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r e dac t i o n e e l  Tijdens het afge-
lopen nederlands Filmfestival werd er gediscus-
sieerd over publiek. Het publiek van de neder-
landse artfilm werd vergeleken met honden. of 
juist niet vergeleken met honden. een ding was 
zeker: er ging ‘geen hond naar de nederlandse 
artfilm’. Waardoor er in ieder geval een link werd 
gelegd tussen filmpubliek en honden. Je moet 
soms zo oppassen wat je zegt.

Gisteren zag ik White God van de Hongaarse 
filmmaker Kornél mundruczó, die eerder dit jaar 
in Cannes de Palm Dog en de prijs van Un Certain 
régard won. een film over honden. Honden die 
als ze niet raszuiver zijn door de hondenoprui-
mingsdienst van straat worden geplukt en op-
gesloten. Honden die in opstand komen, als in 
een wonderlijke mix van Lassie Come Home en 
eugène Ionesco’s toneelstuk Rhinocéros.

Deze honden spelen niet alleen de hoofdrol-
len in een artfilm, ze hadden er waarschijnlijk al-
les voor gegeven om naar een artfilm te kunnen. 
Te mogen. Zowel in White God als Rhinocéros 
klagen hun makers de eenvormigheid van het 
fascisme aan. Ionesco die van de Tweede We-
reldoorlog. mundruczó die van hedendaags Hon-
garije.

Ik denk dat er niet één filmmaker is die niet 
wil dat er mensen naar zijn film komen kijken. 
We kunnen er denk ik best van uit gaan dat film-
makers geen films maken om geen mensen te 
bereiken. maar soms maken ze films die naar 
een publiek zoeken. of die een publiek moeten 
vinden. omdat het publiek bijvoorbeeld nog niet 
weet dat deze film voor hen gemaakt is. mis-
schien zouden we vaker naar roependen in de 
woestijn moeten zoeken om te horen wat ze te 
vertellen hebben.

Zelfs als iemand die een paar dozijn films per 
week ziet, zie ik nog tamelijk vaak films waarvan 
ik niet verwacht had dat ik ze mooi of verrassend 
of hartveroverend zou vinden. Dat ik tot hun ‘pu-
bliek’ zou behoren. White Dog had ik bijvoor-
beeld in Cannes even links laten liggen omdat ik 
dacht dat ik wel iets beters te doen had dan naar 
een film over honden te kijken. maar het blijkt 
een tamelijk onthutsende film die misschien 
geen gebruik maakt van de meeste geraffineer-
de symboliek (de honden als de horden die in 
opstand komen), maar dat wel heel effectief 
doet. Aan het einde heb je namelijk sympathie 
voor iets waar je eigenlijk bang voor moet zijn, 
namelijk een valse hond.

Al heb je waarschijnlijk nog liever dat er geen 
hond naar je film gaat dan een valse hond. Het 
publiek dat niet naar die artfilms schijnt te gaan 
is trouwens geen valse hond, maar een mak 
schaap. Dáár moeten we iets aan doen.
 
 daNa lINSSeN

twItter @daNalINSSeN
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de volgeNde FIlmkraNt verSchIjNt op doNderdag 13 November

De Filmkrant worDt meDe mogelijk gemaakt 
Dankzij een Financiële bijDrage van De neDer
lanDse vereniging van FilmDistributeurs (nvF) 
en De neDerlanDse vereniging van bioscoop
exploitanten (nvb)

recensies 
 9 Mommy Wonderkind en total loss  11 20.000 Days 

on Earth een bijna perfect rocknummer  12 St. Vincent 
iedere zondaar valt te redden  15 Wild Tales Hoe het 
geduld verdween uit argentinië  16 Pride Solidariteit 
weer stoer en sexy  19 Stray Dogs dicht bij het 
sublieme  24 Whiplash de sterren van de jazzhemel 
drummen  25 The Disappearance of Eleanor Rigby de 
begrafenis van een huwelijk  26 Violet de rouw en het 
ondoorgrondelijke verbeelden Aanmodderfakker lap
zwanserum ad infinitum  27 Wakolda de dokter en het 
lichte meisje Song from the Forest Pygmeeënleed

 28 Pak van mijn hart Wakker worden, het is 2014  
Stonehearst Asylum Uit het morfinecoma A Wolf at the 
Door Wie is de Wolf?  29 The Drop tijdbom in mythisch 
Brooklyn 3 coeurs Grootse toevalligheden  30 Fury 
nazi’s als schietschijven Samba multicultiknuffel
komedie  42 Fedora Opgegeten door de filmmachine
Maudite soit la guerre de Grote Oorlog, deel 8

artikel 
 22 leiden international Film Festival Waar staat de 

amerikaanse indie?
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‘liefde kan je  
  niet redden’ 

Xavier dolan over Mommy    6 

50 tOp-dvd’s 
cadeau?
 
Word nu donateur van de Filmkrant 
en maak kans op de Collectie als 
welkomstgeschenk! 

alleen de allereerste nieuwe dona
teur van deze maand ontvangt als 
welkomstcadeau de exclusieve 
boxset de Collectie met maar liefst 
50 dvd’s uit de catalogus van 
Cinéart! 

andere nieuwe dona teurs ont
vangen Shame van Oscarwinnaar 
Steve mcQueen (12 Years A Slave), 
die deel uitmaakt van de Collectie. 
Bent u zelf al donateur en brengt u 
een nieuwe donateur aan? dan 
ontvangt u beiden deze dvd. *

De Filmkrant schreef over Shame: “In Steve 
mcQueens tweede film speelt [michael] Fass-
bender de rol van de new Yorkse dertiger bran-
don, wiens dwangmatige seksleven mcQueen in 
steriele blauwe beelden op het scherm brengt. 
een emotioneel afgeknotte new Yorker die zich 
onderdompelt in anonieme seks: een teken van 
deze tijd, volgens Steve mcQueen.”

* 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 zo lang de voorraad strekt. met dank aan 
Twin Pics.
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the well  22

plus Mubi 
elke week een nieuwe Filmkrant film op mUBi.com |  
in november: horror herboren  43
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rubrieken 
 3 redactioneel  5 niet te missen!  5 Filmnieuws
 5 Het nieuwe kijken ebele Wybenga over het vertical 

video syndrome  26 kort alle andere films  
 32 agenda plus evenementen, pers en sterren  
 41 Boeken over William Friedkin  45 World Wide 

angle adrian martin over het levend vlies dat ons  
verbindt  46 actie! Op de set van Railmovie

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.

 81 wereldpremières op IDFA 2014
Een programma met 298 titels, waarvan er 81 hun wereldpre-
mière beleven. Een top-10 van Heddy Honigmann. Een the-
maprogramma over The Female Gaze. Een themaprogramma 
over de werking van de media, samengesteld door kunste-
naar Aernout Mik. En meer. Het programma van IDFA 2014, 
dat plaatsvindt van 19 tot en met 30 november, is bekend.

Het belangrijkste competitieprogramma, dat voor lange 
documentaires, bevat vijftien films. Twee daarvan zijn 
Nederlands: Around the World in 50 Concerts van Heddy 
Honigmann (over de wereldtournee van het Koninklijk Con-
certgebouworkest) en Those Who Feel the Fire Burning van 
Morgan Knibbe (over vluchtelingen die stranden aan de 
grenzen van Fort Europa). Verder opvallend veel films die 
zich afspelen in Afrika (35 Cows and a Kalashnikov, Chame
leon, Democrats), twee films over doofstomme kinderen (The 
Queen of Silence en Wind on the Moon) en uiteraard een flinke 
portie politiek (Of Men and War, Those Who Said No en Uy 
ghurs, Prisoners of the Absurd). De VPRO IDFA Award for 
Best Feature-Length Documentary, waaraan een geldprijs 
van €12.500 is verbonden, wordt op 28 november uitgereikt.

Van de reguliere programmering verdienen een paar 
onderdelen speciale aandacht. Zoals Paradocs, dat dit jaar is 
samengesteld door beeldend kunstenaar Aernout Mik. Miks 
video-installatie Raw Footage, die vorig jaar te zien was op 
zijn grote overzichtstentoonstelling in het Stedelijk Museum 
Amsterdam, is het uitgangspunt voor een onderzoek naar de 
werking van de media. Er zitten opmerkelijke titels in het 

programma dat te zien is in De Brakke Grond. Zoals Letter to 
Jane, het extreme filmessay van Jean-Luc Godard en Jean-
Pierre Gorin, Pier Paolo Passolini’s poëtisch-politieke La 
Rabbia en het profetische Dial HISTORY, over de geschiede-
nis van vliegtuigkapingen in het pre-9/11 tijdperk.

Paradocs is — samen met DocLab — onderdeel van Of 
Media and Men, dat als onderwerp ‘de rol van beeldvorming 
binnen de democratie’ heeft. Voor het filmprogramma, dat 
de wisselwerking tussen volk en macht, traditionele en 
nieuwe media onderzoekt, zijn zes recente documentaires 
geselecteerd. Centraal staat Citizenfour, het derde deel van 
Laura Poitras’ trilogie over Amerika na 9/11. Dit slotdeel 
behandelt de afluisterpraktijken die in 2013 door toedoen van 
Edward Snowden publiek werden.

Vijftien vrouwelijke regisseurs van naam en faam hebben 
een programma over The Female Gaze samengesteld. IDFA 
onderwerpt het eigen selectiebeleid van de afgelopen tien 
jaar aan een onderzoek om te kijken hoe vrouwelijke makers 
er vanaf zijn gekomen. Er wordt ook stilgestaan bij de repre-
sentatie van vrouwen in documentaires.

De opvolger van Based on the Same Story, waarin speel-
films en documentaires naast elkaar werden gelegd, heet 
Framing Reality en richt zich op de hybride film. Aan de hand 
van tien oude en nieuwe documentaires wordt onderzocht 
hoe in dit type film de werkelijkheid wordt benaderd met een 
mix van documentaire en fictie. 

edo dIjkSterhuIS

Niet te missen! 
de vijf mustsee films van deze maand
1 Mommy  9
2 20.000 Days on Earth  11
3 Stray Dogs  19
4 Wild Tales  15
5 Pride  16

de  
kanteling
Sinds mensenheugenis kijken we horizontaal de 
wereld in. Het is dan ook niet gek dat ‘landscape 
mode’ het standaardbeeld is geweest sinds de 
uitvinding van film. Ons leven speelt zich in 
breedbeeld af en ons entertainment dus ook. 
Maar als je nu op je Facebook timeline kijkt zie je 
een verstoring: daar verschijnt tegenwoordig het 
ene na het andere verticale filmpje. Dikke zwarte 
balken omklemmen een smalle strook beweging. 
De smarphonefilmer neemt niet meer de moeite 
om z’n camera horizontaal te houden. Ons beeld 
kantelt van liggend naar staand. Niet vanwege 
een artistieke keuze of technische vindingrijkheid 
maar uit luiheid. Dit zorgt voor een hoop internet-
hoon. Er doen allerlei memes de ronde die vertical 
video belachelijk maken. 

Een filmpje waarin een soort muppets het Ver-
tical Video Syndrome (VVS) introduceren verza-
melde al meer dan vijf miljoen YouTube views. De 
Urban Dictionary geeft de volgende definitie voor 
het ‘Vertical Video Syndrome’: ‘aandoening waar-
bij mensen video opnemen met een rechtop-
staande mobiele telefoon, alsof ze een portret-
foto maken. Mijn linkeroog zit niet in het midden 
van mijn voorhoofd en mijn rechteroog niet op 
het puntje van mijn neus!’

De woede verspreidt zich snel. Opinieblog 
GeenStijl vroeg zelfs bij de Gemeente Den Haag 
een vergunning aan om op het Malieveld tegen 
het verticale videofenomeen te demonstreren. De 
Android App Horizon probeert het probleem op te 
lossen door dankzij een automatische uitsnede 
altijd in landscape-modus te filmen, hoe je je 
telefoon ook vasthoudt. De boodschap is duide-
lijk: bewegend beeld hoort horizontaal te zijn.

Maar zijn verticale filmpjes wel zo’n ramp? 
Natuurlijk zijn laptops, computermonitoren, tele-
visies en bioscoopschermen er niet voor gemaakt. 
Ondertussen raken mensen steeds meer gewend 
aan de verticale oriëntatie van smartphones en 
tablets. Maak je films specifiek voor deze scher-
men, dan is 9:16 opeens helemaal niet zo’n raar 
formaat. De meeste verticale filmpjes zijn echter 
ongelukjes, gemaakt door amateurs. Dat ver-
klaart de minachting. Wat als serieuze filmma-
kers zich eens zouden wagen aan het verticale? 
Waarbij ook script, set en camerawerk worden 
aangepast aan de nieuwe maat. Fotografen halen 
toch ook hun neus niet op voor staande portret-
ten?

ebele wybeNga
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interviews 
 10 iain Forsyth en Jane Pollard over 20.000 

Days on Earth ‘nick Cave gebruikt inderdaad 
een typemachine’  13 theodore melfi over 
St. Vincent: Brady Bunch 2.0  14 eskil Vogt 
over Blind ‘Het kan me niet schelen wat echt 
is’  17 matthew Warschus over Pride  
‘abso luut niet het zusje van Pris cilla, Queen 
of the Desert’  18 tsai ming liang over Stray 
Dogs ‘ik geef de controle over de tijd terug 
aan het publiek’  20 tim Oliehoek en Burny 
Bos over Wiplala ‘ik dacht: hoe gaan we dat in 
gods naam doen?’

volg de filmkrant ook  
op facebook facebook.com/filmkrant  
en via twitter @filmkrant

thoSe who Feel the FIre burNINg mommy

20.000 dayS oN earth  11

pollard, ForSyth & cave  10
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de (alweer!) vijfde film van de 25jarige Xavier dolan gaat over 
een amour fou tussen moeder en zoon. “Over de onmogelijkheid 
om van iemand te houden omdát je bent wie je bent.”

door boyd vaN hoeIj

Xavier Dolan over Mommy

‘liefde kan je niet redden’
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Mommy, zijn eerste film in de hoofdcompetitie van 
Cannes na vier keer eerder voor het zijprogramma Un 
Certain Regard te zijn geselecteerd, vertelt het verhaal 
van een white trash moeder, Diane (gespeeld door Anne 
Dorval, ook de moeder in Dolans debuutfilm J’ai tué ma 
mère), die een moeilijk handelbare tienerzoon, Steve 
(Antoine-Olivier Pilon), in het gareel probeert te hou-
den wanneer hij wegens slecht gedrag uit een inrichting 
wordt ontslagen. Hij heeft een ADHD-achtige stoornis, 
waardoor hij soms in onhandelbare extreme emoties 
vervalt, waarbij ook zijn liefde voor zijn moeder regel-
matig op de proef wordt gesteld.

Ik heb de indruk dat dit uw meest persoonlijke film tot 
nu toe is, hoewel u zelf niet meespeelt en het verhaal 
ook niet direct autobiografisch is... “Absoluut, het is 
mijn meest persoonlijke werk op meer dan één niveau. 
Technisch gezien is Mommy de apotheose van alles wat 
ik tot nu toe over het maken van films geleerd heb (Do-
lan regisseert, schrijft, monteert en doet ook de kos-
tuums). Op verhaaltechnisch vlak komen alle ideeën en 
principes die ik sinds mijn achttiende probeer te verfij-
nen hier samen. Ik ben intussen ook een volwassen man 
geworden en dat vindt zijn weerslag in de film; sommige 
kortstondige fratsen of pretentieuze stilistische tics 
waren duidelijk het bedenksel van een tiener of in ieder 
geval van iemand die nog niet volwassen was, dingen 
die voortkwamen uit de euforie van m’n eerste seksuele 
ervaringen.”  

Hoewel J’ai tué ma mère en Mommy allebei over een 
moeder-zoon relatie gaan, is het scheppingsproces 
van uw eerste en vijfde film denk ik heel verschillend 
geweest. In het semi-autobiografische J’ai tué ma 
mère werd een u heel bekende werkelijkheid licht gefic-
tionaliseerd. In Mommy heb ik het gevoel dat het om-
gekeerde gebeurde en u een fictief verhaal heeft ge-
bruikt om dichter bij een emotionele werkelijkheid te 
komen die u goed kent. (Denkt lang na.) “Ik zou dat zelf 
nooit zo gezegd hebben maar dat klopt wel, ja. Zelfs in 
de decors is dat zo, want J’ai tué ma mère is grotendeels 

bij mij thuis gefilmd, en Mommy twee straten verderop. 
Nog steeds in de buurt dus, maar het is een fictieve con-
structie in een omgeving die ik goed ken. Als je films 
blijft maken, realiseer je je op een gegeven moment dat 
je je eigen persoonlijkheid en je eigen verhaal moet 
overstijgen. Maar dat je nog steeds, vooral als je ook de 
scenarioschrijver bent, al je ervaringen, alles wat ooit 
verkeerd is gegaan, al je liefdesverdriet en al je obsessies 
kwijt kunt in je personages. 

“Zelfs degenen die het minst op je lijken, hebben iets 
met je gemeen; moeder Die bijvoorbeeld doet Crown 
Royal (een Canadese whisky) in haar koffie en dat doe ik 
soms ook. Zulke dingen maken de personages menselijk 
en herkenbaar. Ik heb in het verleden verschillende 
beeldtrucjes en stilistische keuzes gemaakt die de kij-
kers misschien hebben kunnen afleiden van waar het 
werkelijk om draait: de personages en het verhaal. Ik 
heb geprobeerd dat hier te vermijden en dat is dan ook 
een van de redenen waarom het beeldformaat vierkant 
is. Zo word je als kijker gedwongen om naar het midden 
van het scherm te kijken en kijk je de personages direct 
in de ogen. Zo gezien is het absoluut mijn meest per-
soonlijke film en ook... (hij zoekt weer naar het juiste 
woord) ...‘le plus humain’ [de meest menselijke, BvH].” 

Precies. Het gaat niet om uw levensverhaal maar het 
lukt u om het over grotere en universele waarheden te 
hebben die u alleen via fictie kunt bereiken... “Is dat 
niet de definitie van cinema? Of in ieder geval wat de 
definitie van cinema zou moeten zijn?” 

Laten we het over het liefdesverhaal tussen moeder en 
zoon hebben. Want Mommy is het verhaal van een 
onmogelijke liefde tussen twee mensen die niet mét en 
niet zonder elkaar kunnen leven. “Het gaat om een 
amour fou. In die zin verschilt de film ook van J’ai tué 
ma mère, want daarin hielden de moeder en zoon niet 
van elkaar. Dat was een episodisch en anekdotisch ver-
haal over twee mensen die incompatibel zijn. Mommy is 
een existentiëler verhaal dat op een veel groter doek 
wordt geschilderd. Het gaat over de onmogelijkheid om 

van iemand te houden omdát je bent wie je bent. Ten 
eerste is het een white trash familie die minstens vier 
generaties teruggaat, het milieu legt al bepaalde beper-
kingen aan hen op. Daarnaast is de zoon ook nog eens 
ziek. Die ziekte maakt hem constant nerveus omdat hij 
bang is dat zijn moeder niet meer van hem houdt, of 
niet zoveel van hem houdt als hij van haar. In de meest 
extreme gevallen eindigt deze ziekte in moedermoord. 
Dat is het risico dat Diane loopt en daarom doet ze dan 
ook wat ze doet.”

Een extreem geval van moederliefde. “Precies. De zoon 
wil zijn moeder koste wat het kost beschermen en ziet 
zichzelf als de man des huizes en zijn moeder dus als 
zijn vrouw. Hij raakt over zijn toeren als hij denkt dat ze 
niet meer van hem houdt. Bijvoorbeeld als hij thuis-
komt met een gestolen cadeautje voor haar en zij het 
niet wil aannemen en hij dat ziet als een afwijzing. ‘Ze 
haat me, ze houdt niet van me zoals ik van haar hou, dus 
moet ze dood’, zo werkt deze geestelijke stoornis. Maar 
het zijn ook twee mensen met veel humor en charisma 
die, als hij niet zo ziek zou zijn, een gezonde relatie had-
den kunnen hebben. De genegenheid tussen de twee 
staat buiten kijf.” 

Net zoals de Franse sociaal werkster zegt aan het be-
gin van de film: ‘Met liefde heeft het niets te maken...’  
“Inderdaad, liefde kan je niet helpen. Het feit dat je van 
iemand houdt is niet genoeg om hem te redden. Mommy 
is een deconstructie van de American Dream en laat 
zien hoe je, na een aantal generaties in dat systeem ge-
leefd te hebben, je daar ineens ongewild buiten kan 
staan. Buitenspel gezet, hoe hard je ook vecht om je le-
ven te verbeteren. Zeker als er ook nog een psychische 
stoornis in het spel is, ben je genetisch geprogrammeerd 
om te falen. De film wil laten zien wat er met je gebeurt 
als je plan niet compatibel is met die American Dream 
en de hele boel in een nachtmerrie verandert.”  
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Wat betekent het eigenlijk om niet in het kader te passen? Wonderkind 
Xavier dolan maakte er met Mommy een heftige en emotionerende film 
over. Over moeders en zonen, explosies en implosies en over een 
filmbeeld dat uit zijn begrenzingen knalt. door daNa lINSSeN

Is het je wel eens opgevallen dat we door 
de komst van de mobiele telefoon bijna 
geen horizontale foto’s meer maken? Ons 
leven heeft een ander formaat gekregen. 
Wat betekent dat eigenlijk voor de manier 
waarop we onszelf zien en ervaren? 

Mommy, de nieuwe film van het Cana-
dese wonderkind Xavier Dolan (I Killed 
My Mother, Laurence Anyways) ziet er op 
het eerste gezicht uit als een tweeëneen-
half uur durende selfie. Cameraman 
André Turpin schoot bijna de hele film in 
een claustrofobisch 1:1 formaat, een smal 
belicht vierkantje in het zwarte gat van het 
filmdoek.

Dat is niet zomaar een gimmick maar 
essentieel voor waar de film over gaat. 
14-jarige Steve en zijn moeder ‘Die’ (Anne 
Dorval, een vaste moederfiguur in het 
werk van Dolan) hebben allebei een vorm 
van ADHD. Ze leven volgens een titelkaart 
aan het begin van de film in een toekomst 
die niet ver van nu is, waarin de Canadese 
wet voorschrijft dat ouders van kinderen 
die niet binnen de kaders vallen, die die-
nen over te dragen aan de autoriteiten. 
Steve en zijn moeder zitten niet alleen 
gevangen in hun eigen wereld, die soms 
veel te beklemmend is voor alle emoties 
en impulsen die op hen afkomen, maar 
ook in de normen en de wensen van een 
groter geheel waarin geen plaats meer lijkt 
te zijn voor iedereen die buiten de lijntjes 
kleurt.

Freudiaanse gretigheid
Het zoeken naar een eigen invulling van 
seksuele, familiale, vriendschappelijke 
normen en waarden is een thema dat als 
een rode draad door het prille oeuvre van 
Dolan loopt. Hoewel soms groots en 
onmatig in zijn stijl en aanpak, is het meer 
persoonlijk dan sociaal geëngageerd en 
misschien ook wel voor een deel autobio-
grafisch. Je zou kunnen zeggen dat 
Mommy een remake is van zijn eerste film I 
Killed My Mother in de manier waarop de 
film zich wederom met Freudiaanse gre-
tigheid in de verstoorde moeder-zoon-re-
latie vastbijt. Maar alleskunner Dolan (die 
zijn films schrijft, regisseert, produceert, 
monteert en er vaak ook nog een rol in 
speelt) is in de kleine vijf jaar die sindsdien 
verstreken zijn emotioneel wel gegroeid: 
er is zelfs in dat kleine kader ruimte om 
van de moederfiguur een volwaardig, en 
invoelbaar personage te maken. 

Mommy is een film die net zo extreem, 
bipolair, ongeremd en ongefilterd is als 
zijn personages. Als Die aan het begin van 
de film haar zoon mee naar huis neemt in 
een laatste poging hem uit de handen van 
het systeem te houden, is dat de opmaat 
voor een reeks scènes die even soapy als 

anti-Hollywood zijn. Dat deze film niet op 
een traditioneel happy end afstevent mag 
duidelijk zijn na die onheilspellende tekst 
in het begin. En hoewel zwart en onthut-
send, is het wel cathartisch en bevrijdend. 
 
Widescreenwereld
Ook daarin speelt dat 1:1 beeldformaat 
een rol. Thuisgekomen sluiten Steve en 
zijn moeder een fragiele vriendschap met 
een buurvrouw, die na een incident op 
haar werk ziek thuis zit en zo geïmplo-
deerd is dat ze zelfs niet meer kan praten 
zonder te stotteren. Het driemanschap 
veroorzaakt een nieuwe balans in hun fra-
giele levens, die zoveel lucht geeft dat er 
voor het eerst horizon en perspectief 
zichtbaar worden. In een inmiddels veel-
besproken scène, dus we spoilen niet, 
schuift Steve als een filmgordijn het beeld 
open, en even bevinden we ons met hem 
in een widescreenwereld.

Mommy werd in Cannes bekroond met 
de Juryprijs, die Dolan veelzeggend moest 
delen met veteraan Jean-Luc Godard die 
met zijn 3D-film Adieu au langage blijk 
had gegeven van dezelfde visuele bravoure 
en vitaliteit. Maar waar bij Godard alles 
hoofd blijft, is bij Dolan alles hart, en 
onderbuik, en zenuwbanen. Er zitten geen 
remmingen op, net zomin als op de uit-
barstingen en psychotische aanvallen van 
Steve. Vorm, stijl en inhoud vallen samen 
op een manier die onontkoombaar, en 
vaak ondragelijk is.

Wat zouden wij doen als we met iemand 
als Steve zouden moeten samenleven? 
Verantwoordelijk voor hem zijn? Zouden 
we het ‘aankunnen’? En is iets niet aan-
kunnen een schande? De film maakt de 
toeschouwer verantwoordelijk voor de 
antwoorden op die vragen. Hij roept als 
het ware moedergevoelens bij ons op. We 
kunnen niet werkeloos toekijken. Maar 
wat kunnen we doen in een maatschappij 
– die we ook zelf zijn en maken – waarin 
de farmaceutische industrie op alles een 
goedkoop antwoord heeft, wat overheden 
goed kunnen gebruiken in hun krimpende 
begrotingen? Laten we ons niet ook in een 
veel te smal kader persen, omdat we 
schijnbaar denken dat het zo hoort?

Mommy is geen antipsychiatrisch 
manifest, zoals in de jaren zeventig 
gemaakt zou kunnen zijn. Misschien wel 
door Godard. Daarvoor is Dolan te realis-
tisch, te zeer een kind van zijn tijd. Maar 
het legt wel prangende kwesties bloot over 
hoe wij eigenlijk met elkaar willen 
omgaan. En je hoeft alleen maar naar dat 
gestunt met de jeugdzorg in Nederland te 
kijken om je te realiseren dat het gordijn 
van de widescreenvrijheid ook zo weer 
dicht kan schuiven. Voorgoed.

mommy  caNada, 2014 |  regIe 
xavIer dolaN |  139 mINuteN |  met aNNe dorval, 
aNtoINe-olIvIer pIloN, SuzaNNe clémeNt | 
dIStrIbutIe cINemIeN |  te zIeN vaNaF 13 
November

 
FIlmkraNt.lIve verzorgt IN November INleIdINgeN bIj muSt See mommy |  the movIeS amSterdam, 14 November |  FIlmSchuur 
haarlem, 15 November 16.00 uur |  de FIlmhalleN amSterdam, 15 November (avoNd) |  chaSSé cINema breda, 18 November 19.20 
uur |  door roNald roverS
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Mommy
wOnderkind  en tOtal lOss
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iain Forsyth & Jane Pollard 
kropen in het hoofd van nick 
Cave. “nick Cave is verdomd 
buitengewoon.” door leo baNkerSeN20,000 Days on Earth

niet het dagelijks leven 
van een pOpster
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We snappen best dat Nick Cave’s twintigduizendste dag 
op aarde in het semi-documentaire portret 20,000 
Days on Earth in hoge mate geënsceneerd is. Popicoon 
Cave had dat zelf op de persconferentie tijdens het film-
festival van Berlijn nog benadrukt. “Ik kon op die 
manier meer dingen naar boven halen die ik de moeite 
waard vond. Het is tot op zekere hoogte fictie, maar 
daardoor zit er meer waarheid in.”

Maar gebruikt musicus-zanger-dichter Cave echt 
nog een ouderwetse schrijfmachine, zoals we hem in de 
film zien doen? Dat detail wordt opgehelderd wanneer 
even later het regisseursduo Iain Forsyth & Jane Pollard 
bij een viertal journalisten aanschuift om de samenwer-
king met Cave toe te lichten.

“Hij gebruikt inderdaad een typemachine”, lacht 
Pollard. “Met een computer is hij ooit veel materiaal 
kwijtgeraakt. Nick schrijft ook graag met de hand. Voor 
hem is dat een heel concrete manier om ideeën uit te 
werken. Hij fotografeerde soms zijn handgeschreven 
notities voor de film om die ons per email toe te sturen.”

Niks fly on the wall
Iain Forsyth en Jane Pollard zijn Britse performance- en 
videokunstenaars die vanaf hun studietijd nu al zo’n 
twintig jaar samenwerken. 20,000 Days on Earth is hun 
eerste lange film. Eerder maakten ze voor Nick Cave & 
The Bad Seeds een aantal videoclips.

Volgens Pollard is dat waarschijnlijk de reden dat hij 
met hen in zee wilde gaan. “Er zijn er veel die gepro-
beerd hebben een film over Nick te maken, maar hij 
heeft dat altijd geweigerd. Hij heeft er een hekel aan om 
gefilmd te worden. Maar wij waren al bevriend en 
omdat we kunstenaars zijn is onze benadering anders. 
We vonden dat het iets bijzonders moest worden, niet 
zomaar een gewone film over Nick Cave. Want (met 
stemverheffing) Nick Cave is niet gewoon. Hij is ver-
domd buitengewoon!”

Forsyth: “Wij en Nick waren absoluut niet geïnteres-
seerd in de standaard ‘fly on the wall’ muziekdocumen-
taire. Het dagelijkse leven van de popster, zogenaamd 
laten zien dat hij een ‘normaal’ iemand is. Nou, ik heb 

Nick behoorlijk goed leren kennen en ik verzeker je, hij 
is geen ‘normaal’ persoon.”

Geen vader
De sessie met de psychotherapeut was het eerste dat 
Forsyth en Pollard voor 20,000 Days on Earth opnamen. 
Daarin komt onder meer Cave’s vader ter sprake, die 
verongelukte toen de zanger negentien was.

Pollard: “We filmden twee dagen met een echte psy-
choanalyticus. Dat leverde een schat aan materiaal op, 
veel meer dan we nodig hadden. We wilden dat gesprek 
gebruiken als een manier om de zaak open te breken en 
te zien welke thema’s boven zouden komen drijven. Aan 
de hand daarvan hebben we de film verder uitgewerkt.

“Het is duidelijk dat de dood van zijn vader grote 
indruk heeft gemaakt. Ik denk dat je dat terugziet in zijn 
werk. We hebben dat niet verder geanalyseerd en uitge-
plozen, maar we wilden wel signaleren dat het heel 
belangrijk is voor Nick. Net als de relatie met zijn eigen 
kinderen.”

Ontroerend
Het grootste deel van de film kreeg pas in de montage 
zijn uiteindelijke vorm. Als voorbeeld noemen Pollard 
en Forsyth de autorit over de nachtelijke boulevard van 
Brighton. Nick zit aan het stuur en op de achterbank 
duiken oude vrienden op, zoals acteur Ray Winstone, 
popster Kylie Minogue en voormalig bandlid Blixa Bar-
geld. Nick had Blixa niet meer gesproken sinds die met 
een e-mailtje van twee regels uit de band stapte, dus er 
lagen nog wel een paar vragen.

“Dat idee van de auto komt uit The Death of Bunny 
Munro, Nicks tweede roman. Die gaf het gevoel dat de 
ruimte in de auto de binnenwereld van een personage 
wordt. Kylie, Blixa en Ray verschijnen als het ware in 
Nicks verbeelding als figuren die belangrijk voor hem 
zijn geweest.

“Een mooi voorbeeld van het creatieve gebruik van 
montage is het ritje met Blixa. In de film is er tussen 
Nick en Blixa veel meer spanning dan er in werkelijk-
heid was. Ze hadden veel plezier in de auto, maar door 

flink in de opnamen te snijden hebben we het spannen-
der gemaakt.”

Bij de eerdere persconferentie had Cave die ontmoe-
tingen in de auto al getypeerd als een heel vreemde situ-
atie. Met ontroerende ogenblikken ook, alsof alles weer 
fris en nieuw was. Met Kylie had hij nooit eerder zo’n 
vertrouwelijk gesprek gehad als in die auto voor de 
camera’s.

Gedreven
De situaties waren geënsceneerd en de montage gaf er 
een eigen vorm aan, maar de gesprekken zijn spontaan 
en authentiek. Dat geldt ook voor Nicks bezoek aan een 
speciaal voor de film gereconstrueerd Nick Cave-ar-
chief. “Hij wist van tevoren nooit wat we hem zouden 
laten zien, zoals bijvoorbeeld die gênante schoolfoto’s”, 
vertelt Forsyth.

Dat archief gaf Nick de mogelijkheid om terug te 
blikken op het verleden, al stelt Forsyth met nadruk dat 
het niet de bedoeling was zijn levensverhaal te vertel-
len.

“De nadruk ligt op het hier en nu, op die denkbeel-
dige 20.000ste dag. De openingsscène is onze manier 
om af te rekenen met Nicks biografie. Na die razende 
opeenvolging van archiefbeelden arriveren we in het 
heden en kunnen we beginnen. De biografie van Nick 
Cave moet iemand anders maar maken.

“Het was belangrijk om in het hoofd van Nick te 
kruipen”, zegt Pollard. “Als we iets maken, beginnen we 
vaak met een gevoel dat we willen overbrengen. Het 
gevoel dat Nick je geeft als je bij hem in de buurt bent. 
Dat is niet alleen zijn persoonlijkheid en zijn uitstraling, 
maar ook de gedrevenheid waarmee hij werkt, de niets-
ontziende manier waarop hij materiaal weggooit waar 
anderen jaloers op zouden zijn, zijn perfectionisme en 
zijn discipline. Doordat we Nick op die manier hebben 
leren kennen zijn we, denk ik, ook zelf betere mensen en 
betere kunstenaars geworden. Dat gevoel willen we de 
kijker meegeven. Ga ervoor! Schrijf dat boek, zing dat 
lied! Stop met het verspillen van je tijd!” 

een bijna perfect rocknummer
ruim 20.000 dagen liep Hij inmiddels op 
deze aardbol rond. Genoeg reden voor een 
film die geen documentaire, geen portret 
en geen inleiding tot de Cavologie is. 

Hoe maak je van zo’n mijlpaal, die klein is in 
verhouding tot het kosmische, en groot als je 
hem afzet tegen de duur van een enkele 
popsong, een moment om te onthouden? 
Door er een film over te maken, moet het 
experimentele-filmduo Iain Forsyth en Jane 
Pollard hebben gedacht. Ze zijn experts in 
grote vragen, want experts in films over de 
Australische schrijver en rocker Nick Cave, 
de Rock-Bijbelse Hij waar het hier natuurlijk 
allemaal om draait. En Cave kan als geen 
ander in één nummer micro- en macrokos-
mos aan elkaar zingen. Zie ‘From Her to 
Eternity’ (1984), later ook de titel van de eer-
ste van een meerdelige serie films die Forsyth 
en Pollard maakten bij de rereleases van de 
platen die Cave in de jaren tachtig en negen-

tig met de Bad Seeds opnam.
20,000 Days on Earth is een fictieve dag 

uit het leven van Cave, tegenwoordig woon-
achtig in Brighton, vader van een tweeling 
met wie hij aan het einde van de werkdag 
pizza eet bij een dvd’tje van Scarface. We 
zien hem aan het werk met Warren Ellis aan 
het vorig jaar uitgekomen album Push the 
Sky Away, en horen hem als de chroniqueur 
van zijn eigen leven. In zijn sonore voi-
ce-over/monologue interieur reflecteert hij 
op datgene wat uiteindelijk zijn grootste 
angst is: zijn geheugen verliezen, en vergeten 
worden. “We zijn onze herinneringen.” 

Dat heeft hij dan al aan psychoanalist 
Darian Leader verteld, met wie Cave in 
geënsceneerde sessies zijn gelukkige jeugd 
oproept, die desondanks de bron is geweest 
voor zoveel duisterheid. Andere gespreks-
partners, bijrijders in de ritjes die Cave met 
zijn Jaguar langs de Victoriaanse huizen en 
landschappen van East-Sussex maakt: 

acteur Ray Winstone, hoofdrolspeler uit de 
mede door Cave geschreven Oz-western The 
Proposition, zangeres Kylie Minogue en gita-
rist Blixa Bargeld, die met de Bad Seeds 
stopte omdat hij geen twee bands kon onder-
houden én een huwelijk.

Het levert geen traditionele documentaire 
op, geen portret van de zanger, noch een 
inleiding in de Cavologie. Hoe dat zal werken 
voor mensen die niet bekend zijn met zijn 
werk is moeilijk in te schatten. De essayisti-
sche aanpak van de film raakt aan grote vra-
gen rondom inspiratie en kunst. Dat wel. 
Cave is op zijn manier groter dan Faulkner, 
Robert Johnson, Bob Dylan, Leonard Cohen 
en de profeten die de Bijbel schreven. En hij 
is gewoon bang voor de dood. Het valt in 
20,000 Days in elkaar als een bijna perfect 
rocknummer, misschien iets te gestileerd als 
Cave er niet zou zijn met zijn zieke gevoel 
voor onderkoelde humor. En godzijdank 
geeft de film geen antwoord op de belang-

rijkste vraag: neemt de man ook een lunch-
pakketje mee als hij ’s ochtend naar kantoor 
gaat? Zo lang we dat niet weten blijft wat hij 
aan het einde van de film in ‘Jubilee Street’ 
zingt een mysterieuze waarheid over muzi-
kale vervoering – in een geweldige montage 
van nieuwe en oude beelden waardoor Cave 
het eeuwige leven lijkt te hebben: “I’m 
trans forming, I’m vibrating, I’m glowing / 
I’m flying, look at me / I’m flying, look at me 
now.” 

