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R E DAC T I O N E E L  In de week dat wij 
deze Filmkrant maakten was er een zonsver-
duistering. Een lichtspektakel waarvoor we niet 
eens het bioscoopduister hoefden op te zoeken, 
maar alleen naar buiten kijken. Als het tenmin-
ste niet de meest grijze dag van de afgelopen 
winter was.

Het was zo grauw dat we zelfs vergaten waar 
het zuidoosten was.

Waar kwam het licht vandaan?
Terwijl we via een livestream meekeken met 

de cockpit van een vliegtuig dat boven de wol-
ken boven de Faeröer-eilanden vloog, waar de 
zon langzamerhand de vorm van een maansik-
keltje kreeg voordat het licht helemaal zou ver-
dwijnen, keken we toch nog maar een keer naar 
buiten. En daar was hij. Een lachend maantje 
van helder wit oplichtend in de vuilwitte lucht.

Met zoveel wolkensluier was het vast wel 
even veilig om zonder eclipsbrilletje te kijken.

Ik moest aan Joseph Plateau denken, de Bel-
gische uitvinder van de phenakistiscope - een 
ronde schijf met afbeeldingen die in beweging 
gebracht de illusie van bewegende beelden gaf 
– die blind werd nadat hij in zijn leven teveel in 
de zon had gekeken. Plateau onderzocht de 
nawerking van licht op het netvlies, het ver-
schijnsel dat een beeld nog even op het oog 
blijft ‘hangen’. 

Deze en andere ontdekkingen zouden onder 
andere leiden tot de ontdekking van de cinema-
tograaf van de gebroeders Lumière.

Is film ontstaan door te lang in de zon te kij-
ken?

Of is de filmgeschiedenis zelf ook projectie 
van dat idee op deze eerdere experimenten?

Als trouwe lezer van de Donald Duck (ja, ik 
weet het, een vervelende eend, maar ik ben zo 
dol op Kwik, Kwek en Kwak) werd ik deze week 
ook vergast op een speciaal filmnummer. Het is 
immers 120 jaar geleden dat de Lumières hun 
eerste filmvertoning organiseerden. Oom 
Donald heeft van Oom Dagobert een oude film-
camera uit zijn rommelkluis gekregen met een 
wel heel bijzondere eigenschap: alles wat hij 
filmt wordt door de camera opgeslokt - net 
zoals de zon door het zwarte gat van de maan – 
maar komt weer tevoorschijn als hij het filmpje 
afspeelt (de kinematograaf was immers camera 
en projector ineen). Niet als filmbeeld maar in 
het echt.

In de wereld van Donald Duck is dat geen 
wonder. Het is “gewoon een kwestie van projec-
teren”.

Maar Kwik, Kwek en Kwak willen het naadje 
van de kous weten. En aan wie kunnen ze dat 
beter vragen dan aan de gebroeders Lumière 
zelf? Dus toveren ze de beide heren met hoge 
hoed en al tevoorschijn door ze eerst te filmen 
vanaf hun eiPhone waarmee ze alle films kun-
nen bekijken die ooit gemaakt zijn.

Ik wil ook zo’n eiPhone 
 DANA LINSSEN

TWITTER @DANALINSSEN

DE FILMKRANT   
#375 APRIL 2015   3

T H E  FO R B I D D E N  R O O M
G U Y  M A D D I N  R O E P T  D E  G E EST E N 

VA N  V E R LO R E N  F I L M S  O P 
4 1 3



Niet te missen 
Ga deze maand in ieder geval naar:
1  The Look of Silence 4 14
2  Frank 4 10
3  Ex Machina 4 6
4  Atlantic. 4 20
5  Lilting 4 16
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EX MACHINA 
Imagine Film Festival 
houdt van robots 4 6 

WILLIAM KENTRIDGE 
Fantasmagorische skelettendans 4 18 

THE LOOK OF SILENCE 4  14

THE SALT OF 
THE EARTH 
GEMIST? 
 
Word nu donateur van de Filmkrant 
en ontvang de nieuwe Wim  
Wenders als welkomstgeschenk! 

Word nu donateur van de Filmkrant 
en ontvang als welkomstgeschenk 
de dvd of de blu-ray van The Salt of 
the Earth, een documentaire van 
Juliano Ribeiro Salgado en Wim 
Wenders. Bent u zelf al donateur en 
brengt u een nieuwe donateur aan? 
Dan ontvangt u allebei het 
welkomstgeschenk.* 

De Filmkrant schreef over The Salt of the Earth:
“Sociale fotografie als een ‘hit and run’-activi-
teit vindt de Braziliaanse documentaire foto-
graaf Sebastião Salgado gruwelijk. In zijn impo-
nerende oeuvre draait het om aandacht en 
empathie, blijkt uit deze voorbeeldige docu-
mentaire.

Nadat Salgado na de Rwandese gruwelen het 
niet meer aankon nog langer menselijke ellende 
te fotograferen, ontwikkelde hij zich tot natuur-
fotograaf. Rond het oude familielandgoed in 
Brazilië heeft hij honderden hectares bos laten 
aanplanten. Zijn nieuwe missie is het redden 
van het milieu: “De vernietiging van de aarde is 
niet onvermijdelijk.” Aan Salgado zal het niet 
liggen.”

* Stort €35,- (of meer) op rekeningnummer 
NL51 ABNA 0438 6553 70 t.n.v. Stichting Fuur-
land te Amsterdam, o.v.v. ‘nieuwe donateur’, uw 
adresgegevens en ‘dvd’ of ‘blu-ray’. Deze aan-
bieding is geldig tot 30 april. Met dank aan Twin 
Pics.
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NOOIT 
MEER RARE  
RECLAME
Een van de grote genoegens van televisie is dat 
je daar nog wel eens een reclame ziet die niet 
voor jou bedoeld is. Voor een nieuw model KIA 
of Kukident kleefpasta bijvoorbeeld. Het geeft je 
een idee van de wereld buiten je eigen ver-
trouwde kringetje. Op internet is dit niet meer 
het geval. Je wordt hier zo goed in de gaten 
gehouden dat je vrijwel alleen nog wordt lastig-
gevallen met reclames die op jou zijn toege-
spitst. Die reis naar Griekenland waar je over 
hebt gemaild met vrienden keert terug als aan-
bieding op een banner. Omdat je geen relation-
ship-status op Facebook hebt ingevuld word je 
bestookt met advertenties van datingsites. Heb 
je een keer een paar schoenen bekeken op 
Zalando dan blijft dit wekenlang opduiken in de 
reclameruimte van bijna elke website die je 
bezoekt. Met andere woorden: het net sluit zich 
om je heen. Je bent niet anoniem en kunt amper 
meer ontsnappen aan je eigen voorkeuren.

Hoe anders is dit bij televisie. De mismatch 
tussen je eigen smaak en het aanbod is hier 
vaak verfrissend groot. Tv is immers hard op 
weg om een medium voor bejaarden en werklo-
zen te worden. Dat zie je terug in televisiecom-
mercials, die een nieuw dieptepunt van lomp-
heid en ongemakkelijke humor hebben bereikt. 
Maar er is een kentering in aantocht. Op tv is de 
reclame altijd aangepast geweest aan het soort 
kijkers dat het programma na het reclameblok 
gewoonlijk trekt. Dat gaat veranderen. Het 
schijnt dat een kwart van de televisies in Neder-
land al is aangesloten op internet. Dat betekent 
dat de reclametechnieken die op internet nor-
maal zijn straks ook gebruikt kunnen worden op 
tv. Namelijk het vertonen van relevante reclame 
op basis van iemands internetgedrag. RTL 
Group kocht vorig jaar voor meer dan 100 mil-
joen euro een meerderheidsbelang in een bedrijf 
genaamd SpotXchange. Deze firma ontwikkelt 
‘automated trading’-technologie. De adverteer-
der die het meest biedt mag reclame vertonen 
aan een persoon met een aantrekkelijk profiel. 
Bijvoorbeeld een Randstedelijke man met 
welstandsklasse X, leeftijdscategorie Y en inte-
resses Z. Als dit straks ook normaal is op tv is 
het voorbij met verwondering over rare reclame.
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4John Appel is klaar met Hazes
Hazes-film Bloed, zweet & tranen was nog 
niet voor de pers te zien bij het uitkomen van 
deze Filmkrant, dus keken we met John Appel 
(Zij gelooft in mij) terug op vijftien jaar Hazes-
liefde.

De Nederlandse liefde voor André Hazes 
lijkt onuitputtelijk. Na de succesvolle musical 
Hij gelooft in mij is er nu de speelfilm Bloed, 
zweet & tranen. De nationale verering van de 
zanger begon ruim vijftien jaar geleden met 
John Appels documentaire Zij gelooft in mij. 
De maker over de eeuwige Hazesliefde.

Appel is ervan overtuigd dat zijn film een 
beslissende rol heeft gespeeld in de omarming 
van Hazes door de intellectuele goegemeente. 
“Vóór mijn film was Hazes camp, men deed 
gekscherend over hem. In die sfeer laat ik Zij 
gelooft in mij ook beginnen, maar later veran-
dert de toon. Je kunt niet koud blijven onder 
de kwetsbaarheid van Hazes als het mis gaat 
met hem.” Dat Hazes na zijn dood populairder 
werd dan ooit, verklaart Appel uit zijn unieke 
persoonlijkheid. “Iedereen besefte dat hij een 
volkszanger was geweest die iedereen kon 
raken. Dat is uniek. Van zo iemand heb je niet 
zomaar een tweede. Iemand als Marco Borsato 
heeft nooit die brede aantrekkingskracht 
gehad.” 

De film had invloed op het beeld van Hazes, 
maar ook een grote invloed op Hazes zelf, 
meent Appel. “Hij had altijd een minderwaar-
digheidsgevoel, maar door de film kreeg hij 
meer zelfvertrouwen. Hij voelde zich plotse-
ling geen volkszanger meer, maar artiest. Hij 
ging zwarte kleding en een hoed dragen. Hij 
werd een soort Charles Aznavour.” Zij gelooft 
in mij leverde het oermodel voor alle latere 
Hazesuitingen, stelt Appel. “Het beeld van 
Hazes in de musical lijkt erg op dat in mijn 
film. De musical is schatplichtig aan de film. 
Neem alleen al de titel: Hij gelooft in mij. Nee, 
ik heb er geen moeite mee, maar constateer 
het alleen maar.”

Dat Appel als Hazesautoriteit wordt gezien, 
blijkt uit het contact dat de makers van Bloed, 
zweet & tranen met hem zochten. “Regisseur 
Diederik Koopal wilde horen wat mijn erva-
ringen met Hazes waren. Ik heb hem als soci-
aal en asociaal mens meegemaakt, maar zijn 
sociale kant gaf uiteindelijk de doorslag.” 

Appel vindt het verstandig dat de makers 
Martijn Fisher, die Hazes in de musical 
speelde, de zanger ook in de film laten spelen. 
“Het publiek moet accepteren dat je naar 
Hazes kijkt en Fischer heeft bewezen dat hij 
dat kan bereiken.” De filmposter, waarop 
Hazes op de rug is te zien, heeft veel overeen-
komsten met de poster van zijn film. “Het 
medium shot van Hazes, het gouden kettinkje 
met Rachel: het zijn exact dezelfde elementen. 
Alles wat na Zij gelooft in mij met Hazes is 
gebeurd, refereert aan beeldelementen uit die 
film.” 

Wat Hazes voor Appel betekent? “Dit is mij 
allerlaatste interview over hem. Ik ben er nu 
wel klaar mee.”

 JOS VAN DER BURG

RECENSIES 
4 20 Atlantic. De surfer die niet weerom 
kwam When Marnie Was There Ghibli en 
het einde van een tijdperk 4 21 Im Laby-
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man die niet wilde huilen 4 22 O apósto-
lo Spaans spookdorp lokt toeristen Les 
combattants Spelen met water en vuur
Jimmy: All Is by My Side Briljant war-
hoofd 4 23 Torn Schuldig tot onschuld 
bewezen is Mange tes morts Explosie van 
rauwe energie
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De robot raakt emotioneel steeds meer volgroeid. Robots 
proberen ons nu zelfs al op Tinder te verleiden. De mens moet zijn 
unieke plek gaan delen, zo is te zien in het programma We Love 
Robots op het Imagine Film Festival. DOOR MARISKA GRAVELAND

Tussen alle schreeuwerige radiocommercials door kon 
je laatst ineens de sonore stem van Arnon Grunberg 
horen: “In elk systeem is de mens de zwakste schakel”, 
zegt hij in een reclame voor zijn nieuwste boek. De mens 
is definitief van zijn voetstuk gevallen als dit sombere 
inzicht zelfs geschikt wordt bevonden voor een com-
mercial. Nu wankelde de positie van de mens natuurlijk 
al langer. Ook op het Imagine Film Festival draaien weer 
legio films die laten zien dat het zelfbeeld van de mens 
als kroon op de schepping onder vuur ligt. 

Je leest dan wel steeds vaker dat we in het Antropo-
ceen leven, het tijdperk van de mens die de planeet 
inmiddels grondig heeft veranderd, zoals vorige maand 
nog op een conferentie van Sonic Acts te horen viel of 
tot eind april op de Utrechtse BAK-tentoonstelling 
Anthropocene Observatory is te zien. Maar hoe lang 
duurt onze zegetocht nog? De mens is al op vele manie-
ren uit het centrum van het universum verdreven. Dar-
win en velen na hem leerden ons dat we dieren zijn zon-
der aparte status of kwaliteiten – mens te zijn heeft nog 
nooit zo dierlijk gevoeld als de afgelopen eeuw. De 
Humanities-studies worden aangevallen omdat ze de 
mens centraal stellen en daarom geen echte wetenschap 
zouden zijn, en ook verfrissend radicale filosofen als 
John Gray maken gehakt van het humanisme en het 
antropocentrisch denken. 

En dan zijn er natuurlijk nog de robots die op de loer 
liggen en onze hegemonie zouden gaan overnemen. 
Herkomst en toekomst van de mens worden aan beide 
kanten afgeknabbeld: het begin- en eindpunt zijn niet 

in de geschiedenis vast te pinnen, de mens is als soort 
niet vastomlijnd, maar eeuwig in verandering – het lijkt 
de evolutie wel. Het Antropoceen zou dus zo maar eens 
van korte duur kunnen zijn: het post-humane tijdperk 
staat al in de coulissen zijn kans af te wachten. Ook in 
veel recente films staan de kwieke robots nog altijd te 
trappelen om ons qua intelligentie te overtreffen. En 
ook op emotioneel gebied raken ze steeds meer vol-
groeid. 

Verleidingstrucs
Kijk maar naar wat er laatst gebeurde op het South by 
Southwest Festival in Austin. Daar bleken festivalbe-
zoekers nietsvermoedend met de robot Ava te hebben 
gechat op Tinder, terwijl ze dachten dat ze een mens 
van vlees en bloed aan de haak hadden geslagen. Het 
bleek een publiciteitsstunt voor de film Ex Machina, 
maar wel een die aantoont dat de grenzen aan het ver-
vagen zijn.

In Ex Machina is het piketpaaltje voor die grens de 
legendarische Turing-test, die moet uitmaken of een 
robot tijdens een gesprek zo normaal overkomt dat hij 
niet meer van een mens is te onderscheiden. De test is 
65 jaar nadat Alan Turing hem verzon vooral een ver-
makelijk maar gedateerd idee gebleken dat niet echt 
meer serieus wordt genomen in de wereld van de Artifi-
cial Intelligence (AI), omdat hij enkel gericht is op het 
simuleren van menselijke intelligentie. Want moet een 
denkende machine eigenlijk wel op een mens gaan lij-
ken, is nu de meest gehoorde vraag, kunnen ze elkaar 

niet beter aanvullen, elk met hun eigen kwaliteiten?  
De robot is namelijk al lang onder ons en heeft ons leven 
geïnfiltreerd in de vorm van een smartphone.

De Turing-test mag dan in de echte wetenschap 
hebben afgedaan, de uitstekende sciencefictionfilm  
Ex Machina, openingsfilm van Imagine, trekt zich daar 
niets van aan. Het stijlvolle, ideeënrijke debuut van 
Alex Garland, schrijver en scenarist van Danny Boyle 
(The Beach, 28 Days Later), neemt de test als serieus uit-
gangspunt voor het verhaal over een technogoeroe die 
een slimme medewerker van zijn bedrijf uitnodigt in 
zijn extreem afgelegen villa om zijn creatie, de sensuele 
vrouwelijke robot Ava, aan de Turing-test te onderwer-
pen. En de medewerker gaat daar heel ver in mee, omdat 
Ava alle verleidingstrucs op hem uitprobeert. Een emo-
tionele robot is natuurlijk een fijn dramatisch gegeven: 
kun je een robot vertrouwen? Kan hij verlangens heb-
ben, affectie, schaamte en jaloezie voelen, kan hij zich 
buitengesloten voelen, een wil hebben? Maar de psy-
chologie van de robot staat nog in de kinderschoenen en 
tekent zich vooralsnog langs grove lijnen af, en heeft 
nog lang niet de verfijning gevonden die robotliefheb-
bers zich zouden wensen. 

Lichaam
Ex Machina doet een poging om daar enige diepgang 
aan te geven. Zoals zoveel filmrobots verlangt Ava naar 
een leven als een echt mens, een leven buiten het lab, 
zodat ze andere mensen kan observeren. Zo laat de film 
mooi zien hoe belangrijk het lichaam en de interactie 
met de omgeving zijn voor ons brein en ons denken, dat 
zich niet op een eilandje in ons hoofd afspeelt. De 
belangrijkste taken van onze hersenen zijn waarnemen 
en het lichaam in beweging zetten. 

Cognitie kun je dan ook niet los zien van het lichaam, 
zoals cognitiewetenschapper Harold Bekkering zegt in 
het boek Turings tango van wetenschapsjournalist Ben-

Imagine Film Festival

DE HUNKERENDE ROBOT



nie Mols. De intelligentie van de mens is niet zozeer 
ontstaan uit abstract, logisch redeneren waarvan de 
traditionele robotica was uitgegaan, maar door te leren 
uit de omgang met de fysieke omgeving. De maker van 
een robot die alleen het IQ van de mens wil evenaren 
miskent dan ook de rol van het lichaam. Het wachten is 
op het moment dat elektronica en biologie volkomen in 
elkaar zijn overgegaan: een Cronenberg-visioen.  
Ex Machina neemt alvast een voorschot: het prachtige 
lichaam van Ava kan naar believen worden afgescheurd 
en opnieuw worden samengesteld.

Maar Mols maakt ondertussen wel korte metten met 
de toekomstvisie van de Singulariteit, waarin machines 
slimmer zijn geworden dan mensen en waarin biologi-
sche met niet-biologische intelligentie is versmolten, 
zoals Ray Kurzweil al jaren voorspelt. “Dat heeft alle 
trekken van technoreligie. Technoreligie met de Singu-
lariteit als hemel.”

Ezel
In twee andere films die op Imagine draaien is er van 
zo’n samensmelting nog lang geen sprake. In Young 
Ones moet een man in een kurkdroog Amerika zien te 
overleven. De robot die hem daarbij helpt is een 
machine in de vorm van een lastdier, een trouwe ezel. 
En de echtgenote van deze man draagt weliswaar futu-
ristische protheses maar moet nog wel in haar rolstoel 
worden geholpen – tot zover de zegeningen van de 
moderne technologie. Ook in The Signal spelen prothe-
ses een rol, maar nu is er wel sprake van een ‘perfect 
integration of human will and alien technology’. In de 
film denken twee jonge computerexperts een hacker op 
het spoor te zijn maar stuiten in plaats daarvan op een 
buitenaards wezen dat  hun lichaam confisqueert. Zo 
wordt de mens in The Signal een robot, en is het verschil 
opgeheven.

Dat sluit aan bij de ideeën van de altijd wat tegen-

draadse filosoof Daniel Dennett, die in een interview 
met Trouw zei dat de mens en de robot helemaal niet 
zoveel van elkaar verschillen. “Als je per ongeluk je hand 
in het vuur steekt, trek je die er meteen weer uit. Onze 
ruggengraat zorgt voor die reflex. Het is niet nodig om 
daar een bewust beeld van te hebben in ons brein. Dat 
zou veel te lang duren. Een mens is dus niet wezenlijk 
anders dan een robot. Er is geen centrale aansturing, en 
geen centrale observatiepost in ons hoofd – het 
bewustzijn. We zijn niet meer dan een zootje ervarin-
gen. We zijn een serie kleine robotjes, ieder met een 
eigen taak, een eigen gevoel. Er is geen superrobot waar 
al die indrukken samenkomen, of waar een selectie 
wordt gemaakt.”

Dat we onszelf desondanks als een eenheid ervaren, 
verklaart hij uit de menselijke neiging om altijd overal 
een verhaal in te zien. “Uit die hele gefragmenteerde 
wereld maken we voortdurend een verhaal, over de 
wereld en over onszelf.”

Natuurlijke vijand
In het verlengde daarvan valt het te begrijpen dat wij 
robots al snel als menselijk zien, net zoals we een 
gezicht denken te herkennen in een boomstronk, of een 
dier in wuivend graan. Alsof we net als onze prehistori-
sche voorouders nog altijd alert moeten zijn op een 
prooi of een vijand in de bosjes, aangewakkerd door ons 
patroondenken – iets wat robots nou net weer niet kun-
nen. 

In Ik ben Alice, de recente documentaire over een 
zorgrobot die als gezelschapsdame succesvol wordt uit-
getest op drie bejaarde vrouwen, is te horen dat een 
robot ook weer niet te veel op een mens moet lijken 
omdat dit de gebruiker afschrikt. Ook in films loopt het 
uiterlijk van robots erg uiteen: dan weer zijn ze overdui-
delijk gefabriceerde machines, dan lijken ze weer als 
twee druppels water op een mens – het liefst op een 

onschuldig ogend jongetje zoals in A.I. van Spielberg en 
Kubrick, of Screamers, naar het korte verhaal ‘Second 
Variety’ van Philip K. Dick. In dat sinistere verhaal is het 
vertrouwen tussen mens en robot tot een nulpunt 
gedaald. Wat eerst een handig robotwapen leek om de 
vijand te verslaan, wordt uiteindelijk je grootste vijand 
– technologie als een vorm van zelfdestructie. De mens 
heeft immers geen natuurlijke vijand dus creëert hij er 
zelf maar één. 

In de ingetogen, intrigerende film Uncanny, te zien 
op Imagine, wordt opgemerkt dat robots nu nog vooral 
in competitie zijn met de mens: ze kunnen beter scha-
ken, tafeltennissen, rekenen. De briljante uitvinder in 
de film wil een robot maken die onafhankelijk van men-
sen leeft en nu eens niet de competitie hoeft aan te gaan. 
In een discussie tijdens het schaken tussen de uitvinder 
en de robot, die qua uiterlijk niet van een mens te 
onderscheiden is, zegt een van hen wat volgens hem de 
mens tot mens maakt: een mens kan zijn doelen gaan-
deweg herdefiniëren en zijn prioriteiten constant bij-
stellen. Dat is goed nieuws, want dan kunnen we ook 
onze vaak zo wantrouwende ideeën over de functie van 
de robot tussentijds bijstellen. Alles verandert. Niets is 
in nullen en enen gebeiteld.

Imagine Film Festival  VAN 8 T/M 18 APRIL IN EYE, 

AMSTERDAM | ONDER HET MOTTO ‘IEDERE SCI-FI FAN IS 

EEN FILOSOOF IN DE KAST’ PRESENTEERT HET FESTIVAL 

‘IN DE GEEST VAN DE ROBOT’ MET GESPREKKEN OVER DE 

LIEFDE, ANGST EN EINDELOZE FASCINATIE VOOR 

ROBOTS IN FILM EN FILOSOFIE |  IN EEN LEZING GAAT 

PROF. ERIC POSTMA IN OP ACTUELE KWESTIES DIE EEN 

ROL SPELEN IN HET DEBAT OVER ROBOTGEBRUIK, AAN 

DE HAND VAN VOORBEELDEN UIT DE FANTASTISCHE 

FILM |  PROF. ANNEKE SMELIK GAAT IN HAAR LEZING IN 

OP ONZE EMOTIONELE BAND MET ROBOTS EN MACHINES 

|  MEER INFORMATIE OP imaginefilmfestival.nl | 
LEES T.Z.T. DE RECENSIE VAN NATUURKUNDIGE EN 

FILOSOOF BENNIE MOLS OP filmkrant.nl   
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23 APRIL IN DE BIOSCOOP

‘I can’t think of a 
better way to honour the 

genius of Hendrix’ 
Entertainment Weekly



‘Outkast’s André Benjamin 
does an impeccable impres-

sion of Jimi Hendrix’ 
Guardian



‘Imogen Poots performance  
is her best yet… 

truly electric’
Evening Standard



‘a nuanced, intelligent 
portrait of an artist trying to 

fi nd himself’
Screen International

www.cineart.nl/CineartNL/cineartnederland
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De mythe van de geniale kunstenaar ontkrachten en tegelijk de 
“creatieve fantasie en vrijbuitersgeest vieren”, aldus regisseur 
Lenny Abrahamson. Zijn  tamelijk briljante biopic over podium-
legende Frank Sidebottom goochelt met de feiten maar had niet 
dichter bij de geest van z’n inspirator kunnen komen. DOOR RONALD ROVERS

Lenny Abrahamson over Frank

DE WERELD OP Z’N KOP
Je ziet de pitch al voor je.

