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R E DAC T I O N E E L  Het belangrijkste 
aan de Oscars van 2015 was dat Citizenfour over 
NSA-klokkenluider Edward Snowden Beste Do-
cumentaire won. Ik had deze maand graag een 
redactioneel geschreven dat alleen uit deze ene 
zin bestond, maar ik heb nog meer op m’n lever. 
Zoals dat de ‘gift bags’ voor de Oscargasten dit 
jaar een waarde van 168.000 dollar vertegen-
woordigden (belastbaar) en de inhoud bestond 
uit allerlei peperdure zaken zoals een astrolo-
gisch consult voor 20.000 dollar, waarvoor ze 
waarschijnlijk ook nog een ster naar je vernoe-
men. Dat soort dingen kan ook niet genoeg op-
geschreven worden omdat dan misschien op 
een dag iemand de idiotie van dat soort verspil-
ling inziet.

Ook dat heeft met Citizenfour te maken, om-
dat die film niet alleen duidelijk maakt dat de 
surveillancemaatschappij een einde maakt aan 
onze privacy en een gevaar is voor de democra-
tie, maar vooral dat al die big data die verzameld 
wordt handelswaar is.

Eigenlijk had ik willen schrijven over While 
Darwin Sleeps (2004), een ritmische fotomon-
tage van meer dan 3000 insecten uit de collec-
tie van het Natuurhistorische Museum in Lu-
zern, Zwitserland. Die maakt tijdens het komen-
de Holland Animation Film Festival deel uit van 
de installatie The Insect Cinema. Regisseur Paul 
Bush maakte samen met de Zwitserse anima-
tiekunstenares Aline Höchli een box waarin al-
leen insecten de film kunnen ‘bekijken’. Wij kun-
nen op een groot scherm zien wat er in die in-
sectenbioscoop gebeurt. Zullen de motten zich 
tegen het licht te pletter vliegen? Of de muggen 
doldraaien door de fastmotionmontage waar-
mee de kevers op het scherm voorbijflitsen? De 
vliegen een epileptische aanval krijgen door de 
flicker?

Nu ik het opschrijf realiseer ik me dat The In-
sect Cinema Citizenfour in het klein is. 

Met het publiek als Big Brother.
Als we nadenken over wat film is, is de rol van 

het publiek niet meer weg te denken.
Het gaat niet alleen om wat wij kijken, maar 

ook om hoe wij kijken. Daarom was het verheu-
gend om op de Oscaravond op Indiewire een be-
richt te lezen dat live cinema (filmvertoningen 
met een performatief element) in opkomst is. 
De toekomst van een verleden. Het zou Indie wire 
niet zijn als het er niet om ging dat makers met 
live cinema meer geld kunnen verdienen.

Maar als we nadenken over cinema dan ma-
ken ook techniek en technologie daar een inte-
graal deel van uit.

Hoe wij kijken en hoe wij bekeken worden. 
Motten om een vlam. Citizenfour.
 
 DANA LINSSEN

TWITTER @DANALINSSEN
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Niet te missen 
Ga deze maand in ieder geval naar:
1  A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on 

Existence 4 7
2  Timbuktu 4 17
3  Phoenix 4 10
4  La meraviglie 4 9
5  Loin des hommes 4 14
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MOVE ON...! 
Honderd jaar animatiekunst 

en dertig jaar HAFF 4 23 

MOVIES THAT MATTER 
Wij zijn allemaal Donner 4 18 

TIMBUKTU 4  17
THE PRESIDENT

OH WILLY...

3 MAANDEN 
MUBI  
PROBEREN?

Word nu donateur van de Filmkrant 
en bekijk drie maanden lang  
top films bij MUBI als welkomst
geschenk! 

MUBI is hét online filmhuis met een 
dagelijks veranderend aanbod van 
buitengewone films. Naast het 
reguliere aanbod presenteert MUBI 
elk week één film die speciaal 
wordt aanbevolen en toegelicht 
door de Filmkrant.

Word nu donateur van de Filmkrant en ontvang 
als welkomstgeschenk een abonnement van 
drie maanden op MUBI. Meer informatie is te 
vinden op mubi.com/filmkrant. Bent u zelf al 
donateur en brengt u een nieuwe donateur aan? 
Dan ontvangt u beiden het welkomstgeschenk.

Stort €35,- (of meer) op rekeningnummer 
NL51 ABNA 0438 6553 70 t.n.v. Stichting Fuur-
land te Amsterdam, o.v.v. ‘nieuwe donateur’ en 
uw adresgegevens. Deze aanbieding is geldig 
tot 26 maart. Met dank aan MUBI. 
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RUBRIEKEN
4 3 Redactioneel 4 4 Niet te missen  
4 5 Filmkrant.nl 4 5 Het nieuwe kijken 
Ebele Wybenga over Cinetree 4 15 Op 
ooghoogte Mark Cousins over schok troe
pen voor de cinema 4 27 Kort Alle andere 
films 4 32 Agenda plus evene menten, 
pers en sterren 4 41 Boeken The HBO 
Effect 4 42 Thuiskijken  4 45 World 
Wide Angle Adrian Martin over vaarwels, 
hele cirkels en ellipsen 4 46 Actie! Op de 
set van Bloed, zweet en tranen 

RECENSIES 
4 7 A Pigeon Sat on a Branch Reflecting 
on Existence De troost van de slapstick 
4 9 La meraviglie Gaan de wonderen 
toch de wereld uit? 4 10 Phoenix Tussen 
Fassbinder en film noir 4 13 Tussen 10 en 
12 Estafette van verdriet 4 17 Timbuktu 
De AK47 wint altijd 4 20 Wałęsa Man of 
Hope Monumentale mannen 4 26 Ame ri
can Sniper Een Amerikaanse tragedie  
4 27 Ik ben Alice De robot en de vrouwen 
Selma Martin Luther King: briljant maar 
niet heilig 4 29 Still Alice Psychologe 
lost op in vergeetachtigheid Lifelong 
Implosie van een huwelijk 4 30 Retour à 
Ithaque Oud zeer in Havana A Blast Maria 
staat op ontploffen 4 31 Durak Als 
Rusland een flat zou zijn Shaun the Sheep 
Movie Aardman, animatiekoningen

PLUS MUBI 
Elke week een nieuwe Filmkrantfilm op 
MUBI.com | De komende vier weken vier 
films van Michael Haneke 4 43 

INTERVIEWS
4 6 Roy Andersson over A Pigeon Sat on 
a Branch Reflecting on Existence Dood 
van een handelsreziger 4 9 Alice  
Rohr wacher over La meraviglie Gaan de 
won deren toch de wereld uit?  
4 10 Christian Petzold over Phoenix Een 
evenwicht tussen goed en slecht  
4 16 Abderrah mane Sissako over 
Timbuktu ‘De islam is geannexeerd  
4 20 Andrej Wajda over Wałęsa Man of 
Hope ‘Ik zag meteen dat Wałęsa de leider 
was’ 4 22 Ineke Smits over Stand by 
Your President Van Terneuzen tot First 
Lady in Georgië
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filmkrant.nl 
Elke maand is er veel meer Filmkrant dan 
er in de Filmkrant past. Zie filmkrant.nl 
voor nieuws, rubrieken en extra lange 
interviews en recensies.

4 Vrouwenborst of mannenbil
“Iemand een vagina gezien in Fifty Shades 

of Grey?” vroeg Vice-hoofdredactrice Wie-
gertje Postma (bekend van haar columnreeks 
‘Alles is sexisme’) ergens halverwege de 
debatavond over vrouwelijke stereotypen in 
films in het Amsterdamse Ketelhuis. Het 
publiek – voor een kwart bestaand uit man-
nen – schudde van nee.

Maar een penis was ook in geen velden of 
wegen te bekennen. Postma liet een compi-
latie naaktfragmenten zien uit de tv-serie 
Game of Thrones. Net als in Fifty Shades of 
Grey gaan vrouwen daarin steevast volledig 
naakt, terwijl de mannen in hetzelfde shot 
vaak (deels) gekleed zijn. Als voorbeeld van 
hoe het ook anders kan, laat Postma een 
fragment zien uit de tv-serie Outlander, 
waarin een ervaren vrouw een mannelijke 
maagd trouwt. “Doe je shirt uit, ik wil je 
bekijken,” gebiedt de vrouw, die vervolgens 
uitgebreid zijn achterste bestudeert. 
Postma: “Leuk hoeveel tijd er genomen 
wordt voor de mannenbil. Als er voor elke 
vrouwenborst een mannenbil op het scherm 
verscheen, was er een beter evenwicht.”

4 Bioscoopbouwhausse
We zitten middenin een bioscoopbouw-
hausse. In 2014 werden er 52 nieuwe zalen 
geopend, dit jaar komen er nog eens min-
stens 62 bij en ook in 2016 wordt een aantal 
bouwprojecten afgerond. De schermdicht-
heid neemt toe in Nederland, maar toch 
vooral in de grotere steden.

Het gaat een nek-aan-nek-race worden 
welk theater als eerste nieuwe bioscoop van 
2015 de deuren opent. Het wordt of Cinema 
Enkhuizen of Floralis Theater in Lisse, hoe-
wel de bouw van de laatste lichte vertraging 
heeft opgelopen. Beide theaters zijn beschei-
den van omvang: één zaal ieder. Datzelfde 
geldt voor De Lawei in Drachten, waarvan de 
opening gepland staat in mei. In Vlissingen 
breidt Cinecity uit – de extra multifunctio-
nele zaal met 750 stoelen wordt in september 
in gebruik genomen.

De echte groei van het aantal bioscoopza-
len komt voor rekening van omvangrijke 
nieuwbouwprojecten in de grotere steden. 
Kinepolis, de Belgische keten die vorig jaar 
zomer de Nederlandse markt betrad door 
Wolff over te nemen, opent een zes zalen tel-
lend complex in Dordrecht en een megabio-
scoop met tien zalen in Breda. Maar de 
grootste bioscoopbouwer van Nederland op 
dit moment is Pathé. In oktober gaat in Arn-
hem een negen zalen tellende bioscoop open, 
een maand later is Maastricht aan de beurt 
met acht zalen. Zie ook: pagina 24 Het jaar 
van de bioscoopoorlog.

KARIN WOLFS/EDO DIJKSTERHUIS

CINETREE
Keuzeverlamming. Het is een luxeprobleem bij 
uitstek en het wrede lot van de on demand kij-
ker. Ik doe er makkelijk een half uur over om een 
keuze te maken uit het aanbod van Netflix, Uit-
zending Gemist en BBC iPlayer. Die tijd had ik 
ook kunnen besteden aan slapen, werken of het 
kijken van een goede film, stuk voor stuk activi-
teiten die ik hoger heb zitten dan oeverloos 
scrollen. Daarom houd ik van diensten die je 
minder in plaats van meer keuze geven. 

Voor het kijken van films bestaat er sinds 
kort zo’n keuzestress-verminderende service: 
Cinetree. Dat weet ik dankzij een affiche waarop 
Hanna Verboom reclame maakt voor een hor-
loge. Ze leunt tegen een boom, haar lippen licht 
geopend en haar blik op oneindig. Om haar 
slanke pols toont ze nonchalant een schitte-
rende two-tone Rolex. Goed voor elkaar, dacht 
ik, die Hanna schopt het toch maar van een min 
of meer bekende Nederlandse actrice tot het 
gezicht van zo’n prestigieus wereldmerk. Maar 
bij nadere inspectie bleek de poster reclame 
voor Cinetree, een on-demand filmdienst waar 
Verboom zelf initiatiefnemer van is. Het model 
is simpel: een handvol bekende mensen kiest 
bijzondere films, jij neemt een abonnement om 
deze films te mogen bekijken.

Werkelijk alles ziet er prachtig uit aan Cine-
tree. Voor dat kleine plukje films dat je als 
abonnee mag zien (voor 60 euro per jaar) wor-
den zelfs nieuwe posters ontworpen die passen 
bij de visual identity van de site. 

Onder de ‘curators’ vind je usual suspects als 
Halina Reijn, Femke Halsema en Joris Luyendijk. 
Ze zijn gefotografeerd en gefilmd in een paradij-
selijke buitenbioscoop die qua art direction niet 
zou misstaan in een Louis Vuitton-reclame of 
Vanity Fair-shoot. Een tikje té mooi. Cinetree 
lijkt hierdoor niet te gaan om film maar om de 
cameralievende en aangenaam belichte Hoe-
ders van Goede Smaak die de films voor jou uit-
zoeken. 

Die etalage met ijdele BN’ers maakt dat ik 
Cinetree niet serieus kan nemen. Jammer, want 
ik voel veel voor dat curator-model als medicijn 
tegen keuzestress. Ik laat alleen mijn keuzes 
liever niet maken door Rolexdragers.

EBELE WYBENGA
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Roy Andersson over A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence

DOOD VAN EEN HANDELSREIZIGER
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Twee handelsreizigers in feestartikelen lopen door de 
straten van Göteborg. Een eindeloze stad zoals ze alleen 
in de films van Roy Andersson kunnen bestaan: geheel 
en al nagebouwd in een studio, met eindeloze perspec-
tieven, ontkleurd en postapocalyptisch, met witge-
schminkte mensen die jeremiëren en lamenteren. Het 
zou surrealistisch zijn als het niet zo grappig was en 
grappig als het niet zo pijnlijk was. 

A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence is 
het slotdeel van Anderssons filmische overpeinzingen 
over ‘being a human being’ die eerder Songs From the 
Second Floor (2000) en You, The Living (2007) voort-
brachten. De film won vorig jaar in Venetië de Gouden 
Leeuw.

Ik wil het graag met u hebben over oppervlakte en 
diepte. Laten we eerst met de oppervlakte van uw film 
beginnen. Of beter gezegd: aan het oppervlak. U 
noemt het zelf een film over de condition humaine, of 
over wat het betekent om een mens te zijn. Maar is het 
daaronder niet vooral een film over de corrumperende 
werking van geld en entertainment? “Dat is een delica-
te vraag. Ik moet zeggen dat ik heel erg intuïtief werk, 
dus het is niet makkelijk om te zeggen waar beelden 
vandaan komen, en hoe ze tot andere beelden leiden, en 
hoe voor- en achtergrond, oppervlakte en de diepte 
daaronder zich tot elkaar verhouden. Soms kan het op-
pervlak ook diep zijn. Hoe kan ik dat uitleggen? Neem 
bijvoorbeeld mijn dialogen. Die zijn vaak heel banaal. 
Maar op hetzelfde moment heel diepzinnig. Een beetje 
zoals in het absurdistische toneelstuk Wachten op Go-
dot (1952) van Samuel Beckett. Die mannen zijn drie uur 
lang aan het bullshitten, maar het is zo interessant om 

naar te luisteren! Dus achter de buitenkant, het opper-
vlak, iets wat we oppervlakkig vinden, zit altijd een ze-
kere diepte. Daar schuilt de tragedie. Daar blijkt hoe 
moeilijk het is om te leven. Dat er voor niemand van ons 
hoop is. Maar we overleven. We redderen een beetje. Al 
verliezen we het op de lange duur toch. [lacht]

“Geld is in onze maatschappij een middel en een 
obstakel. De Zweedse sociaaldemocraat Ernst Wigforss 
schreef in 1932 een pamflet met de titel ‘Kunnen we het 
ons veroorloven om te werken?’ waarin hij afrekende 
met het liberale idee dat bezuinigen het geëigende ant-
woord op een economische crisis is. En dat is precies de 
situatie waarin we ons nu weer bevinden. We sluiten 
mensen buiten de maatschappij omdat we denken dat 
we ons hen niet kunnen veroorloven.” 

Hoe werken voor- en achtergrond zoals we het ook 
kunnen noemen, samen in uw shots? U staat bekend 
om uw extreme scherptediepte en het werken met 
trompe l’oeil. [lacht weer]. “Ja, op die manier werken 
inhoud en beeld natuurlijk samen. Trompe l’oeil is een 
schildertechniek om diepte en perspectief te suggereren 
op een plat vlak. Het is een manier om de ruimte einde-
loos te vergroten. Ik ben een liefhebber van de Nieuwe 
Zakelijkheid, een schilderstroming rondom het 
Bauhaus in Duitsland in de jaren twintig en een reactie 
op het voorgaande expressionisme, gekenmerkt door 
zijn objectivisme, maar ook door zijn enorme ‘deep fo-
cus’ [de fotografische techniek waarbij zowel de voor- 
als de achtergrond scherpgesteld zijn, DL]. Sinds ik die 
schilderijen heb gezien kan ik geen films meer maken 
zonder dat zelf ook te willen doen. Het is een hoop 
werk, maar ik haat het als de achtergrond niet scherp is.

“In mijn laatste drie films ben ik steeds abstracter 
gaan werken, vergeleken met het begin van mijn carri-
ère. Eindelijk heb ik het realisme los durven laten. In het 
kort komt het erop neer dat door de Nieuwe Zakelijk-
heid ik steeds meer geïnteresseerd ben geraakt in de 
verhouding tussen de mens en de ruimte waarin hij zich 
bevindt. Ik denk dat de mens een hoop leugens kan ver-
tellen over zichzelf, maar de ruimte nooit. Door de 
manier waarop je iemand in de ruimte ziet kun je zien of 
hij zich in zijn natuurlijke omgeving bevindt of niet, of 
hij zich op zijn gemakt voelt, wat iemands smaak is. 
Door het gebruik van deep focus krijg je meer informa-
tie.”

Heeft het ook iets te maken met het feit dat deep focus 
meer werkt zoals het menselijk oog? “Ja. Jaja. Jajajaja.”

Wij zitten hier nu in een oud fabrieksgebouw in 
Toronto, vol ramen die uitkijken op andere vierkante 
gebouwen en ramen waarachter weer van alles ge-
beurt. Als we maar lang genoeg kijken zou het een scè-
ne uit een van uw films kunnen zijn. Is dat ook hoe u 
naar de wereld kijkt? “Ik heb het me steeds beter aan-
geleerd. Ik ben er nu aan gewend. Ik zou het niet meer 
anders kunnen. Aangezien ik een voorkeur heb voor 
scènes in één shot, vanuit een vast camerapunt, ta-
bleaus, ben ik steeds meer getraind geraakt om op de 
achtergrond van ons eigen leven, van de werkelijkheid 
te gaan letten. Als je de hele tijd heen en weer snijdt in 
de montage, of met shallow focus de helft van het beeld 
vertroebelt, dan manipuleer je het oog.”

Maar zou u zich door zo’n alledaags tafereel als hier 
kunnen laten inspireren? “Niet helemaal. Mijn belang-
rijkste medeplichtigen bij het creëren van beelden zijn 
mijn geheugen en mijn dromen. Het geheugen reinigt 
het oog, haalt de dingen weg die niet belangrijk zijn. Dat 
is wat Matisse bedoelde toen hij zei dat je alles weg 
moet laten wat niet belangrijk is. Kunst terugbrengen 
tot zijn essentie. Dromen hebben ook een reinigende 

Zijn belangrijkste medeplichtigen bij het filmmaken zijn zijn 
geheugen en zijn dromen. De Zweedse filmmaker Roy Andersson 
levert in het slotdeel van zijn ‘Living’trilogie kritiek op de 
spektakelmaatschappij. DOOR DANA LINSSEN



werking, maar ze zijn vaak moeilijk te herinneren, 
moeilijker dan je herinneringen.”

Komt A Pigeon… ook voort uit een droom of een her-
innering? “Het beeld is altijd eerst. De beelden van de 
koning en het leger waren er al in een vroeg stadium…”

Dus niet de duif? “De duif kwam later. De duif denkt 
niet alleen na over zijn eigen existentie, maar ook over 
die van ons. Het is een referentie naar het schilderij Te-
rugkeer van de jagers (1556) van Pieter Breughel de ou-
dere. Ik ben zoals de duif. Ik ben opgezet en ik denk na 
en ik maak me zorgen.

“Maar wat je net vroeg. Over waar de beelden van-
daan komen. Het eerste beeld was de eindscène met de 
martelcilinder. Ik had ooit een boek gelezen over de 
Assyrische koning Assurbanipal die 6000 jaar voor 
Christus leefde en zijn vijanden in het openbaar mar-
telde. En Perillos van Athene die een koperen stier liet 
maken waarin hij zijn vijanden boven een vuurtje roos-
terde. Hun angst- en pijnkreten klonken precies zoals 
een dolle stier.”

Ook dat shot is zeer gelaagd. Om te beginnen het ge-
luid, dat eigenlijk best mooi klinkt… “Ja. Jaja. Natuur-
lijk.”

En dan is er het tegenshot, op zich al tamelijk opmer-
kelijk in uw werk om een dergelijk expliciet tegenshot 

te maken, maar dan wordt er binnen dat shot ook nog 
eens een ‘publiek’ ‘onthuld’ als in het theater. Maar 
dan andersom. “Ik kon de scène niet anders oplossen. 
De cilinder is een spiegel. En de glazen ruit is een spie-
gel. En als het gordijn opengaat is het spiegeleffect ver-
dwenen en zien we het publiek. Dat op een bepaalde 
manier ook weer een spiegel voor onszelf is. Dat zijn wij. 
De spektakelmaatschappij die verantwoordelijk is voor 
de gruwelen.”

Er zit veel kritiek in de film op de spektakelmaat-
schappij, de rol van entertainment, geld… Maar ook 
op hoe Zweden met fascisme, en het verleden omgaat. 
“Ik denk dat het daar nu wel eens tijd voor is. We moe-
ten verantwoording afleggen. In het bijzonder voor ons 
koloniale en fascistische verleden. Het is allemaal niet 
zo lang geleden. En het komt terug.”

Is er meer racisme in Zweden dan een aantal jaar gele-
den? “Het is een risico. Je ziet toenemende rechtse ten-
densen. En er zijn vandaag de dag andere vormen van 
slavernij. Vrouwenhandel. Hoe de Arabische landen 
gastarbeiders uit Azië misbruiken. En Europese landen 
met Oost-Europese arbeiders omgaan. Dat is allemaal 

niet zo wreed als in het verleden, maar op andere ma-
nieren wreder.”

U had het net over de reinigende werking van het ge-
heugen, maar u maakt ook een film tegen de vergetel-
heid. “Ja. Jajaja. Die verantwoordelijkheid moeten we 
nu nemen, want anders verdwijnt het verleden in de ob-
scuriteit. Dan worden de dingen waar we niet aan her-
innerd willen worden in een donker hoekje verborgen. 
Maar als je je geschiedenis probeert te vergeten, dan zal 
hij in verergerde vorm weer de kop op steken.”

Wreedheid en vermaak. Brood en spelen. Zijn dat de 
hoofdthema’s van de film? En dan moeten we ook nog 
eens lachen om het treurige lot van uw twee handels-
reizigers in feestartikelen. Zit daar een contradictie 
in? “Ik bedoel dit niet cynisch, maar was het niet weer 
Samuel Beckett die zei dat pijn en verdriet grappig zijn? 
Ik weet niet in hoeverre ik het daar mee eens ben. Mis-
schien dat ik het niet eens over echte treurnis wil heb-
ben, maar over kwetsbaarheid. Misschien is dat genoeg. 
Dat je het publiek daar begrip voor kan laten opbrengen. 
Of zoals Jezus zei: ‘Behandel je naaste zoals je zelf be-
handeld wilt worden.’” 5

Roy Andersson over A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence

DOOD VAN EEN HANDELSREIZIGER

De troost van 
de slapstick
Het sluitstuk van Roy Anderssons droog
komische Livingtrilogie heeft een titel 
die de eerste zin van een grap lijkt. Waar
van de punchline nooit komt.

Roy Anderssons universum is uniek. Geen 
enkele andere filmmaker laat de wereld zien 
zoals hij. En als iemand het probeert is 
meteen duidelijk dat hij Roy Andersson imi-
teert. Zo eigenzinnig is de Zweed. Misschien 
kent u die pose van Gilbert & George op de 
trap van het Stedelijk Museum in Amster-
dam. Twee mannen geschminkt alsof ze van 
metaal zijn. Living sculpture heet die perfor-
mance. De grap is dat ze stil staan. 

Laat die Gilbert & George Samuel Becketts 

Wachten op Godot spelen en je bent in Roy 
Anderssons universum beland. Een godde-
lijke komedie waarin de mensheid voor altijd 
wacht op iets wat niet komt en waaruit alle 
kleur verdwenen is. Waarin niemand de 
ander hoort en iedereen alleen is. Waarin de 
werkelijkheid een grote onwerkelijke grap is. 
Een van de vele incarnaties van de hel.  
En dan ga je dood. 

Slapstick
Het is jammer dat de filmwereld niet meer 
Roy Anderssons kent. Wat is toch die alles-
overheersende hang naar realisme en natu-
ralisme? Alleen al daarom, als tegenwicht is 
A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Exis-
tence - het sluitstuk van een trilogie, al krijgt 
dat woord bij Anderssons films meteen iets 
belachelijks – een film die je niet moet mis-
sen. Er rammelt wel wat, al moet dat nie-
mand ervan weerhouden om onder het 
motto ‘de troost van de slapstick’ deze 50 
schakeringen van grijs te gaan zien.

Voor zover je daarvan kunt spreken 
bestaat de rode draad in de serie sketches 
waaruit de film is opgebouwd uit de pogin-
gen van twee handelsreizigers om feestarti-
kelen te slijten. Een metafoor voor de enter-
tainmentindustrie die kleur wil brengen in 
een kleurloos bestaan. Tussendoor vallen 
mensen dood neer, hebben ze afspraken 
waar niemand komt opdagen en komt een 
zeventiende-eeuwse koning een café binnen 
galopperen op weg naar een bij voorbaat ver-
loren strijd. 

Daar denkt die duif dus over na. Denken 
wij. 

Los zand
Twee dingen rammelen. In vergelijking met 
de twee eerdere delen in de trilogie –  Songs 
From the Second Floor (2000) en You, the 
Living (2007) – voelt de serie sketches een 
beetje als los zand, waardoor de film, behalve 
de bleke achterliggende visie op het bestaan, 
niet veel meer biedt dan de som der delen. 

Alsof je naar een reeks aforismen kijkt. 
Goed, in de werkelijkheid ontbreekt het ook 
aan samenhang, maar dat is geen excuus.  

Het andere probleem is dat niet alle grap-
pen even sterk zijn. Soms zijn het zelfs open 
deuren, zoals de metafoor van de verkopers 
van feestartikelen, en voelt wéér een scène 
met die twee als een herhalingsoefening. En 
dat we niet naar elkaar omkijken is ook niet 
echt een revolutionair inzicht. Goed, de 
werkelijkheid bestaat misschien ook uit ein-
deloze herhalingen waaruit de grap al lang-
verdwenen is, maar dat is geen excuus.

Dat gezegd hebbende, raad ik iedereen aan 
te gaan kijken.

RONALD ROVERS 11111
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Met haar dromerige sprookje over een ver
dwijnende manier van leven op het Italiaanse 
platteland won Alice Rohrwacher vorig jaar de 
Grand Prix in Cannes. Wes Anderson meets 
Roberto Rossellini.  DOOR RONALD ROVERS

Gelsomina is pas twaalf maar als de oudste van vier zus-
sen runt ze de boel op de Noord-Italiaanse boerderij 
waar Alice Rohrwachers aardse sprookje La meraviglie 
zich afspeelt. Als Wolfgang er tenminste niet is, de 
norse pater familias die het territorium bewaakt maar 
die de buitenwereld eigenlijk niet meer tegen kan hou-
den. Een buitenwereld die eist dat hij als bijenhouder 
aan de Europese regels voldoet. Wat onmogelijk is 
gezien de kleinschalige productie.

Misschien had Wolfgang ook liever een zoon gehad 
om dit onwaarschijnlijke koninkrijkje van hem over te 
nemen, maar Gelsomina is sterk. En ze zal nog sterker 
moeten worden. Want ze komt tegenover hem te staan 
als ze het gezin wil inschrijven voor een televisiewed-
strijd voor het beste lokale boerenproduct: ‘De wonde-
ren van het platteland’. De feeërieke presentatrice in 
engelenkostuum wordt gespeeld door Monica Bellucci.

Anarchistisch
Misschien dat Alice Rohrwachers La meraviglie, dat 
vorig jaar de Grand Prix won in Cannes, alleen in Italië 
gemaakt kon worden. Een land dat zich een democratie 
noemt maar waar lokale allianties in ieder geval in het 
zuiden nog altijd het hoogste woord hebben. “Iedereen 
die niet hoort bij jouw clan is de vijand, hier in Napels”, 
tekende De Groene Amsterdammer recent op uit de 
mond van een bekende Napolitaan. Daar zit iets anar-
chistisch in. Zo van: we regelen het zelf wel. 

Zo hebben Wolfgang (Sam Louwyck, de Vlaamse 
danser, choreograaf, acteur en zanger die zo lekker 
beweeglijk door Tom Barmans Any Way The Wind Blows 

stapte) en Angelica (Alice’s zus Alba Rohrwacher) ook 
altijd geleefd, twee links-radicalen met een commu-
ne-verleden die ontdekten dat samenleven in een grote 
groep niet per se gelukkig maakt. Maar ook deze nieuwe 
vrijstaat op de boerderij is niet immuun voor bemoeie-
nissen van buiten. De vraag is: kan dat nog, je eigen 
leven leiden? La meraviglie mag dan Italiaanse genen 
hebben, het is het universele verhaal over de zoektocht 
naar vrijheid. 

Bijen
Rohrwacher filmde het verhaal in haar geboortestreek 
en groeide zelf ook op met bijen, vertelde ze tijdens een 
interview vorig jaar in Cannes. Het was alleen geen 
autobiografie, zei ze. Dat was al wel duidelijk. Daarvoor 
was dit verhaal te mooi uitgebalanceerd. 

“Waarom bijen?” vroeg een collega in een volgepakte 
strandtent waar we continu onderbroken werden door 
de soundchecks van een band die op ging treden. 
“Omdat ze mooi zijn”, zei Rohrwacher. “Ik heb ze altijd 
om me heen gehad want mijn vader was bijenhouder. 
Bijenhouden was ook precies het soort werk dat ik de 
personages wilde laten doen. Het soort werk dat mid-
denin het leven staat. Je voelt aan de film dat het een 
sprookje is, maar door de grond waar ze met hun blote 
voeten op lopen en door die bijen wordt het een heel 
aards sprookje. Plus: bijen vliegen, dus zo kun je onge-
kunsteld de omgeving laten zien.”

Werden de acteurs dan niet geprikt, wilde dezelfde  
collega weten. Daar was een trucje voor, verklapte 
Rohrwacher. “In elke bijenfamilie heb je mannetjes en 
vrouwtjes. De mannetjes prikken niet en aan het eind 
van de zomer gaan ze dood. Dus zochten we kort voor 
het eind van de zomer naar mannetjes zodat op de set 
alleen ongevaarlijke diertjes vlogen waar de acteurs 
geen last van zouden hebben.” 

Poëzie = politiek
Voor wie de film ziet, is duidelijk dat Rohrwacher iets 
wil zeggen over het veranderende landschap en het ver-
anderende boerenleven. Maar  ze doet dat zonder 
pedant te worden. Wat opvalt is juist de vrije, dromerige 
ondertoon. Meer poëzie eigenlijk dan politiek.

“Ken je Vladimir Majakovski”, vroeg Rohrwacher 
toen we haar dat voorlegden. “Volgens hem zijn poëzie 
en politiek hetzelfde. Italo Calvino, een van de beste 
Italiaanse schrijvers, werd ooit gevraagd hoe we de 
wereld kunnen veranderen. Hij zei: ‘door elke dag een 
gedicht van buiten te leren.’ Dat denk ik ook. Ik heb het 
geprobeerd trouwens, elke dag een gedicht van buiten 
kleren, maar het is moeilijk.

“Ik besefte dat in Italië iets fundamenteels aan het 
landschap en het boerenleven aan het veranderen was. 
Men probeert wel van alles te behouden, maar daardoor 
verandert het landschap in een museum bedoeld om 
toeristen te lokken. Net als socioloog Saskia Sassen over 
steden schrijft in haar boek Variation on a Themepark. 
Waar het echt om gaat, wat echt behouden moet blij-
ven, is het landschap en het boerenleven in al z’n 
schoonheid én lelijkheid. Niet alleen de romantische 
notie van een landschap of een manier van leven. En 
zo’n verhaal vertellen, een verhaal over het heden, is 
een politiek verhaal vertellen. Ik hoop mensen met 
andere ogen naar dat heden te kunnen laten kijken. Dat 
is het doel van cinema. Ook al lukt het vaak maar voor 
even.”

LEES VERDER OP filmkrant.nl   
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De Duitse regisseur Christian Petzold voert in 
het Vertigoachtige drama Phoenix wederom 
zijn muze Nina Hoss ten tonele. Petzold 
vertelde in Toronto over zijn werkrelatie met 
Hoss en zijn definitie van cinema.  
DOOR BOYD VAN HOEIJ

De muze van Christian Petzold (Barbara, Yella), Nina 
Hoss, speelt in Phoenix Nelly, een doodgewaande 
Joodse vrouw die de kampen heeft overleefd maar wel 
een aantal operaties heeft moeten ondergaan, onder 
andere aan haar gezicht. Na het einde van de oorlog 
wordt ze door haar man Johnny, die haar niet herkent 
maar wel een zekere gelijkenis ziet, gevraagd zichzelf te 
spelen zodat hij het geld van haar overleden familie kan 
incasseren. Nelly gaat akkoord.

Wat is de oorsprong van wat uiteindelijk Phoenix zou 
worden? “Harun Farocki [de inmiddels overleden coau-
teur van het scenario, BvH] en ik lazen al jaren geleden 
een boek, Retour des cendres van Hubert Monteilhet, 
waarvan de plot ons goed beviel. Dit was in de jaren 
tachtig en we waren toen eigenlijk gewoon te bang om 
Auschwitz en Vertigo aan elkaar te koppelen en dat ook 
nog eens in Duitsland [de roman speelt zich oorspron-
kelijk af in Frankrijk, BvH]. Daarnaast wilde ik iets doen 

met het idee dat de relatie tussen een regisseur en een 
actrice heel veel parallellen vertoont met die van een 
man die een vrouw wil scheppen of boetseren, zoals in 
Phoenix maar ook in veel andere verhalen, van Bride of 
Frankenstein tot Pygmalion. Natuurlijk wil de man in 
alle gevallen dat de vrouw die hij creëert van hem houdt. 
Maar dat kan ze natuurlijk nooit omdat ze zich van hem 
moet emanciperen om eindelijk zichzelf te kunnen zijn. 
Dat is iets wat ik op de set van mijn films ook zie, en ik 
dacht dat ik iemand zo intelligent als Nina Hoss zo’n 
complex idee wel kon vertrouwen.” 

Dit is uw vijfde speelfilm met Hoss. Hou zou u uw rela-
tie met haar omschrijven? “Puur professioneel; er zijn 
natuurlijk veel regisseur-actricekoppels geweest, zoals 
Rossellini en Bergman of Rossellini en Lynch, maar voor 
mij is zo’n mix van werk en privé te gevaarlijk, zoiets 
mondt op de een of andere manier altijd uit in een 
scheiding. Als ik een scenario schrijf, begin ik met de 
dialogen en die brengen dan beelden voort. Als het 
script klaar is neemt Nina dat mee naar huis en werkt ze 
aan de beelden die daarin beschreven worden en komt 
dan met voorstellen bij me terug. Natuurlijk liggen die 
in het verlengde van wat ik geschreven en verzonnen 
heb maar ze zijn nooit precies wat ik zelf had kunnen 
bedenken. Het verschil tussen de voorstelling die ik me 

er oorspronkelijk van maak en wat uiteindelijk op het 
grote scherm te zien zal zijn, nadat ik er met iedereen 
van de cast en crew maanden aan heb gewerkt, dat is 
voor mij de definitie van cinema.” 

Hoe zou u Nina’s personage, Nelly, omschrijven? En 
in hoeverre lijkt uw werkrelatie met Nina op die van 
Nelly en Johnny? “Als je de politieke en morele elemen-
ten van het verhaal even links laat liggen, is Phoenix een 
coming of age-verhaal over een vrouw die eindelijk vol-
wassen wordt. Ze wil eerst proberen te voldoen aan het 
beeld dat de man van wie ze houdt van haar heeft – en 
hopelijk zal hij haar daardoor herkennen – maar uitein-
delijk zal ze voor haar eigen beeld, dat alleen van haar-
zelf is, moeten kiezen. Dat loslaten van haar man om 
zichzelf te kunnen worden, dat is wat Nina ook doet met 
het materiaal dat ik haar aandraag. Ze speelt alles heel 
klein en verbergt alles om de dingen eerst mysterieus en 
daarna langzaam duidelijk te maken. Als Nina gevraagd 
wordt om iemand te spelen die verliefd is, bijvoorbeeld, 
speelt ze eerder iemand die niet verliefd zou willen zijn. 
Ze probeert altijd de ware ‘ik’ van haar personages te 
verbergen en daardoor is ze ook geknipt voor Phoenix, 
omdat, net als in bijvoorbeeld films noirs en de New 
Hollywood-films, de personages allemaal iets proberen 
te verbergen. Het interessante is natuurlijk dat Nina 

Christian Petzold over zijn ‘Druckkammerspiel’ Phoenix 

“EEN EVENWICHT TUSSEN 
GOED EN SLECHT”

Tussen Fassbinder en film noir
Een Hitchcockachtige thriller over persoons verwisselingen en 
verdubbelingen in de puinhopen van het naoorlogse Berlijn wordt bij 
Christian Petzold een oerschreeuw om gezien te worden en een pijnlijke 
spiegel voor de Duitse, de Europese collectieve schuld. DOOR DANA LINSSEN

“Hoe wil je eruitzien?” vraagt de arts aan de 
jonge vrouw die met haar hoofd in het ver-
band uit het kamp in Berlijn is teruggeko-
men. Wil ze lijken op een filmster? Zal hij 
haar eruit laten zien als Zarah Leander? “Ik 
wil eruitzien zoals vroeger”, antwoordt ze. 
Maar dat is moeilijk, zegt hij, en bovendien 
kan het ook een voordeel zijn om niet op haar 
oude zelf te lijken. De boodschap is duidelijk: 

wil ze niet liever met een nieuwe identiteit de 
gruwelen van de achterliggende Tweede 
Wereldoorlog vergeten? Alsof een nieuw 
gezicht ook het geheugen schoonveegt.

In Phoenix, de nieuwe film van de Duitse 
regisseur Christian Petzold (Yella, Barbara), 
en de laatste die hij met de vorige zomer 
overleden Harun Farocki schreef, gaat het 
niet alleen over deze Nelly die als een feniks 

uit de as van haar verleden moet herrijzen, 
maar ook over het naoorlogse Duitsland, dat 
– een en al as en schuld – niet wéét hoe het 
herrijzen moet. Het ontkennen van het ver-
leden, het verlangen naar een collectieve 
vorm van geheugenverlies, lijkt een shortcut, 
maar blijkt een detour.

Vertigo
Farocki en Petzold baseerden hun scenario 
op de Franse misdaadroman Le retour des 
cendres van Hubert Monteilhet uit 1961 over 
een vrouw die terugkomt uit de kampen, niet 
door haar echtgenoot wordt herkend, maar 
wel door hem wordt gevraagd zijn – naar hij 
denkt – dode echtgenote te spelen om de 
hand te kunnen leggen op haar fortuin. Een 
verhaal van verraad in het kwadraat. Een 

perverse Pygmalion.
Petzolds liefde voor Hitchcock en de film 

noir kennende is het niet zo verwonderlijk 
dat in zijn film ook spoken en sporen opdoe-
men uit Vertigo (1958) en Delmer Daves’ 
Dark Passage (1957) waarin we pas een close- 
 up te zien krijgen van hoofdrolspeler 
Humphrey Bogart als het verband van zijn 
gezichtsveranderende operatie eraf is. Het is 
een van de sterkste introducties van een 
hoofdpersoon in de filmgeschiedenis: de 
(ster)acteur die zijn eigen gezicht aan het 
personage geeft. Wie hij was weten we niet, 
maar nu is hij Humphrey Bogart. Alsof er een 
wonderlijke samenvloeiing van acteur, per-
sona en personage heeft plaatsgevonden. 
Een versmelting die overigens óók een dis-
sociatie is: de werkelijkheid komt erdoor op 
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Hoss, als ze ’s ochtends naar haar werk gaat, haar eigen 
persoonlijkheid ook moet verbergen, zodat ze plaats 
kan maken voor de rollen die ze speelt. Ze plaagt me dan 
ook altijd en zegt dat ze me in werkelijkheid helemaal 
niet nodig heeft, ze doet alleen maar alsof!”