Ik ben fan, dus reddeloos verloren. Maar 
20,000 Days heeft het niet alleen in zich om 
nieuwe fans te maken, maar ook om iets te 
zeggen over het gevoel van catharsis dat 
(samen naar) muziek (luisteren) kan geven. 
Dat is voor iedereen. En even aan de opera-
teur vragen of hij tijdens dat slotnummer het 
geluid wat opdraait.

daNa lINSSeN 

20,000 days on earth  regIe IaIN ForSyth, jaNe 
pollard |  97 mINuteN |  met NIck cave, warreN 
ellIS, kylIe mINogue, blIxa bargeld |  dIStrIbutIe 
de FIlmFreak |  te zIeN vaNaF 30 oktober   
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St. Vincent

iedere zOndaar valt te redden

Bill murray blijkt als mensenhatende knorrepot 
een klein hartje te hebben in de goedvoel
komedie St. Vincent. inmiddels is murray zo 
vergroeid met dit soort rollen, dat hij maar een 
wenkbrauw hoeft op te trekken om zijn 
teleurstelling in de mensheid te ventileren.

door FrItz de joNg

“Ik hoef het hele verhaal niet te horen.” Met die woor-
den kapt babyboomer Vincent het liefst de conversatie 
af, wanneer deze dreigt te ontaarden in een echt 
gesprek. Als hij in zijn stamkroeg op luide toon een 
flauwe mop debiteert lijkt hij ook niet te verwachten dat 
er naar hem wordt geluisterd. In de vertolking van Bill 
Murray is Vincent een man die jaren geleden de deur 
voor anderen op het slot heeft gegooid. Dat zal ergens in 
de jaren tachtig zijn geweest, als je moet afgaan op het 
sleetse interieur van zijn woning en op zijn auto, een 
Chrysler LeBaron uit 1983. Die kar loopt al flink wat 
krassen op wanneer Vincent hem met een zatte kop 
door zijn tuinhekje stuurt, en loopt nog meer deuken op 
als de verhuizers van zijn nieuwe buurvrouw Maggie er 
per ongeluk een boomtak op laten vallen. Ondanks de 
onvriendelijke eerste ontmoeting – en de al net zo 
onvriendelijke tweede, derde en vierde ontmoetingen 
die daar op volgen – vraagt de pas gescheiden en pas in 
een nieuwe baan begonnen Maggie aan Vince om na 
schooltijd op haar zoontje Oliver te passen. 

Paardenraces
De relatie die ontstaat tussen dit vriendelijke maar 
kwetsbare joch en ouwe brombeer Vincent staat cen-
traal in het regiedebuut van Theodore Melfi. Tijdens het 
babysitten neemt Vin het jongetje mee naar de kroeg, en 
hij toont hem hoe hij moet wedden op de paardenraces. 
Hij leert de jongen hoe van zich af moet slaan, omdat hij 
gepest wordt op zijn nieuwe school. Zelf neemt Vince 
de pestkoppen trouwens ook onder handen. Als de laf-
bekjes weghollen roept hij hen na: “Alles wat jullie hem 

aandoen zal ik met jullie moeders doen!” 
Maar de advocaten die namens Maggie’s ex-man de 

voogdij over Oliver willen claimen raken vooral opge-
wonden doordat Vincent het jongetje kennis laat maken 
met een heuse ‘dame van de nacht’: de hoogzwangere 
paaldanseres en prostituee Daka. Na een reeks dramati-
sche rollen lijkt Naomi Watts bijzonder veel plezier te 
beleven aan het spelen van een grofgebekte stoepsloerie 
die haar gouden hartje verbergt achter een moddervet 
Russisch accent en een knoepert van een zwangere-
buikprothese. De bijrollen zijn sowieso uitstekend 
bezet. De doorgaans nogal luidruchtige Melissa 
McCarthy komt goed uit de verf in een stillere rol, als de 
gekwetste en ploeterende moeder Maggie. En Chris 
O’Dowd mag de show stelen als de even ruimdenkende 
als geestige priester, die Oliver op zijn katholieke school 
laat nadenken wat het betekent om iemand heilig te 
verklaren. 

Verspild leven
Tijdens een persconferentie op het filmfestival van 
Toronto, waar St. Vincent zijn première beleefde, grapte 
Bill Murray dat regisseur Melfi hem alleen maar 
gevraagd had “omdat hij Jack Nicholson niet kon krij-
gen”. En inderdaad: het karakter Vincent borduurt over-
duidelijk voort op de Oscarwinnende vertolking die 
Nicholson gaf van een azijnpissende schrijver, in de bit-
terzoete komedie As Good as it Gets (1997). Het is jam-
mer dat Theodore Melfi naast dit onmiskenbare voor-
beeld niet ook wat beter heeft gekeken naar About 
Schmidt (2002). Opnieuw speelde Nicholson hierin een 

chagrijnige misantroop. Maar in plaats van de wat vals 
aanvoelende verlossing in As Good as it Gets, moest 
Nicholsons personage het ditmaal doen met zelfinzicht. 
Zijn verspilde leven zou hij niet meer terug krijgen, 
maar de tijd die hem nog restte zou hij beter kunnen 
besteden. 

Helaas durft Melfi niet af te dalen naar de duistere 
zielenkrochten die About Schmidt-regisseur Alexander 
Payne wel durft te betreden. In plaats daarvan omarmt 
Melfi in zijn goedvoelscript de katholieke gedachte dat 
iedere ziel te redden valt, ongeacht zijn zonden. En dat 
geldt niet alleen voor hoertje Daka of mopperaar Vin-
cent: het geldt ook voor Olivers pesters, die zich plotse-
ling kunnen ontpoppen als beste vrienden. En dat geldt 
misschien zelfs voor een schuldeiser van de paarden-
renbaan, die eerst naar Vincents huis komt om hem 
fysiek te bedreigen om vervolgens zonder bevredigende 
verklaring geheel uit de film te verdwijnen.  

Tuinslang
In tegenstelling tot Vincent, die nooit het hele verhaal 
wil horen, raakt Oliver bij zijn door school aangestichte 
zoektocht naar een moderne heilige wel oprecht geïn-
trigeerd door het verleden van zijn babysitter. Dat 
mondt uit in een openbare heiligverklaring die meni-
geen een traantje weg zal doen pinken. Dat dit senti-
mentele slotakkoord zo’n emotionele lading krijgt is 
vooral te danken aan de chemie tussen Murray en zijn 
elfjarige tegenspelertje Jaeden Lieberher. 

Natuurlijk had de 64-jarige Murray het voorbeeld 
van Jack Nicholson helemaal niet nodig om een geloof-
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St. Vincent

iedere zOndaar valt te redden
waardige brombeer neer te zetten. Een kwart eeuw 
geleden mocht de komiek in Scrooged al eens een 
nieuwe incarnatie neerzetten van de Oervader van alle 
tot het Goede te bekeren mensenhaters: Ebenezer 
Scrooge. Murray werkte dit wantrouwige menstype 
verder uit in het geweldige Groundhog Day, en vanaf 
Rushmore in alle films die hij maakte met Wes Ander-
son. Inmiddels is Murray zo vergroeid met dit soort rol-
len, dat hij maar een wenkbrauw hoeft op te trekken om 
zijn teleurstelling in de mensheid te ventileren. In St. 
Vincent voegt Murray geen echt nieuwe lagen toe aan 
zijn persona. Maar aangespoord door goede tegenspe-
lers en een reeks sterke dialogen maakt hij van Vincent 
een man van wie je toch meer wilt weten, ondanks zijn 
stekelige buitenkant. 

Het is jammer dat Murray onder de aftiteling slap-
stickachtig gaat zitten hannesen met een sigaret, een 
bloempot en een tuinslang. Het is een stukje deadpan 
improvisatie waar op de set ongetwijfeld heel hard om 
gelachen is. Maar het ondermijnt de kijkervaring. Heb 
je net als kijker anderhalf uur geïnvesteerd om te gaan 
geven om deze door het leven geblutste knorrepot. 
Maakt Murray er toch weer een typetje van.

St. Vincent  vS, 2014 |  regIe eN 
SceNarIo theodore melFI |  103 mINuteN |  met bIll 
murray, NaomI wattS, jaedeN lIeberher | 
dIStrIbutIe paradISo FIlmed eNtertaINmeNt |  te 
zIeN vaNaF 23 oktober   

Theodore Melfi over St. Vincent
brady bunch 2.0
meteen maar Bill murray in je debuutfilm. 
regisseur theodore melfi kreeg het voor 
elkaar.

Hoe Theodore Melfi het voor elkaar kreeg om 
Bill Murray te casten voor zijn debuutfilm St. 
Vincent is overal op internet te lezen. Hij wil 
het er niet meer over hebben. Nou eventjes, 
omdat het zo’n goed verhaal is. Er kwamen 
een geheimzinnig antwoordapparaat, een 
advocaat en een man in golfkleren aan te pas. 
Je zou bijna denken dat Bill Murray de enige 
reden was dat Melfi de film wilde maken. 
Maar ter gelegenheid van de wereldpremière 
van de film vertelde hij op het Filmfestival 
Toronto dat het eigenlijk een heel autobiogra-
fisch project was. Mopperkont de luxe Vin-
cent is zowel gebaseerd op zijn alcoholisti-
sche schoonvader als een beetje op hemzelf, 
in de periode dat zijn  vrouw en hij de dochter 
van zijn overleden broer adopteerden.

“Als beginnend schrijver wil je geloof ik al 
je ervaringen in één keer in een script prop-
pen. Ik heb de afgelopen jaren zo veel meege-
maakt dat ik niet precies meer weet wat fami-
lie nu is. Dus dat wilde ik eruit schrijven. Maar 
dat bedoel ik op een positieve manier. Als 
mens en maatschappij zijn we voortdurend in 
ontwikkeling. Families bestaan niet meer uit 
een vader, een moeder en 2,2 kinderen. Door 
de komst van mijn nichtje hebben wij nu een 
andersoortige familie, die niet per se door 
directe bloedbanden wordt gedefinieerd. 

“Het is hoog tijd dat al die patchworkge-
zinnen ook een weg naar films vinden. Dat 
ideale plaatje bestaat niet meer, dus dan is 
het fijn als dat ook in films gerepresenteerd 
wordt. De Brady Bunch, die oer-Ameri-
kaanse samengestelde familie, is een nieuw 
stadium ingegaan.

“We hoeven niet zo bang meer te zijn om 
politiek correct te zijn, want een heleboel 
dingen zijn echt veranderd. Mijn achtjarige 
dochter heeft geen besef van kleur. Racisme 
is voor haar geen issue. Ze kent mensen die 
zwart, wit, voor mijn part paars zijn, maar 
hun huidskleur is niet het eerste wat ze ziet. 
En hetzelfde geldt voor een gezin dat uit twee 
vaders bestaat. Het zijn geen uitzonderingen 
meer. Dat is geweldig. Nu kun je er weer 
grappen over maken. De enige manier om 
vooruit te komen is om vooruit te komen.

“De mensen in St. Vincent zijn geen hel-
den en geen antihelden. Het zijn mensen die 
je op straat passeert en waar je nu eens een 
tijdje langer mee door kunt brengen. Dus 
hoef je ook niet alles aan het begin helemaal 
uit te spellen. Net zoals in het echte leven. 
Maar het is natuurlijk wel een bepaald soort 
film, met een bepaald soort verwachting 
naar het einde toe. Maar is dat erg? Ik 
bedoel, als je The King’s Speech ziet weet je 
toch ook dat hij aan het einde niet meer zal 
stotteren?

“Toen wij na de dood van mijn broer mijn 
nichtje adopteerden deden we haar op een 
katholieke school in Californië. Geen idee 
waarom eigenlijk. We dachten dat die struc-
tuur goed voor haar was. En zij kreeg de 
opdracht die Oliver in de film krijgt: schrijf 
een werkstuk over een katholieke heilige die 
je inspirerend vindt en zoek daar iemand uit 
je omgeving bij die hetzelfde voor je bete-
kent. En zij koos mij. Dat vond ik echt heel 
ontroerend.

“Het verhaal van mijn schoonvader vind 
ik nog aangrijpender. Oorlogsveteraan. Vijf 
kinderen bij verschillende moeders. Mijn 
vrouw in de steek gelaten toen ze negen was. 
En opeens belt hij haar op en krijgt ze op vol-
wassen leeftijd haar vader terug. Natuurlijk, 
met al z’n gedrink en gevloek, hij had niet 
lang meer te leven, dus dat zal vast hebben 
meegespeeld. Hij overleed voordat de film af 
was en dat is denk ik maar goed ook.”

dana linSSen



“We zijn allemaal een beetje blind”, zegt 
regisseur eskil Vogt. Hij maakte een film over 
hoe onze ogen ons bedriegen. door daNa lINSSeN

“Weg met de formats en de conventies. Ik wilde een film 
maken waar ik zelf door verrast zou worden.” Aan het 
woord is regisseur en scenarioschrijver Eskil Vogt eerder 
dit jaar op het Filmfestival Berlijn. Nou mag je hopen dat 
dat het doel is van de meeste filmmakers, maar Vogt, 
vooral bekend als vaste scenarist van de Noorse filmma-
ker Joachim Trier (Oslo, August 31st), is daar met Blind 
behoorlijk goed in geslaagd. Zijn film over een boek in 
een film en nog wat meer dubbele bodems doet denken 
aan de puzzelcinema van Spike Jonze, Charlie Kaufman 
en Michel Gondry, met als extra complicatie dat we ook 
onze ogen niet kunnen vertrouwen om te zien of de 
stukjes passen. Zijn hoofdpersoon Ingrid is namelijk een 
schrijfster die recentelijk haar zicht verloren heeft. Als 
reactie op het trauma neemt ze afstand van haar man en 
haar vrienden om te ontdekken dat ze zelfs haar eigen 
gedachten niet meer helder kan zien.

Waarom blindheid? “Een vriend van mij had een ver-
haal geschreven dat geheel en al bestond uit de monolo-
gue interieur van een blinde vrouw. Dat leek me een ide-
aal uitgangspunt voor een film die op geen andere film 
mocht lijken. Blindheid en film lijken strijdig. Maar zo-
wel filmmakers als blinden verbeelden een innerlijke 
wereld door zich af te vragen wat de zichtbare wereld is. 
Er is wel een verschil of je blind geboren bent of blind 
geworden zoals Ingrid in deze film. Zij heeft nog steeds 
een visueel geheugen, al merkt ze dat het afneemt en 
vervangen wordt door iets anders. Haar wereld is niet 
donker, omdat ze steeds van alles projecteert op de we-
reld om zich heen. Als iemand zegt: ‘pas op die stoel’, 

dan ‘ziet’ ze een stoel; als ze er alsnog tegenaan loopt, 
verandert een gewone keukenstoel in een brede fauteuil. 
‘Het kan me niet schelen wat echt is, zo lang ik het me 
maar kan voorstellen’, zegt Ingrid. Die vorm van projec-
tie heeft veel te maken met wat er in de duisternis van 
de bioscoopzaal gebeurt.”

Ziet u zichzelf als iemand die de ‘blinde toeschouwer’ 
ogen geeft? “Op een bepaalde manier, ja. Al kwamen dat 
soort kwesties pas relatief laat in het schrijfproces naar 
voren. Ik ben eerste heel dicht bij mezelf begonnen. Hoe 
ik me zou voelen als ik blind zou worden. Daarna ben ik 
als een bezetene gaan researchen en ontdekte ik dat 
mijn fantasie gelukkig behoorlijk goed overeenkwam 
met de werkelijkheid.”

Dat was mijn volgende vraag. Want de hele film gaat 
eigenlijk over dat samenspel van fantasie en werke-
lijkheid en de vraag in hoeverre wij in onze verbeelding 
de dingen invullen. “Ik ben altijd aangenaam verrast 
hoe dicht fantasie en werkelijkheid eigenlijk bij elkaar 
liggen. De meeste dingen die we kunnen verzinnen kun-
nen ook voorkomen. Dat betekent dat we als mensen 
een gemeenschappelijk reservoir hebben van emoties 
en beelden die we delen en waar we over kunnen com-
municeren.”

De overeenkomsten met het werk van Spike Jonze en 
Charlie Kaufman zijn niet te negeren. Bent u een fan? 
“Ik ben een enorme cinefiel. Zodra ik ga schrijven dui-
zelt mijn hoofd van de referenties. Maar nu had ik tij-
dens het werken geen enkel aanknopingspunt. De eerste 
persoon aan wie ik het script liet lezen wees me op de 
overeenkomsten met Adaptation. Natuurlijk. Ik schrok 
me rot. Maar toen ben ik de film opnieuw gaan kijken en 

eigenlijk zijn er vooral verschillen. Adaptation. speelt 
met een ‘documentaire laag’, terwijl het bij mij over een 
‘fictieve laag’ gaat. Oké, dat is misschien een detail, en 
het is allebei film, dus sowieso fictief. Charlie Kaufman 
en ik stellen dezelfde vragen over feit en fictie. Maar die 
zijn dan ook onuitputtelijk en stellen nooit teleur.”

Ook stilistisch speelt u ermee. De film bevat zowel heel 
surrealistische beelden als abstracte en bijna docu-
mentaire scènes. “Dat komt ook omdat ik van zo veel 
soorten cinema hou. Van het formalisme van Godard en 
Antonioni, tot het mystieke van Tarkovski. Ik hou van 
de psychologie van de Scandinavische film en van het 
sociale engagement van heel veel Europese films. Iets 
anders waar ik ook niet zo over had nagedacht totdat de 
film af was, was dat de film best veel reflecties bevat 
over hedendaagse communicatiemedia als computers 
en mobiele telefoons. Onze communicatie is enorm ge-
formaliseerd. Tegelijkertijd zeggen we steeds minder. 
We gaan er wel heel makkelijk vanuit dat mensen ons 
zomaar zullen begrijpen. Daarom heb ik bijvoorbeeld de 
seksscènes zo openhartig gemaakt. Seks is een en al 
communicatie, terwijl seksuele partners ook vaak hun 
fantasieën voor elkaar verborgen houden.”

Dus is uw film een pleidooi om meer open te zijn of 
meer fantasie toe te laten? “Meer fantasie toch. Eigen-
lijk zijn we allemaal blind op een bepaalde manier. Ver-
beeldingskracht opent onze ogen.”

 
 
 
Blind    NoorwegeN, 2014 |  regIe eSkIl 
vogt |  95 mINuteN |  met elleN dorrIt peterSeN | 
dIStrIbutIe cINéart |  te zIeN vaNaF 23 oktober   

Eskil Vogt over Blind ‘het kan Me niet schelen 
wat echt is, zOlang ik het Me Maar 
kan vOOrstellen’
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eSkIl vogt op de Set



Wie wil na de zoveelste onterechte boete niet 
een keer de boel opblazen? Of een asociale 
bestuurder van de weg drukken? de argen
tijnen in elk geval wel, blijkt in damián Szifróns 
pikzwarte komedie. door roNald roverS

 
Zijn de Argentijnen nu dan echt helemaal van de pot 
gerukt? Ja, zegt Damián Szifrón in de zes korte verhalen 
van deze pikzwarte komedie. Logisch ook. Na een inva-
sie van Spanjaarden in de zestiende eeuw, burgeroorlo-
gen, een legertje nazi’s dat kwam overwinteren, een 
militaire dictatuur en een nationaal faillissement zou 
iedereen geïrriteerd raken.

De meest bizarre knal komt aan het begin, maar die is 
te leuk om te verklappen. Laten we zeggen dat de zes 
verhalen in deze portmanteaufilm allemaal om wraak 
draaien, uitgevoerd door mensen die net een keer te veel 
door het systeem, hun geliefde of door zomaar iemand 
gemangeld zijn. Soms slaat die wraak keihard terug in 
hun gezicht, soms komen ze ermee weg. Maar het loopt 
altijd uit de hand.  

Dat laagje vernis dat onze beschaving van die van de 
holbewoners zou onderscheiden is in Argentinië bijna 
versleten. Niet eens omdat mensen niks meer van 
elkaar pikken – ook een symptoom van een samenle-
ving op z’n retour – maar vooral om wat ze elkaar aan-
doen. Zoals de rijke vader die z’n tuinman erin luist om 
de schuld van de nachtelijke hit-and-run van z’n zoon 
op zich te nemen. Of de bruidegom die al tijden 
vreemdgaat, wat als de bruid het ontdekt scènes van 
een huwelijksfeest oplevert die je niet snel vergeet. 

In interviews noemt Szifrón als inspiratie voor de 
film de spanning tussen het individu met al z’n driften 
en het systeem dat die driften wil beteugelen. Iets tijd-
lozers dus dan alleen Argentinië hier en nu. Toch voelt 

Wild Tales niet als zomaar een ironische, afstandelijke 
kijk op de geplaagde mensheid, ook al eindigt een ver-
haal over road rage met zo’n sardonische noot dat je 
Szifrón het grinnikend achter z’n laptop ziet optikken. 
Het is een wild gebaar van een film, maar het is ook een 
omhelzing. Aan de soepele manier waarop klassenver-
schillen, corruptie en bureaucratie een rol spelen, merk 
je Szifróns betrokkenheid en de behoefte om een calei-
doscopische impressie te geven van dat schitterende 
land daar dicht bij de Zuidpool, waar het geduld zo 

langzamerhand op is. Niet om zomaar een parade van 
lach-of-ik-schiet-sketches te maken.

Het lijkt erop dat de Argentijnen zich herkenden in 
de spiegel die Szifrón ze voorhield. In de eerste twee 
weken na de release trok de film meer dan een miljoen 
bezoekers.

 
Wild tales  argeNtINIë/SpaNje, 2014 | 
regIe damIáN SzIFróN |  met rIcardo daríN, oScar 
martíNez, leoNardo SbaraglIa |  122 mINuteN | 
dIStrIbutIe cINéart |  te zIeN vaNaF 30 oktober   

Wild Tales hOe het geduld 
verdween uit argentinië
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OPENINGSFILM
WINNER AUDIENCE 
DIORAPHTE AWARD

WINNER SILVER 
GATEWAY AWARD 

(MUMBAI FILM FESTIVAL)

WINNER BEST 
ACTOR AND ACTRESS

(QUEENSLAND, AUSTRALIA)

WINNER BEST DIRECTOR 
AND BEST CINEMATOGRAPHY

(QUEENSLAND, AUSTRALIA)

WINNER 
BEST ACTRESS 

(ABU DHABI FILM FESTIVAL)
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‘PerVertS SUPPOrt tHe PitS’, spuwde The Sun over stakende 
mijnwerkers die financieel gesteund werden door de homo
gemeenschap. Pride onthult deze bijna vergeten geschiedenis. 
 door SaSja koetSIer

Pride komt in de bioscopen dertig jaar na de Britse 
mijnwerkersstaking van 1984-85: die historische con-
frontatie tussen de arbeiders en het Thatcher-regime 
die eerder de achtergrond vormde voor Billy Elliot. Je 
zou denken dat er over deze grimmige en uitputtende 
strijd meer verhalen te vertellen zijn – al verwacht je dat 
niet direct in de vorm van een feelgoodfilm. Pride is dat 
wel, dankzij een sterk opgebouwd scenario en verruk-
kelijk acteerwerk, maar vooral dankzij de ongeloof-
lijk-maar-ware geschiedenis die de film openbaart: de 
onwaarschijnlijke alliantie tussen de stakende mijn-
werkers en de homorechtenbeweging. 

Onwaarschijnlijk maar niet ondenkbaar, althans niet 
voor de jonge Noord-Ier Mark Ashton, gay én commu-
nist. Hij begreep dat Thatchers haatcampagne tegen de 
stakers – door haar bestempeld als “the enemy within” 
– een directe aanval was op het recht op georganiseerd 
verzet. Beginnend vanuit een kleine groep vrienden in 
de Londense gayscene, wist Lesbians and Gays Support 
the Miners (LGSM) uiteindelijk een groot deel van de 

homogemeenschap ervan te doordringen dat hun eigen 
strijd voor gelijkberechtiging niet op zichzelf stond. De 
beweging groeide uit tot een belangrijke support group 
voor de stakende mijnwerkers, en vice versa.

In een film die de historische gebeurtenissen recht 
doet, toont Pride de wederzijdse argwaan en de ver-
broedering, de tegenwerking die beide partijen te ver-
duren krijgen en hun successen. De aantrekkingskracht 
ervan verklaart regisseur Matthew Warchus zelf uit het 
feit dat het eigenlijk een klassieke romcom is over de 
ongemakkelijke toenadering tussen ogenschijnlijke 
tegenpolen. Maar dat is niet het enige. Beide gemeen-
schappen ontbrak het niet aan interessante karakters, 
die in het scenario van Stephen Beresford elk hun eigen 
persoonlijke bijdrage aan het verhaal mogen leveren: de 
slimme, gedreven Mark, de flamboyante Jonathan, de 
grofgebekte Steph; en aan de kant van de mijnwerkers-
gemeenschap de bescheiden, gewetensvolle Dai, de 
introverte Cliff en de locomotief Sian – om er maar een 
paar te noemen. 

Een puur fictieve toevoeging is de rol van Joe, een 
twintigjarige jongen uit een kerkelijk gezin, die worstelt 
met zijn coming-out; hij fungeert als buitenstaander 
voor wie beide gemeenschappen even exotisch zijn. 
Omwille van de toegankelijkheid zijn de communisti-
sche/socialistische achtergronden van de stakers en 
hun sympathisanten wat naar de achtergrond gedrukt. 
Niet weggemoffeld, maar op een ingetogen manier in de 
film verwerkt is het meest dramatische hoofdstuk uit de 
biografie van Mark Ashton: zijn overlijden aan aids op 
26-jarige leeftijd. Het brengt met een schok in herinne-
ring hoe urgent de strijd voor meer erkenning en zicht-
baarheid was. Pride is a good story well told, die soli-
daire actie weer stoer en sexy maakt.

Pride  groot-brIttaNNIë, 2014 |  regIe 
matthew warchuS |  120 mINuteN |  met beN 
SchNetzer, george mackay, paddy coNSIdINe, bIll 
NIghy |  dIStrIbutIe lumIère |  te zIeN vaNaF 16 
oktober   

Pride
sOlidariteit weer stOer en seXY
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Theaterbeest Warchus is vooral bekend van 
zijn regie van de hitmusical Matilda, geba-
seerd op het gelijknamige boek van Roald 
Dahl. Tijdens de wereldpremière van Pride in 
Cannes werd ook bekend dat hij volgend jaar 
het stokje zal overnemen van Kevin Spacey 
als artistiek directeur van het The Old Vic- 
theater in Londen. 

Gelukkig dat hij dus daartussen nog de 
tijd heeft gevonden om een film te draaien, 
ook al viel dat niet mee: “Wat mij het meeste 
tegenviel is het feit dat het allemaal zo lang 
duurde,” zegt Warchus als we hem spreken in 
Cannes. “In de tijd die het me kostte om 
Pride te maken had ik vier toneelstukken of 
drie musicals kunnen doen,” voegt hij eraan 
toe, alsof hij het zelf ook niet kan geloven dat 
een film echt zo veel tijd in beslag neemt. 

Broodje aap
“Technisch gezien vond ik het allemaal niet 
zo anders,” gaat Warchus verder. “Mijn thea-
terwerk is ook al vrij filmisch. Je vertelt nog 
steeds een verhaal. En als je een goede tekst 
en goede acteurs hebt, dan draait mijn werk 
gelukkig niet meer zo om problem solving 
maar kan ik gewoon lekker het materiaal 
induiken.”  

Ondanks dat het op feiten is gebaseerd, 
was het verhaal niet heel bekend voordat de 
regisseur en daarvoor nog scenarioschrijver 
Stephen Beresford aan de film begonnen: 
“Zelfs mijnwerkers en homo’s kennen dit 
verhaal niet. Stephen, de scenarioschrijver 
die zelf ook homo is, dacht in eerste instantie 
dat het een broodje aap-verhaal was. Dat 
benadrukt nog maar eens hoezeer dit een 
verhaal over groepen buitenstaanders is, iets 
waar de mainstreammedia destijds absoluut 
geen tijd voor hadden. Het ging te veel over 
minderheden. Nu hebben we er een film van 
kunnen maken voor iedereen.”  

Teller
Warchus hoefde niet lang na te denken over 
de vraag of hij de film wilde regisseren: 
“Normaalgesproken gaan crowdpleasers 
nergens over en dan zie ik er ook geen brood 
in. Maar ik hou erg van komedies en als je dus 
iets kunt doen dat grappig en opbeurend is 
en ook nog eens gaat over dingen zoals tole-
rantie, vooroordelen en de aard van de mens, 
dan ben ik natuurlijk van de partij.”

Het geheel is uiteindelijk een ensemble-
film met een heleboel kleine rollen gewor-
den, met een mix van homo’s en hetero’s, 
veteranen en nieuwe gezichten in de cast. 
“Op een gegeven moment sloeg de angst ons 
om het hart,” zegt de regisseur, zelf hetero en 
getrouwd met actrice Lauren Ward, lachend 
over het castingproces. “Op hoeveel homo-
acteurs stond de teller precies? En toen 
bedachten we dat we ook geen enkele mijn-

werker in de cast hadden en dus dat je eigen-
lijk gewoon de beste persoon voor iedere rol 
moet kiezen. Een aantal keren hebben we 
against type gecast, dat is mooi als dat kan 
maar niet noodzakelijk. We hebben wel 
geprobeerd om alles wat camp is volledig te 
vermijden: Pride is dus absoluut niet het 
zusje van Priscilla: Queen of the Desert en 
Kinky Boots.” 

Verzonnen
Veel personages in Pride hebben echt 
bestaan (de mensen die nu nog in leven zijn 
lopen in de film mee in de pride-optocht) 

maar een aantal is verzonnen. Joe, de jongen 
die thuis niet uit de kast is maar in Londen en 
dan in Wales wél vecht voor homorechten, 
bijvoorbeeld: “Joe is een van de verzonnen 
personages en Stephen heeft deze buiten-
staander slim gebruikt om het publiek het 
verhaal in te trekken,” zegt Warchus. 

“Wanneer hij een specifiek thema wil 
belichten gebruikt Stephen vaak een nieuw, 
fictief personage. Dan is het natuurlijk de 
kunst om die verzonnen personages net zo 
levend te maken als de mensen die echt 
bestaan. Gelukkig wordt iedereen door een 
acteur gespeeld, dus zit er sowieso een beetje 

fictie in elk personage. Dat helpt om alles een 
beetje glad te trekken.

“We hebben hard gewerkt om iedereen 
menselijk en dus herkenbaar te maken. Ik 
hou niet zo van zwart-wit, ik heb liever 
details in plaats van cynisme of dingen 
terugbrengen tot iets te simplistisch. Een 
van mijn taken was om de werkelijkheid te 
respecteren, om niet te veel te manipuleren, 
bedriegen of dingen sentimenteel te maken. 
En dan toch proberen om een goed verhaal te 
vertellen, wetende dat er in het echte leven 
niet een mooi begin, midden en einde aan elk 
verhaal zit.” 

Matthew Warchus over Pride
‘Absoluut niet het zusje van 
Priscilla: Queen of the Desert’
De Engelse toneel- en musicalregisseur Matthew Warchus maakt zijn 
speelfilmdebuut met de crowdpleaser Pride. De film is gebaseerd op een 
waargebeurd verhaal over een groepje Londense queers die in 1984, 
tijdens de mijnwerkersstakingen, een aartsconservatief mijnwerkers-
dorpje uit de brand proberen te helpen.  Door BoyD van Hoeij



tsai mingliang is in topvorm met zijn magnum 
opus Stray Dogs dat vorig jaar in Venetië de 
Grote Juryprijs won. een meditatie over familie 
en geborgenheid. door daNa lINSSeN

Stray Dogs moet je minstens twee keer gaan zien. Een 
keer op de eerste rij en een keer achterin de zaal. De 
nieuwe film van Tsai Ming-liang (vorig jaar op het Film-
festival Venetië bekroond met de Grote Juryprijs) bevat 
namelijk een Droste-effect dat buiten de kaders van de 
film treedt. Het wordt voltooid door filmdoek en bio-
scoopzaal, door projectie en architectuur.

Dat klinkt ingewikkelder dan het is. Het heeft te 
maken met het laatste beeld van de film, waarin Tsai’s 
vaste acteur Lee Kang-sheng naar een muurschildering 
van Kao Jun-honn kijkt, een Taiwanese kunstenaar 
bekend van zijn werken in vervallen gebouwen. Het is 
een terugkerend motief in de film. Maar in die laatste 
scène kijken we naar Lee, en dan uiteindelijk naar wat 
hij ziet. En afhankelijk van onze positie in de zaal kijken 
we ook naar ‘onszelf’, als publiek. We kijken naar hem, 
met hem naar kunst, en naar de kunst die film heet. We 
zien hoe hij huilt. En misschien huilen we zelf ook wel. 
Het is bevrijdend.

Het is een van die zeldzame momenten in de filmge-
schiedenis waarop film en toeschouwer met elkaar ver-
smelten. Dichterbij het sublieme, of in Tsai’s boeddhis-
tische levensopvatting een moment van verlichting, 
kunnen we denk ik niet komen.

Maar dat is het einde.
Nu terug naar het begin.
Toen Tsai (1957) begin jaren negentig vanuit het 

experimentele theater de overstap naar film maakte was 
hij met Hou Hsiao-hsien en Edward Yang de aanjager 
van de tweede Taiwanese filmgolf. Met films als Vive 
l’amour (1994) en The River (1997) was hij met uiteen-
lopende regisseurs als Abbas Kiarostami, Bela Tarr, Lars 
von Trier en Claire Denis ook verantwoordelijk voor het 
gezicht van de hedendaagse artfilm. Toegewijd aan het 
beeld, niet bang voor het lang aangehouden totaalshot 
en geïnteresseerd in grote verhalen over marginale 
levens.

Net als in al zijn films speelt ook in Stray Dogs Lee 
Kang-sheng de hoofdrol, ditmaal van een aan lager wal 
geraakte vader die met zijn kinderen (zijn neefje en 
nichtje in het echte leven) door regenachtig Taipei 
scharrelt. Hij verdient de kost als levend reclamebord: 
op een druk kruispunt prijst hij bij weer en wind nieuwe 
dure stadsvernieuwingsprojecten aan. Zelf wonen ze in 
afbraakpanden.

Het zijn terugkerende motieven in Tsai’s werk, zeker 
in zijn begindagen de dichter van de grootsteedse ver-
vreemding. Die keek naar de worsteling van de moderne 
mens om in een wereld van neonlichten en glaspaleizen 
tot intimiteit en communicatie te komen, met name 

binnen de familie waar de kloof tussen traditie en voor-
uitgang openbarst als een zweer. Zijn theaterachter-
grond is zichtbaar in het performatieve karakter van zijn 
films. Taipei als moderne Aziatische stad werd onder-
tussen steeds meer een sciencefictionlandschap, waar 
de natuur, en vooral het eindeloze water in zijn werk, 
door de kieren van de vooruitgang sijpelde. Rot en 
schimmel kleuren ook de muren van de huizen die de 
personages in Stray Dogs thuis noemen. Lee Kang-
shengs ondoorgrondelijke gezicht en de toenemende 
absurditeit van de films leverden de acteur de bijnaam 
van de Aziatische Buster Keaton op.

Ook in Stray Dogs zit weer veel humor. Tragikomedie 
lijkt een wet van het totaalshot. Hoe langer je naar iets 
kijkt, hoe ongerijmder het wordt.

De vraag wat een huis, een thuis, en geborgen plek is 
wordt in Stray Dogs gesymboliseerd door de aan- en 
afwezigheid van verschillende moederfiguren. Ze wor-
den gespeeld door drie verschillende actrices, herken-
bare gezichten uit Tsai’s filmfamilie. Het geeft de 
bescheiden en onnadrukkelijke verhaalelementen een 
mythische laag, alsof de personages in parallelle of 
alternatieve universa bewegen. Alsof de tijd uit zijn 
voegen is, waardoor een herinnering een toekomstvisi-
oen kan lijken en een droom de werkelijkheid.

Er is ook nog een vierde moeder, die de man in zijn 
bed vindt nadat de kinderen een kool als vrouw hebben 
verkleed en geschminkt, waar hij in een tamelijk ont-
hutsende scène al zijn verdriet en frustratie op botviert. 
Tederheid, lust en wreedheid liggen dicht bij elkaar in 
het werk van Tsai, denk maar aan hoe Lee een waterme-
loen te lijf ging in The Wayward Cloud (2005), al is het 
vaker onmacht dan wreedheid en is het daarom zo pijn-
lijk om naar te kijken.

Stray Dogs is ogenschijnlijk minimalistisch en con-
templatief, maar het is een film die zoemt en zindert 
van emotie en lading. Tsai schuwt de zware kanten van 
het bestaan niet, het ondermaanse houdt ons gevangen 
in die eeuwige cyclus van wederkeer. Maar film levert bij 
hem het inzicht dat nodig is om te begrijpen waarom we 
in lijden gevangen zijn. Het levert als het ware de medi-
tatieve staat die nodig is om ‘te zien’. Niet dat daarmee 
het lijden is opgeheven, maar het is een begin van licht. 
Van cinema. Die kunst die licht beweegt. Daarom mag 
de film in al zijn bescheidenheid en verbluffende doel-
treffendheid een meesterwerk heten.
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Om eerlijk te zijn, wist ik niet hoe Tsai Ming-liang 
(1957) eruitzag. Stray Dogs, zijn hypnotiserende portret 
van een armlastige, emotioneel beschadigde vader met 
twee kleine kinderen, had me diep geraakt, tot tranen 
aan toe. Maar vanwege de strenge vormgeving, met 
minutenlange scènes waarin zwijgend wordt gestaan, 
gegeten, geslapen, had ik toch iets als een voorname 
oudere cineast verwacht, die met intellectuele strafheid 
zijn werk zou analyseren.

In plaats daarvan kwam er, op het festival van Vene-
tië waar zijn film de Grote Juryprijs zou winnen, een 
vrolijk klein mannetje voor ons groepje journalisten op 
de bank zitten.

Gefeliciteerd dat u een film heeft weten te maken zon-
der verhaal – als eerste op dit festival. “Dank u wel.”

Klopt het dat u gaandeweg steeds meer verhaal hebt 
weggelaten? “In mijn films zit nooit veel verhaal. Maar 
Stray Dogs was waarschijnlijk de moeilijkste productie 
tot nu toe, omdat ik echt heb geprobeerd alle overbodi-
ge verhaalelementen weg te laten. Het hele proces, van 
filmen tot montage, draaide om schrappen. Terwijl we 
in het begin wel een script hadden. Dat ging over een 
werkloze man en zijn familie. Uiteindelijk”, glimlacht 
hij, “hebben we het script weggedaan en de rol overge-
houden.”