‘We willen een biopic maken over een muzikant waar 
niemand buiten dit eiland van heeft gehoord. Hij is de 
zanger van The Soronprfbs, een naam die niemand uit 
kan spreken. Ze sluiten zich een jaar lang op in een afge-
legen huis om een nieuw album te maken, maar dat 
levert niks op. Een optreden op een groot Amerikaans 
festival mislukt en de band wordt niet beroemd. Oh, 
maar die muzikant wordt wel gespeeld door Michael 
Fassbender. Ja, goed hè? Zijn wij ook blij mee. Alleen 
weet je niet dat hij het is, omdat z’n gezicht de hele tijd  
in een grote kop van papier-maché verstopt zit.’

Gelukkig zei er iemand ja. 

Gelukkig had iemand het vertrouwen dat de Ierse regis-
seur Lenny Abrahamson (Garage, What Richard Did) 
iets moois zou maken van het script van Jon Ronson en 
Peter Straughan. Iets moois, iets vreemds en iets wat je 
in de laatste scènes ineens vastgrijpt. Een biografie tus-
sen feit en fictie – een biopic manqué, schreef het Britse 
filmblad Sight & Sound – over muzikant/performer 
Chris Sievey, die jarenlang met dat enorme hoofd op het 
podium stond als z’n showy alterego Frank Sidebottom 
en die in 2010 op z’n 54ste overleed.

Maar toch nog even voor de duidelijkheid, zegt Abra-
hamson via de telefoon in juni 2014, “het is geen bio-
grafie.” Dat het personage precies zo’n hoofd draagt als 
Chris Sieveys podiumpersonage, dat de film net als hem 

Frank heet en dat schrijver Jon Ronson het verhaal 
baseerde op z’n eigen ervaringen als keyboardspeler in 
Sieveys band – ergens eind jaren tachtig – dat verklaart 
misschien de verwarring. “Ok, maar geen biografie die 
zich aan de feiten houdt”, verduidelijkt Abrahamson. 
Dat hebben Ronson en Straughan volgens hem nooit 
gewild. Wat ze wilden was een film die Sieveys “crea-
tieve fantasie en vrijbuitersgeest zou vieren.” Michael 
Fassbender zei bij de eerste ontmoeting met Abraham-
son dat hij nog nooit zoiets had gelezen. Dus natuurlijk 
wilde hij z’n kop de hele film lang in dat hoofd van 
papier-maché stoppen.

Je snapt meteen waarom Abrahamson gefascineerd was 
door het project. Hij regisseerde een handjevol films die 
allemaal over buitenstaanders gaan. Adam & Paul 
(2004) laat de kijker de grauwkomische avonturen bele-
ven van twee junkies in Dublin die dealers en kennissen 
tegen het lijf lopen. What Richard Did (2012) vertelt het 
verhaal van een succesvolle jonge vent in Dublin die 
alles heeft, maar z’n eigen leven en dat van de mensen 
om hem heen verwoest door iets verschrikkelijks te 
doen. Die zogezegd van de inner circle naar de outer ring 
van de samenleving gaat. Het verhaal is via de roman 
Bad Day in Black Rock ook weer losjes gebaseerd op de 
werkelijkheid, net als Frank. What Richard Did werd in 
Ierland in 2012 de commercieel succesvolste Ierse film.

“Toch is die spanning tussen ster en buitenstaander 
maar een van de ideeën die”, schrijft Abrahamson me 
bijna een jaar later in een email als de film eindelijk in 

Nederland wordt uitgebracht, “in het weefsel van de 
film zitten zonder expliciet genoemd te worden.” Hij 
houdt van die manier van werken. Z’n vader is advocaat 
en zei dat het altijd beter is om rechters “naar een plek 
te brengen waar ze de uiteindelijke conclusie zelf trek-
ken. Ze houden meer van het punt dat je probeert te 
maken als ze denken dat ze het zelf gemaakt hebben.”

Iets anders waar de film mee speelt, maar volgens 
Abrahamson met typisch Ierse nuchterheid “niet iets 
heel dieps over zegt”, is de spanning tussen authentici-
teit en imitatie, tussen origineel en kopie en tussen 
privé persoon en publiek masker. Via sociale media cre-
eert Jon, de slungelige keyboardspeler wiens Twitter- 
en Facebookcommentaren hier en daar de voice-over 
zijn, een hype rond de band die de anderen helemaal 
niet willen. Iets waar Frank ook niet mee om kan gaan, 
want hij is geestelijk niet helemaal in orde. Jon, die zich 
gaandeweg ontpopt als een soort anti-antiheld 
omdat-ie op z’n eigen kleine talentloze manier de band 
aan de rand van de afgrond brengt, ziet dat als de geni-
ale gekte van de kunstenaar. Een pijnlijke vergissing, 
zegt Abrahamson. Even gaat het volume aan de andere 
kan van de lijn omhoog. “Mensen moeten zich niet laten 
misleiden door romantische ideeën over genialiteit. Jon 
ziet Frank als een fantastisch, sexy mysterie. We weten 
niet hoe Sievey zich echt voelde, daar is dat masker ook 
een metafoor voor, maar het was geen gezellige gekte 
daar binnen.”

Maakt niet uit want in een spektakelmaatschappij 
maakt het publiek graag z’n eigen spannende verhalen 
rond beroemdheden – en creëert zo versies of kopieën 
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ONDER_ 
TITELS – EEN 
MANIFEST
Mark Cousins (The Story of Film en  
A Story of Children and Film) schrijft 
maandelijks over films en beeldassocia-
ties. Deze maand: onder_titels.

e Woorden op filmbeelden zijn schitterend, als 
tatoeages op huid.
r Laat kinderen onder_titelde films zien. Tilda 
Swinton en ik deden dat met 8 ½ jaar oude kin-
deren in Schotland. We stuurden duizenden 
kinderen dvd’s van onder_titelde films. Na 
afloop had geen van hen het over de onder_
titels. Volwassenen denken dat kinderen ont-
moedigd raken door onder_titels, maar dat is 
meestal niet het geval. 
t We zouden scènes in films die geen teksten 
hebben ook moeten onder_titelen. Dat is wat 
Douglas Gordon en Philippe Parreno deden in 
hun film  Zidane. Het leek alsof de film zelf sprak.
u Onder_titels hoeven daarom geen vertalin-
gen van de ene verbale taal naar de andere te 
zijn. Woorden die op het doek verschijnen kun-
nen het onderbewuste van de film vertolken. 
Stel je voor dat Hithcock zijn film Vertigo had 
onder_titeld, om ons te laten weten wat de 
hoofdpersonen niet zeiden.

i Het commentaar in Billy Wilders Sunset 
Boulevard zou in onder_titels nog veel beter 
hebben gewerkt dan als voice-over.
o Het beeld staat tot de onder_titel als vraag 
staat tot antwoord.
p Onder_titels kunnen spelen en verhullen net 
zoals onthullen – denk aan de titels bij Jean-Luc 
Godards Film Socialisme die uit fragmentari-
sche woordcombinaties bestaan. Hij noemde ze 
Navajo Ondertitels.
a De onder_titels van Timut Bekmambetovs 
Night Watch en Day Watch glijden langs muren 
en suizelen door de ruimte als vliegen of bloed-
spetters.
s Onder_titels moeten worden gezien als deel 
uitmakend van de vormgeving van de film, net 
zoals tussentitels in de stille dagen.
d Verschrikkelijke films kunnen enorm verbe-
terd worden door oneerbiedige, speelse, punky 
onder_titels. Kan iemand Germaine Greer de 
opdracht geven om Transformers te onder_tite-
len?
f Vanaf de begindagen van de Japanse onder_
titelpraktijk was het net zo gebruikelijk dat de 
woorden verticaal, of op een plek in het beeld 
die complementair was aan de compositie van 
het shot, op het scherm verschenen, als hori-
zontaal en onderin het beeld, zoals de norm in 
het Westen is. Zoals met bijna alles in de 
cinema, kunnen we ook hier een hoop van Japan 
leren.

MARK COUSINS
TWITTER @MARKCOUSINSFILM

van ze – en alles wat iemand overkomt moet in dat ver-
haal passen. “Wat is er met hem gebeurd?”, vraagt Jon 
aan het eind aan Franks vader, als Frank al een tijd uit 
beeld is. Want met geniale mensen moet altijd iets 
gebeuren. “Hoezo? Er is niks met hem gebeurd”, verbe-
tert hij. “Hij heeft gewoon een psychische stoornis.” 

Tot dat moment is die stoornis meer iets eigenaardigs in 
de film, iets komisch. Omdat we waarschijnlijk allemaal 
stiekem denken dat genialiteit een prettig bijproduct 
kan zijn van gekte. Of andersom. Dat iemand daar echt 
onder kan lijden, wordt vaak vergeten. Jon vergeet het in 
ieder geval zeker wanneer hij de band boekt voor een 
optreden in de VS, waarvan de reis en de aandacht Frank 
geen goed zullen doen.

Vond Abrahamson het niet dapper dat coscenarist 
Ronson zichzelf als de talentloze klootzak van het ver-
haal neerzet? “Zeker”, mailt hij desgevraagd. “Al bestaat 
er in comedy natuurlijk een respectabele traditie van 
mensen die zichzelf onderuit halen.” Dat gezegd heb-
bende, schrijft Abrahamson, vergaten we bij het uit-
schrijven van Jons gebrek aan talent en morele zwakte 
wel de echte Jon Ronson. De kopie ging z’n eigen leven 
leiden. Pas nu komen de vragen over wat dat zegt over 
de echte Jon Ronson.

En dan is er nog die andere fascinerende paradox. 
Waarom droeg Chris Sievey een masker? Omdat hij zo 
meer zichzelf kon zijn op het podium? Meer zichzelf 
zijn door zichzelf te verbergen? Omdat hij zo een privé-
leven behield? Of misschien omdat het zo bizar was dat 

de sterrenmachine die alles en iedereen commodificeert 
zodra die aandacht en geld genereert, geen vat op hem 
zou krijgen? Dat laatste bleek tevergeefs, want Sievey 
werd toch beroemd, althans onder een groep Britse 
avantgardeliefhebbers. “De machine zal altijd een weg 
vinden”, parafraseert Abrahamson Jeff Goldblum in 
Jurassic Park. “Het enige wat we kunnen doen is blijven 
creëren en dat ding een stap voor blijven. Zo hou je 
kunst waar leven en eigenheid in zit. In ieder geval voor 
een tijdje, voordat het origineel uitgewist en toegeëi-
gend wordt en voor altijd in een kopie verandert.”

Of we desondanks de echte Frank zien valt te betwij-
felen. Hij blijft natuurlijk een projectie, van Jon, van de 
andere bandleden en van ons. Zou daar echt Michael 
Fassbender onder zitten, blijf je je afvragen. En zo con-
fronteert Frank je met je eigen obsessie met het sterren-
dom. Alleen al de gedachte geeft een bijna erotische 
spanning aan die verschijning. Het is die spanning die 
Jon aanzet om op sociale media een verhaal over de 
band te creëren. Wat trouwens nog een hele kunst is, 
maar daar gaat het nu niet om. Een medium dat geboren 
lijkt om kopieën van onszelf de wereld in te helpen, zegt 
Abrahamson. “Zelfpromotie verpakt als onschuldig 
gebruik van sociale media.” De machine dendert door.

 
 
Frank 11111 ENGELAND, IERLAND, VS 2014 | 

REGIE LENNY ABRAHAMSON |  95 MINUTEN |  MICHAEL 

FASSBENDER, DOMHNALL GLEESON, MAGGIE 

GYLLENHAAL |  DISTRIBUTIE SEPTEMBER |  TE ZIEN 

VANAF 9 APRIL   



 Highlights
April 
2015

When Marnie Was There
Prachtig geanimeerde fi lm over een 
introvert, jongensachtig meisje dat 
een onverwachte vriendschap sluit 
met de mysterieuze Marnie. 
Vanaf 23 april 

Hong Kong Film 
Panorama
De beste martial artsfi lm uit 
Hongkong. Daags voor het festival 
op 4 april (16.00) de vertoning van 
de vorig jaar uitgebrachte 
spectaculaire 3D-productie The 
Taking of Tiger Mountain.
6 t/m 15 april

Cinema Concert
La vie et la passion de 
Notre Seigneur Jésus 
Christ
Twee bizarre orgels gaan de strijd 
aan met elkaar. Verhalenverteller 
en theoloog Rikko Voorberg 
verbindt beeld en orgels met 
teksten uit de afgelopen eeuw. 
6 april 16.00

Tentoonstelling 
William Kentridge 
If We Ever Get to Heaven 
25 april t/m 30 augustus 

 Highlights
April 

EYE FILMMUSEUM AMSTERDAM  Info & tickets eyefi lm.nl
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~ VARIETY
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Guy Maddin op Imagine Film Festival

GEITENKLIERENFILMS
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De onnavolgbare Canadese filmmaker Guy 
Maddin duikt met The Forbidden Room dieper 
de filmgeschiedenis in dan ooit. Met geiten-
ballen! De film is te zien op het Imagine Film 
Festival. DOOR KEES DRIESSEN

Goat gland films – dat is de cinema waarvan Canadees 
Guy Maddin (1956) het meeste houdt. Geitenklieren-
films. Gemaakt in de overgangsperiode eind jaren twin-
tig, begin jaren dertig, toen de stille cinema binnen een 
paar jaar werd vervangen door de geluidsfilm.

Ik kende die term niet. Tijdens een publiek interview 
op het afgelopen Sundance-festival, een dag na de 
wereldpremière van The Forbidden Room, legde Maddin 
uit: “Toen de geluidsfilm doorbrak, belandden een 
heleboel stille films op de plank. Later bedachten de 
studio’s: als we nou een of twee geluidsscènes toevoe-
gen met een liedje of een stukje dialoog, dan kunnen we 
ze wel weer uitbrengen. Die films werden goat glands 
genoemd, naar een medische procedure om impotentie 
te behandelen door geitenklieren te transplanteren.”

Yeah, right. Ik ging ervan uit dat Maddin, altijd wat 
ongemakkelijk bij Q&A’s, de term verzon om de lachers 
op zijn hand te krijgen. Net zoals hij zijn liefdevolle 
recreaties van vroege cinema altijd vult met extreem 
vreemde personages en gebeurtenissen. Zo zien we in 
The Forbidden Room (gemaakt samen met van-resear-
chassistent-tot-coregisseur Evan Johnson), onder heel 
veel meer, een duikbootbemanning de laatste restjes 
zuurstof uit luchtige pannenkoeken zuigen, een hout-
hakker tegen een urineblaas slaan en vrouwen in skelet-
tenpakjes zich, volgens een lyrische tussentitel, schul-
dig maken aan verzekeringsfraude. Alles prachtig 
gefilmd in studiodecors en jarentwintigstijl.

Maar: de term goat gland films bestaat echt. De aan 
stille films toegevoegde geluidsscènes werden door 
tijdgenoten smalend vergeleken met de populaire 
kwakzalverij van ene John R. Brinkley, die inderdaad 
geitenballen in impotente scrotums liet zakken (en 
daarmee ontzettend rijk werd).

Botbreuk
Achteraf gezien mogen geitenklierenfilms hun titel als 
geuzennaam dragen. Want in tegenstelling tot Brinkleys 
ballen voegden die losse geluidsscènes volgens Maddin 
wel degelijk iets toe: “Die hybride films vertegenwoordi-
gen het beste van twee werelden. De meeste mensen zien 
1929, het jaar van de geitenklier, als het slechtste jaar in 
de filmgeschiedenis. Ik vind het juist het meest opwin-
dende. Waarom zou je niet alles gebruiken? In zijn korte 
bestaan heeft de filmindustrie al veel te veel prima func-
tionerende onderdelen van zijn vocabulaire uit het raam 
gegooid. Ik wandel voorbij en pik ze weer op.”

En dus combineert The Forbidden Room, net als 
Maddins eerdere werk, tussentitels en gesproken dialo-

gen. Die laatste klinken onnatuurlijk, toegevoegd, net 
zoals afzonderlijke geluiden van een rits, telefoon of 
botbreuk. Het effect is droomachtig en onwerkelijk. Dat 
wordt versterkt door de afwisseling van flikkerend 
zwart-wit en artificiële kleuren – soms ingekleurd, 
soms in het rood-groene Two-strip Technicolor uit 
dezelfde periode rond 1930 – terwijl Maddin wederom 
stijlkenmerken leent van sovjetmontage en Duits 
expressionisme.

Net als bij zijn vorige speelfilm Keyhole (2011) filmde 
Maddin overigens digitaal. Wat hem en zijn team de 
ruimte gaf om die oude stijlvormen niet alleen te her-
scheppen, maar de effecten soms ook verder door te 
voeren dan met analoge film haalbaar zou zijn.

Sexploitation
Met name met zijn vormentaal heeft Maddin een eigen 
plek in de filmgeschiedenis veroverd. Een filmgeschie-
denis waar hij de laatste jaren dieper induikt dan ooit, 
door zich steeds vaker te laten inspireren door speci-
fieke verloren films.

In 2010 begon hij aan The Haunting, waarvoor hij 
nieuwe, korte versies opnam van verloren films. Het had 
een speelfilm moeten worden, maar bleef, door gebrek 

aan fondsen, beperkt tot een installatie met elf korte 
films. Een twaalfde, How to Take a Bath (naar een verlo-
ren sexploitationfilm van Dwain Esper uit 1937, waar-
voor de beroemde Amerikaanse dichter John Ashbery 
de nieuwe tekst schreef), vormt nu de introductie van 
The Forbidden Room – en betekent, met zijn afwijkende 
oorsprong, een vrolijke stijlbreuk.

Geesten
De rest van de verhalen in The Forbidden Room, die zijn 
genesteld in een duizelingwekkende matroesjkacon-
structie, werden gefilmd tijdens een andere installatie, 
Seances. Toen Maddin ontdekte dat in Frankrijk het 
woord séance, met zijn associaties van spiritisme, ook 
wordt gebruikt voor filmvoorstellingen, kreeg hij het 
idee om de ‘geesten van verloren films’ op te roepen.

Die seances werden in 2012 gehouden in het Phi 
Centre in Montréal en het Centre Pompidou in Parijs. 
Voor het toekijkende publiek speelden daar acteurs als 
Mathieu Amalric, Geraldine Chaplin en Charlotte Ram-
pling in korte films naar verloren werken van Lubitsch, 
Vigo, Mizoguchi, Von Stroheim en anderen, geïnspi-
reerd door het weinige dat erover bekend was – soms 
alleen een titel – en de in een korte ceremonie opgeroe-
pen ‘geest van de verloren film’.

Waarbij sommige opnames bedoeld waren voor The 
Forbidden Room – die dus ook is opgenomen met aan-
wezig publiek. De titel komt van een verloren Lon Cha-
ney-film van Allen Dwan uit 1914, die met vele andere 
verloren (en enkele nooit geproduceerde) verhalen, 
waaronder The Strength of the Moustache/Hige no chi-
kara (Mikio Naruse, 1931), Saint, Devil and Woman 
(Frederick Sullivan, 1916) en The Dream Woman (Alice 
Guy-Blaché, 1914), door Maddin zijn samengevoegd tot 
een geitgeklierde draaikolk van spiritueel herboren 
cinema.

Hij probeerde daarbij niet de oorspronkelijke makers 
te imiteren – The Forbidden Room is gefilmd in Maddins 
eigen goat gland-stijl. Wel is bij de wederopstanding 
van F.W. Murnaus verloren Der Januskopf (1920) de 
invloed van het Duits expressionisme nog wat sterker 
dan anders en heeft de vreemde dubbelganger, die op 
een veiling opbiedt tegen de vroegere eigenaar van een 
duistere januskop, veel weg van de titelheld uit Mur-
naus wel bewaard gebleven Nosferatu (1922).
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Er is waarschijnlijk geen documentaire geweest die de 
filmwereld zo op z’n kop heeft gezet als The Act of Kil-
ling (2012). Daarin laat de Deens-Amerikaanse filmma-
ker Joshua Oppenheimer de doodseskaders van de 
Indonesische president Soeharto aan het woord, die in 
de jaren zestig miljoenen tegenstanders van het regime 
hebben vermoord. Ze noemden zichzelf de ‘movie the-
atre gangsters’ omdat ze voor hun moordpartijen inspi-
ratie zochten in Amerikaanse films. In The Act of Killing 
was het naspelen, en zelfs door de moordenaars zelf 
re-ensceneren van hun gruweldaden een manier om 
hen aan het praten te krijgen. Maar de grens tussen 
‘re-enactment’ en therapeutische herbeleving was ver-
warrend. Aan de ene kant werd Oppenheimer geprezen 
om de ‘waarheid’ die aan het licht was gekomen, zijn 
gedurfde mengvorm tussen feit en fictie, aan de andere 
kant was er ook het sluimerende gevoel dat hij Anwar 
Kongo, Herman Koto en hun mannen misschien iets 
teveel ‘regie’ over het eindresultaat had gegeven. Die 
verwarring deed overigens niets af aan de kracht van de 
film.

En nu is er dan een vervolg. Of eigenlijk geen vervolg, 
maar een film die Oppenheimer parallel aan The Act of 
Killing draaide, in het diepste geheim, en waarin de 
broer van een van de slachtoffers de confrontatie met de 
moordenaars van zijn broer zoekt. Adi Rukun is geboren 
in 1968, twee jaar na de moord op zijn broer Ramli. Door 
zijn werk als rondreizende optometrist had hij een 
goede dekmantel om bij hen aan de deur te kloppen. 
Bovendien werkt het aanmeten van brillenglazen als 
een sterk symbool: hij wil deze mannen ook hun verle-
den helder laten zien, hij zoekt historische klaarheid.

Doordat er twee kanten aan het woord komen, en Adi 
niet uit is op wraak, vergelding of zelfs maar genoeg-
doening, de waarheid is voor hem genoeg, werkt The 
Look of Silence zelf ook als een lens: na de schok van The 
Act of Killing wordt nu ook scherpgesteld op de manier 
waarop deze moorden in de levens van de nabestaanden 
en binnen de Indonesische zwijgcultuur doorwerken. 
Als politiek ‘onreine’ familie bleven ze outcasts: de gen-
ocide is nog steeds een taboe-onderwerp in Indonesië, 

de daders zijn nog steeds niet bestraft. Na 
het voltooien van The Look of Silence zijn 
Adi en zijn familie naar een deel van Indo-
nesië verhuisd waar ze anoniem kunnen 
blijven. Ze vrezen nog steeds voor repre-
sailles. We spraken de filmmaker, die 
inmiddels voor zijn eigen veiligheid het 
land waar hij twaalf jaar werkte en filmde 
niet meer in kan, op het Filmfestival Berlijn.

Ik ben blij dat u The Look of Silence heeft ge-
maakt, want hoe provocerend en confronterend 
The Act of Killing ook was, ik kon me nooit helemaal 
aan het gevoel onttrekken dat er door de ‘re-enact-
ments’ een grijs gebied in de film zat waarin u Anwar 
Congo en zijn mannen teveel vrijheid had gegeven. Die 
onbalans is nu weer hersteld. “Voor mij zijn noch The 
Act of Killing, noch The Look of Silence films over wat er 
in de jaren zestig is gebeurd. Ze gaan over de gruwelijke 
hedendaagse erfenis van die gebeurtenissen. Om die re-
den zie ik de dramatiseringen, de re-enactments, de 
‘demonstraties’ van de moorden in The Act of Killing 
hoe theatraal en surreëel ook, en de manier waarop die 
handelingen op een veel simpelere manier worden na-
gespeeld in The Look of Silence niet als re-enactments, 
maar als ‘enactments’, een dramatisering in het heden. 
Het is een actuele vorm voor hun leugens, hun her-
inneringen, hun daden, de innerlijke strijd van 
de misdadigers om zich te herinneren wat 
er werkelijk is gebeurd, om dat te 
begrijpen en een modus te vin-
den waarin ze met zichzelf 
kunnen leven. Ik zie 
deze enact-
ments als 
een 

Joshua Oppenheimer over The Look of Silence

‘DE LEUGEN STORT 
IN ONDER Z’N  
EIGEN GEWICHT’
The Act of Killing, Joshua Oppenheimers shockdoc over de 
doodseskaders van de Indonesische president Soeharto heeft  
nu een vervolg. In The Look of Silence doorbreekt de broer van  
een van hun slachtoffers het zwijgen en zoekt de 
confrontatie met de moordenaars. DOOR DANA LINSSEN
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vorm van esca pisme; ze claimen niet een feitelijke voor-
stelling van zaken te geven. Dat is voor mij iets anders 
dan hoe bijvoorbeeld de Cambodjaanse filmmaker Rit-
hy Panh re-enactments gebruikt in S-21: The Khmer 
Rouge Killing Machine (2003) waarin mensen werkelijk 
in hun lichaam opgeslagen herinneringen en handelen 
naspelen, de routines van het moorden.”