Nelly staat als personage natuurlijk enorm onder 
druk. Omdat ze aan de ene kant herkend wil worden, 
maar omdat dat ook gevaarlijk kan zijn, vooral als 
duidelijk wordt dat haar man misschien niet de goed-
zak is die zij zich herinnert... “Alles waar ik van hou is 
dialectisch en dialogisch. Er moet altijd een evenwicht 
zijn tussen goed en slecht, verraad en loyaliteit. Toen we 
in de kelder (waar Johnny na de oorlog woont, BvH)  aan 
het filmen waren, noemden we de film een ‘Druckkam-
merspiel,’ naar de drukkamers waarin duikers na een 
duik in de diepte wat tijd moeten doorbrengen voordat 
ze weer naar de oppervlakte kunnen. De kelder is een 
soort laboratorium waar de druk langzaamaan wordt 
opgevoerd. Het is mijn doel om niet alleen de persona-
ges elkaar onder druk te laten zetten, maar om ook de 
kijker de indruk te geven dat zelfs de muren erdoor ge-
infecteerd raken.” 

ZIE VOOR HET INTERVIEW MET NINA HOSS FILMKRANT 
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afstand te staan. Vragen over identiteit drin-
gen zich op.

Wraakengel
In het geval van Nina Hoss in Phoenix werkt 
dat zo mogelijk nog sterker. Niet alleen is zij 
Petzolds muze, en wachten we (net als bij 
Bogart) op het moment dat we haar gezicht 
te zien zullen krijgen, want we weten dat het 
komt. En dan komt het. Zo adembenemend, 
schijnbaar koel en onberoerd, zo helemaal 
haar gezicht. Maar vervolgens gaat de hele 
film over hoe zij (Nelly) níet meer lijkt op wie 
zij was, en toch ook wel, en dan vervolgens 
zichzelf moet spelen, in haar oude zelf trans-
formeren om de liefde van haar man Johnny 
terug te winnen. Een man die zowel moreel 
als gevoelsmatig blind is. Bovendien speelt 

de vraag: is hij het die haar aan de nazi’s 
heeft verraden? En wat weet zij? 

En wie is zij ondertussen? Een wraaken-
gel,  fier met gespreide vleugels, of een 
gewond vogeltje? De vrouw die zij was, de 
vrouw die zij is, de vrouw die zij wil zijn, of 
moet zijn? Het is alsof met haar gezicht ook 
haar zijn, haar wezen en haar identiteit zijn 
verdwenen. Alsof ze zelf een geest is die 
terugkomt, ronddoolt, maar nooit meer 
helemaal van deze wereld is.

Puinhopen
Phoenix is rijk en complex. Het is een impo-
sant bouwwerk dat op vele niveaus in- en 
aangrijpt. Allereerst ontroert de film door 
zijn oerschreeuw: kijk naar mij, zie me, her-
ken me voor wie ik ben. Maar bij Petzold en 

Farocki is alles politieker en ingewikkelder. 
Dat blijkt wel uit de artificiële stijl die ons 
ook emotioneel op afstand houdt. We mogen 
lachen en huilen, maar we moeten ook den-
ken. Want de film gaat ook over hoe Duits-
land niet alleen Nelly, maar hele groepen 
mensen na de oorlog niet wilde herkennen, 
en erkennen. Daar gebruiken ze de film noir 
zoals Rainer Werner Fassbinder het melo-
drama gebruikte om iets te zeggen over de 
puinhopen van het fascisme, maar ook hoe 
die puinhopen zijn gebruikt om het heden-
daagse Duitsland op te bouwen.

Net als in Petzolds vorige ‘historische’ 
films zijn die tijdscapsules altijd tijdmachi-
nes naar het heden. Phoenix is soms zo 
bewust vervreemdend en abstract opdat we 
wakker blijven voor het heden: hoe gaan wij 

eigenlijk om met mensen die met een verhaal 
aankomen wat we eigenlijk niet willen 
horen? Aan wat voor vormen van zijnsont-
kenning en uitwissen van het verleden 
maken wij ons schuldig?

Maak je niet ongerust, zegt Johnny tegen 
Nelly als hij uiteindelijk zelfs hun weerzien 
ensceneert en zij zich afvraagt wat ze moet 
antwoorden als mensen haar naar het kamp 
vragen: “Ze willen het niet weten.” 

Phoenix 11111 DUITSLAND, 2014 |  REGIE 
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RONALD ZEHRFELD, NINA KUNZENDORF |  DISTRIBUTIE 
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Peter Hogendoorn kiest een zeer persoonlijk 
uitgangspunt voor zijn intrigerende speelfilm
debuut, waarin de leden van een gezin één voor 
één te horen krijgen dat de jongste dochter is 
overleden. Een film vanuit het point of view van 
het verdriet. DOOR JOOST BROEREN

Hoe vertel je een tiener dat zijn zusje dood is? Hoe ver-
telt die tiener het vervolgens aan zijn vader? En hoe ver-
telt de vader het zijn vrouw? Voor die onmogelijke 
opgave komen de personages te staan in Tussen 10 en 12, 
het bewonderenswaardige speelfilmdebuut van regis-
seur en scenarist Peter Hoogendoorn, wiens film vorig 
jaar in première ging op het Filmfestival Venetië. 

Hoogendoorn baseerde zijn eerste speelfilm op 
gebeurtenissen uit zijn eigen leven. Hij filmde zelfs op 

de plekken in de omgeving van Rotterdam waar hij zelf 
ooit te horen kreeg dat zijn zus was overleden, en waar 
hij het vervolgens zijn vader moest vertellen. Maar de 
film is afstandelijker dan die persoonlijke achtergrond 
doet vermoeden, en dat is zeker geen slechte zaak. 
Hoogendoorn plaatst ons niet in het hoofd van een lid 
van deze familie. De aandacht verschuift, terwijl de 
groep steeds groter wordt doordat telkens weer iemand 
het vreselijke bericht krijgt: van de politieagenten naar 
de zoon en zijn vriendin naar de vader en de moeder.

Als we al de blik van één van die personages delen, 
dan is het die van het vriendinnetje, de buitenstaander, 
die zich vooral ongemakkelijk en onzeker voelt bij haar 
aanwezigheid in dit intieme drama. Maar misschien is 
het meer nog het point of view van het verdriet zelf dat 
we voorgeschoteld krijgen, dat met een zwartkomisch 

randje beziet wat het teweeg brengt.
Niet voor niets neemt Hoogendoorn telkens uitge-

breid de tijd om de simpele, dagelijkse handelingen van 
de gezinsleden te observeren, voor zij het vreselijke 
nieuws te horen krijgen. Doelbewust plaatst de regisseur 
zijn personages in weidse, veelal statische shots. Zo val-
len ze weg in de alledaagse omgeving waarin zij zich 
bewegen. Het maakt dat je als kijker niet in de eerste 
plaats meeleeft met hun verdriet, maar vooral obser-
veert hoe zíj met dat verdriet omgaan, in meesterlijk 
gechoreografeerde momenten waar elk miniem gebaar 
overloopt van betekenis.

Tussen 10 en 12 11111 NEDERLAND, 2014 | 

REGIE PETER HOOGENDOORN |  7 1 MINUTEN |  MET ELISE 

VAN ’T LAAR, KO ZANDVLIET, RAYMOND THIRY | 

DISTRIBUTIE AMSTELFILM |  TE ZIEN VANAF 26 MAART  

Peter Hoogendoorn over Tussen 10 en 12
Een soort geluidsscenario

Op de dag van zijn toelatingsgesprek op de 
Filmacademie werd zijn zusje begraven. 
Auto-ongeluk. Toen de agenten het nieuws 
kwamen brengen was Peter Hoogendoorn 
alleen thuis. “Mijn vader was op zijn werk en 
ik moest het weer aan hem vertellen”, herin-
nert hij zich. “Daarna volgde een estafette 
van hartverscheurend nieuws doorgeven.”

Die ingrijpende gebeurtenis vormde de 
basis voor Tussen 10 en 12, Hoogendoorns 
debuutfilm. Maar voordat er beeld was, was 
er geluid. “Mijn eerste idee was een soort 
geluidsscenario: voetstappen op het tuin-
pad, het kloppen op het raam — mijn herin-
neringen aan die dag die ik verzameld had. Ik 
wilde de dood laten voelen door geluiden. 
Maar al snel realiseerde ik me dat ik eigenlijk 
scènes aan het schrijven was en dat ik het 
verhaal moest verfilmen.”

Een autobiografische inslag is kenmer-
kend voor Hoogendoorns werk. De korte film 
Wes, waarmee hij in 2009 afstudeerde aan 
de Filmacademie is ook terug te voeren op 
zijn eigen leven. In het Rotterdamse jochie 

dat door zijn vader naar voetbalkamp wordt 
gestuurd terwijl zijn moeder op sterven ligt, 
is Hoogendoorn te herkennen, die zelf voet-
balde bij de Feyenoord-jeugd.

“Wat ook in Tussen 10 en 12 zit, is het 
moeilijk kunnen delen en uiten van emoties”, 
vertelt Hoogendoorn. “In Wes geeft de vader 
zijn zoon op het einde een bijzonder onhan-
dige knuffel. Buitenlanders die Tussen 10 en 
12 hebben gezien, merkten op dat er tragiko-
mische elementen inzitten en daar hebben ze 
misschien wel gelijk in. In het onderzoek 
naar wie ik ben als filmmaker kom ik altijd 
uit in de hoek van het absurdistische, à la 
Happiness van Todd Solondz. Zo’n jonge 
agent bijvoorbeeld, die na het overbrengen 
van het nieuws als eerste aan zijn collega 
vraagt: En… hoe deed ik het?”

EDO DIJKSTERHUIS

DIT INTERVIEW VERSCHEEN IN EEN LANGE VERSIE OP 

filmkrant.nl TER GELEGENHEID VAN DE PREMIÈRE 

VAN TUSSEN 10 EN 12  OP HET FILMFESTIVAL VENETIË 

Tussen 10 en 12
ESTAFETTE VAN VERDRIET
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Mijn vader, Ali Larabi (61), maakte als kind de Algerijnse 
Onafhankelijkheidsoorlog mee. Ik keek samen met hem 
naar Loin des hommes, een film die tegen de achtergrond 
van die guerrillastrijd vooral over verbroedering, uni-
versele waarden en eigenrichting gaat.

Galliërs
Het is 1954, het jaar dat de Algerijnse Onafhankelijk-
heidsoorlog uitbrak. De oorspronkelijke bewoners van 
Algerije zijn de Franse bezetter zat. De Algerijnen die 
voor Frankrijk vochten in de Tweede Wereldoorlog had-
den gerekend op nieuwe en betere rechten bij thuis-
komst. Die kwamen er niet. In plaats daarvan volgde 
vanaf 1945 een enorme repressie. 

Voor schoolleraar Daru (Viggo Mortensen), zijn deze 
onlusten een ver-van-mijn-bed-show. Terwijl de zon 
opkomt boven het Atlasgebergte, in een dal aan de rand 
van de bewoonde wereld, zien we hoe zijn leerlingen 
binnendruppelen. Vandaag staat geografie op het pro-
gramma, de Franse rivieren. Eén voor één wijst Daru ze 
aan. Zijn leerlingen knikken volgzaam. Later merkt Daru 
op hoe hij en zijn pupillen allemaal Galliërs zijn. Mijn 
vader had ook zo’n schoolmeester. Het tafereel levert bij 
hem een glimlach op. Eerder uit nostalgie dan vanwege 
de valse gemeenschapszin die erachter schuilt. Het is 
een opmaat naar de wending die de film zal nemen.

Cachot
Later op de dag ziet Daru in de verte een ruiter. Gen-
darme Balducci (Vincent Martin) is een gezette Corsi-
caan, hij lijkt op Napoleon. Achter zijn paard strompelt 
een vastgebonden arrestant. Daru krijgt de opdracht de 
zwijgzame vreemdeling, Mohammed (Reda Kateb), 
naar het cachot te leiden. Het is oorlogstijd en de lokale 

politiepost is onderbezet. Wanneer Daru bedankt voor 
deze taak, die volledig indruist tegen zijn principes, 
vertrekt Balducci zonder zijn gevangene. Daru wordt 
met Mohammed opgezadeld, die zijn neef blijkt te heb-
ben vermoord. De volgende dag beginnen de twee aan 
een lange wandeltocht over onherbergzaam terrein, 
naar de rechtbank. 

Daar zal hij onverbiddelijk worden veroordeeld want 
Algerijnen hadden geen recht op een eerlijk proces. 
Mijn vader vertelt: “Vanaf het begin werden de Algerij-
nen indigènes (‘inheemsen’) genoemd; de boodschap 
was: jij bent een analfabeet en je cultuur deugt niet. Het 
zette bij veel mensen kwaad bloed. Maar er waren ook 
Algerijnen die zich aansloten bij de Fransen. Er ont-
stond een sfeer van wantrouwen. Binnen die sfeer was 
iedereen verdacht.”

Zo ook Daru, die in de nacht voor zijn tocht twijfelt. 
In het donker lichten zijn blauwe ogen op. Hij wil geen 
kant kiezen in het conflict. 

Caracoles
Daru’s familie vestigde zich generaties geleden vanuit 
Zuid-Spanje in de streek. In hun thuisland werden ze 
minachtend Los Caracoles genoemd, de wijngaardslak-
ken. Maar Algerije is Daru’s thuisland. Hij is er geboren 
en getogen, zijn ouders liggen er begraven. Toch wordt 
hij door beide partijen in het conflict beschouwd als een 
kolonist. “Daru is geen typische pied-noir (kolonist). 
Hij valt tussen wal en schip.” Mijn vader legt uit hoe de 
Fransen de oorspronkelijke bewoners uit elkaar pro-
beerden te drijven:  “Je had de Berbers versus de Arabie-
ren, en de Harkis, aangesloten bij de koloniale macht. 
Het was een politiek van verdeel en heers die uiteinde-
lijk averechts werkte.”

De Algerijnen keerden zich massaal tegen de bezetter 
en iedereen die daarmee geassocieerd werd. De nuance 
was weg, zoals in de scène waarin Daru zijn oude vriend 
Slimane (Djemel Barek) ontmoet. Slimane is vastbeslo-
ten: ‘We gaan jullie eruit gooien’. ‘Vous’krijgt ineens een 
pijnlijke lading. Het wordt een verwijswoord, een ver-
zamelterm voor alles wat in de ogen van de onafhanke-
lijkheidsstrijders niet inheems is.

Taal
Cineast David Oelhoffen bewerkte voor de film het korte 
existentialistische verhaal L’hôte (‘De gast’, 1957) van 
Albert Camus. Met personages als Slimane geeft hij 
meer achtergrond en diepte aan het conflict. Hij verwij-
dert de mystieke sfeer uit Camus’ werk, de personages 
krijgen een gezicht. Het leidt tot een dynamiek waarin 
verbroedering ontstaat tussen de twee hoofdrolspelers. 
De gesprekken worden afwisselend in het Arabisch en 
Frans gevoerd. 

Mijn vader is verbaasd over Mortensen, die volgens 
hem de taal uitstekend beheerst. Het valt ons op hoe 
contrastrijk de film daardoor wordt. De taal van de reli-
gie versus de taal van de bezetter. Oelhoffen scherpt de 
tegenstellingen aan met kleine visuele details. Daru 
draagt westerse kleding, Mohammed een woestijnbe-
stendig gewaad. Voor het eten zegt Mohammed bijna 
fluisterend Bismillah, Daru slaat een kruisje. Het bena-
drukt hoezeer hij zich bevindt tussen twee werelden, 
hoezeer hij ogenschijnlijk nergens thuishoort. Tijdens 
het International Film Festival Rotterdam lichtte Oel-
hoffen toe: “Overal waar Daru komt, wordt hij verban-
nen.”

De wetten van eer, wraak, menselijkheid en samen  leving kruisen 
elkaars wegen in het Algerijnse Atlasgebergte tegen de achter
grond van de Onafhankelijkheidsoorlog in de existentialistische 
thriller Loin des hommes. DOOR OMAR LARABI

Loin des hommes

WE ZIJN WEL/GEEN GALLIËRS
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Laatste strohalm
De visuele schrijfstijl van Camus is buitengewoon 
geschikt voor een verfilming dus het is geen wonder dat 
Oelhoffen zich persoonlijk aangetrokken voelde tot 
L’hôte. Rekwisieten, zoals de revolver van Balducci, 
komen terug in de film. Net als de cruciale kantelmo-
menten, zoals Daru’s dilemma, wanneer hij Mohammed 
in bescherming neemt tegen een moedjahedien. Hij kan 
niet anders dan de strijder doodschieten. Mijn vader 
stipt aan: “Het is een kantelpunt, Daru wordt gedwon-
gen een positie in te nemen, en verliest daardoor zijn 
onschuld.” 

We zien duidelijk hoe Oelhoffen met deze toevoegin-
gen aan het verhaal de ziel van de tekst extrapoleert 
naar het witte doek. Beelden van de oneindige woestenij 
van het Atlasgebergte en de aangrenzende Saharawoes-
tijn bieden ondersteuning. Hoekige composities zijn 
prachtig widescreen gefilmd. We zien de mannen bergop 
en bergaf gaan, totdat ze onderweg in een kloof dreigen 
te belanden. Mohammed weet de laatste strohalm te 
grijpen. Daru klampt zich aan hem vast. Het is een ico-
nisch beeld waarin Mohammed symbolisch het lot van 
Algerije in handen heeft. Later doemt een zandstorm 
op, tekenend voor de vertroebeling van het conflict. De 
wereld kan niet harteloos worden ingedeeld in voor- en 
tegenstanders.

Mens(elijk)heid
Met die visuele notie raakt Oelhoffen de kern van 
Camus’ korte verhaal. Mijn vader merkt op: “Nu weet ik 
waar de titel op slaat! ‘Hommes’ verwijst naar de mens-
heid. En misschien verwijst hommes ook wel naar men-
selijkheid.” Hoe verder je verwijderd raakt van de 
beschaving, hoe meer je aangewezen bent op eigen 

inzicht. Alsof de bewoners van dunbevolkte gebieden, 
zoals het Atlasgebergte, teruggrijpen op de tradities, 
regels, en weten van vóór de Verlichting. Toen eigen-
richting en tribale verhoudingen het landschap bepaal-
den. In dat paradigma moeten Daru en Mohammed hun 
nederigheid bewaren. “Daru en Mohammed begeven 
zich letterlijk loin des hommes, ver van de mensheid.” 

Mijn vader vertelt hoe zich ze moeten beroepen op 
hun eigen waarden. Hij steekt een verhaal af over mijn 
opa, die ook mensen zoals Daru kende. Mijn opa was 
aangesloten bij de PPA (Parti du Peuple Algérien), een 
onafhankelijkheidsbeweging die later werd verdreven 
door de FLN (Front de Libération Nationale). Hij werkte 
als kaartjescontroleur bij de lokale bioscoop. Toen een 
Franse militair tegenover de bioscoop werd neergescho-
ten, drukte de dader het vuurwapen in zijn handen. 
Mijn opa snelde naar binnen en stopte het pistool in de 
handtas van de Franse eigenaresse. Daar zou de politie 
nooit in durven zoeken. Ze heeft er nooit wat van 
gezegd. Het was een opgave voor sommige in Algerije 
geboren Fransen om op die manier hun identiteit te ver-
loochenen. 
Huisarts
Mijn vader begint over de 90-jarige hoogbejaarde huis-
arts Riton Lafare. Hij kwam hem onlangs op het spoor 
via Facebook. Mijn vader vertelt hoe Lafare decennia-
lang werkzaam was in Algerije en hoe hij soms 20 uur 
per dag werkte. “Arme mensen hoefden bij hem niet te 
betalen.” Inmiddels hebben talloze oud-patiënten hem 
gevonden op internet. Op zijn pagina wordt hij uitvoe-
rig bedankt voor zijn barmhartigheid. De arts vertelt 
hoe hij al veertig jaar in Zuid-Frankrijk woonachtig is. 
“Meneer Lafare is zo’n Fransman die daadwerkelijk wat 
heeft betekend voor Algerije”, besluit mijn vader. 

Zo blijkt dat film als medium in staat is herinnerin-
gen op te roepen en verborgen verledens te ontmaske-
ren. Het verhaal van de welwillende Franse Algerijn is 
door de wreedheden van de oorlog ondergesneeuwd 
geraakt. Loin des hommes is een cinematografische en 
historische aanvulling op de steeds breder wordende 
canon van recente films over Algerije en Noord-Afrika. 
Gesitueerd tussen Hors la loi, Les hommes libres en 
Indigènes, over de Tweede Wereldoorlog en Des hommes 
et des dieux over de onlusten in de jaren negentig.

Het zijn veelal controversiële documenten over roe-
rige tijden en ontwrichte samenlevingen. Het is nooit 
anders geweest. Denk aan Le petit soldat (1963), en The 
Battle of Algiers (1966): films die door Parijs enige tijd 
werden verboden. We zullen nooit allemaal Galliërs 
zijn. 

Loin des hommes 11111 FRANKRIJK, 2015 | 
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DE VIGO  
VIGILANTES
Mark Cousins (The Story of Film en  
A Story of Children and Film) schrijft 
maandelijks over films en beeldassocia
ties. Deze maand: een oproep tot filmisch 
activisme, geïnspireerd door Jean Vigo.

Kunnen we fundamentalisme ondersteboven 
keren? Religieuze extremisten zijn er altijd 
geweest. Ze kapen de koppen van de kranten en 
maken de wereld er niet beter op. Als cinema 
onze religie is, kunnen we ons dan een extreme 
vorm van filmliefde voorstellen die, op een uit-
bundige, speelse manier laat zien hoeveel films 
er voor ons toe doen?

Bij wijze van gedachte-experiment: een 
gepassioneerde, internationaal activistische 
groep genaamd de Vigo Vigilantes, genoemd 
naar de geweldige filmmaker en anarchist Jean 
Vigo, regisseur van L’Atalante (1934) wiens 
gezicht je hier achter de camera ziet. De Vigo 
Vigilantes zouden evenementen kunnen organi-
seren die de draak steken met de vercommerci-
alisering van de filmwereld. De Oscars boycot-
ten. Rode loper-evenementen belachelijk 
maken. Ze zouden ideeën jatten van de Situati-
onisten, die radicale Franse beweging die stelde 
dat het openbare leven een performance is, een 
maskerade. Het zou feministisch zijn, divers, 
anti-islamofoob, queer. Schoktroepen voor de 
cinema.

In mijn werk met Tilda Swinton – 
www.a-pilgrimage.org, etc. – probeerden we 
cinefilie te mixen met religie, kinderfeestjes, 
flash mobs, rockconcerten en kunstinstallaties. 
We hadden lol en brachten het één en ander in 
beweging. Maar onze ideeën zouden nog veel 
verder kunnen reiken. Filmliefhebbers in 
Amsterdam, Beijing, Teheran, Denver, Edin-
burgh, Dakar, Kolkata, Sevilla, Kyoto, Sao Paolo 
en Adelaide spreken een gemeenschappelijke 
taal – de taal van Orson Welles en Jane Cam-
pion. Misschien moeten we inderdaad een 
beweging beginnen, een saboterende en ludieke 
beweging, gebaseerd op onze hartstocht. Laten 
we het de VV noemen.

Ik laat vast de buttons drukken.

MARK COUSINS
TWITTER @MARKCOUSINSFILM

http://www.apilfrimage.org


Movies that Matteropeningsfilm Timbuktu 
geeft een inkijkje in de hoofden van geweld
dadige Jihadisten. Maar regisseur Abderr ah
mane Sissako is optimist tegen wil en dank: 
“Je kunt muziek en voetbal wel illegaal maken, 
maar je kunt muzikaliteit, spel en verbeelding 
niet uitwissen.” DOOR DANA LINSSEN

In het jaar sinds Timbuktu van de Mauritanische regis-
seur Abderrahmane Sissako (Heremakono, Bamako) in 
première ging is hij steeds actueler geworden. De film is 
zowel symbolisch als concreet, gaat over verschillende 
geloofsopvattingen en redeneerwijzen die het geweld-
dadige totalitarisme van de islam ondermijnen en 
inzichtelijk maken. 20 maart opent de film het Movies 
that Matter festival. We spraken de regisseur na de 
wereldpremière in Cannes.

Kunt u om te beginnen iets vertellen over de etnische 
en culturele achtergronden van de verschillende per-
sonages in de film, en het gebruik van taal als schei-
dend en onderscheidend gegeven? “Dat is een van de 
belangrijkste vragen om de film te begrijpen, en tegelij-
kertijd het moeilijkste te beantwoorden. Die culturele, 
religieuze en linguïstische diversiteit heeft te maken 
met de geschiedenis van Timbuktu, een van de oudste 
steden in de regio, die altijd symbool stond voor tole-

rantie, openheid en generositeit. Die tolerantie, open-
heid en generositeit zijn door de komst van het religieu-
ze extremisme teniet gedaan. Door de verschillende 
culturele achtergronden van de personages in de film 
een plek te geven, en ze in hun eigen taal te laten spreken 
(en die soms door een tolk te laten vertalen, maar soms 
ook niet zodat er spraakverwarringen kunnen ont-
staan), wilde ik laten zien dat dit religieuze fundamen-
talisme ergens anders vandaan komt, dat het niet iets is 
wat zijn wortels in Timbuktu heeft.

“Daarmee wil ik ook laten zien dat het geloof door 
deze fundamentalisten en extremisten geannexeerd is. 
Ze hebben als het ware het idee van de ‘ware Islam’ 
gegijzeld. Timbuktu is altijd een moslimstad geweest, 
maar eentje waarin tolerantie centraal stond, wat een 
belangrijk onderdeel is van de moslimtraditie, maar die 
nu door de moslimfundamentalisten gevangengeno-
men, gekaapt, veroordeeld is.

“Het gebruik van verschillende talen is ook een 
manier om van de film een reflectieve ruimte te maken. 
Ik dwing de personages om naar elkaar te luisteren en 
elkaar te proberen te begrijpen en laat zien hoe ze dat 
soms niet doen. Net zoals de toeschouwer meer tijd 
krijgt om over die zaken na te denken. Soms begrijpen 
we wat er gezegd wordt, zonder dat we een taal begrij-
pen. En ik zeg daarmee ook iets over het Arabisch als 
‘officiële taal’ van de Koran, waardoor een taal zich 

superieur kan voelen, een claim kan leggen op de waar-
heid, terwijl dat natuurlijk niet zo is. De waarde die je als 
mens hebt hangt niet af van de taal die je spreekt.”

Timbuktu speelt zich net als uw vorige films Herema-
kono en Bamako af in een specifieke regio, met heel 
concrete verwijzingen naar actuele, reële plekken en  
gebeurtenissen, maar tegelijkertijd creëert u ook een 
mythische plek, een universeel landschap. “Er is ei-
genlijk geen verschil tussen concrete gebeurtenissen en 
hun meer metafysische consequenties als ik een film ga 
maken. Je zou kunnen zeggen dat Timbuktu geïnspi-
reerd is door de steniging van een man en een vrouw in 
2012 in de Malinese stad Aguelhok, onder gezag van 
mannelijke Jihadisten die niet uit de streek kwamen. De 
‘misdaad’ van de man en de vrouw was dat ze niet ge-
trouwd waren, maar wel twee kinderen hadden. Omdat 
dit niet in een van de grote brandhaarden plaatsvond, is 
deze executie grotendeels onopgemerkt gebleven, al is 
er een video van de steniging online te vinden. De im-
plicatie is dat twee mensen die van elkaar houden, en 
hun kinderen in liefde opvoeden eigenlijk criminelen 
zijn. Daar wil ik getuigenis over afleggen, omdat ik hoop 
en vind dat dit nooit meer mag voorkomen.

“Mijn volgende film zou heel goed ‘Bejing’ kunnen 
heten, omdat ik een film wil maken over de relatie tus-
sen China en Afrika. Het is belangrijk om te weten dat 
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onze notie van wat het middelpunt van de wereld is te 
vaak wordt bepaald door de westerse blik dat alles wat 
in Parijs of Washington gebeurt belangrijk is, terwijl er 
andere centra zijn, van waaruit het machtsevenwicht 
tussen centrum en periferie verschuift.”

Is uw film een waarschuwing tegen het moslimfunda-
mentalisme? “Het eerste wat je moet doen als toe-
schouwer is de gebeurtenissen in een film ‘verinnerlij-
ken’, je moet je ermee identificeren. Dat doet iedereen 
op een andere manier. Iemand uit een moslimland, of 
een moslim, zal anders naar de film kijken, dan iemand 
uit een westerse cultuur. Natuurlijk is Timbuktu een 
noodkreet. Ik wil laten zien dat geloof en religie gekaapt 
worden door mensen met andere motieven. Maar ik wil 
ook laten zien dat geloof en religie alleen mogelijk zijn 
als ze gebaseerd zijn op compassie, onbaatzuchtigheid 
en verdraagzaamheid. 

“Ik ben zelf als moslim opgevoed, maar toen ik een 
kind was leerde ik dat je anderen lief moest hebben los 
van wie ze zijn, of zelfs van hoe ze zich gedragen, dat je 
de ander eerst en vooral als mens moest zien en niet als 
ander. Ik vind dat je alleen een religie kunt volgen die op 
die principes is gebaseerd. Dat is niet alleen een waar-
schuwing van een moslim tegen de misstanden van het 
moslimfundamentalisme, maar ook een van een mens, 
als mens. Ik neem aanstoot aan elke vorm van barbarij. 

De steniging waar ik het net over had, is een onmense-
lijke wreedheid waar we op een bepaalde manier alle-
maal verantwoordelijk voor zijn, ons verantwoordelijk 
voor moeten voelen. En als filmmakers, journalisten, 
intellectuelen zijn we misschien nog wel meer verant-
woordelijk als we ons niet over dit soort gebeurtenissen 
uitspreken, omdat we weten dat ze gebeuren en de mid-
delen hebben om ze aanhangig te maken.”

Vergiffenis speelt een belangrijke rol in het conflict 
tussen de boer en de visserman, zonder vergiffenis is 
er geen recht. Denkt u dat dat conflict anders was af-
gelopen als de plaatselijke imam niet door de Jihadis-
ten terzijde was geschoven? “Ja. Voor rechtspreken is 
soms tijd nodig. Als we te snel oordelen en veroordelen, 
dan laten we ons leiden door emoties en niet door wijs-
heid. Daarom zegt de moeder ook: ‘Ik kan nog niet ver-
geven, het bloed van mijn zoon is nog te warm. Mis-
schien morgen.’ Zij is ook een gijzelaar van een opgelegd 
systeem.”

Dat het tussen een boer en een visser speelt lijkt ook te 
suggereren dat het een conflict is dat ouder is dan de 
islam, dat over twee soorten van samenlevingen gaat, 
met hun eigen wetten en tradities. “Dat is een conflict 
dat aan alle samenlevingen vooraf gaat, maar waar door 
de industrialisatie een einde aan is gemaakt.”

Waarom spelen muziek en voetbal zo’n belangrijke rol 
in de film? “Het eerste waar de gewelddadige Jihadisten 
een einde aan willen maken zijn muziek en voetbal. 
Twee heel onschuldige zaken, waar ze grote haat tegen 
hebben. Bovendien blijkt het onmogelijk, want je kunt 
elke vorm van muziek of spel uitbannen, maar wat 
overblijft zijn de muziek die je in je hoofd hoort, en het 
spel dat de mens tot mens maakt. Je kunt muziek en 
voetbal wel illegaal maken, maar je kunt de muzikaliteit 
en de verbeelding niet uitwissen. Dat is een manier om 
mijn eigen optimisme vorm te geven. Hoe moeilijk ook, 
maar menselijkheid laat zich niet onderdrukken zo lang 
we ervoor blijven vechten.” 5

ABDERRAHMANE SISSAKO
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De AK-47 heeft altijd gelijk
Het fundamentalisme als klucht en  
tragedie, zou Houellebecq zeggen, maar  
Abderrahmane Sissako vernoemt zijn 
elegante aanklacht tegen extremisme 
simpelweg naar de stad waar het verhaal 
zich afpeelt: Timbuktu.

Timbuktu, de eerste film in acht jaar van de 
Mauritanische filmmaker Abderrahmane 
Sissako en de eerste Mauritanische film die 
ooit voor een Oscar werd genomineerd, is 
een protest tegen de bezetting van het noor-
den van Mali door moslimfundamentalisten. 
Zo saai en pamfletterig als dat klinkt, zo 
loom en elegant is de film.

Volgens sommigen is het een lyrisch pro-
test, maar bij de tweede keer kijken kwam de 
film me minder lyrisch voor dan de eerste 
keer, driekwart jaar geleden op een filmfesti-
val. Vooral omdat een mooie scène halver-
wege lijkt te zijn ingekort. Daarin sluipt een 
peloton strijders ’s nachts over de daken van 
de huizen, AK-47’s in de aanslag, op zoek 
naar de bron van de prachtige muziek die 
over de daken klinkt. Muziek, zoals iedereen 
weet, is immers goddeloos en verderfelijk. In 
mijn herinnering duurde die scène zeker een 
paar minuten, waardoor iets wat dreigend 
zou moeten zijn, door muziek en duisternis 
iets dromerigs krijgt. Wat blijkt bij de tweede 
keer kijken? Die hele scène duurt niet langer 
dan een paar seconden. Dat zegt iets over het 
betoverende vermogen van Timbuktu. 

Hoe dan ook is die scène typerend voor de 
rest van de film. Alsof Sissako medelijden 
met de daders heeft omdat het stumperds 
zijn die niet beter weten, toont hij de extre-
mistische overheersing als een serie absurde 
taferelen. Zo willen strijders op de markt een 
vrouw arresteren omdat ze geen handschoe-
nen draagt. Ontblote vrouwenhuid zorgt bij 
mannen immers voor spontane ejaculaties. 

Handschoenen dragen bij de visverkoop, 
vraagt de vrouw, hoe stel je je dat voor? Hoe 
kan ik de vis dan fileren? Hebben ze geen 
antwoord op. Toch moet ze mee want hun 
opgewonden AK-47 heeft altijd gelijk.

Andere regels die de mens meer gods-
vruchtig moeten maken, naast het gebruike-
lijke paternalisme: men mag niet voor niks 
de straat op. Of daar rondhangen. Of roken. 
Of voor het huis in de zon zitten. Of nutte-
loze dingen doen. Of voetballen. Een groep 
kinderen lost dat op door met een onzicht-
bare bal te spelen, wat een komische meta-
foor is voor religie, maar komedie is aan 
extremisten niet besteed. Zo wijst Sissako 
steeds op het conflict tussen dogma en reali-
teit. Helaas kunnen extremisten daar 
meestal maar één oplossing voor bedenken: 
geweld. Ook al laat de film vooral het absurde 
van de situatie zien, de verschrikkingen blij-
ven niet helemaal buiten beeld.

De dreiging in Mali neemt de laatste tijd 
weer toe door de invoer van wapens uit Libië, 
maar door het extremisme is al jaren sprake 
van een volksverhuizing. De meeste bewo-
ners van de streek zijn gevlucht, zegt ook een 
van de achterblijvers in Timbuktu. Net als de 
gazelle die in de openingsscène door mannen 
met mitrailleurs wordt achtervolgd en aan 
het eind nog steeds door de woestijn rent 
terwijl de kogels in het rond vliegen. De vraag 
is hoe lang ze dat nog volhoudt. Sissako kent 
het antwoord ook niet.
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Movies That Matter

WIE DURFT?
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Op het Movies That Matter Festival draaien 
zoals elk jaar verschillende films over repres
sie, die de vrijheid van meningsuiting bedreigt. 
Hoe helpen deze films om onze gedachten over 
dat akelig actuele onderwerp te vormen en te 
scherpen? DOOR MARISKA GRAVELAND

Het is makkelijk praten, om boekhandel Donner in Rot-
terdam te beschimpen omdat deze een cursus cartoon-
tekenen heeft afgelast, naar aanleiding van de aansla-
gen in Kopenhagen. In de spoedcursus, met het thema 
vrijheid van meningsuiting, zouden de cursusleiders 
‘zwaar bewapend met HB-potlood, puntenslijper en 
papier het extremisme te lijf gaan’, zo stond op de flyer. 
Donner vond het verstandiger de cursus af te blazen 
omdat de veiligheid niet gewaarborgd kon worden. Ze 
namen zelf het woord ‘zwichten’ in de mond. 

Slechts weinigen onder ons zijn echter dapper 
genoeg om de vrijheid van meningsuiting ook daadwer-
kelijk te verdedigen, zeker als je zelf een verhoogd risico 
loopt, of denkt te lopen. Zelfbehoud verdringt de wens 
om het moreel hoogstaande te doen. De directeur van 
het Deens Filminstituut Henrik Bo Nielsen had natuur-
lijk gelijk toen hij een reactie schreef op de dood van de  
Deense filmmaker Finn Nørgaard, die op 14 februari 
neergeschoten werd tijdens de terroristische aanval in 
Kopenhagen: “Het is van het grootse belang dat regis-
seurs en andere kunstenaars actief deelnemen aan het 
publieke debat, niet alleen met hun werken, maar ook 
als sprekers tijdens de debatten die ons allemaal aan-
gaan.” Maar vage bedreigingen en repressie roepen juist 
meer angst op en wie bang is gaat die situaties logi-
scherwijs vermijden. Mensen moeten eigenlijk tegen 
hun natuurlijke reacties en overlevingsinstincten 
ingaan als ze niet willen zwichten voor terreur.

Onvoorspelbaar
Het Movies That Matter Festival geeft al jaren de een-
zame strijders voor de vrijheid van meningsuiting een 

platform. Omdat die vrijheid niet meer iets is dat alleen 
in Iran of China wordt bedreigd, wint het festival, net 
als IDFA, de laatste jaren aan urgentie. Ook al hebben 
verschillende publicisten erop gewezen dat we in de 
meest vreedzame tijd ooit leven, dat kan het gevoel niet 
wegnemen dat we ons in een onoverzichtelijke chaos 
bevinden vol onvoorspelbare bedreigingen. 

Movies That Matter laat zien hoe filmmakers 
omgaan met die redeloosheid. De gevangen genomen en 
tot een filmverbod veroordeelde Iraanse regisseur Jafar 
Panahi (The Circle, Offside) vertelt in This Is Not a Film 
(2011) het scenario na dat hij van hogerhand nooit 
mocht verfilmen. En maakte daar dan weer een film 
over, die geen film mocht heten omdat hij anders ver-
oordeeld zou worden. Een dappere, geraffineerde 
manier om toch te doen wat hij nodig acht. This Is Not a 
Film zou uiteindelijk via een usb-stick het land uit wor-
den gesmokkeld. Panahi won onlangs in Berlijn de Gou-
den Beer voor Taxi, die ook eenmalig op Movies That 
Matter is te zien. Daar draait ook The President van de 
Iraanse regisseur Mohsen Makhmalbaf, waarin een 
gevluchte dictator zich noodgedwongen tussen de 
gewone mensen begeeft. Daar hoort hij hoe de mensen 
echt over hem denken. Hoe helpen deze films om onze 
gedachten over de vrijheid van meningsuiting te vor-
men en te scherpen? 

Angstmechanismen
Het meest provocerende is door te wijzen op onze eigen 
rol. In The President velt een man een hard oordeel over 
al die mensen die het dictatoriale regime in stand heb-
ben gehouden. “Jullie waren de soldaten die hem steun-
den, jullie bejubelden hem door zijn foto’s aan de muren 
te hangen.” Dat deden ze uit angst natuurlijk, maar het 
is goed om dat mechanisme eens bij naam te noemen.  

Eerder in de film riep een verkrachte bruid wanhopig 
uit waarom niemand van de omstanders iets heeft 
gezegd. Onderwerping is een hele logische reactie op 
repressie, omdat je zo de meeste kans maakt om het er 

levend van af te brengen. Op onderwerping wordt door-
gaans neergekeken, maar het reptielenbrein van de 
mens, waar onze basale reacties op gevaar huizen, is nu 
eenmaal zo moeilijk te beïnvloeden dat je ook met meer 
begrip naar die reactie zou kunnen kijken. Zonder de 
broodnodige pleidooien voor de vrijheid van menings-
uiting daarbij te relativeren.

Nieuwe helden
De theatervoorstelling Closed Curtains, ook te zien tij-
dens Movies That Matter, is gemaakt met de lijdensweg 
van Panahi in het achterhoofd en geïnspireerd op This Is 
Not a Film en zijn ‘vervolg’ Closed Curtain (2013). 
Acteur Thomas Janssens onderzoekt wat het met een 
mens doet ‘wanneer zijn stem in de kiem wordt 
gesmoord’. Hij werkt daarvoor samen met film- en the-
atermaker Sabri Saad El Hamus, die Egypte inruilde 
voor Nederland, en regisseur Mokhallad Rasem, die 
door de oorlog in Irak al vijf jaar in België woont en 
werkt. Zij weten wat censuur met een mens doet: je 
wordt immobiel en geïsoleerd, kijk maar naar Panahi.