Het is de meest radicale film in competitie. Is het ook 
een statement over cinema? “Film is een taal. Wat kun 
je met die taal bij het publiek teweegbrengen? In de loop 

der tijd is de constructie van film versteend geraakt. We 
hebben vaste ideeën, zoals dat er een verhaal moet zijn, 
een ontwikkeling en een scenario. Maar misschien kun-
nen we cinema wel terugbrengen tot beelden, actie en 
beweging. Zodat het genoeg kan zijn om een acteur ge-
woon te laten staan. Of lopen. Of slapen. Het publiek 
heeft zijn eigen creativiteit. Mensen kunnen invullen 
wat ontbreekt. Je hoeft ze niet alles voor te kauwen.”

Wat was het idee achter Stray Dogs? “Ik geloof niet dat 
filmmakers iets nieuws kunnen creëren. We kunnen al-
leen maar observeren. Cinema kan geen grote proble-
men oplossen. Als kunstwerk is een film als de maan. 
Hij is er. En je kunt genieten van zijn schoonheid.”

Wat het observeren betreft: in de binnenscènes zie je 
bijna altijd het plafond; buiten zie je juist bijna nooit 
de hemel. “In de buitenscènes werd ik aangetrokken 
door de schoonheid van het zand. Daarom richtten we 
de camera naar beneden. En in de binnenscènes vond ik 
de plafonds zo mooi – die moest ik gewoon in beeld 
hebben, haha!”

Sommige scènes duren zeer lang, zoals wanneer een 
man en een vrouw naar een muur kijken. Probeerde u 
de subjectieve beleving van tijd te verbeelden? “Wat ik 
eigenlijk probeer is om een soort vrijheid te creëren. 
Daarom laat ik de acteurs bepalen hoelang een scène 
duurt – ik geef hen de controle over de tijd terug. En in 
zekere zin geef ik die ook terug aan het publiek. Zij kun-
nen beslissen te blijven kijken, maar ook hun ogen slui-

ten, een dutje doen of weglopen. Die vrijheid hebben ze. 
Ik ben zelf ook publiek. Als ik mijn film uiteindelijk in de 
bioscoop zie, denk ik soms ook: oh, dit is veel te lang, dit 
is echt saai. Aan de andere kant, is dat niet precies het 
punt waarop het echt wordt? Of bijna echt? Want het 
leven is niet altijd zo betekenisvol. Dat is wat me intri-
geert aan zulke betekenisloze momenten.”

Hoe werkt u op de set? Denkt u lang na over shots? 
“Het liefst doe ik maar één take, haha! Het meest extre-
me voorbeeld was toen we Visage maakten. Acteur 
Jean-Pierre Léaud was al oud en zei: ik kan een scène 
echt maar één keer doen. Als ik hem toch vroeg het nog 
eens te doen, was hij gewoon te moe. Al zijn energie zat 
in die eerste take. En dus bereidden we alles perfect 
voor en deden we telkens maar één take. Klaar. Hetzelf-
de geldt voor Lee Kang-sheng in Stray Dogs, bijvoor-
beeld wanneer hij de kool opeet. Dat hebben we één 
keer opgenomen en dan besef je: hij kan het niet beter. 
Al zijn energie zit erin, meer is er niet.”

Wat betekende die scène voor u? “Ik was heel blij en 
ontroerd tijdens die opname. Voor mij was het meer dan 
alleen die scène. Voor mij was het de culminatie van 
twintig jaar filmervaring.”

Een collega van mij ging tijdens die scène buiten de 
zaal een sigaret roken. Toen hij terugkwam, was Lee 
nog steeds kool aan het eten! “Hahaha!” 

Tsai Ming-liang over Stray Dogs
‘ik geef de cOntrOle  
Over de tijd terug  
aan het publiek’
Zo min mogelijk verhaal, dat 
was het doel van tsai ming
liang met Stray Dogs, in 2013 
winnaar van de Grote Juryprijs 
in Venetië. ‘ik vind het als kijker 
soms ook saai.’ door keeS drIeSSeN
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tsai mingliang is in topvorm met zijn magnum 
opus Stray Dogs dat vorig jaar in Venetië de 
Grote Juryprijs won. een meditatie over familie 
en geborgenheid. door daNa lINSSeN

Stray Dogs moet je minstens twee keer gaan zien. Een 
keer op de eerste rij en een keer achterin de zaal. De 
nieuwe film van Tsai Ming-liang (vorig jaar op het Film-
festival Venetië bekroond met de Grote Juryprijs) bevat 
namelijk een Droste-effect dat buiten de kaders van de 
film treedt. Het wordt voltooid door filmdoek en bio-
scoopzaal, door projectie en architectuur.

Dat klinkt ingewikkelder dan het is. Het heeft te 
maken met het laatste beeld van de film, waarin Tsai’s 
vaste acteur Lee Kang-sheng naar een muurschildering 
van Kao Jun-honn kijkt, een Taiwanese kunstenaar 
bekend van zijn werken in vervallen gebouwen. Het is 
een terugkerend motief in de film. Maar in die laatste 
scène kijken we naar Lee, en dan uiteindelijk naar wat 
hij ziet. En afhankelijk van onze positie in de zaal kijken 
we ook naar ‘onszelf’, als publiek. We kijken naar hem, 
met hem naar kunst, en naar de kunst die film heet. We 
zien hoe hij huilt. En misschien huilen we zelf ook wel. 
Het is bevrijdend.

Het is een van die zeldzame momenten in de filmge-
schiedenis waarop film en toeschouwer met elkaar ver-
smelten. Dichterbij het sublieme, of in Tsai’s boeddhis-
tische levensopvatting een moment van verlichting, 
kunnen we denk ik niet komen.

Maar dat is het einde.
Nu terug naar het begin.
Toen Tsai (1957) begin jaren negentig vanuit het 

experimentele theater de overstap naar film maakte was 
hij met Hou Hsiao-hsien en Edward Yang de aanjager 
van de tweede Taiwanese filmgolf. Met films als Vive 
l’amour (1994) en The River (1997) was hij met uiteen-
lopende regisseurs als Abbas Kiarostami, Bela Tarr, Lars 
von Trier en Claire Denis ook verantwoordelijk voor het 
gezicht van de hedendaagse artfilm. Toegewijd aan het 
beeld, niet bang voor het lang aangehouden totaalshot 
en geïnteresseerd in grote verhalen over marginale 
levens.

Net als in al zijn films speelt ook in Stray Dogs Lee 
Kang-sheng de hoofdrol, ditmaal van een aan lager wal 
geraakte vader die met zijn kinderen (zijn neefje en 
nichtje in het echte leven) door regenachtig Taipei 
scharrelt. Hij verdient de kost als levend reclamebord: 
op een druk kruispunt prijst hij bij weer en wind nieuwe 
dure stadsvernieuwingsprojecten aan. Zelf wonen ze in 
afbraakpanden.

Het zijn terugkerende motieven in Tsai’s werk, zeker 
in zijn begindagen de dichter van de grootsteedse ver-
vreemding. Die keek naar de worsteling van de moderne 
mens om in een wereld van neonlichten en glaspaleizen 
tot intimiteit en communicatie te komen, met name 
binnen de familie waar de kloof tussen traditie en voor-
uitgang openbarst als een zweer. Zijn theaterachter-
grond is zichtbaar in het performatieve karakter van zijn 

films. Taipei als moderne Aziatische stad werd onder-
tussen steeds meer een sciencefictionlandschap, waar 
de natuur, en vooral het eindeloze water in zijn werk, 
door de kieren van de vooruitgang sijpelde. Rot en 
schimmel kleuren ook de muren van de huizen die de 
personages in Stray Dogs thuis noemen. Lee Kang-
shengs ondoorgrondelijke gezicht en de toenemende 
absurditeit van de films leverden de acteur de bijnaam 
van de Aziatische Buster Keaton op.

Ook in Stray Dogs zit weer veel humor. Tragikomedie 
lijkt een wet van het totaalshot. Hoe langer je naar iets 
kijkt, hoe ongerijmder het wordt.

De vraag wat een huis, een thuis, en geborgen plek is 
wordt in Stray Dogs gesymboliseerd door de aan- en 
afwezigheid van verschillende moederfiguren. Ze wor-
den gespeeld door drie verschillende actrices, herken-
bare gezichten uit Tsai’s filmfamilie. Het geeft de 
bescheiden en onnadrukkelijke verhaalelementen een 
mythische laag, alsof de personages in parallelle of 
alternatieve universa bewegen. Alsof de tijd uit zijn 
voegen is, waardoor een herinnering een toekomstvisi-
oen kan lijken en een droom de werkelijkheid.

Er is ook nog een vierde moeder, die de man in zijn 
bed vindt nadat de kinderen een kool als vrouw hebben 

verkleed en geschminkt, waar hij in een tamelijk ont-
hutsende scène al zijn verdriet en frustratie op botviert. 
Tederheid, lust en wreedheid liggen dicht bij elkaar in 
het werk van Tsai, denk maar aan hoe Lee een waterme-
loen te lijf ging in The Wayward Cloud (2005), al is het 
vaker onmacht dan wreedheid en is het daarom zo pijn-
lijk om naar te kijken.

Stray Dogs is ogenschijnlijk minimalistisch en con-
templatief, maar het is een film die zoemt en zindert 
van emotie en lading. Tsai schuwt de zware kanten van 
het bestaan niet, het ondermaanse houdt ons gevangen 
in die eeuwige cyclus van wederkeer. Maar film levert bij 
hem het inzicht dat nodig is om te begrijpen waarom we 
in lijden gevangen zijn. Het levert als het ware de medi-
tatieve staat die nodig is om ‘te zien’. Niet dat daarmee 
het lijden is opgeheven, maar het is een begin van licht. 
Van cinema. Die kunst die licht beweegt. Daarom mag 
de film in al zijn bescheidenheid en verbluffende doel-
treffendheid een meesterwerk heten.
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in november o.a.

Mommy (Xavier Dolan)
Vanaf 13/11, spraakmakend portret over een weduwe en 
haar charmante explosieve zoon Steve, die aan ADHD lijdt.

Museumnacht: 
EYE See the Light
1/11 19.00-02.00, tijdens de Museumnacht gaat bij EYE in 
het hele pand het licht aan (of juist uit) op alle mogelijke 
manieren. Met workshops, performances, diverse bands en 
dj’s.

Tentoonstelling 

Anthony McCall
Solid Light Films and Other Works (1971-2014)
28/9 t/m 30/11, de eerste solotentoonstelling van de Britse 
kunstenaar Anthony McCall in Nederland. Met grote lichtin-
stallaties die hij solid light fi lms noemt. 

Marathon A’DAM – E.V.A. 2 
1/11 10.30, integrale vertoning van acht afl everingen van het 
tweede seizoen van de succesvolle serie A’dam-EVA. 

KLIK! 
Amsterdam Animation Festival
4 t/m 9/11, animatiefi lms uit de hele wereld te zien in EYE. 

IDFA in EYE
19 t/m 30/11, IDFA strijkt dit jaar opnieuw neer in EYE, waar 
fi lms uit het IDFA-programma Framing Reality en The Reality 
of Film te zien zijn. 

EYE_ADV_FILMKRANT_11-2014.indd   1 09-10-14   14:53
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Wiplala, naar het boek van annie m.G. Schmidt 
uit 1957, wordt de grote kerstfilm van 2014, als 
het aan BosBros ligt. de titelheld is een piep
klein mannetje dat opduikt in de keuken van de 
familie Blom. Hij kan toveren, al noemt hij dat 
‘tinkelen’. dat gaat ook vaak mis, wat voor veel 
opschudding zorgt. door leo baNkerSeN

Oef! Daar moesten we lang op wachten. De eerste vier 
Annie M.G. Schmidt-films verschenen vanaf Abeltje 
(1998) zo om de twee jaar. Maar tussen Pluk en Wiplala 
zit maar liefst tien jaar. Het heet dat een film waarin de 
hoofdpersonen het grootste deel van de tijd slechts tien 
centimeter groot zijn destijds veel te duur zou uitpak-
ken. Maar zijn die special effects in Wiplala dan echt zo 
bijzonder? Abeltje vloog toch ook al in een lift de wereld 
rond?

We bellen snel met producent Burny Bos van Bos-
Bros. “Toen we een planning voor het verfilmen van het 
werk van Annie M.G. Schmidt maakten zijn we begon-
nen met Abeltje, omdat de effecten daarin betrekkelijk 
overzichtelijk waren. We hadden een liftje van vijftig 
centimeter gemaakt dat we aan een touwtje door een 
dak tilden. De echte lift met de mensen erin hing aan 
een kabel. Daar kon je dan van alles achter projecteren.

“In Minoes moesten poezen praten. De computers 
die we uit Amerika lieten komen hadden daar een paar 
maanden werk aan. Met de toenmalige cv-regeling 
konden we dat financieren [belastingvoordelen voor 
investeerders].

“Pas met de veel snellere computers van tegenwoor-
dig is Wiplala haalbaar geworden. Toch was het een 
hele klus om het voor Nederlandse begrippen hoge 
budget van krap zes miljoen euro bij elkaar te krijgen. 
Ruwweg de helft daarvan is voor de effecten.”

Speelgoedauto
In Wiplala vliegen de kleine helden op de rug van een 
digitale duif over Amsterdam. Ze ontmoeten een levende 
Atlas op het Paleis op de Dam en racen in een speelgoed-
auto door de straten. Voor regisseur Tim Oliehoek (Vet 
hard, Chez Nous) was het een echte speeltuin. Maar wel 
ingewikkeld. Ook hem spreken we telefonisch, tijdens 
zijn lunchpauze in de studio in Luxemburg, waar de 
laatste hand aan de soundtrack wordt gelegd.

“Ja, ik hou ontzettend van het gepuzzel met shots en 
laagjes, met vermaak en ontroering. Dat breng je alle-
maal bij elkaar en het resultaat is de magie die filmma-
ken is.

“Toen ik het scenario las was ik direct heel enthou-
siast, al dacht ik wel, hoe gaan we dat in godsnaam 
doen? Dan begin je gewoon maar bij het begin, de 
decoupage. Bedenken: hoe wil ik het zien. We hebben 
het shot voor shot uitgetekend in een telefoonboekdik 
storyboard en veel vergaderd met de mensen van de 
effecten om te zien wat mogelijk was.

“Zo hebben we van de acteurs met een 3D-printer 
kleine poppetjes gemaakt die we in de locaties hebben 
gezet. Dan kan je met hele lage cameraposities alle 
instellingen en hoeken bepalen, waarna je de figuurtjes 
weghaalt en de scène eerst filmt met lege decors zonder 
acteurs. Die spelen hun scène vervolgens voor een 
groene wand.

“Die greenscreen-techniek is best wel oud, maar de 
manier waarop al die verschillende elementen bij elkaar 
gevoegd worden is veel beter geworden. Je ziet geen 
randjes meer. Ook is meer camerabeweging mogelijk.

“Zodra de acteurs dingen aanraken wil je wel weer 
graag dat het echt is. Zo’n rol plakband en een fruit-
mandje, of de tafelpoot waar ze zich achter verschuilen, 
die hebben we op twintigvoudige grootte nagemaakt.

“We hebben ook een twintig maal grotere auto 
gemaakt, maar het autootje dat je door de straten ziet 
racen is een echte speelgoedauto. Om die te besturen 
hebben we de wereldkampioen remote control uit Thai-
land gehaald.

“In het begin heb ik samen met Tamara Bos het 
scenario nog eens flink omgegooid. Er is meer spektakel 
toegevoegd, zoals dat autootje en de hond die hen 
bedreigt. De introductie van Wiplala is spannender 
gemaakt. In het boek en in de eerste scenarioversie leert 
hij direct alle leden van de familie Blom kennen, maar 

nu gaat het meer stapsgewijs. Nu is de negenjarige 
Johannes eerst de enige die van hem weet. Er ontstaat 
een soort verboden vriendschap tussen die twee, dat 
kan je goed gebruiken als spanningsboog.

“Wat ik tot nu toe heb verteld gaat vooral over tech-
niek. Dat is heel leuk om uit te vinden, maar mijn grootste 
angst was dat iedereen het als een special effects-film 
zou gaan zien. Ik vond het namelijk geen special effects-
film toen ik het las. Ik vond het een film over een gebro-
ken familie, waar iedereen op zijn eigen manier leeft. 
Vader zit met zijn neus in de boeken, Johannes is erg op 
zichzelf, Nella Della zorgt voor het huishouden. Het is 
geen gezin meer en door het avontuur moet het weer een 
gezin worden. Dat vond ik een mooi en ontroerend gege-
ven. Dat moest voorop staan. Daar heb ik met het casten 
en bij de repetities ook heel hard aan getrokken.”

Traantje
Volgens Bos heeft Wiplala met avontuur, humor, span-
ning en emotie alles in zich voor de ideale kerst-
familiefilm.

“We streven naar één miljoen bezoekers. Bij een 
voorvertoning voor bioscoopexploitanten moesten 
sommigen een traantje wegpinken.”

Is er nog meer Annie M.G. Schmidt in aantocht?
“We hebben Otje voor televisie gedaan met hand-

poppen, daar wil ik graag nog eens een speelfilm van 
maken met live action en 3D-animatie. Sommige eer-
dere titels willen we als animatiefilm ontwikkelen, ook 
met het oog op de internationale markt. En we overleg-
gen met de rechthebbenden over Jip en Janneke.

“Bij BosBros omarmen we de lichte anarchie in het 
werk van Annie M.G. Schmidt. Zij is de koningin van de 
jeugdliteratuur. Wij willen graag de koning van de 
jeugdfilm en -televisie zijn.”

Wiplala IS te zIeN vaNaF 19 November   

Tim Oliehoek en Burny Bos over Wiplala ‘ik dacht: hOe 
gaan we dat in gOdsnaaM dOen?’
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‘never Grow Up’, maant de slogan van het leiden international 
Film Festival dit jaar. maar de zestien films in de american indie 
Competition lijken veelal het tegenovergestelde te prediken: 
word wakker, word volwassen, hoogste tijd om de harde realiteit 
onder ogen te zien. dat laatste geldt misschien ook voor de 
amerikaanse indieindustrie zelf. door JOOSt BrOeren

Er was veel te doen over de Nederlandse artfilm de laat-
ste maanden, die te weinig bezoekers zou trekken. Maar 
Nederland staat hier niet alleen in: in Amerika is het 
niet anders. Het beestje heeft weliswaar een ander 
naampje - geen ‘artfilm’ maar ‘indie’ - maar de proble-
men zijn hetzelfde: op festivals trekken de alternatieve 
films volle zalen, maar in reguliere release komt er geen 
hond op af.

Afgelopen januari, in de aanloop naar het Sundance 
Festival (het Cannes van de Amerikaanse indie-indus-
trie), luidde Manohla Dargis in de New York Times de 
noodklok. Ze maande distributeurs selectiever te zijn 

bij het wheelen en dealen op Sundance, waar jaarlijks 
gevochten wordt om de nieuwste hype binnen te halen. 
De markt is verzadigd en te veel van het aanbod is mid-
delmatig, zo vond Dargis. De zestien titels tellende 
American Indie Competitie op het Leiden International 
Film Festival kan wat dat betreft bekeken worden als 
een state of the art: waar staat de Amerikaanse indie?

Opvallende rode draad in het programma: volwassen 
worden en de realiteit onder ogen zien. Neem de broer 
en zus in The Skeleton Twins (Craig Johnson), die na 
mislukte zelfmoordpogingen hun mislukte levens 
beschouwen. Of het stel in The One I Love (Charlie 

McDowell) dat geconfronteerd wordt met raadselach-
tige dubbelgangers als zij in een afgelegen huisje de bar-
sten in hun huwelijk proberen dicht te pleisteren. Of 
Sequioa (Andy Landen), over een jonge kankerpatiënte. 
Of Whiplash (zie hiernaast), de openingsfilm van het 
festival. Of Listen Up Philip (Alex Ross Perry), vrijelijk 
geïnspireerd op de boeken van Philip Roth, over een 
schrijver en zijn ego. Waar het LIFF zelf als slogan 
‘Never Grow Up’ koos, lijkt een andere spreuk meer van 
toepassing: wake up and smell the coffee.

Sterrensysteem
Dat geldt misschien ook wel voor de indie-industrie. 
Eerst nog even die term “indie”, die eigenlijk twee din-
gen betekent. Ten eerste: indie als in independent, onaf-
hankelijk geproduceerd, los van de grote studio’s in 
Hollywood. Die onafhankelijkheid is relatief, natuur-
lijk: Hollywood en Indiewood zijn geen gesloten, los van 
elkaar bestaande systemen. Integendeel: Hollywood is 
afhankelijk van de onafhankelijke film, voor het rauwe 
talent waarmee het zijn machine draaiende houdt. Kijk 
naar acteur John Boyega, die in competitiefilm Imperial 

Leiden International Film Festival

American Indies waar staat de aMerikaanse indie?

wISh I  waS here

ImperIal dreamS



de Filmkrant  
#370 November 2014   23

Dreams (Malik Vitthal) schittert als crimineel op zoek 
naar het rechte pad en die direct door mocht naar de 
nieuwe Star Wars megaproducties. Of actrice  Haley Lu 
Richardson, te zien in liefst twee films in de LIFF-com-
petitie: het postapocalyptische The Well en The Young 
Kieslowski, een intelligentere variant op Juno.

En omgekeerd kan het voor Hollywoodsterren een 
verademing zijn om iets artistieks en/of maatschappe-
lijk betrokkens te maken, naast de zoveelste fantasy-
film. Neem Kirsten Stewart, die in Camp XRay (te zien 
in de Leidse competitie) de Twilight-veren afschudt 
voor een indringende en dappere rol als soldaat in 
Guantanamo, die onder ogen moet zien wat haar land 
en haar leiders daar uitvoeren.

Indie kan ook een genre-aanduiding zijn. “Indie” 
staat voor een bepaald soort films: dramatische kome-
dies of komische drama’s met een beetje bite en bevolkt 
door quirky personages. Kort gezegd: het spectrum tus-
sen Juno (2007) en Garden State (2004), twee van het 
handjevol films dat de indie-reputatie in de vroegen jaren 
‘00 flink opstuwde. Vaak werden deze films via omwegen 
wel degelijk gefinancierd vanuit de grote studio’s.

Reagonomics
Het is dan ook geen toeval dat nu de studio’s zich terug-
trekken uit de indie-wereld, juist dit soort films van het 
toneel lijkt te verdwijnen. Wat dat betreft is het teke-
nend dat Zach Braff, maker van Garden State, zijn 
opvolger Wish I Was Here nergens wist te slijten. Gar
den State was een behoorlijk succes en Wish I Was Here 
is qua toon en kwaliteit zeer vergelijkbaar met die film. 
Maar geen studio (of studio-aanhangsel) durfde het aan 
en Braff kreeg zijn film uiteindelijk alleen van de grond 
dankzij een campagne op het crowdfunding-platform 
Kickstarter, waar hij in recordtijd de benodigde 3 mil-
joen dollar binnenhaalde. De Nederlandse distributeurs 
kijken overigens ook de kat nog uit de boom, dus de film 
is voorlopig alleen op het LIFF te zien.

Dat de studio’s zich terugtrekken en er dus minder 
geld naar dit soort producties vloeit, is één deel van het 
probleem. De overdaad aan goedkope, maar niet per se 
goede producties is een tweede: meer concurrentie 
betekent minder kans om het geld dat een film kost 
terug te verdienen. Filmmaker en acteur Mark Duplass, 
die met zijn broer Jay heen en weer springt tussen Hol-

lywood en indie en in de LIFF-competitie te zien is in 
het fenomenale The One I Love, noemde het in een 
recent interview met de Hollywood Reporter de ‘Reago-
nomics’ van de filmindustrie: “Er is een upper class en 
een lower class, maar er is geen middle class meer.” 

De vraag is: hoe erg is dat? De films zelf zetten zich 
immers vrij consequent af tegen de bourgeois-idealen 
van die middenklasse. Ja, het betekent dat het minder 
makkelijk wordt om met het maken van films je brood te 
verdienen. Maar iets minder “bekwaam vakman” en 
iets meer “bevlogen kunstenaar”, dat kan de Ameri-
kaanse indiefilm (net als de Nederlandse artfilm, overi-
gens) eigenlijk best gebruiken. Gelukkig tonen veel van 
de zestien films op het LIFF dat die bevlogenheid wel 
degelijk rondloopt en boven komt drijven. Zelfs in 
Amerika.

het leIdeN INterNatIoNal FIlm FeStIval vINdt 
plaatS vaN 1 t/m 9 November |  zIe voor meer 
INFormatIe leidenfilmfestival.nl   
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Whiplash toont de tweestrijd tussen een 
tierende sadistische dirigent en zijn naïeve, 
ambitieuze leerling die de sterren van de 
jazzhemel wil leren drummen.

door boyd vaN hoeIj

Het is misschien wat cru om Whiplash, de tweede 
speelfilm van regisseur Damien Chazelle, als “Black 
Swan met een drumstel” te beschrijven, maar de films 
gaan wel allebei over jonge artiesten in New York die 
zich tot bloedens toe kapotwerken om hun techniek te 
verbeteren en die moeite hebben om de juiste balans te 
vinden tussen talent en training, hartstocht en pure 
techniek. 

Chazelle maakte eerder al een korte film met 
dezelfde naam, waarin de sadistische dirigent en 
muziekdocent Fletcher (gespeeld door J.K. Simmons) 
centraal stond. In de speelfilmversie krijgt Fletcher 
gezelschap van de negentienjarige Andrew Neyman 
(Miles Teller), een vlijtige eerstejaarsstudent aan het 
fictieve Shaffer Conservatorium. De strenge orkestlei-
der nodigt er de beste studenten uit om lid te worden 

van zijn jazz orkest. Fletcher is niet alleen een legenda-
rische perfectionist maar ook een bullebak die er niet 
voor terugdeinst om erop los te schelden als hij denkt 
dat dat nodig is – en dat denkt hij na bijna elke noot, 
inclusief die van het titelstuk, dat alleen als jazz voor 
extreem gevorderden omschreven kan worden. 

Whiplash toont met verve de tweestrijd tussen een 
wrede leraar die zijn studenten tot grote hoogte weet te 
drijven (als ze het tenminste mentaal weten vol te hou-
den) en een naïeve leerling die ervan droomt om de 
Charlie Parker van het jazz-drummen te worden. Nog 
belangrijker is de tweestrijd in Andrew zelf, want 
natuurlijk begint hij zich – nadat hij herhaaldelijk wordt 
afgeschreven en uitgescholden, ondanks slapeloze 
nachten repeteren – af te vragen of Fletcher niet te ver 
gaat om het beste in iedereen naar boven te halen. Cha-
zelle, die zelf een achtergrond in jazz-drummen heeft 
en ook het scenario schreef, lukt het mooi om via de 
scheldtirades van Fletcher vaak een schaterlach te ont-
lokken zonder dat Fletcher zelf een al te grove karika-
tuur wordt. Hij wordt daarbij enorm geholpen door het 
extreem geconcentreerde spel van Simmons, alhoewel 

het uiteindelijk Teller is die hier de show steelt. Zijn 
Andrew wordt door het aanhoudend koeioneren van 
zijn tegenstander niet alleen een topdrummer maar 
verandert op privévlak ook van een muurbloempje in 
een assertieve jongeman (alhoewel de subplots over 
Neymans relaties met zijn vader en met het lieve pop-
cornmeisje uit zijn favoriete bioscoop wel wat dunne-
tjes zijn). 

Het allerbeste aan Whiplash is dat de laatste, minu-
tenlange drumsolo – ook heel dynamisch gemonteerd 
en in beeld gebracht – op het eerste gezicht een feel-
goodfinale lijkt te zijn maar (spoiler!) eigenlijk enorm 
ironisch  is als je beseft dat Andrew zich letterlijk een 
ongeluk heeft gewerkt om dat te kunnen bereiken. Is dat 
het allemaal wel waard? 

Whiplash  vereNIgde StateN, 2014 | 
regIe damIeN chazelle |  105 mINuteN |  met mIleS 
teller, j.k. SImmoNS, melISSa beNoISt | 
dIStrIbutIe uNIverSal pIctureS |  te zIeN op het 
leIdeN INterNatIoNal FIlm FeStIval eN vaNaF 13 
November   

Whiplash de sterren 
Leiden International Film Festival
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The Disappearance of Eleanor Rigby 
de begrafenis van een huwelijk
Hij snapt niet waarom zij het contact heeft 
verbroken. Zij probeert vooral haar leven weer 
inhoud te geven. in de double bill The Dis
appearance of Eleanor Rigby wordt het einde 
van een relatie van twee kanten belicht. 

door mark vaN deN tempel

Het zegt wat over de vitaliteit van cinema dat we als 
bioscoopbezoekers nog steeds verrast kunnen worden. 
Voor Boyhood rekte Richard Linklater zijn opnameperi-
ode tot een jaar of dertien op voor optimaal effect. 
Xavier Dolan bedacht voor Mommy een effectieve 
beeldtruc om het innerlijk gevoelsleven van zijn hoofd-
persoon te illustreren. En in The Disappearance of Ele
anor Rigby toont debutant Ned Benson hetzelfde ver-
haal van twee kanten, en trekt daar dan ook twee com-
plete films voor uit. Voor de ongeduldige kijker is er een 
samenvatting van twee uur, maar in Nederland krijgen 
we de beide delen onversneden. En gelukkig maar. Ook 
al is er niets nieuws onder de zon: Waris Hussein deed 
hetzelfde al in 1973 met zijn double bill Divorce His/ 
Divorce Hers.

Ommekeer
Wie begint met ‘Him’ (Benson zelf heeft geen voorkeur) 
wordt vol in het stressvolle leven van Conor (James 
McAvoy) geworpen. Zijn New Yorkse eetcafé trekt niet 
genoeg klanten, en zijn beste vriend en kok (een ontroe-
rend onhandige Bill Hader) is duidelijk niet opgewassen 
tegen zijn taken. Tot overmaat van ramp gaat zijn over-
spannen vrouw Eleanor (Jessica Chastain) elke vorm 
van contact uit de weg. Gaandeweg leren we wat de 
reden is van haar depressie, en zien we in flashbacks hoe 
goed hun relatie ooit begon. Maar de vrouw zelf komt 
pas ver in ‘Him’ aan het woord. ‘Her’ begint met de dra-
matische beslissing van Eleanor die haar ‘verdwijning’ 
inleidt, en volgt haar moeizame worsteling om een 
reden om te leven te vinden. Ze keert terug naar haar 
geboortehuis waar haar intellectuele ouders (Isabelle 
Huppert en William Hurt, pijnlijk afstandelijk) nauwe-
lijks steun bieden. Het contact met een hoogleraar filo-
sofie (Viola Davis) zorgt vervolgens voor een ommekeer. 

Solide
Los van de opmerkelijke structuur is The Disappearance 
toch vooral heel solide drama geworden. Een enkele 
maal verliest Benson zich in al te filosofische bespiege-
lingen, maar de kracht van beide films is dat we nooit 
onze interesse in deze mensen verliezen. Twee mensen 
die heel verschillend met hun trauma omgaan. Waar 
Conor er voor kiest zijn leven voort te zetten, gaat Elea-
nor voor een complete reboot. Niet vreemd dat de kloof 
tussen beiden eerder groter dan kleiner wordt. Benson 
heeft daar geen oordeel over, hij observeert twee men-
sen die proberen emotioneel te overleven. 

Er zitten nauwelijks overlappingen in beide delen, en 
wanneer ze wel optreden, zijn er soms kleine verschil-
len. Zegt Benson hier dat partners bepaalde gezamen-
lijke ervaringen anders beleven? Het is een van de din-
gen die de films verrassend houden, samen met het 

fraaie camerawerk en de ingehouden score. Belangrijk-
ste troef is toch wel het acteren. Er is grote zorg besteed 
aan de bijrollen, en James McAvoy roept in herinnering 
waarom we een paar jaar terug in hem zo’n groot talent 
vermoedden. Maar Eleanor Rigby is toch vooral een 
showcase voor de formidabele Chastain. Haar rol is las-
tig, omdat we vanuit Conors blikveld niet heel veel 
sympathie voor haar voelen. Dat gevoel slaat compleet 
om tijdens het kijken naar ‘Her’, waarin Benson tot diep 
in de kern van haar verdriet doordringt.

The Disappearance is een ambitieus project, maar 
wel een dat zijn ambities voor het grootste gedeelte 
waarmaakt. 

the disappearance of eleanor rigby  
vereNIgde StateN, 2013  |  regIe Ned beNSoN |  191 
mINuteN |  met jameS mcavoy, jeSSIca chaStaIN, 
NINa arIaNda |  dIStrIbutIe ImagINe |  te zIeN vaNaF 
30 oktober   
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Paul  Ruven & Marian Batavier
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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
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Violet
de rouw en het ondoor grondelijke verbeelden
Hou je meer van plot driven of character 
driven verhalen? dan heb je pech. Het 
Vlaamse Violet, het visueel overrompe
lende regiedebuut van Bas devos, is geen 
van beide. 

De Vlaamse puber Jonas wordt in een win-
kelcentrum vermoord. Waarom blijft ondui-
delijk. Zijn vriend Jesse is getuige van de 
moord. Hij staat erbij en kijkt ernaar, als aan 
de grond genageld. En wij kijken naar hem, 
via de CCTV-camera’s van het winkelcen-
trum, die tegen zulk onheil niets baten. Vio
let laat zien hoe de gesloten Jesse na de 
schokkende gebeurtenis verder moet zien te 
leven. Wat er in hem omgaat laat zich enigs-
zins raden en navoelen door kleine momen-
ten, zoals wanneer iemand uit zijn vrienden-
groep zich hardop afvraagt hoe het kan dat 
Jesse zelf níét is aangevallen. Maar die 
momenten zijn op een hand te tellen. Ver-
haalstuwende of -duidende scènes, en zelfs 
dialogen, ontbreken grotendeels. Het ver-
haal van de periode na de moord wordt 

vooral geschilderd met filmische middelen: 
door beeld, cameravoering en montage. 

Jesses eenzaamheid, shock en schuldge-
voel worden allesbehalve begrepen door zijn 
onmachtige vrienden, de groep BMX-fiet-
sers waar Jonas ook bij hoorde. Dat levert 
prachtige scènes op, zoals wanneer de groep 
in een lang single-shot door het dorp fietst, 
kort na de moord, traag en wezenloos, of 
wanneer ze hun stunts uithalen op een 
BMX-baan in het bos, en metershoog in en 
uit beeld springen. Grote jongens met kleine 
fietsjes.   

Het opvallend in 4:3 gefilmde Violet is een 
film die uitnodigt tot kijken, kijken en kijken 
– meer nog tot het ervaren van de film dan 
het volgen ervan, of het erover nadenken, en 
vraagt daardoor enige inspanning van de kij-
ker. De bouwstenen van Violet zijn minima-
listische scènes en verstilde, lange shots die 
spelen met scherpte en diepte, ongewone 
composities, haarscherp en dan weer grof-
pixelig beeld. En vooral met licht en donker 
– licht dat danst op de muur, koplampen in 

het duister. Dat spel levert nu eens ‘bewe-
gende stillevens’ op en dan weer deels of vol-
ledig abstracte poëtische beeldsequenties – 
prachtig camerawerk van Nicolas Karakatsa-
nis (Rundskop), in samenspel met regisseur 
Bas Devos, die ook lichtontwerper en toneel-
regisseur is. Die stijl sluit mooi aan op het 
gevoel van wezenloosheid dat rouw en 
trauma kan oproepen, op het gebrek aan zin-
nige taal en samenhang die erbij horen, op 

het primaire zintuiglijke ervaren en het 
werktuiglijke handelen waarop je wordt 
teruggeworpen. De spanning onder de 
oppervlakte, de emotionele ondoorgronde-
lijkheid van de hoofdpersoon en de onuitleg-
gerige stijl herinneren soms aan de films van 
Gus van Sant, of zelfs aan Michael Hanekes 
Caché.  

Violet, dat in Berlijn de Generation-
14Plus-prijs won, is een delicatesse voor 
cinefielen, geen crowd pleaser: een stilistisch 
en narratief ongelooflijk en gewaagd debuut, 
een intrigerende balanceeract tussen een zo 
minimaal mogelijk verhaal en de verbeelding 
en vertelling daarvan. Een film over wat we 
wel en niet zien, met als summum een 
prachtig lang laatste shot dat eindigt in 
ondoordringbare, elk zicht vertroebelende 
mist. 

jaNNa reINSma 

Violet belgIë, 2014 |  regIe baS devoS |  82 mINuteN 
|  met ceSar de Sutter |  dIStrIbutIe mokum | te 
zIeN vaNaF 6 November   

Aanmodderfakker 
lapzwanserum ad infinitum
Aanmodderfakker laat zien hoe je de 
kunst van het nietsdoen toepast in een 
elektronicazaak en waarom je nooit tup
perwarebakjes van je moeder moet aan
nemen. 

Het leuke aan Aanmodderfakker – naast de 
titel – zijn de details van het lapzwanzerige 
eeuwige studentenleven van de 32-jarige 
Thijs, heerlijk chagrijnig gespeeld door Gijs 
Naber (Gouden Kalf Beste Acteur). Natuurlijk 
is er een la vol met weggemoffelde belasting-
aanslagen, een luxaflex die uit zijn voegen 
hangt en wat vage lapjes voor het raam die 
voor een gordijn moeten doorgaan. Als zijn 
zus hem ophaalt voor het pensioenfeest van 
hun vader, hoeft hij alleen maar zijn naam op 
de kaart te schrijven – hij is uiteraard de laat-
ste om zelf zo’n kaart te kopen. Zijn dagen 
slijt hij niet in de collegezalen maar als werk-
nemer bij de ‘Info’-paal van een grote elek-
tronicazaak, waar hij een nieuwe invulling 

geeft aan de kunst van het nietsdoen. Het 
levert mooie plaatjes op van de pauzes voor 
de torenhoge loods met welvaartsproducten, 
waar Thijs geenszins van plan is zijn eigen 
welvaart bevorderen. Ook de huisgenoot met 
baard, lang haar en kater ontbreekt niet, 
gespeeld door een onherkenbare Yannick van 
de Velde, die ook al zo leuk jongensachtig is 
als medepresentator van het onvolprezen 
tv-programma Nieuws uit de Natuur.