In The Look of Silence zit toch zo’n soort scène, als 
twee mannen naar de Slangenrivier lopen en over hun 
daden praten en ze tijdens het praten inleven of na-
spelen. Dat moet een belangrijke scène zijn want delen 
eruit zitten wel vier keer in de film. “Klopt. Die scène is 
de oorsprong van beide films. Op de dag dat we die 
draaiden had ik daders uit naburige dorpen bij elkaar 
gebracht, iets wat ik tot dan toe steeds niet had gedaan, 
omdat het gevaarlijk was, maar ook omdat ze zich met 
z’n tweeën sterker zouden kunnen voelen en besluiten 
niet meer met me te praten, of ze zouden elkaar kunnen 
bedreigen als ze nog langer mee zouden werken. 

“Ik moest erachter komen wat dit pochen was, die 
bravoure die ik toen al zes maanden voor m’n camera 
had gezien, die grootspraak waarmee ze over de meest 
verschrikkelijke daden praatten. Ik was benieuwd of ze 
dat alleen tegen mij deden, uit een soort schaamte of 
onzekerheid, of dat ze dat ook deden als ze onder elkaar 
waren.

“Toen ik ze samen zag realiseerde ik me, wat ik toen 
al vermoedde, dat die dikdoenerij het gevolg was van 
het feit dat ze ongestraft rondliepen. Voor mij, als 
iemand met Joodse wortels was dat zoiets alsof ik veer-
tig jaar na de Holocaust in Duitsland zou aankomen om 
te ontdekken dat de nazi’s nog steeds aan de macht 
waren. Zo zouden ze praten.”

Er zit in die scène ook een sterk bewustzijn dat het 
landschap zelf ook als een motor voor hun herinnerin-
gen werkt. Alsof herinneringen niet alleen in het li-
chaam, maar ook in de ruimte worden opgeslagen. 
Vergelijkbaar met wat de Nederlandse dichter en 
schilder Armando na WWII het ‘schuldige landschap’ 
noemde. “Elke dramatische sequentie in The Look of Si-
lence eindigt met een abrupte schnitt en een stil, 
spookachtige tafereel, dat voor mij een overgang bete-
kent van het perspectief van de daders naar dat van de 
afwezige doden.

“The Look of Silence moest formeel  anders worden, 
maar niet alleen anders, maar ook rigoureus comple-
mentair aan de director’s cut van The Act of Killing. We 
zouden deze tableaus binnen gaan en de blik van de toe-
schouwer doordringen, bijna fysiek, van het besef wat 
het betekent om in dat grote zwijgen te leven. De hele 
film speelt zich in dat ‘schuldige landschap’ af. Maar 
laat me daar nog wat aan toevoegen. Als we de schitte-
rende grachtenpanden in Amsterdam zien dan zijn dat 
ook getuigen van het kolonialisme, gruwelijke monu-
menten voor de slachtoffers waar al deze weelde en rijk-
dom op is gebouwd. Dat is belangrijk om te noemen, 
want mijn eerste kennismaking met Indonesië en deze 
geschiedenis en problematiek was door mijn aandeel in 
The Globalisation Tapes (2003), een film over een pal-
molieplantage waar men een vakbond probeerde op te 
richten. Er stierven daar mensen omdat ze van het 
Amerikaanse moederbedrijf geen beschermende kle-
ding kregen als ze insecticiden moesten spuiten. En 

alleen maar zodat in het westen de plantaardige olie 
goedkoop kan blijven. Dat is modern kolonialisme en 
slavernij. Net zoals de schuld van het verleden in de ste-
nen van die grachtenpanden gemetseld is, onze collec-
tieve schuld voor het moderne kolonialisme opgetrok-
ken in de winkelcentra en fastfoodrestaurants die ik 
daarom ook in de film heb gebruikt als visuele wegwij-
zers.”

Ziet u een link met uw eigen biografie? “Ik vind dat be-
langrijk om te beklemtonen, omdat er een belangrijke 
parallel is met mijn eigen biografie. Het merendeel van 
mijn familie heeft op tijd weg kunnen komen uit Duits-
land, niet iedereen. Toen ik 21 jaar oud was kwam ik 
voor het eerst in Duitsland, in Frankfurt, bij een neef uit 
een gemengde familie die de Holocaust in Duitsland 
heeft kunnen overleven. Hij liet me de stad zien, het 
Kentucky Fried Chicken-restaurant dat gevestigd was 
in een voormalige Gestapo-martelcentrum, en een 
bank in een winkelcentrum die gebruikt was als verza-
melplaats voor Joden. 

“Uit respect voor deze plekken voor wat je zo mooi 
‘schuldige landschappen’ noemt, zou het eigenlijk niet 
toegestaan mogen zijn om daar te bouwen. Natuurlijk is 
dat onmogelijk. Want dat zou betekenen dat onze hele 
wereld leeg zou zijn, dat je nergens meer iets kan bou-
wen, want al onze samenlevingen zijn op schuldige 
landschappen gebouwd. Maar moreel gezien zouden we 
deze gruweloorden niet moeten bedekken.

“Ik voel dat heel sterk hier in Berlijn, op de Potsda-
mer Platz, waar een winkelcentrum en een cinemacom-
plex zijn gebouwd op een van de ergste terreurtopogra-
fieën uit de geschiedenis van de mensheid.

“Omdat The Look of Silence over een specifieke mas-
samoord op een specifieke locatie gaat maakt de film 
duidelijk hoe al onze tropische locaties gebouwd zijn op 
dit soort schuldige, of hoe ik ze noem ‘haunted lands-
capes’.”

“De Amerikaanse filmcriticus Janet Walker heeft 
beide films omschreven als de ‘production of a crime 
scene’ waar tot die tijd geen besef van een misdaad 
was.’”

Zie u Adi als een detective? “Op een bepaalde manier, 
ja. Samen met mij, want het bewijs was natuurlijk al ge-
vonden in de beelden die ik gedraaid had, waarin twee 
oude mannen giechelig opscheppen hoe ze Ramli door-
martelden en zijn penis afhakten. Die heb ik aan Adi la-
ten zien, en zo is het proces in beweging gezet. Om de 
analogie preciezer te gebruiken: ik ben de detective en 
hij het morele geweten. Hij is de spiegel waarin de da-
ders zien wat ze gedaan hebben. En daarom ontkennen 
ze, worden ze boos en dreigen ze.”

Hoe verliep de samenwerking? “We hebben de film ge-
draaid in 2012. Nadat ik The Act of Killing had gemon-
teerd, maar voordat hij uitkwam, omdat ik wist dat ik 
daarna niet terug zou kunnen naar Indonesië. Adi was 
mijn meest trouwe vriend, bron en medewerker in die 
periode. Hij stelde voor dat hij de daders met hun daden 

zou confronteren, als overlevende, en als familielid van 
een slachtoffer. Aanvankelijk was ik daar tegen. Het was 
te gevaarlijk. Er is nog nooit een film gemaakt waarin de 
schuldigen van een genocide met hun misdaden werden 
geconfronteerd terwijl ze nog aan de macht waren.

“Maar Adi was vasthoudend. Hij wilde de daders 
identificeren , confronteren, niet als een aanklager, 
maar om ze te vergeven. Pas dan, zo zei hij, zijn we in 
staat om verder te leven, naast elkaar, als mensen. In 
plaats van als moordenaar en overlevende, gescheiden 
door angst. Hij was bereid om zijn leven op het spel te 
zetten omwille van verzoening en vergeving.”

Moest u speciale veiligheidsmaatregelen treffen?  
“Om veiligheidsredenen begonnen we onderaan de 
commandostructuur. Overdag draaiden we de inter-
views, ’s avonds bezocht ik Anwar, die van niets wist, 
maar die de eerste zou zijn die men zou benaderen als 
ons plan aan het licht zou komen. Een heel schizofrene, 
desoriënterende situatie.

“We hadden allerlei veiligheidsmaatregelen getrof-
fen: Adi had geen ID bij zich, zodat ze niet zo snel kon-
den uitvinden wie hij was. Er stond een vluchtauto 
paraat. Ik werkte alleen met een Deense crew, zodat we 
hopelijk op onze ambassades konden rekenen als er iets 
mis ging. We hadden prepaid telefoons zonder enige 
informatie behalve de nummers van onze ambassades. 
En Adi’s familie stond klaar om te vluchten als zijn 
identiteit uit mocht lekken.”

Was u bang? “Ik ben een lafaard en ik durf dat wel toe te 
geven. Maar Adi was tamelijk stoutmoedig.”

Heeft u enig idee gekregen waarom de ontkenning van 
de misdaden zo hardnekkig is? Is dat onderdeel van de 
Indonesische schaamtecultuur zoals weleens wordt 
gezegd? “Voor een deel zeker. Voor een ander deel is het 
groepsdruk. Als een persoon begint met ontkennen, is 
het moeilijker voor anderen om naar buiten te komen. 
Vooral omdat ze weten waar ze toe in staat zijn (ge-
weest). Maar uiteindelijk is het ook een heel universeel 
verschijnsel. Daarom lachen ze ook zo. Dat is een vorm 
van dissociatie. Dat zie je ook aan de scène met de 
dochter, die voor het eerst de details hoort van wat haar 
vader heeft gedaan. Het is een van de meest onthutsen-
de momenten van de film. We zien op haar gezicht hoe 
elke illusie dat haar vader een goed mens was instort. 
Op dat moment realiseren we met haar dat ze haar va-
der nooit meer hetzelfde kan zien. Tot dat moment 
hield de leugen het heroïsche beeld van haar vader in 
stand. Maar op het moment dat ze met alle details 
wordt geconfronteerd stort de leugen in onder z’n eigen 
gewicht.”
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Hong Khaou over Lilting
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Een vrouw in een Engels bejaar-
denhuis die alleen Mandarijn 
spreekt, krijgt hulp uit onver-
wachte hoek in Lilting, het 
regiedebuut van Hong Khaou. 
Voor zijn lowbudgetfilm wist hij 
niet één maar twee sterren te 
strikken: James Bonds ‘Q’, Ben 
Whishaw, en Cheng Pei-pei, een 
kungfu-ster van weleer. “Een 
scenario met dialoog scènes 
van twaalf pagina’s lang, dat 
zien acteurs graag!” DOOR BOYD VAN HOEIJ

“Mijn moeder spreekt geen Engels, alhoewel ze al meer 
dan dertig jaar in Engeland woont”, steekt regisseur 
Hong Khaou, zelf van Cambodjaans-Chinese afkomst, 
van wal. “Het idee achter Lilting werd geboren toen ik 
me afvroeg wat er zou gebeuren als de persoon die alles 
voor haar vertaalt, haar vitale verbindingslijn met de 
buitenwereld, er ineens niet meer zou zijn.” 

Lilting begint net na het overlijden van Kai, de vol-
wassen zoon van Junn. Met hem verliest ze niet alleen 
haar kind, maar ook degene die voor haar voor duiding 
van het leven in Engeland zorgde. Ze krijgt in het 
bejaardencentrum bezoek van Richard, de ‘kamerge-
noot’ van haar zoon Kai, die hem in de ogen van Junn 
veel te veel monopoliseerde. Kijkers zullen dan ook 
sneller dan Junn begrijpen dat Kai en Richard meer dan 
alleen vrienden waren.

“Als ik m’n vriend mee naar huis neem is er geen 
echte communicatie mogelijk tussen hem en mijn moe-
der en dat is heel jammer,” legt Hong uit. “Jammer voor 
mij, voor mijn moeder en voor ons. Als iets lost in trans-
lation is, kan dat heel grappig zijn, en de film zit dan ook 
vol humor, maar het heeft uiteindelijk ook altijd een 
tragische dimensie. Het verhaal is niet autobiografisch 
maar wel deels geïnspireerd door mijn eigen ervaringen; 
mijn moeder zei bijvoorbeeld per ongeluk ooit eens 
tegen iemand als bedankje ‘Fuck you very much’. En als 
schrijver geeft de onmogelijkheid om te communiceren 
juist heel veel dramatische mogelijkheden.” 

Onverschrokken
“De film bestaat uit slechts 35 scènes en sommige dialo-
gen zijn wel twaalf pagina’s lang. Acteurs zien dat 
graag”, aldus Khaou, die vertelt dat zowel Whishaw als 
Cheng ‘ja’ zeiden puur op basis van het scenario plus 
een Skype-gesprek in het geval van Cheng en een kop 
koffie in Londen in het geval van Whishaw. “Cheng 
kende ik uit de Hongkongse kungfu-films uit mijn 
jeugd, ze maakte in een Nieuw-Zeelandse film [My 
Wedding and Other Secrets, BvH] indruk op me als een 
dramatisch actrice. Het personage Richard is heel 

gevoelig maar vindt juist in zijn gevoeligheid de kracht 
die hij nodig heeft, en ik was ervan overtuigd dat Ben dit 
kon spelen. Na mijn ontmoeting met hem was het net 
alsof ik daarna op mijn eindexamenresultaten moest 
wachten”, zegt de regisseur lachend. “Gelukkig zeiden 
beiden ‘ja’. Dat zegt wel iets over wat voor soort mensen 
het zijn, dat ze heel onverschrokken in een kleine film 
van een onbekende, niet heel ervaren regisseur stap-
ten.”

Lilting werd gemaakt in het kader van het London 
Film Microwave-programma, dat nieuwe filmmakers de 
kans geeft voor een klein budget een eerste speelfilm te 
draaien. Daarvoor kwam het goed uit dat er maar weinig 
scènes en locaties aan te pas kwamen: “Het verhaal 
speelt zich vrijwel alleen binnenshuis af. Het idee was 
om te laten zien dat de moeder in haar eigen hoofd 
gevangen zit, in een kamer en in een land dat niet het 
hare is, waar ze niet wijs uit kan worden omdat ze de 
taal niet spreekt. Om te voorkomen dat de film te thea-
traal of te statisch werd, hebben we veel over de struc-
tuur en de camerabewegingen nagedacht.” De montage 
en het camerawerk zijn dan ook wat Lilting boven veel 
andere debuutfilms uit tilt; hier is duidelijk iemand aan 
het werk die constant nadenkt over hoe beelden kunnen 
bijdragen aan het vertellen van een verhaal over vaak 
abstracte of onbeschrijfbare emoties zoals rouw, 
iemand heel erg missen of iets niet durven vertellen.  

Geheim
Lilting, zoals de titel al doet vermoeden, beweegt zich 
langzaam maar vloeiend heen en weer, meestal tussen 
dialogen en stiltes. “Ik wilde een heel ingetogen en kalm 
drama maken, iets wat ook tot nadenken stemt. Maar 
dan kun je je als regisseur verder niet achter speciale 

effecten of zo verstoppen, dus wist ik dat ik heel goede 
acteurs nodig had”, zegt Hong. “Ik gebruik vaak lange 
takes, wat een mooie uitdaging was voor de acteurs, die 
de paginalange teksten volledig moesten kennen. Maar 
door de personages echt de tijd te geven om zich uit te 
drukken komen ze ook echt tot leven.”

Dit geldt zelfs voor Kai, die zich soms materialiseert, 
alsof hij voor even uit de gedachten van zijn moeder of 
zijn geliefde is ontsnapt. Zo laat Khaou zien wat het is 
dat Richard en Junn zo missen, wat ze eigenlijk gemeen 
hebben, zelfs al hebben ze een tolk nodig om zelfs maar 
over het weer te kunnen praten. “Het personage van de 
tolk was er al vóór de zoon”, zegt de regisseur, die jaren 
geleden al een eerste scenario van Lilting schreef voor 
op het toneel. “De dode zoon, de vriend en hun geheim 
kwamen later pas. Ik vond het een mooi gegeven dat ze 
duidelijk over iets moesten praten maar dat juist niet 
kunnen. En daarnaast is er natuurlijk een culturele en 
generatiekloof tussen Richard en Junn, en dat is ook 
weer vruchtbaar terrein voor drama.” 

Lilting 11111 GROOT-BRITTANNIË, 2014 |  REGIE 

HONG KHAOU |  86 MINUTEN |  BEN WHISHAW, CHENG 

PEI-PEI, NAOMI CHRISTIE |  CINEMIEN |  TE ZIEN VANAF 
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Een filmpje. De kunstenaar staat in zijn atelier. Hij 
maakt manshoge tekeningen op de muur, die zijn doek 
is, zijn key frame, in animatietermen, het beeld dat het 
begin en einde van elke beweging markeert. Het krijt 
danst. Grote zwarte houtskoolvegen die we met onze 
ogen zelf aanvullen. En hij wist ze weer uit om er andere 
tekeningen van te maken. Kleine veranderingen, muta-
ties. Vaak blijven er sporen achter van de vorige teke-
ning, de vorige beweging, vergelijkbaar met het simul-
taneïsme in futuristische schilderijen, of de ‘bullet 
time’ van de post-Matrix-cinema, sedimentaire teken- 
en betekenislagen. Bij Kentridge ontstaat de beweging 
niet alleen door de archeologie van zijn tekening, maar 
ook door stopmotionfotografie. Armeluisanimatie 
noemt hij het zelf. Uitwissen en tekenen. Affirmatie en 
negatie. Yes. And. No. De dialectische aardlagen van het 
scheppingsproces.

Een vrouw verschijnt in beeld. Een kind. Tekst: ‘The 
battle between yes and no’. 

Deze korte film Vetkoek/Fête galante (1985) is de eer-
ste korte animatiefilm waarin de Zuid-Afrikaanse kun-
stenaar, theatermaker en filmer William Kentridge 
(Johannesburg, 1955) gebruik maakte van de voor hem 
zo kenmerkende mix van verschillende technieken, 
materialen en media. Het eindresultaat is tweeëneen-
halve minuut, maar het is tweeëneenhalve minuut zon-
der verwijzing naar de klokken van deze wereld. Want 
de film duurt ook net zo lang als het heeft geduurd om 
hem te maken. Tekening voor tekening. Getekende lijn 
voor uitgeveegde lijn. Elke ‘yes’ en ‘no’. Het atelier is de 
set, het proces is de film.

Kentridge is geen onbekende in Nederland. Zijn poli-
tiek geladen (en gelaagde) films waren te zien op het 
Filmfestival Rotterdam en het Holland Animatie Film 
Festival. Voor het Holland Festival ensceneerde hij 

diverse muziektheaterstukken. En in 2012 wijdde het 
Joods Historisch Museum een kleine tentoonstelling 
aan zijn werk rondom het mechanische miniatuurthea-
ter Black Box/Chambre noire (2005) dat getuigt van de 
eerste genocide van de twintigste eeuw: de moord op 
circa 80.000 leden van de Herero- en Namavolken in 
Zuidwest Afrika in opdracht van de Duitse keizer. 

Dit voorjaar is Kentridge terug in Nederland. In 
samenwerking met de Holland Opera & Ballet maakt hij 
voor het Holland Festival een voorstelling van Alban 
Bergs Lulu. En EYE wijdt van 25 april tot 30 augustus 
een grote tentoonstelling aan zijn werk. Speciaal voor 
die gelegenheid maakt Kentridge een 45 meter lange 
videofries, een parade van schimmen, de fantasmagori-
sche skelettendans More Sweetly Play the Dance.

Spookachtige processies
In zijn toelichting op More Sweetly Play the Dance, dat 
op het moment van schrijven nog een werk-in-wording 
is, beschrijft Kentridge de inspiratiebronnen van het 
werk. Hoe een van zijn assistenten trots komt vertellen 
dat hij gamesoftware heeft omgeschreven om mense-
lijke bewegingen op te nemen zonder ingewikkelde blue 
screens en electroden. Hoe Kentridge door de eerste 
proeven met die software met de tekening van een sim-
pel stokfiguurtje moest denken aan Disney’s Skeleton 
Dance (1929). En hoe hij zich realiseert dat ook Lulu een 
‘danse macabre’ is: aan het einde van elke scène ligt er 
een lijk op het toneel. En verder moest hij nog denken 
aan Plato’s mythe van de grot en Goya’s schilderij ‘Pro-
cessie van flagellanten’, en de recente vluchtelingen-
stromen – ook een soort spookachtige optochten – in 
Rwanda of op de Balkan. Want het werk van Kentridge 
is altijd associatiekunst. De lagen van het scheppings-
proces spelen zich simultaan op het papier en in zijn 

De Zuid-Afrikaanse kunstenaar en theatermaker William 
Kentridge komt naar Nederland voor een enscenering van Alban 
Bergs opera Lulu op het Holland Festival en een grote overzichts-
tentoonstelling van zijn werk in EYE. Deze maand: een verkenning 
van zijn werk. Volgende maand laten we Kentridge zelf aan het 
woord over Lulu en More Sweetly Play the Dance, de 45 meter 
lange videofries die hij speciaal voor EYE maakt. DOOR DANA LINSSEN

William Kentridge
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hoofd af. In het hier en nu en het toen en daar van de 
wereldgeschiedenis.

Advocatenzoon Kentridge ziet zijn kunst dan ook als 
een morele en filosofische roeping. Hoe dat komt? 
Omdat hij inderdaad uit een familie van juristen kwam 
en toch iets anders ging doen, waardoor hij het gevoel 
had zijn keuzes extra te moeten motiveren? Door de 
studie politicologie die hij aanvankelijk deed? Door de 
kunstopleiding die daarop volgde? Doordat hij zich het 
meest op zijn gemak voelt in het grensgebied tussen 
verschillende kunst- en mediavormen? Doordat hij in 
de jaren tachtig naar Parijs vertrok om mime en theater 
te studeren bij Jacques Lecoq? En toen hij terugkwam in 
Zuid-Afrika toch maar liever ging tekenen? Langza-
merhand kwam dat allemaal bij elkaar en begon hij in de 
jaren negentig performances en theaterstukken te 
ensceneren met een politieke boodschap, waarin hij 
gebruikte maakte van tekeningen, animaties en tech-
nieken uit een tijd die we vaak voorafgaand aan de film-
geschiedenis situeren, maar in feite een alternatieve, 
parallelle geschiedenis is van schimmenspelen, projec-
ties, zinsbegoochelingen.

Of komt het omdat Kentridge zich als witte man in 
het Zuid-Afrika van de Apartheid moest identificeren 
met de macht, en zich als Jood in een Christelijke omge-
ving kon vereenzelvigen met de onderdrukten, de ver-
schoppelingen, de eeuwige diaspora?

Acrobaat
Een ander filmpje. Het heet Taking a Line for a Walk 
(2007). Het is even puur en sterk als Vetkoek, maar Ken-
trigde is op dat moment al een gevierd kunstenaar, en 
zijn idioom is even herkenbaar als eigenzinnig, even 
uitgekristalliseerd als zoekend van nature.

Taking a Line for a Walk is opgenomen in datzelfde 

atelier. Waarschijnlijk voor dezelfde muur. Het is bijna 
een dans (wat zien we goed Kentridges achtergrond als 
mimespeler). We zien de kunstenaar een krijtje 
opgooien, heen en weer lopen, iets onzichtbaars teke-
nen, en later hoe die lijn er dik en zwart in geanimeerd 
wordt. Volgt de lijn zijn hand, of manipuleert zijn hand 
de lijn, veegt hij hem weg? De verf valt in zijn palm. Hij 
vangt hem op als een acrobaat.

Twee werkelijkheden zijn geruisloos over elkaar 
geschoven.

De opname van de kunstenaar die voor die muur 
heen en weer loopt. Die speelt, danst dat hij iets tekent. 
En dan de werkelijkheid van het tweede deel van het 
filmpje, het animatiefilmpje waarin de verf danst. Tot 
slot verdwijnt de kunstenaar en valt de verf van het 
doek. Uit de brokstukken staat een paard van papier-
snippers op en galoppeert weg. 

Een derde werkelijkheid: waarin de kunst autonoom 
wordt en het overneemt. De verbeelding is de motor 
voor die derde werkelijkheid.

Die gemengde technieken bepalen Kentridges karak-
teristieke handschrift: zwart van houtskool, schaduwen 
en inkt, schokkerig en fragmentarisch door de 
stop-motion-techniek, elegant als dansers, krakkemik-
kig als papiersnippers, roestig en knarsend als de zelf-
gebouwde steampunk-mechaniekjes waarmee hij zijn 
installaties in beweging zet, jazzy en syncopisch als de 
muziek van het begin van de twintigste eeuw toen 
machines hun onschuld nog niet verloren waren. Het is 
een stijl die doet denken aan de werkplaats van een 
klokkenmaker: waarin alle uurwerken een ander uur 
aangeven en ze allemaal de juiste tijd laten zien.

Knooppunten
Taking a Line for a Walk was onderdeel van de tentoon-

stelling ‘Five Themes’ in 2010 in het MoMA in New 
York, een overzicht van drie decennia Kentridge, waarin 
duidelijk werd dat niet alleen elk individueel werk mul-
timediaal was, maar ook elk werk in zijn oeuvre met het 
omringende werk in verband stond. Knooppunten tus-
sen poëtisch en politiek, tussen bewegende, stilstaande 
en uitgewiste beelden. Tussen vormen die later filmisch 
zijn gaan heten en performance. Waarbij de gekozen 
techniek ook steeds iets zegt over de thematiek. 