Ook de Amerikaanse klokkenluiders uit de docu-
mentaire Silenced, te zien op Movies That Matter, spra-
ken zich uit over wantoestanden en moesten daar een 
hoge prijs voor betalen. Ze zijn de nieuwe helden van 
deze tijd, juist omdat de meeste mensen hun mond lie-
ver houden. De klokkenluider is de eenzame uitzonde-
ring. Daarom zou het ook wel eens interessant zijn als 
de festivalbezoeker juist naar de zwijgende meerder-
heid in de zaal zou kijken, zonder te veroordelen: 
waarom durven we ons zo vaak niet uit te spreken, en 
wat doet dat angstige zwijgen met het beeld van onszelf 
als mondig individu? We zijn allemaal Donner.

Movies That Matter VAN 20-28 MAART IN 
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Sergio Herman, Fucking Perfect

CULINAIR SUCCES 
ALS DWANGBUIS
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Een kok leert het vak van zijn voorgangers, gaat 
aan de haal met hun recepten en geeft daar een 
eigen draai aan. Zo ook in Sergio Herman, 
Fucking Perfect, een portret van rock ‘n’ roll
sterrenchef Sergio Herman in het jaar dat hij de 
deuren sluit van zijn succesvolle restaurant 
Oud Sluis. DOOR JOOST BROEREN

Tien jaar bestaat het bijprogramma Culinary Cinema 
van het filmfestival van Berlijn. In dat decennium nam 
de eetfilm een flinke vlucht en gaandeweg werd een 
aantal basisrecepten ontwikkeld. Sergio Herman, Fuck-
ing Perfect ging net als de vorige documentaire van Wil-
lemiek Kluijfhout L’amour des moules in première in dat 
Berlijnse programma. De film volgt zijn eigen receptuur, 
maar bevat ook ingrediënten uit illustere voorgangers 
van de culinaire cinema. Een boodschappenlijstje.

Een handvol perfectionisme
De gerechten van Herman staan in de (jonge) traditie 
van de moleculaire keuken, waar de Spaanse chef Fer-
ran Adrià een van de voorlopers in is. Het is dus niet 
vreemd dat Fucking Perfect regelmatig doet denken aan 
de documentaire El Bulli: Cooking in Progress (Gereon 
Wetzel, 2010). Herman noemt het ‘fucking perfect’, 
Adrià zoekt gerechten die ‘magisch’ zijn, maar uitein-
delijk bedoelen ze hetzelfde: eten zoals je het nooit eer-
der zag, rook of proefde.

Cooking in Progress volgt een jaar in het bestaan van 
El Bulli, destijds het beste restaurant ter wereld. Het 
eerste halfjaar is het restaurant gesloten, en werkt Adrià 
met zijn team aan nieuwe technieken, combinaties en 
sensaties. Het tweede halfjaar worden de resultaten 
toegepast. Eigenlijk is het vooral het team dat werkt: 
Adrià is een soort schim op de achtergrond, die af en toe 
langskomt om de vorderingen te controleren.

Fucking Perfect toont hoe Herman op dezelfde 
manier constant naar nieuwe invloeden zoekt en hoe hij 
net als Adrià nauw samenwerkt met de keukenbrigade – 
de mythe van de chef als eenzaam genie is meer iets 
voor fictiefilms. Het verschil met El Bulli is dat Herman 
zijn restaurant geen half jaar dicht kan gooien, en dus al 
decennia lang alleen maar werkt, werkt, werkt. Geen 
wonder dat een burnout constant op de loer lijkt te lig-
gen. Tijd voor verandering.

Een vleugje heruitvinding
De persoonlijke zoektocht van Carl Casper uit Chef 
(2014) is een dun verhulde metafoor voor de carrière 
van scenarist, regisseur en hoofdrolspeler Jon Favreau, 
die na zijn megaproducties in de Iron Man-reeks met 
Chef zijn indie-roots weer opzocht. In fictiefilms is de 
kok vaker een alter ego van de filmmaker; het werkpro-
ces is dan ook zeer vergelijkbaar. 

Na een zeer publieke uitvaring tegen een criticus 
moet Casper zijn liefde voor het koken terugvinden. Hij 

verruilt het peperdure restaurant in L.A. waar hij achter 
het fornuis staat maar niets te zeggen heeft, voor een 
roadtrip in een opgeknapte food truck, bijgestaan door 
zijn zoon, zodat de twee gaandeweg hun gebroken rela-
tie kunnen lijmen.

Voor Sergio Herman zijn er geen negatieve recensies 
en geen ruzies in de eetzaal. Maar ook succes kan een 
dwangbuis worden, toont het eerste deel van Fucking 
Perfect. En ook Herman realiseert zich dat zijn verbeten 
zoektocht naar perfectie ook betekent dat hij als echt-
genoot en vader weinig aanwezig is. Kluijfhouts film 
geeft meer ruimte aan die persoonlijke invalshoek dan 
andere culinaire documentaires: Hermans tweede 
vrouw Ellemieke Vermolen komt waarschijnlijk meer 
aan het woord dan de chef zelf. Zij ziet haar man zich 
over de kop werken. Zijn zoektocht naar perfectie is 
voor haar en de kinderen eerder last dan lust.

Een snufje opvolging
Het is niet het enige human interest-element waar 
Kluijfhout ruimte aan geeft. Het sluiten van Oud Sluis is 
niet alleen voor de chef en zijn gezin een grote stap: het 
pand is al drie generaties in de familie. De kleine Sergio 
leerde er het vak van zijn vader die er een geroemd mos-
selrestaurant bestierde. Nu Sergio’s sterrenrestaurant 
letterlijk uit het pand in het Zeeuwse dorpje Sluis is 
gegroeid, neemt zijn veertien jaar jongere broer Michel 
het over, om er een eenvoudige lunchroom te beginnen.

Koken als familiebedrijf: dat zagen we eerder in Jiro 
Dreams of Sushi (David Gelb, 2011). De film zoomt in op 
sushi-creaties van de 85-jarige Jiro Ono, eigenaar van 
een met drie Michelinsterren bekroond sushi-restau-
rant. Rode draad is zijn relatie met z’n twee zoons: de 
jongste, Takashi, opende zijn eigen dependance, terwijl 
oudste zoon Yoshikazu wordt klaargestoomd om zijn 
vaders etablissement over te nemen. Geen sinecure: Jiro 
is een strenge leermeester en is nog lang niet van plan 
om met pensioen te gaan.

Beide films stellen dezelfde vraag: hoeveel moet een 
mens opzij zetten om perfectie te bereiken? De woorden 
van Jiro Ono over zijn arbeidsethos zouden evengoed op 
Herman kunnen slaan: “Wanneer je een vak gekozen 
hebt, moet je je volledig onderdompelen in je werk. Je 
geeft je leven aan het volledig beheersen van je vaardig-
heden.”
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Met zijn invloedrijke Man oftrilogie heeft 
Andrzej Wajda meer gedaan dan de Poolse 
geschiedenis vastleggen. Hij is er zelf onder
deel van geworden. Wajda: “Wałęsa: Man of 
Hope gaat over de hoogtepunten van Lech 
Wałęsa. Want daaraan danken wij allemaal 
onze vrijheid.” DOOR KEES DRIESSEN

Andrzej Wajda stapelt terugblik op terugblik. Met 
Wałęsa: Man of Hope vervolmaakt hij een trilogie die hij 
in 1977 begon met De man van marmer en in 1981 ver-
volgde met De man van ijzer. Gezamenlijk beschrijven 
die films de naoorlogse politieke strijd in Polen, de grote 
arbeidersstakingen van 1970 en 1980, en de opkomst 
van Wajda’s held, vakbondsleider Lech Wałęsa. De man 
die in 1980, als medeoprichter en voorman van de 
machtige Solidarność-vakbond, de val van het Poolse 
communistische regime in gang zette en daarmee, indi-
rect, van het hele Oostblok.

Dichterbij in het verleden wil Wajda niet kijken: hij 
heeft tijdens het interview geen behoefte om te spreken 
over Wałęsa’s controversiële termijn als eerste demo-
cratisch gekozen president van Polen van 1990 tot 1995. 
“Ik was een tijdlang zijn adviseur, toen hij president 
was. Maar dat is een volstrekt andere periode, waarover 
ik het liever niet heb”, zegt Wajda in Venetië, waar Man 
of Hope in première gaat. “Mijn film gaat niet over 
Wałęsa’s hoogte- en dieptepunten. Het gaat over zijn 
hoogtepunten. Want daaraan danken wij allemaal onze 
vrijheid.”

Verslapte censuur
Als je luistert naar de oude Wajda, geboren in 1926 en 
moeizaam lopend met wandelstok, lijkt zijn leven zich 

voornamelijk af te spelen in een loop van die twintig 
jaren tussen 1970 en 1990. Hij is niet alleen chroniqueur 
van de geschiedenis, hij maakt er zelf deel van uit. Door 
zijn invloedrijke Man of-films, die uitgebracht werden 
op momenten van verslapte censuur, en doordat hij per-
soonlijk aanwezig was bij de beroemde staking in 1980 
waarbij Wałęsa de leiding van het verzet op zich nam – 
zoals Wałęsa op zijn beurt, 33 jaar later, aanwezig is bij 
de première van Man of Hope in Venetië.

“Ik ging direct naar de scheepswerven toen ik van de 
staking hoorde”, vertelt Wajda. “Ik was voorzitter van 
de Poolse Vereniging van Cinematografen, en die had 
enige macht. Al zag je televisiecamera’s destijds alleen 
bij officiële gelegenheden. Op het vliegveld, op het 
treinstation, met leiders die elkaar kussen en omar-
men... je kent dat wel. Als er echt iets gebeurde, durfden 
ze geen camera’s toe te laten. Toch hebben wij, aan het 
begin van de staking, de politieke beslissing genomen 
om erheen te gaan, de staking te filmen en de stakers te 
vragen de opnames voor ons te verbergen. En terwijl 
mijn collega’s aan het filmen waren leerde ik, als voor-
zitter, Lech Wałęsa kennen. Ik zag meteen dat hij in deze 
groep de leider was.”

Wajda liet Wałęsa kort daarop zichzelf spelen in De 
man van ijzer, die in 1981 de Gouden Palm won in Can-
nes. Ook in die film spelen de stakingen van 1980 een 
belangrijke rol. Maar, zegt Wajda met nadruk: “Wałęsa 
is niet betrokken geweest bij het maken van Man of 
Hope. De film is van mij, niet van hem. Wat je ziet is mijn 
verantwoordelijkheid.”

Stekelig
In elke Man of-film vertelt Wajda het verhaal via een 
journalist – corresponderend met zijn eigen blik als 

verslaglegger van de staking van 1980. In Man of Hope is 
die rol weggelegd voor de Italiaanse journalist Oriana 
Fallaci, die in 1981 een stekelig interview voerde met 
Wałęsa dat zijn reputatie in het Westen hielp verster-
ken. In de film functioneert dat interview als raamwerk 
van waaruit in flashbacks wordt teruggekeken op 
Wałęsa’s rol in de politieke gebeurtenissen.

“We hebben die structuur pas bedacht toen we al 
begonnen waren met filmen. Toen we de eerste scène 
tussen Wałęsa en Fallaci hadden opgenomen, besefte ik 
dat ik via dat interview het personage van Wałęsa psy-
chologisch kon uitdiepen. Toen pas hebben we besloten 
om meer van die scènes op te nemen en de rol van het 
interview in Man of Hope te vergroten.”

Dat interview biedt Wajda gelegenheid om Wałęsa’s 
eigen woorden te gebruiken. En het is niet de enige plek 
waar hij zich verlaat op origineel materiaal. “Ik gebruik 
ook de oorspronkelijke transcripties van Wałęsa’s 
ondervragingen door de geheime dienst. Die had nie-
mand kunnen schrijven: de manier waarop hij overeind 
blijft, hoe hij zich politiek ontwikkelt, hoe de mensen 
van de geheime dienst gewoon niet weten wat ze met 
hem aan moeten.”

En Wajda gebruikt documentaire beelden van de sta-
king van 1980 – soms met het gezicht van acteur Robert 
Więckiewicz, die Wałęsa speelt, erin gemonteerd. Het 
zijn beelden uit de  tijd dat Wajda zelf leiding gaf aan de 
cameramensen. Zo is Man of Hope een persoonlijke 
geschiedschrijving van een deels persoonlijke geschied-
schrijving geworden. “Daarom kende ik het meeste 
materiaal ook al. Wat ik vooral zocht waren fragmenten 
die ik niet zelf kon ensceneren. Vanwege de enorme 
mensenmassa’s op straat. Maar vooral omdat ik nooit 
die specifieke sfeer van toen zou kunnen recreëren.” 5

Andrzej Wajda over Wałęsa: Man of Hope

‘IK ZAG METEEN DAT  
WAŁĘSA DE LEIDER WAS’
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De Poolse trilogie De man van marmer, De man 
van ijzer en Wałęsa: Man of Hope van Andrzej 
Wajda brengen een hommage aan onverzette
lijke ijzervretende mannen. 

DOOR JOS VAN DER BURG 

Regisseur Andrzej Wajda (88) houdt niet van watjes. En 
al helemaal niet van opportunisten. Mannen die met 
alle winden meewaaien zijn hem een gruwel. De wereld 
moet het hebben van mannen die hun hakken in het 
zand zetten. Die handelen uit onverwoestbare princi-
pes. Klassieke morele helden, tegen wie wij, gewone 
feilbare mensen, kunnen opkijken. De titels van Wajda’s 
Man of-trilogie – heldentrilogie dekt de lading beter – 
spreken boekdelen: De man van marmer, De man van 
ijzer en Wałęsa: Man of Hope. Massieve woorden, die in 
de Nederlandse context doen denken aan de wierookvi-
sie op het verzet tegen de Duitsers in de eerste decennia 
na de Tweede Wereldoorlog. Verzetsstrijders waren 
helden uit één stuk, die niet treuzelden maar het kwaad 
te lijf gingen. Dat in het verzet ook geruzied werd, stom-
miteiten werden begaan, en dat sommigen eerder han-
delden uit zucht naar avontuur dan uit morele princi-
pes, wilde Nederland nog niet weten. Voor grijstinten 
was nog geen plaats. 

Ook in Wajda’s trilogie is daarvoor geen plek. In deze 
films figureren onfeilbare helden. Dit is geen verwijt aan 
Wajda. Natuurlijk niet. De regisseur is getekend door de 
gruwelijke en turbulente Poolse geschiedenis van de 
twintigste eeuw. Zijn vader, een Poolse legerofficier, was 
één van de ruim twintigduizend Polen die in 1940 door 
het Russische leger in de buurt van het dorp Katyn wer-
den geëxecuteerd en in een massagraf werden gedumpt. 
Wajda was toen veertien jaar. Op zijn tachtigste maakte 
hij over deze oorlogsmisdaad de speelfilm Katyn. 

Propagandaslachtoffer 
Voor Wajda is het in Polen tot aan de verdwijning van 
het communistische regime in 1989 altijd oorlog geble-
ven. Na de gruwelen van de Duitse bezetting werd het 
land een Russische vazalstaat, waarin Stalin, die de 
dood van Wajda’s vader op zijn geweten had, het voor 
het zeggen had. In de repressieve jaren vijftig maakte 
Wajda een geweldige oorlogstrilogie (A Generation, 
Kanal, Ashes and Diamonds), een veilig genre in het 
communistische Polen. Daarna volgden vele literatuur-
verfilmingen, ook geen genre waaraan het communisti-
sche regime aanstoot nam. 

Toen het communistische regime in de jaren zeventig 
scheurtjes begon te vertonen, greep Wajda de kans om 
het naoorlogse Polen te fileren. In De man van marmer 
(1977) voert hij een gedreven filmstudente op, die een 
eindexamenfilm maakt over een communistische 
modelarbeider (hij kan op één dag meer dan dertigdui-
zend bakstenen metselen) in de jaren vijftig. De film-
maakster ontdekt dat de man in ongenade viel toen hij 
doorkreeg dat hij een propagandamiddel was. Door voor 
arbeidersrechten te gaan strijden, bezegelde hij zijn lot: 
het regime spuugde hem uit en hij werd in 1970 doodge-
schoten bij arbeidersprotesten tegen barre werk-

omstandigheden bij de Lenin-scheepswerf in Gdansk. 
Dat het fictieve, maar niet ver van de werkelijkheid 

verwijderde personage door kogels om het leven kwam, 
komen we overigens pas te weten in de vervolgfilm De 
man van ijzer, want de censuur schrapte dit uit het 
script. In De man van marmer horen we dat hij dood is, 
maar niets over de oorzaak. De man van marmer gaat 
over de transformatie van een propagandaslachtoffer in 
een morele held, maar ook over het maken van filmpro-
paganda. De film laat geweldig zien dat voor commu-
nistische propaganda over arbeidershelden niet méér 
nodig was dan een sullige jongen en een cynische film-
regisseur.

Sociale hooligan
De man van marmer hekelt vooral de stalinistische jaren 
vijftig, maar met De man van ijzer zette Wajda vier jaar 
later het mes in het hedendaagse Polen. Dat was een 
stuk bedreigender voor het regime, dat onmachtig was 
om iets tegen de film te doen. De man van ijzer volgt het 
leven van de zoon van de modelarbeider uit De man van 
marmer. Hij heeft het morele besef van zijn vader geërfd 
en organiseert in 1976 op de Lenin-werf een staking. 
Dat dit personage geënt is op stakingsleider Lech 
Wałęsa zal niemand ontgaan. 

Tegenover de onkreukbaarheid van de twintiger 
staat een radiojournalist, die van de autoriteiten belas-
tende reportages moet maken over de stakingsleider. Of 
hij hem maar even wil ‘ontmaskeren’ als ‘sociale hooli-
gan’,  alcoholist, CIA-agent, hoerenloper en vandaal. 
Het loopt anders, omdat de journalist diep onder de 
indruk raakt van de drijfveren van de stakers, die strij-

den voor een humane maatschappij. De film, die een 
romantisch-heroïsch beeld schetst van de Poolse onaf-
hankelijke vakbond Solidariność – de interne conflicten 
blijven verborgen – eindigt in 1980 met de legalisering 
van de vakbond, een ongekende overwinning in een 
communistisch land.

Het zegt veel over Wajda dat hij ruim dertig jaar na 
deze film met Wałęsa: Man of Hope terugkeert naar dit 
glorieuze arbeidersverleden. Het brave eerbetoon aan 
zijn vriend Wałęsa oogt als het afscheidsstatement van 
een oude man. Wajda roept de Polen op terug te keren 
naar de saamhorigheid en het idealisme van toen. 
Wałęsa: Man of Hope is doortrokken van een nostal-
gisch verlangen naar de tijd dat vijanden en helden dui-
delijk te onderscheiden waren. 

Het is veelzeggend dat de film in 1989 eindigt met 
Wałęsa’s ultieme triomf: er komen vrije verkiezingen in 
Polen en Wałęsa spreekt het Amerikaanse Congres toe. 
Dat Wałęsa een jaar later tot president werd gekozen, 
blijft buiten de film. Begrijpelijk voor een regisseur die 
de Poolse werkelijkheid graag in scherp zwart-wit ziet, 
want Wałęsa’s presidentschap was geen onverdeeld suc-
ces. Met zijn autoritaire stijl riep hij zoveel weerstand op 
dat hij vijf jaar later bij de verkiezingen verpletterend 
werd verslagen. Wajda voelt zich thuis bij helden en 
schurken, niet in het warrige en troebele dagelijkse 
leven.

Wałęsa: Man of Hope 11111 POLEN |  2013 | 

REGIE ANDRZEJ WAJDA |  127 MINUTEN |  MET ROBERT 

WIĘCKIEWICZ, AGNIESZKA GROCHOWSKA, ZBIGNIEW 

ZAMACHOWSKI |  DISTRIBUTIE CONTACT FILM |  TE ZIEN 

VANAF 5 MAART   

Andrzej Wajda’s heldentrilogie

MONUMENTALE MANNEN
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Met één druk op een Facebook-knop was Sandra Roelofs 
op 17 november 2013 opeens voormalig First Lady van 
Georgië. Het was de dag dat haar man Micheil Saakash-
vili, door haar steevast Misja genoemd, zijn functie als 
premier overdroeg aan zijn opvolger. In de documentaire 
Stand by Your President kijkt regisseur Ineke Smits 
(Putin’s Mama, Transit Dubai) samen met Roelofs in 
haar laatste jaar als ‘first lady’ terug op het afgelopen 
decennium van haar Geen makkelijke opgave, met zo’n 
publiek figuur. Regisseur Ineke Smits: “Probeer maar 
eens een eerlijk gesprek met Máxima te voeren, of wer-
kelijk uit te vinden wat Angela Merkel van Poetin vindt. 
Tien jaar lang heeft Sandra onder het oog van camera’s 
geleefd, omringd door haar entourage en lijfwachten. Ze 
was daardoor enorm door de wol geverfd. De camera’s 
begonnen te draaien en dan hop…” Smits gaat iets rech-
terop zitten en trekt een uitgestreken gezicht. “Het is 
moeilijk om daar doorheen te breken.”

Terwijl het Smits juist niet ging om de First Lady, 
maar om de vrouw achter dat imago. Het lukte dan ook 
pas echt in Zeeland om door dit protocol heen te breken, 
toen Sandra bij haar ouders zat zonder lijfwachten en 
entourage. “Dat was een doorbraak, anders had ik alleen 
maar beelden gehad die je van elke presidentsvrouw wel 
kent – met leuke baby’tjes en met kinderen in school-
klassen. Die beelden gingen pas spreken toen ik haar 
eigen, ongefilterde commentaar erop had.”

Harnas
“Toch wilde ik, bovenop deze voice-over, de kijker nog 
meer het gevoel geven dat je heel dicht bij Sandra komt. 

Het idee om hiervoor zang te gebruiken ontstond toen 
we de scène opnamen waarin ze samen met twee zan-
gers zingt. Je ziet haar zacht worden, haar ziel door dat 
First Lady-harnas heenkomen. Om zo op een gevoels-
matige, abstractere manier haar kwetsbaarheid maar 
ook haar kracht vorm te geven, besloot ik haar meer te 
laten zingen in de film. Ik heb haar zelf de liedkeuze 
gelaten. Later zei Sandra: ‘Ik weet ook niet waarom 
Daar was laatst een meisje loos en Berend Botje eruit 
kwamen.’ De liedjes die ze uit zichzelf is gaan zingen 
pasten zo goed bij wat ik wilde bereiken.” 

Dit komt het beste tot zijn recht als Sandra min of 
meer tegen haar wil een speech moet geven tijdens een 
grootschalig partijcongres ten tijde van het schandaal 
rondom martelingen in een Georgische gevangenis. “Als 
je haar zo klein ‘ach kap’teintje sla mij niet’ hoort zingen 
en je ziet haar staan in dat enorme stadion, dan kruip je 
in haar hoofd.” Door haar kracht en kwestbaarheid te 
combineren wordt deze scène zo sterk.”

Schepen
Toeval of niet, later merkt Smits op dat in bijna al haar 
films zingende mensen voorkomen. Haar fantasievolle, 
magisch-realistische fictiefilms (Magonia, De vliege-
nierster van Kazbek) en de veel meer down to earth docu-
mentaires die ze maakte lijken ver uit elkaar te liggen, 
maar zijn eigenlijk sterk verboden door signatuur. “Dat 
handschrift bestaat niet alleen maar uit hoe iets eruit 
ziet, maar ook uit de thema’s waar je mee bezig bent. De 
verhalen die je wilt vertellen, datgene wat je fascineert. 
Ik kan je lijstjes geven van shots die altijd weer terugko-

men - het zit ook weer in deze documentaire: schepen, 
luchten, wolken, dromen. En vooral de kracht van ver-
beelding. Kijk maar naar het openingsshot van deze film: 
Sandra staat voor het raam, kijkt uit over de Schelde. Je 
kunt haar bij wijze van spreken zien als kind in die flat in 
Terneuzen, die uitkeek op de Schelde en ze dacht: ‘Ik wil 
de wereld intrekken, zat ik maar op een van die schepen.’ 
Weg willen, prinses willen worden in een ver land – dat 
gaat over de kracht van de verbeelding. Ook in deze film 
is dus heel wat van mijn handschrift ingeslopen, bijna 
zonder dat ik het zelf doorhad.” 

Macht
Naast een inzicht in het leven van een bijzondere vrouw, 
biedt Stand by Your President ook een inkijkje in wat 
macht doet met mensen. “Voor mij als filmmaker is het 
heel interessant dat de kloof tussen Sandra en Misja tege-
lijk is ontstaan met de kloof tussen Misja en het land. 
Iedereen was dol op hen: hij won in 2004 de verkiezin-
gen, zij waren het koppel dat het land zou gaan hervor-
men. Maar op een gegeven moment was zij veel populair-
der dan hij. En de klachten die het land over hem had, had 
zij op persoonlijke vlak ook. Door macht is hij afge-
dwaald, heeft hij allemaal zaken onder het tapijt geveegd. 
De protesten in 2007 waren niet voor niets.” Hoewel 
Saakashvili Sjevardnadze in 2003 afzette om corruptie, 
werd hij hier na zijn aftreden zelf van beschuldigd. 

“Zoals Sandra zegt in de film: ‘Het is niet verwon-
derlijk dat een president maar twee termijnen kan zit-
ten. Want het gaat mis. Zij heeft het mis zien gaan. Zij 
denkt: ‘had je maar vaker naar me geluisterd.’ Daarom 
kan ik haar laten vertellen over haar eigen problemen, 
terwijl ze het eigenlijk ook over Georgië heeft.” 

Heeft Saakashvili de film al gezien? “Hij heeft hem 
gezien. Daarna stuurde hij Sandra een sms: “I am 
impressed.” Of hij nou ‘impressed’ was met haar of met 
de film? Maar hij was ‘impressed’.”

Stand by Your President  NEDERLAND, 2015 | 

REGIE INEKE SMITS |  92 MINUTEN |  MET SANDRA 
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Ineke Smits over Stand by Your President
VAN TERNEUZEN TOT  
FIRST LADY IN GEORGIË

In de documentaire Stand by Your President 
kijkt regisseur Ineke Smits samen met Sandra 
Roelofs terug op haar laatste jaar als First Lady 
van Georgië. “Ik liet haar vertellen over haar 
eigen problemen, terwijl ze het eigenlijk ook 
over Georgië heeft.” DOOR SACHA GERTSIK 
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In Amersfoort is honderd jaar animatiekunst te 
zien, maar dan moet je de slordigheden wel 
voor lief nemen. Want waren er echt geen frag
menten van Loeki de Leeuw te vinden zonder 
tijdcodes in beeld?

DOOR KEES DRIESSEN EN ANDRÉ WAARDENBURG

Zelfs de simpelste animatie speelt in op de behoefte van 
de mens om overal een verhaal in te zien, betrokken te 
raken en mee te leven – ook al zijn het maar eenvoudige, 
abstracte vormen, zoals in een klassieke studie uit 1944. 
Hierin kregen studenten een animatie te zien van een 
bewegende driehoek en cirkel, met links in beeld een 
stilstaande rechthoek. Slechts één iemand rapporteerde 
geometrische patronen op een scherm te hebben gezien, 
de rest van de 34 ondervraagde studenten gaf er meteen 
een antropomorfische draai aan. Ze maakten er auto-
matisch een verhaal bij over ‘ongeruste’ cirkels en ‘jonge 
onschuldige’ driehoeken, die bedreigd werden door de 
‘boze en gefrustreerde’ grotere rechthoeken. De essen-
tie van wat animatie vermag, zit in deze studie besloten: 
een projectie van de wereld op bewegende vormen, die 
leidt tot niet van echt te onderscheiden emoties.

Dat is ook terug te vinden op de tentoonstelling Move 
On…! over honderd jaar animatiekunst, in de Amers-
foortse Kunsthal Kade. Een eeuw animatie, gevangen in 
vijftig titels die worden vertoond op beeldschermen, 
soms compleet, soms als fragment. Met een telefoon-
hoorn kun je het (te zachte) geluid beluisteren.

Gebalsemde kevers
De oudste films imponeren het meest, zoals Gertie the 
Dinosaur (1914) van cartoonist Winsor McCay en de 
ongelooflijk soepel bewegende insecten in Ladislas Sta-
revitch’ The Cameraman’s Revenge uit 1912, een stop-
motion animatiefilm over overspel, met gebalsemde 
kevers in de hoofdrol. Een eeuw later is animatie nog 

even arbeidsintensief, zoals af te zien is aan Oh Willy… 
(2012), een fraaie Belgische poppenanimatie met figu-
ren van wol en textiel – moeilijke materialen om soepel 
te animeren.

Op de tentoonstelling, die zich vooral richt op karak-
teranimatie, is een staalkaart aan technieken te zien: 
traditionele celanimatie, stopmotion, poppen of kleia-
nimatie, silhouetten, pixilation, anime en computera-
nimatie. Het levert evenzovele vormen op, van de sim-
pele maar doeltreffende lijntekeningen van La linea tot 
de abstracte 3D-animatie Chase van Nederlander Adri-
aan Lokman. Lokman werkt met driehoekjes en bewijst 
dat de studie uit 1944 nog altijd opgaat: de meeste 
mensen projecteren een verhaal op zijn botsende, ver-
anderende en wervelende blokjes. De keuze voor Lok-
man verraadt nog een andere invalshoek van de samen-
stellers: het selecteren van bovenmatig veel Neder-
landse animatie.

Willekeurig
Voor een tentoonstelling die honderd jaar animatie in 
vijftig films vat, is het niet vreemd dat de selectie soms 
wat willekeurig overkomt: waarom bijvoorbeeld niet 
Lotte Reinigers klassieke silhouettenfilm Die Abenteuer 
des Prinzen Achmed (1926) gekozen, de oudste bewaard 
gebleven animatie op speelfilmlengte, in plaats van haar 
Kalif Storch uit 1954? Door een veel latere film te 
nemen, blijft haar pioniersrol volledig onderbelicht.

De summiere toelichting bij de tentoonstelling, met 
slechts een paar algemene teksten, is problematischer. 
Wie het belang van Reiniger, Švankmajer en Trnka niet 
al kent, komt het hier niet te weten. Dat een fragment 
wordt vertoond uit Osamu Tezuka’s nog wat knullige 
Astro Boy, een Japanse televisiereeks uit 1963, is op zich 
terecht: Astro Boy werd immens populair, betekende de 
internationale doorbraak van Japanse animatie en 
effende het pad voor de huidige status van Japan als 

tweede animatieland ter wereld, na de Verenigde Sta-
ten. Maar die latere Japanse anime is niet in Amersfoort 
te zien en omdat er ook bij Astro Boy geen uitleg gegeven 
wordt, leert de argeloze bezoeker alleen dat die Japan-
ners in 1964 kennelijk een paar decennia achterlagen bij 
het animatieniveau van Amerika.

Ook de technische uitvoering van de tentoonstelling 
is deels ondermaats, om nog maar te zwijgen over de 
verwarrende looproute die je moet nemen om alles in 
chronologische volgorde te kunnen zien. Zo is de reso-
lutie van sommige fragmenten te laag, met niet vollo-
pende zwartgedeeltes als gevolg. Ook de beeldformaten 
kloppen niet altijd. Een aantal clips dat in Academy- 
formaat is gemaakt (4:3), zoals een mooie, voor Philips 
gemaakte poppenfilm in Technicolor van George Pal, 
wordt in breedbeeld vertoond (16:9), waardoor boven 
en beneden gedeeltes wegvallen. En waren er echt geen 
fragmenten van Loeki de Leeuw te vinden zonder tijd-
codes in beeld?

Toekomst
Door de begrenzing van precies een eeuw vallen enkele 
animatiepioniers net buiten de boot, zoals de Fransman 
Emile Cohl. Wie iets van hem wil zien, kan nog naar 
filmmuseum EYE in Amsterdam. Op een scherm in de 
aan bioscoopentrepreneur Jean Desmet gewijde ten-
toonstelling is de speelse Cohl-film La vengeance des 
esprits (1911) te zien vol inventieve transformaties.

Wie geïnteresseerd is in de toekomst van animatie 
kan terecht op het Holland Animation Film Festival. 
Het animatiefestival viert dit jaar zijn dertigste jubi-
leum en besteedt naast de gebruikelijke onderdelen 
(competitie en jaaroverzicht) extra aandacht aan reflec-
tie op de komende jaren: gaan bijvoorbeeld steeds meer 
kunstenaars animatie in hun werk gebruiken? Het lijkt 
zo, getuige ook de verdieping die Kunsthal Kade 
inrichtte voor ‘Animatie in de beeldende kunst’, met 
werk van onder anderen Serge Onnen, The Old Boys’ 
Club en een speciaal voor deze tentoonstelling 
gemaakte installatie van de Nederlandse Oscar-geno-
mineerde animatiestudio Job, Joris & Marieke. Anima-
tie blijft tenslotte altijd in beweging.

Move On…! 100 jaar animatiekunst  T/M 10 MEI 

2015 IN KUNSTHAL KADE, AMERSFOORT |  INFO OP 
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Holland Animation Film Festival (HAFF)   
18 T/M 22 MAART 2015, UTRECHT |  INFO OP  

haff.nl   

100 jaar animatie in Amersfoort en 30ste verjaardag HAFF

ASJEMENOU!

OH WILLY...

FREEZE, INSTALLATIE  VAN JOB, JORIS & MARIEKE



“Hé Mark, ik heb nog eens nagedacht 
over een boekje.” Het was eigenlijk vaste 
prik als ik me bij Peter Pontiac (geboren 
Polmann) meldde voor een tekening. Hij 
maakte de illustraties bij mijn Niet te Fil-
men-serie. En na verloop van tijd von-
den we allebei dat daar een verdomd 
leuke publicatie in zat. Verhalen over 
nooit gerealiseerde projecten van 
bekende en minder bekende Neder-
landse filmmakers. Gefnuikte ambities, 
verstoorde dromen, door Peter met 
enorm veel fantasie tot leven gewekt: 
zo’n boekje zou toch prachtig passen 
naast de kassa’s van de betere boekhan-
del? Maar geen uitgever zag er brood in. 
Tja, filmboeken in Nederland. 

Voor mij was de serie om een heel 
andere reden belangrijk geworden. Het 
betekende minstens één keer per jaar op 
bezoek gaan bij Peter Pontiac, en dat was 
altijd een feestje. Bijpraten, biertje (later 
kruidenthee) binnen handbereik, luiste-
ren naar de oude blues waar hij zo gek op 
was. Peter kon mooi vertellen, en zich 
ook heerlijk opwinden over misstanden 
in de wereld. Dan kwam de oude activist 
in hem boven. Niet vreemd dat elk 
beginnend punkbandje bij hem kon aan-
kloppen voor een hoesontwerp, zelfs al 
was daar amper budget voor. 

Spuuglok
We begonnen de reeks in 2002. Ik had 
Adriaan Bijl gesproken over diens vruch-
teloze pogingen om Donald Sutherland 
te strikken voor een filmversie van Tonke 
Dragts De torens van februari. Suther-
land was welwillend maar vroeg zes ton, 
geld dat Bijl niet bij elkaar wist te krijgen. 
Pontiac tekende de acteur in de geest van 
het boek als een verdwaalde figuur, met 
in plaats van een naamplaatje een prijs-
kaartje om zijn nek. 

Ik was erg gecharmeerd van de elegante zwart-wit-
illustraties die hij bij de muziekcolumns van Roel Bentz 
van den Berg (De Luchtgitaar) in NRC Handelsblad had 
gemaakt. Zo moest het er ongeveer uitzien. Het was 
zo’n beetje de enige opdracht die Peter letterlijk uit-
voerde. Altijd legde hij het door mij voorgestelde idee 

naast zich neer, en kwam met iets veel beters op de 
proppen. Zoals bij het ter elfder uur afgeschoten Paul 
Verhoeven/Arnold Schwarzenegger-spektakel Crusade. 
Peter vond het wel geestig om Paul opzij te laten duwen 
door Arnolds echtgenote Maria Shriver. In zijn ogen had 
die politiek gevoelige film geen schijn van kans door 
Schwarzeneggers banden met de Kennedy-clan. 

Pontiac probeerde meestal de regis-
seur in de afbeelding te verwerken, zij 
het vaak in de marge. Theo van Gogh, 
rokend in een afzakkende tuinbroek 
(Sjors & Sjimmie). Fons Rademakers, met 
ouderwetse spuuglok en vlinderdasje (An 
Instant in the Wind). Een onverstoorbaar 
doorfilmende Lodewijk Crijns, belaagd 
door Ajax-hooligans (Amsterdam 
mietjes). Voor Exhibition liet hij mede- 
Filmkrantuitgever Jan Doense de gracht 
afrennen, achtervolgd door boze mon-
sters en scriptrevisies. Niet vreemd dat 
regisseurs soms vroegen of ze de teke-
ning van Peter mochten kopen. 

André van Duren zal daar geen 
gebruik van hebben gemaakt. In de illus-
tratie bij het verhaal over diens vruchte-
loze Joe Speedboot-verfilming liet Pon-
tiac hem armpje drukken met schrijver 
Tommy Wieringa. In mijn verhaal was 
André de morele winnaar, maar Peter liet 
Tommy triomferen. Wieringa was een 
held voor hem, niets aan te doen.  

Hard beeld
De laatste keer dat ik bij Peter over de 
vloer kwam, was maart vorig jaar. Een 
behandeling voor zijn hepatitis C was 
niet aangeslagen. Zijn lijf verzette zich 
hevig tegen de medicatie, zijn lever was 
kapot. Werken viel hem zwaar, maar er 
moest gewoon brood op de plank komen. 
Die laatste plaat was even goed als alle 
anderen. Anne Frank op de rug gezien, 
die bij de grens met Nederland tegen 
wordt gehouden door koningin Wilhel-
mina. Een hard beeld, maar het was hoe 
Peter het verhaal over Ben Verbongs gef-
nuikte Anne Frank-film had geïnterpre-
teerd. 

Peter Pontiac was bepaald geen kla-
ger, ook niet toen het er somber voor hem 

begon uit te zien. Hij nam even zijn gezondheidstoe-
stand met je door, maar ging al snel over op leukere 
onderwerpen. En hij betuigde geen spijt over het rock ’n 
roll-bestaan van decennia terug dat zich nu kwam wre-
ken. No regrets. 

Nou ja, behalve dan misschien over dat nooit ver-
schenen boekje van ons.   5

Muziek was zijn passie, maar film snapte hij 
even goed: Peter Pontiac. Striptekenaar, 

illustrator, aimabel mens. In de Filmkrant
reeks Niet te Filmen bracht hij telkens een 

nooit gemaakte speelfilm alsnog tot leven.  
Een terugblik op een eigengereid  

kunstenaar, die onlangs overleed. 
DOOR MARK VAN DEN TEMPEL

In memoriam 
PETER PONTIAC

1951-2015
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In 2015 zal gestreden worden om de gunst van 
de bioscoopbezoeker. De middelen waarmee 
dat gebeurt zijn uiteenlopend: goedkopere 
kaartjes, technische snufjes, alternatieve 
schermvulling en biologische bitterballen.

DOOR EDO DIJKSTERHUIS

Voor het eerst in tien jaar ging in 2014 het aantal Neder-
landse bioscoopbezoekers niet omhoog, maar omlaag. 
Nu geldt een minnetje van 0,2 procent niet als serieuze 
krimp, toch heeft het afvlakken van de groei grote con-
sequenties. Er kwamen vorig jaar namelijk wel ruim 
drieduizend bioscoopstoelen bij. En voor 2015 staat de 
opening gepland van nog eens negen theaters. De spoe-
ling wordt dunner en dat betekent: verhevigde concur-
rentie. 

Daar komt nog eens bij dat de machtsverhoudingen 
in de markt zijn veranderd. Afgelopen zomer nam het 
Belgische Kinepolis de negen bioscopen van Wolff over, 
inclusief de nog te bouwen megaplexen in Utrecht en 
Dordrecht. Een strijd tussen de grote concerns kan niet 
uitblijven. Vergelijkbaar met wat er eerder in de super-
marktbranche gebeurde, zal 2015 het jaar van de bio-
scoopoorlog worden.

Net als Albert Heijn-spreekbuis Harry Piekema en 
de frisse jongens en meisjes van het Plus-team zal een 
deel van de spelers in de bioscoopbranche inzetten op 
prijs als machtigste wapen in de strijd om de gunst van 
de filmliefhebber. Het net geopende LAB111 in Amster-
dam weet dat het als klein theater met onorthodox aan-
bod niet te veel kan rekenen voor een kaartje om de 
beraamde bezoekcijfers te halen. Met € 7,50 per voor-
stelling mikt het theater op prijsbewuste studenten 
voor wie de gemiddelde € 8,12 per ticket net een paar 
dubbeltjes te veel is. 