Van kinderen moet Thijs uiteraard niets 
hebben. Zelf is hij ook nog een boos kind, dat 
niet van zijn bemoeizuchtige moeder kan 
loskomen. De tupperwarebakjes waarin zij 
de kliekjes stopt zodat hij tenminste af en toe 
zijn vitaminen binnenkrijgt, wordt hij geacht 
terug te brengen – een geraffineerde manier 
om hem steeds aan haar te binden. In zijn 
leven begint wat schot te komen na zijn ont-
moeting met de sprankelende zestienjarige 
Lise, de halfzus van zijn onder de plak zit-
tende zwager, die in Thijs een held ziet die 

alleen maar doet waar hij zin in heeft. Maar 
Thijs heeft eigenlijk nergens zin in. Daarin 
schuilt een beetje de makke van de film van 
Michiel ten Horn (De ontmaagding van Eva 
van End) die ook nog het Gouden Kalf voor 
Beste Film en Beste Scenario won, want Thijs 
reageert alleen maar op andere mensen. Als 
er al een mogelijkheid tot verandering in hem 
ontluikt, is dat niet door een innerlijke drang 
maar door de acties van anderen: ex-vrien-
dinnen, nieuwe vriendinnen, zus, ouders. 
Dat maakt van Thijs, hoe amusant het ook is 

om hem te volgen, een nogal hol vat, en 
maakt van Aanmodderfakker niet het gene-
ratieportret dat het ook had kunnen zijn. 
Ook, of juist, het filmen van een doelloos 
leven behoeft een visie op de persoon die dat 
leven leidt.

marISka gravelaNd 

aanmodderfakker  NederlaNd, 2014 |  regIe 
mIchIel teN horN |  100 mINuteN |  met gIjS Naber, 
rooS wIltINk, yaNNIck vaN de velde |  dIStrIbutIe 
September FIlm |  te zIeN vaNaF 27 November   
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The Judge
David Dobkin | Robert Downey Jr. en Robert 
Duvall als van elkaar vervreemde vader en zoon 
tegen het decor van knus & kleinsteeds Amerika. 
Veel hout en bomen dus met hier en daar een 
rondslingerende jeugdliefde. Downey is een goed-
betaalde advocaat in een of andere grote stad die 
met de nodige zuchten en een dreigende echt-
scheiding naar z’n geboorteplaats vertrekt om z’n 
moeder te begraven. Daar laait het sluimerende 
conflict met z’n vader, een koppige rechter 

gespeeld door Duvall, meteen hoog op. De zaak 
verandert als de rechter beschuldigd wordt van 
moord.  te zIeN vaNaF 16 oktober

Leviathan
Andrey Zvyagintsev | “Dat is wat Kolya onder-
gaat: een hedendaagse variant op de beproevin-
gen van Jobs geloof. Alleen is het niet God, maar 

zijn het de vertegenwoordigers van kerk en staat 
die hem provoceren met een eindeloze reeks 
ellende. ‘Geloof je in God?’ De vraag komt her-
haaldelijk terug in Leviathan, en steevast wordt 
hij ontkennend beantwoord. ‘Ik geloof in feiten’, 
houdt advocaat Nikolai vol. Maar ook die feiten 
zijn van weinig betekenis in het corrupte heden-
daagse Rusland.” Joost Broeren op filmkrant.nl 
 te zIeN vaNaF 23 oktober

Infiltrant
Shariff Korver | “Prachtig is de scène waarin Said 
en zijn misdaadpartners in de Ardennen de oogst 
binnenhalen van hun wietplantage. Said lijkt te 
zijn vergeten dat die plantage is opgezet als een 
valstrik, en viert samen met zijn kompanen het 
resultaat van maanden hard werken in de illegale 
tuinbouw. Effectief gebruikmakend van anti- 
spectaculaire filmlocaties leidt Shariff Korver zijn 

aaNmodderFakker

vIolet
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Wakolda
de dokter en het lichte meisje
Gevluchte nazi’s brachten na het einde 
van het duitse rijk het nationaalsocia
lisme naar latijnsamerika. een van hen 
was Josef mengele, kamparts van ausch
witz.

Al direct na de eerste scène onthult de film 
het geheim van de man die net zwijgend is 
geïntroduceerd. Uit de tekeningen in zijn 
schetsboek wordt duidelijk dat de mysteri-
euze vreemdeling in de Patagonische woes-
tijn niemand minder is dan Josef Mengele, de 
beruchte kamparts uit Auschwitz. Niet het 
mysterie van zijn identiteit zorgt in deze 
coming of age-thriller voor spanning, maar 
de vraag of zijn slachtoffers hem op tijd zul-
len doorzien. Lilith, een twaalfjarig meisje 
met een groeiachterstand, is de prooi op wie 
Mengele, onder de alias Helmut Gregor resi-
derend in Argentinië, begin 1960 zijn oog 
laat vallen.

Het tijdperk en het Patagonische land-
schap staan in Wakolda garant voor sfeer-
volle beelden en acteur Àlex Brendemühl, 
zelf half-Duits, is geknipt voor de rol. Met 
zijn zachte blik en zijn rustige, bijna verlegen 
optreden is hij een eersteklas psychopaat: 
eentje aan wie je niets vreemds opmerkt. En 
wanneer het gezin vertrekt naar het Teu-
toonse toevluchtsoord Bariloche, waar moe-
der Eva is opgegroeid, besef je dat dit niet de 
tijd en de plek is om veel reserves te ver-
wachten ten aanzien van een Duitse arts. De 
bereidheid van Lilith en Eva om in te gaan op 

Mengeles voorstel om het kind met hormo-
nen tot ‘normale’ proporties te laten uit-
groeien is eigenlijk geloofwaardiger dan het 
verzet van Liliths vader Enzo. Aan hem is de 
eerloze rol toebedeeld het morele contrapunt 
te vertegenwoordigen. Dat gaat heel, heel 
letterlijk: Enzo vult zijn dagen met het hand-
matig vervaardigen van poppen, die hij elk 
van een eigen gezicht en, jawel, een klop-
pend hart voorziet.  

Hoewel de aftiteling de suggestie wekt dat 
Wakolda gebaseerd is op een waargebeurde 
geschiedenis, betreft het Lucía Puenzo’s 
adaptatie van haar eigen roman, die histori-
sche feiten en onbevestigde geruchten op 
creatieve wijze vermengt met eigen thema’s 
– zoals de kwestie in hoeverre je je eigenheid 
wilt opofferen om geaccepteerd te worden. 
Lilith, die op school gepest wordt, treft in de 
vriendelijke, knappe arts iemand die haar 
interessant vindt, juist om haar afwijkende 
lengte. Debutante Florencia Bado maakt 
haar wel zo ontwapenend dat, hoezeer je ook 
uitziet naar de onvermijdelijke ontmaske-
ring, je tegelijk zou willen dat Lilith de die-
pere, duistere reden voor zijn interesse nooit 
te weten zal hoeven komen.

SaSja koetSIer 

Wakolda  argeNtINIë, 2013 |  regIe lucía pueNzo | 
93 mINuteN |  met Àlex breNdemühl, FloreNcIa 
bado, NatalIa oreIro, dIego perettI |  dIStrIbutIe 
artI FIlm |  te zIeN vaNaF 6 November   

Song From the Forest
pygmeeën-
leed
een amerikaan die al 25 jaar tussen de 
Pygmeeën woont, keert met zijn zoon 
terug naar de Verenigde Staten, in Song 
From the Forest, die vorig jaar de VPrO 
idFa award won. 

Amerikaan Louis Sarno woont al 25 jaar tus-
sen de Bayaka-Pygmeeën in de Centraal- 
Afrikaanse jungle. De Pygmee-muziek die 
hij ooit op de Amerikaanse radio hoorde, 
leidde hem naar een dorp in het regenwoud, 
waar hij zich zo thuis voelde dat hij zich er 
permanent vestigde. Hij kreeg er een zoon, is 
inmiddels volledig in de dorpsgemeenschap 
opgenomen en spreekt hun taal vloeiend. Hij 
houdt de zieke dorpsbewoners in de gaten en 
regelmatig vragen de dorpsgenoten hem om 
wat geld. Of hij krijgt vlees van een rivierrat 
in ruil voor wat petroleum. 

Louis’ bewondering voor de muziek van 
de Pygmeeën is het bindmiddel. De duizend 
uur aan unieke muziekopnames die hij ver-
zamelde, heeft hij geschonken aan een etno-
grafisch museum. De documentaire volgt 
hem op het moment dat hij een oude belofte 
aan zijn zoon Samedi nakomt: hij neemt hem 
mee naar zijn vaderland, de eerste reis van 

Samedi buiten zijn dorp. 
De verwachte cultuurclash wordt niet 

breed uitgemeten. In New York zoekt Louis 
zijn schoolvriend Jim Jarmusch op, die her-
inneringen ophaalt aan de oude Louis en de 
nieuwe van na diens levensveranderende reis 
naar de Pygmeeën. De rijke broer van Louis 
verbaast zich erover dat hun twee levens zo’n 
andere afslag hebben kunnen nemen. Terwijl 
zijn zoon zich prima vermaakt, meer als een 
toerist, voelt Louis zich een vreemdeling in 
het drukke New York. Hij kampt met schul-
den en een slechte gezondheid door een ver-
waarloosde hepatitis B. Alles lijkt op zijn 
retour. De Bayaka zelf worden tegenwoordig 
bedreigd door oorlog en stropers, zodat de 
Duitse regisseur Michael Obert inmiddels 
ook een fonds voor hen heeft opgezet. De 
muziek die Louis ooit naar de jungle leidde 
lijkt daardoor meer een requiem voor een 
verdwijnende cultuur en zijn eigen leven in 
betere tijden geworden.

Debuterend regisseur Obert vangt Louis’ 
leven in snapshots, waarin veel gebeurtenis-
sen zijdelings plaatsvinden of zonder con-
text worden aangeboden. Hij filmt zonder 
oordeel te vellen maar ook wat krachteloos, 
alsof de wegvloeiende energie van Louis ook 
de film een beetje heeft geïnfecteerd.

marISka gravelaNd 

Song From the Forest  duItSlaNd/vereNIgde 
StateN/ceNtraal aFrIkaaNSe republIek, 2014 | 
regIe mIchael obert |  97 mINuteN |  dIStrIbutIe 
amStelFIlm |  te zIeN vaNaF 30 oktober   

geloofwaardige misdaadkroniek met vaste hand 
naar de onvermijdelijk ontknoping. Het superi-
eure acteerwerk van Dchar doet de rest.” Fritz de 
Jong op filmkrant.nl  te zIeN vaNaF 23 oktober

Dansen op de vulkaan
Adriënne Wurpel | Op het eerste opzicht is Maar-
ten een doodnormale jongen met een passie voor 
dansen. Maar niemand weet dat hij aan een 
dodelijke stofwisselingsziekte leidt. Ook zijn 
vrienden niet. Debuut van Adriënne Wurpel die 
zowel regisseerde als het scenario schreef. 
 te zIeN vaNaF 30 oktober

Een vlucht regenwulpen
Ate de Jong | “Jeroen Krabbé als schuchtere 
34-jarige maagd die nog bij zijn moeder woont 
maar binnen een week aan de vrouw moet om 

een groot onheil af te wenden. De rol van Maarten 
in Een vlucht regenwulpen, Krabbés eerste hoofd-
rol, was er eentje die je niet snel vergeet. Als je de 
film gezien hebt tenminste. Voor wie 1981 een 
paar jaartjes te vroeg was en niet lijdt aan het 
ik-vond-het-boek-beter-syndroom brengt EYE 
de klassieker van Ate de Jong vanaf 30 oktober 
opnieuw uit in de bioscoop. De aanleiding is de 
actie Nederland Leest. Van 1 november tot en met 
30 november wordt Maarten ’t Harts roman uit 
1978 gratis uitgedeeld aan leden van de openbare 
bibliotheek.” Edo Dijksterhuis op filmkrant.nl. 
 te zIeN vaNaF 30 oktober

The Art of Happiness
Alessandro Rak | Een bedrieglijk bescheiden ver-
haal over de broers Sergio en Alfredo die ooit alle-
bei muzikant zouden worden, maar waarvan er 

een besloot een hele andere kant op te gaan. Nu 
een van beide overleden is, kijkt de ander terug op 
hun levens en de keuzes die ze maakten. Itali-
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aanse animatiefilm die bij de European Film 
Awards 2013 genomineerd werd voor Beste Ani-
matiefilm.  

te zIeN vaNaF 30 oktober IN lab111, amSterdam

Ouija
Stiles White | Creepy horror over een groep vrien-
den die via een Ouija-bord contact zoekt met een 
vermoorde vriendin, maar dan ongevraagd met 
hun diepste angsten geconfronteerd worden. 
Eerste horrorproductie van Hasbro, het plastic 
speelgoedimperium dat verantwoordelijk is voor 
de Transformer-films.  te zIeN vaNaF 30 oktober

Revenge of the Green Dragons
Andrew Lau, Andrew Loo | Hong Kong-actie 
meets Amerikaanse politiethriller, van onder 
andere Internal Affairs co-regisseur Andrew Lau, 
met Martin Scorsese als een van de producenten. 
De film vertelt een ambitieus verhaal over twee 
jeugdvrienden die carrière maken onder Chinese 
gangsters in New York. Het decor is Queens in de 
jaren tachtig, toen legale en illegale Chinezen nog 

per dozijn in veel te kleine appartementen werden 
gestapeld en een man nog kon verdwalen in de 
stoomwolken van Chinese restaurantkeukens. 
Kogels en messen vliegen al snel over en weer, 
net als de camerabewegingen en kritische reflec-
ties op de Amerikaanse Droom. Na een aantal 
bendeoorlogen verplaatst de film zich naar 1989, 
af en toe begeleid door een elektrische gitaar, en 
dan naar de jaren negentig, voor meer bendeoor-
logen.  te zIeN vaNaF 6 November

Qissa - The Tale of a Lonely Ghost
Anup Singh | Deze wonderlijke en niet helemaal 
geslaagde co-productie was afgelopen januari 
een van de twee openingsfilms van het filmfesti-
val van Rotterdam. Aan ambitie ontbrak het 
regisseur Anup Singh in elk geval niet. Sowieso 
handig om te weten als je de boel wilt begrijpen, 

Pak van mijn hart
wakker worden, het is 2014
naast alle discussie over Zwarte Piet 
dreigt Sinterklaas in de romcom Pak van 
mijn hart ook nog eens plaats te moeten 
maken voor een hippe variant van de 
kerstman. 

“Jullie aanbidden een blanke man met een 
rode mijter en een staf?” Die ook nog eens 
“een stelletje zwarte slaven” voor zich laat 
werken? De zwarte Amerikaanse eigenaar 
van het frisdrankmerk Santaman Cola kan 
niet geloven dat er in Nederland zo’n bizar 
feest wordt gevierd. Hoog tijd om Sinter-
klaas te verdrijven met zijn commerciële 
frisdrankvariant van de Kerstman, een hunk 
in een hippe mantel vergezeld door een roe-
del cheergirls. 

Een Nederlandse marketeer wordt inge-
schakeld om de klus te klaren. Tijdens haar 
werk ontmoet ze twee broers, die een kle-
dingverhuurzaak runnen. De zaak is eigenlijk 
van hun vader, maar die zit in het gekken-
huis, omdat hij denkt dat hij Sinterklaas is. 
Dat deze man gespeeld wordt door oer-Sin-
terklaas Bram van der Vlugt is grappig. Nee, 
Pak van mijn hart is geen kinderfilm over 
Sinterklaas, maar een romcom tegen het 
decor van het Sinterklaasfeest. Beter goed 
gejat dan slecht gemaakt, zullen scenarist 
Jacqueline Epskamp en regisseur Kees van 
Nieuwkerk (Sterke verhalen) hebben 
gedacht. Hádden ze maar goed gejat, want 
Pak van mijn hart wordt nooit zo innemend 
als Alles is liefde, dat weer jatwerk was van 
het Engelse Love Actually. 

De belangrijkste romcomwet is dat je de 
personages het allerbeste in de wereld – 

elkaar – gunt. Je moet ze leuk vinden, mis-
schien zelfs een beetje verliefd op ze zijn. 
Daarvan is geen sprake in Pak van mijn hart. 
Van de twee broers speelt Benja Bruijning de 
losbol, die we kennen van Alles is familie – 
ook een film waar de makers goed naar heb-
ben gekeken – en Fedja van Huêt het seri-
euze type, dat door zijn vrouw (Halina Reijn) 
op straat is gezet, maar die haar terug wil. 
Chantal Janzen is de marketeerbitch die 
moet ontdooien. De kijker vindt het al snel 
allemaal best. Laat die egocentrische perso-
nages het lekker zelf uitzoeken! 

Tot zover de romantiek. Wie over dit 
gebrek heenstapt, stuit op een ander pro-
bleem. De verhoudingen tussen mannen en 
vrouwen in Pak van mijn hart doen denken 
aan prefeministische tijden: de mannen 
handelen, de vrouwtjes wachten af tot het 
mannetje hen ziet staan. En offeren dan 
meteen hun carrière voor hem op. Hoe bele-
gen willen we het hebben? De ene broer gaat 
de andere op leven en dood te lijf, omdat zijn 
ex hem heeft gekust. Ja, het staat er goed: 
zijn ex. Sinds wanneer gaat een ex-man over 
wie zijn ex-vrouw mag kussen? In welke tijd 
zijn we beland? Hallo, wakker worden, het is 
2014!

joS vaN der burg  

Pak van mijn hart  NederlaNd, 2014 I  regIe keeS 
vaN NIeuwkerk I  86 mINuteN I  met beNja 
bruIjNINg, halINa reIjN, chaNtal jaNzeN, Fedja 
vaN huêt I  dIStrIbutIe a-FIlm I  te zIeN vaNaF 6 
November   

Stonehearst Asylum
uit het  
mor finecoma
Stonehearst Asylum, naar een kort ver
haal van edgar allan Poe, is een heerlijk 
spel met loyaliteitsconflicten in een 
duister gekkenhuis. 

‘Geloof niets van wat je hoort en slechts de 
helft van wat je ziet’, luidt de omineuze sleu-
telzin uit Edgar Allan Poe’s korte verhaal The 
System of Doctor Tarr and Professor Fether 
(1845). Het advies komt van pas. Poe’s 
zwartkomische verhaal-met-een-twist is al 
zeven keer eerder verfilmd, onder andere 
door Maurice Tourneur in 1913 en Jan Svank-
majer, die er zijn Lunacy deels op baseerde. 
Geen onontgonnen terrein dus voor Brad 
Anderson, die eerder indruk maakte met The 
Machinist, en ook delen van The Wire, 
Board walk Empire en The Killing regisseerde. 
Maar hij geeft wel een paar knotsgekke 
draaien aan het verhaal over een jongeman 
die bij een wel heel duister Engels gekken-
huis arriveert. Daar wordt hij onthaald door 
directeur Ben Kingsley, die zich net als de 
rest van de cast heerlijk uitleeft. Hij houdt er 
nogal onorthodoxe opvattingen op na over 
de behandeling van zijn patiënten. De tijd 
van schedelboren, morfinecoma’s en kooien 
is voorbij, de verlichte tijd is aangebroken.

En dus lopen de patiënten in alle vrijheid 
rond, ook al denken ze dat ze een theepot of 
een paard zijn. Laat ze in hun wanen, want 
waarom zou je een ongelukkige man willen 
maken van een volmaakt gelukkig paard? 

Het moge duidelijk zijn dat Anderson net als 
Poe niet geïnteresseerd is in het realistisch 
tonen van het leven in een psychiatrische 
inrichting. De film ruimt zeker in het begin 
wel veel ruimte in voor een exposé over de 
gruwelijke behandeling van psychiatrisch 
patiënten, iets wat rond het verschijnen van 
Poe’s verhaal een veelbesproken issue was. 
Mensen worden beroofd van hun rede, waar-
digheid en ziel, vindt de directeur, alsof ze 
beesten zijn die eerst gebroken moeten wor-
den om weer mens te worden. Noem ze bij 
hun naam, geef ze hun waardigheid terug. 

Die sterke overtuigingen vormen het fun-
dament van de plot – waar hier verder niet 
op zal worden ingegaan om het kijkplezier 
niet te verpesten. Afgezien van een paar 
stomvervelende vechtpartijen en iets te veel 
veelzeggende blikken die de emoties van de 
personages nog eens extra dik aanzetten, is 
Stonehearst Asylum vooral een heerlijk spel 
met loyaliteitsconflicten. Want wat eerst 
waar leek, bleek toch net die andere helft van 
wat je dacht gezien te hebben. 

marISka gravelaNd 

Stonehearst asylum (aka eliza Graves) 
vereNIgde StateN, 2014 |  regIe brad aNderSoN | 
113 mINuteN |  met jIm SturgeSS, beN kINgSley, 
kate beckINSale, mIchael caINe, davId thewlIS | 
dIStrIbutIe eoNe |  te zIeN vaNaF 23 oktober   

A Wolf at the Door
wie is de 
wolf?
Wanneer hun dochter ontvoerd wordt, 
komen de scheuren in het huwelijk van 
Bernardo en Sylvia genadeloos bloot te 
liggen in Fernando Coimbra’s zonovergo
ten noir A Wolf at the Door.

A Wolf at the Door zet de vaart erin. Binnen 
tien minuten wordt in dynamische shots de 
opzet geserveerd. De misdaad is gepleegd, de 
politie erbij gehaald en de dader zelfs al min 
of meer duidelijk. Het kind van Bernardo en 
Sylvia is ontvoerd, en Bernardo’s minnares 
Rosa is er op de een of andere manier bij 
betrokken.
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Vervolgens neemt de film gas terug en 
duiken we in het waarom van de daad. Met 
de getuigenissen die eerst Sylvia (Fabiula 
Nascimento), dan Bernardo (Milhem Cortaz) 
en ten slotte Rosa (Leandra Leal) afleggen op 
het politiebureau, wordt langzaam maar 
zeker de puzzel van hun levens gelegd. 
Gaandeweg wordt het simpele narratief uit 
het eerste kwartier bijgekleurd, en wat we 
dachten te weten op losse schroeven gezet.

De Rashomon-achtige vertelwijze die 
regisseur/scenarist Fernando Coimbra voor 
zijn speelfilmdebuut inzet, is natuurlijk niet 
nieuw, maar wel bijzonder effectief. In klas-
sieke film noir-stijl kantelt met iedere spre-
ker ons beeld van wat er gebeurd is, wie 
schuld heeft en wie slachtoffer is – wie nu 
precies die ‘wolf aan de poort’ is. En met 
iedere spreker verdwijnt het ontvoerde 
meisje verder naar de achtergrond, zoals ze 
dat voor al deze volwassenen die zo druk met 
elkaar in de weer waren al tijden was. “Ik lijk 
wel een relatietherapeut”, verzucht de 
dienstdoende rechercheur al snel. “Daarvoor 
ben ik niet bij de politie gegaan!”

Verwonderlijk is het niet dat Coimbra op 
vele Zuid-Amerikaans festivals met zijn film 
in de prijzen viel. Maar wanneer zijn vertel-
ling gas terugneemt, weet hij de aandacht 
niet altijd vast te houden. Vooral in Rosa’s 
verhaal, dat het grootste deel van de film 
beslaat, verliest de film te veel vaart. Het 
sterke slotakkoord maakt veel goed, maar 
helemaal in evenwicht is A Wolf at the Door 
niet.

jooSt broereN  

a Wolf at the door  brazIlIë, 2014 |  regIe 
FerNaNdo coImbra |  100 mINuteN |  met mIlhem 
cortaz, leaNdra leal |  dIStrIbutIe September 
FIlm |  te zIeN vaNaF 30 oktober   

The Drop
tijdbom in 
mythisch 
brooklyn
de nieuwe film van michaël roskam, 
bekend van Rundskop, lijkt op een oude 
Scorsese. The Drop is een maffianood
lotsdrama over twee ingekeerde mannen 
die meer weten dan ze zeggen.

Tegenstanders van de auteurstheorie zullen 
zeggen dat je het maar beter niet kunt doen. 
Je verheugen op de nieuwe film van die en die 
regisseur. Hij maakt die film immers niet 
alleen. Toch keek ik uit naar de nieuwe film 
van de Belgische regisseur Michaël Roskam, 
zijn Amerikaanse debuut maar meteen, want 
met Rundskop overwon hij de wereld van de 
lage landen en liet hij menigeen aan de 
bovenkant van de rivieren verzuchten 
‘waarom zoiets nou niet in Nederland kon’. 
Roskam ondertussen wilde helemaal niet 
zoiets maken in Nederland, groot of klein, 
maar de nieuwe Martin Scorsese zijn. 

Met The Drop, naar een verhaal en scena-
rio van Dennis Lehane (Shutter Island, 
inderdaad, in 2010 verfilmd door Scorsese) 
bewijst hij dat hij in ieder geval genoeg talent 
heeft om de oude Scorsese te zijn. Of mis-
schien beter James Gray of een ietsiepietsie 
de Brian de Palma van Carlito’s Way. 
Brooklyn ziet eruit zoals Brooklyn er in de 
films uit moet zien, een plek even mythisch 
als het wilde westen. Wie daar als kruimel-

dief geboren is, wordt nooit een gangster. 
Het verhaal over café-eigenaar Marv (de 

laatste rol van ‘Soprano’ James Gandolfini) 
en zijn neef Bob (Tom Hardy) ontrolt zich als 
een maffianoodlotsdrama. Beiden zijn het 
ingekeerde mannen, die meer weten dan ze 
zeggen en meer zien dan ze weten. Maar 
schone handen hebben en houden ze niet. 
Plot is ingewisseld voor karakterstudie. Tom 
Hardy’s personage is net zo emotioneel 
geïmplodeerd als Matthias Schoenaerts’ 
Jacky Vanmarsenille , die nu een cruciale bij-
rol heeft als onberekenbare ex-bajesklant.

The Drop brandt van binnenuit op. Traag, 
gevaarlijk, vakmatig, en met veel meer oude-
wereldse malaise dan het machofilmen van 
Scorsese. Maar Roskam kan het. Een Ameri-
kaanse film maken. Onderscheidend is het 
niet per se. Ook binnen het genre is het een 
oefening. Knap is het wel, om van een passief 
karakter zo’n tijdbom te maken. De credits 
daarvoor komen natuurlijk in de eerste 
plaats op conto van Tom Hardy die in Locke 
een vergelijkbare tour de force uithaalt.

daNa lINSSeN 

the drop  vereNIgde StateN, 2014 |  regIe mIchaël 
roSkam | 106 mINuteN |  met tom hardy, jameS 
gaNdolFINI, matthIaS SchoeNaertS |  dIStrIbutIe 
warNer |  te zIeN vaNaF 30 oktober   

3 Coeurs
grootse toe-
valligheden
na het internationale succes van Les  
adieux à la reine keert Benoît Jacquot 
terug in het heden voor 3 Coeurs, waarin 
hij een melodrama vertelt alsof het een 
thriller is. met weinig succes.

Wat is een grotere filmzonde: dat iets wat je 
al ziet in woord nog eens wordt herhaald? Of 
dat in woord wordt tegengesproken wat je in 
beeld ziet? 3 Coeurs doet het allebei, in een 
overbodige voice-over van een alwetende 
verteller die pas halverwege de film plotse-
ling wordt geïntroduceerd. 

Dan zijn we al ruim op weg in het verhaal 
van die drie harten uit de titel. Te weten: het 

fysiek zwakke hart van belastinginspecteur 
Marc (Benoît Poelvoorde) en de emotioneel 
kwetsbare harten van zussen Sylvie (Char-
lotte Gainsbourg) en Sophie (Chiara Mas tro -
ianni). Door een reeks verwikkelingen die de 
eerste helft van de film beslaan, vol met de 
Grootse Toevalligheden die het melodrama 
kenmerken, raakt Marc halsoverkop verliefd 
op Sylvie, maar trouwt hij als zij naar Ame-
rika is vertrokken uiteindelijk met haar zus, 
zonder te weten dat ze de zus van zijn Grote 
Liefde is. Pas op de dag dat Marc en Sophie 
gaan trouwen, ziet hij Sylvie weer, en zij hem.
Regisseur Benoît Jacquot vermengt de plot-
verwikkelingen van het (vrouwelijke) melo-
drama met de stilistische kenmerken van een 
(mannelijke) thriller. In theorie een interes-
sant experiment, dat echter niet gelukkig 
uitpakt. De ingrepen van het toeval die 
onontbeerlijk zijn voor het melodrama, doen 
juist afbreuk aan het realisme dat een thriller 
nodig heeft om zijn spanning op te bouwen. 
En omgekeerd leidt de stilering van de thril-
ler, met zijn strakke shots en dreigende 
muziek, af van de Grootse Emoties die de 
personages doormaken. En dan zadelt Jac-
quot de kijker ook nog eens op met stoplap-
pen die al dat toeval geloofwaardig moeten 
houden. 

Bijvoorbeeld dat Sophie tegen haar zus 
zegt dat ze geen foto van haar aanstaande 
man kan mailen, want “ik maak niet graag 
foto’s”. Aan het prachtig ingetogen spel van 
de drie acteurs ligt het niet, noch aan Cathe-
rine Deneuve (ook in het echt Mastroianni’s 
moeder) in een bijrol als de moeder van de 
zussen. Maar de melo-thriller kan als 
mashup-genre worden afgeschreven.

jooSt broereN 

3 coeurs  FraNkrIjk, 2014 |  regIe beNoIt jacquot | 
106 mINuteN |  met beNoît poelvoorde, charlotte 
gaINSbourg, chIara maStroIaNNI |  dIStrIbutIe 
cINéart |  te zIeN vaNaF 6 November   

is dat Punjab na de Indiase onafhankelijkheid in 
1947 gedwongen werd opgedeeld. Terwijl het 
lange tijd één gebied was waar overheersend Sikh 

woonden, ging een deel naar India en een ander 
deel naar Pakistan. Singh spiegelt die gedwongen 
identiteitsverandering aan een gezin waarin de 
vader zo graag een zoon wil, dat hij zijn zoveelste 
dochter dwingt zich als jongen te gedragen. 
 te zIeN vaNaF 6 November

Interstellar
Christopher Nolan | Scifi-blockbuster van de 
maker van de laatste Batman-trilogie en Incep-
tion. Wanneer een wormgat wordt ontdekt (dat 
theoretisch ver uit elkaar gelegen gebieden in 
ruimtetijd kan verbinden) lanceert de mensheid 
een ruimteschip dat door het gat op zoek moet 
naar nieuwe gebieden voor voedsel en grondstof-
fen. De aarde heeft men namelijk helemaal uitge-
put.  te zIeN vaNaF 6 November

Sunset Boulevard
Billy Wilder | Billy Wilders klassieker uit 1950 
over een filmster die niet wil accepteren dat haar 
glorietijd voorbij is, serveert een superieure com-
binatie van zwarte komedie en film noir, met een 
psycho twist. Veel latere films over Hollywoods 
decadentie en angst voor verval, waaronder The 
Artist, verwijzen naar Wilders film en nemen op 
een of andere manier hun hoed voor hem af. Met 
regisseur Erich von Stroheim als Norma Des-
monds butler en een cameo van Buster Keaton. 
 te zIeN vaNaF 13 November

Horns
Alexandre Aja | Donkerder van toon dan de Twi-
light-films maar met z’n bovennatuurlijke fan-
tasy-liefde mikkend op hetzelfde hormonale 
cohort, presenteert Horns Daniel Radcliffe als 
getormenteerde antiheld. Beschuldigd van de 
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moord op zijn geliefde keert hij zich af van God en 
wordt de volgende ochtend wakker met twee 
hoorns op z’n kop en bijbehorende demonische 
krachten. Zo snel kan het gaan. Dan is het alleen 
nog een kwestie van de echte moordenaar vin-
den.  te zIeN vaNaF 13 November

Dumb and Dumber To
Bobby Farrelly, Peter Farrelly | Twintig jaar na 
hun eerste avontuur trekken Jim Carrey en Jeff 
Daniels opnieuw de wijde wereld in, deze keer op 
zoek naar een van hun lang verloren gewaande 
kinderen, in de hoop een nieuwe nier binnen te 
harken.  te zIeN vaNaF 13 November

The Hunger Games: Mockingjay - Part 1
Francis Lawrence | Katniss Everdeen is terug in 
District 13 nadat door haar heroïsche strijd de 
Hongerspelen zijn afgeschaft. Onder het leider-
schap van president Coin en haar lieve vrienden 
trekt ze opnieuw ten strijde om Peeta en de natie 
te redden.  te zIeN vaNaF 19 November

twItter @roNaldroverS

Fury
nazi’s als schietschijven
Zijn oorlogsfilms in een nieuwe fase 
beland? Fury lijkt een computergame 
waarin tankcommandant Brad Pitt naar 
een steeds gewelddadiger level gaat.

Volgens regisseur David Ayer (Training Day, 
End of Watch) schetst Fury, waarin een 
Amerikaanse tankbemanning het in Duits-
land opneemt tegen nazi’s, een authentiek 
beeld van de oorlogswerkelijkheid. Het is 
even geloofwaardig als zeggen dat Parijs in 
China ligt. Of vinden we dat computergames 
realistische verbeeldingen van de werkelijk-
heid zijn? 

Fury is gebaseerd op het misverstand dat 
als je soldaten de historisch juiste uniformen 
aantrekt, door modder laat kruipen, vuile 
gezichten geeft en aan de lopende band laat 
doden er van realisme sprake is. Veel belang-
rijker is het script. Hoe realistisch is dat? 
Daarin gaat het in Fury op alle fronten mis. 
Brad Pitt speelt tankcommandant Collier, 
bijnaam Wardaddy, die met zijn vier beman-
ningsleden vanaf D-Day tot april 1945 de 
oorlog heelhuids is doorgekomen. 

Maar dan gaat het alsnog mis, want als de 
film begint is één van de tanksoldaten net 
gesneuveld. Hij wordt vervangen door een 
jonge knul die opgeleid is voor kantoorwerk, 
maar een machinegeweer in zijn handen 
krijgt gedrukt. Dat hij geen ervaring met 

tanks en machinegeweren heeft geeft niet, 
want Wardaddy neemt hem onder zijn 
hoede. Dat houdt in dat de jongen een 
gevangen SS’er moet doodschieten, want 
Wardaddy maakt geen krijgsgevangenen. In 
zijn woorden: “We zijn hier niet voor goed of 
fout, maar om te doden.” Het is even wennen 
voor de knul, maar hij krijgt er gaandeweg lol 
in (“Kom maar op motherfuckers”). 

Misschien moeten we Fury zien als een 
nieuw genre: de coming-of-war film. Dat 
nazi’s als konijnen worden afgeschoten – 
hun taak is slechts het zo spectaculair moge-
lijk dood neervallen – doet denken aan 
Tarantino’s Inglourious bastards, maar die 
wraakfantasie had geen realistische preten-
ties. Ayer heeft met zijn platte oorlogsfilm, 
waarin achter Wardaddy’s oorlogszuchtig-
heid uiteraard een nobele geest schuilt, dui-
delijk Clint Eastwoods Flags of Our Fathers 
en Letters from Iwo Jima gemist. Die grens-
verleggende oorlogsfilms maakten van Ame-
rikaanse soldaten geen karikaturale helden 
en van Japanse soldaten geen bordkartonnen 
schietschijven, maar mannen met doods-
angst die naar hun families verlangden.

Fury is een peperdure B-film. Onbedoeld 
grensverleggend voor een Amerikaanse oor-
logsfilm is het slot, waarin Wardaddy het 
suïcidale besluit neemt om als een over-
macht aan SS’ers nadert in zijn tank te blij-
ven zitten (“Dit is mijn thuis”), terwijl er nog 
tijd is om een veilig heenkomen te zoeken. 
De tankcommandant zoekt met zijn beman-
ning liever de dood dan dat hij de strijd 
staakt. Was doorvechten tegen beter weten 
in en collectief de dood verkiezen niet een 
kenmerk van nazipropaganda? Wat is er met 
Hollywood aan de hand?

joS vaN der burg 

Fury  vereNIgde StateN, 2014 |  regIe davId ayer | 
134 mINuteN |  met brad pItt, ShIa labeouF, logaN 
lermaN |  dIStrIbutIe upI |  te zIeN vaNaF 23 
oktober   

Samba
Multiculti knuffel komedie
de makers van Intouchables zijn terug 
met multicultiknuffelkomedie Samba.  
Ze hebben Frankrijk een nieuw filmgenre 
geschonken.

Hij heet Samba, hij komt uit Senegal en hij 
kan niet dansen. Het is maar één letter ver-
schil met ‘Sambo het negerjongetje’ uit het 
racistische kinderboek van Helen Banner-
man, en dat moet ook Delphine Coulin heb-
ben geweten die het boek Samba pour la 
France schreef waar regisseurs Eric Toledano 
en Olivier Nakache na hun immense succes 
met multicultiknuffelkomedie Intouchables 
hun nieuwe film op baseerden. Coulin 
beschreef in het boek haar ervaringen als 
vrijwilligster voor vluchtelingenorganisatie 
Cimade.

Samba is nadrukkelijk opgezet om het 
succes van Intouchables te evenaren: ook nu 
ontmoeten Parijzenaars uit verschillende 
milieus elkaar om het beste uit zichzelf te 
halen. Samba verblijft al tien jaar illegaal in 
Parijs in de hoop op een verblijfsvergunning, 
een beter leven en een spaarpotje voor de 
familie thuis. Vluchtelingenwerkster Alice 
heeft een burn-out en behandelt zijn zaak als 
onderdeel van haar therapie. Dat is inder-

daad net zo kwestieus als het hier staat, 
vooral omdat het voor de makers van de film 
vooral een naïeve ‘meet cute’ is, die zo 
belangrijke eerste ontmoeting uit de roman-
tische komedie.

Het is ongetwijfeld de meeste goedbe-
doelde film van het jaar. Hij werkt als een tie-
relier. Dat wel. Met acteur Omar Sy heeft het 
duo goud in huis. Charlotte Gainsbourg als 
Alice speelt een personage dat uit een Lars 
von Trier-film is ontsnapt, neurotisch, 
timide, seksueel geremd, maar intelligent 
genoeg om open te staan voor een nieuwe 
liefde. Tahar Rahim (vooral bekend uit Un 
prophète en Le passé) is nu eens niet de Alge-
rijn met de sociale problemen, maar een 
levenslustige Braziliaan die tijdens een van 
de vele daglonersklusjes die hij met Samba 
opknapt zonder moeite de striptease uit de 
Coca Cola-reclame nadoet in hun wankele 
glazenwassersliftje dat aan de buitenkant 
van de veertigste verdieping zwabbert.