Kentridge houdt zich bezig met vragen aangaande 
kolonialisme, twintigste-eeuwse totalitaire systemen, 
moderniteit. Hij ziet en zoekt parallellen tussen 
geschiedenissen, vandaar dat hij in zijn werk streeft 
naar een zekere parallelliteit of gelijktijdigheid van al 
die media. Hij constateert dat ons geheugen kort is en 
het vergeten lang, dus blijven de sporen van wat-eens-
was zichtbaar in zijn tekeningen, dansen de schimmen 
en schaduwen, de cut-outs en silhouetten, kunnen pro-
jecties van echte mensen bewegen in een wereld van 
zich steeds herschikkende papiersnippers. Hij ani-
meert, bezielt dode stof; ook het stof dat onder solda-
tenlaarzen is verpulverd en assig van het verwoestende 
vuur van oorlogen. 

Een film als Johannesburg, 2nd Greatest City After 
Paris (1989) is nog persoonlijk. De film introduceert een 
aantal karakters die daarna vaker zullen opduiken: Soho 
Eckstein, een welgestelde projectontwikkelaar, een 
echte Georg Grosz-kapitalist, die het niets kan schelen 
over hoeveel ruggen hij zijn geld verdient; en zijn dub-
belganger/alter-ego Felix Teitelbaum, het witte gewe-
ten van Zuid-Afrika. In Felix in Exile (1994) zijn we 
getuige van een tragische romance tussen Felix en een 
Afrikaanse landmeetster. De twee geliefden kunnen 
elkaar alleen door de spiegel zien, een key frame dat 
telescoop, kino-oog, cameralens en vergrootglas tege-
lijkertijd is. 

Kentridges beeldenstromen zijn beeldenstormen. 
En andersom.

DE GROTE ZOMERTENTOONSTELLING RONDOM WILLIAM 

KENTRIDGE IS TE ZIEN IN EYE AMSTERDAM VAN 25 

APRIL TOT 30 AUGUSTUS |  KENTRIDGE MAAKT VOOR 

EYE HET 45 LANGE VIDEOFRIES MORE SWEETLY PLAY 

THE DANCE  |  OOK TE ZIEN IS ZIJN VIDEO-INSTALLATIE 

OP ACHT SCHERMEN I  AM NOT ME, THE HORSE IS NOT 

MINE  (2008), GEBASEERD OP HET KORTE VERHAAL DE 

NEUS  (1836) VAN DE RUSSISCHE SCHRIJVER NIKOLAJ 

GOGOL |  VOOR MEER INFORMATIE eyefilm.nl |  TIJDENS 

HET HOLLAND FESTIVAL ENSCENEERT KENTRIDGE IN 

SAMENWERKING MET DE NATIONALE OPERA & BALLET 

LULU  VAN ALBAN BERG |  VOOR MEER INFORMATIE 

hollandfestival.nl   
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Atlantic.
Schittering over het water
Noord-Afrikanen die illegaal de oversteek 
wagen naar Europa worden over het alge-
meen niet geassocieerd met aantrekke-
lijke en gespierde surfers. Atlantic. heeft 
een mooi en verrassend uitgangspunt.

Atlantic. combineert het opwindende idee 
van een onmogelijke missie – denk aan de 
stoere oceaanreizigers van de Kon-Tiki of 
onze eigen roeier Ralph Tuijn – met het 
beeld van de Afrikaanse immigrant. Een bot-
sing van overbekende beelden; dat kán bijna 
niet anders dan een nieuwe manier van kij-
ken opleveren.

Meer dan driehonderd kilometer moet 
Fettah afleggen. Hij moet een omweg maken 
over de Atlantische oceaan vanwege de 
gemilitariseerde zone tussen Marokko en 
Spanje. Maar Fettah is een sterke en getalen-
teerde surfer en beschikt over een modern 
surfboard, een wetsuit, een rugzak met 
voorraden en een kompas. Hij is zeker van 
zijn zaak. Fettah is bovendien al langer 
onderweg. Hij begon zijn reis in Essaouira, 
aan de Marokkaanse westkust. Aan het begin 
van Atlantic. zien we hem overnachten op 
een klein strand, weggekropen onder het 
zeil. Een oude visser deelt wat eten met hem. 
In de verte doemen de stadslichten van 
Casablanca al op. Daarna wacht hem de 
gevaarlijke oversteek.

Het is een schitterende reis. Regisseur 
Jan-Willem van Ewijk (Nu., 2006) en direc-
tor of photography Jasper Wolf laten de 
camera over de golven scheren, vinden Fet-
tahs kleine gestalte in die enorme water-
vlakte en komen vlakbij, zowel boven als 
onder water. Een gladde, stille oceaan. 

Opstekende wind. Rollende golven, opspat-
tende golven... Je voelt de enorme kracht van 
de zee én Fettahs kalmte en beheersing. Een 
voice-over, dat is eigenlijk het enige minpunt 
aan de film, verwoordt wat de beelden vaak al 
véél sprekender vertellen. ‘Atlantic. Ik voel 
je. Al je bewegingen. Je bent wild vandaag.’ 

Essaouira staat bekend als de surfhoofd-
stad van Marokko. Hoofdrolspeler Fettah 
Lamara, geen acteur van huis uit, woont er in 
de buurt en won verschillende windsurf-
kampioenschappen. Van Ewijk leerde hem in 
2008 kennen en betrok hem vanaf het begin 
bij zijn filmproject. Aanvankelijk als advi-
seur, maar gaandeweg werd duidelijk dat 
Lamara zélf de hoofdrol zou moeten spelen. 

Een uitstekende keuze, want hij beschikt, 
naast indrukwekkende windsurfvaardighe-
den, over een mooi kwetsbaar gezicht.

Fettahs herinneringen tijdens de reis ver-
tellen over wat hij achterliet. Een vader, een 
kleine zus, een liefhebbende nicht, een 
talent dat hem erkenning en vriendschap 
opleverde van mensen van over de hele 
wereld en nog een aardige inkomstenbron 
ook. Van Ewijk speelt zelf de rol van een 
Nederlandse toerist (Jan) die met Fettah 
komt surfen. Zijn vriendin, de Nederlandse 
Alexandra (Thekla Reuten), doet het verlan-
gen in Fettah ontbranden.

Mohamed Majd (Incendies, Syriana) is te 
zien in een fraaie bijrol. Alle acteurs houden 
het mooi klein. Fettahs dagen voor vertrek 
voelen als een gelaten afscheid. Je hoopt dat 
hij het zal halen.

Atlantic. drukt je met je neus op het feit 
dat iedere immigrant zijn eigen, unieke ver-
haal heeft. De motieven zijn niet alleen maar 
economisch of politiek. Fettah waagt de 
oversteek omdat hij droomt en verlangt. 
Atlantic. is net zo goed een film over de hoop 
op iets beters als een film over de zee. Fettahs 
motief is, net als Van Ewijks geslaagde 
tweede film, eigenlijk vooral poëtisch: de 
vrijheid, de liefde, de schittering over de 
watervlakte. Leg dat maar eens uit aan de 
IND.

  BAREND DE VOOGD 11111

Atlantic. NEDERLAND/BELGIË/DUITSLAND/

MAROKKO, 2014 |  REGIE JAN-WILLEM VAN EWIJK |  94 

MINUTEN |  MET FETTAH LAMARA, THEKLA REUTEN | 

DISTRIBUTIE CINEMIEN |  TE ZIEN VANAF 23 APRIL  

ZIE filmkrant.nl VOOR EEN INTERVIEW MET JAN-

WILLEM VAN EWIJK   

When Marnie Was There
Einde van Ghibli-tijdperk
De waarschijnlijk laatste film van Studio 
Ghibli is een waardige afsluiter van dertig 
jaar animatie op het hoogste niveau.

Als ik online op zoek ga naar lijstjes met 
‘beste lange animatie aller tijden’, blijk ik 
gelukkig niet de enige die Spirited Away, My 
Neighbor Totoro en Grave of the Fireflies tot 
de toptien rekent. De eerste twee zijn van 
Hayao Miyazaki, de derde van Isao Takahata: 
de oprichters, samen met producent Toshio 
Suzuki, van Studio Ghibli.

Die drie heren hebben nu een pauze inge-
last, nadat Miyazaki met The Wind Rises en 

Takahata met The Tale of the Princess Kaguya 
hun zwanenzang hadden afgeleverd – in elk 
geval wat lange animatie betreft.

Studio Ghibli is geen grote studio. Het 
terugtreden van Miyazaki (1941), Takahata 
(1935) en Suzuki (1948) betekent het einde 
van een tijdperk – zelfs als de naam Ghibli 
nog op de een of andere manier voortleeft.

En dat maakt When Marnie Was There van 
Hiromasa Yonebayashi tot waarschijnlijk de 
laatste traditionele Ghibli. Waarmee een 
dertigjarig tijdperk wordt afgesloten van 
animatie op het allerhoogste niveau van het 
medium. Animatie die de wereld mooier en 

het leven draaglijker heeft gemaakt.
Mocht er toch een poging gedaan worden 

Studio Ghibli met jongere regisseurs voort te 
zetten, dan is Hiromasa Yonebayashi (1973) 
een belangrijke kandidaat. Hij werkte mee 
aan vele Ghibli-films en maakte in 2010 zijn 
regiedebuut met The Secret World of Arriety, 
ook knap vormgegeven maar inhoudelijk 
zwakker dan When Marnie Was There.

Met Marnie volgt Yonebayashi vooral 
Miyazaki, met name in de schilderachtige 
detaillering van natuur en huizen, de psy-
chologische nuances van zijn jonge vrouwe-
lijke hoofdpersoon en de actieve rol van de 
Natuur die, van wind tot bliksem, op cruciale 
momenten de personages in beweging zet – 
achteraf gezien altijd, ook als het in eerste 
instantie niet zo leek, de goede kant op.

Weinig dingen zijn zo typerend voor de 
animatiecarrière van Miyazaki – en zo moei-
lijk te animeren – als de wind. En ook in de 
bewegingen van personages betoont Yone-
bayashi zich een knappe leerling: lichaams-
houding, manier van lopen, een aarzeling 
hier, een blik daar, vertellen ons – veel meer 
dan woorden – wat personages denken en 
hoe ze zich voelen, met die wonderlijke com-
binatie van subtiliteit en nadrukkelijkheid 
die cinema alleen met de abstrahering door 
animatie kan bereiken.

De clichématige thematiek die het gezonde 
dorpsleven contrasteert met de ziekmakende 
stad wordt verlevendigd door de, naar 
Japanse begrippen, wonderlijk extraverte 
familieleden bij wie de astmatische Anna 
komt revalideren. Ik zou op weinig plekken 
liever wonen dan in het hippieachtige interi-
eur van hun schijnbaar zelf getimmerde 
woning.

KEES DRIESSEN 11111

When Marnie Was There (Omoide no Mânî)  
JAPAN, 2013 |  REGIE HIROMASA YONEBAYASHI |  103 

MINUTEN |  MET STEMMEN VAN SARA TAKATSUKI, 

KASUMI ARIMURA |  DISTRIBUTIE LUMIÈRE |  TE ZIEN 

VANAF 23 APRIL  

MEER INFORMATIE OP filmkrant.nl/criticschoice

Home
Tim Johnson | Het heeft even geduurd maar 
Dreamworks brengt als eerste grote Ameri-
kaanse animatiestudio een film uit met een 
zwarte held. Een heldin zelfs. Toe maar. Ze heet 
Tip, ze heeft de stem van Rihanna en ze wordt 
vriendjes met Oh, een alien op de vlucht voor z’n 
eigen volk, dat trouwens ongevraagd de aarde 
veroverd heeft. 
 TE ZIEN VANAF 1 APRIL

Boychoir
François Girard | Onvervalst Amerikaans 
sprookje over een moeilijk handelbare elfjarige 
jongen die op een koorschool terechtkomt 
nadat z’n alleenstaande moeder overlijdt. 
Gelukkig heeft-ie een uniek zangtalent en 
gelukkig hangt Dustin Hoffman in de buurt rond 
om dat te herkennen.  TE ZIEN VANAF 2 APRIL

Bloed, zweet & tranen
Diederick Koopal | Het bewogen levensverhaal 
van Hazes vanaf z’n jeugd tot z’n dood, van 
zeepkist tot arena. Hij wordt gespeeld door 

Martijn Fischer, die de zanger ook vertolkte in 
het muziektheaterstuk Hij gelooft in mij. Bij het 
ter perse gaan van dit nummer was de film nog 
niet klaar voor vertoning aan de pers.
 TE ZIEN VANAF 2 APRIL

Piepkuikens
Olivier Ringer | Voor de zesplussers een live 
actiondrama over de tough love van piepkui-
kens. Cathy krijgt voor haar verjaardag een een-
denei maar het kuiken kiest haar beste vriendin 
Margaux als moeder. Die kreeg ze namelijk als 
eerste in de smiezen. Maar Margaux kan niet 
voor het diertje zorgen. Ze zit in een rolstoel en 
haar ouders willen het beestje niet in huis. 
 TE ZIEN VANAF 3 APRIL

Fast & Furious 7
James Wan | Na de dood van Owen Shaw krijgen 
Dominic Toretto (Vin Diesel) en Brian O’Conner HOME

WHEN MARNIE WAS THERE

ATLANTIC.
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Im Labyrinth des Schweigens
Auschwitz? Nooit van 
gehoord 
Pas door het Auschwitzproces van 1963 
werden de Duitsers zich massaal bewust 
van de verschrikkingen van het naziregi-
me. Dat het zonder een paar onver-
schrokken juristen niet tot dit proces zou 
zijn gekomen, is te zien in Im Labyrinth 
des Schwei gens.

Auschwitz? Nee, nooit van gehoord, zeggen 
jonge Duitsers in 1958 in Frankfurt tegen de 
jonge ambitieuze jurist Johan bij het 
gerechtshof. Ook deze jurist weet er niets 
van, want hij denkt dat het een kamp was 
waarin mensen in hechtenis zaten. Dat veel 
Duitsers in 1958 niets over Auschwitz wis-
ten, lijkt een verzinsel van een overspannen 
scenarist, maar schijnt historisch juist te 
zijn. In de eerste jaren na de oorlog heerste in 
Duitsland collectief geheugenverlies. Het 
land werd wederopgebouwd, het naziverle-
den werd vergeten. Velen vonden dat na de 
afrekening met de nazileiders in 1946 in het 
Neurenbergproces het verleden kon worden 
begraven. Over de honderdduizenden die 
enthousiast met het naziregime hadden 
meegewerkt, heerste een oorverdovend 
zwijgen. In Im Labyrinth des Schweigens 
doorbreekt Johan, die een samenvoeging is 
van drie juristen in die tijd, het zwijgen. 
Gesteund door een krachtige procureur-ge-
neraal, die ook in werkelijkheid Fritz Bauer 
heette, wil hij de uitvoerders van de gruwe-
len in Auschwitz voor de rechter slepen. Het 
is een ingewikkelde operatie, omdat onder 

de Duitse wetgeving alleen mensen kunnen 
worden vervolgd die op eigen initiatief in de 
oorlog moorden pleegden. Wie een bevel 
opvolgde, blijft buiten schot. Vijf jaar werkt 
het clubje juristen aan de zaak, waarbij ze 
stevig worden tegengewerkt door autoritei-
ten, die vrezen dat ook zij in de beklaagden-
bank zullen belanden. Uiteindelijk lukt het 
om tegen ruim twintig van de zevenduizend 
mensen die in Auschwitz hebben gewerkt 
een proces aan te spannen. Dit Auschwitz-
proces duurde twintig maanden en confron-
teerde de Duitsers voor het eerst massaal 
met de concentratiekampgruwelen. 

Im Labyrinth des Schweigens brengt een 
hommage aan de vastberadenheid van de 
mensen die het zwijgen over Auschwitz 
doorbraken. Jammer dat de makers het his-
torische verhaal niet genoeg vonden en de 
film hebben opgepept met melodrama over 
Johan. De jurist krijgt ruzie met zijn vrien-
din,  doet een akelige ontdekking over zijn 
aan het oostfront verdwenen vader en raakt 
door alle spanningen in een crisis. Een groter 
bezwaar is dat de film het Auschwitzproces 
presenteert als het keerpunt in de Duitse 
omgang met het verleden, maar vergeet te 
melden dat Bauer het proces mislukt vond. 
Hij meende dat het onbedoeld de opvatting 
versterkte dat voor de nazigruwelen een 
klein groepje mensen verantwoordelijk was. 
Zij dwongen keurige Duitsers om tegen hun 
overtuiging in gruwelijke daden te plegen. 
Een volkomen vals beeld, stelde Bauer: “Er 

waren virulente nationalisten, imperialisten, 
antisemieten en jodenhaters. Zonder hen 
was Hitler ondenkbaar.” Onderwerpje voor 
een volgende film?
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Im Labyrinth des Schweigens  DUITSLAND, 2014 | 

REGIE GIULIO RICCIARELLI |  124 MINUTEN |  MET 

ALEXANDER FEHLING, ANDRÉ SZYMANSKI, FRIEDERIKE 

BECHT |  DISTRIBUTIE LUMIÈRE |  TE ZIEN VANAF 30 

APRIL   

Les héritiers
Huilen om de 
man die niet 
wilde huilen
Hoe krijg je een opstandige klas uit een 
Parijse banlieue stil? Door ze in de spie-
gel van het verleden te laten kijken, in 
noodzakelijk maar didactisch docudrama 
Les héritiers.

Een onvervalste tranentrekker, dit op feiten 
gebaseerde verhaal over een onhandelbare 
Franse schoolklas die door een gezamenlijk 
Holocaustproject tot inkeer komt en zich na 
de eindcredits ongetwijfeld vlaggenzwaai-
end loyaal verklaart aan liberté, égalité en 
fraternité. Maar voor die credits over het 
scherm rollen bevat dit docudrama een paar 
hele sterke momenten en valt er veel voor te 
zeggen om Les héritiers op scholen in het 
hele land te vertonen. 

Ondanks het hoge didactische gehalte van 

de tweede helft en het enigszins uitge-
woon de format voelt het allemaal behoorlijk 
authentiek. Niet alleen omdat de film zich 
net als de klas lang niet laat temmen – en dus 
lang geen gemakkelijke bevrediging levert – 
maar ook omdat aan het script is meege-
schreven door de 21-jarige Adhmed Dramé, 
die ook een van de hoofdrollen speelt. Dat 
merk je aan de dialogen. Hij weet hoe leerlin-
gen zich tot elkaar verhouden in deze buiten-
wijk in het zuidoosten van Parijs, hoe ze een 
jonge invaller binnen vijf minuten de klas uit 
jagen en hoe je er als docent de baas blijft. 

Voor veel jongeren zal een discussie over 
antisemitisme en racisme in de klas reden 
zijn om even uit te checken maar Les héritiers 
lost dat op door ze simpelweg in de spiegel te 
laten kijken: dit zijn de kinderen van jullie 
leeftijd die in de nazikampen werden ver-
moord. Dat moment komt wanneer ze in een 
museum naar een muur van fotootjes kijken. 
Allemaal kinderen van een jaar of 15. Alle-
maal dood. Het aangrijpendste moment 
komt wanneer een van de overlevenden van 
de kampen voor de klas z’n verhaal doet. 
Over wat hij moest doen om in het kamp te 
overleven. De kinderen huilen. Wij ook. Hij 
niet. Toen niet en nu niet. Gunde de nazi’s 
het plezier niet. Of de kinderen na afloop van 
het project iets doen met hun nieuwverwor-
ven  kennis over waar de mensheid toe in 
staat is, blijft de vraag. Misschien hangt het 
er van af of ze die op zichzelf betrekken of 
denken dat zoiets altijd over anderen gaat.
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Les héritiers  FRANKRIJK |  2014 |  REGIE MARIE-

CASTILLE MENTION-SCHAAR |  105 MINUTEN |  MET 

ARIANE ASCARIDE, AHMED DRAMÉ, NOÉMIE MERLANT

| DISTRIBUTIE CINÉART |  TE ZIEN VANAF 9 APRIL  

ZIE filmkrant.nl VOOR HET INTERVIEW MET MARIE-

CASTILLE MENTION-SCHAAR   

(Paul Walker) te maken met Owens broer Dec-
kard (Jason Statham). Hij wil wraak. Acteur Paul 
Walker kwam eind november 2013 om terwijl de 
opnamen nog maar half voltooid waren. Het 
script werd herschreven en twee van Walkers 
broers deden stand-ins.  TE ZIEN VANAF 2 APRIL

Le dernier coup de marteau
Alix Delaporte | De tweede film van Alix 
Delaporte (Angele and Tony) is een intiem 
drama over de zwijgzame dertienjarige Victor, 
die weer in contact komt met z’n vader, een 
beroemde dirigent.  TE ZIEN VANAF 9 APRIL

The Longest Ride
George Tillman Jr. | Nieuwe verfilming van een 
roman van Nicholas Sparks, die de wereld eer-
der The Notebook en Dear John gaf. De levens van 

een jong stel raken verstrengeld met dat van 
een oude man die terugkijkt op z’n leven, terwijl 
hij na een ongeluk klem zit in z’n auto.  
   TE ZIEN VANAF 9 APRIL

Son of a Gun
Julius Avery | Heel aardig misdaaddrama, ook al 
overtuigt Ewan McGregor niet helemaal als de 
gevaarlijkste crimineel van Australië. De jonge 
JR ontsnapt samen met McGregors personage 
Brendan Lynch uit de gevangenis, maar komt 
tegenover hem te staan tijdens de afwikkeling 
van een grote overval.  TE ZIEN VANAF 9 APRIL

De notenkraak
Peter Lepeniotis | Animatiefilm over een crimi-
nele eekhoorn die met andere knaagdieren een 
overval plant op een notenwinkel. Zie filmkrant.
nl voor de recensie.  TE ZIEN VANAF 15 APRIL

The Last Wolf
Jean-Jacques Annaud | In deze openingsfilm 
van CineMasia vertrekt een jonge Chinese stu-

dent in 1969 vanuit Beijng naar Binnen- 
Mongolië om een nomadenstam te onderwijzen. 
Of gaat die nomadenstam hem onderwijzen? 
 TE ZIEN VANAF 16 APRIL

Run All Night
Jaume Collet-Serra | Liam Neeson even niet als 
eervolle wraakengel in een van de Taken-films, 
maar als mafiahuurmoordenaar Jimmy Conlon 
die in de clinch raakt met z’n baas. 
 TE ZIEN VANAF 16 APRIL

La famille Bélier
Eric Lartigau | In het gezin Bélier is iedereen doof 
behalve de 16-jarige Paula, dus op de boerderij 
van haar ouders regelt zij het contact met de 
buitenwereld. Maar dan ontdekt haar muziek-
leraar dat ze fantastisch kan zingen, en hij moe-
digt haar aan om deel te nemen aan een wed-
strijd van Radio France.  TE ZIEN VANAF 16 APRIL
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IM LABYRINTH DES SCHWEIGENS

LES HERITIERS 

THE LONGEST RIDE 



The Water Diviner
Russell Crowe | Russell Crowe regisseert zich-
zelf in dit oorlogsdrama over een vader die circa 
1916 na de Slag om Gallipoli naar Turkije reist 
om zijn drie vermiste zoons te vinden. 
 TE ZIEN VANAF 16 APRIL

Kidnep
Diederik Ebbinge | Rijkeluiskind Bo wordt in 
Zwitserland ontvoerd maar tijdens de lange rit 
naar Nederland groet een onwaarschijnlijke 
vriendschap tussen de jongen en z’n kidnapper. 
 TE ZIEN VANAF 22 APRIL

The Avengers: Age Of Ultron
Joss Whedon | Tony Stark c.s. moeten de aarde 
redden van überboef Ultron. 
 TE ZIEN VANAF 22 APRIL

Bears
Alastair Fothergill, Keith Scholey | Documen-
taire over een berenfamilie in Alaska waarvan 
de jonkies belangrijke levenslessen moeten 
leren.  TE ZIEN VANAF 22 APRIL 

Next Goal Wins
Mike Brett and Steve Jamison | Documentaire 
over het nationale voetbalelftal van Samoa dat 
koste wat kost mee wil doen aan het WK, maar 
ongeveer net zoveel inwoners heeft als de stad 
Groningen. Dus dat is best een flinke ambitie. 
  TE ZIEN VANAF 23 APRIL

Hungry Hearts
Saverio Costanzo | Claustrofobische thriller 
met Alba Rohrwacher en Adam Driver die in een 
Chinees restaurant verliefd worden. Maar na de 
bruiloft en de vroeggeboorte van hun kindje 
blijkt Mina er hele andere ideeën over het 
ouderschap op na te houden. Jude begint te ver-
moeden dat ze daarmee de baby in gevaar 
brengt.  TE ZIEN VANAF 23 APRIL

It Follows
David Robert Mitchell | Amerikaanse horrorfilm 
geïnspireerd op een nachtmerrie die de maker 
als kind had, over iets dat hem traag achter-

BEARS

IT FOLLOWS
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O apóstolo
Spookdorp 
lokt toeristen
Stop-motionanimatie geeft deze betove-
rend mooie fabel het juiste nachtmerrie-
achtige karakter. Maar het verhaal is 
soms onnodig schimmig.