Voor het echte stuntwerk moeten we bij Pathé zijn. 
Het grootste bioscoopconcern van Nederland, dat ook 
een voordeelpas aanbiedt voor veelkijkers, introdu-
ceerde in november een kinderkaartje voor € 5, wat 
ongetwijfeld het familiebezoek zal aanwakkeren. Jon-
geren tussen 12 en 17 jaar worden verleid met een gere-
duceerd tarief van € 7,50. Het is niet ondenkbaar dat 
verdere prijsdifferentiatie volgt – goedkopere kaartjes 
voor doordeweekse matineevoorstellingen bijvoorbeeld 
– met dalende marges als gevolg.

Remmende voorsprong
Wie niet op prijs wil concurreren, kan kiezen voor kwa-
liteit. Dat is de strategie waar JT Bioscopen op inzet. 
Aansluitend bij de opmars van 3D-cinema investeert de 
keten in de allernieuwste technische snufjes. De vesti-
ging in Vlaardingen was in 2012 het eerste theater in ons 
land met een XD Experience-bioscoopzaal: extra groot 
scherm, beweegbare stoelen en superieure Dolby 
Atmos-geluidsinstallatie. Hilversum heeft sinds een 
paar maanden ook zo’n zaal, maar voor de overtreffende 
trap moet je naar Eindhoven. In de stad waar vroeger 
het Evoluon als hoogtepunt van technisch vernuft gold, 
kan nu de eerste Dolby Cinema-zaal ter wereld worden 

bewonderd. Projector, wandbekleding, speakers, stoe-
len: alles is speciaal ontworpen om optimale beeld- en 
geluidskwaliteit te garanderen – voor een kleine meer-
prijs bij de kassa uiteraard.

Concurreren op techniek is alleen haalbaar voor grote 
spelers als JT, die heeft aangekondigd komend jaar nog 
twee Dolby Cinema-zalen te openen. De investeringen 
zijn fors en betalen zich alleen terug als met populaire 
spektakelfilms volle zalen worden getrokken. Het is 
bovendien de vraag hoe lang projectoren en speakers 
‘state of the art’ blijven. Gezien het tempo waarin de 
techniek zich ontwikkelt, zou JT wel eens te maken kun-
nen krijgen met de wet van de remmende voorsprong.

Formule 1
Een financieel minder riskante manier om meer of 
ander publiek te trekken is functieverbreding. Het grote 
voorbeeld is CineMec in Ede, bioscoop en congrescen-
trum ineen. De formule is zo succesvol dat het concept, 
in samenwerking met Pathé, komend jaar wordt uitge-
breid naar Nijmegen en Utrecht. Kinepolis heeft overi-
gens soortgelijke plannen met de nieuwbouw naast de 
Utrechtse Jaarbeurs. Het voordeel van een combinatie-
gebouw is dat de ruimtes gedurende de gehele dag 
gebruikt kunnen worden, niet alleen tijdens traditio-
nele filmvertoningstijden. Bovendien lenen de nieuwe 
faciliteiten zich bijzonder goed voor ‘alternative con-
tent’, het vertonen van opera’s, ballet, Formule 1-wed-
strijden en al het andere denkbare dat geen film is maar 
wel kijkers trekt.

De concurrentiestrijd van het komende jaar is er een 
tussen de grote spelers, de ketens. De arthousetheaters 
en zelfstandige filmhuizen staan erbuiten, maar worden 
er, als ze niet oppassen, wel de dupe van. Wisten de 
arthousetheaters in 2014 nog een bescheiden groei van 
3 procent te realiseren, het is een teken aan de wand dat 
de twintig best bezochte films in dit segment in de 
meeste gevallen evenveel of meer bezoekers trokken in 
reguliere bioscopen. Het verschil tussen een filmhuis-
film en een bioscoopfilm was tien jaar geleden nog 
glashelder, maar nu is dat onderscheidend vermogen 
verdwenen. Natuurlijk, men kan zich terugtrekken in de 
‘klein maar fijn’-niche van de zogenaamd kwetsbare 
film, maar aan de kassa zet dat geen zoden aan de dijk.

De kleinere theaters zullen het moeten hebben van 
hun architectonisch bijzondere pand, hun locatie in de 
binnenstad, het speciaalbier en de biologische bitterbal 
aan hun authentieke bar. De Hallen in Amsterdam, 
gevestigd in een voormalige tramremise, heeft dat heel 
goed begrepen en trekt bezoekers voor wie een avondje 
film ‘een belevenis’ is. Hetzelfde geldt voor bioscoop-
ondernemer Jos Stelling (Springhaver en Louis Hart-
looper Complex) die het historische City nieuw leven 
wil inblazen. Daar waar de grote jongens hun porte-
monnee trekken, zullen de kleintjes het moeten hebben 
van hun charmes. 5
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Clint Eastwoods American Sniper is oorlogs 
propaganda, roepen tegenstanders. Nee, het is 
een eerbetoon aan een nationale held, roepen 
voorstanders. Hoe zit het echt?

DOOR RONALD ROVERS

Is een film over een Amerikaanse scherpschutter in Irak 
oorlogspropaganda als het perspectief van de tegen-
standers buiten beeld blijft en alle Irakezen iets op wil-
len blazen, zoals in American Sniper? In de discussie die 
in Amerikaanse media over Clint Eastwoods first person 
shooter is ontstaan, valt (weer eens) op dat weinig men-
sen naar de film in kwestie kijken, maar vooral reageren 
op wat anderen roepen. Of gewoon trending topic wil-
len worden. 

Documentairemaker Michael Moore schreef op 18 
januari op Twitter dat scherpschutters ooit beschouwd 
werden als lafaards. (En slikte die woorden later in toen 
de reacties te heftig werden. Acteur Seth Rogen postte 
dat de film hem deed denken aan de satirische scène in 
Inglourious Bastards waarin een Duitse scherpschutter 
als een soort superheld één voor één al z’n vijanden 
neerschiet. Twitter ging (weer eens) boem.

The New York Times vatte het mooi samen. Links 
wreven ze zich in de handen over zoveel onverbloemde 
propaganda, rechts stonden ze zich op de borst te klop-
pen. Want hier had je een Amerikaan die tenminste raak 
schoot.

Scherpschutter
Waar gaat het allemaal over? American Sniper is de ver-
filming van de autobiografie van Navy Seal Chris Kyle 
die als scherpschutter in Irak 160 ‘kills’ op z’n naam 
schreef. Dat is bijna gamejargon voor dodelijke slacht-
offers. ‘De meest succesvolle scherpschutter in de 
geschiedenis van het Amerikaanse leger’, riep de 
pr-machine toen Kyle’s boek verscheen. Het werd een 
bestseller. Ongeveer een jaar na verschijnen werd de 
38-jarige Kyle in februari 2013 in Texas vermoord door 

een doorgedraaide Amerikaanse oorlogsveteraan. 
Film bestaat niet in een vacuüm en heeft dus altijd 

betrekking op de wereld waarin hij gemaakt wordt. 
Eastwood heeft zich in het openbaar ook herhaaldelijk 
rechts van het politieke midden gepositioneerd en niet 
alleen door z’n imago van ijzervreter te cultiveren. Als je 
aan het eind van deze film vervolgens de echte beelden 
van wapperende vlaggen langs de snelwegen ziet, wan-
neer de lijkwagen met Kyles lichaam passeert, is het 
verleidelijk American Sniper als een eerbetoon aan een 
gevallen Amerikaanse held te zien. 

Pis
Maar dan wordt vergeten wat de film óók laat zien. Wie 
een beetje vertrouwd is met filmtaal weet dat het shot 
ergens halverwege waarin Chris Kyle – gespeeld door 
Bradley Cooper, die de film mee produceerde – na een 
lange nacht door z’n vizier staren op het dak van een 
huis in Fallujah in z’n eigen pis ligt omdat hij z’n positie 
niet wilde prijsgeven, het beeld is dat de hele film 
samenvat. Zijn huwelijk, zijn net geboren zoon, de dode 
kameraden, de Olympische scherpschutter aan de 
andere kant -die hij uiteindelijk vermoordt maar die 
zijn spiegelbeeld is -, alles benadrukt Kyles persoonlijke 
tragedie. Je kunt het uitleggen als heroïek – kijk wat de 
man opofferde voor het moederland – maar Eastwood 
gebruikt nadrukkelijk het perspectief van de eerste per-
soon enkelvoud. De first person shooter in game jargon. 

Benauwend vizier
Om het beeldend te stellen: de film is zelf precies en 
opzettelijk het benauwende vizier waardoor Chris Kyle 
naar de werkelijkheid keek. Daarom geen woord over de 
politieke context van het conflict maar alleen de beelden 
van de 11 september-aanslagen die voor Kyle de door-
slag gaven om in dienst te gaan. Daarom ook vermijdt de 
film het perspectief van de Iraakse rebellen. Het first 
person shooter perspectief suggereert een afstandelijke 
beleving van conflicten, alsof wat zich aan het andere 

eind van het vizier bevindt niet echt is. Hé, er beweegt 
iets. Ik haal de trekker over. Hé, het beweegt niet meer. 
Één keer volgt de camera de kogel naar het lichaam van 
de tegenstander honderden meters verderop, een esthe-
tiek geleend uit beroemde games als Sniper en Max 
Payne. Doelwitten zijn niet meer dan objecten omdat ze 
voor Kyle ook niet meer dan objecten waren – al is die 
psychologie waarschijnlijk iets te eenvoudig. Niet 
omdat Eastwood vindt dat het objecten zijn. 

Kyles verhaal past in de traditie van eenzame,  
ge doem de strijders die Eastwood als acteur en filmmaker 
al meer dan vijftig jaar naar het scherm brengt. Zelden 
trouwens met zoveel focus en precisie als hier en dat ver-
klaart vast een deel van het overweldigende succes van de 
film. In die zin staat American Sniper veel dichter bij exis-
tentiële noodlotsdrama’s als Jean-Pierre Melville’s Le 
samouraï en Michael Manns Thief dan bij propaganda-
films als Act of Valor en Top Gun. 

Antioorlogsfilm
Dit is niet een eerbetoon van de ene ijzervreter aan de 
andere, ook al beleven veel Amerikanen de film zo. Het 
ene kamp ziet een held, het andere propaganda. Allebei 
wegen van de minste weerstand. De werkelijkheid is 
veel smeriger en chaotischer en stelt lastige vragen die 
men liever vermijdt. Zoals: is oorlog ook voor onze 
eigen militairen niet veel destructiever dan we wensen 
toe te geven?

Eastwood heeft ongetwijfeld respect voor Chris Kyle 
– hij noemt het zelf trouwens een antioorlogsfilm – 
maar American Sniper laat toch echt vooral de tragedie 
van een eindeloze strijd zien die elke ziel tot gruis ver-
maalt. En wie toch denkt dat dit propaganda is, kan 
zichzelf bij het verlaten van de zaal deze simpele vraag 
stellen: heb ik zin in oorlog?

American Sniper 11111 VERENIGDE STATEN, 

2014 |  REGIE CLINT EASTWOOD |  132 MINUTEN |  MET 

BRADLEY COOPER, SIENNA MILLER, KYLE GALLNER | 

DISTRIBUTIE WARNER |  TE ZIEN VANAF 5 MAART   

American Sniper

EEN AMERIKAANSE TRAGEDIE
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Ik ben Alice
De robot en de oude vrouwen
Drie oude vrouwen krijgen een zorgrobot 
in huis, die ze als mens beginnen te be
handelen. En het is niet eens een speel
film. 

Gezelschap is een heuse markt aan het wor-
den. Voor € 12,50 per uur kunnen ouderen 
een student inhuren die een praatje met ze 
maakt. Dat past in de trend dat alles gekapi-
taliseerd kan worden, ook privézaken als je 
appartement, je auto, je aandacht. Die 
schijnbaar sympathieke ‘deeleconomie’ is al 
ontmaskerd als een geldwolf in schaapskle-
ren, maar nu dient zich toch weer een andere 
groeimarkt aan: eenzaamheid. In 2012 was 
volgens het RIVM 38 procent van de Neder-
landse volwassenen eenzaam. En in 2024 
zullen er vier keer zoveel tachtigers zijn als 
nu. Zorgrobot Alice, met vriendelijke men-
selijke gedaante, neemt daar alvast een voor-
schot op, zo is te zien in Ik ben Alice, die hoog 
in de IFFR-publieksenquête eindigde. In de 
observerende, droogkomische documentaire 
ont rollen zich gesprekjes waarin pijnlijk dui-
delijk wordt in welk gat deze aimabele, keu-
velende robot springt. “Waar wordt u blij 
van?” vraagt Alice aan een vrouw van in de 
tachtig. “Daar ben ik nog niet uit”, antwoordt 
de vrouw stuurs. 

Alice heeft meteen de kern te pakken met 
haar vraag. Eenzaamheid verdrijf je enigs-
zins door erachter te komen waar je blij van 
wordt, en nog mooier is het als er iets kleins, 
iets onverwachts gebeurt. Zoals in het mooi-
ste moment van de documentaire, waarin 

Alice spontaan een muziekje draait voor een 
vrouw die in een grijs verleden zangeres was. 
Vergelijk dat met de kordate wijkverpleeg-
ster die vreest dat haar baan door Alice 
wordt overgenomen, en die het vooral heeft 
over de pillen die moeten worden ingeno-
men. Dat is natuurlijk haar werk, en dat is 
goed werk, maar minder eenzaam word je er 
niet van. Als je oudere mensen niet alleen 
ziet als hulpbehoevend maar als mensen met 
verlangens, dan biedt dat een heel ander 
perspectief op de zorg. 

Bovenal is het bijzonder om te zien hoe de 
drie vrouwen de robot na de eerste scepsis 
als mens beginnen te behandelen. Dat valt 
nog beter voor te stellen als je Alice ‘in 
levende lijve’ ziet in Boijmans Van Beunin-
gen in Rotterdam. Komisch is het serieuze 
gesprek met een 92-jarige pianist die vraagt 
wat Alice zelf leuk vindt om te doen. “Gezel-
lig praten.” “Wat verstaat u onder gezellig?” 
Of het beeld van de oranje versierde Alice die 
tijdens het WK voetbal voor de tv geposteerd 
plotseling ‘hup Holland hup’ uitroept, 
waarna de vrouw naast haar ruw wakker 
schrikt en glunderend opveert. Een onver-
wachte zin, iemand die een muziekje voor je 
opzet, het is vaak genoeg om iemand weer te 
laten glimlachen.

MARISKA GRAVELAND 111231

Ik ben Alice  NEDERLAND, 2015 |  REGIE SANDER 

BURGER |  80 MINUTEN |  DISTRIBUTIE CINEMA 

DELICATESSEN |  TE ZIEN VANAF 26 MAART   

Selma
Studie in 
actievoeren
Een film over Martin Luther King die geen 
heilige van hem maakt? Het kan, bewijst 
het uitstekende Selma, dat vooral geïn
teresseerd is in Kings strategie in de 
strijd om zwarte burgerrechten.

‘I have a dream’, maar nu even niet. In Selma 
ontbreekt Kings beroemdste toespraak, die in 
iedere documentaire over de man langskomt. 
Ik schrijf documentaire, omdat, hoe ongelo-
felijk het ook klinkt, Selma de eerste speelfilm 
is over het boegbeeld van de zwarte burger-
rechtenbeweging. Er is een miniserie en een 
tv-film, maar er was geen speelfilm. Holly-
wood duikt op iedere Amerikaan die iets 
voorstelt, maar liet King,  zonder wie Barack 
Obama nu geen president zou zijn, links lig-
gen. Er zal een verklaring voor zijn, zoals er 
ook een reden moet zijn voor het overslaan 
van acteur David Oyelowo en regisseur Ava 
DuVernay bij de Oscars. Vindt Hollywood dat 
zwarte Amerikanen vorig jaar met Twelve 
Years a Slave hun feestje hebben gehad en 
zich nu weer gedeisd moeten houden? Jam-
mer van die controversiële ruis, want Selma 
heeft die niet nodig. DuVernay heeft het 
intelligente script van nieuwkomer Paul 
Webb geweldig verfilmd. De film begint op 
het hoogtepunt van Kings roem in 1964, een 
jaar na zijn ‘I have a dream’-speech, als hij de 
Nobelprijs voor de Vrede krijgt. De prijs 
bezorgt hem een moreel aureool, dat de door 
de wol geverfde actievoerder gebruikt om de 

strijd voor zwarte burgerrechten te versnel-
len. Zwarte Amerikanen mogen sinds 1964 
stemmen, maar door obstructie van kies-
commissies komt er in de zuidelijke staten 
weinig van terecht. In het stadje Selma in 
Alabama is 60 procent van de bevolking 
zwart, maar van de kiezers slechts 4 procent. 
King, en de groep activisten om hem heen, 
kiezen het stadje als startpunt voor een mars, 
waarmee ze president Johnson onder druk 
willen zetten om met federale wetgeving de 
obstructie van zwarte kiezers onmogelijk te 
maken. De film laat zien hoe King in het 
krachtenveld opereert. Om dat het woord 
toen ook al beeld was, weet hij dat foto’s van 
neergeslagen bloedende demonstranten 
nodig zijn om de publieke opinie in het voor-
deel van de beweging  te laten kantelen. Hoe 
harder de politie op demonstranten inhakt, 
hoe groter de druk op Johnson om snel met 
wetgeving te komen. King betoont zich een 
briljante mediastrateeg die zijn vijanden 
steeds een stap voor is, maar de film verhult 
ook de interne conflicten in de burgerrech-
tenbeweging niet. Voor Malcolm X is King 
een ‘hedendaagse Uncle Tom’, anderen vin-
den King juist te radicaal. Selma versimpelt 
niet, maar oogt bijna als een studie in actie-
voeren. Ook fijn: de film maakt van King geen 
heilige, maar een talentvolle, charismatische 
man met zwakheden. FBI-directeur Edgar 
Hoover hoeft voor zijn lastercampagne niet 
lang naar munitie  te zoeken: King won niet 
de Nobelprijs voor huwelijkstrouw.

JOS VAN DER BURG 11111

Selma  VERENIGDE STATEN/GROOT-BRITTANNIË, 2014 

|  REGIE AVA DUVERNAY |  128 MINUTEN |  MET DAVID 

OYELOWO, CARMEN EJOGO, TOM WILKINSON | 

DISTRIBUTIE ENTERTAINMENT ONE |  TE ZIEN VANAF 19 

FEBRUARI   

Erbarme Dich
Ramon Gieling | De populariteit van Bachs Mat-
theüspassie groeit nog elk jaar. Waarom is dat? 
Wat betekent het muziekstuk voor mensen? 
Tussen de repetities voor een nieuwe uitvoering 
door, spreekt documentairemaker Ramon Gie-
ling met liefhebbers, die allemaal een diepe ver-
bondenheid voelen met Bachs versie van het lij-
densverhaal.  TE ZIEN VANAF 26 FEBRUARI

Good People
Henrik Ruben Genz | Kate Hudson en James 
Franco als een stel dat een bak geld in het 
appartement van hun overleden huurder vindt 
en dat lekker in eigen zak stopt. Helaas rekende 
ook iemand anders zich rijk met dat geld. 
 TE ZIEN VANAF 26 FEBRUARI

Elephant Song
Charles Binamé | Een psychiater wordt een ver-
raderlijk spel binnengevoerd wanneer hij een 
patiënt ondervraagt over de verdwijning van een 
collega. De patiënt wordt gespeeld door regis-
seur/acteur Xavier Dolan. 
 TE ZIEN VANAF 26 FEBRUARI

Seventh Son
Sergey Bodrov | Met visuele effecten overladen 
fantasyflick waarin de jonge Thomas kwaadaar-
dige geesten leert verslaan van ene Master 
Gregory, de meest recente uit een reeks dubi-
euze rollen van Jeff Bridges. (Zie ook R.I.P.D.. Of 
beter, doe maar niet.) Leerling en meester gaan 
in een bosrijke omgeving in gevecht met trollen 
en heksen, maar de voormalige boerderijknecht 
heeft nog veel te leren over de duistere krach-
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Still Alice
Psychologe lost op in  
vergeetachtigheid
Julianne Moore is uitstekend in Still  
Alice, een vakkundig gemaakt maar wei
nig verrassend drama over de ziekte van 
Alzheimer.

Eerst is er slechts een hapering. Alice How-
land (Moore), gerenommeerd cognitief psy-
chologe en taalkundige, kan tijdens een toe-
spraak even niet meer op de woorden komen. 
“Ik wist wel dat ik die champagne had moe-
ten overslaan”, grapt ze. Enige tijd later, ze 
heeft net een rondje hardgelopen, laat haar 
geheugen haar opnieuw in de steek. Alice 
weet opeens niet meer waar ze is.

Alice blijkt aan een vroege variant van de 
ziekte van Alzheimer te lijden. Ze is pas vijf-
tig en genoot nog met volle teugen van haar 
wetenschappelijke carrière. De ziekte is 
bovendien erfelijk. Grote kans dat zij het 
presenilin-1-gen heeft doorgegeven aan haar 
volwassen kinderen Anna, Tom en Lydia. Ze 
verliest haar baan, de verhoudingen in het 
gezin verschuiven en Alice takelt snel af. “Ik 
wou dat ik kanker had”,  zegt ze. “Dan zou ik 
me tenminste niet zo schamen. […] Dan hoef 
je je niet zo’n bui... ten… st...” Machteloos: 
“Ik kan niet op het woord komen.”

Julianne Moore is aangrijpend. Ze won 
voor deze rol al een Golden Globe en een 

BAFTA Award. De Oscars worden pas na de 
deadline van dit nummer uitgereikt, maar ze 
zou het, na eerder genomineerd te zijn 
geweest voor hoofdrollen in The End of the 
Affair (1999) en Far from Heaven (2002), 
verdienen. Kristen Stewart – twee jaar gele-
den nog het meisje van die Twilight-bakvis-
films – bewijst haar talent in de rol van 
op standige dochter. Alec Baldwin, als Alice’ 
echtgenoot, is ook in uitstekende vorm.

En toch maakt Still Alice geen verplette-
rende indruk. Daarvoor is de film te veel een 
déjà vu. Alice haar aanvankelijke ontkenning, 
het moeilijke gesprek met de kinderen, de 
schok wanneer ze voor het eerst verdwaalt in 
haar eigen huis, de gedachte er dan maar een 
einde aan te maken, zelfs een moedige en 
inspirerende toespraak over haar ziekte ont-
breekt niet. Moore’s spel is superieur, maar 
we hebben het allemaal al eens gezien. 

Werd Julie Christie niet voor een Oscar 
genomineerd voor een soortgelijke rol in 
Away from Her (2006)? Geneviève Bujold 
loste in 2012 prachtig op in vergeetachtig-
heid in Still Mine (2012) en dan was er ook 
nog Gena Rowlands  in The Notebook (2004). 
De ziekte vormde eerder dit jaar zelfs de pre-
misse voor een horrorfilm, The Taking of 
Sarah Logan, overigens niet bepaald een film 
die overliep van consideratie voor de mensen 
die erdoor getroffen worden.

Die consideratie heeft Still Alice uiteraard 
wel. De film is gebaseerd op het gelijknamige 
boek van neurowetenschapper Lisa Genove. 
Dat komt de geloofwaardigheid ten goede, al 
is het feit dat Alice een cognitief psychologe 
is, een wat té nadrukkelijk dramatisch con-
trast. Still Alice is zorgvuldig gekalibreerd 
om het publiek te raken, niet om het iets 
nieuws te vertellen.

BAREND DE VOOGD 111231

Still Alice  VERENIGDE STATEN, 2014 |  REGIE RICHARD 

GLATZER, WASH WESTMORELAND |  99 MINUTEN |  

JULIANNE MOORE, ALEC BALDWIN |  SEPTEMBER FILM | 

TE ZIEN VANAF 12 MAART   

Lifelong
Implosie van 
een huwelijk
Moderne vervreemding in Istanbul: in 
koele tinten schetst Lifelong het residu 
van een verdampte liefde.
 
Bam! Het eerste beeld direct al seks. Zij 
zwoegend op hem. Als het gedaan is rolt ze er 
met een vermoeide beweging af. Passie is 
vreugdeloze routine geworden. Eigenlijk 
weet je dan al alles van dit welgestelde, suc-
cesvolle echtpaar van middelbare leeftijd in 
hun mooie woning in een dure wijk van 
Istanbul. Nou ja, bijna alles.

Net als het debuut van Asli Özge, het goed 
ontvangen docudrama Men on the Bridge, is 
haar tweede film een uitsnede van het 
hedendaags leven. Maar wel anders – stren-
ger, ambitieuzer, formalistischer. De routine 
van die vrijpartij zie je terug in Özges obser-
vaties van de bezigheden van het tweetal, 
thuis en op het werk. Uitgestreken gezichten 
die alleen opfleuren als er verplichte gezel-
ligheid is. Als er vrienden op bezoek komen 
is doen alsof er niets aan de hand is nog altijd 
het gemakkelijkst.

Leeft er nog iets achter die zorgvuldig 
gecultiveerde normaliteit? Als kijker blijf je 
gissen, totdat, onverwacht, de vrouw een 
telefoonmonteur uithoort over de mogelijk-
heid gesprekken af te luisteren. Even zien we 
een glimp van argwaan, een kiem die zal ont-
spruiten en voortwoekeren, maar dat 
gebeurt dan weer grotendeels onzichtbaar. 
Al gaat het nog bijna mis wanneer de vrouw 

een soort paniekaanval krijgt die zich ter-
nauwernood laat bezweren.

Alles schreeuwt om een grote uitbarsting, 
maar Özge ziet rigoureus af van zulke dra-
matische technieken. Hier geen ontboeze-
mingen of verklaringen, alleen die kalm 
geregistreerde, onderhuidse afbrokkeling 
van te lang volgehouden schone schijn. We 
moeten het hebben van kleine details. Een 
blik, een gebaar, het ongeduldig afbekken 
van een serveerster. Af en toe een gestileerd 
beeld dat de leegte fraai visualiseert. De 
symboliek van een kleine aardbeving.

Tot op zekere hoogte kun je bewondering 
hebben voor de tegendraadse aanpak – een 
stijl die het onderwerp als het ware weer-
spiegelt en de naargeestigheid van dit leven 
sterk benadrukt. Özge toont onmiskenbaar 
lef en grote capaciteiten. Maar toch, wan-
neer je de methode eenmaal doorhebt kun je 
er ook de kriebels van krijgen.

Het neigt nogal naar een arthousefilm-
cliché. Moderne vervreemding in intellectu-
eel milieu. Hij architect, zij kunstenaar. De 
koele kleuren, het ontbreken van toegevoegde 
muziek, shots van achterhoofden, de gesti-
leerde interieurs. Soms trekt de bestudeerde 
filmstijl te veel de aandacht naar zich toe.

Als bijdrage aan een kunstevenement laat 
de vrouw een reusachtige kei hoog boven de 
expositievloer hijsen. Zodat de bezoekers 
zich ongemakkelijk zullen voelen. De film 
zou je kunnen vergelijken met die indruk-
wekkende steen. Alleen wil het omhoog til-
len in dit geval nog niet helemaal lukken.

LEO BANKERSEN 11111

Lifelong  TURKIJE/NEDERLAND/DUITSLAND, 2013 | 

REGIE ASLI ÖZGE |  102 MINUTEN |  MET DEFNE HALMAN, 

HAKAN ÇIMENSER |  DISTRIBUTIE CONTACT FILM |  TE 

ZIEN VANAF 12 FEBRUARI   

ten. Gelukkig is de force met hem, net als de 
special photographic effects supervisor van de 
oorspronkelijke Star Wars films, John Dykstra. 
 TE ZIEN VANAF 26 FEBRUARI

Focus
Glenn Ficarra, John Requa | Terwijl meesterop-
lichter Nicky (Will Smith) z’n laatste plannetje 
ten uitvoer brengt, duikt een vrouw uit zijn ver-
leden op – inmiddels een professionele femme 
fatale – en stuurt alles in de war. 
 TE ZIEN VANAF 26 FEBRUARI

Wild
Jean-Marc Vallée | Reece Witherspoon ver-
dwaalt in de wildernis om eindelijk de weg in 
haar leven terug te vinden. Is er sprake van een 
trend? Vorig jaar hadden we Tracks. En op de 

afgelopen Berlinale gingen Werner Herzogs The 
Queen of the Desert en openingsfilm Nobody 
Wants the Night in première, waarin respectie-
velijk Nicole Kidman en Juliette Binoche de wil-
dernis in trekken.  TE ZIEN VANAF 26 FEBRUARI

Keep On Keepin’ On
Alan Hicks | Deze documentaire volgt vier jaar 
uit het leven van jazzlegende Clark Terry terwijl 
hij een begaafde, blinde jongen voorbereidt op 
een internationaal concours. Terry overleed op 
21 februari. TE ZIEN VANAF 5 MAART

Chappie
Neil Blomkamp | In de bekende nabije toekomst 
wordt de orde bewaakt door politierobots. Wan-
neer een daarvan gestolen wordt en nieuwe 
software krijgt, wordt hij de eerste robot die kan 

denken en voelen. Blomkamp is ook gekozen als 
regisseur voor de nieuwe Alien-film, die in 2017 
moet verschijnen.  TE ZIEN VANAF 5 MAART
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The Boy Next Door
Rob Cohen | Een pas gescheiden Jennifer Lopez 
valt voor een jongeman die aan de overkant is 
komen wonen, maar de affaire neemt al snel 
een duistere draai. Troubles dus voor Jenny 
From the Block. TE ZIEN VANAF 12 MAART

Divergent Series: Insurgent
Robert Schwentke | Beatrice Prior moet haar 
innerlijke demonen te lijf en zet de strijd voort 
tegen de machtige alliantie de samenleving 
dreigt te verscheuren.  TE ZIEN VANAF 18 MAART

Cinderella
Kenneth Branagh | Live action versie van het 
klassieke sprookje over het meisje dat haar 
muiltje verliest en er prompt een prins mee aan 
de haak slaat. Helena Bonham Carter speelt 

mag dan de goede fee spelen en Branagh regis-
seren, de productie is van Disney. Dus hier geen 
afgehakte tenen zoals in Grimms oorspronke-
lijke verhaal.  TE ZIEN VANAF 18 MAART

Dying of the Light
Paul Schrader | Nicolas Cage – in een van z’n 
meer belabberde rollen van de laatste jaren – 
als een getormenteerde CIA-analist die ervan 
overtuigd raakt dat een doodgewaande aarts-
vijand nog steeds in leven is. Paul Schrader 
slaat na het geslaagde The Canyons toch weer 
de plank mis.  TE ZIEN VANAF 19 MAART

The Second Best Exotic Marigold Hotel 
John Madden | We zijn terug in India, waar de 
zaken voor de eigenaar van het eerste Exotic 
Marigold Hotel voor mensen van een bepaalde 
leeftijd zo goed gaan, dat hij nadenkt over uit-
breiden. Judi Dench en Bill Nighy doen weer mee 
en de cast is uitgebreid met onder meer Richard 
Gere.  TE ZIEN VANAF 19 MAART

THE BOY NEXT DOOR

THE SECOND BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL
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Retour à Ithaque
Oud zeer in Havana
Op een dakterras met uitzicht op de Ma
lecónboulevard in Havana brengen vijf 
vijftigers een half etmaal met elkaar 
door, terwijl ze drank en herinneringen 
delen. 

A Night in Havana had de film ook kunnen 
heten. Maar dat zou onvermijdelijk associa-
ties wekken met het Cuba dat we al te goed 
kennen uit films en commercials: zonnige 
armoede, fotogeniek verval. Dat is het Cuba 
van de toeristen. Retour à Ithaque gaat over 
het Cuba van de Cubanen, die de vernede-
ringen van de armoede en de corrumperende 
effecten van repressie aan den lijve hebben 
ondervonden.

Het idee voor de zevende speelfilm van 
Laurent Cantet (Entre les murs, L’emploi du 
temps) ontstond toen hij voor de ensemble-
film 7 Days in Havana (2012) voor het eerst 
samenwerkte met de Cubaanse schrijver 
Leonardo Padura. Een verhaallijn uit zijn 
roman La novela de mi vida leverde de basis 
voor het scenario van Retour à Ithaque. 
Daarin keert Amadeo voor het eerst in zes-
tien jaar terug naar Cuba en wordt hij warm 
onthaald door zijn oude vrienden. Maar mij-
meringen over het verleden brengen ook oud 
zeer aan de oppervlakte. In de dynamiek tus-
sen de personages, mooi uitgespeeld door de 
acteurs en aandachtig in beeld gebracht, 

tekent zich een mozaïek van gebroken idea-
len en afgeknotte levens af.

Met zijn eenheid van tijd en plaats leunt 
het drama nogal zwaar tegen theater aan – in 
feite is de film een Kammerspiel, met het ver-
schil dat op dat dakterras de buitenwereld 
steeds binnen gehoorsafstand is en af en toe 
de handeling binnen sijpelt. Het past bij de 
karaktertekening van de personages: wat er 
van henzelf, hun relaties en hun levens is 
geworden valt niet los te zien van de tijd en 
de plaats waarin ze zich bevinden. Elk op 
hun eigen manier zijn ze het product van een 
mislukte utopie. 

Het kunstmatige van die opzet, waarin 
aan ieder personage een dramatische lijn 
wordt verbonden, is de grootste zwakte van 
Retour à Ithaque. Toch is de film het zien 
waard, alleen al om zijn naturalistische en 
van elke folklore ontdane schets van Cuba, 
door de ogen van mensen bij wie The Beatles 
en The Mamas and the Papas oneindig veel 
meer nostalgie oproepen dan salsa, son of 
timba.

SASJA KOETSIER 11111

Retour à Ithaque  CUBA, 2014 |  REGIE LAURENT 

CANTET |  95 MINUTEN |  MET ISABEL SANTOS, JORGE 

PERUGORRÍA, NESTÓR JIMÉNEZ |  DISTRIBUTIE CINÉART 

|  TE ZIEN VANAF 19 MAART   

A Blast
Maria staat op ontploffen
Syllas Tzoumerkas neemt in zijn energie
ke tweede film nadrukkelijk afstand van 
de omfloerste maatschappijkritiek van 
de Griekse ‘weird wave’: A Blast is een 
boze film met het hart op de tong.

Je kunt zeggen wat je wil over het instorten 
van de Griekse economie: het heeft de film-
makers van het land in ieder geval een flinke 
oppepper gegeven. De vervreemdende films 
van ‘weird wave’-makers als Yorgos Lanthi-
mos (Dogtooth; zie ook pagina 42) en Athina 
Rachel Tsangari (Attenberg) gaan nooit 
direct over de crisis, maar zijn niettemin te 
zien als product van, en commentaar op, een 
samenleving die op instorten staat. Een 
samenleving waar de regels van het sociale 
spel niet meer gelden.

Regisseur Syllas Tzoumerkas pakt het een 
stuk directer aan. Net als in zijn debuut 
Homeland (2010) gebruikt hij in zijn nieuwe 
film A Blast een familiedrama als metafoor 
voor de sociale onrust in zijn land, die ook 
expliciet de achtergrond van het verhaal 
vormt. A Blast vertelt het verhaal van Maria, 
en opent in volle vaart met een geagiteerde 
autorit over een smal kustweggetje terwijl in 
de verte iets in lichterlaaie staat. De beteke-
nis van de scène wordt pas laat in de film vol-
ledig duidelijk, zoals Tzoumerkas zijn in 
essentie simpele narratief constant door 
elkaar husselt.

De grote lijn is deze: Maria staat op ont-
ploffen. Terwijl die blast zich ontvouwt in 
het heden, waarin de jonge moeder haar drie 
kinderen dumpt bij haar zus en op de vlucht 

slaat, wordt uit flashbacks langzaam duide-
lijk wat de redenen voor haar explosiviteit 
zijn. De scheurtjes in haar ogenschijnlijk 
gelukkige huwelijk met kapitein Yannis, die 
het halve jaar op zee doorbrengt. Het gedoe 
met haar zwager, de extreemrechtse vuilnis-
man Kostas, die haar verstandelijk beperkte 
zus Gogo mishandelt. De ruzies met haar op 
het eerste gezicht liefhebbende ouders, voor 
wie ze haar studie afbrak en die nu compleet 
bankroet blijken.

Iedere melodramatische verwikkeling in 
de familie is direct te relateren aan de econo-
mische crisis. Helaas legt Tzoumerkas die 
link soms al te opzichtig, bijvoorbeeld wan-
neer de familie op tv naar een politicus kijkt 
die stelt dat “deze regering en u als volk een 
zinkend schip hebben geërfd”, en direct 
daarna boven tafel komt dat de familiewinkel 
failliet is. Of wanneer Gogo over haar echt-
genoot beweert: “Kostas is fascist omdat wij 
nieuwe armen zijn.” Maar toch: na alle 
omfloerste experimenten van de ‘weird 
wave’ is Tzoumerkas’ boze, wanhopige aan-
klacht ook verfrissend, en de onuitputtelijke 
energie van de film maakt sowieso dat even-
tuele tegenwerpingen pas een kans krijgen 
als je al lang weer buiten staat.

JOOST BROEREN 111231

A Blast  GRIEKENLAND, 2014 |  REGIE SYLLAS 

TZOUMERKAS |  83 MINUTEN |  MET AGGELIKI PAPOULIA, 

VASSILIS DOGANIS |  DISTRIBUTIE DE FILMFREAK |  TE 

ZIEN VANAF 12 MAART   

RETOUR À ITHAQUE

A BLAST



Open Up to Me
Simo Halinen | Een succesvolle geslachtsveran-
dering geeft Maarit het lichaam dat ze altijd al 
wilde hebben, dat van een intelligente, aantrek-
kelijke vrouw. Ze betaalt er wel een prijs voor 
want haar vrouw en dochter raken steeds meer 
van haar vervreemd. Alles verandert wanneer ze 
Sami tegenkomt.  TE ZIEN VANAF 26 FEBRUARI

The Major
Yuri Bykov | Wanneer politieofficier Sergey 
Sobolev veel te hard naar het ziekenhuis rijdt 
omdat zijn vrouw op het punt staat te bevallen, 
schept hij een jongen die plotseling de weg 
oversteekt. Het loopt niet goed af. Wat doet hij? 
Kiest hij ervoor zichzelf aan te geven en de 
gevangenis in te gaan, waardoor zijn vrouw en 
kind alleen achterblijven of verzwijgt hij de mis-

daad? Alle personages in deze film komen voor 
een morele keuze te staan die het verloop van 
hun leven ingrijpend zal veranderen. 
 TE ZIEN VANAF  26 MAART

Kidnapping Freddy Heineken
Daniel Alfredson | De perikelen rond de ontvoe-
ring van biermagnaat Freddy Heineken, geba-
seerd op een scenario van Peter R. De Vries. Die 
trouwens niet is blij met het resultaat. 
 TE ZIEN VANAF 26 MAART

Suite Française
Saul Dibb | Tijdens de eerste jaren van de Duitse 
bezetting van Frankrijk bloeit de liefde tussen 
Lucile Angellier, een Francaise en Bruno von 
Falkeen Duitse soldaat. Gebaseerd op de roman 
van Irène Némirovsky.  TE ZIEN VANAF 26 MAART

The Gunman
Pierre Morel | Sean Penn, een voormalige mili-
tair met een posttraumatische stressstoornis,  
probeert zijn oude liefde terug te winnen, maar 
moet dan wel eerst kriskras door Europa om zijn 
naam te zuiveren.  TE ZIEN VANAF 26 FEBRUARI

The Wedding Ringer
Jeremy Garelick | Met nog twee weken te gaan 
tot zijn huwelijk, wendt een man zonder noe-
menswaardig sociaal leven zich tot een bedrijf 
dat getuigen levert voor bruidegoms-in-nood. 
 TE ZIEN VANAF 26 FEBRUARI

RONALD ROVERS
TWITTER @RONALDROVERSSUITE FRANÇAISE
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Durak
Als Rusland een flat zou zijn
Deze suspensethriller over een flatge
bouw dat op instorten staat is net als 
Andrej Zvjagintsevs Leviathan een onbe
schaamde aanklacht tegen de corruptie 
in Rusland.

Hitchcock legde ooit het verschil tussen 
“surprise and suspense” als volgt uit: “Een 
bom onder een tafel die explodeert, dat is 
een verrassing, maar als iemand weet dat ‘ie 
onder de tafel ligt maar niet wanneer hij ont-
ploft, dat is suspense”. In Durak, van de Rus-
sische regisseur Yuriy Bykov, is die bom een 
enorm flatgebouw dat op instorten staat en 
wordt de suspense met elke minuut die weg-
tikt ondragelijker, omdat hoe langer gewacht 
wordt met het ontruimen van het pand, hoe 
groter de kans is dat de ruim 800 nietsver-
moedende bewoners — vooral drugsver-
slaafden en werkelozen — het niet zullen 
overleven.