Het drietal speelt de sterren van de hemel. 
Ze hoeven gelukkig niet alleen maar het 
scenario van uitersten die elkaar ontmoeten 
in te vullen, maar hebben genoeg scènes die 
ook nog iets werkelijks te zeggen hebben 
over de rol die arbeid in ons leven speelt. 
Voor Samba is werk behalve leven en overle-
ven ook een manier om zich uit te drukken, 
verder te komen, een invulling te vinden 
voor zijn leven. Alice, die zich aan het andere 
einde van het spectrum bevindt, is door haar 
werk van het leven zelf vervreemd geraakt. 
Daarnaast wil de film ook laten zien dat onze 
notie van illegaliteit achterhaald is, iets wat 
bijvoorbeeld Stephen Frears eerder al deelde 
in zijn Dirty Pretty Things, over de illegalen 
die de Londense hotelwereld overeind hou-
den. Het is een thema dat in een Europa dat 
zich voor zijn eigen xenofobie geplaatst ziet 
nog onverminderd actueel is.

daNa lINSSeN 

Samba  FraNkrIjk, 2014 |  regIe erIc toledaNo, 
olIvIer Nakache |  120 mINuteN |  met omar Sy, 
charlotte gaINSbourg, tahar rahIm |  dIStrIbutIe 
INdepeNdeNt FIlm |  te zIeN vaNaF 13 November   
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alkmaar 

k Filmhuis alkmaar
Verdronkenoord 12 | 0725202022 | 
filmhuisalkmaar.nl | Raadpleeg de 
website voor het reguliere program
ma

almelo 

k Filmhuis almelo
Elisabethhof 4 | informatiereser
veren 0546850264 | filmhuisal
melo.nl | Aanvang: 20.15
Clouds of Sils Maria vr 14 | Jimmy’s 
Hall vr 7 | Lucia de B. wo 5 | A Most 
Wanted Man vr 28 | The Trip to Italy 
vr 21 | Zwei Leben wo 19 

almere 

k Corrosia Stad/theater, expo & 
Film
Stadhuisplein 2 | 0365215929 | 
corrosia.nl 
A Clockwork Orange do 27, 20.00 
k Het nieuwe filmhuis/de nieuwe 
bibliotheek
Stadhuisplein 101 | 0365486000 | 
denieuwebibliotheek.nl /hetnieu

wefilmhuis
Bon Dieu! vr 28 en di 2 dec, 19.30 | 
wo 3 dec, 11.00 | Clouds of Sils Maria 
vr 7, di 11 en wo 12, 19.30 | Fading Gi-
golo vr 14 en di 18, 19.30 | wo 19, 11.00 
| Le grand cahier vr 21 en di 25, 19.30 
| wo 26, 11.00 | A Most Wanted Man 
vr 31 okt en di 4, 19.30 | wo 5, 11.00 | 
Nederland leest | Een vlucht regen-
wulpen za 29, 14.00 

alphen a/d rijn 

k Parkfilmhuis
Cornelis Geellaan 2 (Park Rijn
stroom) | 0172493737 | parkfilm
huis.nl
Boyhood do 13, za 15 en ma 17, 20.30 
| zo 16, 14.30 | di 18, 13.30 | Clouds 
of Sils Maria vr 28, 21.30 | zo 30, 
di 2 dec en wo 3 dec, 20.30 | Dors-
vloer vol confetti vr 28, 19.30 | za 
29 en ma 1 dec, 20.30 | zo 30, 14.30 
| The Fault in our Stars do 20 en ma 
24, 20.30 | vr 21, 21.30 | di 25, 13.30 
| L’homme qu’on aimait trop za 
22, di 25 en do 27, 20.30 | di 2 dec, 
13.30 | Jimmy’s Hall vr 14, 19.30 | 
zo 16, di 18 en wo 19, 20.30 | Magic 
in the Moonlight za 8, ma 10 en wo 

12, 20.30 | vr 14, 19.30 | Sagrada: El 
misteri de la creació vr 21, 19.30 | 
zo 23 en wo 26, 20.30 | A Thousand 
Times Good Night do 6, zo 9 en di 
11, 20.30 | vr 7, 21.30 | Een vlucht re-
genwulpen vr 7, 19.30 | di 11, 13.30 

amersfoort 

k Filmtheater de lieve Vrouw
Lieve Vrouwestraat 13 | 
0334226555 | lievevrouw.nl | pro
gramma wordt wekelijks aange
vuld, zie website
premières en Nieuw | 3 Coeurs van-
af do 6 | Aanmodderfakker vanaf do 
6 | Blind vanaf do 13 | Mommy van-
af do 13 | My Old Lady vanaf do 27 | 
Om de wereld in 50 concerten van-
af do 27 | Qissa the Tale of a Lone-
ly Ghost vanaf do 6 | The Salvati-
on vanaf do 27 | Samba vanaf do 13 | 
Still Life vanaf do 20 | Een vlucht re-
genwulpen vanaf za 1 | Nog te zien | 
The Disappearance of Eleanor Rig-
by: Him & Her | Under the Skin | ver-
wacht | Coming Home | In order of 
disappearance | Mr. Turner | Het 
Nieuwe Rijksmuseum – de film | 
White God | Film & architectuur | Fi-
lip Dujardin do 13, 19.30 | gay Film 
Night | Praia do futuro ma 17, 21.00 
| klassiekers | Gone With the Wind 
| Il conformista | Een vlucht regen-
wulpen | cineSingle | Still Life zo 16, 
12.00 (inloop 11.00) | muziekfesti-
val Novemberstorm | Over Canto zo 
16, 16.00 | the hitchcock touch tour 
| The Birds zo 2, 12.00 | ma 3, 21.00 
| North by Northwest zo 16, 12.00 | 
ma 17, 21.00 

amsterdam 

k Cinema111
Arie Biemondstraat 111 | 020
6169994 | info@lab111.nl | lab111.nl

k Cinema de Balie
KleineGartmanplantsoen 10 | 
informatie: 0205535151 | reserve
ring: 5535100 | debalie.nl
tv van gogh |  momenten uit Van 
Gogh’s geschiedenis als tv-maker 
ma 3, 20.00 | duivelse dilemma’s | 
Geraakt di 18, 20.00 (met vooraf ge-
sprek) | De liefde van mijn leven di 
4, 20.00 | De verloren zoon wo 12, 
20.00 | ‘89 terugblik op de revoluti-
onaire golf van 1989 | Citizen Havel 
za 15, 12.30 | Przypadek zo 16, 16.30 
| Tripping with Zhirinovsky za 15, 
18.00 (gratis) 
k Filmhuis Cavia
Van Hallstraat 521 | 0206811419 | 
filmhuiscavia.nl | Aanvang: 20.30
k Cinecenter
Lijnbaansgracht 236 | 0206236615 
(vanaf 15.45) | cinecenter.nl | pro
grammering is onder voorbehoud
verwacht | 3 Coeurs vanaf do 6 | 
Mommy en Samba vanaf do 13 | 
Nog te zien | Pride | St Vincent | 
Wild Tales 
k eye Filmmuseum
IJpromenade 1 | 020-5891400 | eye-
film.nl | Raadpleeg de website voor 
het complete programma
premières | Mommy vanaf do 13 | 
Still Life vanaf do 20 | Stray Dogs 
vanaf do 20 | Violet vanaf do 6 | Wa-
kolda vanaf do 6 | Nederland leest 
| Een vlucht regenwulpen ma 10 
(met inleiding) | Indian Film Festi-
val the hague | Sholay (3D) zo 16, 
13.00 | veiko Õunpuu films | Autumn 
Ball, Free Range (voorpremière) en 
The Temptation of Saint Tony zo 
30 | theo van gogh memorial | Lu-
ger zo 2, 14.00 | Salò o le 120 giorna-
te di Sodoma zo 2, 19.00 | the royal 
opera house live | L’elisir d’ amo-
re wo 26, 20.15 | museumnacht | EYE 
see the light (divers programma) za 
1, 19.00-02.00 | IdFa in eye | wo 19 
t/m zo 30 | klIk! amsterdam ani-
mation Festival | Animatiefilms uit 
de hele wereld di 4 t/m zo 9 | cinema 
concert | J’accuse zo 2, 16.00 | cine-
ma egzotik: camp Night | Starcrash 
+ Infra Man vr 14 | eye on art | Inte-
gration.5 za 1, 20.00, 21.45 en 23.30 
(museumnacht) | Luminous Anima-
ted Works di 4, 19.15 | Black Smo-
king Mirror, Conical Solid en Line 
Describing a Cone di 11, 21.30-23.00 
| The Body / Horror Film (1971-2014) 
di 18, 19.30-21.00 | amsterdam art 
weekend | Video Art vr 28, 20.30-
22.00 (zie ook amsterdamart.com) 
k Het ketelhuis
Westergasfabriekterrein | Pazza
nistraat 4 (bioscoop) | Pazzanis
traat 27 (filmcafé) | 0206840090 | 
ketelhuis.nl
premières | Aanmodderfakker van-
af do 6 | Om de wereld in 50 concer-
ten vanaf do 27 | Samba vanaf do 13 
| Wiplala vanaf do 20 | Nog te zien 
| Blind | Brozer |  Infiltrant | Levia-
than | Pride | Schimmenrijk | Film-
journalist Hans Beerekamp eert re-
cent overleden filmpersoonlijkhe-
den met fragmenten en mooie woor-
den zo 2 | verS | Maandelijkse bij-
eenkomst voor en door nieuwe film- 
en televisiemakers ma 3 | Special | 
Schatjes + de boekpresentatie van 
‘De Bruut’ wo 5 | psychoanalyse & 
Film | Grimm (met inleiding en dis-
cussie na afloop) wo 12 | amongst 
Friends | De maandelijkse Sneak Pre-
view met Personal Touch ma 17 | gay 
Film Night | Praia do futuro di 18 | 
deutsches kino | Westen di 18, 19.30 
| IdFa | Het Ketelhuis vertoont Ne-
derlandse documentaires uit diverse 
competities wo 19 t/m zo 30 

k kriterion
Roetersstraat 170 | 0206231709 | 
kriterion.nl | Raadpleeg de website 
voor het volledige programma
o.a. verwacht | The Disappearan-
ce of Eleanor Rigby vanaf do 30 okt | 
Whip lash vanaf do 13 
k melkweg Cinema
Lijnbaansgracht 234a | info en 
reserveringen: 0205318181 | melk
weg.nl | Aanvang: 20.00
20,000 Days on Earth za 1, di 4, wo 
5, ma 10, wo 12 en wo 19, 20:00 | do 
6, 19.00 | do 13, 21.30 | di 18, 19.30 | 
Autoluminescent: Rowland S. Ho-
ward di 4, 22:00 | The Propositi-
on ma 24, 22.00 | The Road to God 
Knows Where: Nick Cave and the 
Bad Seeds ma 10, 22.00 | Sound 
and Chaos: The Story of BC Studio 
do 13, 19.30 | Surf city | met de films 
The Endless Summer, Step Into Li-
quid, Waverider en korte film Jong 
geleerd za 15 en zo 16, 15.00 
k the movies
Haarlemmerdijk 161 | 020
6386016 | themovies.nl | Raadpleeg 
de website voor het programma
k rialto
Ceintuurbaan 338 | 0206768700 | 
rialtofilm.nl
premières | Mommy vanaf do 13 | 
Party Girl vanaf do 20 | Still the Wa-
ter vanaf do 20 | Stray Dogs vanaf 
do 20 | klassiekers | L’ amore in ci-
ttà di 4 en di 11 | Una giornata par-
ticolare di 18 en di 25 | cracking the 
Frame | Shield & Spear wo 12, 19.30 | 
Filmclub | Party Girl vr 14, 11.00 | Feel 
good Sunday | Sideways zo 16 
k Studio/k
Timorplein 62 | 0206920422 | 
studiok.nu | raadpleeg de website 
voor het reguliere programma 
Aanmodderfakker vanaf do 6 | The 
Skeleton Twins vanaf do 20 | Wild 
Tales vanaf do 30 okt | doku | 5 Bro-
ken Camera’s zo 2, 17.15 (éénmalig) | 
kult | Pi wo 19, 21.30 (éénmalig) 
k Pathé tuschinski
Reguliersbreestraat 2634 | 0900
1458 | pathe.nl | Raadpleeg de web
site voor het programma
k Filmtheater de Uitkijk
Prinsengracht 452 | 0202232416 | 
uitkijk.nl | Raadpleeg de website 
voor het programma

apeldoorn 

k Filmtheater/Podium Gigant
Nieuwstraat 377 | 0555216346 | 
gigant.nl
Alphabet do 6 t/m zo 9, di 11 en wo 
12 | Bon Dieu! vr 7, zo 9, do 13 t/m za 
15, zo 16, di 18, wo 19, wo 26 en zo 30 
| Club Sandwich za 1, ma 3 en wo 
5 | The Disappearance of Eleanor 
Rigby: Him & Her do 27 t/m  zo 30 | 
Faith Connections do 6 t/m wo 12 | 
Gemma Bovery do 13 t/m wo 19 | Le 
grand cahier do 20, vr 21 en zo 23 
t/m wo 26 | In jouw naam do 20 t/m 
zo 23, di 25 en wo 26 | Kreuzweg do 
13 t/m  wo 19 (di 18 met inleiding)| 
Leviathan do 13, vr 14, zo 16 t/m za 
22, ma 24 en wo 26 (ma 17 met na-
bespreking) | Locke do 20 t/m wo 26 
| Master of the Universe di 4 (met 
inleiding) | Mommy do 27, vr 28 en zo 
30 | Nena do 6 t/m wo 12 | Pride za 
1 t/m di 18, do 20, vr 21, zo 23 en ma 
24 t/m wo 26 | Sagrada: El miste-
ri de la creació za 1, zo 2, di 4 en wo 
5 | St. Vincent do 27 t/m zo 30 | Een 
vlucht regenwulpen  zo 23 t/m di 25 
| Wakolda do 27 t/m za 29 | Winter 
Sleep zo 2 t/m wo 5 | Film gemist?! 
| Zwei Leben elke ma in nov | movies 
that matter | Iranian di 11 | Filmclub 

Maar thijs heeft 
eigenlijk nergens 
zin in. daarin 
schuilt een beetje 
de makke van de 
film van Michiel 
ten horn, want 
thijs reageert al-
leen maar op an-
dere mensen. (…) 
dat maakt van 
thijs — hoe amu-
sant het ook is om 
hem te volgen — 
een nogal hol vat, 
en maakt van de 
telefilm Aanmod-
derfakker niet het 
generatieportret 
dat het ook had 
kunnen zijn. 

mariska graveland in de 
Filmkrant

Man, vrouw en andere varianten 
Het klik! amsterdam animation 
Festival, dat van 4 t/m 9 novem-
ber in EYE wordt gehouden staat 
dit jaar onder de titel Boys, girls 
and beyond in het teken van het 
mannelijke en het vrouwelijke. 
Beter gezegd: de vloeiende grens 
ertussen, want het festival keert 
mannen- en vrouwenrollen in 
animaties binnenstebuiten. Te 
zien zijn animaties met mannelij-
ke en vrouwelijke stereotypen, 
maar ook met transseksuele en 
gay-personages. Het programma 
is opgesplitst in deelprogram-
ma’s, zoals It’s a gender thing, dat 
animaties bevat over identiteits-
problemen, die opduiken als je, in 
de woorden van de organisatoren, 
‘een hond bent die zich een kat 
voelt’. De soms pijnlijke, soms hi-
larische films tonen de verwar-
ring, schaamte en uiteindelijke 
acceptatie die daarmee gepaard 
gaat. Wie het liever bij mannelijke 
en vrouwelijke stereotiepen 
houdt, kan terecht bij Happy to be 
a cliché, dat over the top anima-
ties toont over meisjes als prin-
sessen en jongens als stoere hel-
den. In Love is…kun je de liefde in 
al zijn vormen zien. In Ladies 
night komen vrouwelijke seksuele 
verlangens en fantasieën aan bod. 
Natuurlijk wordt er ook gepraat 
op het festival. De Nederlandse 
transgendervoorvechtster Petra 

van Dijk laat in de paneldiscussie 
Transgenders modes to code frag-
menten zien van films met helden 
uit haar jeugd, die een sterke in-
vloed op haar leven hadden. In de 
paneldiscussie Gay curious gaat 
het over genderstereotiepen. 
Waarom plakken we labels als gay 
en hetero op animatiefiguren? In 
Boy princesses & girl warriors gaat 
het over veranderende man- en 
vrouwbeelden in tv-animaties. 
En in Gender bending anime wordt 
gepraat over de omkering van ste-
reotiepen (stoere vrouwen en 
meisjesachtige jongens) in Japan-
se anime. Wie op zoek is naar bi-
zarre fantasieën moet het mid-
dernachtprogramma Terribly in
appropriate and uncomfortable 

genderfucking animation bezoe-
ken. Wie alles over Pixar wil we-
ten, moet de bijeenkomst met 
Michael B. Johnson, hoofd Mo-
ving Pictures Group Pixar, bezoe-
ken. Johnson komt vertellen hoe 
Pixar werkt. Een ander hotshot is 
Josh Staub, visual effects supervi-
sor van Disney, die een master-
class komt geven en de nieuwe 
korte Disneyfilm Feast bij zich 
heeft. Misschien kan iemand hem 
vragen of het niet eens tijd is dat 
in een Disneyanimatie homoka-
rakters te zien zijn. Dat onder ani-
matiedieren wel degelijk homo-
seksualiteit voorkomt, is te zien in 
Queer duck – The movie. Geen 
Disneyfilm.
 klIkamSterdam.Nl

agenda
Programmagegevens voor de Filmkrant van december moeten 
vóór vrijdag 31 oktober (schriftelijk of per email agenda@film
krant.nl) bij de redactie zijn ingeleverd. de Filmkrant is niet 
verantwoordelijk voor onjuiste vermeldingen of programma
wijzigingen. de volgende Filmkrant verschijnt op donderdag 13 
november.
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queer duck - the movIe



| Coming Home zo 30 – ontbijt van-
af 9:30, aanvang film 10:30 | boek & 
Film | Een vlucht regenwulpen di 25 

arnhem 

k Focus Filmtheater
Korenmarkt 42 | 0264424283 | 
focusarnhem.nl
premières | Aanmodderfakker vanaf 
do 6 | Mommy vanaf do 13 | The Sal-
vation vanaf do 6 | Still Life vanaf do 
30 okt | andrej zvyagintsev - russi-
sche meester | The Banishment ma 
17, 19.00 | Elena ma 24, 19.00 | The 
Return ma 10, 19.00 | Nacht van de 
wansmaak | vr 22 - 01.30 | het le-
ven ging door | Houd de trein in het 
oog zo 16, 16.00 | Underground zo 9, 
16.00 | La vita è bella zo 23, 16.00 
| movies that matter | Iranian wo 
19, 19.00 | cursus boek & Film | Een 
vlucht regenwulpen ma 3 en di 4, 
19.15 | cinepremières | 3 Coeurs zo 
2, 16.15 | café doodgewoon | Le bruit 
des glaçons vr 7, 16.00 | cracking the 
Frame | Born to Fly wo 26, 19.15 

assen 

k Bioscoop de nieuwe kolk
Weiersstraat 1 | 0880128560 | 
asserfilmliga.nl | Aanvang: 20.30
Le grand cahier ma 24 en di 25 | 
Jimmy’s Hall ma 3 en di 4 | Kreu-
zweg ma 10 en di 11 | Magic in the 
Moonlight ma 1 dec en di 2 dec | 
Nena ma 27 okt en di 28 okt | Trip to 
Italy ma 17 en di 18 

bergen 

k Fth CineBergen/Zwarte Schuur
Eeuwigelaan 7 | 0725896310 | 
cinebergen.nl | Raadpleeg de web
site voor het programma

borne 

k Filmhuis Borne
Marktstraat 23 | informatie/reser
veren 0742657200 | kulturhusbor
ne.nl
12 Years a Slave wo 12 | The Lunch-

box wo 19 | Nebraska wo 26 | Phi-
lomena di 4 | trilogie paradies | Pa-
radies: Liebe wo 29 okt | Paradies: 
Glaube (16.00-18.00) + Paradies: 
Hoffnung (19.00-18.00) zo 2 (met 
Schnitzel buffet met Apfelstrudel) 

breda 

k Chassé Cinema
Claudius Prinsenlaan 8 | 076
5303131 | chasse.nl
premières | 20.000 Days on Earth 
vanaf do 30 okt | Aanmodderfak-
ker vanaf do 6 | The Disappearance 
of Eleanor Rigby, Him & Here van-
af do 30 okt | Mommy vanaf do 13 
| My Old Lady vanaf do 27 | Om de 
wereld in 50 concerten vanaf do 27 
| Song From the Forest vanaf do 30 
okt | Still Life vanaf do 20 | Still the 
Water vanaf do 13 | Whiplash van-
af do 13 | Wild Tales vanaf do 30 okt | 
Nog te zien | Leviathan | Locke | Pri-
de | Song from the Forest | St. Vin-
cent | cinepremière | 3 Coeurs wo 
5, 19.20 | cracking the Frame | Born 
to Fly ma 24, 19.20 | gay Film Night | 
Praio do futuro di 25, 21.00 | boek in 
beeld | Een vlucht regenwulpen ma 
17 | ontbijtfilm | zo 30, 09.30 | Friday 
movie | The Grand Budapest Hotel 
vr 7, 16.00 | Omar vr 28, 16.00 | Zom-
bie, the resurrection of Tim Zom vr 
14 en vr 21, 16.00 | Film & lezing | De 
meester en Margarita ma 3, 19.20 | 
Filmkrant live | Mommy di 18, 19.20 
(met inleiding) 

bussum 

k Filmhuis Bussum
Brediusweg 1 | 0356938694 | film
huisbussum.nl
Araf do 27, 21.15 | vr 28, 18.45 | za 
29, 21.30 | ma 1 dec, 20.30 en di 2 
dec, 20.00 | Blind do 27, 19.00 | vr 
28, 21.30 | za 29, 18.45 | zo 30, 15.45 
| wo 3 dec, 20.30 | Boyhood vr 14, 
11.00 | za 15, 15.45 | zo 16, 20.00 | wo 
19, 14.30 | do 20, 20.45 | vr 21, 21.00 
| za 22, 15.20 | The Disappearan-
ce of Eleanor Rigby: Him & Her vr 14 
en vr 28, 10.45 | za 15, 14.45 | zo 16, 

vr 21 en za 29, 15.15 | di 18, ma 24 en 
ma 1 dec, 20.00 | za 22, 15.00 | zo 23, 
19.45 | Dorsvloer vol confetti do 6 
en do 20, 18.45 | vr 7, za 15, vr 21 en za 
22, 19.00 | za 8, 21.30 | zo 9, 16.00 | 
ma 10, 14.00 | vr 14, 15.45 | di 18, 14.15 
| wo 26, 20.30 | Gemma Bovery za 
1, 16.00 en 18.45 | zo 2, 20.00 | wo 
5, 14.30 | vr 7, 11.00 en 21.15 | za 8, 
16.00 | ma 10, 20.30 | do 13 en vr 14, 
21.30 | di 18, 14.00 | Le grand cahier 
vr 7, 18.45 | za 8, 21.15 | zo 9 en wo 12, 
20.30 | ma 10, 20.00 | Hollywood 
Banker do 13, 21.15 | vr 14, 19.00 | za 
15, 21.30 | Infiltrant do 13, 19.00 | vr 
14, 21.15 | za 15, 18.45 | zo 16 en wo 
19, 20.30 | In jouw naam za 1, 19.00 
| zo 2, 20.30 | di 4, 20.00 | Locke za 
1, 21.30 | zo 2, 16.00 | ma 3, 20.30 | 
A Most Wanted Man za 1, do 6 en za 
15, 21.15 | zo 2, vr 7 en zo 23, 15.45 | 
wo 5 en zo 9, 20.00 | za 8 t/m vr 14, 
18.45 | ma 17 en ma 24, 20.30 | vr 
21, 11.00 en 21.30 | za 22, 21.00 | wo 
26, 14.30 | Pride do 27, 18.45 | vr 28, 
15.45 en 21.15 | za 29, 16.00 en 21.15 
| zo 30, 20.00 | The Trip to Italy za 1, 
15.45 | wo 5, 20.30 | Wakolda do 27, 
21.30 | vr 28, 11.00 en 19.00 | za 29, 
19.00 | zo 30, 16.00 | wo 3 dec, 14.45 
| Watermark vr 7, 16.00 en 21.30 | za 
8, 19.00 | zo 9, 13.00 | Wild Tales do 
20, 19.00 en 21.30 | vr 21, 15.45 en 
18.45 | za 23 en vr 28, 16.00 | di 25 en 
wo 3 dec, 20.00 | zo 30, 20.30 | Win-
ter Sleep do 6, 19.00 | vr 7 en vr 21, 
10.45 | za 8, 12.45 | di 11, 19.45 | wo 12, 
14.15 | vr 14, 15.15 | zo 16, 15.00 | ma 17 
en wo 26, 20.00 | za 22, 18.45 | zo 23, 
19.30 | Special voor vrienden Fhb 
| Voorpremière van Samba ma 3, 
11.00, 15.30 en 20.00 | centrum voor 
jeugd en gezin | In jouw naam di 4, 
20.00 | documentaire & debat | Alp-
habet wo 12, 20.00 | Nederland leest 
| Een vlucht regenwulpen wo 19, 
20.00 | Sneak preview | Verrassende 
voorpremière elke di, 20.30 

capelle a/d Ijssel 

k isalatheater
Stadsplein 5 | 0104586300 | isa
latheater.nl | Aanvang: 20.00
Dorsvloer vol confetti di 25 | The 
Fault In Our Stars di 4 | L’homme 
qu’on aimait trop di 18 | Nena di 11 | 
The Railway Man vr 28 en do 4 dec 

delft 

k Filmhuis lumen
Doelenplein 5 | 0152140226 | film
huislumen.nl | Raadpleeg de web
site voor de exacte data en tijden
The Disappearance of Eleanor Rig-
by: Him & Her vanaf do 30 okt | Gett: 
The Trial of Viviane Amsalem van-
af do 13 | Kreuzweg vanaf do 30 okt 
| St. Vincent vanaf do 30 okt | Pa-
radijsbestormers do 6 | The Third 
Side of the River vanaf do 6 | Vanuit 
den gezichtshoek der bruikbaar-
heid: Margaret Staal-Kropholler 
(1891-1966) wo 5 (met Q&A) | Wa-
kolda vanaf do 6 | Winter Sleep van-
af do 27 | 38cc repeat | Django Un-
chained wo 19 | Edge of Tomorrow 
do 30 okt | theo van gogh klassie-
kers | 06/05 ma 3 | Dagje naar het 
strand ma 1 dec | Interview ma 10 | 
movies that matter | Iranian do 13 
| Film met live muziek | Berlin: Die 
Sinfonie der Grosstadt za 15 | Ne-
derland leest | Een vlucht regenwul-
pen ma 17 (met lezing) | deutsches 
kino | Westen do 20, 19.30 | klassie-
ker | Despair vanaf do 20 (draait 3x) 
| australian Film Festival delft | The 
Darkside vr 21, 19.30 | Galore za 22, 
21.30 | Healing zo 23, 19.30 | The In-
finite Man za 22, 17.15 | Lasseter’s 
Bones zo 23, 17.00 

den bosch 

k Verkadefabriek
Boschdijkstraat 45 | 0736818160 | 
verkadefabriek.nl | Raadpleeg de 
website voor het programma

den haag 

k Filmhuis den Haag
Spui 191 | 0703656030/3459900 | 
filmhuisdenhaag.nl | Raadpleeg de 
website voor het programma
k nutshuis
Riviervismarkt 5 | 0703459090 | 
nutshuis.nl
4 Months 3 Weeks & 2 Days wo 26, 
20.00 | The Garden wo 19, 20.00 | 
The Return wo 5, 20.00 | Taxider-
mia wo 12, 20.00 | eastern Neig-
hbours Film Festival | The Agree-
ment za 15, 19.30 (met nabespre-
king) | Cornered + Ukraine_Voi-
ces vr 14, 19.30 | Family Meals do 13 
(met vooraf een 3-gangen diner ‘Bal-
kan’s Finest Delights’, 18.30) | Hap-

pily Ever After za 15, 21.30 (met na 
afloop workshop) 
k Pathé Buitenhof
Buitenhof 20 | 09001458 | pathe.
nl | Raadpleeg de website voor het 
programma

den helder 

k Cinema 7skoop
Julianaplein 43 | 0223610941 | 
cinema7skoop.nl | Aanvang: 20.30
Documents Don’t Burn do 20 t/m 
ma 24 | A Most Wanted Man do 6 
t/m ma 10 | The Third Side of the Ri-
ver do 30 okt t/m ma 3 | The Trip to 
Italy do 13 t/m ma 17 | Winter Sleep 
do 27 t/m ma 1 dec | verwacht | Pride 

deventer 

k Filmhuis de keizer
Keizerstraat 78 | 0570618822 | 
filmhuisdekeizer.nl | Aanvang: 
20.15
3 Coeur do 6, 20.30 | vr 7 en za 8, 
19.00 | zo 9, 16.15 | ma 10 en wo 12, 
20.00 | di 11, 14.00 en 17.15 | vr 14,1 
14.00 | di 18 en wo 19, 17.45 | De brug 
die bleef vr 31 okt en za 1, 19.00 | di 4, 
14.30 | Gemma Bovery vr 28, 14.00 
| za 29, 21.30 | zo 30, 16.45 | di 2 dec, 
20.30 | wo 3 dec, 17.45 | Le grand ca-
hier do 30 okt en di 4, 20.30 | vr 31 
okt, 19.30 | za 1, 21.45 | zo 2, 20.00 | 
di 4, 14.00 | wo 5, 17.45 | Hector and 
the Search for Happiness do 6 en 
zo 9, 20.00 | vr 7 en za 8, 21.15 | wo 
12, 17.15 | In jouw naam vr 7, 14.00 | 
vr 7 en za 8, 19.30 | zo 9, 20.30 | di 11, 
14.30 | Leviathan do 27, zo 30 en wo 
3 dec, 20.00 | vr 28 en di 2 dec, 14.00 
| vr 28, 19.30 | di 2 dec, 17.15 | Loc-
ke vr 7, 14.30 | vr 7 en za 8, 21.45 | zo 
9, 16.45 | di 11, 17.45 | wo 12, 20.30 | 
Master of the Universe zo 2, 16.45 
| Mommy do 13, zo 16, di 18, do 20, 
vr 21, ma 24 en wo 26, 20.00 | vr 14, 
za 15 en za 22, 19.30 | di 18 en di 25, 
14.00 | wo 19 en di 25, 17.15 | zo 23, 
16.15 | Nena vr 31 okt, 14.30 en 21.45 
| za 1, 19.30 | zo 2 en wo 5, 20.30 | di 
4, 17.45 | Om de wereld in 50 con-
certen do 27, zo 30, ma 1 dec en wo 
3 dec, 20.30 | vr 28 en za 29, 19.00 | 
di 2 dec, 14.30 | wo 3 dec, 17.45 | Pri-
de do 30 okt, 20.00 | vr 31 okt en za 
1, 21.15 | di 4 en wo 5, 17.15 | Sagra-
da: El misteri de la creació wo 12, 
17.45 | Samba do 13, zo 16, di 18, wo 
19, do 20 en di 25, 20.30 | vr 14, za 15, 
vr 21, za 22, vr 28 en za 29, 21.15 | ma 
17, 20.00 | di 18, wo 26 en wo 3 dec, 
17.15 | zo 23, 16.45 | zo 30, 16.15 | St. 
Vincent vr 14 di 18, 14.30 | vr 14, za 15 
en za 22, 19.00 | zo 16, 16.45 | wo 19 
en zo 23, 20.00 | vr 21, 14.00 | di 25 
en wo 26, 17.45 | The Tale of Prin-
cess Kaguya vr 31 okt, 14.00 | ma 3 
en wo 5, 20.00 | Wakolda vr 21 en di 
25, 14.30 | vr 21, 19.00 | zo 23 en wo 
26, 20.30 | Film & lezing | Alpha-
bet zo 2, 16.15 | klassiekers | Il con-
formista ma 1 dec, 20.00 | A Hard 
Day’s Night ma 3 en ma 10, 20.30 
| Een vlucht regenwulpen ma 24, 
20.30 | ciné premières | 3 Coeurs di 
4, 20.00 | Une nouvelle amie di 2, 
20.00 | horrornacht | Halloween za 
8, 23.59 | Sneak preview | Verrassen-
de voorpremière di 11, 20.30 | ron-
deel cinema | Sagrada: El miste-
ri de la creació di 11, 20.00 | boek & 
Film | Een vlucht regenwulpen zo 16, 
16.15 | deventer dansddagen | Rosas 
danst Rosas ma 17, 20.30 | gay Film 
Night | Praia do futuro di 25, 20.00 
| Film & theater | Midnight in Paris 
za 29, 19.30 
 

Schijnwerper op jong talent 
Scenecs, het internationale film-
festival, dat zich richt op jong ta-
lent en dat van 4 t/m 9 november 
in Filmtheater Hilversum en JT 
Filmtheater in Amersfoort wordt 
gehouden, staat in het teken van 
de Britse cinema. Die keuze ver-
hindert niet dat de openingsfilm 
Night Eyes van de Nederlander 
David Cocheret is. De 25-jarige 
filmmaker maakt met de grie-
zelfilm een Amerikaans debuut. 
De thriller is gebaseerd op de no-
velle Nachtogen van de Nederlan-
der Jack Lance (pseudoniem van 
Ron Puyn), ook wel de Neder-
landse Stephen King genoemd. 
Als een vrouw zich losworstelt uit 
een misbruikrelatie doet ze 
vreemde ontdekkingen. Andere 
debuutfilms op het festival zijn 
onder meer de Filmacademie-
films Noord oost hard west, een 
portret van een boksschool in 
Amsterdam-Noord, en Nowhere 
Place, dat de vraag probeert te be-
antwoorden waarom mensen ge-
vaarlijke activiteiten als bergbe-
klimmen beoefenen. Ook te zien 
is Het spoor van 1.000.000 doden, 

waarin Nederlanders aan het 
woord komen die in de Tweede 
Wereldoorlog slavenarbeid ver-
richten aan de Birmaspoorlijn. 
Het festival wordt besloten met 
het traditionele gala. Tijdens het 
feest worden de The Dutch Gol-
den Stone Awards voor fictie en 
documentaire uitgereikt. Ook 
gaat een gelukkige filmmaker naar 
huis met de publieksprijs.
 SceNecS.com
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soms slaat knight 
ons al te hardnek-
kig om de oren met 
zijn metaforen. 
bijvoorbeeld wan-
neer locke een ti-
rade houdt over 
hoe beton de bed-
ding van het ge-
bouw is, en ieder 
klein scheurtje fa-
taal kan zijn, ter-
wijl hij zelf de bo-
dem onder zijn le-
ven ziet wegval-
len. Maar dat zijn 
uitzonderingen.

joost broeren over Locke in 
de FilmkrantIranian in Movies  

that Matter On Tour 

Moeten vrouwen wél of geen slui-
er dragen? Is de seculiere samen-
leving een utopie? In een prachtig 
buitenhuis in Teheran filmt de 

atheïstische Iraanse filmmaker 
Mehran Tamadon een discussie 
die hij voert met vier streng reli-
gieuze voorstanders van de Isla-
mitische Republiek. Terwijl de 
mannen samen koken, eten, een 
kampvuurtje stoken en naar mu-
ziek luisteren, bespreken ze hun 
verschillende politieke en maat-
schappelijke opvattingen en de 
(on)mogelijkheid van vreedzame 
co-existentie. Iranian is een 
uniek, humoristisch en filosofisch 
document over verschil, mense-
lijkheid en bovenal, het belang 
van dialoog.

In november in filmtheaters 
door het hele land te zien. 