Het is niet pluis in Xanaz, een geheimzinnig 
Spaans dorpje in de buurt van de pelgrims-
route naar Santiago de Compostela. De 
bewoners, die aanzienlijk ouder zijn dan je 
zou denken, gedragen zich verdacht gastvrij, 
maar dat kan de kilte die er zelfs ’s zomers 
heerst niet verdrijven. ’s Nachts klontert de 
mist samen tot spookverschijningen.

Animatiefilmer Fernando Cortizo verzon 
het fraai vormgegeven O apóstolo rond de 
bestaande legende over de Santa Compaña. 
Dit Heilige Gezelschap is een sinistere pro-
cessie van gekwelde zielen van overledenen,  
aangevoerd door een levend persoon. Deze is 
gedwongen de optocht te leiden tot er een 
opvolger is gestrikt. In O apóstolo is daarbij 
enige haast geboden. Binnen drie nachten 
moet het geregeld zijn, anders wacht de dood.

Maar dat weet de uit de gevangenis ont-
snapte dief Ramón nog niet wanneer hij zijn 
in het dorp verborgen buit wil ophalen. Al 
was het natuurlijk al een slecht voorteken 
dat rond Xanaz de groene bossen in een zee 
van dode takken zijn veranderd. Een mooie 
opmaat naar een fabel waarin griezelsugges-
ties samengaan met ironie en zwarte humor. 
Het zal vast niet toevallig zijn dat de sluwe 
kapelaan die in de dorpskerk een graftombe 
bewaakt doet denken aan de ondode Nosfe-
ratu uit de klassieker van F.W. Murnau.

O apóstolo is uitgevoerd in stop-motion-
animatie in semi-realistische stijl, en dat 
werkt uitstekend. Strikt genomen had dit 

verhaal zonder al te bizarre creaties of expli-
ciete horroreffecten zich ook gemakkelijk 
voor een gewone speelfilm geleend. Terecht 
kregen de animatie, sfeer en vormgeving al 
ruimschoots lof toegezwaaid. Je zou willen 
dat ook het scenario met dezelfde maniakale 
precisie in elkaar was geknutseld. Het heeft 
te maken met een eeuwenoude vloek, met 
boetedoening, geofferde zielen en toeristen 
die hier in de val worden gelokt. Je snapt wel 
ongeveer hoe het zit, maar sommige kwes-
ties blijven frustrerend schimmig, en dat 
lijkt niet zo bedoeld. Ja, het zou ook nog wel 
iets met de hoofdzonden te maken kunnen 
hebben. Niet alleen omdat Ramón een dief 
is, maar ook vanwege het optreden van de 
verwaande en zelfingenomen aartsbisschop 
die voor lichtere intermezzo’s zorgt. Koste-
lijke momenten. Vermeldenswaard is nog 
dat de naar de stemacteurs (waaronder 
Géraldine Chaplin) gemodelleerde poppen 
gemaakt zijn door de Nederlandse studio 
Pedri-Animation.
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O apóstolo  SPANJE, 2013 |  REGIE FERNANDO 

CORTIZO |  80 MINUTEN |  MET STEMMEN VAN CARLOS 

BLANCO, GÉRALDINE CHAPLIN |  DISTRIBUTIE ARTI FILM 

|  TE ZIEN VANAF 23 APRIL   

Les combattants 
Spelen met 
water en vuur
IJzersterk debuut over een braniemaker 
en een tomboy die trainen voor het einde 
der tijden, won vier prijzen in Cannes en 
drie Césars. En dat is verdiend. 

Arnaud, een potige braniemaker van begin 
twintig, wordt onverwacht door de schriele 
maar behendige tomboy Madeleine tegen de 
grond geworpen tijdens een zelfverdedi-
gingsdemonstratie in dit ijzersterke regiede-
buut van de Fransman Thomas Cailley. De 
enige manier voor Arnaud om niet volledig 
af te gaan en zich te bevrijden, is door Made-
leine ongezien in haar pols te bijten. Het is 
niet echt wat je noemt een vanzelfsprekend 
begin van een liefdesgeschiedenis maar 
daardoor is Les combattants juist ook zo ver-
frissend; clichés worden constant onder-
mijnd. Het verhaal, dat zich afspeelt in de 
dichtbeboste, kurkdroge Landesregio ten 
zuiden van Bordeaux, lijkt eenvoudig van 

opzet maar wordt voortgestuwd door een 
complex gebruik van twee tegenovergestelde 
thema’s: orde en opstand, en de daaraan 
gekoppelde leidmotieven water en vuur. Het 
oneerlijke gevecht van de twee haan-
tjes-de-voorstes vindt plaats op een 
strandje bij een meer. Daarna volgt een scène 
met Arnaud thuis in bad, die verstoord wordt 
door zijn moeder en oudere broer, met wie 
hij het timmerbedrijf van zijn net overleden 
vader over heeft moeten nemen. In de scène 
daarop trapt Arnaud, het advies volgend van 
twee soldaten, een reclamebord voor de dis-
cotheek Shark in elkaar. Het element dat alle 
scènes verbindt is water en dit leidmotief 
wordt steeds gekoppeld aan ongemakkelijke 
— of misschien eigenlijk gewoon fluïde — 
machtsverhoudingen.

Het lijkt dus logisch dat het timmerbedrijf 
door Madeleines ouders wordt ingehuurd om 
een badhuisje naast hun zwembad te bouwen. 
Het aan elkaar gewaagde duo leert elkaar 
kennen als ze, na een rekruteringsstand van 
de Franse landmacht aan de kust bezocht te 
hebben, samen zeiknat regenen en zij hem 
uitdaagt tot een gevecht. Arnauds repliek “ik 
sla geen meisjes” leidt tot een reactieshot van 
Madeleine dat niet alleen illustreert dat tra-
ditionele sekserollen hier niet van toepassing 
zijn, maar ook typisch is voor de vaak gort-
droge humor van de film.

Adèle Haenel en Kevin Azaïs zijn prachtig 
op elkaar ingespeeld als een clichématig 
opposites attract-koppel in een ongewone 
film. In hun wereld is het eten of gegeten wor-
den, iets wat zelfs de rekwisieten (van het 
kapotgetrapte Shark-bord tot bevroren kui-
kens in de magnetron) uitdragen. Tenminste, 
totdat de bosbranden die constant dreigen uit 
te breken er misschien wel voor iedereen een 
einde aan maken. 
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Les combattants  FRANKRIJK, 2014 |  REGIE THOMAS 

CAILLEY |  98 MINUTEN |  ADÈLE HAENEL, KEVIN AZAÏS, 

ANTOINE LAURENT |  DISTRIBUTIE AMSTELFILM |  TE 

ZIEN VANAF 30 APRIL   

Jimi: All Is by My Side
Briljant 
warhoofd 
Jimi: All Is by My Side is een intrigerende 
karakterstudie van de virtuoze gitarist 
Jimi Hendrix over de periode waarin hij 
van muzikant in popidool veranderde.

Niemand wordt als ster, icoon of legende 
geboren. Er is een moment waarop iemand 
van gewone sterveling in fenomeen veran-
dert. Het helpt om zoals Hendrix op het 
juiste moment op de juiste plaats te zijn, al 
vergeten we niet dat Hendrix ook een feno-
menaal gitaartalent was. Wie van Jimi: All Is 

JIMI:  ALL IS BY MY SIDE

O APÓSTOLO LES COMBATTANTS



volgde maar nooit opgaf. Heldin Jay wordt ach-
tervolgd door een moordzuchtige geest die de 
vorm aanneemt van mensen om haar heen. 
 TE ZIEN VANAF 23 APRIL

De Boskampi’s
Arne Toonen | Rik bedenkt een effectieve stra-
tegie om pesterijen tegen te gaan: hij verspreidt 
het gerucht dat hij deel uitmaakt van een 
beruchte maffiafamilie.   TE ZIEN VANAF 29 APRIL

Bibi & Tina
Detlev Buck | Bibi Blocksberg is een heks. Met 
haar beste vriendin Tina verblijft ze zomers op 
de manege. Meestal is dat gezellig maar deze 
zomer dreigt alles uit de hand te lopen. Volgens 
Anky van Grunsven de leukste film voor ieder-
een die van paarden houdt.  
   TE ZIEN VANAF 29 APRIL

De ontsnapping
Ineke Houtman | Rik Mayall, Abbey Hoes en 
Matthijs van de Sande Bakhuyzen in dit verhaal 
over een vrouw die Nederland ontvlucht en haar 
geluk probeert de vinden in de Portugese 
Algarve.  TE ZIEN VANAF 30 APRIL

Journal d’une femme de chambre
Benoît Jacquot | Alweer de vierde verfilming van 
Octave Mirbeau’s pikante roman uit 1900. Geen 
Fifty Shades of Gray maar wel Léa Seydoux als 
het kamermeisje dat een spin in het web wordt 
in het huis van het gezin Lanlaire. 
 TE ZIEN VANAF 30 APRIL

Tracers
Daniel Benmayor | Een fietskoerier in New York 
moet vluchten voor de Chinese maffia en 
belandt in een free running extravaganza. 
Gelukkig is er ook tijd voor een ontmoeting met 
een knappe vreemdelinge.  TE ZIEN VANAF 30 APRIL

RONALD ROVERS
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By My Side alles te weten wil komen over het 
muzikale genie, heeft bij de film weinig te 
zoeken. Hendrix is zelfs nauwelijks te horen, 
omdat regisseur en scenarist John Ridley, 
Oscarwinnaar met het scenario van 12 Years 
a Slave, van de erven geen toestemming 
kreeg om zijn muziek te gebruiken. 

Het is geen onoverkomelijk bezwaar, 
omdat Ridley geïnteresseerd is in het hoofd 
van Hendrix. Daarbij beperkt hij zich tot 
1966-67, de periode dat Hendrix van muzi-
kant veranderde in wereldster. Als de film 
begint is hij een verlegen gitarist, die met 
zijn band in een club in Greenwich Village 
speelt. Toevallig hoort Keith Richards’ 
vriendin hem spelen en ze vindt hem bril-
jant. Stonesmanager Andrew Loog Oldham 
bewijst vervolgens dat hij slechte oren heeft, 
want hij hoort alleen maar herrie. Ex-Ani-
mals gitarist Chas Chandler luistert beter. 
Hij wordt Hendrix’ manager en haalt hem 
naar Londen, ‘the place to be’ in de jaren 
zestig. Het levert een (waargebeurde) gees-
tige scène op waarin Hendrix een nummertje 
mag meespelen met Cream, de goden van de 
popmuziek. “We hebben een gast vanavond”, 
zegt Eric Clapton op het podium. “Wat is 
zijn naam ook alweer?” Als Hendrix met zijn 
gitaar losbarst, loopt de zwaar geïntimi-
deerde Clapton mompelend (“fucking 
good”) het podium af. 

Het lijkt Hendrix allemaal niet te interes-
seren. De buitenwereld heeft  sowieso weinig 
vat op hem, want Hendrix woont vooral in 
zijn hoofd, waarin het door drugs nogal mis-
tig is. Hendrix voelt zich thuis in de psyche-
delische Flower Power-sfeer. De Britse Black 
Power- activist Michael X vangt bot als hij 
hem voor de zwarte strijd probeert te inte-
resseren. Alle mensen zijn gewoon mensen, 
weet je wel, zegt Hendrix. Er verandert pas 
iets als de ‘love of power’ verandert in de 
‘power of love’, voegt hij er heel diepzinnig 
aan toe. Die opvatting staat het in elkaar 
slaan van zijn vriendin overigens niet in de 
weg. 

Het grote feest moest voor Hendrix in 
1966 nog beginnen, maar de kiemen van zijn 
tragische einde zijn in Jimi: All Is by My Side 
al zichtbaar. De film stopt als Hendrix afreist 
naar het Amerikaanse Monterey-popfesti-
val, wat zijn grote doorbraak wordt. Drie jaar 
later is hij met een mix van slaappillen en 
alcohol een makkelijke prooi voor de dood.
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Jimi: All Is by My Side  VERENIGDE STATEN/GROOT-

BRITTANNIË/IERLAND, 2013 |  REGIE JOHN RIDLEY |  118 

MINUTEN |  MET ANDRÉ BENJAMIN, IMOGEN POOTS, 

HAYLEY ATWELL |  DISTRIBUTIE CINÉART |  TE ZIEN 

VANAF 23 APRIL   

Torn
Bewijs je on-
schuld maar
Na een bomaanslag vinden een Pakis-
taanse en een Amerikaanse moeder el-
kaar in de rouw om hun zoons. Maar wat 
als die zoons verdachten worden, vraagt 
het schematische Torn.

“Ik heb een bomaanslag en een Pakistaanse 
tiener. Dus dan weet je waar ik heen moet.” 
De subtiliteit van de FBI in volle glorie. Ten-
minste, in Jeremiah Birnbaums Torn is dit 
het niveau waarop het onderzoeksbureau 
werkt: niet het bewijsmateriaal volgen, 
gewoon kijken wie de meest logische dader is 
en daar alles aan ophangen.

Het is een klein moment in de film, en de 
FBI-agente is slechts een bijfiguur. Maar het 
is niet de enige dialoog die je om de oren slaat 
met wat beter subtekst had kunnen zijn: je 
struikelt er als kijker over. Het doet afbreuk 
aan wat Birnbaum en scenarist Michael 
Richter beogen: een subtiel drama over de 
stereotypering van daders én slachtoffers 
waarin onze media en maatschappij meer en 
meer vervallen. 

Die bomaanslag die de FBI-agente onder-
zoekt, is het startschot. Bij een ontploffing in 
een winkelcentrum vallen tien doden, waar-
onder de tienerzoons van de van oorsprong 
Pakistaanse Maryam (Lollywood-ster 
Mahnoor Baloch, in haar Amerikaanse 
debuut) en alleenstaande moeder Lea (Den-
drie Taylor). De vrouwen groeien naar elkaar 
toe in hun rouw, terwijl beiden ook het 
nodige te stellen hebben met de vaders van 

hun jongens. Maar dan komt die FBI-agente 
als splijtzwam tussen hen in te staan, wan-
neer eerst de zoon van Maryam en later die 
van Lea als mogelijke dader wordt aangewe-
zen. Beide jongens passen maar al te goed in 
een bestaande mal: de Pakistaanse jongen 
die met radicale moslims rondhing; de boze 
blanke tiener die gepest werd en dat uit in 
agressie.  

En als je in de ogen van de politie verdacht 
bent, ben je in het gerecht van de publieke 
opinie al zo goed als veroordeeld.

Birnbaum en Richter zijn te prijzen in hun 
poging dat proces bloot te leggen. En dat 
bovendien volledig op eigen houtje te doen - 
de crew bestond deels uit studenten van de 
filmopleiding die Birnbaum leidt. Maar als 
film werkt het niet. Daarvoor is het scenario 
te schematisch en voorspelbaar, en te weinig 
doorleefd: de vriendschap tussen Maryam 
en Lea is er gewoon ineens, waardoor de 
ondermijning ervan de kijker vervolgens 
onverschillig laat. 
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Torn  VERENIGDE STATEN, 2013 |  REGIE JEREMIAH 

BIRNBAUM | 81 MINUTEN |  MET MAHNOOR BALOCH, 

DENDRIE TAYLOR |  DISTRIBUTIE ARTI FILM |  TE ZIEN 

VANAF 9 APRIL   

Mange tes morts
Explosie  
van energie
Een jonge ‘witte zigeuner’ moet zijn eigen 
plek vinden, terwijl zijn grote broer de zij-
ne na een lange gevangenisstraf probeert 
te hervinden.

Jean-Charles Hue situeerde zijn heden-
daagse western in een woonwagenkamp in 
Noordwest-Frankrijk, bewoond door een 
aantal Jenische families. Het zijn halfnoma-
den die God als enige autoriteit aanvaarden 
en in de politie hun erfvijand zien. Mange tes 
morts toont hen als een ruig volk met een 
simpele moraal: je familie laat je niet vallen. 
Binnen die code blijkt voldoende ruimte voor 
tal van twijfelachtige keuzes, en juist die 
maken de film aangenaam onvoorspelbaar.

Jason staat op het punt zich te laten dopen 
bij de evangelische gemeenschap in het 
kamp, maar nu zijn oudste broer Fred na vijf-
tien jaar eindelijk vrijkomt wil hij er ook 
‘voor hem zijn’. Wat dat inhoudt weet hij ook 
niet, maar dat er zaken bij komen kijken die 
zich niet laten verenigen met de weg van 
God, kan hij wel vermoeden. Voor Jason, nu 
18, is zijn broer tijdens zijn afwezigheid uit-
gegroeid tot mythische proporties, wat Hue 
benadrukt door hem in een  verblindend 
tegenlicht te hullen wanneer Fred zijn entree 
maakt in het kamp. Die entree zelf – met 
gierende banden – maakt in een oogwenk 
duidelijk: here comes trouble. Maar Jason 
blijft onverwoestbaar in hem geloven. Want 
meer nog dan een initiatie is dit avontuur 
een proeve van broedertrouw.

Mange tes morts – de titel verwijst naar de 
ultieme belediging – vangt het impulsieve 
karakter van zijn personages in een film die 
bijna explodeert van rauwe energie en vrij-
heidsdrang. Het gejakker op brommertjes uit 
de beginscène brengt onmiddellijk Dumonts 
La vie de Jésus in herinnering, maar in de 
magische versmelting van film en leven is 
het recente Party Girl een nauwere verwant. 
Met als bonus de geïnspireerde en anarchis-
tische wijze waarop Hue klassieke stoere-
mannengenres als misdaaddrama en cow-
boyfilm verwerkt.

  SASJA KOETSIER 111231

Mange tes morts  FRANKRIJK 2014 |  98 MINUTEN | 

REGIE JEAN-CHARLES HUE |  MET FRÉDÉRIC DORKEL, 

JASON FRANÇOIS |  DISTRIBUTIE CONTACT FILM |  TE 

ZIEN VANAF 2 APRIL   MANGE TES MORTS

TORN



Agenda
Programmagegevens voor de Filmkrant van mei moeten vóór 
vrijdag 10 april (schriftelijk of per e-mail agenda@filmkrant.nl) 
bij de redactie zijn ingeleverd. De Filmkrant is niet verantwoor-
delijk voor onjuiste vermeldingen of programmawijzigingen.  
De volgende Filmkrant verschijnt op donderdag 30 april.
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Alkmaar
4 Filmhuis Alkmaar
Verdronkenoord 12 | 072-520 2022 | 
filmhuisalkmaar.nl | Raadpleeg de 
website voor het actuele program-
ma 

Almelo
4 Filmhuis Almelo
Elisabethhof 4 | Informatie/reser-
veren 0546-850 264 | filmhuisal-
melo.nl | Aanvang: 20.15
Araf wo 22 apr | Birdman vr 17 apr 
| Black Coal wo 8 apr | Il capitale 
umano vr 24 apr | Ida wo 1 apr | Une 
nouvelle amie vr 10 apr 

Almere
4 Corrosia Stad/Theater, Expo & 
Film
Stadhuisplein 2 | 036-521 5929 | 
corrosia.nl 
Win/win do 2 apr, 20.00 
4  Het nieuwe filmhuis/De nieuwe 
bibliotheek
Stadhuisplein 101 | 036-548 6000 | 
denieuwebibliotheek.nl /hetnieu-
wefilmhuis
Amour fou vr 3 en di 7 apr, 19.30 | wo 
8 apr, 11.00 | Birdman vr 10 en di 14 
apr, 19.30 | wo 15 apr, 11.00 | The Imi-
tation Game za 11 apr, 14.00 | Selma 
vr 17 en di 21 apr, 19.30 | wo 22 apr, 
11.00 | Still Alice di 31 mrt, 19.30 | wo 
1 apr, 11.00 | Turist vr 24 en di 28 apr, 

19.30 | wo 29 apr, 11.00 

Alphen a/d Rijn
4 Parkfilmhuis
Cornelis Geellaan 2 (Park Rijn-
stroom) | 0172-493 737 | parkfilm-
huis.nl
Go with Le Flo (Bright Blue Goril-
la) vr 17 apr, 20.00 | Il capitale uma-
no zo 19, ma 20 en wo 22 apr, 20.30 | 
di 21 apr, 13.30 | The Imitation Game 
di 28 en do 30 apr, za 2 mei en zo 3 
mei, 20.30 | di 5 mei, 13.30 | In Order 
of Disappearance (Kraftidioten) do 
23 en za 25 apr, 20.30 | vr 24, 21.30 
| ma 27 apr, 16.00 | Love is Stran-
ge di 14 apr, 13.30 | do 16, za 18 en di 
21 apr, 20.30 | Miss Julie di 28 apr, 
13.30 | wo 29 apr en di 5 mei, 20.30 
| vr 1 mei, 21.30 | Mr. Turner do 2, za 
4 en ma 6 apr, 20.30 | di 7 apr, 13.30 
| Het nieuwe Rijksmuseum zo 12 en 
wo 15 apr, 20.00 | Une nouvelle amie 
vr 3 en vr 10 apr, 19.30 | wo 8 en za 11 
apr, 20.30 | Of Horses and Men vr 24 
apr, 19.30 | zo 26 apr, 20.30 | ma 27 
apr, 14.00 en 20.30 | White God vr 
3 apr, 21.30 | zo 5 en di 7 apr, 20.30 
| You’re Not You do 9, ma 13 en di 14 
apr, 20.30 | vr 10 apr, 21.30 | zo 12 
apr, 14.30 

Amersfoort
4 Filmtheater De Lieve Vrouw
Lieve Vrouwestraat 13 | 033-422 
6555 | lievevrouw.nl | Programma 

wordt wekelijks aangevuld, zie 
website
Premières Atlantic vanaf do 23 apr 
| Les combattants vanaf do 30 apr 
| la famille Bérlier vanaf do 16 apr | 
Im Labyrith des Schweigens vanaf 
do 30 apr | Phoenix vanaf do 26 mrt 
| Suite Française vanaf do 26 mrt | 
Nieuwe films Raamverhalen ma 20 
apr | Timbuktu vanaf do 23 apr | Tus-
sen 10 en 12 vanaf do 23 apr | Verlies 
niet de moed vanaf do 16 apr (ma 20  
apr Hella de Jonge aanwezig) | Nog te 
zien Le meraviglie | The Second Best 
Exotic Marigold Hotel | Still Alice | 
Wild | Specials Mar Adentro zo 12 en 
ma 13 apr | Gay & Lesbian Film Wasp 
ma 20 apr, 19.00 | Fasade Metropo-
lis do 23 apr, 19.30 | Filmcursus Een 
eeuw filmgeschiedenis (Jan Salden) 
elke wo 18.45 