Het woord durak, wat dwaas betekent in 
het Russisch (en waar ons woord doerak 
weer van is afgeleid), slaat op Dima, een 
bescheiden loodgieter in een provinciale 
stad die tijdens een routineklusje ontdekt 
dat een uitgeleefd flatgebouw enorme 
scheuren vertoont en op ieder moment in 
tweeën kan splijten. De gemeenteraadsleden 
hebben jarenlang het budget dat beschikbaar 
was voor reparatiewerkzaamheden in hun 
zak gestoken. De principiële Dima wil de 
levens van al die mensen niet op zijn geweten 
hebben. Daarom besluit hij om de gemeente-
lijke instanties er midden in de nacht van te 
overtuigen het gebouw onmiddellijk te ont-
ruimen en daarvoor moet hij het opulente 
verjaardagsfeest van de burgemeester in een 
hotel verstoren. Maar als ze tot onmiddel-

lijke ontruiming over gaat, weet de burger-
moeder, geeft ze indirect toe dat ze verant-
woordelijk is voor het gevaar dat moet wor-
den ontweken.

Net als Andrej Zvjagintsevs Canneswin-
naar Leviathan is Durak een onbeschaamde 
aanklacht tegen het immorele en corrupte 
bestuur van het hedendaagse Rusland. Maar 
omdat de film in de vorm van een suspen-
sethriller is gegoten, werkt Durak niet alleen 
als politiek pamflet en hedendaagse tragedie 
maar ook als onderhoudende achtbaanrit 
— alhoewel niemand waarschijnlijk een 
happy end zal verwachten. Geheel onver-
wacht vinden de meest bloedstollende scè-
nes in Bykovs koud en klinisch in beeld 
gebrachte film plaats in een hotelvergader-
zaal, waar de burgemeester, door Nataliya 
Surkova gespeeld als een keihard en heers-
zuchtig loeder, haar gemeenteraadsleden 
tegen elkaar probeert uit te spelen om haar 
eigen hachje te kunnen redden en daar ook 
de tijd voor neemt, terwijl het leven van 
honderden mensen op het spel staat. Tegen-
over haar staat Artem Bystrovs Dima, een 
vertegenwoordiger van de arbeidersklasse 
die ’s lands leiders graag leegzuigt maar 
waarvan ze tegelijkertijd geen weerwoord 
dulden. Het tragische is dat Durak maar al te 
goed illustreert dat zijn medelijden met de 
medemens in een bikkelharde wereld wel 
eens Dima’s grootste zwakheid zou kunnen 
zijn. 

BOYD VAN HOEIJ 11111

Durak  RUSLAND, 2014 |  REGIE YURIY BYKOV| 116 

MINUTEN |   ARTEM BYSTROV, NATALIYA SURKOVA, 

BORIS NEVZOROV |  SEPTEMBER FILM |  TE ZIEN VANAF 

26 MAART   

Shaun the Sheep Movie
Aardman, animatiekoningen
De Aardmanstudio is nog steeds kampi
oen stopmotionanimatie bewijzen ze 
met Shaun the Sheep Movie. 

Wallace & Gromit heeft serieuze concurren-
tie gekregen. Shaun het Schaap heet de 
nieuwe held uit de beroemde Aardman ani-
matiestudio in Bristol. Hoewel, nieuw – het 
pientere schaapje dook in 1996 al op in het 
korte Oscarwinnende Wallace & Gromit- 
avontuur A Close Shave.

In 2007 kreeg Shaun een eigen televisie-
serie. Korte afleveringen waarin Shaun en de 
andere schapen op een oer-Britse boerderij 
de wat sullige boer en diens gezagsgetrouwe 
hond Bitzer telkens te slim af zijn. Zonder 
tekst – ook heel jonge kinderen genieten hier 
van. De eerste lange bioscoopfilm waarin dit 
onvolprezen drietal nu te zien is, ademt een 
iets volwassener toon, maar is nog steeds 
opvallend leeftijdloos.

Wie na al dit voorspel bang is voor ver-
moeidheidsverschijnselen kan gerust zijn. Al 
vanaf de opening – die te leuk is om te ver-
klappen – doet die onvolprezen, droogkomi-
sche Aardmanhumor zijn werk. De makers 
verwijzen zelfs slim naar het mogelijke her-
halingseffect. De schapen zijn doodmoe van 
de sleur en besluiten hun leven een frisse 
wending te geven. Dat ze daardoor samen 
met de boer en Bitzer in de grote stad in de 
meest bizarre situaties verzeild raken en uit 
handen van een fanatieke dierenvanger 
moeten zien te blijven, hadden ze niet voor-
zien.

Het verhaal, dat misschien wat steviger 
aangezet had kunnen worden, is voorname-
lijk een kapstok voor alle grappen en vond-
sten die in een achteloze vaart worden opge-
diend. Soms dreigt het zelfs wat veel van het 
goede te worden, maar een kniesoor die 
daarover moppert. Klassieke slapstick, kos-
telijke ironie, terloopse running gags en een 
overvloed aan knipogen en onverwachte 
details maken het tot een feest van vooral 
visuele humor. 

De kracht zit ook de sprekende karakters 
van de uit klei (en wol) geboetseerde stop- 
motionfiguren. Een onuitputtelijke bron van 
vermaak is de manier waarop dieren- en 

mensengedrag door elkaar lopen. Vooral de 
hond Bitzer worstelt met innerlijke conflic-
ten. Zelfs tijdens een achtervolging stopt hij 
voor rood licht, maar op andere momenten is 
hij weer slaaf van zijn hondse inborst. 
Geweldig ook is de scène in een duur Frans 
restaurant waar de schapen zich met veel 
kunst- en vliegwerk als mensen hebben ver-
momd en proberen de andere gasten te imi-
teren.

En passant wordt er naar van alles en nog 
wat verwezen, van reclameposters tot 
modetrends en filmklassiekers (The Silence 
of the Lambs). Maar in de eerste plaats is het 
buitengewoon Brits en aangenaam onbevan-
gen, met naast alle spektakel zelfs ruimte 
voor een aandoenlijk moment hier en daar.

Het verschil tussen de originele versie (die 
waarschijnlijk in een paar zalen te zien zal 
zijn) en de Nederlandse is door het ontbre-
ken van dialoog klein. Wel zijn de in beeld 
verschijnende opschriften vertaald en als 
uitsmijter is er het nummer Nooit meer 
alleen van Gers Pardoel.

LEO BANKERSEN 11111

Shaun the Sheep Movie  VERENIGD KONINKRIJK/

FRANKRIJK, 2015 |  REGIE MARK BURTON, RICHARD 

STARZAK |  85 MINUTEN |  DISTRIBUTIE LUMIÈRE |  TE 

ZIEN VANAF 25 MAART   

DURAK

SHAUN THE SHEEP MOVIE



Agenda
Programmagegevens voor de Filmkrant van april moeten vóór 
vrijdag 6 maart (schriftelijk of per email agenda@filmkrant.
nl) bij de redactie zijn ingeleverd. De Filmkrant is niet verant
woordelijk voor onjuiste vermeldingen of programmawijzigin
gen. De volgende Filmkrant verschijnt op donderdag 26 maart.
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Alkmaar
4 Filmhuis Alkmaar
Verdronkenoord 12 | 072-520 2022 
| filmhuisalkmaar.nl | Raadpleeg 
de website voor het actuele pro-
gramma

Almelo
4 Filmhuis Almelo
Elisabethhof 4 | Informatie/reser-
veren 0546-850 264 | filmhuisal-
melo.nl | Aanvang: 20.15
Coming Home vr 20 mrt | In Order 
of Disappearance vr 13 mrt | Marie 
Heurtin wo 25 mrt | My Old Lady wo 
11 mrt | The Riot Club vr 27 mrt | St. 
Vincent vr 6 mrt 

Almere
4 Corrosia Stad/Theater, Expo & 
Film
Stadhuisplein 2 | 036-521 5929 | 
corrosia.nl 
Gainsbourg (vie heroïque) do 5 mrt, 
20.00 | Little Miss Sunshine do 
26 mrt, 20.00 | Out of Africa do 19 
mrt, 20.00 

4 Het nieuwe filmhuis/De nieuwe 
bibliotheek
Stadhuisplein 101 | 036-548 6000 
| denieuwebibliotheek.nl /hetnieu-
wefilmhuis
The Big Lebowski vr 27 mrt, 19.30 
| Love is Strange vr 13 mrt en di 17 
mrt, 19.30 | wo 18 mrt, 11.00 | My 
Old Lady za 14 mrt, 14.00 | Om de 
wereld in 50 concerten za 21 mrt, 
14.00 | Samba vr 27 feb en di 3 mrt, 
19.30 | wo 4 mrt, 11.00 | The Theory 
of Everything vr 6 mrt en di 10 mrt, 
19.30 | wo 11 mrt, 11.00 | Wild Tales 
vr 20 mrt en di 24 mrt, 19.30 | wo 25 
mrt, 11.00 

Alphen a/d Rijn
4 Parkfilmhuis
Cornelis Geellaan 2 (Park Rijn-
stroom) | 0172-493 737 | parkfilm-
huis.nl 
Bethlehem vr 20 mrt, 19.30 | ma 
23 mrt en wo 25 mrt, 20.30 | Co-
ming Home vr 27 mrt, 21.30 | zo 29 
mrt, di 31 mrt en wo 1 apr, 20.30 
| Gone with the Wind za 21 mrt, 
19.00 | di 24 mrt, 13.30 | De helaas-
heid der dingen di 10 mrt, 13.30 | vr 

13 mrt, 19.30 | Leviathan do 5 mrt 
en wo 11 mrt, 20.30 | Marie Heur-
tin do 26 mrt, za 28 mrt en ma 30 
mrt, 20.30 | vr 27 mrt, 19.30 | di 31 
mrt, 13.30 | The Riot Club do 19 mrt, 
zo 22 mrt en di 24 mrt, 20.30 | vr 20 
mrt, 21.30 | Samba do 12 mrt, za 14 
mrt, ma 16 mrt en di 17 mrt, 20.30 
| zo 15 mrt, 14.30 | Still Life vr 13 
mrt, 21.30 | zo 15 mrt en wo 18 mrt, 
20.30 | di 17 mrt, 13.30 | St. Vincent 
vr 6 mrt, 21.30 | za 7 mrt, ma 9 mrt 
en di 10 mrt, 20.30 | A Wolf at the 
Door wo 4 mrt en ma 9 mrt, 20.30 | 
vr 6 mrt, 19.30 

Amersfoort
4 Filmtheater De Lieve Vrouw
Lieve Vrouwestraat 13 | 033-422 
6555 | lievevrouw.nl | Programma 
wordt wekelijks aangevuld, zie 
website
Nieuwe films Erbarme dich vanaf 
do 26 feb | Loins des hommes van-
af do 12 mrt | Le meraviglie vanaf 
do 19 mrt | Phoenix vanaf do 26 mrt 
| The Second Best Exotic Marigold 
Hotel vanaf do 19 mrt | Still Ali-
ce vanaf do 12 mrt | Suite Françai-
se vanaf do 26 mrt | Timbuktu van-
af za 21 mrt (openingsfilm Movies 
that Matter Film Festival) | Nog te 
zien (o.a.) Big Eyes | A Most Violent 
Year | Selma | Turist | Wild | Speci-
als Shorts | Animatie Filmcursus 
ma 2 mrt, ma 9 mert en ma 16 mrt, 
19.00 | Filmcursus Filmgeschiede-
nis wo 4 mrt, wo 11 mrt, wo 18 mrt 
en wo 25 mrt, 18.45-20.45 | Gay 
Film Night ma 9 mrt, 19.00 | Film & 
Archief Metropolis do 19 mrt | Cine-
Single The Second Best Exotic Ma-
rigold Hotel zo 22 mrt 

Amsterdam
4 Cinema111
Arie Biemondstraat 111 | 020-616 
9994 | info@lab111.nl | lab111.nl | 
Raadpleeg de website voor het 
actuele programma
4 Cinema De Balie
Kleine-Gartmanplantsoen 10 | 
Informatie: 020-553 5151 | Reser-
vering: 020-553 5100 | debalie.nl
Dagelijks te zien Phoenix | Stand 
By Your President | Wałęsa, Man 
of Hope | The Best Of IDFA On Tour 
Keep on Keepin’ on | Something 
Better to Come | Those Who Feel 
the Fire Burning za 21 mrt, 12.00 en 
19.00 | zo 22 mrt, 12.00 | Films met 
nagesprek Des hommes et des Di-
eux di 17 mrt, 20.00 | Don’t Lose 
Heart zo 29 mrt, 15.00 | Pickpoc-
ket di 3 mrt, 20.00 | Tree of Life di 
31 mrt, 20.00 | Logos Festival Ie-
dereen kan films maken za 7 mrt, 
14.00 (workshop) | Maar buurman, 
wat doet u nu? zo 8 mrt, 15.00 (hi-
larische compilatie van Nederland-
se taalgebruik in Nederlandstali-
ge films) 
4 Filmhuis Cavia
Van Hallstraat 52-1 | 020-681 
1419 | filmhuiscavia.nl | Raadpleeg 
de website voor het actuele pro-
gramma
4 Cinecenter
Lijnbaansgracht 236 | 020-623 
6615 (vanaf 15.45) | cinecenter.nl | 
Programmering is onder voorbe-
houd
Verwacht Loin des hommes vanaf 
do 12 mrt | Phoenix vanaf do 26 mrt 
| Second Best Exotic Marigold Hotel 
vanaf do 19 mrt | Still Alice vanaf do 
12 mrt | Suite Française vanaf do 26 
mrt | Cinemore Verrassingsfilm met 

inleiding en gratis drankje na afloop 
vr 13 mrt (zie website) | Nog te zien 
Birdman | Erbarme dich | The Imi-
tation Game | Inherent Vice | Wild 
4 Eye Filmmuseum
IJpromenade 1 | 020-589 1400 | 
eyefilm.nl | Raadpleeg de website 
voor het actuele programma
4 Het Ketelhuis
Westergasfabriekterrein | Pazza-
nistraat 4 | 020-684 0090 | ketel-
huis.nl
Premières A Blast vanaf do 26 mrt 
| Open up to Me vanaf do 26 mrt 
| Phoenix vanaf do 26 mrt | Nog 
te zien Gluckauf | Ich seh Ich Seh 
(Goodnight Mommy) | Michiel de 
Ruyter | The Tribe | Turist | Zurich 
| VERS Maandelijkse bijeenkomst 
voor en door nieuwe film- en tele-
visiemakers ma 2 mrt, 19.30 | Psy-
choanalyse & Film Lore (met in-
leiding en discussie na afloop) wo 
4 mrt, 20.00 | Het Schimmen-
rijk Filmjournalist Hans Beere-
kamp eert recent overleden film-
persoonlijkheden met fragmenten 
en mooie woorden zo 8 mrt, 17.00 | 
Roze Filmdagen De 18e editie van 
het Amsterdam Gay & Lesbian Film 
Festival. Zie ook rozefilmdagen.
nl. do 12 t/m zo 22 mrt | Amongst 
Friends Maandelijkse Sneak Pre-
view met Personal Touch ma 23 
mrt, 21.15 | Voorpremière Phoenix 
di 24 mrt, 19.30 | Deutsches Kino 
Ich fühl mich Disco di 31 mrt, 19.30 
4 Kriterion
Roetersstraat 170 | 020-623 1709 | 
kriterion.nl | Raadpleeg de website 
voor het actuele programma
O.a. verwacht Loin des hommes 
vanaf do 12 mrt | A Pigeon Sat on 
a Branch Reflecting on Existence 
vanaf do 5 mrt | Movies that Matter 
The Shelter wo 11 mrt, 19.30 | Sneak 
Preview Verrassende voorpremiè-
re elke di 22.15 
4 Melkweg Cinema
Lijnbaansgracht 234a | Info en 
reserveringen: 020-531 8181 | 
melkweg.nl | Aanvang: 20.00
Drake: Homecoming do 19 mrt t/m 
za 21 mrt | Salad Days do 26 mrt 
4 The Movies
Haarlemmerdijk 161 | 020-638 
6016 | themovies.nl | Raadpleeg de 
website voor het actuele program-
ma
4 Rialto
Ceintuurbaan 338 | 020-676 8700 
| rialtofilm.nl
Premières Le meraviglie vanaf do 
19 mrt | A Pigeon Sat on a Branch 
Reflecting on Existence vanaf do 
5 mrt | Timbuktu vanaf do 26 mrt 
| Wałęsa, Man of Hope vanaf do 5 
mrt | DeBalie@Rialto A Pigeon Sat 
on a Branch Reflecting on Existen-
ce wo 4 mrt | Cracking the Frame 
Regarding Susan Sontag wo 11 mrt 
| Filmclub Le meraviglie do 13 mrt | 
Feel Good Sunday Le gamin au vélo 
zo 15 mrt | Klassieker La dolce vita 
di 17 mrt, di 24 mrt en di 31 mrt | Ju-
les et Jim di 3 mrt en di 10 mrt | Po-
dium Plaza Man za 28 mrt (regis-
seur aanwezig en wordt na afloop 
geïnterviewd) 
4 Studio K
Timorplein 62 | 020-692 0422 | 
studio-k.nu | Raadpleeg de web-
site voor het actuele programma 
O.a. verwacht Stand by your Presi-
dent | Still Alice | Kino filmochtend 
georganiseerd voor en door buurt-
bewoners, deze maand de docu-
mentaire Mama Agatha do 19 mrt
4 Pathé Tuschinski
Reguliersbreestraat 26-34 | 0900-

1458 | pathe.nl | Raadpleeg de web-
site voor het actuele programma
4 Filmtheater De Uitkijk
Prinsengracht 452 | 020-223 2416 | 
uitkijk.nl | Raadpleeg de website 
voor het actuele programma
O.a. verwacht Come and See zo 22 
mrt, 10.30 | Dans met de Duivel do 
5 mrt, 19.00 | vr 13 mrt, 15.00 

Apeldoorn
4 Filmtheater/Podium Gigant
Nieuwstraat 377 | 055-521 6346 | 
gigant.nl
Birdman zo 1 mrt t/m vr 6 mrt, zo 
8 mrt, ma 9 mrt en wo 11 mrt | Co-
ming Home  vr 20 mrt | Il capita-
le umano zo 1 mrt t/m vr 6 mrt, zo 8 
mrt, di 10 mrt en wo 11 mrt | Madei-
nusa zo 1 mrt | A Most Violent Year 
do 26 mrt t/m zo 29 mrt en di 31 mrt 
| Petit Quinquin zo 8 mrt | A Pigeon 
Sat on a Branch Reflecting on Exi-
stence do 26 mrt t/m ma 30 mrt | 
Samba  ma 2 mrt, ma 9 mrt, ma 16 
mrt, ma 23 mrt en ma 30 mrt | The 
Second Best Exotic Marigold Ho-
tel vanaf do 19 mrt | Silent Ones do 
12 mrt, vr 13 mrt en ma 16 mrt t/m 
wo 18 mrt (ma 16 mrt met nabe-
spreking) | Still Alice vanaf do 12 
mrt | The Tribe do 19 mrt t/m zo 22 
mrt, di 24 mrt en wo 25 mrt | Tu-
rist vr 6 mrt t/m vr 13 mrt, zo 15 mrt, 
di 17 mrt en wo 18 mrt | Verlies niet 
de moed zo 22 mrt (met inleiding) | 
Whiplash do 19 mrt t/m za 21 mrt en 
ma 23 mrt t/m wo 25 mrt | Wild zo 
1 mrt t/m vr 13 mrt en zo 15 mrt t/m 
wo 18 mrt | Filmkrant.Live Turist di 
10 | Movies that Matter The Shelter 
di 10 | Filmnacht zo 14 

Arnhem
4 Focus Filmtheater
Korenmarkt 42 | 026-442 4283 | 
focusarnhem.nl
Premières Erbarme dich vanaf do 
26 feb | Loin des hommes vanaf 
do 12 mrt | Le meraviglie vanaf do 
19 mrt | Still Alice vanaf do 12 mrt 
| Suite Française vanaf do 26 mrt | 
Timbuktu vanaf do 26 mrt | Wałęsa, 
Man of Hope vanaf do 5 mrt | Wild 
vanaf do 26 feb | Eénmalige voor-
stelling met Q&A Verlies niet de 
moed za 21 mrt, 16.00 | Filmnacht 
Estomago, Wild Tales + een rand-
programma vr 6 mrt, 21.30 | Movies 
that Matter on Tour The Shelter 
wo 18 mrt, 19.00 (met nagesprek) | 
Cursus Boek & Film Wild ma 2 mrt 
en di 3 mrt, 19.15 | Cinepremières 
Les combattants zo 1 mrt, 16.15 | 
Cracking the Frame The Great Mu-
seum wo 25 mrt, 19.15 

Assen
4 Bioscoop De Nieuwe Kolk
Weiersstraat 1 | 088-012 8560 | 
asserfilmliga.nl | Aanvang: 20.30
Aanmodderfokker ma 23 mrt en di 
24 mrt | Coming Home ma 16 mrt 
en di 17 mrt | Mr. Turner ma 9 mrt 
en di 10 mrt | Whiplash ma 30 mrt 
en di 31 mrt 

Bergen
4 Fth CineBergen/Zwarte Schuur
Eeuwigelaan 7 | 072-589 6310 | 
cinebergen.nl | Raadpleeg de web-
site voor het actuele programma

Er is niets herme-
tisch aan Godards 
nieuwste film  
Adieu au langage, 
waarvoor hij in 
2014 in Cannes de 
juryprijs mocht 
delen met Xavier 
Dolans Mommy. 
Ondoorgrondelijk 
en onnavolgbaar, 
dat wel. Maar niet 
hermetisch: Adieu 
au langage spran-
kelt en knettert 
van filmische 
energie.
111123
Joost Broeren in de Filmkrant

Agnès b. is in town
In de Franse filmwereld heb je Ag-
nès V. en Agnès b. De twee moeten 
we niet verwarren. Agnès V. is de 
86-jarige Agnès Varda met een 
meer dan een halve eeuw omspan-
nend  leven als regisseur. Achter de 
naam Agnès b. schuilt de in Ver-
sailles geboren modeontwerpster 
Agnès Andrée Marguerite Troublé, 
die kleding ontwierp voor Taranti-
no’s Pulp Fiction, maar zich ook als 
(uitvoerend producent) verbond 
aan films van Harmony Korine 
(Spring Breakers, Mister Lonely, 
Trash Humpers). Verder steunde ze 
onder meer Gaspard Noé’s Irréver-
sible en Claire Denis’ Trouble Every 
Day. Twee jaar geleden vond de nu 
73-jarige Agnès b. dat het tijd werd 
voor haar regiedebuut. Het resul-

taat is My Name Is Hmmm, dat EYE 
op 16 maart vertoont in gezelschap 
van de maakster. De film volgt in 
Zuid-Frankrijk de elfjarige Céline, 
die ontsnapt aan seksueel mis-
bruik door haar vader door zich in 
een vrachtwagen te verstoppen. De 
Schotse bestuurder van de auto 
wordt voor het meisje een surro-
gaatvader. Omgekeerd reanimeert 
zij met haar enthousiasme zijn le-
venslust in de roadmovie. Ter gele-
genheid van de vertoning van My 
Name Is Hmmm heeft Agnès b. 
producten ontworpen die in EYE te 
koop zijn. Zoals een tas en een 
t-shirt waarop haar lijfspreuk 
‘J’aime le cinema!’ staat. Aan dat 
laatste twijfelt niemand.

EYEFILMINSTITUUT.NL

MY NAME IS HMM
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Borne
4 Filmhuis Borne
Marktstraat 23 | Informatie/
reserveren 074-265 7200 | kultur-
husborne.nl
Deux jours, une nuit wo 4 mrt | 
Dorsvloer vol confetti wo 11 mrt | In 
Bloom wo 18 mrt | Tracks wo 25 mrt 

Breda
4 Chassé Cinema
Claudius Prinsenlaan 8 | 076-530 
3131 | chasse.nl
Premières Loin des hommes van-
af do 12 mrt | Still Alice vanaf do 
12 mrt | Suite Française vanaf do 
26 mrt | Timbuktu vanaf do 26 
mrt | Wałęsa, Man of Hope van-
af do 5 mrt | Nog te zien Erbarme 
dich | The Imitation Game | Sel-
ma | Turist | Wild | Filmclub do 5 
mrt, 9.30, vr 6 mrt, di 10 mrt en wo 
11 mrt, 10.30 | Boek in Beeld Suite 
Française ma 23 mrt, 19.30 | Crac-
king the Frame The Great Muse-
um ma 16 mrt, 19.20 | Cine Premiè-
res Les combattes wo 4 mrt, 19.20 
| Filmontbijt zo 29 mrt, ontbijt 9.30 
| film 10.45 | Klassieker Gone With 
the Wind ma 30 mrt, 19.00 | Smu-
tfish Filmhuistour Live muziek & 
Film wo 11 mrt, 19.20 | HAFF High-
lights Holland Animation Film Fes-
tival: Winners Tour di 17 mrt, 19.15 | 
NFF Highlights Highlights Neder-
lands Film Festival di 24 mrt, 19.15 
| Blinde Muur Nieuw programma 
vanaf do 12 mrt 

Bussum
4 Filmhuis Bussum
Brediusweg 1 | 035-693 8694 | 
filmhuisbussum.nl
10.000 KM do 19 mrt t/m za 21 mrt, 
19.00 | zo 22 mrt, 20.30 | di 24 mrt, 
20.30 | Amour fou ma 2 mrt, 20.30 
| vr 6 mrt en za 7 mrt, 16.00 | ma 9 
mrt, 14.00 | Big Eyes do 19 mrt, za 
21 mrt en do 26 mrt, 18.45 | vr 20 
mrt, 11.00 | za 21 mrt, 21.30 | ma 23 
mrt en ma 30 mrt, 20.30 | vr 27 mrt, 
16.00 | za 28 mrt, 21.15 | Birdman  
zo 1 mrt, wo 4 mrt, zo 8 mrt en wo 
11 mrt, 20.00 | vr 6 mrt, vr 20 mrt 

en zo 22 mrt, 15.45 | vr 6 mrt en do 
12 mrt, 21.15 | za 7 mrt, 19.00 | vr 13 
mrt, 18.45 | za 14 mrt, do 19 mrt en 
vr 20 mrt, 21.30 | wo 25 mrt, 14.30 
| Erbarme dich do 26 mrt, 21.15 | vr 
27 mrt, 11.00 en 19.00 | za 28 mrt, 
16.00 | zo 29 mrt, 20.00 | Foxcat-
cher vr 27 mrt en za 28 mrt, 18.45 | 
vr 27 mrt, 21.30 | ma 30 mrt, 20.00 
| Une heure de tranquillité zo 1 mrt 
en di 3 mrt, 20.30 | wo 4 mrt, 14.30 
| Hollywood Banker do 5 mrt en vr 
6 mrt, 19.00 | zo 8 mrt, 16.00 | di 10 
mrt, 20.30 | The Imitation Game 
zo 1 mrt, 15.45 | Inherent Vice do 
19 mrt en vr 20 mrt, 21.15 | za 21 
mrt en zo 22 mrt, 15.30 | di 24 mrt, 
14.15 | vr 27 mrt en zo 29 mrt, 15.45 
| za 28 mrt, 21.30 | Love is Stran-
ge zo 1 mrt, 16.00 | wo 4 mrt, 20.30 
| National Gallery vr 13 mrt, 10.45 
| za 14 mrt, 15.00 | zo 15 mrt en wo 
25 mrt, 19.30 | wo 18 mrt, 14.30 | 
vr 20 mrt en za 21 mrt, 15.15 | di 24 
14.00 | Om de wereld in 50 concer-
ten do 12 mrt en za 14 mrt, 19.00 | 
vr 13 mrt, 11.00 en 16.00 | zo 15 mrt, 
16.00 | The Sky Above Us do 12 mrt, 
21.30 | vr 13 mrt, 19.00 | za 14 mrt, 
21.15 | ma 16 mrt en di 17 mrt, 20.30 
| Still Alice do 26 mrt en za 28 mrt, 
19.00 | vr 27 mrt, 10.45 en 21.15 | zo 
29 mrt, 16.00 | The Theory of Every-
thing do 5 mrt, do 12 mrt, za 14 mrt 
en vr 20 mrt, 18.45 | vr 6 mrt en vr 
20 mrt, 10.45 | za 7 mrt, 15.45 | vr 7 
mrt en vr 13 mrt, 21.30 | ma 9 mrt, 
wo 18 mrt, zo 22 mrt en wo 25 mrt, 
20.00 | wo 11 mrt, 14.30 | za 21 mrt, 
21.15 | Turist do 5 mrt, 21.30 | vr 6 
mrt, 11.00 en 18.45 | za 7 mrt en vr 
13 mrt, 21.15 | zo 8 mrt, vr 13 mrt en 
za 14 mrt, 15.45 | ma 16 mrt, 20.00 
| wo 18 mrt, 20.30 | Whiplash do 5 
mrt, 21.15 | vr 6 mrt, 21.30 | za 7 mrt, 
18.45 | zo 8 mrt, ma 9 mrt en wo 11 
mrt, 20.30 | Zurich do 26 mrt, 21.30 
| za 28 mrt, 15.45 | zo 29 mrt en di 
31 mrt, 20.30 | Klassieker Un con-
damné à mort s’ est échappé ma 2 
mrt, 20.00 (met lezing) | Specials 
P’tit Quinquin zo 15 mrt, 17.00 | Ver-
lies niet de moed ma 23 mrt, 20.00 
| Sneak Preview Verrassende voor-
première elke di, 20.00 

Capelle a/d IJssel
4 Isalatheater
Stadsplein 5 | 010-458 6300 | 
isalatheater.nl | Aanvang: 20.00
Fifty Shades of Grey vr 27 mrt en di 
31 mrt | Gluckauf di 17 mrt | The Imi-
tation Game di 3 mrt | The Theory 
of Everything di 10 mrt | Whiplash 
di 24 mrt 

Delft
4 Filmhuis Lumen
Doelenplein 5 | 015-214 0226 | 
filmhuis-lumen.nl | Raadpleeg de 
website voor de exacte data en 
tijden
Girlhood vanaf do 26 mrt | Gluckauf 
vanaf do 19 mrt | The Kidnapping of 
Michel Houellebecq vanaf do 12 mrt 
| Loin des hommes vanaf do 12 mrt | 
Le meraviglie vanaf do 19 mrt | Sal-
ma do 5 mrt | Selma vanaf do 5 mrt 

| Timbuktu vr 20 mrt | Turist vanaf  
do 5 mrt | Roy Andersson Trilogie 
A Pigeon Sat on a Branch Reflec-
ting on Existence vanaf do 5 mrt | 
Songs From the Second Floor ma 
16 mrt | You, the Living ma 23 mrt 
| Best of HAFF Holland Animation 
Film Festival special zo 8 mrt | Mo-
vies that Matter The Shelter do 12 
mrt | Film & Live Muziek The Lost 
World vr 13 mrt | Deutsches Kino 
Ich fühl mich Disco do 19 mrt | The 
Best of IDFA za 21 mrt | Filmkrant.
Live Stray Dogs do 26 mrt (met in-
leiding) | Klassieker Lola Montès 
ma 30 mrt 

Den Bosch
4 Verkadefabriek
Boschdijkstraat 45 | 073-681 8160 
| verkadefabriek.nl
Premières Loin des hommes vanaf 
do 12 mrt | A Pigeon Sat on a Branch 
Reflecting on Existence vanaf do 5 
mrt | Phoenix vanaf do 26 mrt | The 
Second Best Exotic Marigold Hotel 
vanaf do 19 mrt | Sergio Herman,  
Fucking Perfect vanaf do 12 mrt  
| Still Alice vanaf do 12 mrt | Suite  
Française vanaf do 26 mrt | Tus-
sen 10 en 12 vanaf do 26 mrt | Sneak 
Preview Verrassende voorpremiè-
re elke di, 21.15 | Filmontbijt elke zo 
ontbijt om 11.00 en film om 12.00 
| Movies that Matter The Shelter 
zo 8 mrt, 15.00 | The Best Of IDFA 
On Tour Keep on Keepin’ on | So-
mething Better to Come | Those 
Who Feel the Fire Burning zo 15 mrt, 
13.00 | Filmcursussen Déjàvu do 12 
en do 26 mrt, 19.30 | Film & Psychi-
atrie ma 16 mrt, 19.45 | Alledaag-
se Psychologie in Film wo 18 mrt, 
19.45 | Cinema Italiano met La not-
te op do 5 mrt en Fellini’s Roma op 
do 19 mrt 

Den Haag
4 Filmhuis Den Haag
Spui 191 | 070-365 6030/345 
9900 | Programma is onder voor-
behoud, raadpleeg ook de website | 
filmhuisdenhaag.nl
Premières A Blast vanaf do 12 mrt 
| Durak vanaf do 26 mrt | Loin des 

hommes vanaf do 12 mrt | Le mera-
viglie vanaf do 26 mrt | Open Up to 
Me vanaf do 26 mrt | A Pigeon Sat 
on a Branch Reflecting on Existen-
ce vanaf do 5 mrt | Stand By Your 
President vanaf do 5 mrt | Still Ali-
ce vanaf do 12 mrt | Testament of 
Youth vanaf do 5 mrt | Timbuktu 
vanaf do 26 mrt | Wałęsa, Man of 
Hope vanaf do 5 mrt | Sneak Pre-
view Verrassende voorpremiè-
re elke ma | Movies that Matter on 
Tour zo 1 | Movies that Matter Film 
Festival do 19 mrt t/m zo 29 mrt | 
Arab Women Jaarlijks festival vr 6 
mrt t/m zo 8 mrt | Gay Film Night 
Lilting ma 30 mrt 
4 Nutshuis
Riviervismarkt 5 | 070-345 9090 | 
nutshuis.nl
Burma VJ - Reporting From a Clo-
sed Country wo 4 mrt, 20.00 | za 7 
mrt, 11.00 en 14.00 | Checkpoint wo 
11 mrt, 20.00 | za 14 mrt, 11.00 en 
14.00 | Fruitvale Station wo 18 mrt, 
20.00 | za 21 mrt, 11.00 en 14.00 | 
Return to Homs za 28 mrt, 11.00 
en 14.00 | Movies that Matter Film 
Festival Come to my Voice vr 27 mrt 
| In the Sands of Babylon wo 25 mrt 
| Iranian za 28 mrt | Memories on 
Stone do 26 mrt 
4 Pathé Buitenhof
Buitenhof 20 | 0900-1458 | pathe.
nl | Raadpleeg de website voor het 
actuele programma 

Den Helder
4 Cinema Zevenskoop
Julianaplein 43 | 0223-610 941 | 
http://cinemazevenskoop.wix.
com /recent | Aanvang: 20.30
Amour Fou do 19 mrt t/m ma 23 mrt 
| Onder het hart do 12 mrt t/m ma 16 
mrt | The Theory of Everything t/m 
ma 9 mrt | Wałęsa, Man of Hope do 
26 mrt t/m ma 30 mrt 

Deventer
4 Filmhuis De Keizer
Keizerstraat 78 | 0570-618 822 | 
filmhuisdekeizer.nl 
10.000 KM vr 27 mrt. 14.00 en 21.45 
| za 28 mrt, 21.45 | zo 29 mrt, 20.30 
| di 31 mrt, 14.30 | wo 1 apr, 17.15 | 
Adieu au langage (3D) vr 20 en di 
24 mrt, 14.30 | za 21 mrt, 19.30 | zo 
22 mrt, 16.45 | di 24 mrt, 20.30 | 
wo 25 mrt, 17.45 | Dos disparos vr 
13 mrt, 14.00 en 21.30 | ma 16 mrt, 
20.00 | di 17 mrt, 17.45 | wo 18 mrt, 
17.15 | Girlhood vr 20 mrt, 14.00 en 
21.45 | za 21 mrt, 21.45 | zo 22 mrt, 
20.30 | di 24 mrt, 17.45 | wo 25 mrt, 
20.00 | Gluckauf vr 6  en za 7 mrt, 
21.45 | zo 8 mrt, 20.30 | di 10 mrt, 
14.30 | wo 11 mrt, 17.45 | Gone With 
the Wind ma 9 mrt, 19.30 | zo 15 
mrt, 14.30 | Inherent Vice do 5, zo 
8, ma 9, do 12, zo 15 en wo 18 mrt, 
20.00 | vr 6 mrt, 14.00 | za 7 mrt, 
19.30 | di 10 mrt, wo 11 mrt en di 17 
mrt, 17.15 | The Kidnapping of Mi-
chel Houellebecq vr 6 mrt, 14.30 | 
zo 8 mrt, 16.45 | di 10 mrt, 17.45 | wo 
11 mrt, 20.00 | P’ tit Quinquin vr 13 
mrt en za 14 mrt, 19.30 | di 17 mrt, 
13.45 | Still Alice do 12, zo 15, ma 16, 
di 17, do 19 en wo 25 mrt, 20.30 | vr 
13 mrt en di 17 mrt, 14.30 | vr 13 en 
za 14 mrt, 19.00 | wo 18 mrt 17.45 | 
do vr 20 en za 21 mrt, 19.00 | zo 22 
mrt, 16.15 | di 24 mrt, 20.00 | Sui-
te Française do 26 mrt en wo 1 apr, 
20.30 | vr 27 mrt, 21.30 | za 28 mrt, 
19.00 | zo 29 mrt, ma 30 mrt en di 
31 mrt, 20.00 | di 31 mrt, 14.00 | zo 
15 mrt, 16.15 | The Theory of Every-

Fantastisch, dat kinderfilmfestival!
Kinderen hebben de toekomst, dus 
was het een goed idee van het Ima-
gine Film Festival vier jaar geleden 
om het Fantastisch Kinderfilm 
Festival in het leven te roepen. Om 
er nog een wijsheid tegen aan te 
gooien: jong geleerd is oud gedaan, 
zodat met bezoek aan fantastische 
films niet vroeg genoeg kan wor-
den begonnen. Inmiddels is het 
Fantastisch Kinderfilm Festival 
uitgegroeid tot een op zichzelf 
staand festival. Eind december vo-
rig jaar begon in de Verkadefabriek 
in Den Bosch de vierde editie van 
het festival, dat tot april nog vier 
steden zal aandoen. In de voor-
jaarsvakantie, van 23 februari t/m 5 
maart, belandt  het festival in EYE, 
de thuishaven. Op het programma 
staan films, maar kinderen vanaf 
twee jaar kunnen in Werkplaats 
Krak & Krik ook spelen, ontdekken 
en experimenteren. Ze kunnen van 
houten materialen een stop-moti-
onfilm maken, maar ook een eigen 
tent bouwen met trappen en doe-

ken. En natuurlijk zijn er pannen-
koeken. Het filmprogramma vormt 
het hart van het festival. Voor klei-
ne kinderen zijn er grappige films, 
zoals Mijn moeder is een vliegtuig, 
Konijn en hert en Kleine Anna en de 
lange oom. Ook is er een marathon 
van de legendarische VPRO-serie 
Buurman & Buurman. Voor oudere 
kinderen is er ook veel fraais te 
zien, zoals de prachtige animatie-
films Menino, Arrietty en Het lied 

van de zee. Ook de Annie M.G. 
Schmidt-verfilming Wiplala staat 
op het programma. Na 5 maart 
reist het festival verder door het 
land: 14 en 15 maart is het in Natlab 
in Eindhoven; 28 en 29 maart in 
Filmhuis de Keizer in Deventer; en 
4 t/m 6 april in Groninger Forum.

EYEFILMINSTITUUT.NL
 GRONINGERFORUM.NL 
FILMHUISDEKEIZER.NL

NATLAB.NL

The Shelter in MtM on Tour 
De documentaire The Shelter toert 
in maart langs dertien filmtheaters 
door het hele land. Ondanks een 
dik pak sneeuw en vrieskou bren-
gen veel vluchtelingen in Lausanne 
de barre Zwitserse winternachten 
buiten door. De lokale daklozen-
opvang biedt niet genoeg ruimte 
voor de grote groep mensen die 
zich iedere avond meldt, op zoek 
naar een veilige plek om te slapen 
en een beetje eten. Terwijl de dak-

lozen zich bekommeren om hoe ze 
de nacht doorkomen, buigen de 
medewerkers van de opvang zich 
over de ondankbare en willekeuri-
ge taak te beslissen wie er naar 
binnen mag en wie er buiten blijft. 
The Shelter is een speciale preview 
van het Movies that Matter Festi
val, dat van 20 t/m 28 maart 2015 
plaatsvindt in Den Haag. 

