
is dat de eerste Wereldoorlog uitbrak,  
besteden we in dit herdenkingsjaar 
maandelijks aandacht aan een klassieke 
film over de Grote Oorlog.

In juli 1918 raakte Ernest Hemingway ge-
wond aan het Italiaanse front. Een jaar eer-
der had de beginnend journalist zich als vrij-
williger aangemeld bij het Franse Rode Kruis. 
Zij stuurden hem naar Italië, waar hij als am-
bulancechauffeur werkte. De achttienjarige 
Hemingway liep zijn granaatwonden op tij-
dens de Slag bij de rivier Piave. Hij werd naar 
een ziekenhuis in Milaan vervoerd waar hij 
verliefd werd op zijn verpleegster. Heming-
way verwerkte deze liefdesaffaire en zijn 
oorlogservaringen in A Farewell to Arms 
(1929), zijn derde boek.

Van de roman bestaan twee filmversies, 
uit 1932 en 1957. Het is de door Frank Borzage 
geregisseerde versie uit 1932 die te boek staat 
als beste bewerking van Hemingways eerste 
bestseller, al was de schrijver zelf kritisch. 
Ter gelegenheid van de herdenking van 100 
jaar WOI wordt de film eind september op-

nieuw uitgebracht door de BFI; een Ameri-
kaanse editie verscheen in 2011.

De boomlange Gary Cooper speelt Fre-
deric, het alter ego van Hemingway. Hij is 
een bon vivant die het liefst dronken wordt 
en vrouwen versiert. Als hij verpleegster  
Catherine (Helen Hayes) ontmoet, die door 
zijn Italiaanse vriend Rinaldi wordt begeerd, 
maakt hij haar het hof. De verleidingsscène 
is opmerkelijk. Deze vindt plaats in een 
maanverlichte, romantische setting maar 
wat Frederic daar uithaalt grenst aan ver-
krachting. Zij sputtert lang tegen maar hij 
zet zijn zin door. Frederic beroept zich op 
uitzonderlijke omstandigheden: in de oorlog 
gelden nou eenmaal andere regels, hij heeft 
simpelweg geen tijd voor hofmakerij. Mis-
schien zijn ze morgen wel dood, dus moeten 
ze nu genieten. Ook wordt vrij expliciet dui-
delijk dat Catherine haar maagdelijkheid 
verliest. De seks zelf wordt slechts gesugge-

reerd, maar toch. Dit was dan ook een ‘pre- 
code’ productie, gemaakt twee jaar voordat 
Hollywoods zelfcensuur echt van kracht 
werd. De ongetrouwde Catherine raakt zelfs 
zwanger, in de ogen van de katholieke kerk 
én Hollywood een zonde. De film redt zich 
uit deze netelige situatie door een sympa-
thieke priester een nephuwelijkssacrament 
te laten prevelen in het ziekenhuis waar  
Frederic terecht komt.

Borzage maakt van A Farewell to Arms 
vooral een liefdesfilm en schrapt veel van de 
oorlogsscènes uit het boek. Het krachtigst is 
de montagesequentie waarin Frederic deser-
teert en op zoek gaat naar Catherine, die in 
Zwitserland wil bevallen. Hij loopt langs het 
front en ziet overal om zich heen dood en 
verderf. Voor een vroege geluidsfilm is het 
fraaie, Oscarwinnende camerawerk opval-
lend vloeiend maar het allermooist zijn de 
momenten waarop Borzage experimenteert 
met het medium. Als Cooper op een bran-
card het ziekenhuis wordt ingereden, zien we 
de hele scène vanuit zijn (liggende) gezichts-
punt: het met sierlijke fresco’s beschilderde 
plafond, zijn kamer en uiteindelijk Catherine 
die een zoen op de camera plant. Voor even 
verdwijnt alle pijn en ellende.

aNdrÉ waardeNburg

a Farewell to arms vS, 1932 |  regIe FraNk 
borzage |  met gary cooper, heleN hayeS |  op dvd 
& blu-ray (bFI, regIo 2/b oF kINo, regIo 1/a) 



Gewoon voor m’n plezier ben ik een tijdje terug op-
nieuw wat films gaan kijken met de Amerikaanse acteur 
James Woods. Sommige van mijn meest intense herin-
neringen aan cinema (en cinefilie) uit de jaren tachtig 
zijn verbonden met films waar hij in zit: van David Cro-
nenbergs Videodrome en Sergio Leone’s Once Upon a 
Time in America (vandaag geaccepteerd als klassiekers) 
tot meer onbekende juweeltjes als James B. Harris’ Cop 
(1988) en John Flynns Best Seller (1987, geschreven door 
Larry Cohen).

Pas toen ik – 32 jaar te laat – een andere samenwer-
king van Harris en Woods zag, de intrigerende gevange-
nisfilm Fast-Walking (1982), realiseerde ik me iets  
essentieels. James Woods is meer dan een fantastische 
acteur waar je dwangmatig naar blijft kijken. Geduren-
de een aantal bijzondere jaren hielp hij zelfs een totaal 
nieuwe filmstijl creëren (inclusief scenarioschrijven), 
die geïnspireerd was op, en afgestemd op, waar hij als 
acteur toe in staat was.