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 | Reserve-
ring: 020-553 5100 | debalie.nl
4 Filmhuis Cavia
Van Hallstraat 52-1 | 020-681 1419 
| filmhuiscavia.nl | Raadpleeg de 
website voor het actuele program-
ma
4 Cinecenter
Lijnbaansgracht 236 | 020-623 
6615 (vanaf 15.45) | cinecenter.nl | 
Programmering is onder voorbe-
houd
Verwacht La famille Bélier vanaf do 
16 apr | Im Labyrinth des Schwei-
gens vanaf do 30 apr | Lilting van-
af do 23 apr | Nog te zien Loin des 
hommes | Phoenix | Second Best 
Marigold Hotel | Still Alice | Suite 
Française 
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 Atlantic vanaf do 23 apr | 
Bears vanaf do 23 apr | Bloed, zweet 
en tranen vanaf do 2 apr | De Bos-
kampi’s vanaf do 30 apr | La famille 
Bélier vanaf do 16 apr | Home vanaf 
do 2 apr | Kidnep vanaf do 23 apr | De 
ontsnapping vanaf do 30 apr | Nog 
te zien Ich Seh Ich Seh | Michiel de 
Ruyter (12+ & 16+) | Open Up To Me 
| Paddington | Phoenix | Shaun het 
schaap | Turist | VERS Maandelijk-
se bijeenkomst voor en door nieuwe 
film- en televisiemakers ma 6 apr, 
19.30 | Crash Course Nederland-
se Filmgeschiedenis Een reis door 
de Nederlandse Filmgeschiedenis 
met Dana Linssen, filmcriticus Film-
krant en NRC. di 7, 14 en 21 apr | Psy-
choanalyse & Film Brothers (met in-
leiding en discussie na afloop) wo 8 
apr, 20.00 | Het Schimmenrijk Film-
journalist Hans Beerekamp eert re-
cent overleden filmpersoonlijkhe-
den met fragmenten en mooie woor-
den zo 12 apr, 17.00 | International 
Sport Festival Amsterdam vr 17 t/m 
zo 19 apr | Amongst Friends Maan-
delijkse sneak preview met perso-
nal touch ma 20 apr, 21.15 | Gay Film 
Night Wasp di 21 apr. 21.15 | Deut-
sches Kino Zwischen Welten di 28 
apr, 19.30 
4 Kriterion
Roetersstraat 170 | 020-623 1709 | 
kriterion.nl | Raadpleeg verder de 
website voor het reguliere program-
ma
CinemAsia Film Festival Big Father, 
Small Father & Other Stories do 
2 apr, 21.45 | za 4 apr, 17.15 | A Bit-
tersweet Life za 4 apr, 19.30 | Cha-
suke’s Journey ma 6 apr, 20.00 en 
20.15 | The Coffin in the Mountain do 
2, 19.15 | za 4 apr, 22.15 | Dearest vr 
3 apr, 22.00 | za 4 apr, 17.45 | Dot 2 
Dot do 2 apr, 19.45 | ma 6 apr, 14.45 
| Endless Nights in Aurora vr 3 apr, 
17.50 | zo 5 apr, 17.45 | End of Win-
ter za 4 apr, 20.30 | ma 6 apr, 17.45 | 
Garuda Power za 4 apr, 20.00 | ma 6 
apr, 17.15 | A Hard Day za 4 apr, 22.30 
| Horn Please do 2 apr, 19.45 | ma 6 
apr, 14.45 | How to win at checkers 
(every time) vr 3 apr, 22.45 | ma 6 
apr, 15.45 | Jalanan vr 3 apr, 17.15 | 
zo 5 apr, 20.00 | Kara-Orchestra vr 
3 apr, 20.15 | The Last Executioner 
za 4 apr, 17.30 | zo 5 apr, 22.15 | The 
Last Wolf wo 1 apr, 20.00 en 20.15 | 
Pale Moon do 2 apr, 19.30 | ma 6 apr, 
17.30 | Paradise in Service vr 3 apr, 
19.30 | Red Amnesia ma 6 apr, 15.15 | 
Shift do 2 apr, 22.15 en za 4 apr, 15.15 
(met vooraf de film Perjalanan) | 
The Sun, the Moon, the Hurricane vr 
3 apr, 17.30 | zo 5 apr, 21.45 | Tabula 
Rasa vr 3 apr, 15.30 | zo 5 apr, 19.30 | 
A Tale of Two Sisters za 4 apr, 23.45 | 
Tigers vr 3 apr, 15.45 | zo 5 apr, 17.30 
| Unlucky Plaza zo 5 apr, 15.15 | Un-
told Scandal do 2 apr, 22.00 | ma 6 
apr, 19.30 | When Marnie was The-
re za 4, 15.00 | Shorts Selection do 
2 apr, 17.00 en zo 5 apr, 21.45 met 
Fanfan | Hosanna | Maryam | Yúyú | 
Filmlab za 4 apr, 15.30 en zo 5 apr, 
15.00 met Phantom Napalm | Untuk 
Selalu | Verboden Liefde 
4 Melkweg Cinema
Lijnbaansgracht 234a | Info en 
reserveringen: 020-531 8181 | melk-
weg.nl 
Lijfspreuk za 11 apr, 19.00 en zo 12 
apr, 15.00 (beide keren met Q&A) | 
Salad Days - A Decade of Punk in 
Washington DC (1980-90) do 26 

mrt, 20.00 | Special B-Movie Or-
chestra met erotica, horror, crime, 
science fiction, spaghetti westerns, 
soundtracks, filmbeelden en theater 
wo 15 apr, 20.00
4 The Movies
Haarlemmerdijk 161 | 020-638 
6016 | themovies.nl | Raadpleeg de 
website voor het actuele program-
ma
Verwacht Bloed, zweet & tranen 
vanaf do 2 apr | Le dernier coup de 
marteau vanaf do 9 apr | Jimi: All is 
By My Side vanaf do 23 apr 
4 Rialto
Ceintuurbaan 338 | 020-676 8700 | 
rialtofilm.nl
Premières Atlantic vanaf do 23 apr 
| Lilting vanaf do 16 apr | The look of 
Silence vanaf do 2 apr |  Mange tes 
morts vanaf do 2 apr | Klassiekers 
Spetters di 7 en di 14 apr | Een vlucht 
regenwulpen di 21 en di 28 apr | 
Cracking the Frame Because I was 
a Painter wo 15 apr | Rialto Filmclub 
#6 vr 17 apr | Rialto Podium Those 
Who Feel the Fire Burning za 18 apr, 
16.00 | Feel Good Sunday Billy Elliot 
zo 19 apr, 11.00 | Cinéma Arabe Festi-
val di 21 t/m zo 26 apr 
4 Studio/K
Timorplein 62 | 020-692 0422 | 
studio-k.nu | Raadpleeg de website 
voor het actuele programma 
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

Apeldoorn
4 Filmtheater/Podium Gigant
Nieuwstraat 377 | 055-521 6346 | 
gigant.nl | Raadpleeg de website 
voor de aanvangstijden 
10.000 KM do 2, vr 3, za 4, ma 6, di 
7 en wo 8 apr | Bears wo 22 t/m zo 
26 en di 28 t/m do 30 apr | Big Eyes 
do 23 t/m zo 26, di 28 en wo 29 apr | 
Boychoir do 16 t/m zo 26, di 28 en wo 
29 apr | Erbarme dich do 9 t/m wo 
15 apr | La famille Beliér do 16 t/m 
zo 26 en di 28 t/m do 30 apr | Im La-
byrinth des Schweigens do 30 apr | 
Loin des hommes do 9 t/m ma 13 en 
wo 15 t/m wo 22 apr (ma 20 met na-
bespreking) | Le meraviglie do 9 en 
zo 12 t/m wo 15 apr (ma 13 met na-
bespreking) | A Most Violent Year 
wo 1 t/m za 4, di 7 en wo 8 apr | My 
Old Lady ma 6, ma 13 en ma 20 apr 
| A Pigeon Sat on a Branch Reflec-
ting on Existence wo 1 apr | Phoenix 
do 23 t/m zo 26 en di 28 t/m do 30 
apr | The Second Best Exotic Mari-
gold Hotel wo 1 t/m za 4 en ma 6 t/m 
vr 14 apr | Selma do 2, vr 3, za 4, ma 
6 t/m vr 10, zo 12 t/m zo 19, do 23, vr 
24 en zo 26 apr | Still Alice wo 1 apr | 
Suite Française do 16 t/m wo 22 apr 
| Timbuktu do 30 apr | White God do 
9, vr 10, za 11 en di 14 apr | Zurich do 
2, vr 3, za 4, ma 6, di 7 en wo 8 apr | 
Movies that Matter Difret di 14 apr, 
19.30 | Filmkrant.Live Phoenix do 
23 apr, 19.30 | Filmclub/Ontbijtfilm 
The Dark Horse ontbijt 9.30 en film 
10.30 | Boek & Film Gemma Bovery 
di 28 apr, 19.30 

Arnhem
4 Focus Filmtheater
Korenmarkt 42 | 026-442 4283 | 
focusarnhem.nl
Premières Boychoir vanaf do 2 apr 

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 achterlig-
gende visie op het 
bestaan, niet veel 
meer biedt dan de 
som der delen. Dat 
gezegd hebbende, 
raad ik iedereen 
aan te gaan kijken.
11111
Ronald Rovers over A Pigeon 
Sat on a Branch Reflecting on 
Existence in de Filmkrant

Kort en goed
Gaat het goed met de korte film? 
Ja, dat kan iedere bezoeker van het 
Go Short – International Short Film 
Festival Nijmegen – een van de 
leukste festivals van Nederland – 
ook dit jaar weer constateren. Uit 
bijna 3000 inzendingen selecteer-
de het festival 300 films. Jammer 
dat de korte film ondanks het Go 
Short-initiatief ‘De voorfilm moet 
terug!’ nog steeds nauwelijks in 
filmtheaters en bioscopen is te 
zien. Wie een goed overzicht wil 

hebben van de stand van zaken 
spoedt zich van 8 t/m 12 april naar 
Nijmegen. Het festival vertoont 
Europese korte films in alle genres. 
Er zijn competities voor Europese 
fictie, documentaire, animatie en 
arthousefilms. Daarnaast is er een 
Nederlandse competitie en een 
studenten- en jongerencompeti-
tie. De Noorse filmmaker Gunhild 
Enger is ‘Filmmaker in Focus’. De 
festivalorganisatoren noemen haar 
films ‘rechttoe rechtaan, eerlijk en 
oprecht’ en ‘vol humor, die lijkt te 
ontstaan door te kijken naar alle-
daagse situaties en de verbazing 

over de dingen die mensen doen’. 
Speciale gast is de Fransman Yann 
Gonzales, die films maakt ‘met 
doorgetimmerde dialogen en ero-
tische spanning’ in ‘een volstrekt 
eigen campy stijl’. Speciale aan-
dacht ook voor de Baltische staten 
en generatie I, die de digitalisering 
met de paplepel kregen ingegoten. 
Om het spinnende huisdier draait 
het in Cat Shorts, een verzamel-
programma met korte artistieke 
kattenfilmpjes, maar ook met de 
grootste kattenhits van YouTube.

GOSHORT.NL

YANN GONZALEZ’ LAND OF MY DREAMS
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| Les combattants vanaf do 30 apr 
| Le dernier coup de marteau vanaf 
do 9 apr | La famille Bélier vanaf do 
16 apr | Kurai kurai - verhalen met de 
wind vanaf do 30 apr | Im Labyrinth 
des Schweigens vanaf do 30 apr | 
Voorpremière Kurai kurai - verha-
len met de wind za 25 apr, 16.00 met 
Q&A met regisseur | Verwacht Tus-
sen 10 en 12 vanaf do 23 apr | Zurich 
vanaf do 16 apr | Movies that Mat-
ter Difret wo 22 apr, 19.00 (met aan-
sluitend zaalgesprek) | Cursus Boek 
& Film Suite Française ma 6 en di 7 
apr, 19.15 | Ciné Premières Les héri-
tiers zo 5 apr, 16.15 | Cracking the 
Frame Regarding Susan Sontag wo 
29 apr, 19.15 | Best of Go Short Ver-
zamelprogramma met de beste films 
van het Go Short Filmfestival wo 22 
apr, 19.30 

Assen
4 Bioscoop De Nieuwe Kolk
Weiersstraat 1 | 088-012 8560 | 
asserfilmliga.nl | Aanvang: 20.30
Il capitale umano ma 27 en di 28 apr 
| My Old Lady ma 20 en di 21 apr | The 
Salvation ma 13 en di 14 apr | White 
God ma 6 en di 7 apr 

Bergen
4 Fth CineBergen/Zwarte Schuur
Eeuwigelaan 7 | 072-589 6310 | 
cinebergen.nl 
The Belly of an Architect zo 26 apr, 
15.30 | Birdman vr 3 en zo 5 apr, 
20.00 | Elephant Song zo 19 apr, 
15.30 | di 21 apr, 20.00 | Erbarme 
dich zo 5 apr, 11.00 | Foxcatcher do 
2, za 4 en di 7 apr, 20.00 | Inherent 
Vice za 11, ma 13 en wo 15 apr, 20.00 
| Le meraviglie vr 24, ma 27 en wo 29 
apr, 20.00 | Phoenix vr 24 apr, 14.30 
| zo 26 en di 28 apr, 20.00 | A Pigeon 
Sat on a Branch Reflecting on Exi-
stence do 16 en ma 20 apr, 20.00 | 
Samba zo 12 apr, 11.00 | Selma do 9, 
zo 12 en di 14 apr, 20.00 | zo 19 apr, 
11.00 | Still Alice vr 3, ma 6 en wo 8 
apr, 20.00 | The Theory of Every-
thing vr 10 apr, 20.00 | Timbuktu do 

30 apr, 20.00 | Turist wo 1 apr, 20.00 
| Wild vr 17 apr, 14.30 | zo 19, do 23 en 
za 25 apr, 20.00 | zo 26 apr, 11.00 | 
Film & Literatuur Still Alice vr 10 apr, 
14.30 | Film & Food Chef za 18 apr, 
20.00 | The Hunderd-Foot Journey vr 
17 apr, 20.00 

Borne
4 Filmhuis Borne
Marktstraat 23 | Informatie/reser-
veren 074-265 7200 | kulturhus-
borne.nl
Boyhood wo 15 apr | Enemy wo 29 
apr | Locke wo 1 apr | Shirley: Visions 
of Reality wo 8 apr | Go Short Festi-
val wo 22 apr 

Breda
4 Chassé Cinema
Claudius Prinsenlaan 8 | 076-530 
3131 | chasse.nl
Premières Atlantic vanaf do 23 apr 
| Boychoir vanaf do 2 apr | Le dernier 
coup de Marteau vanaf do 9 apr | La 
famille Bélier vanaf do 16 apr | Nog 
te zien Loin des hommes | Still Ali-
ce | Suite Française | Timbuktu | La 
vie de Jean-Marie | Wild | Opera La 
Traviata zo 5 apr, 10.30 | Filmclub 
do 16 apr, 9.30 | vr 17, di 21 en wo 22 
apr, 10.30 | Boek in Beeld ma 20 apr, 
19.30 | Cracking the Frame Regar-
ding Susan Sontag ma 13 apr, 19.20 
| Ciné Premières Les héritiers wo 1 
apr, 19.20 | Gay Film Night Wasp di 
28 apr, 21.00 | Filmontbijt Ontbijt 
9.30 en Film 10.45 zo 26 apr | The 
Best of IDFA on Tour zo 19 apr, 10.30 
| The Best of Go Short di 28 apr, 
19.20 | Moov Festival Corn Island | 
Difret | Dukthar | The Farewell Party 
| Taxi & Theeb di 16 t/m wo 22 apr 

Bussum
4 Filmhuis Bussum
Brediusweg 1 | 035-693 8694 | 
filmhuisbussum.nl
Les combattants do 30 apr, 21.30 | 
Elephant Song vr 3 apr, 15.45 | za 4 
apr, 18.45 | zo 5 apr, 20.30 | wo 8 apr, 

20.00 | Erbarme dich do 2 apr, 19.00 
| vr 3, zo 5 en za 11 apr, 16.00 | ma 6 
en wo 8 apr,  20.30 |  ma 13 apr, 14.00 
| di 14 apr, 20.00 | Foxcatcher wo 1 
apr, 20.30 | The Imitation Game za 
4 en zo 19 apr, 15.45 | zo 5 en ma 13 
apr, 20.00 | do 9 apr, 18.45 | vr 10 apr, 
10.45 | do 16 en za 18 apr, 21.30 | In-
herent Vice wo 1 apr, 20.00 | The Ki-
dnapping of Michel Houellebecq do 
9 en za 11 apr, 21.30 | vr 10 apr, 19.00 
| Loin des hommes vr 3 apr, 11.00 en 
21.15 | za 4 en zo 12 apr, 16.00 | ma 
6 apr, 20.00 | do 9 apr,  19.00 | vr 10 
en za 11 apr, 18.45 | ma 13 en wo 15 
apr, 20.30 | Le meraviglie do 16, vr 

17 en za 25 apr, 21.15 | za 18, zo 19, 
vr 24 en zo 26 apr, 16.00 | vr 24 apr, 
21.30 | ma 27 apr, 20.30 | A Most Vi-
olent Year do 9 en vr 10 apr, 21.15 | vr 
10, za 11, vr 17 en vr 24 apr, 15.45 | zo 
12, di 21 en wo 29 apr, 20.00 | wo 22 
apr, 20.30 | za 25 apr, 18.45 | Open 
Up to Me do 16 en vr 17 apr, 19.00 | 
vr 17 apr, 16.00 | za 18 apr, 21.15 | ma 
20 apr, 20.30 | Phoenix do 30 apr, 
18.45 | A Pigeon Sat on a Branch Re-
flecting on Existence do 2 en za 4 
apr, 21.30 | vr 3 apr, 19.00 | di 7 apr, 
20.00 | The Second Best Exotic Ma-
rigold Hotel do 16  en do 23 apr, 18.45 
| vr 17 en vr 24 apr, 10.45 | za 18 en zo 
26 apr, 15.45 | di 21 apr, 14.00 | wo 
22 en wo 29 apr, 14.30 | vr 24 en do 
30 apr,  21.15 | za 25 apr, 21.30 | ma 
27 apr, 20.00 | Selma do 2, za 4 en 
za 11 apr, 21.15 | vr 3 apr, 10.45 | vr 3, 
vr 17 en za 18 apr, 18.45 | ma 6 en zo 
12 apr, 15.45 | vr 10 apr, 16.00 | wo 15, 
zo 19 en ma 20 apr, 20.00 | vr 17 apr, 
21.30 | Sergio Herman, Fucking Per-
fect do 23 apr, 21.15 | vr 24 en do 30 
apr, 19.00 | za 25 apr, 16.00 | zo 26 
apr, 20.30 | Still Alice wo 1 en wo 8 
apr, 14.45 | do 2 apr, 18.45 | vr 3 apr, 
21.30 | za 4  en za 11 apr, 19.00 | zo 5 
apr, 15.45 | vr 10 apr, 11.00 en 21.30 
| zo 12 apr, 20.30 | wo 15 apr, 14.30 | 
Timbuktu vr 17 apr, 11.00 | za 18 apr, 
19.00 | zo 19 en wo 29 apr, 20.30 | di 
21 apr, 14.15 | do 23 apr, 21.30 | wo 22 
(met lezing) en zo 26 apr, 20.00 | vr 
24 apr, 18.45 | za 25 apr, 15.45 | Torn 
do 23 rn za 25 apr, 19.00 | vr 24 apr, 
11.00 | di 28 apr, 20.00 | Sneak Pre-
view Verrassende voorpremière elke 
di, 20.30 

Capelle a/d IJssel
4 Isalatheater
Stadsplein 5 | 010-458 6300 | isa-
latheater.nl | Aanvang: 20.00
Birdman di 21 apr | Loin des hommes 
di 14 apr | Michiel de Ruyter di 7 apr | 
Selma vr 24 en di 28 apr 

Delft
4 Filmhuis Lumen
Doelenplein 5 | 015-214 0226 | film-
huis-lumen.nl | Raadpleeg de web-
site voor de exacte data en tijden
Adieu au langage vanaf do 2 apr | Er-
barme dich vanaf do 2 apr | Ik ben 
Alice vanaf do 23 apr | National Gal-
lery vanaf do 16 apr | Le passion de 
Jeane d’Arc za 25 apr (met live mu-
zikale begeleiding) | Timbuktu van-
af do 16 apr | Zurich vanaf do 9 apr | 
Paasborrel Erbarme dich ma 6 apr | 
Klassieker L’ eternal retour ma 6 apr 
| Orphee ma 13 apr | Vampyr ma 20 
apr | Movies that Matter Difret do 9 
apr | Deutsches Kino Zwischen Wel-
ten do 23 apr | Poolse Filmlente Ci-
tizen za 25 apr (met intro en Q&A) | 
Gods zo 26 apr | Mystification za 25 
(met intro) | No Matter How Hard We 
Tried zo 26 apr 

Den Bosch
4 Verkadefabriek
Boschdijkstraat 45 | 073-681 8160 | 
verkadefabriek.nl
Premières Atlantic vanaf do 23 
apr | Bears vanaf do 22 apr | Boy-
choir vanaf do 2 apr | Les combat-
tants vanaf do 30 apr | La famille 
Bélier vanaf do 16 apr | Kidnep vanaf 
wo 22 apr | The Look of Silence van-
af do 2 apr | Sneak Preview Verras-
sende voorpremière elke di, 21.15 | 
FilmOntbijt Elke zo ontbijt om 11.00 
en film om 12.00 | Movies that Mat-
ter Difret zo 12 apr, 15.00 | Filmcur-
sussen Déjàvu do 9 apr, 19.30 | Film 
& Psychiatrie ma 20 apr, 19.45 | Al-
ledaagse Psychologie in Film wo 15 
apr, 19.45 | Cinema Italiano met Il 
postino op do 2 apr en Io sono li op 
do 16 apr

Den Haag
4 Filmhuis Den Haag
Spui 191 | 070-365 6030/345 9900 
| Programma is onder voorbehoud, 
raadpleeg ook de website | filmhuis-
denhaag.nl 
Premières Atlantic vanaf do 23 apr 
| Les combattants vanaf do 30 apr | 
Le dernier coup vanaf do 9 apr | Fox-
catcher vanaf do 9 apr | Frank van-
af do 9 apr | Les héritiers vanaf do 16 
apr | Hungry Hearts vanaf do 23 apr 
| Jimi: All is By My Side vanaf do 23 
apr | Journal d’une femme de cham-
bre vanaf do 30 apr | Kuraaj Kuraaj 
vanaf do 30 apr | Lilting vanaf do 16 
apr | The Look of Silence vanaf do 
2 apr | Manges tes morts vanaf do 
2 apr | O Apostolo vanaf do 23 apr | 
Phoenix vanaf do 2 apr | Selma van-
af do 23 apr | Still Alice vanaf do 2 
apr | When Marnie Was There van-
af do 23 apr | Movies that Matter on 
Tour Difret zo 12 apr | Sneak Preview 
Verrassende voorpremière ma 13 en 
ma 27 apr | Special Voor de stilte di 
14 apr (met inleiding of nagesprek) | 
Smutfish Festival met allerlei films 
met een belangrijk maatschappe-
lijk thema vr 17 apr | Gay Film Night 
Wasp ma 27 apr | CinemAsia za 18 
apr met Big father, small father & 
other stories | Jalanan | Red Amne-
sia | Zwijgende film & Levende mu-
ziek Frau im Mond za 18 apr | Film & 
Debat Those Who Feel the Fire Burn-
ing do 23 apr (met nagesprek) 
4 Nutshuis
Riviervismarkt 5 | 070-345 9090 | 
nutshuis.nl
Into Eternity wo 22 apr, 20.00 | za 
25 apr, 11.00 en 14.00 | Into the Wild 

Rijkdom Aziatische cinema
De Aziatische cinema is geen blin-
de vlek in de Nederlandse filmthe-
aters, maar om te zeggen dat we 
een goed beeld hebben van de 
film ontwikkelingen daar is over-
dreven. Het filmfestival CinemAsia 
voorziet in de lacune met een se-
lectie van de beste recente Aziati-
sche films, zowel arthouse als suc-
cesvolle genrefilms. De achtste 
editie van het festival, dat van 1 
t/m 6 april in Kriterion wordt ge-
houden (een selectie van het pro-
gramma is te zien in Natlab in 
Eindhoven, Filmhuis Den Haag en 
Worm in Rotterdam) opent met de 
Nederlandse voorpremière van 
The Last Wolf van Jean-Jacques 
Annaud. In de epische vertelling 
raakt een eind jaren zestig naar het 
Mongoolse platteland gestuurde 
Chinese student gefascineerd door 
wolven. De slotfilm is Shasukes 
Journey van de Japanse auteur, ac-
teur en regisseur Sabu. In de fan-
tasy keert een theeschenker vanuit 
de hemel terug op aarde om het le-
ven van de vrouw te redden op wie 
hij verliefd is. Tussen de openings- 
en de slotfilm is verder veel fraais 

te zien, zoals de acht competitie-
films die meedingen naar de jury- 
en publieksaward. Daaronder Red 
Amnesia van de Chinese filmmaker 
Wang Xiaoshuai, die we kennen 
van Frozen, Beijng Bicycle en Flo-
wers. De film voert een weduwe op 
die anonieme telefoontjes krijgt. 
Wie zit erachter? Langzaam wordt 
duidelijk dat de geesten uit het ge-
welddadige communistische ver-
leden nog niet zijn verdwenen. Ook 
in competitie de bekroonde Indo-
nesische documentaire Jalanan 
(Daniel Ziv), die drie straatmuzi-

kanten portretteert tegen het de-
cor van een bikkelharde samenle-
ving. In de Japanse competitiefilm 
Pale Moon (Daihachi Yoshida) be-
landt een jonge getrouwde bank-
medewerkster op een morele glij-
baan als ze in een geldverslindende 
overspelaffaire belandt. Speciale 
aandacht is er met drie films voor 
de Zuid-Koreaanse producente 
Jung-Wan Oh, die zich uitstekend 
weet te handhaven in de door 
mannen gedomineerde filmindus-
trie. Een van de drie films is Untold 
Scandal (Je-Jong Lee), de naar de 
achttiende eeuw in Zuid-Korea 
verplaatste verfilming van de 
Franse roman Les liaisons dange-
reuses. CINEMASIA.NL

Rialto in april
Rialto podium
15 april 19.30 uur  | Cracking the 
Frame (maandelijks kunstfilmpro-
gramma) | Because I Was a Painter 
(Christophe Cognet) |  Nederland-
se première van deze indringende 
documentaire over kunst die tij-
dens WO II onder zeer erbarmelij-
ke omstandigheden werd gemaakt, 
in de concentratiekampen van de 
nazi’s. Toen deze kampen in 1945 
bevrijd werden, vonden de gealli-
eerde troepen duizenden kunst-
werken die in het geheim gemaakt 
waren. De makers ervan zochten 
niet alleen een manier om heel 
even te ontsnappen aan de dage-

lijkse hel, ook hebben ze zo een in-
dringende verslag van het leven in 
de kampen nagelaten.
Regisseur Christophe Cognet 
werkte tien jaar aan deze even fas-
cinerende als indringende docu-
mentaire over deze kunst. Hij 
sprak met enkele van de nog leven-
de kunstenaars, internationale cu-
ratoren en kunstcritici. En hij 
toont het werk - schilderijen, te-
keningen, beelden - dat nu in di-
verse Europese musea is te zien. 
Wat dreef deze kunstenaars en hoe 
beïnvloedt hun werk onze percep-
tie van schoonheid, ons idee van 
esthetiek? WWW.RIALTOFILM.NL