MOVIESTHATMATTER.NL

THE SHELTER

HET LIED VAN DE ZEE

Net als Polaks de-
buutfilm Hemel is 
Zurich een ambiti-
euze film die beel-
den, scènes en 
transgressieve 
momenten bevat 
die zich voor altijd 
in de hersenpan 
nestelen. En op-
nieuw een film 
over een vrouwe-
lijk hoofdpersona-
ge dat pijnlijk een-
zaam en verlaten 
is. Geen lichte 
kost dus, maar 
wat een gewaag-
de, eigen film we-
derom.
11111
Janna Reinsma in de 
Filmkrant



thing do 5 en wo 11 mrt, 20.30 | vr 
6 mrt en za 7 mrt, 19.00 | zo 8 mrt, 
16.15 | di 10 mrt, 14.00 en 20.00 | 
di 17 mrt, 20.00 | za 14 mrt, 21.30 
| Verlies niet de moed wo 18 mrt, 
20.30 | Wild do 19 mrt, zo 22 mrt, 
ma 23 mrt, do 26 mrt en wo 1 apr, 
20.00 | vr 20, za 21 en za 28 mrt, 
21.30 | di 24 mrt, 14.00 en 17.15 | 
wo 25 en di 31 mrt, 17.15 | vr 27 mrt, 
19.00 | zo 29 mrt, 16.15 | Zurich vr 
27 mrt, 14.30 en 19.30 | za 28 mrt, 
19.30 | zo 29 mrt, 16.45 | di 31 mer 
en wo 1 apr, 17.45 | Smutfish Film-
huistour Live muziek & Film vr 6 
mrt, 20.30 | Sneak Preview Ver-

rassende voorpremière di 10 mrt, 
20.30 | Horrornacht When Ani-
mals Dream za 14 mrt, 23.59 | Mo-
vies that Matter Timbuktu vr 20 
mrt, 19.30 | Alliance Française 
Les héritiers zo 22 mrt, 11.00 | Gay 
Film Night Lilting di 31 mrt, 20.30 
| Klassieker L’ enfant ma 23 en ma 
30 mrt, 20.30 
4 De Kleine Keizerin/Openbare 
Bibliotheek
Brink 70 | 0570-675 700 | obde-
venter.nl /dekleinekeizerin
Themafilms Raadpleeg de website 
voor het programma | Keuzefilm 
COC Elke eerste en laatste vrijdag 

van de maand gratis toegang voor 
leden Openbare Bibliotheek en le-
den van het filmhuis De keizer 

Diemen
4 Filmtheater De Omval
Ouddiemerlaan 104 | 020-600 
1897 | theaterdeomval.nl | Aan-
vang: 20.00, tenzij anders vermeld
10.000 KM do 26 mrt en di 31 mrt 
| Love is Strange do 5 mrt en di 10 
mrt | Of Horses and Men do 12 mrt | 
The Theory of Everything do 19 mrt 
en di 24 mrt | Ontbijt & Film Love 
is Strange zo 8, 10.30 (ontbijt) en 
11.30 (film) 

Doesburg
4 Filmhuis | Het Meulenhuus
Bergstraat 48 | 0313-482 336 | 
filmhuis-doesburg.nl | Aanvang: 
20.00 
Kreuzweg zo 1 mrt en wo 4 mrt | 
Magic in the Moonlight zo 8 mrt en 
wo 11 mrt, 20.00 | Under the Skin 
vr 6 mrt 

Doetinchem
4 Filmhuis/Gruitpoort
Hofstraat 2 | 0314-340 943 | 
gruitpoort.nl 
De 100-jarige man die uit het raam 
klom en verdween za 7 mrt, 20.30 | 
Bon Dieu! do 26 mrt t/m za 28 mrt, 
ma 30 mrt en di 31 mrt, 20.30 | vr 
27 mrt, 16.00 | di 31 mrt, 14.00 | Il 
capitale umano ma 16 mrt en di 17 
mrt, 20.30 | di 17 mrt, 14.00 | Dan-
sen met gehoornde dames wo 11 
mrt, 20.30 | Dansen op de vulkaan 
zo 1 mrt, 12.30 en 16.00 | Dorsvloer 
vol confetti za 14 mrt, 20.30 | Fox-
catcher wo 18 mrt, 20.00 | The Imi-
tation Game do 5 mrt, ma 9 mrt en 
di 10 mrt, 20.30 | di 10 mrt, 14.00 | 
Mr. Morgan’s Last Love do 12 mrt, 
20.30 | Mr. Turner do 19 mrt, za 21 
mrt, ma 23 mrt en di 24 mrt, 20.30 | 
di 24 mrt, 14.00 | Still Life ma 2 mrt 
en di 3 mrt, 20.30 | di 3 mrt, 14.00 

Dordrecht
4 Cinema The Movies
Nieuwstraat 60-62 | Info & reser-
veren: 078-720 0777 (vanaf 11.00) 
| themoviesdordrecht.nl | Raad-
pleeg de website voor het actuele 
programma

Drachten
4 Schouwburg De Lawei
Burgemeester Wuiteweg 55 | lawei.
nl /agenda | Raadpleeg de website 
voor het actuele programma
Filmclub Heat zo 15 mrt, 15.00 

Eindhoven
4 Pathé Eindhoven
Dommelstraat 27 | 0900-1458 | 
pathe.nl | Raadpleeg de website 
voor het actuele programma
4 Plaza Futura/Natlab
Kastanjelaan 500 | 040-294 6848 
| natlab.nl | Raadpleeg de website 
voor het volledige programma
Nieuwe films Durak (The Fool) van-
af do 26 mrt | Le meraviglie van-
af do 19 mrt | A Pigeon Sat on a 
Branch Reflecting on Existence 
vanaf do 5 mrt | Second Best Exo-
tic Marigold Hotel vanaf do 19 mrt 
| Still Alice vanaf do 12 mrt | Sui-
te Française vanaf do 26 mrt | Tim-
buktu vanaf do 26 mrt 
4 Filmhuis De Zwarte Doos
TU/e terrein | 040-247 5348 of 
040-2474900 (di t/m do) | de-
zwartedoos.nl.nl | Aanvang: 
20.00 
The Imitation Game ma 9 mrt t/m 
wo 11 mrt | Nightcrawler ma 16 mrt 
t/m wo 18 mrt | The Riot Club ma 30 
mrt t/m wo 1 apr | Whiplash ma 2 
mrt t/m wo 4 mrt | Wild Tales ma 23 
mrt t/m wo 25 mrt 

Emmen
4 Filmhuis Emmen
Westeinde 70 | 0591-668 250 | 
filmhuisemmen.nl | Aanvang: ma, 
20.15 en wo, 19.00 
20.000 Days on Earth ma 2 mrt 
| Blind wo 11 mrt | The Salt of the 
Earth wo 4 mrt | Still Life ma 16 mrt 
en wo 18 mrt | Stray Dogs ma 23 
mrt en wo 25 mrt | Wild Tales ma 30 
mrt en wo 1 apr | Filmconcert Eu-
terpe presenteert i.s.m. Fh Emmen 
‘Euterpe goes Cinema’. Tijdens dit 
filmconcert speelt het orkest live de 
muziek bij de filmbeelden die door 
Euterpe-leden speciaal zijn samen-
gesteld ma 9 mrt en zo 15 mrt 

Enschede
4 Concordia Film Theater 
Expositie
Oude Markt 15 | 053-430 0999 | 
concordia.nl | Raadpleeg de web-
site voor het actuele programma
Verwacht Erbarme Dich vanaf zo 15 
mrt | Foxcatcher vanaf do 5 mrt | Le 
meraviglie vanaf do 19 mrt | A Pi-
geon Sat on a Branch Reflecting on 
Existence vanaf do 5 mrt | Still Ali-
ce vanaf do 12 mrt | De Huiskamer: 
Sneak Preview Verrassende voor-
première ma 16 mrt | Filmclub #6 
di 17 mrt, do 19 en vr 20 mrt In de 
ochtend de mooiste films als eer-
ste te zien 

Goes
4 ’t Beest
Beestenmarkt 3 | 0113-228 142 | 
tbeest.nl | Aanvang: 20.30
Il capitale umano do 26 en vr 27 mrt 
| The Imitation Game do 19, vr 20, di 
24 en wo 25 mrt | In Order of Disap-
pearance di 3 en wo 4 mrt | Ma-
rie Heurtin di 31 mrt en wo 1 apr | Of 
Horses and Men di 10 en wo 11 mrt | 
P’tit Quinquin do 5 en za 7 mrt | The 
Theory of Everything do 12 t/m za 14 
en di 17 mrt 

Gouda
4 Filmhuis
Lethmaetstraat 45 | 0182-522 200 | 
filmhuisgouda.nl
10.000 KM vr 6 mrt, za 7 mrt en za 
21 mrt, 21.45 | wo 11 mrt, 20.30 | 
Amour fou vr 13 mrt, 19.00 | di 17 
mrt, 14.00 | vr 20 mrt, 15.30 | zo 22 
mrt, 16.00 | Big Eyes zo 1 mrt, 11.00 
| ma 2 mrt en di 10 mrt, 20.30 | di 
3 mrt, 14.00 | vr 6 mrt, 15.30 | zo 
8 mrt, 16.00 | Birdman do 12 mrt, 
zo 15 mrt, ma 23 mrt en di 24 mrt, 
20.30 | za 14 mrt en za 20 mrt, 21.45 
| Erbarme dich vr 27 mrt, 15.30 | 
za 28 mrt, 19.00 | zo 29 mrt, 11.00 
en 14.00 | The Imitation Game zo 1 
mrt, 16.00 | di 3 mrt, zo 8 mrt en ma 
9 mrt, 20.30 | Loin des hommes do 
5, 20.30 (voorpremière) | A Most 
Violent Year vr 13 mrt, 21.45 | zo 15 
mrt, 11.00 | ma 16 mrt, zo 22 mrt 
en wo 25 mrt, 20.30 | My Old Lady 
zo 1 mrt en wo 4 mrt, 20.30 | za 14 
mrt en za 21 mrt, 19.00 | The Theo-
ry of Everything vr 6 en za 7, 19.00 
| zo 8 mrt, 11.00 | di 10 mrt, 14.00 | 
vr 13 mrt, 15.30 | zo 15 mrt, 16.00 | 
di 17 mrt en wo 18 mrt, 20.30 | Tu-
rist do 19 mrt, ma 30 mrt en di 31 
mrt, 20.30 | vr 20 mrt, 19.00 | di 24 
mrt, 14.00 | vr 27 mrt, 21.45 | zo 29 
mrt, 16.00 | Zurich do 26 mrt en zo 
29 mrt, 20.30 | vr 27 mrt, 19.00 | za 
28 mrt, 21.45 

Groningen
4 Groninger Forum
Hereplein 73 | 050-312 0433 | 
groningerforum.nl | Raadpleeg de 
website voor het complete pro-
gramma
Premières Le meraviglie vanaf do 
19 mrt | A Pigeon Sat on a Branch 
Reflecting on Existance vanaf do 5 
mrt | The Second Best Exotic Mari-
gold Hotel vanaf do 19 mrt | Still Ali-
ce vanaf do 12 mrt | Suite Françai-
se vanaf do 26 mrt | Timbuktu van-
af do 26 mrt | Filmitalia L’ arte della 
felicità di 10 mrt | Boek & Film The 
Imitation Game do 26 mrt 
4 Pathé Groningen
Gedempte Zuiderdiep 78 | 0900-
1458 | pathe.nl | Raadpleeg de web-
site voor het actuele programma
4 RKZ Bios
Emmastraat 15-s101 | 050-526 
2482 | rkzbios.nl | Raadpleeg de 
site voor het actuele programma
4 Vera Zienema
Oosterstraat 44 | 050-313 4681 | 
vera-groningen.nl | Aanvang: 
21.00
Out of Print di 3 mrt (met na af-
loop skype Q&A met regisseur) | 
Salad Days: A Decade of Punk in 
Washington DC di 17 mrt ( met na 
afloop o.v.b. Q&A met regisseur) | 
Movies that Matter The Shelter di 
10 mrt | Deutsches Kino Ich fühl 
mich Disco di 24 mrt | VERA Film-
quiz di 31 mrt 

In de confronte-
rende materie 
proef je de aanwe-
zigheid van de 
Oostenrijkse re-
gisseur Michael 
Haneke. Maar 
Östlund is minder 
rigoureus en dat 
pakt hier heel 
goed uit. Hij houdt 
de boog niet de 
hele tijd gespan-
nen zoals Haneke 
doet. 
11111
Ronald Rovers over Turist in 
de Filmkrant

Roze Filmdagen op recordjacht
De organisatoren van de achttien-
de editie van de Roze Filmdagen, 
die van 12 t/m 22 maart in het Ke-
telhuis in Amsterdam worden ge-
houden, willen een bezoekersre-
cord vestigen. Met 120 films, af-
komstig uit bijna veertig landen, 
hoopt het festival de grens van 
tienduizend bezoekers te over-
schrijden. Het festival, dat ook 
voor niet-homo’s en -lesbiennes 
interessant is, opent met de speel-
film Lilting, die op het Sundance 
Film Festival de prijs voor beste 
camerawerk won. In het in Londen 
spelende drama van de Cambod-
jaans-Britse regisseur Hong 
Khaou komt een Chinese moeder 
na de onverwachte dood van haar 
volwassen zoon in contact met zijn 
vriend. Ze wist niets van het be-
staan van de jongen, laat staan dat 
ze op de hoogte was van de relatie 
van haar zoon met hem. De vriend 
probeert met behulp van een Chi-
nese tolk een band op te bouwen 
met de vrouw, wat tot subtiel neer-
gezette ontwikkelingen leidt. De 
film is uitstekend ontvangen. Cri-
ticus Peter Bradshaw van de Britse 

krant The Guardian prijst hem als 
een “oprecht en intelligent staaltje 
filmmaken met een houtje-touw-
tje budget”. Regisseur Hong Khaou 
is aanwezig bij de première. Een 
wereldpremière is de documentai-
re Over the Rainbow van Tara 
Fallaux. De film laat zien dat het 
nooit te laat is om je dromen te vol-
gen. De nu 82-jarige Leny Wiggers 
wilde na de dood van haar moeder 
haar droom realiseren en een fiets-
tocht over de hele wereld maken. 
De toen 68-jarige vrouw bleef ste-
ken in Nieuw-Zeeland toen ze een 

vrouw ontmoette die de liefde van 
haar leven werd. Veertien jaar later 
is ze nog steeds dolgelukkig met 
haar nieuwe leven. Ook Fallaux is 
als een van de vele filmmakers op 
het festival aanwezig. Deze makers 
komen aan het woord in Q&A’s, 
talkshows en debatten. Een zijpro-
gramma is Scènes op zondag, 
waarin schrijver Arthur Japin  
filmfragmenten vertoont, die hem 
uit zijn stoel bliezen. Aan presen-
tator Isolde Hallensleben legt hij 
het hoe en waarom uit. 
 ROZEFILMDAGEN.NL
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Rialto in maart

Rialto podium
4 maart 20.00 uur | DeBalie@ 
Rialto A Pigeon Sat on a Branch  
Reflecting on Existence (Roy An-
dersson) | Voorpremière van het 
laatste deel van Anderssons trilo-
gie over de condition humaine. De 
Zweedse regisseur vertelt op ge-
heel eigen wijze een absurdistisch, 
komisch en hartverwarmend ver-
haal over de tragedie en komedie 
van het menselijk bestaan. Vooraf-
gaand aan de vertoning zal ge-
tracht worden antwoord te vinden 
op de vraag wat Roy Andersson zo 
uniek maakt. En ook: waarom zet 

hij de mens zo absurd neer? De film 
is vanaf 5 maart dagelijks te zien.

11 maart 19.30 uur | Cracking the 
Frame (maandelijks kunstfilmpro-
gramma) Regarding Susan Sontag 
(Nancy K. Dates) | Eenmalige ver-
toning van dit intieme en genuan-
ceerde onderzoek naar het leven en 
werk van een van de meest in-
vloedrijke en provocerende den-
kers van de twintigste eeuw: 
schrijfster, critica en feministe 
Susan Sontag (1933-2004). 

 RIALTOFILM.NL

ADVERTORIAL

A PIGEON SAT ON A BRANCH REFLECTING ON EXISTENCE

LILTING



Haarlem
4 Filmschuur
Lange Begijnestraat 9 | 023-517 
3910 | filmschuur.nl | Raadpleeg de 
website voor het actuele program-
ma
Erbarme dich za 28 feb en wo 4 mrt, 
14.15 | o.a. verwacht The Great Mu-
seum ma 16 mrt, 19.00 | A Pigeon 
Sat on a Branch Reflecting on Exi-
stance vanaf do 5 mrt | Still Alice 
vanaf do 12 mrt 

Hardenberg
4 Filmhuis Hardenberg
Badhuisplein 3 | 0523-280 353 | 
filmhuishardenberg.nl | Aanvang: 
20.00
Zwei Leben di 3 mrt en wo 4 mrt 

Harderwijk
4 Filmhuis Harderwijk/
Catharinakapel
Klooster 1 | 0341-419 500 | film-
huisharderwijk.nl
Black Coal zo 8 mrt, 20.15 | Chef za 
28 feb en ma 2 mrt, 20.15 | The Imi-
tation Game za 21 en ma 23 mrt, 
20.15 | di 24 mrt, 14.00 | In Order of 
Disappearance za 14 mrt en ma 16 
mrt, 20.15 | Mommy zo 1 mrt, 20.15 
| di 3 mrt, 14.00 | Mr. Turner zo 15 
mrt, 20.15 | di 17 mrt 14.00 | Het 
nieuwe Rijksmuseum za 28 mrt en 
ma 30 mrt, 20.15 | di 31 mrt, 14.00 | 
Boek & Film De helaasheid der din-
gen zo 7 mrt en ma 9 mrt, 20.15 

Heemskerk
4 Fh Heemskerk/Gebouw de 
Cirkel
Cirkel 1 | 0251-214 720 | filmhuis-
heemskerk.nl | Aanvang: 20.00
Deux jours, une nuit zo 15 mrt | The 
Imitation Game zo 22 mrt | Michiel 
de Ruyter zo 8 mrt | Samba zo 29 
mrt | The Selfish Giant zo 1 mrt 

Heerlen
4 Filmhuis De Spiegel
De Bongerd 18 | 5e verdieping Glas-
paleis | 045-577 2209 | filmhuisde-

spiegel.nl | Aanvang 20.00
Alphabet do 12 mrt en vr 13 mrt, 
20.00 | Bethlehem ma 9 mrt, 20.00 
| Free Range ma 30 mrt, 20.00 (met 
inleiding) | Gluckauf vrij 20 mrt, 
za 21 mrt en ma 23 mrt, 20.00 | zo 
22 mrt, 14.00 (regisseur aanwe-
zig) | Harmony Lessons do 19 mrt, 
20.00 | ma 23 mrt, 14.00 (Engels 
ondertiteld) | Infiltrant ma 16 mrt, 
20.00 | My old Lady do 26 mrt t/m 
za 28 mrt, 20.00 | zo 29 mrt, 14.00 
| Silver Linings Playbook zo 8 mrt, 
20.00 | Whiplash do 5 mrt t/m za 
7 mrt, 20.00 | White God za 14 mrt, 
20.00 | zo 15 mrt, 14.00 

Helmond
4 De Cacaofabriek
Cacaokade 1 | 0492-529 009 (di 
t/m do van 9.00 tot 17.00) | ca-
caofabriek.nl /film | Raadpleeg de 
website voor het actuele program-
ma

Hengelo
4 Filmhuis Hengelo
Beursstr 44 | 074-255 6789 | film-
huishengelo.nl | Raadpleeg de 
website voor het actuele program-
ma
Mommy za 28 feb, 20.15 | vr 6 mrt, 
20.15 | Mr. Turner wo 18 mrt, 20.15 
| Music & Movies 20.000 Days on 
Earth do 26 mrt, 19.30 | Verwacht 
Birdman | Inherent Vice | Selma 

Hilversum
4 Filmtheater
Herenplein 5 | 035-623 5466 | 
filmtheaterhilversum.nl | Raad-
pleeg de website voor het actuele 
programma
Kreuzweg di 31 mrt, 13.30 en 20.15 
| The Second Best Exotic Marigold 
Hotel di 17 mrt, 20.30 | Still Life 
di 24 mrt, 13.30 en 20.15 | The Ten 
Commandments di 10 mrt, 13.30 en 
19.15 | Verwacht Big Eyes | Erbarme 
dich | Foxcatcher | The Imitation 
Game | Kindsoldaat van Hitler | Sel-
ma | The Theory of Everything | Tu-
rist | Wild | Sneak Preview Verras-
sende voorpremière elke wo, 21.00 

Hoogeveen
4 LuxorTheater
JT Hoogeveen, van Echtenplein | 
0528-234 000 | filmhuishooge-
veen.nl | Aanvang: 20.15
Boyhood di 10 mrt en ma 16 mrt, 
19.45 | Clouds of Sils Maria ma 2 
mrt | Leviathan di 24 mrt en ma 
39 mrt 

Hoorn
4 Cinema Oostereiland
Krententuin 25 | 0229-232 296 | 
cinemaoostereiland.nl | Aanvang: 
20.30 | Raadpleeg de website voor 
het actuele programma

Kampen
4 Filmhuis
Burgwal 84 | Reserveren via web-
site | filmhuiskampen.nl | Aan-
vang: 20.30, tenzij anders aange-
geven
Il capitale umano vr 13 mrt en za 14 
mrt | Marie Heurtin vr 20 mrt en za 
21 mrt | Mr. Turner vr 6 mrt en za 7 
mrt | Still Life vr 27 mrt | Brunch-
film Samba zo 29 mrt, 11.30 

Leeuwarden
4 Slieker Film
Wilhelminaplein 92 | Reserverin-
gen 058-205 0320 (tijdens kas-
sa-uren) | sliekerfilm.nl | Raad-
pleeg de website voor het volledige 
programma 
Nieuwe film Still Alice vanaf do 12 
mrt | Nog te zien Big Eyes | A Most 
Violent Year | The Tribe | Turist | 
Verwacht Birdman | Gluckauf | Loin 
des hommes | Le meraviglie | A Pi-
gion Sat on a Branch Reflecting on 
Existence | Sergio Herman: Fucking 
Perfect | Movies that Matter Scree-
ning zo 8 mrt (gratis) | Opera op het 
witte doek MacBeth (Verdi) zo 15 
mrt, 11.00 | Slieker Film’s 2e ver-
jaardag Speciaal programma za 21 
mrt | Cracking the Frame The Great 
Museum do 26 mrt, 19.00 

Lelystad
4 Filmtheater/Agora
Agorabaan 12 | 0320-239 239 | 
agora-lelystad.nl | Raadpleeg de 
website voor het actuele program-
ma

Leusden
4 De Filmtuin
De Smidse 1b | 033-495 3107 | 
detuininleusden.nl | Vertoning 
van sept t/m mei
Brozer zo 8 mrt, 15.30 | Dorsvloer 
vol confetti ma 16 mrt en di 17 mrt, 
20.00 | De helaasheid der dingen zo 
22 mrt, 15.30 

Lisse
4 Filmhuis/Cultureel Centrum  
’t Poelhuys
Vivaldistraat 4 | 0252-213 458 | 
filmhuis-lisse.nl | Aanvang: 20.30
Bon Dieu! di 31 mrt | The Imitation 
Game vr 20 mrt | Mommy di 3 mrt 
| The Salt of the Earth di 24 mrt | 
Still Life di 17 mrt 

Maastricht
4 Lumière
Bogaardenstraat 40b | 043-321 
4080 | lumiere.nl
Erbarme dich vanaf zo 1 mrt | Golt-
zius and the Pelican Company wo 11 
mrt, 19.30 | Loin des hommes van-
af do 12 mrt | Le meraviglie vanaf do 
19 mrt | Phoenix vanaf do 26 mrt | A 
Pigeon Sat on a Branch Reflecting 
on Existance vanaf do 5 mrt | The 
Second Best Exotic Marigold Ho-
tel  vanaf do 19 mrt | Sergio Heman, 
Fucking Perfect vanaf do 19 mrt | 
Shaun het schaap vanaf wo 25 mrt 
| Still Alice vanaf do 12 mrt | Sui-
te Française vanaf do 26 mrt | Tim-
buktu vanaf do 26 mrt | The Tribe 
vanaf do 5 mrt | Wild vanaf zo 1 mrt | 
Regisseur in Focus: Roy Andersson 
A Pigeon Sat on a Branch Reflec-
ting on Existance wo 4 mrt, 19.30 | 
Songs From the Second Floor ma 2 
mrt, 19.30 | You, the Living di 3 mrt, 
19.30 | Studium Generale Chagall 
Special zo 29 mrt, 14.00 | The Look 
of Silence ma 30 mrt, 19.30 | Mas-
ter of the Universe wo 4 mrt, 19.30 
| National Gallery zo 15 mrt, 19.30 
| Timbuktu ma 2 mrt, 19.30 | The 
Theory of Everything di 10 mrt, 
19.30 | Cine Premières Les com-
battants di 3 mrt, 19.30 | Movies 
that Matter The Shelter ma 9 mrt, 
19.30 | The International Film Café 
di 10 mrt, 19.30 | Gay & Lesbian 
Film Night di 24 mrt, 19.30 

Middelburg
4 Cinema Middelburg
Achter de Houttuinen 30 | 
0118-613 482 | cinemamiddelburg.
nl 
Amour fou vr 27 mrt, 15.00 | vr 27 
mrt en za 28 mrt, 21.30 | di 31 mrt, 
20.00 | Birdman do 26 mrt en ma 
30 mrt, 20.00 | vr 27 mrt en za 28 
mrt, 19.00 | Coming Home vr 6 mrt, 
21.30 | za 7 mrt, 19.00 | ma 9 mrt, 
20.00 | La distancia vr 20 mrt en za 
21 mrt, 21.30 | Dorsvloer vol confet-
ti ma 2 mrt, do 5 mrt en wo 11 mrt, 
20.00 | vr 6 mrt, 19.00 | zo 8 mrt, 
15.00 | The Imitation Game do 12 
mrt, ma 16 mrt, do 19 mrt, ma 23 
mrt en wo 25 mrt, 20.00 |  vr 13 mrt, 
za 14 mrt en za 21 mrt, 19.00 | zo 15 
mrt en vr 20 mrt, 15.00 | Mr. Tur-

ner zo 1 mrt, 15.00 | di 3 mrt, 20.00 | 
Of Horses and Men vr 13 mrt, 15.00 
| vr 13 mrt en za 14 mrt, 21.30 | The 
Salt of the Earth vr 6 mrt, 15.00 | za 
7 mrt, 21.30 | di 10 mrt, 20.00 | Dui-
velse Dilemma’s Een tweede kans 
di 17 mrt, 20.00 | Avond van de 
Franse Film The kidnapping of Mi-
chel Houellebecq wo 18 mrt, 20.00 
| Movies that Matter Film Festival 
Timbuktu (voorpremière) vr 20 mrt, 
19.00 | Movies that Matter on Tour 
The Shelter di 24 mrt, 20.00 | Klas-
siekers Deep End zo 29 mrt, 15.00 | 
Kes zo 22 mrt, 15.00 

Middelharnis
4 Fh Middelharnis (Het 
Diekhuus)
Beneden Zandpad 7 | 0187-482 
400 | Aanvang: 20.00 | hetdiek-
huus.nl 
22 Jump Street za 14 mrt | 9 Mois 
ferme do 19 mrt | Jimmy’s Hall do 5 
mrt | The Missing Picture do 12 mrt 
| Les Salauds do 26 mrt 

Neerijnen
4 Stroomhuis Neerijnen
Van Pallandtweg 1 | 06-1347 3992 
| stroomhuisneerijnen.nl 
Klassieker Sunset Boulevard (met 
toelichting) do 5 mrt, 19.30 | Na-
tuurdocu De vogelwachter (met 
toelichting) do 19 mrt, 20.00 | De 
Sovjet-Russische Film Start van 
drie-delige filmcyclus: Sergej Ei-
senstein vr 27 mrt, 19.30 (even-
tueel te combineren met een Rus-
sisch diner, zie website) 

Nieuwegein
4 FTN/Wolff Nieuwegein
Passage 102 | 030-604 5678 | 
filmtheaternieuwegein.tk | Aan-
vang: 20.15
3 Coeurs di 3 mrt | Il capitale uma-
no di 17 mrt | The Theory of Every-
thing di 10 mrt 

Nijmegen
4 Lux
Mariënburg 38-39 | 0900-589 
4636 | lux-nijmegen.nl
A Blast vanaf do 12 mrt| Loin des 
hommes vanaf do 12 mrt | Le me-
raviglie vanaf do 19 mrt | Phoenix 
vanaf do 26 mrt | A Pigeon Sat on 
a Branch Reflecting on Existence 
vanaf do 5 mrt | Retour à Ithaque 
vanaf do 19 mrt | The Second Best 
Exotic Marigold Hotel vanaf do 19 
mrt | Still Alice vanaf do 12 mrt | 
Suite Française vanaf do 26 mrt | 
Timbuktu vanaf do 26 mrt | Wałęsa, 
Man of Hope vanaf do 5 mrt | Sneak 
Preview Verrassende voorpremière 
elke di, 22.00 | Filmkring A Pigeon 
Sat on a Banch Reflecting on Exis-
tence do 5 mrt en do 10 mrt, 12.00 | 
Filmcursus Cursus Première ma 9 
mrt en ma 23 mrt, 19.30 | FilmOnt-
bijt elke zo, 11.00 | Filmavond Dante 
wo 11 mrt, 19.30 | FilmFlirt diner do 
12 mrt, 17.30 uur, FilmFlirt 19.15 uur, 
start film 19.45 uur | IndoFilmCa-
fé Flat Earth zo 8 mrt, 19.30 | LUX-
classics Filmconcert 7th Heaven zo 
1 mrt, 12.00 | Breakfast at Tiffany’s 
zo 15 mrt, 12.00 | Una giornata par-
ticolare zo 29 mrt, 12.00 | LUXdocs 
Cito Stress wo 18 mrt, 19.30 | Wolf-
lady wo 4 mrt, 19.30 | Psychoana-
lyse & Film Lore wo 18 mrt, 19.30 | 
Roze Borrel zo 8 mrt, 14.15 | The Fe-
male Gaze Le meraviglie di 24 mrt, 

Kijken naar dansen
Geen zin om zelf te dansen maar 
wel om ernaar te kijken? Van 11 t/m 
15 maart is in EYE de twaalfde edi-
tie van Cinedans. Het dansfilmfes-
tival vertoont een selectie van in-
ternationale dansfilms, documen-
taires en interactieve installaties. 
Naast zes programma’s van korte 
films zijn er bijzondere lange films 
te zien, waaronder documentaires 
over de choreografen Jiří Kylián en 
Sasha Waltz. In wereldpremière 
gaat Like 4 Real van choreograaf en 
regisseur Marco Gerris. Ook in 
première gaat Symmetry van regis-
seur Ruben van Leer. De film is de 
eerste in de deeltjesversneller Cern 
in Zwitserland gedraaide fictiefilm. 
Er wordt in gezongen door sopraan 
Claron McFadden en gedanst door 
choreograaf en danser Lukáš Ti-
mulak. Een andere Nederlandse 
première is Lady in Black, een do-
cumentaire over de Vlaamse cho-
reografe en danseres Ann Van den 
Broek. Ook voor het eerst in Ne-
derland te zien is Looking Forward 

– Manhattan. De film is het laatste 
deel van een trilogie van Roberta 
Marques, met Michael Schuma-
cher als de meester van de dansim-
provisatie. Niet eerder vertoond in 
Nederland is ook de speelfilm De-
sert Dancer, van regisseur Richard 
Raymond en choreograaf Akram 
Khan. Khan kennen we in de film-
wereld van de dansvoorstelling die 
hij een paar jaar geleden met Ju-
liette Binoche maakte. Het festival 

toont ook de resultaten van Point 
Taken 5. Het initiatief van het Me-
diafonds en het Fonds Podium-
kunsten stelt  in samenwerking 
met de NTR en Cinedans choreo-
grafen en regisseurs in staat om sa-
men een korte dansfilm te maken. 
Te zien zijn Perron 13 (choreograaf 
Klaus Jürgens, regisseur Camiel 
Zwart) en Son du serpent (Feri de 
Geus en Tami Ravid). Later dit jaar 
volgen She/Her (Cecilia Moisio en 
Sonja Wyss) en Dancin’ the Camera 
(Marije Nie en Pieter-Rim de 
Kroon). CINEDANS.NL
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J.C. Chandor liet 
met zijn verassen-
de debuut Margin 
Call al zien dat 
zelfs van de kan-
toorpanden van 
Wall Street een 
thriller te maken 
valt. Nu is zijn fo-
cus breder: A Most 
Violent Year laat 
zich het best be-
schrijven als een 
New Yorks epos in 
de stijl van Sidney 
Lumet.
11111
Hugo Emmerzael in de 
Filmkrant
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19.30 | Zurich di 10 mrt, 19.30 | Stu-
dentenavond@LUX elke ma 

Oirschot
4 Filmclub/Rabotheater De Enck
De Loop 67 | 0499-572 691 | 
deenck.nl
The Selfish Giant di 17 mrt 

Oldenzaal
4 Filmhuis/Stadstheater De 
Bond
Molenstraat 25 | 0541-511 094 | 
filmhuisoldenzaal.nl
Clouds of Sils Maria di 31 mer en 
wo 1 apr | Dorsvloer vol confetti zo 8 
mrt, 13.00 | di 10 mrt, 20.00 | Mom-
my (met inleiding) di 24 mrt, 19.30 | 
Mr. Turner di 17 mrt en wo 18 mrt 

Oss
4 Cultuurpodium Groene Engel
Kruisstraat 15 | 0412-405 504 | 
groene-engel.nl | Raadpleeg de 
website voor het actuele program-
ma

Oudenbosch
4 Filmtheater Fanfare
Pagnevaartweg 109 | 0165-314 503 
| filmtheaterfanfare.nl | Aanvang: 
20.15
Erbarme dich do 19 mrt | The Imita-
tion Game do 5 mrt | Marie Heurtin 
do 26 feb | Michiel de Ruyter do 12 
mrt | Verwacht Birdman 

Purmerend
4 Filmhuis Purmerend
Kerkstraat 11 | 0299-416 506 
(reserveringen via internet) | film-
huispurmerend.nl | Raadpleeg de 
website voor het actuele program-
ma

Roermond
4 ECI Cultuurfabriek
ECI 13 | 0475-317 171 | ecicultuur-
fabriek.nl
Birdman do 19 mrt, 20.15 | vr 20 mrt 
en za 21 mrt, 21.35 | zo 22 mrt, 14.15 
| ma 23 mrt, 19.15 | Il capitale uma-
no do 19 mrt, 20.00 | vr 20 mrt en 
za 21 mrt, 19.45 | zo 22 mrt, 14.00 | 
ma 23 mrt, 19.00 | di 24 mrt, 20.15 | 
Coming Home zo 1 mrt, 16.30 | wo 4 
mrt, 20.00 | The Imitation Game do 
5 mrt, di 10 mrt en do 12 mrt, 20.15 
| vr 6 mrt, za 7 mrt, vr 20 mrt en za 
21 mrt, 19.30 | zo 8 mrt en zo 15 mrt, 
16.45 | vr 13 mrt en za 14 mrt, 21.20 
| wo 18 mrt en wo 25 mrt, 20.00 | zo 
22 mrt, 16.30 | Leviathan do 5 mrt 
en do 12 mrt, 20.00 | za 7 mrt, ma 9 
mrt en ma 16 mrt, 19.00 | zo 8 mrt 
en zo 15 mrt, 14.00 | za 14 mrt, 19.45 
| Love is Strange vr 13 en za 14 mrt, 
19.30 | zo 15 mrt, 16.40 | ma 16 mrt, 
19.15 | wo 18 en wo 25 mrt, 20.15 | 
vr 20 en za 21 mrt, 21.45 | zo 22 mrt, 
16.45 | The Lunchbox di 3 mrt, di 
10 mrt, di 17 mrt, di 24 mrt en di 31 
mrt, 20.00 | Marie Heurtin zo 1 mrt, 
14.00 | ma 2 mrt, 19.15 | di 3 mrt, 
20.15 | vr 6 mrt en za 7 mrt, 21.45 | 
zo 8 mrt, 16.30 | Miss Julie vr 6 mrt 
en vr 13 mrt, 19.45 | ma 9 mrt, 19.15 
| wo 11 mrt en di 17 mrt, 20.15 | zo 
15 mrt, 14.15 | A Most Violent Year 
vanaf do 26 mrt | Mr. Turner zo 1 
mrt, 14.15 | ma 2 mrt, 19.00 | Requi-
em wo 11, 20.00 (met inleiding) 

Rotterdam
4 Lantaren Venster
Otto Reuchlinweg 996 (Gebouw 
New Orleans, Wilhelmina Pier) | 
010-277 2277 | lantarenvenster.nl 
Premières Loin des hommes van-
af do 12 mrt | Le meraviglie van-
af do 19 mrt | A Pigeon Sat on a 
Brach Reflecting of Existence van-
af do 5 mrt | Retour à Ithaque van-
af do 19 mrt | The Second Best Exo-
tic Marigold Hotel vanaf do 19 mrt | 
Still Alice vanaf do 12 mrt | Timbuk-
tu vanaf do 26 mrt | Specials Geluk 
in uitvoering vanaf za 7 mrt | Rebel-
se stad vanaf zo 1 mrt | Sneak Pre-
view Verrassende voorpremière 
elke ma, 21.30 | Ciné Premières Les 
combattants di 3 mrt, 19.15 | Rot-
terdams Open Doek Een avond met 
de beste Rotterdamse korte films di 
10 mrt, 20.00 | Royal Opera House 
Cinema Live Het zwanenmeer di 17 
mrt, 20.15 
4 Pathé De Kuip
Cor Kieboomplein 501 | 0900-
1458 | pathe.nl | Raadpleeg de web-
site voor het actuele programma

Schagen
4 Fth De Luxe/Scagon Theater
Torenstraat 1B (Cultuurhuis M18) 
| 0224-213 162 | filmtheaterdeluxe.
nl | Aanvang: do 20.00
In Order of Disappearance do 26 
mrt en vr 27 mrt | Het nieuwe Rijks-
museum do 19 mrt | Om de wereld 
in 50 dagen vr 20 mrt | Wadjda vr 6 
mrt, 19.30 | What We Do in the Sha-
dows do 5 mrt | Whiplash do 12 mrt 
en vr 13 mrt 

Schiedam
4 Wenneker Cinema
Vijgensteeg 2 | 010-473 3000 | 
wennekercinema.nl | Raadpleeg de 
website voor het actuele program-
ma

Schijndel
4 Filmclub Schijndel/City 
Theater
Hoofdstraat 145 | 073-547 4837 | 
schijndelfilm.nl | Aanvang: 20.30
The Railway Man di 3 mrt, 20.30 
4 Het Gasthuis
Lidwinahof 70
Themafilms Uitsluiting di 10 mrt, 
20.00 | Vrijwilligerswerk di 17 mrt, 
20.00 | Het geloof di 24 mrt, 20.00 
| Wereldcinema uit Mexico di 31 
mrt, 20.00 

Sittard
4 Filmhuis Het Domein
Kapittelstraat 6 | 046-451 4384 | 
filmhuishetdomein.nl | Aanvang: 
20.00
Black Coal zo 29 mrt en ma 30 mrt 
| Il capitale umano vr 6 mrt en za 7 
mrt | Coming Home zo 8 mrt en ma 
9 mrt | Gluckauf vr 13 mrt en za 14 
mrt | The Imitation Game vr 20 mrt 
en za 21 mrt | Love is Strange zo 22 
mrt en ma 23 mrt | ma 23 mrt ook 
15.00 | Une nouvelle amie vr 27 mrt 
en za 28 mrt | White God zo 1 mrt en 
ma 2 mrt 

Soest
4 Filmhuis Artishock
Steenhoffstraat 46a | 06-4387 
0112 | artishock-soest.nl 
The Disappearance of Eleanor Rig-

by zo 29 mrt, 19.30 | Infiltrant ma 
2 mrt, 15.00 en 20.15 | wo 4 mrt, 
20.15 | St. Vincent ma 9 mrt, 15.00 
en 20.15 | wo 11 mrt, 20.15 | Wakolda 
ma 23 mrt, 15.00 en 20.15 | wo 25 
mrt, 20.15 | Wild Tales ma 16 mrt, 
15.00 en 20.15 | wo 18 mrt, 20.15 | 
You’re Not You ma 30 mrt, 15.00 
en 20.15 

Stadskanaal
4 Filmliga Stadskanaal
Menistenplein 9 | 0599-610 777 | 
smoky.nl | Aanvang: 20.15
The Disappearance of Eleanor Rig-
by: Him & Her di 3 mrt | Kreuzweg di 
24 mrt | Manuscripts Don’t Burn di 
31 mrt | Mommy di 10 mrt | A Most 
Wanted Man di 17 mrt 

Tiel
4 Filmtheater Agnietenhof
St. Agnietenstraat 2 | 0344-673 
500 | agnietenhof.nl | Raadpleeg de 
website voor het actuele program-
ma

Tilburg
4 Cinecitta
Willem II straat 29 | 06-8369 8775 
| cinecitta.nl 
Premières A Pigeon Sat on a 
Branch Reflecting on Existence 
vanaf do 5 mrt | Shaun het schaap 
vanaf do 26 mrt | Stand By Your 
President vanaf do 5 mrt | Still Ali-
ce vanaf do 12 mrt | Suite Françai-
se vanaf do 26 mrt | Timbuktu van-
af do 26 mrt | Nog te zien Birdman | 
Erbarme dich | The Foxcatcher | Tu-
rist | Wild | Internationale Vrou-
wendag Stand By Your President zo 
8 mrt, 14.00 | Filmkrant.Live A Pi-
geon Sat on a Branch Reflecting on 
Existence ma 9 mrt, 19.00 (met le-
zing) | Timbuktu zo 22 mrt, 16.00 
(met inleiding) | Film op Tilt Jan 
Arends (met inleiding + The Wic-
ker Man (met inleiding) do 12 mrt, 
19.30 | Cuba en hoe nu verder... Re-
tour a Ithaque (met inleiding) zo 29 
mrt, 11.00 

Nog meer over film weten? 
De Filmkrant komt live in de 
filmtheaters bij u in de 
buurt. Filmkrantmedewer
kers verzorgen elke maand 
inleidingen bij Must See
films en inleidingen, lezin
gen, q&a’s en workshops bij 
andere films uit het actuele 
aanbod en filmprogramma’s. 