Meer informatie 
movIeSthatmatter.Nl

advertorIal



k de kleine keizerin/Openbare 
Bibliotheek
Brink 70 | 0570675700 | obdeven
ter.nl /dekleinekeizerin
themafilms | raadpleeg de web-
site voor het programma || keuzefilm 
coc | elke eerste en laatste vrijdag 
van de maand gratis toegang voor le-
den Openbare Bibliotheek en leden 
van het filmhuis De keizer 

diemen 

k Filmtheater de Omval
Ouddiemerlaan 104 | 0206001897 
| theaterdeomval.nl | Aanvang: 
20.00
Clouds of Sils Maria do 20 en di 25 
| Maps to the Stars do 13 en di 18 | 
A Most Wanted Man do 6 en di 11 | 
Psycho di 4 | Under the Skin do 27 
en di 2 dec | Film & ontbijt | Clouds 
of Sils Maria zo 23, 10.30 

doesburg 

k Filmhuis | Het meulenhuus
Bergstraat 48 | 0313482336 | film
huisdoesburg.nl | Raadpleeg de 
website voor het programma

doetinchem 

k Filmhuis/Gruitpoort
Hofstraat 2 | 0314340943 | gruit
poort.nl 
Clouds of Sils Maria do 6, za 8, ma 
10 en di 11, 20.30 | di 11, 14.00 | Dors-
vloer vol confetti do 20, za 22, ma 
24 en di 25, 20.30 | di 25, 14.00 | 
Jimmy’s Hall do 27 en za 29, 20.30 
| Joe za 1, ma 3 en di 4, 20.30 | di 4, 
14.00 | A Most Wanted Man do 13, za 
15, ma 17 en di 18, 20.30 | za 15, 16.30 
| di 18, 14.00 

dordrecht 

k Cinema the movies
Nieuwstraat 6062 | info & reser
veren: 078720077 (vanaf 11.00) | 
themoviesdordrecht.nl | Raadpleeg 
de website voor het programma

drachten 

k Filmhuis drachten/de Bios
Noorderdwarsvaart 25/0512
543806 (filmhuisdrachten.nl) | 
Raadpleeg de website voor het 
programma

eindhoven 

k Pathé eindhoven
Dommelstraat 27 | 09001458 | 
pathe.nl | Raadpleeg de website 
voor het programma
k Plaza Futura/natlab
Kastanjelaan 500 | 0402946848 | 
natlab.nl | Raadpleeg de website 
voor het volledige programma
3 Coeurs vanaf do 6 | Aanmodder-
fakker vanaf do 6 | Mommy van-
af vanaf do 13 | My Old Lady vanaf do 
27 | Party Girl vanaf do 20 | Salvati-
on vanaf do 27 | Still The Water van-
af do 20 | Still Life vanaf vanaf do 20 
| Whiplash vanaf vanaf do 13 
k Filmhuis de Zwarte doos
TU/e terrein | 0402475348 of 
0402474900 (di t/m do) | de
zwartedoos.nl.nl | Raadpleeg de 
website voor het programma 

emmeloord 

k  Filmhuis movieskoop Cinema’s
Beursstraat 3 | 0527699868 | 
filmhuisemmeloord.nl | movies
koop.nl | Raadpleeg de website voor 
het programma

emmen 

k Filmhuis emmen
Westeinde 70 | 0591668250 | film
huisemmen.nl | Raadpleeg de web
site voor het programma

enschede 

k Concordia k & C Cinema
Oude Markt 1517 | 0534311089 | 
concordia.nl | Raadpleeg de website 
voor het programma

goes 

k ’t Beest
Beestenmarkt 3 | 0113228142 | 
tbeest.nl | Aanvang: 20.30
Clouds of Sils Maria do 27 en vr 28 
| Dorsvloer vol confetti do 13 t/m 
za 15, di 18 en wo 19 | Magic in the 
Moonlight di 4 en wo 5 | Maps to the 
Stars do 6 en vr 7 | A Most Wanted 
Man do 20 en za 22 | Sagrada di 11 en 
wo 12 | Sin City 2: A Dame to Kill For 
di 25 en wo 26 | Een vlucht regen-
wulpen vr 21 

gouda 

k Filmhuis
Lethmaetstraat 45 | 0182522200 | 
filmhuisgouda.nl
Blind vr 21, 15.30 | ma 24, 20.30 | 
vr 28 en za 29, 19.00 | Brozer zo 2, 
16.00 | di 4, do 6 en wo 12, 20.30 | vr 
7, 19.00 | za 8, 21.45 | Dorsvloer vol 
confetti vr 14, 15.30 | za 15 en vr 28, 
21.45 | zo 16, 11.00 | ma 17, wo 19, zo 
23 en di 25, 20.30 | vr 21, 19.00 | zo 
30, 11.00 | A Most Wanted Man zo 
2, 11.00 | ma 3, wo 5, zo 9 en ma 10, 
20.30 | di 4, 14.00 | vr 7, 21.45 | Nena 
vr 14, 19.00 | zo 16 en di 18, 20.30 | vr 
21, 21.45 | Qissa: The Tale of a Lone-
ly Ghost do 13, 20.30 | za 15, 19.00 | 
di 18, 14.00 | Sagrada: El misteri de 
la creació do 20 en wo 26, 20.30 | za 
18 en za 25, 21.45 | zo 23, 11.00 | St. 
Vincent do 27 en zo 30, 20.30 | vr 28, 
15.30 | za 29, 21.45 | Een vlucht re-
genwulpen vr 7, 15.30 | za 8, 19.00 | 
di 11, 20.30 | Winter Sleep za 1, 19.00 
| zo 9, 16.00 | di 11, 14.00 | Zwei Leben 
zo 2, 20.30 | zo 9, 11.00 | vr 14, 21.45 | 
zo 16, 16.00 | architectuur Film Fes-
tival | Garbage Warrior za 22, 19.00 
| Kleiburg, de laatste Bijlmerflat 
zo 23, 16.00 | Lucien Hervé: Pho-
tographe Malgré Lui zo 23, 14.00 | 
Manufactured Landscapes za 22, 
21.45 | Sagrada: El misteri de la cre-
ació zo 23, 11.00 

groningen 

k Groninger Forum
Hereplein 73 | 0503120433 | gro
ningerforum.nl | raadpleeg de 
website voor exacte data en aan
vangstijden
Nieuwe films | 20.000 Days on 
Earth vanaf do 30 okt | Mommy van-
af do 13 | Party Girl vanaf do 20 | Reis 
om de wereld in 50 concerten van-
af do 27 | Still Life vanaf do 20 | Still 
the Water vanaf do 20 | Whiplash 
vanaf do 13 | Wild Tales vanaf do 30 
okt | boek & Film | Keeper of Lost 
Causes do 30 okt | Een vlucht re-
genwulpen do 27 | groningse Nieu-
we #54 | Koos van Wehring zo 2 | 
groningse Nieuwe #55 | De brom zo 
16 | cine-club | Gemma Bovary ma 17 
| Vic + Flo Saw a Bear ma 3 | Nacht 
van de wansmaak | za 8 | Italiafilm | 
Mio fratello e figlio unico di 11 (met 
inleiding) | cinemadiner | Another 
Year wo 19 | royal opera house live | 

L’elisir d’amore wo 26 | IdFa gronin-
gen | za 29 en zo 30 
k Pathé Groningen
Gedempte Zuiderdiep 78 | 0900
1458 | pathe.nl | Raadpleeg de web
site voor het programma
k rkZ Bios
Emmastraat 15s101 | 0505262482 
| rkzbios.nl | Raadpleeg de website 
voor het programma
k Vera Zienema
Oosterstraat 44 | 0503134681 | 
veragroningen.nl | Aanvang: 
21.00
cinema curioso | De Extreme Editie 
(compilatieshow) ma 3, 21.30 | mo-
vies that matter | Iranian di 11 | Surf 
documentaire | The Old, the Young 
& the Sea di 18 | deutsches kino | 
Westen di 25 

haarlem 

k Filmschuur
Lange Begijnestraat 9 | 023
5173910 | filmschuur.nl | Raadpleeg 
de website voor het programma

hardenberg 

k Filmhuis Hardenberg
Badhuisplein 3 | 0523280353 | 
filmhuishardenberg.nl | Aanvang: 
20.00
Ida di 18 en wo 19 | Osage County di 
4 en wo 5 

harderwijk 

k Filmhuis Harderwijk/
Catharinakapel
Klooster 1 | 0341419500 | film
huisharderwijk.nl 
Diplomatie za 1 en ma 3, 20.15 | He-
lium zo 30 en ma 1 dec, 20.15 | Jim-
my’s Hall za 29, 20.15 | di 2 dec, 
14.00 | Magic in the Moonlight za 8 
en ma 10, 20.15 | di 11, 14.00 | A Most 
wanted Man za 15 en ma 17, 20.15 | 
Sagrada: el misteri de la creació zo 
16, 20.15 | di 18, 14.00 | The Trip to 
Italy za 22 en ma 24, 20.15 | di 25, 
14.00 | Nederland leest | Een vlucht 
regenwulpen zo 2, 20.15 | di 4, 14.00 

heemskerk 

k Fh Heemskerk/Gebouw de 
Cirkel
Cirkel 1 | 0251214720 | filmhuis
heemskerk.nl | Raadpleeg de web
site voor het programma

heerenveen 

k Filmhuis Heerenveen/de Bios
Burgemeester Cuperusplein 53 | 
0513654468 | filmhuisheerenveen.
nl | Aanvang: 20.30 | Raadpleeg de 
website voor het volledige pro
gramma

heerlen 

k Filmhuis de Spiegel
De Bongerd 18 | 5e verdieping Glas
paleis | 0455772209 | filmhuisde
spiegel.nl | Aanvang 20.00
Despair za 15, 20.00 | zo 16, 13.30 
(met vooraf lezing) | Helium do 13 
en vr 14, 20.00 (vr regisseur aan-
wezig) | Magic in the Moonlight vr 
21 en za 22, 20.00 | zo 23 en ma 24, 
14.00 | Maidan ma 17, 19.30 (met in-
leiding) | Mistaken for Strangers do 
20, 20.00 | A Most Wanted Man vr 
28, za 29 en ma 1 dec, 20.00 | zo 30, 
14.00 | The Raid 2: Berandal do 27, 
20.00 | Sagrada: El misterio de la 
creació zo 9, 14.00 | ma 10, 20.00 | 

Yesim ustaoglu is 
een van de weini-
ge vrouwelijke 
stemmen van nuri 
bilge ceylans ge-
neratie in de turk-
se cinema. haar 
film is veel ruiger 
en robuuster dan 
Winter Sleep. 
nietsontziender. 
(…) vergeleken bij 
Araf is Winter 
Sleep een film 
voor watjes. voor 
mensen die bij de 
haard schuilen, 
terwijl anderen 
werken.

dana linssen in de Filmkrant

Knuffelen met een robot 
Dat is nog eens goede timing: mi-
nister Lodewijk Asscher van So-
ciale Zaken en Werkgelegenheid 
heeft nog maar net om een maat-
schappelijke discussie over de ro-
botisering van de samenleving 
gevraagd of hij wordt van 29 okto-
ber t/m 2 november op zijn wen-
ken bediend door het impakt Fes
tival in Utrecht. Het festival ver-
kent onder de titel Soft machines 
kunstmatige intelligentie en 
technologische empathie. Het 
doet dat met tentoonstellingen, 
filmprogramma’s, muziek en le-
zingen. Zoals in het programma 
Where the optimized human meets 
artificial empathy, dat gaat over 
de relatie tussen mens en machi-
ne. Wat is de invloed van compu-
ter en robots op onze gevoelens en 
emoties? Kunnen we een affectie-
ve relatie hebben met een robot? 
Naast dit door vier Amerikaanse 
curatoren samengestelde pro-
gramma zijn er over dit onder-

werp presentaties en projecten 
van wetenschappers, kunste-
naars, musici en game-ontwer-
pers. Het zorgt voor een calei-
doscopische blik op de relatie 
tussen menselijke emoties en ma-
chines. Naast dit themaprogram-
ma biedt Panorama een overzicht 
van opvallende korte films, werk 
van jong talent, off-stream pro-

ducties en hoogtepunten uit in-
ternationale festivals en biënna-
les. Het festival speelt zich op 
meerdere locaties af. Theater 
Kikker is het hart, maar er zijn ook 
filmprogramma’s, lezingen en 
muziekprogramma’s in filmthea-
ter ’t Hoogt. De festivaltentoon-
stelling over de opmars van ‘soft 
machines’ is te zien in Fotodok/
Casco én Galerie Sleper. In de 
Academiegalerie is een studen-
tententoonstelling over het on-
derwerp. Impakt.Nl
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Australisch Filmfestival Delft

21, 22 en 23 november 2014 | Delft 
gaat Down Under. Filmhuis Lu-
men organiseert voor het eerst in 
Nederland een Australisch Film-
festival met de focus op fictie of 

docu’s van de afgelopen drie jaar, 
van jonge honden en gevestigde 
filmmakers.

Elke film wordt voorafgegaan 
door een korte animatie. Vrijdag 

opent The Darkside het festival 
met inheemse vertellingen over 
het schimmenrijk. Tijdreis-ko-
medie The Infinite Man overtuigt 
met drie spelers en een Warmer-
damiaanse locatie; het (gevoels)
leven van vier tieners wordt over-
hoop gehaald in Galore en docu 
Lasseter’s Bones ontrafelt een 
goudzoekersraadsel, tachtig jaar 
na dato. Tot slot combineert out-
door drama Healing (met Hugo 
Weaving) majesteitelijke land-
schappen met de helende werking 
van grote vogels.

Entree €11,– | Passe- par tout 
voor alle vijf films €45,– | Reser-
veren: (015) 214 02 26

Meer informatie 
www.aFFdelFt.Nl

advertorIal

the INFINIte maN

you are here



The Third Side of the River ma 24, 
20.00 | Una Via a Palermo do 6 t/m 
za 8, 20.00 

helmond 

k de Cacaofabriek
Cacaokade 1 | 0492529009 | di 
t/m do van 9.00 tot 17.00 | film
huishelmond.nl | Raadpleeg de 
website voor het programma

hengelo 

k Filmhuis Hengelo
Beursstr 44 | 0742556789 | film
huishengelo.nl
Boyhood do 30 okt, vr 31 okt, za 8 
en wo 12, 20.15 | Dorsvloer vol con-
fetti vr 14, wo 19 en vr 21, 20.15 | vr 
28, 16.00 | The Fault in Our Stars za 
1, wo 5 en do 6, 20.15 | Maps to the 
Stars do 27 en vr 28, 20.15 | A Most 
Wanted Man za 29, wo 3 dec en do 
4 dec, 20.15 | Una via a Palermo za 
22 en wo 26, 20.15 | Zwei Leben do 
13 en za 15, 20.15 | themafilm | Oer-
ijssel (met lezing) vr 7, 16.00 | boek 
& Film | Een vlucht regenwulpen do 
20, 20.15 | vr 21, 16.00 

hilversum 

k Filmtheater
Herenplein 5 | 0356235466 | 
filmtheaterhilversum.nl | Raad
pleeg de website voor het program
ma

hoogeveen 

k luxortheater
JT Hoogeveen, van Echtenplein | 
0528234000 | filmhuishoogeveen.
nl | Aanvang: 20.15
Ida di en ma 10 | Venus in Fur di 18 
en ma 24 

hoorn 

k Cinema Oostereiland
Krententuin 25 | 0229232296 | 
cinemaoostereiland.nl | Raadpleeg 
de website voor het programma

kampen 

k Filmhuis
Burgwal 84 | reserveren via website 
| filmhuiskampen.nl | Raadpleeg de 
website voor het volledige pro
gramma
Deux jours, une nuit vr 14 en za 15 | 
The Reunion vr 31 okt en za 1 | Zwei 
Leben vr 28 en za 29 | brunch & Film 
| Boyhood zo 9, 11.30 (reserveren ver-
plicht) | Nederland leest | Een vlucht 
regenwulpen do 20, 19.30 (met in-
leiding) 

leeuwarden 

k Slieker Film
Wilhelminaplein 92 | reserveringen 
0582050320 (tijdens kassauren) | 
sliekerfilm.nl | Raadpleeg de web
site voor het volledige programma 
Nieuwe films | Locke vanaf do 20 
| The Salvation vanaf ma 10 | Still 
Life vanaf do 20 | The Trip to Italy 
vanaf do 27 | verwacht | St. Vincent 
| Nog te zien | Kreuzweg | Pride | 
Noordelijk Film Festival | wo 5 t/m zo 
9 (ook in Stadsschouwburg de Har-
monie) | cracking the Frame | Born 
to Fly zo 16, 14.45

lelystad 

k Filmtheater/agora
Agorabaan 12 | 0320239239 | 
agoralelystad.nl | Raadpleeg de 
website voor het programma

leusden 

k de Filmtuin
De Smidse 1b | 0334953107 | detui

ninleusden.nl | vertoning van sept 
t/m mei
12 Years a Slave vr 7, 20.00 | Blue 
Jasmine ma 17 en di 18, 20.00 | Een 
vlucht regenwulpen zo 23, 15.30 

lisse 

k Filmhuis/Cultureel Centrum ’t 
Poelhuys
Vivaldistraat 4 | 0252213458 | 
filmhuislisse.nl | Aanvang: 20.30
De 100-jarige man die uit het raam 
klom en verdween di 25 | The Fault 
in Our Stars vr 14 | Ida di 4 | The 
Keeper of Lost Causes di 18 | Tracks 
di 28 okt 

maastricht 

k lumière
Bogaardenstraat 40b | 
0433214080 | lumiere.nl
Nieuwe films | 20.000 Days On 
Earth vanaf za 1 | 3 Cœurs vanaf do 
6 | Aanmodderfakker vanaf do 6 | 
The Disappearance of Eleanor Rig-
by vanaf za 1 | Mommy vanaf do 13 
| My Old Lady vanaf do 27 | Om de 
wereld in 50 concerten vanaf do 27 | 
Party Girl vanaf do 20 | Samba van-
af do 13 | Still life vanaf do 20 | St. 
Vincent vanaf za 1 | Whiplash van-
af do 13 | Wild Tales vanaf za 1 | wo1 
maastricht | Un long dimanche de 
fiançailles zo 2, 14.00 | masterplan 
Filmtalent limburg | 3 Korte films zo 
2, 16.00 | Studium generale | Alpha-
bet ma 10, 19.30 | Marienborn ma 3, 
19.30 | A Prophet ma 17, 19.30 | Salt 
of the Earth di 25, 14.00 | hitchcock 
retropectief | North By Northwest 
wo 19, 19.30 | Rear Window wo 12, 
19.30 | Shadow Of A Doubt wo 5, 
19.30 (met lezing) | made in euro-
pe | Aanmodderfakker wo 5, 19.30 
(Première, met Gijs Naber) | premiè-
re limburgse documentaires | Twee 
levens één hart zo 9, 16.00 | movies 
that matter | Iranian ma 10, 19.30 | 

the maastricht Film cafe | Aanmod-
derfakker di 11, 19.30 (Engels ott) | 
jazz maastricht première | Whiplash 
wo 12, 19.30 | Focus op azië | Still the 
Water do 13, 19.30 | rusland Speci-
al | De meester en Margarita zo 16, 
14.00 | gay & lesbian Film Night | 
Praia do futuro di 18, 19.30 

middelburg 

k Cinema middelburg
Achter de Houttuinen 30 | 
0118613482 | cinemamiddelburg.
nl | Raadpleeg de website voor het 
programma

middelharnis 

k Fh middelharnis (Het diekhuus)
Beneden Zandpad 7 | 0187482400 
| Aanvang: 20.00 | hetdiekhuus.nl 
Blue Jasmin do 13 | Buitenkampers 
do 27 | Inside Llewyn Davis do 20 | 
Films op zaterdag in het diekhuus | 
Het Diner za 22 | The Secret Life of 
Walter Mitty za 8 

Neerijnen 

k Stroomhuis neerijnen
Van Pallandtweg 1 | 0613473992 | 
stroomhuisneerijnen.nl | Aanvang: 
19.30 
Filmklassieker | North by Northwest 
do 6 nov, 19.30 | Nederland leest | 
Een vlucht regenwulpen do 13 nov, 
19.30 | Nouvelle vague | 4-delige 
filmcyclus met inleidingen vr 21, vr 
28, vr 12 dec en vr 19 dec, 19.30 (vr 21, 
18.00 evt met Frans diner, reserveren 
noodzakelijk 

Nieuwegein 

k Ftn/Wolff nieuwegein
Passage 102 | 0306045678 | 
filmtheaternieuwegein.tk | Aan
vang: 20.15
Clouds of Sils Maria di 4 | Kreuzweg 
di 11 | Winter Sleep di 25 

Nijmegen 

k lux
Mariënburg 3839 | 
09005894636 | luxnijmegen.nl
premières | Aanmodderfakker van-
af do 6 | Jiao You (Stray Dogs) vanaf 
do 20 | Mommy vanaf do 13 | Om de 
wereld in 50 concerten vanaf do 27 | 
Party Girl vanaf do 20 | The Salvati-
on vanaf do 27 | Samba vanaf do 13 | 
Still Life vanaf do 20 | Still the Wa-
ter vanaf do 20 | Sunset Boulevard 
(klassieker) vanaf do 13 | Trash vanaf 
do 27 | Whiplash vanaf do 13 | Sneak 
preview | Verrassende voorpremiè-
re elke di, 22.00 | Filmontbijt | Elke 
zo, 11.00 (Reserveren is aanbevolen)| 
lIve on Screen | La Bayadère za 1, 
15.00 | Frankenstein zo 16, 15.00 | 
Filmcursus | Filmkring di 4, do 13, di 
18 en do 27, 12.00 | Cursus Premiè-
re ma 10 en ma 24, 19.30 | van woord 
naar beeld | Despair di 11, 19.30 | Il 
conformista di 25, 19.30 | tour de 
Film | avond rondom Matt Damon do 
6, 20.00 | dag van de Spirituele Film 
| Beasts of the Southern Wild + Die 
Wand zo 9, 12.00 (bij beide films een 
nagesprek) | luxclassics | Sunset 
Boulevard zo 9, 12.00 | Videodro-
me zo 23, 12.00 | Een vlucht regen-
wulpen zo 16, 12.00 | IndoFilmcafé 
| zo 9, 19.30 (filmtitel wordt t.z.t. op 
de website bekend gemaakt) | roze 
borrel | Praia do Futuro zo 9, 14.15 | 
cracking the Frame | Born to Fly: Eli-
zabeth Streb vs. Gravity di 18, 19.30 

(Let op: de film is niet ondertiteld) 
| FilmFlirt | do 20, 19.15, start film, 
19.45 eventueel diner vooraf, 17.30 | 
IdFa Special | The Possibilities are 
Endless + concert Edwyn Collins ma 
24, 20.30 | IDFA@LUX | Vijf van de 
beste documentaires van het Inter-
national Documentary Film Festival 
Amsterdam za 29 en zo 30 

Noorwolde 

k Cinema Paradiso/SWW ’t 
Vlechtwerk
Mandehof 13 | 0521320003 | sww.
eu | Raadpleeg de website voor het 
programma

oirschot 

k Filmclub/rabotheater de enck
De Loop 67 | 0499572691 | deenck.
nl 
Borgman di 18 

oldenzaal 

k Filmhuis/Stadstheater de Bond
Molenstraat 25 | 0541511094 | 
filmhuisoldenzaal.nl
Boyhood di 18 en wo 19 | Gone Back 
zo 9 en di 11, 20.00 | The Railway 
Man di 2 dec en wo 3 dec | Zwei Le-
ben di 4 en wo 5 

oosterhout 

k Filmhuis Oosterhout
Heuvel 27 | reserveren: filmhuisoos
terhout.nl 
Bon Dieu! do 6 t/m za 8, 19.15 | vr 7, 
10.30 | zo 9, 20.15 | Clouds of Sils 
Maria do 27 t/m za 29, 21.30 | vr 28, 
10.30 | Dorsvloer vol confetti do 13 
t/m za 15, 19.15 | vr 14 en wo 19, 10.30 
| zo 16, 20.15 | Kreuzweg do 13 t/m za 
15, 21.30 | wo 19, 20.15 | Magic in the 
Moonlight za 1, 19.15 | wo 5, 10.30 | 
do 6 t/m za 8, 21.30 | A Most Wanted 
Man za 1, 21.30 | zo 2 en wo 5, 20.15 
| Nena zo 23 en wo 26, 20.15 | za 22, 
14.00 | The Trip to Italy do 27 t/m za 
29, 19.15 | zo 30, 20.15 | Een vlucht 
regenwulpen wo 12, 10.30 en 20.15 | 
Winter Sleep do 20 t/m za 22, 19.15 | 
zo 23, 20.15 | vr 21 en wo 26, 10.30 

oosterwolde 

k Cinema Paradiso/Fletcher Hotel 
de Zon
Stationsstraat 1 | info en reserve
ren: kunstwerf.com | Raadpleeg de 
website voor het programma

oss 

k Cultuurpodium Groene engel
Kruisstraat 15 | 0412405504 | 
groeneengel.nl | Raadpleeg de 
website voor het programma

oudenbosch 

k Filmtheater Fanfare
Pagnevaartweg 109 (Markland 
College) | 0165314503 | filmthea
terfanfare.nl
The Fault on Our Stars di 28 okt, 
19.30 | Jimmy’s Hall do 23 okt, 20.15 
| Kreuzweg do 30 okt, 20.15 | Locke 
do 20, 20.15 | Wild Tales do 27, 20.15 
| Winter Sleep do 6, 20.15 | Neder-
land leest | Een vlucht regenwulpen 
do 13, 20.15 | verwacht | A Thousand 
Times Good Night | Pride 

Het kompas wijst naar het noorden
Het noordelijk Film Festival, dat 
van 5 t/m 9 november in Slieker 
Film en Stadsschouwburg De 
Harmonie in Leeuwarden wordt 
gehouden, doet recht aan zijn 
naam, want ook nu weer richt het 
festival zich op films uit Noord- 
Europa. Het doet dat met het pro-
gramma Noordse Focus, dat films 
bevat uit Noorwegen, Zweden, 
Finland, Denemarken en IJsland. 
Geen toeval dus dat het festival 
met een film uit deze contreien 
opent, namelijk met de IJslandse 
Oscarinzending Of Horses and 
Men. De film, die meerdere ver-
haallijnen bevat, speelt zich af in 
een dorpje waarin de relatie tus-
sen mens en paard vanzelfspre-
kend is. Het verklaart de titel van 
de film, waarin mens en paard sa-
men huzarenstukjes uithalen. Het 
doet misschien een idyllische na-
tuurfilm vermoeden, maar de de-
buutfilm van Benedikt Erlingsson 
is een met donkere humor over-
goten vertelling over liefde, seks, 
dood en rivaliteit. Naast deze film 
bevat Noordse Focus ruim veertig 
speelfilms en documentaires, zo-
wel publieks- als artfilms. Er is 
ook een Nordic Horror Night met 
onder meer de Deense arthouse-
horror When Animals Dream, over 

een zestienjarige dochter die met 
haar vader en moeder op een ei-
landje woont, waar zich plotse-
ling vreemde sterfgevallen voor-
doen. Naast het noorden kijkt het 
festival met het programma Cine-
ma van de lage landen ook naar 
Nederland en België. Uit België is 
Halfweg te zien, waarin een man 
naar een huis verhuist waarin hij 
de levende oude eigenaar aan-
treft, wat vreemd is, omdat de 
man al een tijdje dood is. Klinkt 
naar horror, maar Halfweg is een 
komedie van Geoffrey Enthoven, 

die eerder veel succes had met 
Hasta la vista. Traditiegetrouw is 
er ook een programma van het 
Fries Film Archief. Andere festi-
valonderdelen: het Noordelijke 
Amateur Film Festival, Nieuwe 
Noordelijke Oogst en het 48 Hour 
Film Project. Nieuw dit jaar is 
Sounds & Cinema, dat zich richt 
op band tussen film en muziek. In 
dit kader is in Poppodium Romein 
onder meer de concertfilm Biop
hilia Live, die een nieuwe beeld-
taal bevat bij de muziek van Björk.
 NoordelIjkFIlmFeStIval.Nl
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effectief gebruik-
makend van anti- 
spectaculaire 
filmlocaties leidt 
shariff korver zijn 
geloofwaardige 
misdaadkroniek 
met vaste hand 
naar de onvermij-
delijk ontknoping. 
het superieure 
acteerwerk van 
nasrdin dchar 
doet de rest.

Fritz de jong over Infiltrant in 
de Filmkrant

wheN aNImalS dream
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purmerend
k Filmhuis Purmerend
Kerkstraat 11 | 0299416506 (re
serveringen via internet) | film
huispurmerend.nl | Aanvang: 20.30
Bon Dieu! za 15 en di 18 | The Double 
vr 7 | Eastern Boys vr 21 | The Fault 
in Our Stars za 8 en di 11 | Night Mo-
ves vr 14 | Shirley: Visions of Rea-
lity vr 28 | A Thousand Times Good 
Night za 29 | Een vlucht regenwul-
pen di 4 | Zwei Leben za 22 en di 25 

roermond
k eCi Cultuurfabriek
ECI 13 | 0475317171 | ecicultuurfa
briek.nl
The Birds zo 2, 16.00 | Bon Dieu! do 
20 en do 27, 20.00 |  vr 21 en za 22, 
19.30 | ma 24, 19.15 | di 25, 20.15 | vr 
28, 21.30 | zo 30, 14.00 | Chef di 4, 
di 11, di 18, vr 21 en di 25, 20.00 | zo 
23, 16.30 | Clouds of Sils Maria za 1, 
21.30 | zo 2, 14.15 | wo 5, 20.00 | Gett: 
The Divorce Trial of Viviane Amsa-
lem do 13 en do 20, 20.15 | vr 14 en, 
za 15, 19.35 | zo 16, 14.15 | ma 17, 19.15 

| za 22, 21.30 | wo 26, 20.00 | L’hom-
me qu’on aimait trop do 13, 20.00 | 
vr 14, 21.45 | za 15, 19.30 | zo 16, 14.00 
| ma 17, 19.00 | wo 19  en wo 26, 20.15 
| vr 21, 21.30 | zo 23, 14.15 | Kreuzweg 
za 1, 19.35 | zo 2, 16.45 | ma 3, 19.15 | 
wo 5 en wo 12, 20.15 | do 6, 20.00 | vr 
7 en za 8, 21.45 | zo 9, 14.00 | Life of 
Crime do 27, 20.15 | vr 28, 19.30 | za 
29, 21.45 | Magic in the Moonlight 
za 1, 21.45 | zo 2, 14.00 | Maps to the 
Stars vr 7 en za 8, 19.30 | zo 9, 16.45 | 
ma 10, 19.45 | wo 12 en wo 19, 20.00 | 
vr 14, 21.30 | za 15, 21.40 | zo 16, 16.30 
| A Most Wanted Man za 1, 19.30 | 
ma 3, 19.00 | di 4 en di 11, 20.15 | vr 7 
en za 8, 21.30 | zo 9, 16.30 | Nena do 
6 en di 18, 20.15 | vr 7 en za 8, 19.45 | 
zo 9, 14.15 | ma 10, 19.00 | vr 14, 19.30 
| za 15, 21.45 | zo 16, 16.45 | Psycho 
za 1, 00.15 | The Trip to Italy vr 28 en 
za 29, 19.45 | zo 30, 16.30 | Winter 
Sleep za 22 en ma 24, 19.00 | zo 23, 
14.00 | za 29, 19.30 | zo 30, 14.15 

rotterdam
k lantaren Venster
Otto Reuchlinweg 996 (gebouw 
New Orleans, Wilhelmina Pier) | 
0102772277 | lantarenvenster.nl | 
Aanvang: 19.30
premières | 3 Coeurs vanaf do 6 | 
Mommy vanaf do 13 | My Old Lady 
vanaf do 27 | Party Girl vanaf do 20 
| The Salvation vanaf do 6 | Sam-
ba vanaf do 13 | Still Life vanaf do 20 
| Still the Water vanaf do 20 | Whi-
plash vanaf do 13 | White Bird in a 
Blizzard vanaf do 20 | Sneak pre-
view | Verrassende voorpremière elke 
ma, 21.30 | de rotterdamse Filmclub 
| Voorpremières en de beste actuele 
films vr 3 | gay Film Night | Praio do 
futuro di 7, 21.30 | rotterdams open 
doek | Een avond met de beste Rot-
terdamse korte films di 11, 20.00 | 
docs | Om de wereld in 50 concer-
ten vanaf do 27 | royal opera house 
live | L’elisir d’amore wo 26, 20.15 
k Pathé de kuip
Cor Kieboomplein 501 | 09001458 
| pathe.nl | Raadpleeg de website 
voor het programma

Schagen
k Fth de luxe/Scagon theater
Torenstraat 1B (Cultuurhuis M18) | 
0224213162 | filmtheaterdeluxe.nl 
| Aanvang: do 20.00
Deux jours, une nuit do 13 t/m za 
15, do 20 en vr 21 | Eternal Sunshine 
of the Spotless Mind do 6 | A Most 
Wanted Man do 27 en vr 28 | Sagra-
da: El misterio de la creación vr 7 

Schiedam
k Wenneker Cinema
Vijgensteeg 2 | 0104733000 | 
wennekercinema.nl
Clouds of Sils Maria do 13 t/m za 15, 
20.30 | Dorsvloer vol confetti vr 31 
okt en za 1, 21.00 | zo 2, 15.00 | Gett, 
the Divorce Trial of Viviane Amsa-
lem do 20 t/m za 22, 20.30 | Heli-
um do 30 okt, vr 31 okt en za 1, 20.30 
| A Most Wanted Man vr 14, za 15, 
vr 21 en za 22, 21.00 | zo 16 en zo 23, 
15.00 | Nena do 6 t/m za 8, 20.30 | zo 
9, 15.00 | Suikerzoet | Filmfestival do 
27 t/m zo 30 

Schiermonnikoog
k  Cinema Paradiso/Filmhuis aan 
Zee
Torenstreek 18A (Dorpshuis) | 
0519531456 | uitzinnig.nl | Raad

pleeg de website voor het program
ma

Schijndel
k Filmclub Schijndel/City theater
Hoofdstraat 145 | 0735474837 | 
schijndelfilm.nl | Raadpleeg de 
website voor het programma
k Het Gasthuis
Lidwinahof 70

Sittard
k Filmhuis Het domein
Kapittelstraat 6 | 0464514384 | 
filmhuishetdomein.nl | Aanvang: 
20.00
Brozer vr 28 t/m zo 30 | Chef vr 14 
t/m zo 16 | Doubt ma 24 | The Hours 
ma 10 | Kreuzweg vr 7 t/m zo 9 | 
Maps to the Stars za 1 en zo 2 | A 
Most Wanted Man vr 21 t/m zo 23 | 
La pianiste ma 3 | Spring Summer, 
Fall, Winter…and Spring ma 17 | ma-
tinee voorstelling | Chef ma 17, 15.00 

Sneek
k Filmhuis Sneek/CineSneek
Leeuwenburg 12 | 0582165619 | 
filmhuissneek.nl | Aanvang: 20.00 | 
Raadpleeg de website voor het 
volledige programma

Soest
k Filmhuis artishock
Steenhoffstraat 46a | 0643870112 
| artishocksoest.nl
Boyhood ma 17, 15.00 en 20.15 | wo 
19, 20.15 | Deux jours, une nuit ma 
10, 15.00 en 20.15 | wo 12, 20.15 | The 
Immigrant ma 3, 15.00 en 20.15 | wo 
5, 20.15 | Jimmy’s Hall ma 24, 15.00 
en 20.15 | wo 26, 20.15 | Filmcur-
susfilm | Duel zo 2, 20.15 | Fargo zo 
9, 20.15 | Grizzly Man zo 23, 20.15 | 
Mon oncle zo 16, 20.15 | Venus in Fur 
zo 30, 20.15 

Spijkenisse
k arcaplex
Groene Kruisweg 19 | 0181602444 
| arcaplex.nl | raadpleeg de website 
voor actuele informatie

Stadskanaal
k  Filmliga Stadskanaal
Menistenplein 9 | 0599610777 | 
smoky.nl | Aanvang: 20.15
Deux jours, une nuit di 4 | Eastern 
Boys di 25 | Jimmy’s Hall di 18 | Zwei 
Leben di 11 

Stiens
k  Cinema Paradiso/dorpshuis de 
Skalm
Pyter Jurjensstrjitte 17 | 058
2575220 | regiostiens.nl /filmhuis | 
Raadpleeg de website voor het 
programma

tiel
k Filmtheater agnietenhof
St. Agnietenstraat 2 | 0344673500 
| agnietenhof.nl | raadpleeg de 
website voor actuele informatie
k metro
Walstraatje 4 | 0344613737 | bio
scooptiel.nl | Aanvang: 20.00 | 
raadpleeg de website voor actuele 
informatie

tilburg
k Cinecitta
Willem II straat 29 | 0683698775 | 
cinecitta.nl 
premières | Aanmodderfakker van-
af do 6 | Mommy vanaf do 13 | My Old 
Lady vanaf do 27 | Om de wereld in 
50 concerten vanaf do 27 | Still the 
Water vanaf do 20 | Whiplash vanaf 
do 13 | Nog te zien | 20.000 Days on 
Earth | The Disappearance of Ele-
anor Rigby: Him & Her | Leviathan | 
Wild Tales | Film & levensbeschou-
wing | Fill the Void di 25, 19.00 (met 
lezing) | Filmkrant live | Om de we-
reld in 50 concerten vanaf zo 30, 
11.00 (met lezing & lunch) 

uden 

k Filmhuis de Pul
Kapelstraat 13 | 0413265091 | 
filmpul.com | Raadpleeg de website 
voor het programma

utrecht 

k ’t Hoogt
Hoogt 4 | 0302328388 | hoogt.nl
Nieuwe films | Mommy vanaf do 13 
(voorpremière op zo 9) | Om de we-
reld in 50 concerten vanaf do 27 
| Qissa vanaf do 6 | Still the Wa-
ter vanaf do 20 | Stray Dogs vanaf 
do 20 | Sunset Boulevard vanaf do 
13 | Impakt Festival | do 30 okt t/m 

zo 2 | movies & Science | Ecopolis 
ma 3 (met nagesprek) | zin in ouder 
worden | Autumn Gold di 4 | India 
Film Festival | Listen...Amaya, Qis-
sa en Amma & Appa za 8 | Film met 
q&a | A Shtetl in the Caribbean ma 
9 | Film & lezing | Qissa di 11 | roze 
maandag | Praia do futuro ma 17 
k louis Hartlooper Complex
Tolsteegbrug 1 | 0302320452 | 
hartlooper.nl | raadpleeg de website 
voor het wekelijkse programma
k Springhaver 1 en 2
Springweg 50 | 0302313789 | raad
pleeg de wekelijkse filmladder en 
Uitloper

veendam 

k Filmhuis vanBeresteyn
Museumplein 5a | 0598317730 | 
vanberesteyn.nl | Aanvang: 20.00
Aftermath ma 24 | Boyhood ma 3 | 
Joe ma 17 | Zwei Leben ma 10 

veenendaal 

k Filmhuis Veenendaal
Kees Stipplein 72 (Spectrum) | 
alleen info 0318582669 | filmhuis
veenendaal.nl | Raadpleeg de web
site voor het programma

venlo 

k Filmtheater de nieuwe Scene
Nieuwstraat 13 | 0773518183 | 

nog meer over film weten? 
de Filmkrant komt live in de 
film theaters bij u in de 
buurt. Filmkrantmede
werkers verzorgen elke 
maand inleidingen bij must 
Seefilms en inleidingen,  
lezin  gen, Q&a’s en work
shops bij andere films uit 
het actuele aanbod en film
programma’s. 