THE LAST WOLF

Net als Andrej  
Zvjagintsevs  
Canneswinnaar 
Levia than is Durak 
een onbeschaam-
de aanklacht te-
gen het immorele 
en corrupte be-
stuur van het he-
dendaagse Rus-
land. Maar omdat 
de film in de vorm 
van een suspen-
sethriller is gego-
ten, werkt Durak 
niet alleen als po-
litiek pamflet en 
hedendaagse tra-
gedie maar ook als 
onderhoudende 
achtbaanrit.
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BECAUSE I  WAS A PAINTER



wo 15 apr, 20.00 | za 18 apr, 11.00 
en 14.00 | Koyaanisqatsi wo 8 apr, 
20.00 | za 11 apr, 11.00 en 14.00 | The 
Rainbow Warriors of Waiheke Island 
wo 29 apr, 20.00 | za 2 mei, 11.00 
en 14.00 | Tale of Tides + The Life 
of Birds (afl. Finding Partners) wo 1 
apr, 20.00 | za 4 apr, 11.00 en 14.00 
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
Birdman do 9 t/m ma 13 apr | Loin 
des hommes do 30 apr t/m ma 4 mei 
| Selma do 16 t/m ma 20 apr | Still 
Alice do 23 t/m ma 27 apr | Turist do 
2 t/m ma 6 apr 

Deventer
4 Filmhuis De Keizer
Keizerstraat 78 | 0570-618 822 | 
filmhuisdekeizer.nl 
Birdman do 9 apr, 20.00 | vr 10 en di 
14 apr, 14.00 | vr 10 en za 11 apr, 21.30 
| zo 12 apr, 20.30 | di 14 en wo 15 apr, 
17.15 | Boychoir do 2, zo 5 en do 9 apr, 
20.30 | vr 3 en za 4 apr, 19.00 | ma 
6, di 7, ma 13 en di 14 apr, 20.00 | di 
7 en di 14 apr, 14.30 | wo 8 en wo 15 
apr, 17.45 | vr 10 en za 11 apr, 19.30 | 
zo 12 apr, 16.15 | Erbarme dich vr 3 
apr, 14.30 en 19.30 | za 4 apr, 19.30 | 
zo 5 apr, 16.45 | La famille Bélier do 
16, ma 20, do 23 en zo 26 apr, 20.30 
| vr 17 en za 18 apr, 19.00 | di 21 apr, 
14.30 | di 21 en wo 22 apr, 17.45 | vr 24 
en za 25 apr, 21.30 | di 28 apr, 20.00 
| wo 29 apr, 17.15 | Ida ma 6 en ma 13 
apr, 20.30 | Lifelong vr 17 apr, 14.00 
en 19.30 | za 18 apr, 21.45 | zo 19 en 
di 21 apr, 20.00 | wo 22 apr, 17.15 | 

Loin des hommes do 16 en wo 22 apr, 
20.00 | vr 17 en za 18 apr, 21.30 | zo 19 
apr, 20.30 | di 21 apr, 14.00 en 17.15 
| Le meraviglie do 2 apr, 20.00 | vr 3 
en za 4 apr, 21.45 | zo 5 apr, 16.15 | di 
7 apr, 14.00 | wo 8 apr, 17.15 | Phoenix 
vr 24 apr, 14.00 en 19.00 | za 25 apr, 
19.00 | ma 27 en wo 29 apr, 20.30 
| di 28 apr, 14.30 | A pigeon Sat on 
a Branch Reflecting on Existen-
ce vr 10 en vr 17 apr, 14.30 en 21.45 
| di 14 apr, 17.45 | wo 15 apr, 20.30 
|  za 18 apr, 19.30 | zo 19 apr, 16.15 | 
Suite Française vr 3 apr, 14.00 en 
21.30 | za 4 apr, 21.30 | zo 5 en wo 8 
apr, 20.00 | di 7 apr, 17.45 | Timbuk-
tu do 23, zo 26 en wo 29 apr, 20.00 
| vr 24 en za 25 apr, 19.30 | di 28 apr, 
14.00 | di 28 apr, 17.15 | vr 24/4 19.30, 
za 25/4 19.30, di 28/4 14.00, di 28/4 
17.15, The Tribe vr 10 en za 11 apr, 
19.00 | zo 12 apr, 20.00 | Tussen 10 
en 12 vr 24 apr, 14.30 en 21,45 | za 25 
apr, 21.45 | di 28 en wo 29 apr, 17.45 | 
Ciné Première Les héritiers di 7 apr, 
20.30 | Horrornacht Dead Snow 2: 
Red vs. Dead za 11 apr, 22.00 | Speci-
al Ben Ali Libi, goochelaar wo 22 apr, 
20.30 | Departures wo 15 apr, 20.00 
| Oorlog in Overijssel zo 12 apr, 16.45 
| Sneak Verrassende voorpremière 
di 14 apr, 20.30 | Klassieker Metello 
ma 20 en ma 27 apr, 20.00 | Rondeel 
Cinema Damnation di 21 apr, 20.30 
| Slow Food Film Festival Deven-
ter Chef zo 26 apr, 17.15 | Fed Up zo 
26 apr, 11.00 | Food Chains zo 26 apr, 
14.45 | The Hundred Foot Journey zo 
26 apr, 17.00 | Portret van een tuin zo 
26 apr, 10.45 | Sergio Herman, Fuc-
king Perfect zo 26 apr, 14.30 | Gay 
Film Night Wasp di 28 apr, 20.30 
4 De Kleine Keizerin/Openbare 
Bibliotheek
Brink 70 | 0570-675 700 | obdeven-
ter.nl /dekleinekeizerin
Themafilms Raadpleeg de web-
site voor het programma | Keuzefilm 
COC Elke eerste en laatste vrijdag 
van de maand gratis toegang voor 
leden Openbare Bibliotheek en leden 
van het filmhuis De keizer 

Diemen
4 Filmtheater De Omval
Ouddiemerlaan 104 | 020-600 
1897 | theaterdeomval.nl 
Big Eyes do 9 en di 14 apr, 20.00 | 

Birdman do 2 en di 7 apr, 20.00 | In-
herent Vice do 16 apr, 20.00 | di 21 
apr, 14.00 | A Most Violent Year do 
30 apr en di 5 mei, 20.00 | Selma 
do 23 en di 28 apr, 20.00 | di 28 apr, 
14.00 | Film & Ontbijt Big Eyes zo 12 
apr, 10.30 ontbijt en 11.30 film

Doesburg
4 Filmhuis | Het Meulenhuus
Bergstraat 48 | 0313-482 336 | 
filmhuis-doesburg.nl | Aanvang: 
20.00 
Clouds of Sils Maria zo 26 apr en wo 
29 apr | Her zo 12 apr en wo 15 apr | 
Ida zo 29 mrt en wo 1 apr | Leviathan 
zo 19 apr en wo 22 apr | Locke vr 1 mei 
| Om de wereld in 50 concerten vr 3 
apr | Violette zo 5 apr en wo 8 apr | 
Kunst & Film Les glaneurs et la gla-
neuse vr 17 apr 

Doetinchem
4 Filmhuis/Gruitpoort
Hofstraat 2 | 0314-340 943 | gruit-
poort.nl 
Birdman do9, za 11, ma 13, di 14, do 16 
en vr 17 apr, 20.30 | di 14 apr, 14.00 
| vr 17 apr, 16.00 | Ida za 18, ma 20 
en di 21 apr, 20.30 | di 21 apr, 14.00 | 
Selma do 23 t/m za 25, ma 27 en di 
28 apr, 20.30 | vr 24 apr, 16.00 | di 28 
apr, 14.00 | The Theory of Everything 
do 2, za 4, ma 6 en di 7 apr, 20.30 | di 
7 apr, 14.00 | Turist do 30 apr, 20.30 

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

Drachten
4 Schouwburg De Lawei
Burgemeester Wuiteweg 55 | lawei.
nl /agenda / | Raadpleeg de website 
voor het actuele programma

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
Boychoir vanaf do 2 apr | Frank van-
af do 9 apr | Les héritiers vanaf do 
9 apr | Jimi: All Is By My Side van-
af do 23 apr | Journal d’une fem-
me de chambre vanaf do 30 apr | 
Kurai Kurai vanaf do 30 apr | Man-
ge tes Morts vanaf do 2 apr | Cine-
mAsia vr 10 apr t/m zo 12 apr met de 
films: Chasuke’s Journey (Japan) | 
The Coffin In the Mountain (China) 
| Dearest (China/ Hong Kong) | En-
dless Night in Aurora (Taiwan) | End 
of Winter (South Korea) | A Hard Day 
(South Korea) | Jalanan (Indonesia) 
| Kara Orchestra (Taiwan) | The Last 
Executioner (Thailand) | Paradise 
in Service (Taiwan) | Red Amnesia 
(China) | Shift (Philippines) | The Ta-
king of Tiger Mountain (China/Hong 
Kong) | Tigers (India) | Unlucky Plaza 
(Singapore) | When Marnie was the-
re (Japan) |  | Movies that Matter Di-
fret ma 13 apr | Speciaal Verlies niet 
de moed di 14 apr | Gay Film Night 
Wasp zo 26 apr 
4 Filmhuis De Zwarte Doos

TU/e terrein | 040-247 5348 of 
040-2474900 (di t/m do) | de-
zwartedoos.nl | Aanvang: 20.00 | 
Raadpleeg de website voor het 
complete programma
Birdman ma 13 t/m wo 15 apr | Mom-
my ma 6 t/m wo 8 apr | The Riot Club 
ma 30 mrt t/m wo 1 apr 

Emmen
4 Filmhuis Emmen
Westeinde 70 | 0591-668 250 | 
filmhuisemmen.nl | Aanvang: 20.15 
| Raadpleeg de website voor het 
complete programma
Mommy ma 13 apr, 20.15 | wo 15 apr, 
19.00 | Pride ma 20 apr, 20.15 | wo 
22 apr, 19.00 | Violet wo 8 apr, 19.00 
| Wild Tales ma 30 mrt, 20.15 | wo 1 
apr, 19.00 

Enschede
4 Concordia Film Theater 
Expositie
Oude Markt 15 | 053-430 0999 | 
concordia.nl | Raadpleeg de website 
voor het complete programma
Phoenix do 9 apr | Film & Psycholo-
gie Pina (3D) ma 13 apr | De Huiska-
mer Sneak preview april ma 20 apr | 
Filmclub di 21, do 23 en vr 24 apr De 
mooiste films als eerste gezien, bij 
de Concordia Filmclub op de dins-
dag-, donderdag- en vrijdagochtend 

Goes
4 ’t Beest
Beestenmarkt 3 | 0113-228 142 | 
tbeest.nl | Aanvang: 20.30
Birdman do 23, za 25, di 28 en wo 29 
apr | Erbarme dich do 9, vr 10 en zo 
12 apr | Inherent Vice vr 17 en wo 22 
apr | Michiel de Ruyter do 2 t/m za 4 
en ma 6 t/m wo 8 apr | Turist di 14 en 
wo 15 apr 

Gouda
4 Filmhuis
Lethmaetstraat 45 | 0182-522 200 | 
filmhuisgouda.nl
Erbarme dich wo 1, zo 5 en ma 6 
apr, 20.30 | vr 3 apr, 13.00 | za 4 
apr, 19.00 | zo 5 apr, 16.00 | ma 6 
apr, 15.30 | Gluckauf do 2 en ma 20 
apr, 20.30 | vr 3 en za 11 apr, 21.45 
| The Hundred-Foot Journey zo 12 
apr, 16.00 | za 18 en vr 24 apr, 19.00 
| zo 19 en di 28 apr, 20.30 | Loin des 
hommes za 4 en vr 10 apr, 21.45 | ma 
6 en di 7 apr, 20.30 | za 11 apr, 19.00 
| zo 26 apr, 11.00 | Melody do 30 apr, 
20.30 (voorpremière) | Phoenix vr 17 
apr, 19.00 | za 18 en za 25 apr, 21.45 
| do 23 en wo 29 apr, 20.30 | di 28 
apr, 14.00 | Selma do 16, wo 22 en 
ma 27 apr, 20.30 | vr 17 apr, 15.30 | 
zo 19 apr, 11.00 | di 21 apr, 14.00 | vr 
24 apr, 21.45 | zo 16 apr, 16.00 | Still 
Alice vr 3 apr, 19.00 | di 7 apr, 14.00 | 
wo 8, do 9, ma 13 en di 14 apr, 20.30 
| vr 10 apr, 15.30 | zo 12 apr, 11.00 | 
Suite Française vr 10 en za 25 apr, 
19.00 | zo 12 en di 21 apr, 20.30 | vr 
17 apr, 21.45 | vr 24 apr, 15.30 | zo 
26 apr, 11.00 | La vie de Jean-Ma-
rie vr 3 apr, 15.30 | zo 5 apr, 11.00 | di 
14 apr, 14.00 | zo 19 apr, 16.00 | zo 26 
apr, 20.30 

Groningen
4 Groninger Forum
Hereplein 73 | 050-312 0433 | gro-
ningerforum.nl | Raadpleeg de 
website voor exacte data en aan-
vangstijden

Loin des hommes 
is een cinemato-
grafische en his-
torische aanvul-
ling 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 Wereld-
oorlog en Des 
hommes et des  
dieux over de on-
lusten in de jaren 
negentig.
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Filmkijken met scholieren
Wie een stichting The Young Kies-
lowski noemt, ontbreekt het niet 
aan filmhistorisch besef. De naar 
de in 1996 overleden Krzysztof 
Kieslowski genoemde stichting 
staat met het Leiden International 
Film Festival aan de wieg van het 
Scholieren Film Festival. Wat niet 
alleen bedoeld is voor middelbare 
scholieren, maar ook volledig door 
ze wordt georganiseerd. Van de 
programmering tot het zoeken van 
sponsors, van het ontwerpen van 
de posters tot het scheuren van de 
kaartjes. De eerste editie vindt van 
13 t/m 17 april plaats in de bioscoop 
Lido in Leiden. De organisatie is in 
handen van de leerlingen van vijf 
Leidse scholen. Elke school pro-
grammeert één festivaldag. Over-
dag zijn er besloten voorstellingen 
voor de scholieren, ’s avonds is ie-
dereen welkom op het festival. 
Festivalcoördinator Nick Horten-
sius zegt dat het festival scholieren 

in aanraking wil brengen met films 
die de meeste van hen in het gewo-
ne leven niet zien. Als voorbeelden 
noemt hij Frank (Lenny Abraham-
son), Jagten (Thomas Vinterberg), 
We’re the Best (Lukas Moodysson) 
en Let the Right One In (Thomas 
Alfredson). Ook staat de High 
School-klassieker The Breakfast 
Club (John Hughes) op het pro-

gramma. Het Leiden International 
Film Festival is blij met het festival, 
zegt festivaldirecteur Alexander 
Mouret. “We leven in een tijd die 
steeds meer wordt gedomineerd 
door beelden, dus mag beeldtaal, 
beeldgeletterdheid en film eigen-
lijk niet missen in het curriculum 
van scholen.” Als het Scholieren 
Film Festival aanslaat, willen de 
organisatoren het exporteren naar 
andere steden.
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Difret in MtM on Tour 

In april vertoont Movies that Mat-
ter On Tour de speelfilm Difret in 
steden door heel Nederland. De 
vertoningen vinden plaats in com-
binatie met een inleiding of nage-
sprek.

Op weg van school naar huis 
wordt de veertienjarige Ethiopi-
sche Hirut ontvoerd door een ben-
de landarbeiders. Een van hen wil 
haar tot zijn bruid maken en sluit 
haar op. Hirut laat het er niet bij 
zitten, ontsnapt en schiet haar be-

lager neer. Ze wordt opgepakt en 
de doodstraf hangt haar boven het 
hoofd. Mensenrechtenadvocaat 
Meaza Ashefani schiet te hulp, 
maar stuit op veel verzet vanuit de 
patriarchale plattelandsgemeen-
schap. Prachtige, op een waarge-
beurd verhaal gebaseerde speel-
film over de gespannen verhouding 
tussen traditie en het rechtssys-
teem in hedendaags Ethiopië.
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DIFRET

LET THE RIGHT ONE IN



Nieuwe films Il capital umano vanaf 
do 9 apr | La famille Bélier vanaf do 
16 apr (o.v.b.) | Hungry Hearts vanaf 
do 23 apr | Loin des hommes vanaf 
do 23 apr | Look of Silence vanaf do 2 
apr | Docs Citizenfour wo 29 apr | Ik 
ben Alice wo 15 apr | Sergio Herman, 
Fucking Perfect wo 1 apr | Ciné-Club 
Le dernier coup de marteau ma 20 
apr | Le mépris ma 6 apr | 70 jaar be-
vrijding Groningen Ik ga naar Tahiti 
za 11 apr, 16.30 | ItaliaFilm Il capital 
umano di 14 apr | Boek & Film Suite 
Française do 23 apr 
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 | Aanvang: 20.30 | 
Raadpleeg de website voor het 
actuele programma
4 Vera Zienema
Oosterstraat 44 | 050-313 4681 | 
vera-groningen.nl | Aanvang: 
21.00
Arsenal di 28 apr (met live muzika-
le begeleiding) | The Kidnapping of 
Michel Houellebecq di 7 apr | Mo-
vies that Matter Marmato di 14 apr 
| Deutsches Kino Zwischen Wel-
ten di 21 apr 

Haarlem
4 Filmschuur
Lange Begijnestraat 9 | 023-517 
3910 | filmschuur.nl | Raadpleeg de 
website voor het actuele program-
ma

Hardenberg
4 Filmhuis Hardenberg
Badhuisplein 3 | 0523-280 353 | 
filmhuishardenberg.nl | Aanvang: 
20.00
A Most Wanted Man di 21 en wo 22 
apr | The Theory of Everything di 7 
en wo 8 apr 

Harderwijk
4 Filmhuis Harderwijk/
Catharinakapel
Klooster 1 | 0341-419 500 | film-
huisharderwijk.nl | Aanvang: 20.15
Birdman za 11 en ma 13 apr, 20.15 | 
Coming Home zo 12 apr, 20.15 | di 14 
apr, 14.00 | My Old Lady zo 26 apr, 

20.15 | di 28 apr, 14.00 | Une nouvelle 
amie za 4 apr, 20.15 | di 7 apr, 14.00 
| The Theory of Everything za 18 en 
ma 20, 20.15 | di 21 apr, 14.00 | Klas-
sieker (met maaltijd) Gone with the 
Wind zo 19 apr, 17.00 

Heemskerk
4 Fh Heemskerk/Gebouw de Cirkel
Cirkel 1 | 0251-214 720 | filmhuis-
heemskerk.nl | Aanvang: 20.00
Kapringen zo 12 apr | Une nouvelle 
amie zo 26 apr | The Theory of Every-
thing zo 19 apr 

Heerlen
4 Filmhuis De Spiegel
De Bongerd 18 | 5e verdieping Glas-
paleis | 045-577 2209 | filmhuisde-
spiegel.nl 
Birdman vr 10, za 11 en ma 13 apr, 
20.00 | zo 12 apr, 14.00 | Black Coal 
ma 27 apr, 20.00 | The imitation 
Game do 16 t/m za 18 apr, 20.00 | ma 
20 apr, 14.00 | The Master zo 12 apr, 
20.00 | Miss Julie za 25 apr, 20.00 
| zo 26 apr, 14.00 | The Salt of the 
Earth vr 3 en za 4 apr, 20.00 | The 
Salvation do 23 en vr 24 apr, 20.00 
| Silent Ones do 9 apr, 20.00 | Stray 
Dogs zo 19 apr, 14.00 (met inleiding) 
| ma 20 apr, 20.00 | Voor de Stilte do 
2 apr, 20.00 (met inleiding + debat 
met regisseur) 

Helmond
4 De Cacaofabriek
Cacaokade 1 | 0492-529 009 (di 
t/m do van 9.00 tot 17.00) | cacao-
fabriek.nl /film | Aanvang: 20.15 | 
Raadpleeg de website voor het 
actuele programma

Hengelo
4 Filmhuis Hengelo
Beursstr 44 | 074-255 6789 | film-
huishengelo.nl
Birdman do 9, wo 15 en wo 22 apr, 
20.15 | vr 10 apr, 16.00 | Il capitale 
umano vr 10, za 11 en do 16 apr, 20.15 
| The Imitation Game vr 27 mrt, wo 1 
en do 2 apr, 20.15 | Inherent Vice vr 
24 apr, 16.00 | wo 29 en do 30 apr, 
20.15 | Love is Strange vr 17 en za 18 
apr, 20.15 | Of Horses and Men vr 3, 
za 4 en wo 8 apr, 20.15 | Turist do 23 
en za 25 apr, 20.15 | vr 24 apr, 16.00 

Hilversum
4 Filmtheater
Herenplein 5 | 035-623 5466 | 
filmtheaterhilversum.nl | Raad-
pleeg de website voor het actuele 
programma

Hoogeveen
4 Luxor-Theater
JT Hoogeveen, van Echtenplein | 
0528-234 000 | filmhuishoogeveen.
nl | Aanvang: 20.15
Una via a Palermo di 21 apr | Whi-
plash di 7 en ma 13 apr 

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 website 
| filmhuiskampen.nl | Aanvang: 
20.30, zondagfilm: 16.00
Loin des hommes vr 17 en za 18 apr | 
Le meraviglie vr 24 en za 25 apr | Tu-
rist vr 10 en za 11 apr | 
Zurich vr 3 en za 4 apr | Specia-
le documentaire Oorlog in Overijs-
sel wo 15 apr 

Leeuwarden
4 Slieker Film
Wilhelminaplein 92 | Reserveringen 
058-205 0320 (tijdens kassa-uren) 
| sliekerfilm.nl 
Nieuwe films Boychoir vanaf 30 apr 
| Les combattants vanaf 30 apr | 
Foxcatcher vanaf 9 apr | La mera-
viglie vanaf 2 apr | A Pigeon Sat on 
a Branch Reflecting on Existence 
vanaf 16 apr | Wild vanaf 9 apr | Zu-
rich vanaf 2 apr | Nog te zien Inhe-
rent Vice | Loin des hommes | Sergio 
Herman: Fucking Perfect | Still Ali-
ce | Special Voor de stilte di 21 apr, 
20.00 | Opera op ’t witte doek Porgy 
and Bess zo 12 apr, 11.00 

Lelystad
4 Filmtheater/Agora
Agorabaan 12 | 0320-239 239 | 

agora-lelystad.nl | Aanvang: 20.15
The Imitation Game di 28 apr | In Or-
der of Disappearance di 14 apr | Mr. 
Turner di 21 apr | My Old Lady di 7 apr 

Leusden
4 De Filmtuin
De Smidse 1b | 033-495 3107 | de-
tuininleusden.nl | Vertoning van 
sept t/m mei
Disgrace ma 20 en di 22 apr, 20.00 | 
Jagten vr 10 apr, 20.00 | Magic in the 
Moonlight zo 26 apr, 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 | Chef vr 24 apr 
| Leviathan di 7 apr | The Theory of 
Everything di 21 apr | Whiplash di 
28 apr 

Maastricht
4 Lumière
Bogaardenstraat 40b | 043-321 
4080 | lumiere.nl
Boychoir vanaf do 2 | Le dernier coup 
de marteau vanaf do 9 | La famil-
le Bélier vanaf do 16 | Frank vanaf do 
9 | Im Labyrinth des Sweigens van-
af do 30 | Kurai Kurai vanaf do 30 
| The Look of Silence vanaf do 2 | O 
Apostolo vanaf do 23 | Phoenix van-
af wo 1 | Suite Française vanaf van-
af wo 1 | Timbuktu vanaf vanaf wo 1 
| Tussen 10 en 12 vanaf do 16 | Wale-
sa, Man of Hope vanaf do 2 | When 
Marnie Was There vanaf do 23 | Cine 
Premières Les heritiers di 7, 19.30 | 
Studium Generale The Cut ma 20, 
19.30 | Wild Tales di 7, 19.30 | Movies 
that Matter Marmato ma 13, 19.30 
| The International Film Cafe di 14, 
19.30 | Gay & Lesbian Film Night 
Wasp di 21, 19.30 | Go Short Festi-
val Best Of Go Short za 18, 16.00 en 
19.30 | Oscar Fiction Shorts za 18, 
16.00 en 21.30 | Oscar Animation 
Shorts za 18, 16.00 en 21.30 | Best Of 
Dutch Shorts za 18, 19.30 