Filmcursus Tour du Cinema
4 Filmtheater ’t Hoogt Utrecht 
4, 11, 18 en 25 maart 19.00 uur | af-
wisselend Dana Linssen en Ronald 
Rovers

Amour Fou Must See
4 Filmliga Assen in De Nieuwe 
Kolk 
4 maart (avond) | Sasja Koetsier

A Pigeon Sat on a Branch Reflec
ting on Existence Must See
4 Filmschuur Haarlem 
7 maart 16.30 uur | Ronald Rovers
4 Filmtheater ’t Hoogt Utrecht 
8 maart 16.30 uur | Ronald Rovers
4 Cinecitta Tilburg 
9 maart 19.00 uur | Ronald Rovers

The Kidnapping of Michel  
Houellebecq Must See
4 Lumen Delft 
10 maart 19.30 uur | Joost Broeren
4 De Keizer Deventer 
11 maart 20.00 uur | Joost Broeren

Turist Must See
4 Gigant Apeldoorn 
10 maart 20.00 uur

Cinemore in Cinecenter
4 Cinecenter Amsterdam 
13 maart 16.00 uur 

Fraterhuis Academie:  
Film experts
4 Fraterhuis Zwolle 
14 maart 11.00 – 14.00 uur |  
Sasja Koetsier
Fraterhuis Zwolle 4 april 11.00 – 
14.00 uur | Laura van Zuylen

International Filmfestival  
Assen (IFA)
4 De Nieuwe Kolk Assen 
Araf Must See
14 maart 19.00 uur | Gerlinda  
Heywegen
Zurich Must See
15 maart 12.30 uur | Dana Linssen 
Mommy Must See
15 maart 15.00 uur | Dana Linssen

Timbuktu Must See
4 Cinecitta Tilburg 
22  maart 16.00 uur | Sasja  
Koetsier
4 Chassé Cinema Breda 
31 maart 19.20 uur | Sasja Koetsier

Stray Dogs Must See
4 Lumen Delft 
26 maart avond | Dana Linssen 

Raadpleeg ook de agenda van uw 
filmtheater | Kijk voor meer in-
formatie en boekingen op
FILMKRANT.NL/FILMKRANTLIVE

Films die ertoe doen
Films kunnen veel zijn, van enter-
tainment tot schokkend drama. Ze 
kunnen ook bijdragen aan maat-
schappelijke veranderingen, 
meent het festival Movies That 
Matter. ‘Wat in woord en geschrift 
niet lukt, krijgt het bewegend 
beeld soms wél voor elkaar’, schrij-
ven de organisatoren. Laten we het 
hopen. Omdat het festival, dat van 
20 t/m 28 maart in Filmhuis Den 
Haag wordt gehouden, waarna het 
door het land trekt en groter is dan 
ooit, staat deze keer XXL achter de 
naam. Het Movies That Matter 
Festival XXL opent met de schitte-
rende speelfilm Timbuktu van Ab-
derrahmane Sissako. De film, die 
voor de Oscar voor Beste Buiten-
landse Film was genomineerd, laat 
zien wat er gebeurt als moslimfa-
natici een stad overnemen: mu-
ziek, sigaretten en alcohol worden 
verboden, vrouwen worden bedol-
ven onder gedragsregels en zelfs 
voetballen mag niet meer. Dat 
laatste levert een briljante, nu al 
klassieke scène op. Na de film 
treedt de Malinese muzikant Sam-
ba Touré op. Ook te zien op het fes-
tival is een voorpremière van Jafar 
Panahi’s Taxi, die op het filmfesti-
val van Berlijn de Gouden Beer 
won. De Iraanse regisseur, die een 
filmverbod van twintig jaar heeft, 
maakte de film illegaal in Teheran. 
De slotfilm van het festival is van 
de Iraanse regisseur Mohsen Mak-
malbaf, die anders dan Panahi zijn 

land op tijd ontvluchtte en al jaren 
in Parijs woont. Zijn zwartkomi-
sche satire The President gaat over 
een dictator, die na een staatsgreep 
oog in oog komt te staan met de 
mensen die hij jarenlang onder-
drukte. Naast de internationale 
selectie mensenrechtenfilms pre-
senteert het festival een groot aan-
tal specials. Zoals een drie films 
tellend retrospectief van Hupert 
Sauper, waaronder uiteraard zijn 
meesterwerk Darwin’s Nightmare. 
Onder de titel IDFA Selectie ver-
toont het festival veertien hoogte-
punten van de laatste IDFA-editie. 
Present Past bevat speelfilms en 
documentaires over de doorwer-
king in het heden van oorlogen en 
conflicten uit het verleden. Het 
programma See Syria presenteert 
documentaires over de uitzichtlo-
ze gruwelijke strijd in Syrië. Over 
klokkenluiders, met als beroemd-
ste Edward Snowden, gaat het in 
Whistleblowing in the wind. En Il-
legal Identities stelt met films de 
levensgevaarlijke situatie in veel 
landen voor homo’s aan de orde. 
Naast films is er een verdiepings-
programma met talkshows, debat-
ten, filminleidingen en nagesprek-
ken. Wie geen tijd heeft voor in-
tensief festivalbezoek, kan op 28 
maart drie films zien op de ‘Best  
of’-dag. 

MOVIESTHATMATTER.NL
 FILMHUISDENHAAG.NL

TAXI

De vertelling is 
misschien ver-
warrend maar 
daar gaat het niet 
om. Het gaat om 
de scènes, de che-
mie tussen de ac-
teurs en hun per-
sonages en om de 
sfeer. Vooral als je 
kunt loslaten dat 
je er geen bal van 
snapt, kun je ge-
nieten van Ander-
sons virtuositeit.
11111
Sacha Gertsik over Inherent 
Vice in de Filmkrant



Uden
4 Filmhuis De Pul
Kapelstraat 13 | 0413-265 091 | 
filmpul.com | Raadpleeg de web-
site voor het actuele programma

Utrecht
4 ’t Hoogt
Hoogt 4 | 030-232 8388 | hoogt.nl
Nieuwe Films A Blast vanaf do 12 
mrt | Le meraviglie vanaf do 19 mrt 
| Open Up to Me vanaf do 26 mrt | A 
Pigeon Sat on a Branch Reflecting 
on Existance vanaf do 5 mrt | Sergio 
Herman, Fucking Perfect vanaf do 
12 mrt | Timbuktu vanaf do 26 mrt 
| Wałęsa - Man of Hope vanaf do 5 
mrt | Studium Generale: Movies & 
Society Pekka (met nagesprek) ma 
2 mrt | Filmkrant.Live A Pigeon Sat 
on a Branch Reflecting on Existan-
ce (met inleiding) zo 8 mrt | Film-
cursus Tour du Cinema elke wo in 
mrt | Roze Maandag Lilting ma 16 
mrt | Film & Nagesprek Open Up to 
Me zo 29 mrt 
4 Louis Hartlooper Complex
Tolsteegbrug 1 | 030-232 0452 | 
hartlooper.nl | Raadpleeg de web-
site voor het wekelijkse program-
ma
4 Springhaver 1 en 2
Springweg 50 | 030-231 3789 | 
Raadpleeg de wekelijkse filmladder 
en Uitloper

Veendam
4 Filmhuis vanBeresteyn
Museumplein 5a | 0598-317 730 | 
vanberesteyn.nl | Aanvang: 20.00
Marie Heurtin ma 9 mrt | Mr. Turner 
ma 2 mrt | The Theory of Everyting 
ma 30 mrt | Whiplash ma 23 mrt 

Veenendaal
4 Filmhuis Veenendaal
Kees Stipplein 72 (Spectrum) | 
Alleen info 0318-582 669 | film-
huisveenendaal.nl | Raadpleeg de 
website voor het actuele program-
ma

Venlo
4 Filmtheater De Nieuwe Scene
Nieuwstraat 13 | 077-351 8183 | 
nieuwescene.nl
Il capitale umano do 19 mrt t/m wo 
1 apr | Coming Home do 26 feb t/m 
wo 11 mrt | The Disappearance of 
Eleonor Rigby do 26 febr t/m wo 18 
mrt | The Imitation Game do 19 mrt 
t/m wo 1 apr | Love is Strange do 
26 mrt t/m wo 1 apr | Marie Heurtin 
do 12 mrt t/m wo 25 mrt | Mr. Tur-
ner Do 5 mrt t/m wo 18 mrt | My Old 
Lady do 26 febr t/m wo 4 mrt | Of 
Horses and Men do 5 mrt t/m wo 11 
mrt | Boekenweek De helaasheid 
der dingen do 5 mrt t/m wo 18 mrt 
| WO2 Doorgeven aan betreffende  
do 19 mrt t/m wo 25 mrt | Van Lim-
burg Requiem do 5 mrt t/m wo 11 
mrt | Mijn naam is Max do 5 mrt t/m 
wo 11 mrt | The Pianist do 5 mrt t/m 
wo 11 mrt | Venlo incident do 19 mrt 
t/m wo 25 mrt 

Vlaardingen
4 Filmtheater Het Zeepaard
Veerplein 134e (JT Bioscoop, kleine 
zaal) | info@hetzeepaard.nl | 
hetzeepaard.nl (info & reserveren) 

Vlissingen
4 Cine City
Spuikomweg 1 | Zie de bioscoop-
ladder en de agenda in de dagbla-
den

Wageningen
4 Filmhuis Movie W
Generaal Foulkesweg 42a (’t Ven-
ster) | moview.nl 
African Drum Beyond the Beat zo 
29 mrt, 20.30 (+ workshop) | Co-
ming Home zo 1 mrt, di 3 mrt, vr 6 
mrt en zo 8 mrt, 20.30 | Il capita-
le umano do 12 mrt, za 14 mrt, do 19 
mrt, di 24 mrt en wo 25 mrt, 20.30 | 
zo 22 mrt, 16.00 | In Order of Disap-
pearance za 21 mrt, zo 22 mrt, do 
26 mrt en za 28 mrt, 20.30 | Nel-
son Mandela: The Myth & Me di 31 
mrt, 20.30 | Of Horses and Men 
do 5 mrt, za 7 mrt, di 10 mrt, zo 15 
mrt en di 17 mrt, 20.30 | Om de we-
reld in 50 concerten zo 8 mrt en zo 
15 mrt, 16.00 | wo 11 mrt, ma 16 mrt 
en wo 18 mrt, 20.30 | The Salt of 
the Earth zo 1 mrt, 16.00 | ma 2 mrt, 
20.30 | Stray Dogs wo 4 mrt, 20.30 
| Timbuktu vr 20 mrt, 20.30 (voor-
première) | Voices From the Tundra 
vr 27 mrt, 20.30 (met Q&A) | zo 29 
mrt, 16.00 

Weesp
4 Theater City Of Wesopa
Herengracht 23 | 0294-458 093 | 
wesopa.nl | Raadpleeg de website 
voor het actuele programma

Winterswijk
4 Filmhuis/Servicetheater 
Skopein
Meddosestr 4-8 | 054-352 1515 | 
filmhuiswinterswijk.nl | Aanvang: 
21.00
In Order of Disappearance di 24 mrt 
| Marie Heurtin di 31 mrt | Samba 
di 3 mrt | Still Life di 17 mrt | White 
God di 10 mrt 

Woerden
4 AnnexCinema
Rosmolenlaan 1 | 0348-436 510 | 
annexcinema.nl | Raadpleeg de 
website voor het actuele program-
ma

Zaandam
4 Filmtheater De Fabriek
Jan Sijbrandsteeg 12 | 075-631 
1993 | Reserveren via belbios | 
de-fabriek.nl
10.000 KM do 5 t/m zo 8 mrt, wo 
11, do 12 en za 14 mrt | Gluckauf do 
19 (met nagesprek) t/m zo 22 mrt, 
di 24 mrt, do 26 mrt, vr 27 mrt, zo 
29 mrt en ma 3 mrt | Gone With 
the Wind do 5, zo 22 en zo 29 mrt | 
The Imitation Game do 12 t/m ma 
16 mrt, wo 18 t/m zo 22 mrt | Love 
is Strange vr 6 t/m ma 9 mrt, do 
12 t/m ma 16 mrt en wo 18 mrt | Of 
Horses and Men vr 20 t/m ma 23 
mrt, wo 25 mrt, za 28, zo 29 en di 
31 mrt | Onder het hart do 19 t/m 
za 21 mrt, ma 23 mrt, wo 25 t/m zo 
29 mrt en wo 1 apr (wo 1 apr o.v.b. 
met nagesprek) | Selma do 5 t/m di 
10 mrt, vr 13 t/m zo 15 mrt en di 17 
mrt | Stand By Your President zo 8 
mrt (Internationale Vrouwendag) 
| St. Vincent za 7 mrt, vr 13 mrt, zo 

22 mrt en za 28 mrt | The Theo-
ry of Everything do 26 mrt t/m ma 
30 mrt en wo 1 apr | Specials Ci-
tostress zo 15 mrt | Verlies niet de 
moed wo 11 mrt | Sport & Film Mo-
neyball + Strike Out vr 27 mrt 

Zaltbommel
4 Filmtheater Cinemaarten
In Theater de Poorterij Nieuw-
straat 2 | Reserveren via e-mail 
cinemaarten@planet.nl | Aan-
vang: 20.15
In Order of Disappearance di 24 mrt 
| Marie Heurtin di 10 mrt | Mommy 
di 3 mrt | Mr. Turner di 31 mrt | Wild 
Tales di 17 mrt 

Zevenaar
4 Filmhuis Zevenaar
Wittenburgstr 14 | 0316-331 527 | 
Reserveringen 0316-344 250 (na 
19.15) | filmhuiszevenaar.nl | 
Raadpleeg de website voor het 
actuele programma

Zierikzee
4 Filmtheater Zierikzee
Korte Nobelstraat 37-39 | 0111-411 
223 | fizi.nl | Raadpleeg de website 
voor het actuele programma

Zoetermeer
4 Fth Cine Utopia/bioscoop 
Utopolis
Oostwaarts 70 | 079-330 0366 | 
cine-utopiazoetermeer.nl | Aan-
vang: 20.00
In Order of Disappearance di 10 
mrt | Jimmy’s Hall di 24 mrt | Marie 
Heurtin di 17 mrt | A Most Wanted 
Man di 3 mrt | The Third Side of the 
River di 31 mrt 

Zutphen
4 Filmtheater Luxor
Houtmarkt 64 | 0575-513 750 | 
luxorzutphen.nl
Big Eyes zo 15 mrt, 15.00 | di 17 
mrt, 20.30 | Black Coal vr 6 mrt en 
ma 9 mrt, 20.30 | Coming Home 
do 12 mrt, 20.30 | vr 13 mrt, 17.00 
| za 14 mrt, 21.00 | di 17 mrt, 14.30 
| Dead Man zo 1 mrt, 15.00 | zo 15 
mrt, 20.30 | Dear White People za 7 
mrt, 18.30 | di 10 mrt en ma 16 mrt, 
20.30 | Locke zo 1 mrt en wo 4 mrt, 
20.30 | Marie Heurtin do 26 mrt en 
zo 29 mrt, 20.30 | za 28 mrt, 21.00 
| zo 29 mrt, 15.00 | di 31 mrt, 14.30 
| Mr. Turner ma 2 mrt, 20.00 | di 3 
mrt, 14.30 | My Old Lady do 19 mrt, 
zo 22 mrt en wo 25 mrt, 20.30 | vr 
20 mrt, 17.00 | di 24 mrt, 14.30 | 
Om de wereld in 50 concerten vr 27 
mrt en di 31 mrt, 20.30 | za 28 mrt, 
18.30 | The Salvation do 5 mrt en zo 
8 mrt, 20.30 | vr 6 mrt, 17.00 | za 7 
mrt, 21.00 | di 10 mrt, 14.30 | Sam-
ba zo 1 mrt, 11.00 | di 3 mrt, 20.30 
| The Sky Above Us vr 27 mrt, 17.00 
| ma 30 mrt, 20.30 | Still Life vr 20 
mrt en ma 23 mrt, 20.30 | za 21 mrt, 
18.30 | Whiplash za 21 mrt, 21.00 | 
di 24 mrt, 20.30 | Wolf at the Door 
vr 13 mrt en wo 18 mrt, 20.30 | za 14 
mrt, 18.30 

Zwolle
4 Filmtheater Fraterhuis
Blijmarkt 25 | Reserveren via web-
site | filmtheaterfraterhuis.nl
Black Coal vr 20 mrt en za 21 mrt, 
21.30 | zo 22 mrt, 20.00 | Boyhood 

do 12 mrt, 19.45 | wo 18 mrt, 14.00 | 
Erbarme dich do 5 mrt en di 10 mrt, 
20.30 | vr 6 mrt, 14.00 en 19.00 | za 
7 mrt, 19.00 | zo 8 mrt, 12.30 | ma 
9 mrt en wo 11 mrt, 14.30 | The Imi-
tation Game vr 6 mrt en za 7 mrt, 
21.00 | zo 8 mrt, 17.00 | do 12 mrt 
en do 19 mrt, 14.00 | vr 13 mrt en vr 
27 mrt, 13.30 | ma 16 mrt en zo 22 
mrt, 14.30 | vr 20 mrt, 16.30 | zo 29 
mrt, 11.15 | A Most Violent Year vr 
6 mrt, za 7 mrt, vr 13 mrt en za 14 
mrt, 211.30 | zo 8 mrt, 20.00 | di 10 
mrt, 19.45 | zo 15 mrt, 19.30 | ma 16 
mrt, 14.00 | Le meraviglie do 19 mrt, 
di 24 mrt, wo 25 mrt en wo 1 apr, 
19.45 | vr 20 mrt en za 21 mrt, 19.15 
| zo 22 mrt, 11.45 | ma 23 mrt, 14.30 
| do 26 mrt en ma 30 mrt, 14.00 | 
vr 27 mrt, 21.30 | za 28 mrt, 18.00 
| zo 29 mrt, 19.30 | di 31 mrt, 18.30 
| Mr. Turner do 5 mrt en wo 11 mrt, 
14.00 | vr 6 mrt, 13.30 | ma 9 mrt, 
19.45 | Het Nieuwe Rijksmuseum 
zo 15 mrt, 16.30 | di 17 mrt, 14.00 | 
Om de wereld in 50 concerten vr 13 
mrt, 16.00 | ma 16 mrt, 20.13 | On-
der het hart vr 20 mrt, 13.30 | za 21 
mrt, 16.30 | ma 23 mrt, 20.30 | di 
24 mrt, 18.30 | Phoenix do 26 mrt 
en wo 1 apr, 20.30 | vr 27 mrt en za 
28 mrt, 21.15 | zo 29 mrt, 20.00 | 
ma 30 mrt, 19.45 | di 31 mrt, 14.30 
| Rebelse stad - Provo en de on-
stuimige Jaren Zestig vr 27 mrt, 
16.00 | zo 29 mrt, 16.30 | The Se-
cond Best Exotic Marigold Hotel do 
19 mrt en wo 25 mrt, 20.30 | vr 20 
mrt, za 21 mrt, vr 27 mrt en za 28 
mrt, 18.45 | zo 22 mrt, 17.00 | ma 23 
mrt en di 31 mrt, 19.45 | di 24 mrt, 
do 26 mrt, ma 30 mrt en wo 1 apr, 
14.30 | zo 29 mrt, 17.00 | Selma vr 6 
mrt en za 7 mrt, 16.30 | zo 8 mrt en 
wo 25 mrt, 14.30 | di 10 mrt, vr 20 
mrt, vr 27 mrt en wo 1 apr, 14.00 | 
wo 11 mrt en wo 18 mrt, 19.45 | vr 13 
mrt en za 14 mrt, 21.00 | zo 15 mrt, 
20.00 | zo 22 mrt, 11.15 | Still Ali-
ce do 12 mrt, wo 18 mrt, di 24 mrt 
en di 31 mrt, 20.30 | vr 13 mrt en za 
14 mrt, 19.00 | zo 15 mrt, 17.00 | ma 
16 mrt, 19.45 | di 17 mrt, do 19 mrt 
en zo 29 mrt, 14.30 | vr 20 mrt en za 
21 mrt, 21.15 | zo 22 mrt, 19.30 | ma 
23 mrt, 14.00 | wo 25 mrt, 18.30 | 
vr 27 mrt en za 28 mrt, 16.30 | Sui-
te Française do 26 mrt, 19.45 | vr 
27 mrt, 19.00 | za 28 mrt, 20.15 | zo 
29 mrt, 11.45 | ma 30 mrt, 20.30 | 
di 31 mrt, 14.00 | wo 1 apr, 18.30 | 
The Theory of Everything do 5 mrt 
en do 12 mrt, 14.30 | vr 6 mrt, 16.00 
| zo 8 mrt en zo 15 mrt, 11.15 | ma 9 
mrt, 20.30 | vr 13 mrt, 14.00 | di 17 
mrt, 19.45 | Une heure de tranquil-
lité vr 13 mrt en za 14 mrt, 19.30 | zo 
15 mrt, 12.00 | Wild do 5 mrt, 19.45 
| vr 6 mrt en za 7 mrt, 19.15 | zo 8 
mrt, 19.30 | ma 9 mrt en zo 15 mrt, 
14.00 | di 10 mrt en wo 18 mrt, 14.30 
| wo 11 mrt en di 17 mrt, 20.30 | vr 
13 mrt en za 14 mrt, 16.30 | Speci-
aal Begraafplaats Bergklooster za 
14 mrt, 14.30 (gratis toegang) | Ver-
wacht Bears | Boychoir | La famil-
le Bélier | Loin des hommes | Tim-
buktu | Klassieker Sunset Boule-
vard vr 20 mrt, 16.00 | zo 22 mrt, 
16.30 | di 24 mrt, 14.00 | The Best 
Of IDFA On Tour Keep on Keepin’ on 
| Something Better to Come | Tho-
se Who Feel the Fire Burning zo 8 
mrt, 13.30 | Fraterhuis Academie 
Het Filmgesprek met Joël Friso en 
Gauwain van Kooten Niekerk za 7 
mrt, 11.00-14.00 | Helder Contrast 
met Sasja Koetsier za 14 mrt, 11.00-
14.00 | Documentaire met John Ap-
pel za 21 mrt, 11.00-14.00 | Waarom 

Daar waar het nog wild is
Het is een paradox: iedereen wil 
naar kleinschalige (pop)festivals 
omdat ze leuk zijn, maar daardoor 
worden ze steeds groter, waardoor 
ze minder leuk dreigen te worden. 
Het is de kunst om kleine festivals 
te ontdekken voor ze uit hun voe-
gen barsten. Een geheimtip is het 
festival Where The Wild Things Are 
in Center Parks De Eemhof in Zee-
wolde. Het festival, dat van 6 t/m 8 
maart wordt gehouden, presen-
teert, in de woorden van de organi-
satoren, een line-up ‘met ramme-
lende gitaren, avontuurlijke pop-
muziek en indie-electronica’. Of de 
optredende bands - onder andere 
Jungle, Allah-Las, dEUS, Death 
From Above 1979 en Curtis Har-
ding en Jacco Gardner - die om-
schrijving als een compliment be-
schouwen, weten we niet. Wel we-
ten we dat er een uitvoerig rand-

programma is met film. Het is door 
Melkweg Cinema samengesteld en 
bevat interessante muziekfilms. Te 
zien zijn onder andere de docu-
mentaire over Nick Cave 20,000 
Days On Earth, de speelfilm Any 
Way The Wind Blows van dEUS- 
frontman Tom Barman, de regis-
tratie Fink & The Royal Concertge-
bouw Orchestra, de zoektocht van 
Gruff Rhys in American Interior 
naar muzikale sporen in de Ameri-
kaanse Midwest van emigranten 
uit Wales, en de dansfilm Girl Walk 
// All Day, waarin een vrouw dan-
send door New York beweegt. Ook 
zijn muziekfilms uit de laatste edi-
tie van het IDFA te zien: Who the 
Fuck is Jett Rebel, Wolflady en The 
Sound Of Belgium. Op naar Where 
The Wild Things Are, maar niet 
met zijn allen.
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GIRL WALK // ALL DAY

Zo veel ambitie 
kan niet iedereen 
waarderen, zeker 
niet in een tijd dat 
het minimalisme 
in de film opper-
machtig is. Maar 
als je hier gevoelig 
voor bent, krijg je 
een schitterend 
crescendo geser-
veerd, een laatste 
gooi naar de roem, 
ook van Iñárritu 
zelf misschien 
wel, gefilmd in 
wat je met een 
béétje goeie wil 
kunt zien als één 
lange zwierige 
take naar het ein-
de.
11111
Ronald Rovers over Birdman 
in de Filmkrant



Film met Gawie Keyser za 28 mrt 
11.00-14.00 | Café Zinnema When 
Animals Dream za 28 mrt, 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.

Amsterdam
4 Het Ketelhuis
Shaun het Schaap 4+ vanaf do 26 
mrt | Nog te zien Jack bestelt een 
broertje 6+ | Het lied van de zee 6+ | 
Paddington 6+ | Spongebob 4+ 
4 Rialto
Nog te zien Lied van de zee 6+ | Mijn 
mama is in Amerika en ze heeft 
Buffalo Bill ontmoet 5+ | Sawsans 
geheime missie 8+ 

Apeldoorn
4 Filmtheater/Podium Gigant
Het lied van de zee 6+ elke za en zo 
| Mijn mama is in Amerika en heeft 
Buffalo Bill ontmoet 6+ za 14 mrt, 
zo 15 mrt, za 21 mrt, zo 22 mrt, za 
28 mrt, zo 29 mrt | Sawsans ge-
heime missie 8+ zo 1 mrt, za 7 mrt 
en zo 8 mrt 

Arnhem
4 Focus Filmtheater
Nog te zien t/m zo 15 mrt Het lied 
van de zee 6+ | Pettson & Findus: 
Het jaar van de kat en zijn baas 4+ 
| Peuterochtend Buurman & Buur-
man 3+di 17 mrt en wo 18 mrt, 9.45 

Breda
4 Chassé Cinema
Het lied van de zee 6+ elke zo en 
wo in mrt, 14.15 | Sawsans gehei-
me missie 8+ zo 1 mrt, wo 4 mrt, 
zo 8 mrt en wo 11 mrt, 14.30 | Best 
if IDFA Junior on Tour zo 29 mrt, 
14.30 | VRPO Kort & Klein 8+ zo 15 
mrt, wo 18 mrt, zo 22 mrt en wo 25 
mrt, 14.30 

Bussum
4 Filmhuis Bussum
Emile & Ida van de Hazelhoeve 
4+ zo 1 mrt, za 7 mrt, zo 8 mrt, za 
14 mrt en zo 15 mrt, 13.30 | wo 18 
mrt. 14/45 | Jack bestelt een broer-
tje 6+ za 7 mrt, zo 8 mrt, za 14 mrt, 
zo 15 mrt en za 21 mrt, 13.00 | wo 11 
mrt en wo 25 mrt, 14.45 | zo 22 mrt, 
13.30 | Het lied van de zee 6+ za 28 
mrt en zo 29 mrt, 13.30 | Mees Kees 
op de planken 6+ zo 1 mrt, 13.00 | 
wo 4 mrt, 14.45 | Sawsans geheime 
missie 8+ za 21 mrt, 13.30 | zo 22 
mrt, za 28 mrt en zo 29 mrt, 13.00 

Er zit weinig op 
dan toekijken en 
afwachten, en te 
midden van zulke 
uitzichtloosheid 
zelf niet alle hoop 
te laten varen. Als 
je Mariemes po-
gingen bij voor-
baat kansloos 
acht, ben je in elk 
geval niet uit haar 
hout gesneden.
111231
Janna Reinsma over Girlhood 
in de Filmkrant

Vrouwen in de Arabische wereld
Mannen bepalen het beeld van de 
Arabische wereld naar buiten toe, 
maar hoe ervaren Arabische vrou-
wen het leven? In het Arab Wo
men’s Film Festival, dat van 6 t/m 
8 maart in Filmhuis Den Haag 
wordt gehouden, draait het om het 
perspectief van vrouwen. Het fes-
tival opent met de Egyptische 
speelfilm Decor (Ahmad Abdalla), 
over een vrouw met een baan in de 
filmwereld die in een identiteits-
crisis raakt. De zwart-wit film 
mengt Egyptisch met westers me-
lodrama, dat doet denken aan het 
werk van Douglas Sirk. In het Pa-
lestijnse Villa Touma (Suha Arraf) 
komt het bekrompen leven van 
drie christelijke zussen, die samen 

in Ramallah wonen, onder druk te 
staan als hun jonge nichtje bij hen 
intrekt. De Saoedi-Arabische do-
cumentaire Ode to My Mother 
(Georges Chamchoun) brengt een 
ode aan Tahra Abdul Hafiz Al- 
Siba. Deze vrouw verliet Saoedi- 
Arabië en bouwde in het Westen 
een bestaan op als schrijver en mo-
deontwerpster. De documentaire 
Naziha’s Spring (Gülsah Dogan), 
die ook op het IDFA te zien was, 
portretteert een Marokkaans- 
Nederlandse vrouw, die negen jaar 
geleden in haar ontspoorde gezin 
het heft in handen nam: ze zette 
haar gewelddadige man de deur uit 
en probeerde haar kinderen weer 
op het rechte pad te krijgen. De do-

cumentaire Three Times Divorced 
(Ibtisam Mara’ana) gaat over het 
lot van een Palestijnse vrouw, die 
na haar scheiding de voogdij over 
haar kinderen verliest en berooid 
achterblijft. Weinig vrolijker is het 
bestaan van de Egyptische vrouw 
in Mother of the Unborn (Nadine 
Salib), die het niet lukt om een kind 
te baren, wat  haar en de dorpsbe-
woners flink bezighoudt. Naast 
filmvertoningen zijn er op het fes-
tival Q&A’s en debatten met film-
makers. Over de positie van vrou-
wen in de Libanese cinema vroeger 
en nu gaat het seminar Women in 
Libanese Cinema.

ARABWOMENSFILMFESTIVAL.NL
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 is zeer goed |  is goed |  is redelijk |  is matig |  is slecht |  is zeer slecht |  is niet gezien

Amour fou   11111 11111  11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Big Eyes   11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Birdman   11111 11111 11111 111123 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Il capitale umano   11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Erbarme Dich   11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Fifty Shades of Grey   11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Foxcatcher   11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Girlhood    11111 11111 112311 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Gluckauf   11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Greencard Warriors   11111 11111 11111 11111 11111 112311 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Inherent Vice   11111 11111 11111 11111 111123 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

The Interview   11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 112311 11111 11111 11111 11111 11111

Michiel de Ruyter   11111 112311 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111

Lifelong    11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

A Most Violent Year   11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

National Gallery   11111 11111 11111 111123 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Paddington    11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence  11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Rebelse stad   11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Selma   11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

The Sky Above   11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Turist   11111 11111 11111 111123 11111 11111 11111 11111 11111 111123 11111 11111 11111

The Theory of Everything   11111 11111 11111 11111 11111 112311 11111 112311 11111 111231 11111 11111 11111

The Tribe   11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Wild   11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Zurich   11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111

NAZIHA’S SPRING
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Delft
4 Filmhuis Lumen
Emil & Ida van de Hazelhoeve 4+ 
vanaf do 5 mrt | Het lied van de zee 
6+ vanaf do 5 mrt 

Den Bosch
4 Verkadefabriek
Shaun het schaap 4+ vanaf za 27 
mrt | IDFA Junior on Tour zo 8 mrt, 
15.00 

Deventer
4 Filmhuis De Keizer
Mees Kees op de planken 6+ wo 25 
mrt en wo 1 apr, 14.30 | Fantastisch 
Kinderfilm Festival Apekool 5+ zo 
29 mrt, 12.00 | Arrietty 8+ za 28 
mrt, 13.15 | De Datsja + Bobby, de 
vliegenier 7+ za 28 mrt, 14.00 | Emil 
& Ida van de Hazelhoeve 4+ za 28 
mrt, 11.30 | Menino 7+ wo 11 mrt, wo 
18 mrt, wo 25 mrt en wo 1 apr, 14.00 
| zo 29 mrt, 12.30 | Mijn mama is 

in Amerika en ze heeft Buffalo Bill 
ontmoet 5+ wo 11 en wo 18 mrt, 
14.30 | zo 15 mrt, 14.00 | Voor de 
peuters Buurman & Buurman zo 
29 mrt, 14.00 | Kleine Anna & lan-
ge oom zo 29 mrt, 11.00 | Konijn & 
Hert + Mèh en bèh krijgen bezoek zo 
29 mrt, 10.30 | De malle stad + Ar-
gines boomhut za 28 mrt, 10.30 | zo 
29 mrt, 14.30 | Turilas & Jäärä za 28 
mrt, 11.00 | Werkplaats Krak & Mik 
za 28 mrt en zo 29 mrt, 10.00

Doesburg
4 Filmhuis | Het Meulenhuus
Het mannetje van de maan 6+ za 14 
mrt, 14.00 

Gouda
4 Filmhuis
Johan en de verenkoning 6+ zo 1 
mrt, 13.30 

Heemskerk
4 Fh Heemskerk/Gebouw de 
Cirkel
Wiplala 6+ zo 22 mrt, 14.00 

Hilversum
4 Filmtheater
Verwacht Het lied van de zee 6+ | 
Sawsans geheime missie 8+ 

Nijmegen
4 Lux
Shaun het schaap 4+ vanaf wo 
25 mrt 

Oldenzaal
4 Filmhuis/Stadstheater De 
Bond
Penguins van Madagascar 6+ zo 
15 mrt 

Oudenbosch
4 Filmtheater Fanfare
Michiel de Ruyter 12+ zo 15 mrt, 
14.00 | Sawsans geheime missie 
8+ zo 22 mrt, 14.00 | VPRO-Kort en 
Klein 8+ Alles mag, Muya in mij en 
Johnny Bakru zo 8 mrt, 14.00 | Ver-
wacht Big Hero 6 6+ | Jack bestelt 
een broertje 6+ | Paddington 6+ 

Roermond
4 ECI Cultuurfabriek
Casper & Emma 4+ wo 4 mrt, za 7 
mrt, wo 11 mrt, za 14 mrt, wo 18 mrt, 
za 21 mrt en wo 25 mrt, 15.00 

Rotterdam
4 Lantaren Venster
Shaun het schaap: de film 4+ vanaf 
wo 25 mrt | Nog te zien Jack bestelt 
een broertje 6+ | Het lied van de zee 
6+ | Wiplala 6+ 

Soest
4 Filmhuis Artishock
Wiplala 6+ vr 6 mrt, 16.00 

Utrecht
4 ’t Hoogt
Nog te zien Het lied van de zee 6+ | 
Pelle en de waterdieven 4+ 

Veendam
4 Filmhuis vanBeresteyn
Emil & Ida van de Hazelhoeve 4+ wo 
18 mrt, 14.00 

Zaandam
4 Filmtheater De Fabriek
De Superheld 8+ zo 8, zo 15, zo 22 
en zo 29 mrt | Knutselactiviteit zo 8 
mrt (aanmelden verplicht via kin-
derfilmdefabriek@gmail.com) 

Zwolle
4 Filmtheater Fraterhuis
Dummie de Mummie 6+ za 7 mrt en 
za 14 mrt, 15.45 | Jack bestelt een 
broertje 6+ za 21 mrt, 15.45 | zo 22 
mrt, 14.00 | Shaun het schaap 6+ 
wo 25 mrt en zo 29 mrt, 14.00 | za 
28 mrt, 15.45 |  IDFA Junior On Tour 
Anne vliegt | The Fencing Cham-
pion | Giovanni en het waterbal-
let | Johan

Jubileum Holland  
Animation Film Festival 
Het is feest, want het Holland Ani
mation Film Festival bestaat dertig 
jaar! De achttiende editie van het 
festival, die van 18 t/m 22 maart in 
het Louis Hartlooper Complex in 
Utrecht wordt gehouden, viert dat 
met onder meer een retrospectief 
van Nederlandse animatie van 
dertig jaar geleden. Voor het con-
trast staat er eigentijdse animatie 
tegenover. Zoek de verschillen. 
Nou ja, zoek, ze liggen voor het op-
rapen, want de animatiewereld is 
de laatste decennia onder invloed 
van de computer totaal veranderd. 
Zeker, er zijn nog animatiefilmers 
die met potlood en gum werken, 
maar ze behoren tot een uitster-
vend ras. Op het festival zijn ruim 
vierhonderd korte en lange anima-
tiefilms te zien. Het meest presti-
gieuze onderdeel is de elf titels tel-
lende speelfilmcompetitie. Hij laat 
zien dat in Azië en Europa de origi-
neelste en interessantste anima-
tiefilms worden gemaakt. Met 
Amerikaanse animatiefilms wordt 
het meeste geld verdiend, maar ar-
tistiek staan zij niet in de voorhoe-
de. Vijf van de films komen uit 
Azië, waaronder het uit de Japanse 
Ghibli Studio afkomstige When 
Marnie Was Here (Hiromasa Yone-
bayashi). De andere zes komen uit 
Europa, waaronder Shaun the 
Sheep Movie (Mark Burton, Ri-
chard Starzak), een film uit de 
Aardman Studio. Naast de speel-
filmcompetitie zijn er nog vijf 
competities: voor shorts (maxi-

maal 60 minuten), Nederlandse 
animatie, studentenfilms,  junior-
films en webanimatie. Daarnaast 
zijn er thematische programma’s, 
retrospectieven, talkshows, mas-
terclasses en lezingen. Het festival 
besteedt ook aandacht aan instal-
laties, waarin animatie een rol 
speelt. Zoals Pierre Héberts op de 
Utrechtse start van de Tour de 
France komende zomer geïnspi-
reerde installatie, die deel uit-
maakt van zijn wereldproject Pla-
ces and Monuments. De Frans- 
Mexicaanse kunstenaar Simon 
Gerbaud laat in de interactieve in-
stallatie SaVer objecten verdwij-
nen en verschijnen. Het publiek 
kan de vertoning beïnvloeden door 
te blazen of te schreeuwen. Van de 
Britse animatiekunstenaar Paul 
Bush en Zwitserse Aline Hochli is 
de installatie The Insect Cinema: 
een ruimte waarin niet mensen, 
maar vliegen en motten ‘film kun-
nen zien’. Over de gevolgen van kli-
maatverandering gaat de experi-
mentele installatie 3rd Page from 
the Sun van Theodore Ushev. De 
installaties staan op diverse loca-
ties in Utrecht opgesteld. Naar 
Kunsthal KAdE in Amersfoort 
moeten we voor de tentoonstelling 
Move On...!, over honderd jaar 
animatiefilmkunst. De expositie 
bevat onder meer werk dat de Chi-
nese kunstenaar Sun Xun als 
HAFF-artist in residence maakte.
 