Cursus the Hitchcock touch 
k Filmtheater Voorschoten 
North by Northwest | 1 november 
20.00 uur  | Dana Linssen
Rear Window | 7 november 20.00 
uur | Gerlinda Heywegen
The Birds  | 14 november 20.00 uur 
| Janna Reinsma

mommy Must See
k the movies amsterdam 
14 november | Ronald Rovers
k Filmschuur Haarlem 
15 november 16.00 uur | Ronald 
Rovers
k de Filmhallen amsterdam 
15 november avond | Ronald Rovers
k Chassé Cinema Breda 
18 november 19.20 uur | Ronald 
Rovers

deux jours, une nuit Must See
k Filmhuis de luxe Schagen 
20 november 20.00 uur | Gerlin-
da Heywegen

Stray dogs Must See
k rialto amsterdam  
20 november 21.00 uur | Dana 
Linssen
Met dank aan Contact Film

Om de wereld in 50 concerten 
Must See
k Cinecitta tilburg 
30 november 11.00 uur | Janna 
Reinsma

Raadpleeg ook de agenda van 
uw filmtheater | Voor meer 
infor matie en boekingen 
FIlmkraNt.Nl/FIlmkraNt.lIve

wordt terminaal 
ziek zijn met een 
camera op je ge-
richt een acteer-
prestatie? Brozer 
voelt ongemakke-
lijk doordat hij de 
kijker in een 
voyeuristische rol 
dringt. willen we 
in de bioscoop aan 
het stervensbed 
van pauw zitten? 
waarom wilde de 
actrice haar ster-
vensproces ei-
genlijk via film 
met iedereen de-
len? 

jos van der burg in de 
Filmkrant

Ondertussen bij de buren
Er gebeurt veel in Oost- en Zuid-
oost-Europa, maar we zien er 
weinig van in de filmtheaters. Het 
eastern neighbours Film Festival, 
dat van 6 t/m 15 november in 
Filmhuis Den Haag en Het Nuts-
huis wordt gehouden, voorziet in 
de lacune. Dit jaar besteedt het 
festival speciale aandacht aan de 
gevolgen van de val van de Ber-
lijnse Muur vijfentwintig jaar ge-
leden. Het doet dat, onder de titel 
Is power deaf to us?, met een dis-
cussie over de vraag of kunst, in 
het bijzonder films, kunnen bij-
dragen aan sociale veranderingen. 
Een panel gaat aan de hand van 
filmfragmenten in op de kwestie. 
Er zijn ook films over te zien, zoals 
de documentaire Everyday Rebel
lion, die een caleidoscopisch 
beeld geeft van protestgroepen op 
de hele de wereld, van betogers in 
Egypte tot de vrouwengroep Fe-
men in Oekraïne. Het programma 
Current Cinema telt twaalf recen-
te Oost- en Zuid-Europese films. 
Te zien is onder meer Goodbye 
Mom van de Russische regisseur 
Svetlana Proskurina, die we in 
Nederland van lang geleden ken-

nen van De wals van het toeval. In 
haar nieuwste film zet een vrouw 
haar gezinsleven op het spel voor 
een verliefdheid. In Barbarians 
van de Servische regisseur Ivan 
Ikic wordt een tiener in Belgrado 
geconfronteerd met zijn vader, 
van wie hij dacht dat hij tijdens de 
oorlog in Kosovo was omgeko-
men. Speciale aandacht is er ook 
voor Kroatië. Uit het land zijn ze-
ven korte en lange films te zien. 
Het festival vertoont ook altijd 
een in heden of verleden verbo-
den film. Deze keer is dat Early 
Works van Zelimir Zilnik. De film, 
die in 1969 de Gouden Beer op het 
filmfestival in Berlijn won, werd 
in Joegoslavië verboden omdat hij 
een slechte invloed op jongeren 
zou hebben. De film portretteert 
een groepje Joegoslavische jonge 
revolutionairen, dat de ‘massa’ 
politiek bewust wil maken. De fa-
brieksarbeiders hebben geen 
boodschap aan hun marxis-
tisch-leninistische retoriek, 
waarna de revolutionaire missie 
ontspoort. De 72-jarige Zelimir 
Zilnik zal op het festival aanwezig 
zijn. eNFF.Nl

everyday rebellIoN



nieuwescene.nl | Raadpleeg de 
website voor het programma

vlaardingen 

k Filmtheater Het Zeepaard
Veerplein 134e (JT Bioscoop, kleine 
zaal) | info@hetzeepaard.nl | het
zeepaard.nl (info & reserveren) 
Clouds of Sils Maria do 27, 20.30 | zo 
30, 16.15 | Jimmy’s Hall do 6, 20.30 | 
zo 9, 16.15 | Kreuzweg do 20, 20.30 | 
zo 23, 16.15 | Magic in the Moonlight 
do 13, 20.30 | zo 16, 16.15 | Shirley: 
Visions of Reality do 30 okt, 20.30 
| zo 2, 16.15 (met inleiding) | extra | 
Een vlucht regenwulpen (raadpleeg 
de site voor de datum) 

vlissingen 

k Cine City
Spuikomweg 1 | zie de bioscooplad
der en de agenda in de dagbladen

wageningen 

k Filmhuis movie W
Generaal Foulkesweg 42a (’t Ven
ster) | moview.nl 
Brozer do 27 en za 29, 20.30 | Club 
Sandwich za 1, ma 3 en wo 5, 20.30 | 
Il Conformista do 20 en za 22, 20.30 
| zo 23, 16.00 | Marnie zo 2, 20.30 
| zo 9, 16.00 | Nena do 6, za 8, di 11, 
wo 12, vr 14 en zo 16, 20.30 | Sagra-
da: El misteri de la creació vr 28 en 
zo 30, 20.30 | Shado’ Man ma 24 en 
wo 26, 20.30 | The Tale Of Princess 
Kaguya zo 2, 16.00 | di 4, 20.30 | Een 
vlucht regenwulpen zo 9, 20.30 | zo 
16, 16.00 | Waste Land vr 7, 20.30 | 
Watermark do 13, za 15, di 18, wo 19, 
vr 21, zo 23 en di 25, 20.30 
k Heerenstraattheater
Molenstraat 1b | 0317414029 | 
heerenstraattheater.nl | Raadpleeg 
de website voor het programma

wassenaar 

k Filmhuis
Langstraat 40 | 0705113397 | 
obvw.nl /filmhuiswassenaar | 
Raadpleeg de website voor het 
actuele programma
Brozer vr 14, 20.15 | wo 19 en za 22, 
20.00 | Chef ma 17 en vr 21, 20.00 | 
zo 23, 15.15 | di 25, 14.00 | Clouds of 
Sils Maria za 15, ma 24, wo 26 en vr 
28, 20.00 | di 18, 14.00 | zo 30, 15.15 
| Dorsvloer vol confetti zo 2, 15.15 
| ma 3, za 8 en wo 12, 20.00 | di 11, 
14.00 | Gemma Bovery za 29, 20.00 
| A Most Wanted Man za 1, wo 5, vr 

7 en ma 10, 20.00 | di 4, 14.00 | zo 9, 
15.15 | doc-matinee | Food Inc. vr 21, 
15.30 | Special Louis van Gasteren vr 
28, 16.30 | high wine movie | Chef 
zo 16, 14.30 

weesp 

k theater City Of Wesopa
Herengracht 23 | 0294458093 | 
wesopa.nl | Aanvang: 20.00
Brozer do 13 | Club Sandwich do 27 | 
Jimmy’s Hall do 20 | A Most Wanted 
Man do 6 | Zwei Leben zo 2 

winterswijk 

k Filmhuis/Servicetheater 
Skopein
Meddosestr 48 | 0543521515 | 
filmhuiswinterswijk.nl | Aanvang: 
21.00
Begin Again di 11 | Deux jours, une 
nuit di 4 | Magic in the Moonlight 
di 25 | A Thousand Times Good 
Night di 18 

woerden 

k annexCinema
Rosmolenlaan 1 | 0348436510 | 
annexcinema.nl | Raadpleeg de 
website voor het programma

zaandam 

k Filmtheater de Fabriek
Jan Sijbrandsteeg 12 | 0756311993, 
reserveren via belbios | defabriek.
nl
Afscheid van de maan vr 7 en di 11 | 
Begin Again vr 31 okt, zo 2 en di 4 | 
Boyhood vr 31 okt, za 1 t/m ma 3 en 
wo 5 | Chef do 13 t/m zo 16, di 18, do 
20, vr 21, zo 23 en wo 26 | Club Sand-
wich do 13, za 15, zo 16, za 22, zo 23, 
ma 24 en wo 26 | Dorsvloer vol con-
fetti do 30 okt, za 1, vr 7, za 8, zo 9 en 
wo 12 | Helium za 1, zo 2 en wo 5 | The 
Homesman do 30 okt, vr 31 okt, zo 
2 en ma 3 | L’homme qu’on aimait 
trop do 30 okt, vr 31 okt, za 1, zo 2 en 
di 4 | Jimmy’s Hall vr 7 t/m ma 10, wo 
12 t/m vr 14, zo 16 en di 18 | Magic in 
the Moonlight vr 14 t/m ma 17, wo 

19 t/m zo 23 en di 25 | Maps tot the 
Stars vr 21, zo 23 en ma 24 | A Most 
Wanted Man do 6 t/m zo 9, di 11, vr 
14 t/m ma 17, wo 19, vr 21 t/m zo 23 en 
di 25 | Een vlucht regenwulpen do 
6, za 8, zo 9 en ma 10 | Film met na-
gesprek | Dorsvloer vol confetti do 
30 okt | Helium zo 2 | Film met in-
leiding | Chef do 20 | Een vlucht re-
genwulpen do 6 | Film met q&a | Af-
scheid van de maan vr 7 | Speci-
al | Club Sandwich met 2 voor 1 actie 
voor moeders en zonen do 13 

zaltbommel 

k Filmtheater Cinemaarten
In Theater de Poorterij Nieuw
straat 2 | reserveren via email 
cinemaarten@planet.nl | Aanvang: 
20.15
Clouds of Sils Maria di 11 | Dans-
vloer vol confetti di 2 dec | Kreu-
zweg di 18 | Magic in the Moonlight 
di 25 | Sagrada: El misterio de la 
creación di 4 

zevenaar 

k Filmhuis Zevenaar
Wittenburgstr 14 | 0316331527 
|reserveringen 0316344250 (na 
19.15) | filmhuiszevenaar.nl 
Atonement do 13, 20.15 | di 18, 14.30 
| Broos do 27 en vr 28, 14.30 | Brozer 
za 29 en zo 30, 20.15 | Clouds of Sils 
Maria za 1 en zo 2, 20.15 | di 4, 10.30 
| wo 5, 14.30 | Eastern Boys vr 14 en 
di 18, 20.15 | Jimmy’s Hall za 8 t/m 
ma 10 en wo 19, 20.15 | di 11, 10.30 
| do 13, vr 14 en ma 17, 14.30 | Kreu-
zweg do 27 en vr 28, 20.15 | Magic in 
the Moonlight ma 3, di 4, do 6 en vr 
7, 14.30 | di 4, 20.15 | Nena vr 7, di 11, 
wo 12 en za 15 t/m ma 17, 20.15 | ma 
10 t/m wo 12 en zo 16, 14.30 | di 18, 
10.30 | The Trip to Italy do 20, vr 21, 
ma 24 en di 25, 14.30 | do 20, vr 21, zo 
23 en di 25, 20.15 | To Catch a Thief 
ma 3 en wo 5, 20.15 | Een vlucht re-
genwulpen ma 24 en wo 26, 20.15 | 
di 25, 10.30 

zierikzee 

k Filmtheater Zierikzee
Korte Nobelstraat 3739 | 0111
411223 | fizi.nl | Raadpleeg de web
site voor het programma

zoetermeer 

k Fth Cine Utopia/bioscoop 
Utopolis
Oostwaarts 70 | 0793300366 | 
cineutopiazoetermeer.nl | Raad
pleeg de website voor het program
ma

zutphen 

k Filmtheater luxor
Houtmarkt 64 | 0575513750 | 
filmtheaterluxor.nl
Bon Dieu! za 1, 18.30 | ma 3, 20.30 
| Boyhood do 20 t/m za 22, di 25, vr 
28 en zo 30, 20.00 | Despair vr 7, zo 
9 en di 11, 20.30 | Drift vr 21, 17.00 | 
zo 23 en wo 26, 20.30 | Easternboys 
vr 14, ma 17 en wo 19, 20.30 | Gem-
ma Bovary do 27, 20.30 | vr 28, 17.00 
| za 29, 21.00 | Gett do 13 en di 18, 
20.30 | za 15, 21.00 | La jaula d’oro 
za 22, 17.00 | ma 24, 20.30 | di 25, 
14.30 | Jimmy’s Hall zo 2, 20.30 | di 
4, 14.30 | Manuscripts don’t Burn 
za 29, 18.30 | Maps to the Stars do 
6, 20.30 | vr 7, 17.00 | za 8, 21.00 | di 
11, 14.30 | A Most Wanted Man vr 
14, 17.00 | zo 16, 20.30 | Reunion za 
15, 18.30 | di 18, 14.30 | Sacro Gra za 
1, 21.00 | di 4, 20.30 | Sepideh za 8, 
18.30 | ma 10, 20.30 | v. Someren wo 
12, 20.00 

zwolle 

k Filmtheater Fraterhuis
Blijmarkt 25 | reserveren via website 
| filmtheaterfraterhuis.nl
The Disappearance of Eleanor Rig-
by: Him & Her (met pauze) vr 31 okt, 
za 1, vr 7 en za 8, 20.00 | zo 2 en zo 9, 
19.30 | ma 3 en ma 10, 14.00 | di 4 en 
wo 12, 19.45 | Dorsvloer vol confetti 
vr 31 okt en vr 14, 14.00 | vr 31 okt en 
za 1, 18.00 | zo 2, 11.45 | di 4, wo 5, vr 
7 en wo 12, 14.30 | do 6 en di 11, 20.30 
| za 8, 16.30 | zo 9 en zo 16, 11.15 | 
wo 19, 18.30 | Gemma Bovery vr 21, 
14.00 | za 22, 16.30 | zo 23 en ma 24, 
14.30 | di 25, 20.30 | Le grand cahier 
vr 14 en za 15, 21.00 | zo 16, 19.30 | ma 
17, 14.00 | di 18, 19.45 | The Hund-
red-Foot Journey do 30 okt t/m za 1, 
16.30 | zo 2, 14.30 | wo 5, 14.00 | Le-
viathan do 30 okt, ma 3, wo 5 en ma 
10, 19.45 | vr 31 okt en za 1, 18.45 | zo 
2, 17.00 | 
di 4 en do 6, 14.00 | vr 7, 16.30 | zo 9, 
14.15 | Mommy vr 28 en za 29, 21.00 
| zo 30, 19.30 | di 2 dec, 19.45 | wo 3 
dec, 14.00 | My Old Lady do 27, ma 1 
dec en wo 3 dec, 20.30 | vr 28 en di 
2 dec, 14.30 | vr 28 en za 29, 19.00 | 
zo 30, 11.15 en 17.00 | Nena vr 21 en zo 
23, 16.30 | wo 26, 18.45 | Pride vr 7 en 
za 8, 21.00 | zo 9, 20.00 | di 11, 19.45 
| wo 12 en wo 19, 14.00 | vr 14, 16.00 | 
za 15, 16.30 | zo 16, 14.30 | Samba do 
13 en di 25, 14.00 | do 13, ma 17, wo 
19, do 20, ma 24 en di 2 dec, 20.30 | 
vr 14, za 15, vr 21 en za 22, 19.15 | zo 16 
en zo 23, 17.00 | di 18, do 27 en zo 30, 
14.30 | zo 23, 11.15 | wo 26, 19.45 | vr 
28 en za 29, 16.30 | Still Life do 20, 
di 25, do 27 en wo 3 dec, 19.45 | vr 21 
en wo 26, 14.30 | vr 21 en za 22, 21.00 
| za 23 en vr 28, 19.30 | ma 24, vr 28, 
ma 1 dec en di 2 dec, 14.00 | za 29, 
20.30 | zo 30, 20.00 | St. Vincent do 
30 okt, di 4, wo 5 en ma 10, 20.30 | vr 
31 okt, ma 3 en do 6, 14.30 | vr 31 okt 

Drift brengt in de 
eerste plaats een 
emotie over en 
buit daarvoor alle 
middelen waar-
over film kan be-
schikken uit: dus 
zijn de land-
schapsopnamen 
weids, is de mu-
ziek lyrisch en de 
actie intens. de 
film laat je de cha-
os ervaren voor-
dat die zich uitein-
delijk samenvoegt 
tot een verhaal 
dat je kunt naver-
tellen. 

Sasja koetsier in de 
Filmkrant

Regenwulpen en dominees
Tot een paar decennia geleden 
bibberden veel Nederlanders bij 
met hel en verdoemenis zwaaien-
de zwaar calvinistische domi-
nees. De mens was slecht en de 
aarde een poel van verderf. De in-
vloed van deze dominees op het 
denken en doen van mensen valt 
nu nauwelijks nog voor te stellen. 
Het verklaart dat Dorsvloer vol 
confetti, Tallulah Schwabs verfil-
ming van Franca Treurs coming of 
age-drama over een tiener in een 
streng gereformeerd Zeeuws mi-
lieu, eerder nostalgisch dan pijn-
lijk is. Bij de publicatie van Maar-
ten ’t Harts roman een vlucht re
genwulpen in 1978 hing er nog een 
andere sfeer. De greep van de 
zwarte kousenkerk was ook toen 
al stevig aan het afnemen, maar 
veel mensen die zich van het ge-
loof hadden afgekeerd, hadden er 
pijnlijke herinneringen aan. On-
der hen Maarten ’t Hart, die in 
Maassluis een strenge Bijbelvaste 
opvoeding had genoten. Nou ja, 
genoten: met Een vlucht regen
wulpen rekende hij hard af met 

zijn religieuze opvoeding. De ro-
man was een groot succes en werd 
drie jaar later door Ate de Jong 
verfilmd. Ook de film, waarin de 
hoofdpersoon om hun hardvoch-
tigheid een stel ouderlingen de 
deur uitschopt, was succesvol. 
Wie het boek niet kent, kan het in 

november in het kader van de 
campagne Nederlands Leest gra-
tis krijgen in bibliotheken. Wie de 
film niet kent, kan vanaf 30 okto-
ber in Eye en andere filmtheaters 
terecht bij de gerestaureerde klas-
sieker. Terug naar de tijd toen in 
zwart geklede mannen mensen 
met gruwelverhalen over een 
wrekende god de stuipen op het 
lijf joegen.
 eyeFIlm.Nl
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Rialto in november

Rialto podium
14 november 11.00 uur | rialto 
Filmclub #2 | Party Girl 
Het scenario werd geschreven 
door coregisseur Samuel Theis; 
hij baseerde het verhaal op het le-
ven van zijn moeder Angelique 
Litzenburger, die in deze film zelf 
de hoofdrol vertolkt. Het resul-
taat is een emotioneel en waar-
achtig portret van een vrouw die 
ongebruikelijke keuzes in haar le-
ven heeft gemaakt.  Zoals altijd 
wordt de Filmclub ingeleid en is er 
na afloop een kopje koffie met iets 
lekkers. 

29 november 16.00 uur | Om de 
wereld in 50 concerten (Heddy 
Honigmann, 2014) | Fascinerend 
en emotioneel portret van men-
sen voor wie muziek alles bete-
kent: zowel de orkestleden als de 
bezoekers. De film laat zien hoe 
het orkest een universele taal 
spreekt, die elke toehoorder, on-
geacht zijn culturele achtergrond, 
rechtstreeks in het hart raakt. 
Heddy Honigmann is bij de voor-
stelling aanwezig en wordt na af-
loop geïnterviewd.

Meer informatie
rIaltoFIlm.Nl

advertorIal

party gIrl

eeN vlucht regeNwulpeN



en za 1, 21.30 | zo 2, 11.15 en 20.0 | vr 7 
en za 8, 18.00 | zo 9, 11.45 | The Third 
Side Of The River vr 7, 16.00 | zo 9, 
16.30 | di 11, 14.00 | Wakolda do 6 en 
ma 17, 19.45 | vr 7 en di 18, 14.00 | vr 7, 

za 8, vr 14, za 15 en wo 19, 19.00 | zo 
9, 17.00 | ma 10, di 11 en do 13, 14.30 | 
wo 12, 20.30 | zo 16, 11.45 | Whiplash 
do 13 en ma 24, 19.45 | vr 14, ma 17, 
do 20, di 25 en ma 1 dec, 14.30 | vr 14, 

za 15, vr 21, za 22 en vr 28, 21.30 | zo 
16 en zo 23, 20.00 | di 18 en wo 26, 
20.30 | wo 19, 21.00 | ma 24, 19.45 
| do 27, 14.00 | za 19, 18.30 | zo 30, 
11.45 | verwacht | 3 Coeurs | Mr. Tur-

ner | Une nouvelle amie | The Salt 
of the Earth | Wild Tales | klassie-
ker | Despair zo 30, 16.30 | ma 1 dec, 
19.45 | Nederland leest | Een vlucht 
regenwulpen vr 31 okt, 16.00 | zo 2, 
16.30 | ma 3, 20.30 | the hitchcock 
touch tour | Rear Window vr 14 en zo 
16, 16.30 | café zinnema | As Above, 
So Below za 29, 22.30 

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 

k Fth de lieve Vrouw
Nog te zien | Johan en de verenko-
ning 6+

amsterdam 

k eye Filmmuseum
Wiplala 6+ vanaf 19 | Nog te zien | 
Hocus Pocus met Alfons Alfrink 
4+ | Johan en de verenkoning 6+ | 
Het leven volgens Nino 6+ | Trippel 
trappel dierensinterklaas 4+ | an-
nie mg Schmidt + 25 jaar bos bros | 
Abeltje 6+ za 15 en zo 30 | Ja zuster 
nee zuster 8+ za 29 | Minoes 6+ zo 2 
en zo 16 | Pluk van de Petteflet 6+ zo 
9 en zo 23 | IdFa junior | Kids & Docs 
zo 30 | klIk! jeugdprogramma | Ani-
mated shorts zo 9 

k rialto
Nog te zien | Hocus Pocus met Alf-
ons Alfrink 4+ | Johan en de veren-
koning 6+ | Het leven volgens 
Nino 6+ 

apeldoorn 

k Filmtheater/Podium Gigant
Hocus Pocus met Alfons Alfrink 
4+ za 1, zo 2, za 8, zo 9, za 15, zo 16, 
za 22, zo 23, za 29 en zo 30 | Klei-
ne Anna & lange oom 4+ za 1, zo 2, 
za 8, zo 9, za 15, zo 16, za 22, zo 23, za 
29 en zo 30 

arnhem 

k Focus Filmtheater
Hocus Pocus met Alfons Alfrink 
4+ elke za en zo, 13.35 | Johan en de 
verenkoning 6+ elke za en zo, 13.30 | 
peuterochtend | Nijntje de film 3+ di 
18 en wo 19, 09.45 

breda 

k Chassé Cinema
Hocus Pocus met Alfons Alfrink 4+ 
zo 2, wo 5, zo 9, wo 12, zo 16, wo 19, 
zo 23 en wo 26, 14.15 | Johan en de 
Verenkoning 6+ zo 2, wo 5, zo 9, wo 
12, zo 16, wo 19, zo 23, wo 26 en zo 
30, 14.30 

bussum 

k Filmhuis Bussum
Hocus Pocus met Alfons Alfrink 4+ 
za 8 en zo 9, 13.30 | wo 12, 14.30 | za 
15, 13.00 | zo 16, 13.15 | wo 19, 14.45 | 

dat is wat kolya 
ondergaat: een 
hedendaagse va-
riant op de be-
proevingen van 
jobs geloof. alleen 
is het niet god, 
maar zijn het de 
aardse represen-
tanten van kerk en 
staat die hem pro-
voceren met een 
eindeloze reeks 
ellende.

joost broeren over Leviathan 
in de Filmkrant

Na de val van de Muur
Het is een keerpunt in de naoor-
logse geschiedenis: de val van de 
Berlijnse Muur op 9 november 
1989. Niet alleen de Muur ver-
dween, maar ook het communis-
me. Het grenzeloze optimisme 
van die tijd is inmiddels wegge-
smolten. Velen verlangen zelfs  
terug naar de overzichtelijke bi-
polaire wereld van voor de ineen-
storting van het communisme. De 
verhoudingen in de wereld zorgen 
een kwart eeuw na de val de Muur 

voor voldoende stof tot nadenken 
en discussie. Dat gebeurt op 9 no-
vember in twee zalen in de Melk-
weg onder de titel 25 jaar val van 
de muur. Er zijn films, lezingen en 
interviews en er is discussie en 
muziek. Gedebatteerd wordt er 
door de historicus Willem Mel-
ching, de vroegere Duitslandcor-
respondenten Michèle de Waard 
en Michel Kerres, en Egbert Ja-
cobs, de laatste Nederlandse am-
bassadeur in de DDR. Een van de 

films die te zien is, is de docu-
mentaire Verboden vlucht van 
Hester Overmars. Daarin vertelt 
het Oost-Duitse echtpaar Anhalt 
over hun mislukte poging in het 
begin van de jaren tachtig om met 
een thuis gebouwd eenmotorig 
vliegtuigje naar het Westen te 
vluchten. Het stel wordt opgepakt 
en hun twee jonge kinderen wor-
den bij familie ondergebracht. 
Naast het echtpaar blikken in 
Verboden vlucht de twee kinde-
ren, dertigers nu, terug op de ge-
volgen van de mislukte vlucht 
voor hun leven. Was het het alle-
maal waard? melkweg.Nl
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Het spel van de wolf               
Aanmodderfakker               
Araf               
Bittersweet               
Blind               
Bloedlink               
Drift               
Dummie de mummie               
Gemma Bovery               
Gone Girl               
Hollywood Banker               
The Hundred-Foot Journey               
In jouw naam               
Infiltrant               
Leviathan               
Locke               
Het leven volgens Nino               
Manuscripts Don’t Burn               
Nena               
Om de wereld in 50 concerten               
Pride               
The Trip to Italy               
Under the Skin               
Wild Tales                
Winter Sleep               
Wonderbroeders               
  

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

verbodeN vlucht



Johan en de verenkoning 6+ za 22, 
zo 23, za 29 en zo 30, 13.00 | wo 26, 
14.45 | Kleine Anna & lange oom 4+ 
za 1 en zo 2, 13.30 | Otto is een neus-
hoorn 6+ za 22. zo 23, za 29 en zo 
30, 13.30 | wo 3 dec, 14.30 | Pijnstil-
lers 9+ za 8, 16.30 | zo 9, 15.45 | za 15, 
13.30 | zo 16, 13.00 | Planes 2: Red-
den en blussen (3D) 6+ za 1 en zo 2, 
13.00 | wo 5, 14.45 

delft 

k Filmhuis lumen
Casper en Emma 4+ vanaf wo 29 okt 
| Kleine Nicolaas gaat op vakantie 
6+ vanaf wo 29 okt 

deventer 

k Fh de keizer
Johan en de verenkoning 6+ zo 16, 
wo 19, wo 26, zo 30 en wo 3 dec, 
14.00 | Kleine Anna & lange oom 
4+ zo 2, wo 5, wo 12, zo 16, wo 19, wo 
26, zo 30 en wo 3, 14.30 | Het le-
ven volgens Nino 6+ zo 2, wo 5 en 
wo 12, 14 00 

diemen 

k Filmtheater de Omval
De club van Sinterklaas & het pra-
tende paard 4+ zo 30, 14.00 

doetinchem 

k Filmhuis/Gruitpoort
Benny Stout 4+ wo 19 en wo 26, 
15 00 

leeuwarden 

k Slieker Film
Kleine Nicholaas gaat op vakantie 
6+ elk wo, vr, za en zo 

Nijmegen 

k lux
Wiplala 6+ vanaf do 20 

oldenzaal 

k Filmhuis/Stadstheater de Bond
De club van Sinterklaas & het pra-
tende paard 4+ zo 16, 14.30 

oosterhout 

k Filmhuis Oosterhout
Oorlogsgeheimen 6+ za 8, zo 9 en 
wo 12, 14.00 | Pim & Pom: het grote 
avontuur 4+ za 15, zo 23 en zo 30, 
14.00 | Sinterklaas & Diego: het ge-
heim van de ring 4+ zo 16, 14.30 | 
wo 19, zo 23, wo 26 en za 29, 14.00 
| The Wind Rises 6+ za 1, zo 2 en wo 
5, 14.00 

oudenbosch 

k Filmtheater Fanfare
De club van Sinterklaas & het pra-
tende paard 4+ zo 23, 14.00 | Dum-
mie de mummie 6+ zo 9, 14.00 | 
Hocus pocus met Alfons Alfrink 4+ 
do 23 okt, 14.00 | Levende Bezems 
9+ zo 26 okt, 14.00 | verwacht | Het 
leven volgens Nino 6+ 

purmerend 

k Filmhuis
Pim & Pom: het grote avontuur 4+ 
za 9, 13.30 

roermond 

k eCi Cultuurfabriek
Stip & Vlek 4+ za 15, wo 19, za 22, wo 
26 en za 29, 15.00 | zo 16, 11.00 

rotterdam 

k lantaren Venster
Wiplala 6+ vanaf wo 19 | Nog te zien 
| Het leven volgens Nino 6+ | Trippel 
Trappel: dierensinterklaas 4+ 

Soest 

k Filmhuis artishock
De superheld 8+ vr 7, 16.00 

utrecht 

k Fth ’t Hoogt
Nog te zien | Johan en de verenko-
ning 6+ | Laban maakt er een pot-
je van 3+ 

veendam 

k Filmhuis vanBeresteyn
Sinterklaas en Diego: het geheim 
van de ring 6+ zo 30, 14.00 

wassenaar 

k Filmhuis
De dolle tweeling 3 8+ zo 2, 13.15 
| wo 5, 15.00 | Maya de Bij 4+ zo 9, 
13.15 | wo 12 en wo 19, 15.00 | zo 16, 
11.00 | Sinterklaas & de pepernoten 
chaos 4+ zo 30, 13.15 | Trippel Trap-
pel dierensinterklaas 4+ zo 23, 13.15 
| wo 26, 15.00 | zo 30, 11.00 

zaandam 

k Fth de Fabriek
Hocus Pocus met Alfons Albrink 4+ 
zo 2, zo 9, zo 16 en zo 23 

zutphen 

k Filmtheater luxor
Hocus Pocus met Alfons Alferink 4+ 
zo 2, 14.00 

zwolle 

k Fth Het Fraterhuis
Het leven volgens Nino 6+ za 1, 
15.45 | zo 2, 14.00 | Wiplala 6+ wo 
19 en wo 3 dec, 14.30 | do 20, zo 23, 
wo 26 en zo 30, 14.00 | vr 21 en vr 28, 
16.00 | vr 21 en za 22, 19.00 | za 22 en 
za 29, 15.45 | zo 23, 11.45 

De tol van de roem
Bekende acteurs zouden minstens 
één keer per jaar Billy Wilders 
meesterwerk Sunset Boulevard 
(1950) moeten bekijken. Wat doe 
je met je leven als je geen rollen 
meer krijgt aangeboden? Er geen 
journalisten meer bellen voor in-
terviews? En het allerergste: er 
geen fans meer zijn die je bejube-
len? Norma Desmond (fenome-
nale rol van Gloria Swanson) in 
Sunset Boulevard weet hoe dat 
voelt. De filmster heeft de over-
stap van de zwijgende naar de 
pratende cinema niet kunnen ma-
ken en leeft sindsdien terugge-
trokken in een oude villa aan Sun-
set Boulevard. De enige die ze da-
gelijks ziet is de butler, die vroe-
ger haar regisseur en echtgenoot 
was. Als een jonge scenarioschrij-
ver opduikt die haar een come-
back belooft, valt ze blind voor 
zijn praatjes. In werkelijkheid is 
hij alleen geïnteresseerd in haar 
geld. De gladjakker komt er nogal 
dodelijk achter dat met oude 
filmsterren niet te spotten valt. 
De scène waarin de van moord 
verdachte Norma volkomen 
mataglap voor een legertje jour-
nalisten en fotografen van de trap 

schrijdt (een beter woord is er niet 
voor), alsof ze op een Hollywood-
première is, is een hoogtepunt in 

films over de schaduwzijde van 
roem. EYE vertoont vanaf 13 no-
vember de digitaal opgepoetste 
klassieke melodramatische satire 
of het satirische melodrama, dat 
van elf Oscarnominaties er drie 
verzilverde. eyeFIlm.Nl

Lezersacties in november
spaanse film van  
de maand

Sin 

Fin Cinema heeft enkele van de 
sterkste, uitdagendste, origineel-
ste en leukste nieuwe Spaanse 
films en documentaires geselec-
teerd voor vertoningen in Am-
sterdam in het kader van De 
Spaanse Film van de Maand. Op 
zaterdag 25 oktober vindt in Pathé 
Tuschinski Amsterdam de Ne-
derlandse première plaats van 
Wild Tales (Relatos Salvajes) van 
Damián Szifron. Zes hilarische 
korte verhalen die samen ‘een 
tango tot aan de poorten van de 
waanzin’ vormen over de beproe-
vingen van het moderne leven. 
Niet verrassend dat de gebroeders 
Almodóvar de producenten zijn, 
want Wild Tales roept herinne-
ringen op aan vroege producties 
als Laberinto de passiones en Mu
jeres al borde de un ataque de ner
vios. Na afloop Q&A met speciale 
gast onder het genot van een glas 
Spaanse wijn. Kaarten kosten  
€ 10,50 en zijn verkrijgbaar via  
pathe.nl. Sin Fin Cinema  stelt 
voor lezers van de Filmkrant 2 x 2 
vrijkaarten beschikbaar.

de bruut
Op woensdag 5 
november wordt 
Ruud van He-
merts autobio-
grafie De bruut 
officieel geher-
lanceerd bij Bio-
scoop Het Ketel-
huis in Amster-

dam. In De bruut rekent Ruud van 
Hemert (o.a. Schatjes!, Mama is 
boos, Ik ook van jou) genadeloos af 
met de Nederlands filmwereld. 
Niemand blijft gespaard, maar zo-
als we van Van Hemert konden ver-
wachten gaat dat gepaard met een 
flinke dosis zelfspot en relativeren-
de humor. De bruut werd eind 2011, 
kort voor Van Hemerts dood, in ei-
gen beheer uitgegeven, maar door 
gebrek aan marketing en publiciteit 
bleef dit volkomen onopgemerkt. 
Na zijn overlijden wist Stichting 
Filmuitgaven de hand te leggen op 
een pallet met 800 exemplaren en 
die zijn nu verkrijgbaar via bol.
com. Voor deze actie stelt Stichting 
Filmuitgaven 5 exemplaren van De 
bruut beschikbaar.

joe
Nu op dvd: Joe 
van David Gor-
don Green, ma-
ker van o.a. 
Snow Angels, 
Undertow en All 
the Real Girls. De 
Filmkrant 
schreef over Joe: 
“Zowel regisseur 

David Gordon Green als acteur 
Nicolas Cage tonen voor het eerst 
in lange tijd weer wat ze écht kun-
nen met Joe, met Cage als ex-ge-
detineerde die zich met man en 
macht staande probeert te hou-
den. Niet dat de gekte weg is, 
maar als het titelpersonage van 
David Gordon Greens Joe houdt 
Cage hem juist uit alle macht bin-
nen. Joe is een man met geweld-
dadig verleden die een terugge-
trokken leven leidt. Als tiener 
Gary (Tye Sheridan), net oud ge-
noeg om zich te gaan ontworste-
len aan zijn gewelddadige vader 
Wade (Gary Poulter), komt te 
werken voor Joe’s boomvergifti-
gingsbedrijf, trekt dat Joe tegen 
wil en dank uit zijn isolement. Hij 
ontfermt zich over Gary, ergens 
tussen een vader, een oudere 
broer en een beste vriend in.” 
Twin Pics stelt voor lezers van de 
Filmkrant vijf dvd’s van Joe be-
schikbaar.

wie zijn ogen niet 
gebruikt is een 
verloren mens

Op 20 septem-
ber overleed de 
Nederlandse ci-
neast George 
Sluizer, bekend 
van speelfilms 
als Spoorloos en 
Utz en spraak-
makende docu-

mentaires als Homeland. Eind 
2012 verschenen zijn door Hans 
Heesen opgetekende memoires in 
boekvorm onder de titel Wie zijn 
ogen niet gebruikt is een verloren 
mens. George Sluizer kreeg les van 
Jean Renoir en leerde het vak van 
Bert Haanstra. Hij at uit vuilnis-
bakken en bietste geld van de 
maffia om te kunnen filmen. Joris 
Ivens benoemde hem tot erfge-
naam en Antonioni vroeg hem als 
rechterhand. Hij ontmoette John 
F. Kennedy, kreeg het inwoner-
schap van Brazilië en werd ere-
burger van Palestina. Hij ontving 
prijzen en doodsbedreigingen, 
ontdekte Johanna ter Steege en 
raakte Nastassja Kinski kwijt aan 
Roman Polanski. Hij maakte de 
thriller die Stanley Kubrick ja-
loers maakte en de film Dark 
Blood, die door de dood van River 
Phoenix onvoltooid moest blij-
ven, maar na 20 jaar toch afge-
maakt is. Dit alles en nog veel 
meer is te lezen in Wie zijn ogen 
niet gebruikt is een verloren mens, 
waarvan Stichting Filmuitgaven 
voor lezers van de Filmkrant vijf 
exemplaren beschikbaar stelt.

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.

daarom is Under 
the Skin ook een 
liefdesverhaal. 
Omdat onder alle 
onwennigheid en 
afstand en ver-
vreemding het 
verlangen naar 
contact voelbaar 
is, een bewonde-
ring voor de rijk-
dom en schoon-
heid van alles en 
het überhaupt 
kúnnen kijken 
naar de dingen, 
het kunnen lopen 
in die landschap-
pen. (…) wat een 
magistrale film.

ronald rovers in de 
Filmkrant
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T H E   I N T E R N A T I O N A L  D E B U T   F I L M   F E S T I V A L

WWW.SCENECS.COM

4 T/M 9 NOVEMBER 2014
JT AMERSFOORT EN FILMTHEATER HILVERSUM

WELP
In Welp volgen we de twaalfjarige 
Sam die een grote fantasie bezit. Hij 
gaat op zomerkamp met de scou-
ting en beweert weldra dat hij een 
schepsel in de bossen ziet. Niemand 
gelooft hem echter en Sam’s angst-
kreten worden op een kampvuurver-
haal, over een monster genaamd Kai, 
afgeschoven. Maar niets is minder 
waar: Sam erkent het ware gevaar 
wanneer hij een gemaskerd en verwil-
derd kind opmerkt. 

Bekijk het 
complete   
PROGRAMMA

AANMODDERFAKKER
Tragikomedie over mannen die te 
lang jongens blijven en meisjes die 
te snel vrouw willen worden. De 
32-jarige eeuwige student Thijs sloft 
ogenschijnlijk zorgeloos door het 
leven dat gevuld is met bier, meiden, 
hangen met zijn huisgenoot en wat 
werkshiftjes in een sfeerloze media-
gigant. Wanneer hij de zestienjarige 
oppas van zijn zus ontmoet, wordt 
Thijs keihard geconfronteerd met de 
gevolgen van zijn bestaan.

6 november
21:40 uur
JT Amersfoort

5 november
20:30 uur
Filmtheater 
Hilversum

written & directed by 

XAVIER DOLAN

Anne Dorval

Suzanne Clément

Antoine Olivier Pilon

“A funny, heartbreaking 
and, above all, 
original work.”
— Peter Debruge, 

VARIETY

««««
— Peter Bradshaw, THE GUARDIAN

“A heart-swelling, 
breathtaking 

piece of cinema.”
— Richard Lawson, 

VANITY FAIR 

TE ZIEN VANAF 
13 NOVEMBER
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William Friedkin
het OOg van de Orkaan
Zijn fans smachten al jaren naar een auto
biografie en dat wachten is nu beloond: William 
Friedkins memoires zijn om van te smullen. 

door mIke lebbINg

Wie de regisseur een speech heeft zien houden – op 
YouTube zijn sappige exemplaren te vinden – weet dat 
deze spraakwaterval geen blad voor de mond neemt. 
Ook niet als het over hemzelf gaat. Friedkins oeuvre 
bevat films van zeer wisselende kwaliteit en hij weet ook 
over zijn mislukkingen (Jade, Rules of Engagement) 
grappig uit de hoek te komen. Hij is natuurlijk bekend 
om zijn twee meesterwerken, The French Connection en 
The Exorcist, gemaakt in een tijd waarin hij en een 
vriend als Francis Ford Coppola van Hollywood alle 
ruimte kregen om zich als filmauteurs te bewijzen.