Als Woods het middelpunt van een film is, dan is hij 
ook echt het middelpunt: alles is gericht op zijn acties, 
en vooral, zijn réacties op wat er om hem heen gebeurt. 
Woods’ sterimago is 100 procent ironisch, cynisch, sar-
castisch: hij neemt ons mee in die sceptische, afstande-
lijke, altijd-kritische blik op de wereld. Maar zelfs bin-
nen zo’n broos omhulsel blijft hij speels: een typische 
Woods-beweging naar zijn gesprekspartner is iets als: 
‘Alles wat je nu zegt is totale onzin, maar praat nog wat 

meer, ik hou er wel van.’
Dus, het script en de mise en scène moeten ruimte 

maken voor Woods en z’n steeds veranderende reacties 
op een situatie uittekenen. In de loop van welke scène 
dan ook – zelfs in de loop van één enkele, statische,  
close-up – zal hij door een aantal verschillende reacties 
gaan, in wisselende sequentie: hij zal berouw tonen, 
ongeloof laten zien, sluwe spot, en even witheet wor-
den.

Z’n lichaamstaal laat die toestanden zien in snel op-
eenvolgende hand- en vingergebaren, ophalen van 
schouders, snelle passen of trage implosies. Zijn stem 
breekt in het midden van een zin, verandert van toon of 
hoogte: terwijl zijn ogen intensiteit uitstralen. Woods is 
een van die acteurs die echt kan luisteren naar de per-
soon waar hij naast acteert – en hij verandert dat luiste-
ren in z’n eigen, dwingende spektakel. 

Er is een ‘voor’ en ‘na’ in die gouden eeuw van het JW 
Effect. In vroege rollen voor Elia Kazan (The Visitors, 
1972) of Arthur Penn (Night Moves, 1975), gebeurt het 
nog niet. Er zijn regisseurs die hem nog niet echt ‘zijn 
ding’ lieten doen, zelfs niet tijdens de gloriedagen: Leo-
ne, Jonathan Kaplan (Immediate Family, 1989). En er is 

een fase waarin hij van het voetlicht (als de acteur 50 
wordt) verschuift naar tweederangs rollen, in Martin 
Scorsese’s Casino (1996) of de Oliver Stone-dubbel 
Nixon (1995) en Any Given Sunday (1999).

Maar er is niettemin een bizar stuk popcinema,  
Joseph Rubens True Believer (aka Fighting Justice, 
1989), dat hem samenbrengt met Robert Downey Jr. en, 
aan het eind van de jaren negentig, twee regisseurs die, 
op twee hele verschillende manieren, snappen wat er 
mogelijk is als Woods frontaal en centraal in een film 
staat: Larry Clark in Another Day in Paradise en John 
Carpenter in Vampires (allebei 1998).

Woods  coproduceerde Clarks film, net als bij Cop. 
Roger Ebert omschreef de eerste als “sleazeball” en de 
laatste als een “gewelddadige, zieke, overbedachte  
exploitatiefilm”: maar in beide recensies deed hij z’n 
best om de creatieve bijdrage van Woods te prijzen. Die 
redenering is gebaseerd op een waardeloos filmtheo-
retische uitgangspunt en een slechte filmkritische 
praktijk, die doen denken aan het uitgangspunt van  
Entertainment Tonight: ‘als het goed is, is dat dankzij  
de acteurs, en als het slecht is, dan kunnen de acteurs 
het misschien nog redden.’

Het is juist zo dat Woods daar samenwerkte met  
regisseurs die hem begrepen. En dat alles wat sleazy, 
gewelddadig, ziek en cynisch was in die films, ons direct 
meeneemt naar het hart van zijn opmerkelijke filmische 
acteren.  

Het jw effect
de australische filmcriticus adrian martin 
kijkt naar opvallende discussies en tendensen 
rond filmmakers.  door adrIaN martIN
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actie!
markermeer (p/a 
Houtribdijk lelystad, 
coördinaten 52.520747, 
5.424321), vrijdag 11  
juli 2014, 13.05 uur

Er wordt wat af gefotografeerd op de set van 
de ‘epische avonturenfilm’ Michiel de  
Ruyter, over het leven van Nederlands groot-
ste zeeheld Michiel de Ruyter (1607-1676). 
Door regisseur annex director of photo-
graphy Roel Reiné, door 2nd camera-opera-
tor Bart van Otterdijk, 3rd camera-operator 
Rolf Dekens en door 4th camera-operator 
Mick van Rossum wordt iedere actiescène 
vastgelegd uit iedere denkbare hoek. Door 
set- en reportagefotografen – vandaag is 
naast de Filmkrant ook NRC Handelsblad op 
de set. En tussen alle takes door zijn de hon-
derden figuranten aan één stuk door in de 
weer met hun mobieltjes.