HAFF.NL

Had Van Heugten 
het bij de slice of 
life-benadering 
gehouden en de 
karakters iets ver-
der uitgediept dan 
was Gluckauf heel 
geslaagd. Nu wor-
den in het laatste 
half uur een aantal 
grootse, dramati-
sche momenten 
op de toeschou-
wer afgevuurd die 
hun doel voorbij 
schieten.
111231
Barend de Voogd in de 
Filmkrant
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WHEN MARNIE WAS HERE

Lezersacties in maart

Still the Water
Op het subtropische Japanse ei-
land Amami-Oshima, tijdens een 
traditionele dansavond bij volle 
maan, ontdekt de 16-jarige Kaito 
een dode man in zee. Kaito, die 
toch al niet van de zee hield, is nu 
nog banger voor het water gewor-
den. Zijn schoolvriendinnetje 
Kyoko, die dol is op zwemmen, 
snapt hier niets van. Niettemin 
trekken de twee steeds dichter 
naar elkaar toe en worden verliefd 
op elkaar. “Feilloos laveert de Ja-
panse regisseur Naomi Kawase in 
Still the Water tussen spirituele en 
wereldse benaderingen van dood 
en rouw. Rondkijkend met de ogen 
van een puber, met een wispelturi-
ge zee als achtergrond”, aldus de 
Filmkrant. Ter gelegenheid van de 
home entertainmentrelease stelt 
Twin Pics vijf dvd’s van Still the 
Water beschikbaar voor lezers van 
de Filmkrant.

Leviathan
Kolya woont in een klein stadje in 
Noord-Rusland. Hij heeft zijn ei-
gen autoreparatiebedrijf, vlak 
naast het huis waar hij woont met 
zijn jonge vrouw en zijn zoon uit 
een eerder huwelijk. De burge-
meester heeft andere plannen met 
Kolya’s land en probeert hem uit te 
kopen, maar Kolya kan het idee dat 
hij alles dreigt te verliezen niet ver-
dragen. De Filmkrant schreef: “De 
allegorie Leviathan schetst de on-
dergang van een gewone man en 
uit zo subtiele kritiek op het com-

plete Russische sociale stelsel. De 
burgemeester heeft de rechterlijke 
macht in zijn zak, en weet zich bo-
vendien gesteund door de kerk. 
Meer nog dan over de politiek lijkt 
[regisseur Andrej] Zvjagintsev het 
met Leviathan dáárover te willen 
hebben: kerk en staat.” Winnaar 
van Prix du Scénario op het Festi-
val van Cannes 2014. Ter gelegen-
heid van de home entertainmen-
trelease stelt Lumière vijf dvd’s 
van Leviathan beschikbaar voor 
lezers van de Filmkrant.

3 Coeurs
Nadat Marc (Benoît Poelvoorde) de 
laatste trein richting Parijs heeft 
gemist, ontmoet hij Sylvie (Char-
lotte Gainsbourg). Al wandelend 
door de straten van een kleine pro-
vinciestad praten ze de hele nacht 
zonder het over zichzelf te hebben. 
Wanneer Marc de volgende och-
tend de trein neemt, spreken ze af 
elkaar een paar dagen later in Pa-
rijs te ontmoeten. Sylvie wacht op 
de afgesproken plek, maar Marc 
komt te laat. Hij probeert Sylvie te 
vinden maar komt uiteindelijk 
Sophie (Chiara Mastroianni) te-
gen, zonder te weten dat zij de zus 
is van Sylvie. 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. Ter gelegenheid van de 
home entertainmentrelease stelt 
Twin Pics vijf dvd’s van 3 Coeurs 
beschikbaar voor lezers van de 
Filmkrant.

Interesse?
Stuur een email met naam en adres 
naar info@filmkrant.nl en geef 
daarin aan voor welke actie u be-
langstelling hebt. N.B. In tegen-
stelling tot eerdere lezersacties 
geldt nu: slechts één actie per in-
zender. Wie het eerst komt, die het 
eerst maalt. Winnaars ontvangen 
bericht en over de uitslag kan niet 
gecorrespondeerd worden.

mailto:info@filmkrant.nl
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Bio Vakantieoord
jij toch ook?

sms BIO naar 4333 en doneer 2 euro

www.stichtingbio.nl

In het Bio Vakantieoord kunnen gezinnen met kinderen 
met een complexe handicap onbeperkt genieten.  
Jouw hulp is onmisbaar! 
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Paul  Ruven & Marian Batavier

BEKENDE FILM
M

AKERS PAUL RUVEN 

EN M
ARIAN BATAVIER W

ERKTEN 

O.A. M
EE AAN ‘ALASKA’, DAT EEN 

OSCAR VOOR BESTE BUITENLANDSE 

STUDENTENFILM
 W

ON.

LEES HET
VANDAAG!

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

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

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

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

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

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

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

Paul Ruven & Marian Batavier het gouden
FILMIDEE

IEDEREEN
KAN HET !
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DE FILMKRANT NIEUWSBRIEF

Elke week alles over de nieuwste films 

en het filmnieuws van de Filmkrant 

in uw mailbox? Meld u nu aan voor 

de Filmkrant nieuwsbrief via

filmkrant.nl/nieuwsbrief
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The HBO Effect

HET GEHEIM VAN HBO
De beste, meest vernieuwende Amerikaanse 
series waarover het meest gesproken en 
gekletst werd, kwamen jarenlang van HBO; van 
The Sopranos en The Wire tot Girls en Game of 
Thrones. Wat maakt HBO nou eigenlijk zo 
bijzonder?  DOOR JANNA REINSMA

De spreekwoordelijke mensen bij het koffiezetapparaat 
én de critici zijn het erover eens dat Amerikaanse televi-
sie in positieve zin niet meer is wat het geweest is. Sinds 
de late jaren negentig leven we zelfs in de tweede ‘golden 
age of television’ (de eerste was in de jaren 50 en begin 
jaren 60). En zo’n beetje al het goede kwam van betaal-
zender HBO. Een greep uit de succesvolste series: Sex 
and the City (1998), The Sopranos (1999), Six Feet Under 
(2001), The Wire (2002), Boardwalk Empire (2010), 
Game of Thrones (2011) en Girls (2012). Wat maakte HBO 
opeens zo visionair? In The HBO Effect doet Dean J. 
DeFino een poging te verklaren hoe het HBO-succes de 
Amerikaanse televisie blijvend heeft veranderd.

HBO was volgens DeFino niet ‘opeens’ visionair, 
maar al vanaf het begin in 1972. Als een van de eerste 
betaal-tv-netwerken begon HBO vijf jaar na de lance-
ring al eigen programma’s en films te produceren (‘ori-
ginal programming’), waarin van alles kon wat vanwege 
overheidscensuur op de landelijke tv niet mocht: 
geweld, seks en vloeken (met een fijn Amerikaans eufe-
misme ‘graphic content’ genoemd). Bovendien was 
HBO geen verantwoording schuldig aan adverteerders 
en hoefde de programmering hooguit gemiddeld, niet 
per se per programma, goed genoeg te zijn om de (witte 
en hoogopgeleide) doelgroep aan zich te binden. Daar-
door was er veel inhoudelijke vrijheid, en de afwezig-
heid van reclamepauzes maakte een heel andere span-
ningsboog en diepgang mogelijk dan die van een verhaal 
dat vier keer wordt opgeknipt.

Hoewel DeFino de periode tussen deze begintijd en 
de jaren 90 en daarna niet helemaal bevredigend ver-
bindt, geeft deze liberale en compromisloze voorge-
schiedenis van HBO wel een indruk van de achtergrond 
van de eigenzinnige HBO-series van rond de eeuwwis-

seling. Grote talenten uit tv en film kregen bij de zender 
volledige vrijheid en er werd geïnvesteerd in lange afle-
veringen, maar juist korte seizoenen. Dit maakte lang-
vertakte verhalen mogelijk met complexe personages en 
een rijkdom aan details en subplots, die zowel het high-
brow- als het lowbrow-publiek wisten te bekoren. De 
HBO-verhalen zijn vaak psychologisch realistisch, 
moreel ambigu, vol losse eindjes en zetten vaak de ver-
trouwde genres op hun kop, met The Sopranos als 
schoolvoorbeeld. Een hele lichting getroebleerde, duis-
tere, niet per se sympathieke of heldhaftige mannen als 
Don Draper of Walter White (van respectievelijk Mad 
Men en Breaking Bad van AMC) zou niet denkbaar 
geweest zijn zonder Tony Soprano (een onderwerp 
waarover Brett Martin al eens een boek schreef met de 
verrukkelijke titel Difficult Men). 

Dit is waarschijnlijk voor niemand groot nieuws. Een 
van de vele helazige dingen aan DeFino’s boek is de dis-
crepantie tussen zijn grenzeloze bewondering voor de 
inhoudelijke diepgang van HBO, en zijn eigen repetitieve 

en weinig verrassende analyses. Wie heeft er behoefte 
aan ronkende citaten van de CEO van de zender die tegen 
de scenarist van The Wire zegt: ‘Fuck it. Let’s do it. [...] If 
we didn’t put it on, who would?’ Wat we willen weten is 
wat er voor rigoureuze selectie plaatsvindt vóórdat 
iemand eenmaal ‘binnen’ is en carte blanche krijgt. 
Waarom kwamen series van Spike Lee en Kathryn Bige-
low niet voorbij de pilotfase? Welke keuzes zijn door-
slaggevend om dure series voortijdig te beëindigen? 
Welke inhoudelijke invloed gaat van HBO als producent 
uit? Door DeFino wordt het mysterie niet ontrafeld, 
maar eerder vergroot. Dat maakt dat je zijn antwoord op 
de vraag of HBO niet aan zijn succes ten onder zal gaan 
(antwoord: waarschijnlijk niet, want HBO blijft altijd 
vernieuwen) met een onderdrukte gaap tot je neemt, en 
de aardse gedachte niet geheel kan onderdrukken dat 
HBO ook maar een extreem rijke commerciële partij is 
die best vaak raak schiet maar ook heel vaak mis. 

The HBO Effect  DEAN J. DEFINO |  2014, BLOOMS-

BURY |  246 PAGINA’S |  € 18,99   

Kort
Basisboek Scenarioschrijven  JOOST SCHRICKX | 

2015, PELICULA FILM & TV |  € 19,95

Dit werk van Schrickx is echt 
een basisboek. Helder en staps-
gewijs loopt hij de fases door 
naar een goed scenario, opge-
deeld in hoofdstukken per genre. 
Een nieuw scenarioboek in onze 
eigen taal is een aanwinst, en 

het opnemen van de genres documentaire en 
opdrachtfilm is heel welkom in het aanbod. Het 
boek bevat veel voorbeelden en een code die 
toegang geeft tot een website met nog veel 
meer filmfragmenten, scenario’s en de moge-
lijkheid tot beoordeling van de oefeningen uit 
het boek. 

Saul Bass ANATOMY OF FILM DESIGN |  JAN-

CHRISTOPHER HORAK |  2014, UNIVERSITY PRESS OF 

KENTUCKY |  € 42,99

Dat Saul Bass een game chan-
ger was in de filmindustrie mag 
bekend zijn. Hij zette filmdesign 
en vooral de begintitels op de 
kaart en creëerde een heel eigen 
stijl en werkwijze. Hoe zich dat 
voltrok wordt door Horak in dit 
lijvige boek uiteengezet, maar 

het boek is niet alleen een biografie. Het gaat 
dieper in op de artistieke rol die Bass in de film-
wereld, en daarbuiten in zijn reclamewerk, 
gespeeld heeft. “Bass communicates meaning 
through composition, creating graphics in 
motion that are astounding today because they 
were produced with analogue technology rather 
than digital.” Een baanbrekende outsider noemt 
Horak hem. Hij verzon immers zijn eigen droom-
baan, maakte het tot zijn ambitie kunst met 
een grote letter K naar het grote publiek te 
brengen, en omringde zich met mensen die net 
als hij niet afhankelijk waren van het klassieke 
Hollywoodsysteem. Het enige nadeel van het 
boek zijn de summiere zwart-wit afbeeldingen. 
Dat had Bass toch anders gedaan.

The Hollywood Sequel  HISTORY & FORM, 1911 – 

2010 |  STUART HENDERSON |  2014, PALGRAVE 

MACMILLAN |  € 34,99

Hoewel het bijna altijd tegen-
valt, staan we er toch allemaal 
voor in de rij: de sequel. En hoe-
wel het idee heerst dat de film-
markt ermee wordt overstelpt, 
is er volgens Stuart Henderson 
tot nog toe weinig tot geen aca-
demische aandacht voor deze 

filmvorm geweest. Het eerste deel vertelt de 
geschiedenis van de vervolgfilm. Een hardnek-
kig vooroordeel is dat sequels een fenomeen 
zijn van de laatste dertig jaar, maar ze werden 
ook al voor de Tweede Wereldoorlog gemaakt. 
Het tweede deel van het boek gaat over vorm; 
want hoe ga je om met een vervolg dat ook een 
opzichzelfstaand verhaal moet zijn? En hoe ver-
houdt de sequel zich tot de economische en 
artistieke veranderingen in Hollywood, ofwel de 
conservative turn? 

SAMENSTELLING ANNE DE LOOS, INTERNATIONAL 

THEATRE & FILM BOOKS, LEIDSEPLEIN 26, 1017 PT 

AMSTERDAM, T 020-622 6489,  WWW.THEATREAND-

FILMBOOKS.COM   

Boeken

THE SOPRANOS
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Calvary
Kerk op de 
korrel
Voor sommige Britse recensenten een 
van de beste films van 2014, maar in Ne
derland enkel op dvd te krijgen. John Mi
chael McDonagh neemt in zijn tweede 
speelfilm Calvary met inktzwarte humor 
het misbruikverleden van de katholieke 
kerk op de korrel.

Er zijn soms films die tussen wal en schip 
vallen. Zoals Calvary, de tweede speelfilm 
van de Ierse regisseur John Michael McDo-
nagh. Diens debuut, de onconventionele 
buddy-komedie The Guard, was de meest 
succesvolle Ierse film van 2011 en deed het 
ook in de Nederlandse bioscopen aardig. Zijn 
nieuwste was na zijn première op Sundance 
vorig jaar een bescheiden hit in het festival-
circuit en belandde bij diverse critici op de 
lijstjes met beste films van 2014.

Kortom: een film waar een kleine distri-
buteur grote slagen mee zou kunnen slaan in 
de Nederlandse filmhuizen. Zeker gezien het 
uiterst actuele thema van de film: de rol van 
religie in de hedendaagse samenleving, en 
hoe om te gaan met geweld dat uit naam van 
het geloof wordt gepleegd. Maar Calvary is 
helaas niet in handen van een kleine distri-
buteur, maar van megastudio Fox, en die zag 
er geen brood in. Na een handvol festivalver-
toningen afgelopen najaar slaat Calvary de 
Nederlandse bioscopen dan ook over. Jam-
mer, want de broeierige, licht ontvlambare 
sfeer van de film is zeker gebaat bij een don-
kere zaal. De grappen van The Guard zijn er 
nog, maar ingebed in een serieuzer verhaal: 
McDonagh neemt de decennia van kinder-
misbruik binnen de (Ierse) katholieke kerk 
op de korrel.

De openingsdialoogzinnen zet de toon 
voor zijn film, die blijft laveren tussen 
zwaarte en sardonische kwinkslagen. Een 
priester (Brendan Gleeson) neemt de biecht, 
en de biechter opent fel: “Ik proefde voor het 
eerst sperma toen ik zeven was.” De priester 
riposteert: “Dat is nog eens een openings-
zin.” En vervolgens kondigt de onzichtbare 
spreker aan dat hij de priester over een week 

zal vermoorden, als vergelding voor het leed 
dat hem als kind werd aangedaan. Juist 
omdat die priester daar volstrekt geen 
schuld aan heeft.

De titel verwijst naar de Engelse bena-
ming van de heuvel buiten Jeruzalem waar 
Jezus werd gekruisigd, en door het expliciet 
vermelden van het verstrijken van de dagen 
maakt McDonagh zo een wat al te directe 
vergelijking met de kruisweg. Maar hij komt 
ermee weg dankzij zijn messcherpe dialo-
gen, ijzersterk gebracht door een ensemble 
van karakteracteurs, Gleeson voorop.

JOOST BROEREN 11111

Calvary  IERLAND, 2014 |  REGIE JOHN MICHAEL 

MCDONAGH |  MET BRENDAN GLEESON |  TE ZIEN OP DVD, 

20TH CENTURY FOX  

Welp
Kumbaya,  
motherfucker
Een groep jonge scouts gaat op kamp in 
een donker bos. Eenmaal aangekomen 
gebeuren er al snel vreemde dingen. 
Klinkt dit als een vertrouwd refrein? Is 
het ook. Maar rond een knetterend kamp
vuurtje kan dat best gezellig zijn, toont 
het Vlaamse debuut Welp.

Regisseur Jonas Govaerts, die na enkele 
opmerkelijke korte films met de horrorfilm 
Welp zijn speelfilmdebuut maakt, weet pre-
cies wat nodig is om een kampvuur lekker te 
laten knetteren. Charismatische hoofdrol-
speler: check. Sexy scoutleidster: check. 
Lokale psycho en dodelijke boobytraps: 
check. Onheilspellende elektrosoundtrack: 
check. Meest griezelige masker uit de 
Vlaamse filmgeschiedenis: check.

De welp uit de titel is Sam, een in zichzelf 
gekeerde jongen met een getroebleerd verle-
den. Op het scoutskamp in de Ardennen is 
hij de enige die lijkt te beseffen dat de groep 
meer te verduren zal krijgen dan muggen en 

opspelende tienerhormonen. Meer verklap-
pen zou zonde zijn, maar je kunt vast zelf 
bedenken wat een verwilderd boskind en een 
op hol geslagen stroper met een stel jonge 
knaapjes kunnen aanrichten. 

Govaerts houdt van horror. Liefhebbers 
van het genre zullen knipogen herkennen 
naar grootmeesters als Wes Craven, Tobe 
Hooper en Dario Argento. Maar ook wie 
gewoon eens goed wil huiveren mag dank-
baar zijn dat Govaerts’ vakkennis overduide-
lijk voortkomt uit jarenlang kijkplezier. In 
Welp staan de opbouw en het tempo even 
strak gespannen als de veren van de moor-
dende vallen waar Govaerts’ onschuldige 
slachtoffers op originele maar bloederige 
wijze mee in aanraking komen. Bovendien 
wordt het donkere bos magistraal gefilmd in 
het diep donkergroene kleurenpalet van 
Nicolas Karakatsanis, rijzende ster onder de 
Vlaamse cameramannen.

Schort er dan niks aan Welp? Jawel. Titus 
De Voogdt is al wat te oud om een geloof-
waardige scoutleider te spelen, twee ver-
schillende slechteriken is iets te veel van het 
goede en de Waalse zuiderburen worden wel 
erg karikaturaal in beeld gebracht. Maar wie 
daar echt over wil gaan zeuren, krijgt een 
enkeltje richting een obscuur Ardens bos 
cadeau.

Dat een met liefde gemaakte genrefilm die 
zichzelf niet te serieus neemt maar op geen 
enkel moment vervalt in parodie toch heel 
wat Vlamingen naar de bioscoop wist te lok-
ken, doet in ieder geval het beste hopen voor 
de diversiteit in het Vlaamse filmlandschap.

SAM DE WILDE 111231

Welp  BELGIË, 2014 |  REGIE JONAS GOVAERTS |  MET 

STEF AERTS, EVELIEN BOSMANS, TITUS DE VOOGDT |  TE 

ZIEN OP DVD, ENTERTAINMENT ONE  

Kinetta
Het lege oog 
De Griekse filmmaker Yorgos Lanthimos 
stond met Dogtooth aan de bron van de 
‘weird wave’ in de recente Griekse cine
ma. Zijn debuut Kinetta is nu alsnog op 
dvd te zien.

Vreemde zaken spelen zich af in een bijna 
verlaten hotel in een Grieks badplaatsje, dat 
is weggekwijnd na de komst van een olieraf-
finaderij vlak bij het strand. In een van de 
kamers doet een kamermeisje net alsof ze 
zichzelf wurgt, door keer op keer een scène 
uit een politieserie na te doen. Een mede-
werker van een nabijgelegen fotowinkel is 
door al het dupliceren en kopiëren van beel-
den geheel losgezongen van de oorspronke-
lijke wereld. En het derde personage, een 
politieman, heeft een obsessie met spelletjes 
en regels, een beetje in de geest van Dog-
tooth, de doorbraakfilm van Yorgos Lanthi-
mos, waarin een gezin er geheel eigen regels 
op nahoudt. Zijn zelden vertoonde debuut 
Kinetta (2005) is nu uitgebracht door de 
Britse distributeur Second Run, die vergeten 
en herontdekte films een tweede leven gunt. 
De kijker krijgt in Kinetta expres geen enkele 
kans om zich te binden aan het drietal, alsof 
ze in het lege oog van een depressie zitten. 
Het lot van de personages is niet relevant, 
dissociatie is hier het sleutelwoord. Men valt 
elkaar enkel in de armen als ze een moord-
scène exact proberen na te spelen, bij voor-
keur op afgelegen bedrijventerreinen. Als je 
hier zelf, net als de personages, niets bij 
voelt, gaat dat gelijk op met hun bevroren 
gemoedstoestand, die zo groter wordt dan 
een particulier probleem – het wordt ook 
ons probleem.

In een bonusinterview op de dvd wordt 
een uitspraak van filmmaker Jacques Rivette 
aangehaald, die ook van toepassing is op 
Kinetta: “Het enige dat plaatsvindt, is de 
plaats zelf.” Die plaats is hier het hotel, dat 
tegenwoordig ook in het echt vooral bevolkt 
wordt door arbeiders van de olieraffinaderij. 
Lanthimos laat het drietal hier als verloren 
dansers hun passen uitvoeren, zonder de 
houvast van de taal, die in dit afgevlakte oord 
zijn reliëf heeft verloren.

MARISKA GRAVELAND 11111

Kinetta  GRIEKENLAND, 2005 |  REGIE YORGOS 

LANTHIMOS |  MET EVANGELIA RANDOU, ARIS 

SERVETALIS, COSTAS XIKOMINOS |  TE ZIEN OP DVD, 

SECOND RUN (IMPORT, REGIO 2)   
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‘Controversieel’ was het bijvoeglijk naam-
woord dat Michael Haneke jarenlang stee-
vast vergezelde, maar je hoort die term 
beduidend minder vaak vallen sinds hij in 
2012 met Amour zijn tweede Gouden Palm 
(de eerste was voor Das weisse Band in 2009) 
en vervolgens ook nog de Oscar voor Beste 
Buitenlandse Film won. Toch zijn er nog 
altijd filmliefhebbers die zijn oeuvre mijden. 
Dat is ontegenzeglijk beter voor de gemoeds-
rust. Want laat je je door Hanekes tegen-
draadse films uit je comfortzone rukken, dan 
riskeer je een eeuwig wantrouwen tegen het 
fenomeen film. Een gezond wantrouwen, 
welteverstaan.

Geweld als habitat
In de jaren negentig stond de Oostenrijker 
garant voor de meest claustrofobische bio-
scoopervaringen, met Funny Games (1997) 
als berucht hoogtepunt. Het rumoer rond 
die film met zijn bijna sadistisch misleidende 
titel wekte de belangstelling voor de thema-
tisch verwante voorgangers Der siebente 
Kontinent, Benny’s Video en 71 Fragmente 
einer Chronologie des Zufalls, die hij zelf zijn 
“trilogie van emotionele vergletsjering” 
doopte. In elk van die drie films wordt door 
gewone burgers – een tiener, een student, 
een echtpaar – een geweldsdaad gepleegd, 
waarvan Haneke weliswaar de omstandig-
heden schetst maar zonder dat daar een 
bevredigende motivatie uit naar voren komt.

De vraag waarop geen antwoord komt is 
een constante in het oeuvre van Michael 

Haneke. Alleen dat al brengt een gevoel van 
claustrofobie met zich mee: alsof we ons in 
een game bevinden waarin we de kamer pas 
mogen verlaten wanneer we het raadsel heb-
ben opgelost. Maar het is precies die percep-
tie – dat we door de gewelddaad voor een 
raadsel worden geplaatst – die Haneke keer 
op keer aan de kaak stelt. Wat zijn films ons 
tonen, is dat geweld geen aberratie is; het is 
onze habitat. Onze samenleving stoelt in 
gelijke mate op de gecontroleerde uitoefe-
ning van geweld én op de ontkenning daar-
van. Ontregelend wordt het pas, wanneer de 
willekeur zijn intrede doet.

Contouren
De doorgaans nogal summiere uitwerking 
van de personages onderstreept dat aspect 
van willekeur. Gezichten verschijnen vaak 
pas na verloop van tijd in beeld, en van hun 
persoonlijkheden krijgen we slechts de con-
touren te zien: in wat voor huis ze wonen, 
welke auto ze rijden, hoe ze zich kleden en 
van welke muziek ze houden – en zelfs dat 
laatste is bij Haneke minder een kwestie van 
persoonlijke smaak dan van sociale klasse: 
popmuziek voor de gewone burger, klassiek 
voor de welgestelden. Zij heet Anna of Anne, 
hij Georg, Georges of George. Non-descript 
als ze zijn, nodigen ze nauwelijks uit tot 
identificatie, maar dat wil niet zeggen dat 
hun lot ons niet aangaat. Of raakt.

We moeten het alleen wel stellen zonder 
de behaaglijkheid van een eenduidige 
moraal. Want in Hanekes films gaat die alle 

kanten op, en de personages die er zich het 
hardst op beroepen hebben zelden goeds in 
de zin. Morele argumenten zijn vaak niets 
anders dan een instrument voor machtsuit-
oefening. In de interactie met kinderen – die 
in zijn films bijna altijd een essentiële rol 
vervullen – komt dit het scherpst tot uiting. 
Hoe een groep kinderen in een protestants 
Noord-Duits dorpje aan de vooravond van 
de Eerste Wereldoorlog door deze ethiek 
gevormd wordt (inderdaad, we kunnen nu 
uittellen dat zij twintig jaar later tot de 
beroepsbevolking van nazi-Duitsland zullen 
behoren) is het onderwerp van Das weisse 
Band, die als ondertitel meekreeg Eine deut-
sche Kindergeschichte. Op het eerste oog 
doet de film zich voor als een historische 
detective, maar dat maakt allemaal deel uit 
van het spel dat Haneke speelt met de ver-
wachtingen van zijn publiek, dat klaar zit 
voor een ontknoping aan het einde.

 
Vertrouw niet op mij
De bereidheid om ons door de filmmaker te 
laten leiden: Michael Haneke confronteert 
ons er keer op keer mee. Vertrouw niet op 
mij, doceert hij. Reduceer jezelf niet tot een 
machteloos subject. Hij maakte dit expliciet 
in Funny Games, waar het publiek partij 
wordt in een pervers spel waaruit de maker 
zelf zich juist volledig terugtrekt. God 
bestaat niet, zelfs niet voor hen die dat al 
wisten. 

Niet voor niets besloot Haneke tien jaar 
na dato om van zijn meest provocatieve film 
een Amerikaanse remake te maken: Funny 
Games US. Want als de filmkunst ergens de 
rol van een hedendaagse mythologie vervult, 

dan is het wel in Hollywood: daar waar zelfs 
oorlogsmisdadigers helden kunnen worden, 
als dat de heersende ideologie dient. Dat is 
een reductie van filmische potentie en een 
infantilisering van het publiek, waartegen 
Haneke zich keert. Film is er niet om nieuwe 
mythen te creëren. Er zijn nog zoveel oude 
om te worden ontkracht. 5

Deze maand op MUBI
PARTIJ IN EEN 
PERVERS SPEL
De Filmkrant en VODplatform MUBI presenteren elke maand een geza
menlijk filmprogramma. Filmkrantlezers kijken drie maanden gratis. 
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Viermaal Haneke
27 februari Der siebente Kontinent/The 
Seventh Continent (1989)
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Zufalls/71 Fragments of a Chronology of 
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13 maart Funny Games (1997)

20 maart Das weisse Band (2009)
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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 je wekelijks op 
filmkrant.nl.

Aimer, boire et chanter
De laatste film van de in maart 
2014 overleden filmgrootheid 
Alain Resnais kreeg nog geen 
Nederlandse release, op enkele 
festivalvertoningen na. Nu is 
hij verkrijgbaar onder de 
Engelse titel Life of Riley, naar 
het toneelstuk van Alan Ayck-
bourn waarop Resnais zijn 
passende slotstuk voor een 
rijke carrière baseerde. 
 DVD, R1 |  KINO LORBER

R100
‘Niet geschikt voor personen 
onder de 100’, legt de poster 
van R100 de titel uit (‘rated 
100’). De nieuwste film van 
Hitoshi Matsumoto (Big Man 
Japan, Symbol, Scabbard 
Samurai) zoekt inderdaad de 
grenzen van het ratings- 
systeem op, met een sm-plot 
waar 50 Shades of Gray, 
ahum, bleekjes bij afsteekt. 
 DVD/BLU-RAY, R1/A |  CINEDIGM

3x Errol Morris
Verspreid over twee uitgaves 
brengt Criterion de eerste drie 
films van documentaire- 
grootmeester Errol Morris uit. 
Waar Gates of Heaven en Ver-
non, Florida stukjes tonen uit 
de levens van alledaags Ame-
rika, stelde klassieker The Thin 
Blue Line met succes een 
gerechtelijke dwaling aan de 
kaak. 
 DVD/BLU-RAY, R1/A |  CRITERION

Man of the West
Klassieke western met een 
van de laatste rollen van Gary 
Cooper, waarover Godard des-
tijds schreef: ‘Dankzij Anthony 
Mann herontdekken we de 
western, zoals men op de 
basisschool de rekenkunde 
ontdekt. Waarmee ik wil zeg-
gen dat dit zowel een van de 
meest intelligente films is, als 
een van de simpelste.’ 
 DVD+BLU-RAY, R2/B |  EUREKA! 

Ride the Pink Horse
In hetzelfde jaar dat hoofdrol-
speler/regisseur Robert Mont-
gomery Lady in the Lake uit-
bracht, een gimmick- film die 
geheel vanuit het oogpunt van 
detective Phillip Marlowe 
bezien wordt, kwam hij ook 
met deze zwartkomische noir. 
Minder bekend, maar daar 
brengt deze Criterion-uitgave 
hopelijk verandering in. 
 DVD/BLU-RAY, R1/A |  CRITERION
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Deze week, wanneer ik dit schrijf, zal ik mijn laatste col-
leges geven. Misschien niet mijn laatste colleges ooit, 
maar wel voor nu – en de laatste in een stabiele baan aan 
een universiteit. Op de jeugdige leeftijd van 55 ga ik weer 
terug naar freelance schrijven en verwante filmische 
avonturen.

Serge Daney omschreef cinefilie ooit als “de eeuwige 
terugkeer naar een fundamenteel genot”. Een genot dat 
voor elke cultuur weer anders is, en voor elke generatie, 
en uiteindelijk voor elk individu. Maar wat het ook is 
dat voor ieder van ons de kern van de cinefiele passie 
bepaalt, dat is waar we, blijkbaar, naar zullen terug-
keren.

Vaak, als ik lees over de beste essayisten en critici – 
zoals Raymond Durgnat of Siegfried Kracauer – 
bespeur je het plezier bij hun bewonderaars als ze 
opmerken dat, vooral wanneer het leven van de criticus 
zijn einde naderde, zijn of haar avonturen de cirkel rond 
maken: dat ze helemaal terugkomen bij wat ze voor het 
eerst het genot bracht. Ze keren terug bij hun oerobses-
sies, naar de vonk die hen voor het eerst het spel bin-
nenvoerde – terwijl de filmgeschiedenis, zonder hen op 
te merken, zich verder voltrok. Het is poëtisch, het is 
sentimenteel, maar het is ook een beetje triest: alsof de 
cinefiel gedoemd is achteruit te reizen. 

Instinctief, en puur voor het plezier, construeerde ik 
mijn laatste semester met colleges rond specifieke films 

die tot de eerste films behoren die ik obsessief tot in 
detail bestudeerd heb: Henry Hathaways surrealisti-
sche meesterwerk Peter Ibbetson (1935), Hitchcocks 
perfecte Notorious (1946), Cassavetes’ sublieme Gloria 
(1980). Ik heb nog aantekeningen van toen, analyses van 
scènes en lijstjes met shots die ik maakte toen ik die 
films rond mijn 18e of 20e zag, en die gebruikte ik in 
mijn colleges van 2014/2015.  Ik had het gevoel dat ik 
plotseling ‘het boek weer opensloeg’ over deze heerlijk 
rijke films, en weer onderzocht welke intieme greep ze 
altijd op mijn geest hebben gehouden, en moest toege-
ven dat, ondanks elke truc van de filmanalyse, hun 
diepste geheimen mij altijd zullen ontgaan.

Was ik de cirkel rond aan het maken? Of zal de cirkel 
altijd, in genade, stuk zijn? In een ander laatste college 
richtte ik me op twee filmmakers die ik liefheb en hoger 
heb zitten dan bijna alle andere: Fritz Lang en Ernst 
Lubitsch. Ergens tegen het einde keek ik Lubitsch’ Hea-
ven Can Wait (1943) opnieuw – en beleefde opnieuw 
een bepaald zinderend moment dat, op de leeftijd van 
14 of 15, mijn cinefiele ziel vormde naar wat het vandaag 
de dag nog steeds is.

Heaven Can Wait is een film over tijd, geleefde tijd – 
de tijd die voortgaat, die ouder wordt, gemarkeerd door 
de cyclus van verjaardagen en jubileums – en de tijd die 
terugslaat op zichzelf, die echoot en zichzelf herinnert, 
dankzij terugkerende jaarlijkse rituelen. Een prachtige 

en oneindig melancholische film. In een scène ergens 
rond de 96ste minuut denkt Henry (Don Ameche) 
samen met zijn vrouw Martha (Gene Tierney) terug aan 
het verleden in dezelfde kamer waar ze elkaar 25 jaar 
geleden ontmoet hebben. En ze dansen. Terwijl ze naar 
het midden zwieren van de verder lege ruimte, gaat de 
camera – in een beweging die bepaald niet typisch is 
voor Lubitsch, realiseerde ik me later – omhoog naar 
het plafond om ze, heel kort, van een afstandje in het 
frame te vangen. En tijdens deze film vertelt Henry’s 
stem op de soundtrack: “Ik wist het toen niet, maar dit 
zou onze laatste trouwdag zijn. Het was de laatste keer 
dat we samen dansten. Martha had nog maar een paar 
maanden over. En die maakte ze tot de gelukkigste van 
ons leven”.

De kloof tussen beeld en geluid, tussen visie en 
begrijpen, tussen het huidige moment van geluk en het 
komende moment van verdriet: verwoestend voor een 
jonge cinefiel in z’n tienerjaren! Maar het liet mij ook 
echt de magie van deze fantastische kunst zien: de 
kunst van de ellips. Lubitsch overstijgt de dood door die 
te omzeilen, eroverheen te springen, door die weg te 
stoppen in de discrepantie tussen de dans die we zien en 
de stem die we horen. Precies in die ellips ontsnapt de 
tijd aan z’n voorwaartse tred en z’n eeuwige wederkeer, 
precies in die ellips kunnen we een wedergeboorte  
ervaren. 5

VAARWELS, HELE CIRKELS 
EN ELLIPSENDe Australische filmcriticus Adrian Martin 

kijkt naar opvallende discussies en tendensen 
rond filmmakers.  DOOR ADRIAN MARTIN 
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Actie!

Concertgebouwplein 10, 
1071 LN Amsterdam,  
2 september 2014, 
15.25 uur

Terwijl de rookmachine op volle toeren 
draait in de Grote Zaal van het Koninklijk 
Concertgebouw neemt de opnameleider het 
woord. “Ik zal even uitleggen wat we gaan 
doen”, zegt hij. “Precies hetzelfde als net. 
Dat was helemaal perfect, daar gaan we niks 
meer aan veranderen. Attentie voor opna-
men, allemaal stil, en… actie!”

Het is 1982. André Hazes – smoking, 
witte boorden, poedelkapsel – komt de trap-
pen van het Concertgebouw aflopen. Als 
klein jongetje glipte hij er al eens stiekem 
naar binnen en zag hij Muddy Waters optre-
den. Hoewel hij er geen snars van begreep, 
bezorgde de Amerikaanse blueszanger hem 
wel kippenvel.

Nu staat hij zelf op het podium. Hij knikt 
naar het orkest en begint te zingen: “Ach, zeg 
maar niets meer / ik ga wel weg, dan ben je 
vrij. / Zeg maar niets meer / jij was al maan-
den niet van mij.” Het plukje publiek, dat zo 
is neergezet dat het lijkt alsof de hele zaal vol 
zit, deint, klapt en zingt uit volle borst mee. 
Voor alle zekerheid houdt een productie-
medewerker op een wankel keukentrapje 
enorme borden met de tekst omhoog.

Als Hazes klaar is, klatert het applaus hem 
tegemoet. Een tweede productiemedewerker 

werpt rozen van achter de camera richting 
Hazes. De kleine, gezette zanger balt zijn 
vuist in de richting van het balkon. Daar zit 
zijn vader (gespeeld door Raymond Thiry), 
die hij jaren niet heeft gezien.

Bloed, zweet & tranen wordt een speelfilm 
over het leven van André Hazes. De regie is in 
handen van Diederick Koopal, die furore 
maakte met De marathon (2013) en eerder 
een Unox Knakworsten-commercial regis-
seerde met de echte André Hazes in de 
hoofdrol (“Het enigste worstje dat gewoon 
gebleven is”). Het scenario is geschreven 
door Frank Ketelaar (Overspel, All Stars, 
Vuurzee, In Oranje), die samen met Kees 
Prins ook tekende voor het scenario van de 
met een Musical Award onderscheiden Joop 
van den Ende-musical Hij gelooft in mij. 
Martijn Fischer, die alom werd geprezen 
voor zijn vertolking van de volkszanger in die 

musical, is André Hazes. Hadewych Minis 
herneemt haar rol van zijn ega Rachel. Op de 
eerste rij, buiten beeld, bladert ze gedachte-
loos door het script. Film is wachten, weet 
ze.

Als de muziek is weggestorven, overlegt 
Koopal even met opnameleider Sander Don-
ker. Terwijl een deel van het publiek wordt 
verplaatst, nemen twee dames Fischers 
make-up, strik en krullen onder handen. Een 
derde productiemedewerkster geeft ’m een 
bekertje Bar-le-Duc. De echte Hazes had 
bier gedronken, verder is de overeenkomst 
griezelig. Niet alleen fysiek, vooral ook de 
maniertjes. Fischer blijft Hazes, ook als hij 
tussen twee takes door RTL Boulevard wordt 
geïnterviewd over allerlei wereldse zaken. 

JAN PIETER EKKER
FOTO BOB BRONSHOFF

Bloed, zweet & tranen  NEDERLAND 2015 | 

SCENARIO FRANK KETELAAR |  REGIE DIEDERICK 

KOOPAL |  PRODUCTIE LEMMING FILM |  IN COPRODUCTIE 

MET A PRIVATE VIEW |  UITVOEREND PRODUCENT JET 

CHRISTIAANSE |  CAMERA BERT POT |  MONTAGE MARC 

BECHTOLD & MANU VAN HOVE |  PRODUCTION DESIGN 

ALFRED SCHAAF |  KLEDING ALETTE KRAAN |  MAKE-UP 

MARJON HOOGENDOORN |  MUZIEK REC SOUND 

ANTWERPEN |  MET MARTIJN FISCHER, MATHEU HINZEN, 

HADEWYCH MINIS, FEDJA VAN HUÊT, RAYMOND THIRY 

EN MARCEL HENSEMA |  KLEUR, PLM 109 MIN  |  OMROEP 

AVROTROS |  DISTRIBUTIE A-FILM |  TE ZIEN VANAF 2 
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ALLE DEPARTEMENTEN ONTFERMEN ZICH OVER MARTIJN FISCHER 
(ANDRÉ HAZES). LINKS VAN HEM MARJON HOOGENDOORN (MAKE-
UP), RECHTS LILIAN WADILLIE (KOSTUUMS), SUSANNA DE GROOT (SET 
DRESSER) EN LIEVEN VERBRAKEN (GELUID).

Volgende maand  KOERAAJ KOERAAJ   FRANK
THE LOOK OF SILENCE   ATLANTIC.   MANGE TES 
MORTS  KNIGHT OF CUPS 
WHEN MARNIE WAS 
THERE  EX MACHINA

LILTING  I’M THE SAME, I’M AN OTHER  CAKE
IM LABYRINTH DES SCHWEIGENS  HUNGRY 
HEARTS  O APOSTOLO  THE WATER DIVINER

CHILD 44  LES HÉRITIERS  TORN  BLOED, ZWEET & TRANEN  DE ONTSNAPPING

   DE NOTENKRAAK   DE  BOSKAMPI’S   DANNY COLLINS  
LA FAMILLE BÉLIER  LE DERNIER COUP DE MARTEAU



Academy Award® Nominee

michelle
williams

Academy Award® Nominee

kristin
scott thomas

matthias
schoenaerts

based on the 
bestselling novel

from the director of 
the duchess
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