Friedkin, wiens joodse grootouders na een pogrom 
uit Kiev naar Amerika vluchtten, groeide op in Chicago 
en ging als twintiger werken voor een televisiezender. 
Daar vielen zijn talenten al snel op. Als autodidact liet 
hij van zich spreken met The People vs. Paul Crump, een 
documentaire over een ter dood veroordeelde zwarte 
man. Snel maakte Friedkin toen de overstap naar Holly-
wood. Zijn eerste films, die allemaal een lauwe ont-
vangst kregen, droegen meteen zijn stempel: met een 
realistische, documentaire-achtige stijl nam hij uitge-
breid de tijd om zijn personages neer te zetten.

Met The French Connection (1971) won dertiger 
Friedkin een Oscar en het wereldwijde succes maakte 
hem tot een zeer gewilde regisseur. Zijn volgende film, 
The Exorcist, werd een fenomeen en wordt nog steeds 
door velen beschouwd als de engste horrorfilm ooit 
gemaakt. De overmoedige Friedkin initieerde vervol-
gens zijn droomproject, Sorcerer (1977), een losse 
remake van Clouzots Le salaire de la peur. Het werd een 
enorme flop, maar is nog steeds Friedkins meest 
gekoesterde werk en een van de meest onderschatte 
films van de jaren zeventig.

Paard
Dat decennium begon voor Friedkin dus fantastisch, 
maar eindigde in mineur. De laatste  periode vormt de 
hoofdmoot van The Friedkin Connection en is ook het 
meest lezenswaardige deel van het boek. De regisseur 
profileerde zich als een manipulator en agressieveling, 
die extreme toeren uithaalde om films volgens zijn eigen 
visie te realiseren. Dat gedrag leverde de rijzige filmma-
ker meteen de bijnaam ‘Hurricane Billy’ op. Voor de 
legendarische autoachtervolging van The French Con
nection naaide Friedkin zijn stuntrijder zó op, dat ze 
samen de scène opnamen door zonder vergunning met 
hoge snelheid door New York te scheuren. Dat er onder 
nietsvermoedende passanten geen doden vielen, noemt 

de regisseur achteraf een wonder.
Friedkin geeft toe dat over een groot deel van zijn 

oeuvre een schaduw hangt. Als filmmaker raakte hij 
geobsedeerd door duistere verhalen en schimmige figu-
ren. Toen Friedkin zijn controversiële homoslasher 
Cruising (1980) voorbereidde, ontdekte hij dat Paul 
Bateson, een bijrolacteur uit The Exorcist, was opgepakt 
op verdenking van het vermoorden en in stukken snij-
den van homoseksuele mannen. De regisseur zocht hem 
op in de gevangenis, waar hij bruikbare informatie voor 
zijn scenario ontving. (Bateson gaf zijn daden toe en 
kwam in 2004 vrij.) En om de Newyorkse gayscene van 
clubs als The Mineshaft in beeld te brengen, raakte 
Friedkin bevriend met een beruchte onderwereldfiguur, 
bekend als ‘The Horse’, die voortdurend door de FBI in 
de gaten werd gehouden. Friedkin zag er de humor wel 
van in: ‘He was called The Horse either because he was 
built like one or could punch one out’.

Het boek eindigt met Friedkins recente comeback 
dankzij Bug en het ijzersterke Killer Joe. Over zijn plot-
selinge glorieuze terugkeer houdt de zeventiger het 
kort. Met zijn markante mix van zelfspot en arrogantie 
meent hij dat succes voortkomt uit talent, geluk en hulp 
van boven. Ook op zijn oude dag is Hurricane Billy nog 
steeds een Friedkin in het diepst van zijn gedachten.

the Friedkin Connection  wIllIam FrIedkIN | 
harpercollINS bookS (2014), 497 blz. |  € 17,95 
(paperback)

boeken kort
Werner Herzog a guIde For the perplexed |  paul 
croNIN |  2014, Faber & Faber |  € 38,50 

Paul Cronin vraagt aan Werner 
Herzog; raak je ooit verveeld? 
Herzog antwoordt: “Dat woord 
bestaat voor mij niet. Ik kan uren 
voor het raam staan, naar buiten 
starend. Dat ziet er catatonisch 
uit, maar niet van binnen. Witt-
genstein beschrijft hoe je naar 

buiten kunt kijken en een man vreemd langs het 
raam ziet bewegen. Je kunt niet horen hoe het 
buiten stormt en begrijpt niet hoeveel moeite het 
kost voor de man om op zijn benen te blijven 
staan. Er bevinden zich verborgen stormen in ons 
allemaal.” En dat dan een boek lang, Herzog on 
Herzog is heruitgegeven door Faber & Faber en 
heet nu A Guide for the Perplexed. Een boek vol 
levensbeschouwende, biografische en cinemato-
grafische vragen, en pareltjes van antwoorden.

dialogue editing for motion Pictures a guIde 
to the INvISIble art johN purcell |  2014 (2e 
edItIe) |  Focal preSS |  € 40,99

De tweede editie van hét boek 
over dialogue editing. Volgens 
Purcell het minst begrepen vak 
uit de postproductie. Maar tege-
lijkertijd het belangrijkste onder-
deel, vandaar het immense en 
gedetailleerde boek dat hij erover 

schreef. Het doel van de dialogue editor is om het 
productieproces voor de kijker onzichtbaar te 
maken. Het boek is bijzonder omdat het werkelijk 
alles beschrijft; van een historisch overzicht van 
het vak tot technische uitleg over de juiste com-
puterprogramma’s, het staat barstensvol prakti-
sche tips. Wellicht samen te vatten in deze zin: 
“Just remember; a moving camera spells trouble 
and Parisian apartments are meant to be seen 
and not heard.” 

ieri, Oggi, domani mIjN leveN |  SophIa loreN | 
2014 |  uItgeverIj luItINgh-SlIjthoFF |  € 19,95

Sophia Loren had ons al alles ver-
teld over wat ze in haar keuken 
uitspookt in haar nog steeds fan-
tastische kookboek In Cucina Con 
Amore. Dit is haar biografie – over 
gisteren, vandaag en  morgen – 
waarin ze aan de hand van brie-
ven, memo’s en foto’s haar 

levensverhaal optekent. Alles komt aan bod, de 
jeugd in armoede, de huwelijken, de regisseurs, 
filmsterren, haar gezin. Het boek wordt bij tijd en 
wijlen wel erg emotioneel en persoonlijk, zo staat 
de sterfscène van haar moeder beschreven en 
blijkt haar leven pas compleet na het krijgen van 
haar kinderen. Maar voor de fans is het absoluut 
smullen. Over schoonheid schrijft ze: “Ze neemt je 
mee omhoog, steeds hoger, en vervolgens laat ze 
je vallen. Een val die fataal kan zijn als je dáár alle 
aandacht op hebt gericht.”  

 
SameNStellINg aNNe de looS, INterNatIoNal 
theatre & FIlm bookS, leIdSepleIN 26, 1017 pt 
amSterdam, t 020-622 6489,  www.theatreaNd-
FIlmbookS.com

boeken

Sorcerer
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Hoogtepunten uit het 
internationale aanbod 
voor thuiskijkers, gese
lecteerd door Boudisque 
(boudisque.nl). Het beste 
uit het nederlandse aan
bod vind u wekelijks op 
filmkrant.nl.

Diary of a Lost Girl
Een paar maanden nadat ze in 
1929 de schandaalfilm Pando-
ra’s box hadden afgerond, 
maakten G.W. Pabst en Louise 
Brooks samen opnieuw een 
meesterwerk: Tagebuch einer 
Verlorenen, over de werdegang 
van een eerzaam meisje, en hoe 
ze het geluk vindt in een bor-
deel. 

dvd/blu-ray (r2/b) |  
eureka/maSterS oF cINema

Two Films by Monte Hell-
man
Halverwege de sixties maakte 
Monte Hellman vrijwel tegelij-
kertijd twee westerns: The 
Shooting en Ride in the Whirl-
wind, beiden voor producent 
Roger Corman en met Jack 
Nicholson in een belangrijke rol. 
De twee films spiegelen elkaar, 
en bieden samen een unieke 
reflectie op het cowboygenre. 

dvd/blu-ray (r1/a) |  crIterIoN

een uitmuntend toeval: vrijwel tegelijk met de nieuwe kopie van Sunset 
Blvd. in de nederlandse bioscopen, verschijnt een opgepoetste uitgave 
van Billy Wilders veel obscuurdere Fedora op dvd. de ‘zwanenzang’ van 
de regisseur spiegelt zijn eerdere meesterwerk. door jooSt broereN

Het kijken van Fedora is voor liefhebbers van 
Billy Wilders 28 jaar eerder gemaakte mees-
terwerk Sunset Blvd. een vreemde gewaar-
wording. De film, Wilders een-na-laatste, 
roept die vergelijking onherroepelijk en 
doelbewust op. Opnieuw speelt William 
Holden de hoofdrol, opnieuw  als een wat 
onbetekenend Hollywoodfiguur, die op -
nieuw een oudere actrice over wil halen weer 
voor de camera te verschijnen, opnieuw met 
dramatisch resultaat. Ook hier starten we 
met een lijk en ontrafelt de film vervolgens 
de achtergronden van die dood, met Holden 
als verteller in voice-over.

Holden speelt Barry ‘Dutch’ Detweiler, 
een verlopen producent die een enorme gok 
neemt door af te reizen naar de afgelegen 
Griekse villa van filmster-in-ruste Fedora 
(Marthe Keller). Als hij haar weet te strikken, 
krijgt hij zijn verfilming van Anna Karenina 
van de grond bij een Duitse geldschieter – 
ongeveer zoals de destijds 72-jarige Wilder 
Fedora alleen nog in Europa gemaakt kon 
krijgen. Maar Fedora wil niet praten met de 
producent, ze wordt afgeschermd van de 
wereld door een coterie van aanhangers 
geleid door de mysterieuze Gravin Sobryan-
ski (Hildegard Knef). 

De vergelijking met Sunset Blvd. is onver-
mijdelijk, en even onvermijdelijk is het dat 
die vergelijking zeker niet in het voordeel van 
Fedora uitpakt. Daarvoor is het acteerwerk te 

onevenwichtig, de vrouwelijke actrices te 
houterig gedubt, de ‘twist’ wat te voorspel-
baar. Maar paradoxaal genoeg is het ook pre-
cies die vergelijking die Fedora het kijken 
meer dan waard maakt. Gespiegeld aan zijn 
illustere voorganger wint Fedora aan beteke-
nis en komt Wilders satire in een scherper 
licht te staan. Wilders laatste goede film 
draait expliciet om het verstrijken van tijd, 
om hoe Hollywood ouderdom negeert, en om 
hoe de filmmachine zich aan het oppervlak 
eindeloos vernieuwt zonder echt te verande-
ren en zonder mededogen voor het jonge 
talent dat het daarbij opvreet en uitspuwt. 

Een nieuwe 2K-scan van Fedora werd al in 
februari uitgegeven in Frankrijk, maar met 
hinderlijke ingebrande Franse ondertiteling. 
In november verschijnt nu een Amerikaanse 
uitgave. Beide versies worden begeleid door 
de lange making-of Swan Song, zoals 
gebruikelijk met dit soort producties vol 
interessante achtergronden, maar ook wat 
uitputtend in zijn viering van de film. Maar 
ongelijk hebben de medewerkers die Fedora 
willen zien als Wilders waardige zwanen-
zang zeker niet.

Fedora  FraNkrIjk/duItSlaNd, 1978 | 
regIe bIlly wIlder |  met wIllIam holdeN, marthe 
keller, hIldegard kNeF |  te zIeN op dvd eN blu-
ray, olIve FIlmS (regIo 1/a) / carlotta FIlmS 
(regIo 2/b)   

thuiskijken
Fedora
Opgegeten dOOr  
de filMMachine

De Grote Oorlog, deel 8
Maudite soit 
la guerre
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.

Nog voordat de Eerste Wereldoorlog goed en 
wel losbarstte, maakte de Franse regisseur 
Alfred Machin al de pacifistische film Mau
dite soit la guerre (Vervloekt zij den oorlog). 
Hoewel de precies honderd jaar oude film 
geen details over nationaliteiten geeft, is het 
duidelijk dat het om de Duitse soldaat Adolf 
Hardeff draait die in België een vliegeniers-
opleiding volgt. Hij woont in bij de familie 
Motzel, wiens zoon Ernst ook in het leger 
dient. Adolf wordt verliefd op hun dochter 
Lydia, maar voordat ze zich kunnen verloven 
breekt de oorlog uit. Adolf gaat terug naar 
zijn land en hoewel hij geen haat tegen Ernst 
koestert, komt hij natuurlijk tegenover zijn 
vroegere huisgenoot te staan, een situatie die 
in diverse variaties in oorlogsfilms terug-
keert.

Maudite soit la guerre komt weliswaar uit 
1914, maar is toch grotendeels in kleur – de 
pasteltinten werden met sjablonen aange-
bracht. Het levert een opvallende kleurscha-
kering op, met lichtbruine uniformen en de 
iets feller gekleurde bloemen waarmee Lydia 
zich omringt. Een kleurstelling die herinnert 
aan oude ansichtkaarten. Voor de oorlogs-
scènes dompelde Machin hele sequenties 
onder in rood, soms een paar seconden – om 
ontploffingen te suggereren – en soms lan-
gere scènes, waaronder de spectaculairste. 
Hierin gooit Adolf granaten op vijandelijke 
luchtballonen die vervolgens vlamvatten en 
in een verzengende vuurzee neerstorten. Een 
sequentie die Machin volledig rood kleurde, 
met bijzonder expressief en gedenkwaardig 

resultaat. Daarna verschanst Adolf zich in 
een molen die omsingeld wordt door Belgi-
sche (of Franse) soldaten, onder wie Ernst. 
Wie meer films van Machin heeft gezien, die 
tussen 1911 en 1913 in Nederland werkte, 
weet dat hij graag molens als motief 
gebruikte, het meest memorabel in De 
molens die juichen en weenen (1912). Attribu-
ten spelen ook een belangrijke rol, zoals het 
medaillon van Lydia en een foto van zichzelf 
waarop Alfred “Gevloekt zij de oorlog” 
schrijft en die hij vervolgens aan Lydia geeft.

Maudite soit la guerre werd in dit herinne-
ringsjaar gerestaureerd door het Belgische 
filmarchief Cinematek, waarbij gebruik werd 
gemaakt van een kleurenkopie uit het archief 
van EYE. De vorige restauratie stamde uit 
1995 en in de tussenliggende jaren werd het 
mogelijk om oude kleurenprocedés als sten
celling digitaal te restaureren, met nog 
fraaier resultaat. Ook is de film wat langer en 
heeft hij iets meer tussentitels dan de versie 
uit 1995, die trouwens gratis te bekijken is op  
europeanfilmgateway.eu, een site die ruim 
750 uur aan fascinerend filmmateriaal over 
WOI biedt, afkomstig uit 21 Europese film-
archieven. De nieuwe restauratie is te zien 
met live muziek tijdens een Cinema Concert 
in Eye, op zondag 26 oktober.

aNdré waardeNburg

maudite soit la guerre  belgIë, 1914 |  regIe 
alFred machIN |  te zIeN IN eye op 26 oktober 
(NIeuwe reStauratIe) oF vIa europeaNFIlm-
gateway.eu (reStauratIe 1995)   

Fedora



de Filmkrant en VOdplatform mUBi presenteren elke maand een 
gezamenlijk filmprogramma. Filmkrantlezers kijken drie maanden 
gratis. deze maand naar aanleiding van de release van Jonathan Glazers 
Under the Skin vier moderne (arthouse)klassiekers die het horrorgenre 
opnieuw uitvonden. Horrorliefhebber mike lebbing beschrijft hun 
geschiedenis. door mIke lebbINg

Omdat het horrorgenre voor het grootste 
deel van de beoefenaars ervan altijd een 
commerciële aangelegenheid is geweest, 
hebben filmmakers zich door de jaren heen 
aangepast aan de heersende tijdgeest en de 
nieuwste trends of hypes. In de eerste bloei-
periode van het genre, de jaren dertig van de 
vorige eeuw, reeg filmmaatschappij Univer-
sal het ene wereldsucces aan het andere met 
adaptaties van klassieke griezelverhalen. 
Universalproducties als Frankenstein (1931), 
gevolgd door het sublieme The Bride of Fran
kenstein (1935) en het sinistere Dracula 
(1931), zetten samen met King Kong (1933) 
een standaard voor navolgers in de komende 
decennia. 

De schok en vernieuwing van de eerste 
films van regisseurs als Todd Browning en 
James Whale was groot, maar hun blauw-
druk werd daarna vaak lusteloos gekopieerd, 
overigens zonder dat de successen minder 
werden: het publiek voor sensationeel geg-
ruwel – ook al is dat door moderne ogen 
gezien nogal tam – bleef onverminderd 
groot. De griezelfilms waren theatraal en 
speelden vooral in op de angst voor het 
bovennatuurlijke en onverklaarbare.

De populariteit van Dracula hield aan en 
kreeg met de Britse kleurenfilm Horror of 

Dracula (1958) een opleving. Toch was de 
film een herhaling van zetten, stijlvol, dat 
zeker, maar niet verrassend. De meest ver-
rassende, trendsettende en diep verontrus-
tende horrorfilm van de jaren vijftig was 
Invasion of the Body Snatchers (1956). Hor-
rorfilms die een metafoor bieden voor con-
temporaine politieke of sociale ontwikkelin-
gen en waarin gewelddadige of angstaanja-
gende gebeurtenissen niet uit effectbejag 
voortkomen, maar een essentieel onderdeel 
vormen van de plot- en karakterontwikke-
ling, zijn meestal de exemplaren die ook bui-
ten het genre serieus worden genomen. 

Peulen
Invasion of the Body Snatchers was zo’n film. 
Met verbazingwekkende precisie geregis-
seerd door een nog jonge Donald Siegel (later 
bekend van Dirty Harry), laat de film zien 
hoe buitenaardse creaturen (in de vorm van 
fiks uit de kluiten gewassen peulen) onze 
aarde overnemen en mensen tijdens hun 
slaap veranderen in emotieloze wezens. De 
crux van de film is dat voor de ‘gewone’ 
mensen elke soortgenoot een potentiële 
bedreiging vormt: een duidelijke verwijzing 
naar de communistenjachten tijdens de jaren 

vijftig in Amerika van senator McCarthy. 
Ook na ruim een halve eeuw is Siegels film 
een claustrofobisch meesterwerk en geens-
zins gedateerd, want de kijker kan zich mak-
kelijk verplaatsen in de paranoia van de 
hoofdpersonen.

Net als de meeste filmgenres kwam het 
horrorgenre in de revolutionaire jaren zestig 
in een stroomversnelling terecht. Met Psy
cho (1960) werd Norman Bates, de vader 
aller filmpsychopaten, geboren en verkende 
Roman Polanski met Repulsion (1965) de 
duisterste kanten van de geest in een 
beklemmend werk waarin de kijker deelge-
noot wordt gemaakt van de aftakeling van 
een jonge vrouw (Catherine Deneuve) die 
langzaam krankzinnig wordt. Maar de hor-
rorfilm kreeg de grootste impuls door een 
jonge onafhankelijke filmmaker uit het 
Amerikaanse Pittsburgh. 

George A. Romero’s Night of the Living 
Dead (1968) is een ware hellevaart, een gen-
remijlpaal en de eerste echte zombiefilm. De 
wegens het lage budget in zwart-wit gescho-
ten productie toont hoe de Amerikaanse 
samenleving wordt overrompeld door een 
epidemie die dode mensen in kannibalen 
verandert. Een groep overlevenden ver-
schanst zich in een landhuis voor de hordes 
rottende creaturen. Romero voert als held 
een zwarte man ten tonele, die zeer doortas-
tend blijkt, maar bij het verdeelde gezelschap 
nauwelijks gehoor vindt. Night of the Living 
Dead, vaak als een metafoor voor racisme en 
het einde van het hippietijdperk beschouwd, 
eindigt met een ongemeen pessimistisch 
slotakkoord, dat lang blijft nadreunen en een 
onuitwisbare indruk achterliet op alle navol-
gers van Romero.

Internet
In de volgende decennia nam de aandacht 
voor extreem realistische special effects en 
het doorbreken van taboes bijna de overhand 
in het genre, maar in de jaren zeventig (The 
Exorcist, The Texas Chainsaw Massacre, 
Halloween) en jaren tachtig (Alien, Vide
odrome, The Thing) bleven er regisseurs als 
David Cronenberg en John Carpenter opdui-
ken om het wiel telkens opnieuw uit te vin-
den.

In de 21ste eeuw is het sampelen van 
bekende films, iconische scènes en 
beproefde thema’s, parallel aan de werkwij-
zen in de popmuziek, gemeengoed gewor-
den. Toch zijn er nog genoeg cineasten die 
hun eigen draai weten te geven aan het genre, 
al dan niet met gebruik van verwijzingen 
naar de modernste internet- en digitale ont-
wikkelingen. Hard Candy (2005), ofschoon 
geen horrorfilm in de pure zin des woords, is 

een griezelig werkje over een volwassen man 
die een tiener via internet in een fuik lokt, 
waarna de rollen lijken te worden omge-
draaid. Een van de interessantste filmmakers 
van het moment is Jonathan Glazer, die curi-
euze hybrides fabriceert van verschillende 
genres, waaronder de horrorfilm, sciencefic-
tion en arthouse. Zo is Birth (2004) een prik-
kelend werk over een jongen die meent de 
reïncarnatie van een overleden man te zijn, 
terwijl Under the skin (2013) precies dat doet 
wat de titel belooft: een onder de huid krui-
pende SF-horrorfilm die de kijker ontregelt, 
shockeert en fascineert.

De horrorfilm wordt voortdurend herbo-
ren dankzij cineasten die niet bang zijn om 
het verbodene te omarmen, het genre bloed-
serieus nemen en die er plezier in scheppen 
de kijkers de stuipen op het lijf te jagen. 
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Portrait of Jason
Dit portret van de zwarte 
homoseksueel Jason Holliday 
werd door Ingmar Bergman ooit 
aangeduid als “the most 
extraordinary film I’ve seen in 
my life”. In een twaalf uur lange 
sessie vertelt Holliday aan één 
stuk door verhalen uit zijn 
roemruchte leven, maar hoe 
levensecht zijn die verhalen 
eigenlijk?  dvd/blu-ray (r1/a) |  

 mIleStoNe FIlmS

Nymphomaniac:  
Extended Cut
De vijfeneenhalf uur durende 
originele versie van Lars Von 
Triers schandaalmagneet werd 
begin oktober in Nederland uit-
gebracht via de VOD-platforms 
van KPN en Videoland. Voor wie 
daar geen toegang toe heeft is 
er nu deze Amerikaanse 
dvd-uitgave. 
 

 dvd (r1) |  magNolIa 

De wereld rond in  
Cinerama
Reis met avonturier Lowell Tho-
mas langs de wonderen der 
wereld in deze  breedbeeldspek-
takels uit de jaren vijftig: Search 
for Paradise en Seven Wonders of 
the World. De dvd’s zijn geforma-
teerd in het Smilebox-formaat, 
dat het gebogen Cinerama-
scherm simuleert voor de thuis-
bioscoop.  blu-ray (regIovrIj) | 

 FlIcker alley

hard caNdy

let the rIght oNe IN

bIrth

NIght oF the lIvINg dead

deze maand 
op Mubi
Filmkrantlezers kijken de eerste drie 
maanden gratis naar alle films op online 
VOdplatform mUBi. Bovendien stellen 
de Filmkrant en mUBi elke maand een 
speciaal programma samen, met elke 
vrijdag een nieuwe film van de week, 
rondom een actueel thema. deze maand 
lieten we ons inspireren door Jonathan 
Glazers nieuwe scififilm Under the Skin: 
horror heruitvinden. 

17 oktober Birth | Een eigentijds spookverhaal 
als metafoor voor liefde, trouw en rouw met 
Nicole Kidman
24 oktober Let the Right One In | Een alledaags 
coming-of-age-vampierverhaal 
31 oktober Night of the Living Dead | Vergeet 
The Walking Dead, dit is de ultieme zombieklas-
sieker
7 november Hard Candy | Roodkapje slaat terug 
in creepy wraakthriller over seksueel misbruik

zIe voor meer INFormatIe filmkrant.nl

Deze maand op MUBI
hOrrOr herbOren



European
Film
Awards

De European Film Academy nodigt u uit te stemmen voor 
de PEOPLE’S CHOICE AWARD 2014 voor uw favoriete 
Europese film van het jaar. Doe mee en win een reis voor
twee personen naar Riga en toegangskaarten voor de 
European Film Awards!

De European Film Academy verenigt 
3.000 Europese filmprofessionals met 
als gemeenschappelijk doel de pro-
motie van de Europese filmcultuur. De 
winnaar van de People’s Choice Award 
zal door de European Film Academy en 
EFA Productions bekend gemaakt wor-
den tijdens de awardsceremonie op 13 
december.

Alle stemmen moeten uitgebracht zijn 
voor 1 november 2014. Verantwoordeli-
jk voor het tellen van de stemmen is 
Ernst & Young GmbH, waar ook op ver-
zoek het officiële verkiezingsreglement 
verkrijgbaar is.

DE 27th EUROPEAN FILM AWARDS
13 december 2014
Live online bij
www.europeanfilmawards.eu

People’s Choice Award

GENOMINEERD ZIJN:

BEAUTY AND THE BEAST 

IDA

NYMPHOMANIAC

PHILOMENA

THE 100-YEAR-OLD MAN 
WHO CLIMBED OUT OF THE 
WINDOW AND DISAPPEARED 

TWO DAYS, ONE NIGHT 

Vanaf 6 november in de filmtheaters 
www.mokumfilm.nl

violet
een film van Bas Devos

STICHTING
FILMUITGAVEN

PRESENTATIE VAN RUUD VAN HEMERTS 

SPRAAKMAKENDE AUTOBIOGRAFIE

IN AANWEZIGHEID VAN FAMILIE, 

VRIENDEN & COLLEGA’S

WOENSDAG 5 NOVEMBER 2014

BIOSCOOP HET KETELHUIS

WESTERGASFABRIEK

PAZZANISTRAAT 4

AMSTERDAM

AANVANG 20.00 UUR

TEVENS: 30 JAAR 

SCHATJES!

EENMALIGE VERTONING 

 VAN DE GEREMASTERDE DCP VAN DE 

NEDERLANDSE FILMKLASSIEKER 

VAN RUUD VAN HEMERT 

MET PETER FABER, GEERT DE JONG, 

AKKEMAY & FRANK SCHAAFSMA

“EEN 
ABSOLUTE 

AANRADER!” 
– DIRK DE LILLE 

(Paradiso Filmed 

Entertainment)

NU 

VERKRIJGBAAR 

VIA BOL.COM

De F i lmkrant   steunt het

Bio Vakantieoord
jij toch ook?

sms BIO naar 4333 en doneer 1 euro

www.stichtingbio.nl

In het Bio Vakantieoord kunnen gezinnen met kinderen 
met een complexe handicap onbeperkt genieten.  
Jouw hulp is onmisbaar! 



Op het Curtocircuíto festival in Santiago de Compos-
tela was in oktober een klein, maar boeiend retrospec-
tief gewijd aan de Canadese filmmaker Mike Hoolboom. 
Holboom is niet het soort regisseur dat elk spoor van 
zijn creatieve werkzaamheden van de afgelopen dertig 
jaar bewaart. Integendeel, regelmatig onttrekt hij films 
aan de circulatie en soms dankt hij ze zelfs af. Sommige 
films werken alleen op een bepaalde tijd en plaats, legt 
hij uit, en trouwens, er zijn al te veel films en video’s in 
de wereld, te veel beelden en geluiden waarmee we iets 
moeten.   

Tijdens een geweldige masterclass op het festival 
deelde Hoolboom zijn ideeën over het creatieve proces, 
die beïnvloed bleken door zenboeddhisme. Wat we 
nodig hebben in het moderne leven is aandacht, zei hij: 
het vermogen om aandacht te schenken aan mensen, 
dingen, gezichten, gevoelens die ontstaan tijdens een 
ontmoeting. Ik begon te peinzen over de spanningen die 
de kern bepalen van het werk van deze buitengewone 
kunstenaar – iemand die helaas niet zo bekend is op het 
internationale podium van de experimentele film, of 
zoals hij het zelf liever noemt, de fringe film.   

Veel van Hoolbooms films, zoals Frank’s Cock (1993) 
and Tom (2002), zijn intieme portretten van hechte 
vriendschappen in het aids-tijdperk. Net als in de 

recente films van Stephen Dwoskin wordt de dreigende 
schaduw van de sterfelijkheid ongedaan gemaakt door 
lyrische openbaringen: schitterend licht dat op licha-
men valt, gedeeld geluk, alledaagse genade. Aan de 
andere kant bieden deze films ook een schouwspel, 
geprojecteerd op een scherm voor een publiek met prie-
mende ogen. Maar dat maakt Holboom niet uit: elke 
film begint als een ‘trio’, zegt hij: met als de derde partij 
eerst de camera en later de toeschouwer. 

Maar waar zit de factor ‘aandacht’ in de verzengende 
montages van Hoolbooms films? Zijn films zijn niet 
minimalistisch, geduldig of contemplatief – onze 
moderne cliché-opvatting van cinematografische aan-
dachtigheid. Al zijn films ontstaan uit een omweg, zoals 
hij zelf zegt, een vorm van vrije associatie die door een 
enorm gebied van beelden en geluiden voert – om uit-
eindelijk terug te keren naar iets simpels, zoals het 
gezicht van een vriend. 

Voor Hoolboom liggen deze beelden en geluiden tus-
sen ons in – niet als een barrière, maar als een levend 
vlies dat ons verbindt. Veel van zijn films, inclusief 
Public Lighting (2004) en Scrapbook (nog in ontwikke-

ling), behandelen de vraag hoe onze identiteit in goede 
of kwade zin wordt gevormd door fantasierijke projec-
ties en identificaties. In Damaged (2002) nam hij een 
verzameling oude ansichtkaarten die hij gevonden had 
in een doos in een winkel en stelde zichzelf de vraag: 
welk leven zou overeen kunnen komen met deze beel-
den?  

Zelden ontbreekt in een Hoolboom-film een verhaal 
of een toespraak tot de kijker. Dat is wat hij doet om zijn 
werk begrijpelijk en toegankelijk te houden – zelfs voor 
zijn moeder, die hij zich als zijn gemiddelde kijker voor-
stelt. Eigenlijk zijn de verhalen van Hoolboom als het 
proza van Roland Barthes of de films van Terrence 
Malick: in principe kan iedereen zich ermee vereen-
zelvigen. Als we naar zijn werk kijken, weten we nooit 
zeker hoe deze verhalen zijn begonnen of waar ze pre-
cies vandaan komen: uit het leven van Hoolboom of dat 
van iemand anders? Werden ze gegapt uit een roman, 
een film, een grap, een citaat? Of zijn ze puur fictie? En 
werd het verhaal passend gemaakt bij het golvende vlies 
van beeld en geluid, of andersom? Het precieze ant-
woord doet er niet toe: wat er wel toe doet is de golf die 
hij laat stromen en waarop we kunnen meevaren – als 
we durven.   

het levend vlies dat Ons verbindt
de australische filmcriticus adrian martin 
kijkt naar opvallende discussies en tendensen 
rond filmmakers.  door adrIaN martIN
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actie!
reguliersdwarsstraat 
108, 1017 Bn amster
dam, zaterdag 13 sep
tember 2014, 13.47 uur

“Stilte voor opname… en actie!”
Aan de woorden ligt het niet, die zijn al 

duizenden keren uitgesproken op filmsets. 
Het is de opnameleider die maakt dat er even 
wordt gegniffeld. De opnameleider is name-
lijk San Fu Maltha, de producent van films 
als Zwartboek, Tirza, Oorlogswinter, Alles is 
liefde, Süskind en Costa! En de trotse eige-
naar van een Bentley.

Maar vandaag is hij opnameleider. Bij een 
lowbudgetfilm van Eddy Terstall. Ten kan-
tore van One Big Agency/Bureau Pindakaas 
Advertising Agency aan de Reguliersbree-
straat in Amsterdam, waar ooit AT5 was 
gehuisvest, vinden opnamen plaats van Rail
movie. Dat is, zoals de naam al aangeeft, een 
variatie op een roadmovie, die in zijn geheel 
op locatie is opgenomen in Europa – op en 
langs het spoor in Italië, Slovenië, Kroatië, 
Servië, Bulgarije en Turkije om precies te 
zijn. “Ik wilde een keer een visuele film 
maken”, aldus Terstall tussen twee takes. 
“Uitpakken met Europese cultuur en 
muziek. Dat krijg je er langs het spoor gratis 
bij.”

Railmovie wordt Terstalls elfde speelfilm, 
en zijn tiende lowbudgetfilm. “De enige met 
een normaal budget was VOX Populi, die 
kostte 1,6 miljoen. Bij elkaar kostten al mijn 
films nog geen drie miljoen.” Zijn gage voor 
Railmovie bedraagt 4000 euro; hij moest er 
acht maanden voor werken. Terstall deed dat 
met liefde: “Het is de moeite waard om te 
maken.” Maltha is dezelfde mening toege-

daan. “Het is waarschijnlijk niet het soort 
film waarmee je veel geld verdient, maar ik 
vond het script heel mooi.”

Terstall schreef het Railmoviescenario 
samen met Erik Wünsch, een veel bekroonde 
reclamemaker van onder andere Centraal 
Beheer-commercials. In dc film draait het 
om Liza (gespeeld door performancekunste-
naar Roberta Petzoldt, die debuteerde in 
Terstalls Deal), die op haar derde is verlaten 
door haar vader Mauro (de Italiaanse, al 
jaren in Nederland wonende muzikant, 
acteur, dichter en componist Beppe Costa). 
Als ze een kind verwacht, zoekt ze contact 
met hem, maar tevergeefs. Dan benadert 
Mauro Liza: hij nodigt haar uit in Venetië en 
neemt haar vandaar mee op een treinreis. 
Het wordt een emotionele roadtrip door de 
Balkan, waarin Liza zichzelf leert kennen en 
ontdekt waarom Mauro alsnog contact met 
haar zocht.

Vandaag staat een restaurantscène op het 
programma, die eigenlijk in Venetië opgeno-
men had moeten worden. Wegens tijdgebrek 
konden echter alleen de exterieurs worden 
opgenomen, daarna moesten cast en crew 
rennen om hun trein te halen. 

In de hoek van een grote verduisterde stu-
dioruimte is een Venetiaans restaurantje 
nagebouwd. De borden, glazen en het bestek 
zijn geleend van twee Italiaanse restaurants 
in de buurt, co-producente Peggy Stein 
heeft de spaghetti met pesto gemaakt die 
Mauro en Liza bestellen. “Moet de karaf rode 
wijn halfvol of halfleeg?” vraagt iemand. Er 
wordt gelachen, terwijl de sfeer aan tafel 
nochtans een tikje nerveus, onwennig moet 
zijn; het is de eerste ontmoeting tussen 
vader en dochter. 

“Stilte op de set, mensen!” De opname-
leider verheft zijn stem een beetje. “En 
actie!”

jaN pIeter ekker
Foto bob broNShoFF

railmovie  NederlaNd, 2014 |  SceNarIo erIk 
wüNSch eN eddy terStall |  regIe eddy terStall | 
productIe bruNo FelIx eN Femke woltINg 
(SubmarINe) |  IN co-productIe met SaN Fu maltha 
(Fu workS) eN peggy SteIN (oNe bIg ageNcy) | 
uItvoereNd produceNt deNIS mujovIc |  camera 
gabor deak |  moNtage beN ISaacS |  make up merle 
holtermaN |  muzIek mIchel baNabIla, beppe 
coSta, rIchard jaNSeN |  met beppe coSta eN 
roberta petzoldt eN NIkola rakocevIc |  kleur, 
100 mINuteN  |  dIStrIbutIe paradISo FIlmS |  te zIeN 
IN de loop vaN 2015
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verSchIjNt op doNderdag 13 Novemberde FIlmkraNt #37 1

v.l.N.r. produceNte peggy SteIN, hooFdrolSpeelSter 
roberta petzoldt, clapper coeN de haaN, hooFdrolSpeler 
beppe coSta, co-auteur erIk wüNSch, regISSeur co-auteur 
eddy terStall, grIp roel jaNSSeN, geluIdSmaN gaby de haaN, 
dop gabor deak eN produceNt eN INval-opNameleIder SaN Fu 
maltha
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Volgende maand    Still the Water   White 
God om de Wereld in 50 concerten  Party             
Girl in order of 
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the riot club

WHite Bird in a BliZZard  my Old lady 
mr. tUrner    tHe SkeletOn tWinS  meeS 

keeS OP de Planken  Silent OneS  traSH 
marie HeUrtin  tHe Salt OF tHe eartH  Het nieUWe riJkSmUSeUm  
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30 OKTOBER IN DE BIOSCOOPwww.cineart.nl /wildtales /CineartNL

almodóvar presents

A FILM BY DAMIÁN SZIFRON

‘EEN VERPLETTERENDE 
DRIEHOEKSVERHOUDING’

BANDE À PART 

1twww.cineart.nl /cineartnederland /CineartNL 6 NOVEMBER IN DE BIOSCOOP

3COEURS
E E N  F I L M  V A N 

B E N O I T  J A C Q U O T

MASTROIANNI
CHIARA

GAINSBOURG
CHARLOTTE

DENEUVE
CATHERINE

POELVOORDE
BENOIT



a terrific film
THE GUARDIAN

EXCITING AND ENERGIZING
TWITCH

BRILLIANT SATIRE
INDIEWIRE


VPRO

WICKEDLY DELIGHTFUL
VARIETY
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THE DISAPPEARANCE OF

ELEANOR RIGBY
HIM & HER

‘An emotional powerhouse.  
Chastain and McAvoy could not be better’ 

- Rolling Stone

VANAF 30 OKTOBER IN DE BIOSCOOP