Werkelijk álle figuranten verdringen zich 
rond hoofdrolspeler Frank Lammers voor 
een selfie – ook een stoere, breed geschou-
derde kerel met een enorme hoofdwond. Dan 
vindt een productiemedewerker het welle-
tjes. “Oké nog twee foto’s en dan is het ge-
noeg. Frank heeft ook honger”, roept hij.

Lammers moet goed eten. Na de lunch 
moet hij opnieuw een zeeoorlog uitvechten 
met de Engelsen. Daarbij wordt veel van 
Lammers gevraagd, aldus Reiné, die actie 
vooropstelt in Michiel de Ruyter en daarom 
de leeftijden heeft losgelaten: “Verwacht 
geen oude man, maar een De Ruyter die door 
het Huis van Oranje op een onmogelijke mis-
sie wordt gestuurd omdat ze hem te republi-

keins gezind vinden, en die vervolgens aan 
een touw tussen twee schepen vliegt, aan 
boord springt bij de Engelsen en gaat 
zwaardvechten.”

Vanmiddag zijn er opnamen op replica’s 
van het Russische fregatschip Shtandart en 
de Turkse driemaster Etoile du Roy. Ook het 
VOC-schip Batavia en Het Statenjacht De 
Utrecht (een reconstructie naar een ontwerp 
van Engel de Ruyter, de zoon van Michiel de 
Ruyter) worden gebruikt. In de computer 
wordt de vloot aangevuld met honderden 
schepen. “Ons budget mag dan 8 miljoen 
zijn, wij kunnen geen enorme bedragen be-
steden aan de zeeslagen. En toch oogt het re-
sultaat zeer realistisch.”

Dan is het tijd voor actie. Terwijl de ka-
nonnen bulderen, moeten de overboord ge-
slagen Lammers en een aantal van zijn 
(stunt)mannen het vege lijf zien te redden 
door naar een brandende sloep te zwemmen. 

Een brandende man wordt weinig zachtzin-
nig uit het bootje in zee gekieperd. Tussen de 
lijken door roeien de mannen terug naar hun 
schip.

Reiné, die in 1999 het Gouden Kalf voor 
Beste Regie won met zijn speelfilmdebuut 
The Delivery en daarna zijn geluk beproefde 
in de krochten van Hollywood, leidt de op-
namen als een militaire operatie. Soepeltjes 
stuurt hij alle camera-units aan; één op de 
Shtandart, één op een enorme crane en twee 
op kleine bootjes. Commando’s gaan beur-
telings in het Nederlands en het Engels.

“Ik speel de held, maar alleen dankzij deze 
mannen”, zegt Lammers terwijl hij, op het 
droge, een van de stuntmannen stevig op de 
brede schouder slaat – een tafereel dat ook 
weer wordt vastgelegd door tientallen came-
ra’s en mobieltjes.

jaN pIeter ekker
Foto bob broNShoFF

michiel de ruyter NederlaNd, 2014/2015 |  regIe eN 
camera roel reINÉ |  SceNarIo alex vaN galeN, 
larS boom | productIe klaaS de joNg (FarmhouSe 
FIlm & tv) |  gedelegeerd produceNt berNard 
tulp |   IN co-productIe met cINÉ crI de coeur 
|  moNtage radu IoN, hermaN p. koertS |  art 
dIrectIoN rubeN Schwartz |  kledINg margrIet 
procee, martINa Fehmer |  make-up INgeborg vaN 
eetvelde |  muzIek trevor morrIS |  caStINg jaNuz 
goSSchalk, leoNIe luttIk (kemNa caStINg) 
|  met FraNk lammerS, SaNNe laNgelaar, charleS 
daNce, lukaS dIjkema, barry atSma, lIeke vaN 
lexmoNd, roelaNd FerNhout, hajo bruINS, rutger 
hauer, egbert-jaN weeber, tygo gerNaNdt, derek 
de lINt, jelle de joNg, vIctor löw, juleS croISet, 
eugeNe bervoetS |  dIStrIbutIe a-FIlm beNelux 
|  omroep avrotroS |  te zIeN vaNaF 12 FebruarI 2015

Volgende maand  Winter Sleep  Gone Girl
le Grand cahier  ManuScriptS don’t Burn
   
Bloedlink  drift  het 
leVen VolGenS nino
under the Skin
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alle FIguraNteN wIlleN op de Foto met FraNk lammerS, de 
hooFdrolSpeler vaN de avoNtureNFIlm mICHIeL De RUYTeR

verSchIjNt op doNderdag 18 Septemberde FIlmkraNt #368

gemma boVery  leViatHan  dorsVloer Vol confetti  Hollywood banker 
alPHabet  master of tHe uniVerse 

in grazia di dio  il conformista  tHe 
riot club  box trolls  in jouw naam

52 tuesdays  tHe Hundred-foot journey  tHe Prince  life of crime 
deliVer us from eVil  if i stay  Pijnstillers  tHe equalizer  bears
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