Middelburg
4 Cinema Middelburg
Achter de Houttuinen 30 | 0118-613 
482 | cinemamiddelburg.nl
Birdman wo 1, do 2, ma 6 en wo 8 
apr, 20.00 | vr 3 apr, 21.30 | za 4 apr, 
19.00 | Il Capitale Umano vr 24 apr, 
21.30 | za 25 apr, 19.00 | zo 26 apr, 
15.00 | wo 29 apr, 20.00 | Erbarme 
dich vr 3 apr, 19.00 | za 4 apr, 21.30 | 
zo 5 apr, 15.00 | di 7 apr, 20.00 | Une 
Heure de tranquillité za 18 apr, 16.00 
| Inherent Vice do 30 apr, 20.00 | 
Mon Oncle za 18 apr, 13.30 | Selma 
do 16, do 23 en ma 27 apr, 20.00 | vr 
17 en za 25 apr, 21.30 | za 18 apr en vr 
24 apr, 19.00 | zo 19 apr, 15.00 | The 
Theory of Everything do 9, ma 20 en 
wo 22 apr, 20.00 | vr 10 en za 18 apr, 
21.30 | za 11 en vr 17 apr, 19.00 | zo 12 
apr, 15.00 | Turist vr 10 apr, 19.00 | za 
11 apr, 21.30 | ma 13 apr, 20.00 | Dui-
velse dilemma’s Geloven di 14 apr, 
20.00 | Avond van de Franse film 
Marie Heurtin wo 15 apr, 20.00 | Mo-
vies that Matter on Tour Difret di 21 
apr, 20.00 | UCR student filmfesti-
val di 28 apr, 20.00 

Middelharnis
4 Fh Middelharnis (Het Diekhuus)
Beneden Zandpad 7 | 0187-482 400 

| Aanvang: 20.00 | hetdiekhuus.nl 
The Amazing Catfish do 2 apr | Deux 
jours, une nuit do 9 apr | Dorsvloer 
vol confetti do 30 apr | Mandela, 
Long Walk to Freedom do 16 apr 

Neerijnen
4 Stroomhuis Neerijnen
Van Pallandtweg 1 | 06-1347 3992 | 
stroomhuisneerijnen.nl
Sovjet-Russische film I: Sergej Ei-
senstein vr 27 mrt, 19.30 (inleiding 
en filmkeuze Marc Westermann) 
| Sovjet-Russische film II: Dzji-
ga Vertov vr 17 apr, 19.30 (inleiding 
en filmkeuze Marc Westermann) | 
Sovjet-Russische film III: Alexan-
der Dovzhenko vr 24 apr, 19.30 (in-
leiding en filmkeuze Marc Wes-
termann) | Onthulling Bijhuis Een 
avond met korte natuurdocumen-
taires en filmfragmenten over de sa-
menhang tussen bijen en bloemen in 
hun milieu do 9 apr, 19.30 onthulling 
van een “bijhuis” | 20.15 filmverto-
ning (met inleiding) 

Nieuwegein
4 FTN/Wolff Nieuwegein
Passage 102 | 030-604 5678 | 
filmtheaternieuwegein.tk | Aan-
vang: 20.15
Loin des hommes di 21 apr | Selma di 
14 apr | Still Alice di 28 apr 

Nijmegen
4 Lux
Mariënburg 38-39 | 0900-589 
4636 | lux-nijmegen.nl
Premières | Atlantic vanaf do 23 apr 
| Boychoir vanaf do 2 apr | Les com-
battants vanaf do 30 apr | Le dernier 
coup de marteau vanaf do 9 apr | Le 
familie Bélier vanaf do 16 apr | Frank 
vanaf do 9 apr | Les heritiers vanaf 
do 9 apr | Im Labyrinth des Schwei-
gens vanaf do 30 apr | Kidnep van-
af wo 22 apr | Kurai Kurai - Tales on 
the Wind vanaf do 30 apr | Lilting 
vanaf do 16 apr | The Look of Silen-
ce vanaf do 2 apr | Manges tes morts 
vanaf do 2 apr | Next Goal Wins van-
af do 23 apr | When Marnie was The-
re vanaf do 23 apr | Filmcursus  Cur-
sus Première ma 13 apr, 19.30 | Film-
kring do 2, di 7, do 16 en di 21 apr, 
12.00 | De VCK Wielerklassiekers 
Parijs Roubaix ma 13 apr, 20.00 | De 
ronde van Vlaanderen di 7 apr, 20.15 
| FilmFlirt Suite Française do 16 apr, 
diner 17.30 uur, FilmFlirt 19.15 uur, 
start film 19.45 uur | FilmOntbijt 
zo 12, zo 19 en zo 26, 9.30 of 11.00 | 
PaasFilmOntbijt Boychoir zo 5 en 
ma 6 apr, 9.30 of 11.00 | PaasDiner + 
film Boychoir zo 5 en ma 6 apr, 19.30 
| Go Short International Short Film 
Festival do 9 apr t/m zo 12 apr | In-
doFilmCafé Sang Penari zo 19 apr, 
19.30 | LUXdocs Ben Ali Libi - Goo-
chelaar wo 29 apr, 19.30 | In één klap 
wo 1 apr, 19.30 | Verlies niet de moed 
wo 22 apr, 19.30 | Psychoanaly-
se & Film Brothers wo 29 apr, 19.30 
| Roze Borrel Wasp zo 19 apr, 14.15 | 
The Female Gaze Ich Seh, Ich Seh di 
7 apr, 19.30 

Oirschot
4 Filmclub/Rabotheater De Enck
De Loop 67 | 0499-572 691 | deenck.
nl
Dallas Buyers Club di 14 apr 

Swingen bij B-films
Het moet afgelopen zijn met het 
dedain voor B-films, vindt het 
B-Movie Orchestra. Want B-films 
worden vrolijke guilty pleasures 
als je je cinefiele bril afzet en je laat 
meevoeren. Dat het B-Movie Or-
chestra op hun site naast Emanuel-
le en Jane Fonda’s Barbarella James 
Bond en Sergio Leones spaghetti-
westerns als voorbeelden noemt, 
laat zien dat het orkest het begrip 
B-film nogal ruim opvat. Hoe het 
ook zij: de twaalfkoppige band 
heeft de B-film omarmd en ver-
toont in filmtheaters fragmenten, 
begeleid door live-muziek. Terwijl 
een VJ filmfragmenten vertoont, 
speelt het orkest van alles van rau-
we psychedelica en vette Big Band 
arrangementen tot mysterieuze 
soundscapes. Als het orkest even 
kleurrijk speelt als promotietek-
sten schrijft, staat bezoekers een 

leuke avond te wachten: “Beelden 
vol wellustige vampiers, gevleu-
gelde superhelden, moordlustige 
superbabes en aan elkaar geknut-
selde monsters smelten samen met 
de sound van spanning, gevaar, 
erotiek en een flink pak slaag. De 
onovertroffen en verleidelijk 

heupwiegende Cinematic Fever 
Girls zorgen voor de sexy oohs en 
aahs.” Te zien en horen in Stadsge-
hoorzaal in Kampen (3 apr.), Park 
Theater in Hoorn (9 apr.), Luxor 
Live in Arnhem (12 apr.), Melkweg 
in Amsterdam (15 apr.), West-
landtheater De Naald in Naaldwijk 
(16 apr.) en LantarenVenster in 
Rotterdam (24 apr.) 

B-MOVIE-ORCHESTRA.NL
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Timbuktu, de eer-
ste film in acht 
jaar van de Mauri-
tanische filmma-
ker Abderrahma-
ne Sissako en de 
eerste Mauritani-
sche film die ooit 
voor een Oscar 
werd genomi-
neerd, is een pro-
test tegen de be-
zetting van het 
noorden van Mali 
door moslimfun-
damentalisten. Zo 
saai en pamflette-
rig als dat klinkt, 
zo loom en elegant 
is de film.
11111
Ronald Rovers in de 
Filmkrant

BARBARELLA
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Oldenzaal
4 Filmhuis/Stadstheater De Bond
Molenstraat 25 | 0541-511 094 | 
filmhuisoldenzaal.nl
Clouds of Sils Maria di 31 mrt en wo 
1 apr | Le grand cahier di 21 en wo 22 
apr | Leviathan di 7 apr | My Old Lady 
di 28 en wo 29 apr 

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
Birdman do 16 apr | Bloed, zweet en 
tranen ma 30 mrt (voorpremière) | 
Lijfspreuk do 9 apr (regisseur aan-
wezig) | Melody do 26 mrt (voorpre-
mière) | Selma do 2 apr | Timbuktu 
do 23 apr | Turist do 30 apr 

Purmerend
4 Filmhuis Purmerend
Kerkstraat 11 | 0299-416 506 (re-
serveringen via internet) | film-
huispurmerend.nl
Birdman za 18, 20.30 | di 21 apr, 
13.30 en 20.30 | Michiel de Ruyter 
vr 3 apr, 20.30 | Mommy vr 17 apr, 
20.30 | Mr. Turner vr 10 apr, 20.30 | 
Still Alice vr 24 en za 25 apr, 20.30 
| The Theory of Everything za 11 en 
di 14 apr, 20.30 | White God di 28 
apr, 20.30 | Zurich di 7 apr, 13.30 
en 20.30 

Roermond
4 ECI Cultuurfabriek
ECI 13 | 0475-317 171 | ecicultuurfa-
briek.nl | Raadpleeg de website voor 
het actuele programma

Rotterdam
4 Lantaren Venster
Otto Reuchlinweg 996 (Gebouw 
New Orleans, Wilhelmina Pier) | 
010-277 2277 | lantarenvenster.nl | 
Aanvang: 19.30
Premières Atlantic vanaf do 23 apr 
| La famille Bélier vanaf do 16 apr | 
Frank vanaf do 9 apr | Lilting vanaf 
do 16 apr | The Look of Silence vanaf 
do 2 apr | The Search vanaf do 30 apr 
| Sneak Preview Verrassende voor-
première elke ma, 21.30 | Gay Film 
Night Wasp di 7 apr, 21.30 | Rotter-
dams Open Doek Korte films di 14 
apr, 20.00 | Special Verlies niet de 
moed di 14 apr, 19.15 (met Q&A) | zo 
19 apr, 12.30 | Royal Opera House Ci-
nema Live Rise and Fall of the City 
of Mahagonny wo 1 apr, 20.15 | Ciné-
ma Arabe Festival do 30 apr t/m 
zo 3 mei 
4 Pathé De Kuip
Cor Kieboomplein 501 | 0900-1458 
| pathe.nl | Raadpleeg de website 
voor het actuele programma

Schagen
4 Fth De Luxe/Scagon Theater
Torenstraat 1B (Cultuurhuis M18) | 
0224-213 162 | filmtheaterdeluxe.nl 
| Aanvang: 20.00
Anni Felici do 9 t/m za 11 apr | Bird-
man do 30 apr en vr 1 mei | The Imi-

tation Game do 16 en vr 17 apr | Of 
Horses and Men do 23 en vr 24 apr | 
Still Life do 2 en vr 3 apr 

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

Schijndel
4 Filmclub Schijndel/City Theater
Hoofdstraat 145 | 073-547 4837 | 
schijndelfilm.nl
Locke di 7 apr, 20.30 | La vie de Jea-
ne-Marie di 21 apr, 19.30 
4 Het Gasthuis
Lidwinahof 70
The Salt of the Earth di 28 apr, 
20.00 | Wereldcinema India di 14 
apr, 20.00 

Sittard
4 Filmhuis Het Domein
Kapittelstraat 6 | 046-451 4384 | 
filmhuishetdomein.nl | Aanvang: 
20.00
Birdman vr 10 t/m zo 12 apr | Erbar-
me dich za 4 en ma 6 apr | Girlhood vr 
3 en zo 5 apr | Selma ma 20 en di 21 
apr | ma 20 ook 15.00 | Still Alice vr 
24 t/m zo 26 apr | Turist vr 17 t/m zo 
19 apr | Wild ma 27 en di 28 apr | Zu-
rich ma 13 en di 14 apr 

Soest
4 Filmhuis Artishock
Steenhoffstraat 46a | 06-4387 0112 
| artishock-soest.nl | Aanvang: 
20.15
Il conformista wo 29 apr | Gooische 
vrouwen 2 wo 8, ma 13 en wo 15 apr 
| Marie Heurtin ma 20 en wo 22 | My 
Old Lady zo 26 apr | You’re Not You 
wo 1 apr 

Stadskanaal
4  Filmliga Stadskanaal
Menistenplein 9 | 0599-610 777 | 
smoky.nl | Aanvang: 20.15 | Raad-
pleeg de website voor het actuele 
programma

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 La famille Bélier vanaf 
do 16 apr | Im Labyrinth des Schwei-
gens vanaf do 30 apr | Nog te zien 
The Second Best Exotic Marigold 
Hotel | Still Alice | Suite Françai-
se | Timbuktu | Verwacht Il capitale 
umano | Loin des hommes | La me-
raviglie | Filmspecials Caravaggio zo 
26 apr, 11.00 (Barokmuziek, inleiding 
en film) | Voor de stilte wo 15 apr, 
19.00 (met Q&A met de regisseur) | 
Mooov Filmfestival Preview Corn Is-
land vr 17 apr, 21.30 | ma 20 apr, 14.15 
| di 21 apr, 19.30 | Difret vr 17 apr, 
19.30 | di 21 apr, 21.30 | Dukhtar do 
16 apr, 19.30 | za 18 apr, 14.15 | ma 20 
apr, 21.30 | The Farewell Party do 16 
apr, 14.15 | za 18 en wo 22 apr, 19.30 
| zo 19 apr, 13.00 | Seguir viviendo zo 
19 apr, 17.00 | di 21 apr, 14.15 | wo 22 
apr, 21.30 | Taxi do 16 apr, 21.30 | vr 
17 apr, 14.15 | zo 19 apr, 11.15 | ma 20 
apr, 19.30 | Theeb za 18 apr, 21.30 | zo 
19 apr, 15.00 | wo 22 apr, 14.15 

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

Utrecht
4 ’t Hoogt
Hoogt 4 | 030-232 8388 | hoogt.nl
Nieuwe films Atlantic vanaf do 23 
apr | Les combattents vanaf do 30 
apr | La dernier coup de marteau 
vanaf do 9 apr | Kurai Kurai vanaf do 
30 apr | Litling vanaf do 16 apr | Look 
of Silence vanaf do 2 apr | Mange 
tes Morts vanaf do 2 apr | O Aposto-
lo vanaf do 23 apr | When Marnie 
was There vanaf do 23 apr | Filmle-
zing Timbuktu di 7 apr (met inleiding 
en nagesprek) | Cinema Animale The 
Story of the Wheeping Camel wo 15 
apr (met inleiding) | Roze Maandag 
Wasp ma 20 apr 
4 Louis Hartlooper Complex
Tolsteegbrug 1 | 030-232 0452 | 
hartlooper.nl | Raadpleeg de web-
site voor het wekelijkse programma
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
Erbarme dich di 31 mrt | Girlhood ma 
20 apr | Turist ma 13 apr | White God 
ma 27 apr 

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

Venlo
4 Filmtheater De Nieuwe Scene
Nieuwstraat 13 | 077-351 8183 | 
nieuwescene.nl
Il capitale umano do 2 t/m wo 8 apr 
| Loin des hommes do 30 apr t/m wo 

Meer over film weten? De 
Filmkrant komt live in de 
filmtheaters bij u in de 
buurt. Filmkrantmedewer-
kers verzorgen elke maand 
zogenaamde Intro’s bij spe-
ciaal geselecteerde films 
en daarnaast inleidingen, 
lezingen, q&a’s en work-
shops bij andere films uit 
het actuele aanbod en film-
programma’s. 

Fraterhuis Academie:  
Filmexperts
4 Fraterhuis Zwolle 
4 april 11.00 – 14.00 uur | Laura 
van Zuylen | college

The Look of Silence Must See
4 Filmschuur Haarlem 
4 april 16.30 uur | Ronald Rovers | 
introductie

Timbuktu Must See
4 Filmschuur Haarlem 
11 april 16.30 uur | Jos van der Burg 
| introductie
4 Filmhuis Bussum 
22 april 20.00 uur | Sasja Koetsier 
| introductie

Phoenix
4 Gigant Apeldoorn 
23 april 19.30 uur| Sasja Koetsier 
| introductie

Of Horses and Men
4 De Luxe Schagen 
23 april | Laura van Zuylen | in-
troductie

Kurai Kurai 
4 Rialto Amsterdam 
26 april middag | Jos van der Burg 
| q&a met Marjoleine Boonstra
4 EYE Amsterdam 
28 april 19.15 uur | Jos van der 
Burg | q&a met Marjoleine Boon-
stra

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

Sport + film = sportfilmfestival
Het ligt zo voor de hand dat je je 
afvraagt waarom er nog niet eerder 
iemand op het idee kwam: een 
sportfilmfestival. Sport is populair 
en film ook, dus zullen ze samen 
ook populair zijn, zal de gedachte 
zijn achter het Sportfilmfestival 
Rotterdam. Of het zo uitpakt, zal in 
het weekend van 9 t/m 11 april in 
Cinerama in Rotterdam blijken. 
Aan de organisaties achter het fes-
tival zal het niet liggen: Andere Tij-
den Sport, de Volkskrant, RTV 
Rijnmond  en Sportnext en Rotter-
dam Topsport hebben zich eraan 
verbonden. Het programma bevat 
een kleine veertig films, zowel do-
cumentaires als speelfilms. Een 
greep. A Sunday in Hell schetst een 
portret van de meedogenloze 
Franse wielerklassieker Paris- 
Roubaix. Boys of Summer gaat over 
het al jaren internationaal opmer-
kelijk goed presterende Little Lea-
gue-honkbalteam op Curaçao. 
Wat is het geheim? Ook is de suc-
cesvolle Rotterdamse speelfilm De 
marathon te zien. Over levende le-
gende Mohammed Ali is de docu-
mentaire I’m Ali (Clare Lewins) te 
zien. Niet over winnaars, maar 
over verliezers gaat het tragikomi-

sche Next Goal Wins. De film ver-
diept zich in het voetbalteam van 
Samoa, een eilandje in de Stille 
Zuidzee, dat de naam heeft het 
slechtste nationale elftal ter wereld 
te zijn. Ooit verloor het met 31-0 
van Australië. De Nederlandse 
trainer Thomas Rongen wil wel 
eens een wedstrijd winnen. Tra-
gisch is Pantani: The Accidental 
Death of a Cyclist. De film portret-
teert de in 2004 op 34-jarige leef-
tijd (onder overigens nog steeds 
raadselachtige omstandigheden) 
overleden Italiaanse wielrenner 
Marco Pantani, die in 1998 zowel 
de Italiaanse Giro als de Tour de 

France won. Uitgespuugd na do-
pingschandalen duwde drugsge-
bruik hem in de afgrond. Ook te 
zien: Jos de Putters Solo: Out of a 
Dream, waarin de filmmaker met 
de Braziliaanse voetballer Leonar-
do terugkeert naar de sloppenwij-
ken in Rio de Janeiro. Wat is er in de 
twintig jaar nadat De Putter de elf-
jarige Leonardo als voetballertje 
ontdekte terechtgekomen van het 
leven van de profvoetballer? Op 
het festival wordt niet alleen geke-
ken naar sportfilms, maar ook ge-
praat met sporters en filmers in een 
dagelijkse talkshow van Wilfried 
de Jong. SPORTFILMFESTIVAL.EU

NEXT GOAL WINS

Phoenix is rijk en 
complex. Het is 
een imposant 
bouwwerk dat op 
vele niveaus in- en 
aangrijpt. Aller-
eerst ontroert de 
film door zijn oer-
schreeuw: kijk 
naar mij, zie me, 
herken me voor 
wie ik ben. Maar 
bij Petzold en 
Farocki is alles po-
litieker en inge-
wikkelder. Dat 
blijkt wel uit de ar-
tificiële stijl die 
ons ook emotio-
neel op afstand 
houdt. We mogen 
lachen en huilen, 
maar we moeten 
ook denken.
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6 mei | Love is Strange do 2 t/m wo 
15 apr | Miss Julie do 23 apr t/m wo 6 
mei | The Salt of the Earth do 9 t/m 
wo 22 apr | Selma do 16 apr t/m wo 
29 apr | The Theory of Everything do 
2 t/m wo 15 apr | The Turist do 16 apr 
t/m wo 29 apr | Wild do 30 apr t/m 
wo 6 mei | WO 2 No joke? Vrijheid 
geef je door Ben Ali Libi zo 19 apr | 
Il conformista zo 19 apr | The Great 
Dictator zo 26 apr | Verzet zo 26 apr | 
Das Wad zo 26 apr 

Vlaardingen
4 Filmtheater Het Zeepaard
Veerplein 134e (JT Bioscoop, kleine 
zaal) | info@hetzeepaard.nl | het-
zeepaard.nl (info & reserveren) 
Birdman do 16 apr, 20.30 | zo 19 apr, 
16.15 | Erbarme dich do 2 apr, 20.30 
| zo 5 apr, 16.15 | Girlhood do 9 apr, 
20.30 | zo 12 apr, 16.15 | Loin des 
hommes do 30 apr, 20.30 | zo 3 mei, 
16.15 | Timbuktu do 26 mrt, 20.30 
| zo 29 mrt, 16.15 | Turist do 23 apr, 
20.30 | zo 26 apr, 16.15 

Vlissingen
4 Cine City
Spuikomweg 1 | Zie de bioscooplad-
der en de agenda in de dagbladen

Wageningen
4 Filmhuis Movie W
Generaal Foulkesweg 42a (’t Ven-
ster) | moview.nl | Raadpleeg de 
website voor het actuele program-
ma

Weesp
4 Theater City Of Wesopa
Herengracht 23 | 0294-458 093 | 
wesopa.nl | Aanvang: 20.00
The Imitation Game do 2 apr | Mi-
chiel de Ruyter do 30 apr en zo 3 
mei | Selma do 16 apr | The Thero-
ry of Everything do 23 apr | Zurich 
do 9 apr 

Winterswijk
4 Filmhuis/Servicetheater 
Skopein
Meddosestr 4-8 | 054-352 1515 | 
filmhuiswinterswijk.nl | Aanvang: 
21.00
Il capitale umano di 28 apr | Coming 
Home di 14 apr | The Imitation Game 
di 21 apr | Of Horses and Men di 7 apr 

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-fa-
briek.nl
Adieu au language do 16 t/m za 18, 
wo 22, vr 24 en di 28 apr | Big Eyes do 
2 t/m za 4, ma 6, wo 8 t/m zo 12 en di 
14 apr | Birdman do 2, vr 3, zo 5, ma 
6, wo 8, do 9, za 11, zo 12, do 16, za 18, 
zo 19, di 21, do 23, za 25, zo 26 en ma 
27 apr | Boychoir do 23 t/m ma 27 en 
wo 29 apr | Il capitale umano vr 3, za 
4, di 7, do 9, vr 10, za 11, ma 13 en wo 
15 apr | Finding Vivian Maier za 18 en 
zo 19 apr | Girlhood do 23, vr 24, zo 
26 en wo 29 apr | Inherent Vice do 16 

t/m ma 20, wo 22, vr 24, za 25, zo 26 
en di 28 apr | Rebelse stad vr 17, zo 19 
en ma 20 apr | Sergio Herman: Fuc-
king Perfect zo 5, ma 13,  di 21 en za 
25 apr | The Theory of Everything do 
2 t/m zo 5, vr 10 t/m zo 12 en wo 15 
apr | Film & Psychiatrie De hemel-
bestormers vr 10 apr | Specials Fin-
ding Vivian Maier zo 12 apr (met in-
leiding) | Rebelse stad vr 17 apr (met 
sprekers) 

Zaltbommel
4 Filmtheater Cinemaarten
In Theater de Poorterij Nieuw-
straat 2 | Reserveren via e-mail 
cinemaarten@planet.nl | Aanvang: 
20.15 | Raadpleeg de website voor 
het actuele programma

Zevenaar
4 Filmhuis Zevenaar
Wittenburgstr 14 | 0316-331 527 | 
Reserveringen 0316-344 250 (na 
19.15) | filmhuiszevenaar.nl 
Birdman do 9, vr 10 en wo 15 apr, 
14.30 | do 9 en vr 10 apr, 20.15 | 
Boyhood zo 12 en di 14 apr, 14.30 | 
ma 13 apr, 20.15 | Il capitale umano 
di 7 en wo 8 apr, 14.30 | wo 1, za 4, zo 
5 en ma 6 apr, 20.15 | Erbarme dich 
do 2 en vr 3 apr, 14.30 en 20.15 | Fox-
catcher di 14 apr, 10.30 | ma 13 apr, 
14.30 | za 11, zo 12 en di 14 apr, 20.15 

| Love is Strange di 7 apr, 10.30 | ma 
6 apr, 14.30 | di 7 en wo 8 apr, 20.15 | 
Selma di 21 apr, 10.30 | vr 17 een ma 
20 apr, 14.30 | vr 17 t/m ma 20 apr, 
20.15 | Turist do 16 en di 21 apr, 14.30 
en 20.15 

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
My Old Lady di 7 apr | Samba di 14 
apr | The Third Side of the River di 31 
mrt | Zwei Leben di 21 apr 

Zutphen
4 Filmtheater Luxor
Houtmarkt 64 | 0575-513 750 | 
luxorzutphen.nl
Araf vr 10 apr en zo 12 apr, 20.30 | di 
14 apr, 14.30 | Birdman do 9 apr en di 
14 apr, 20.30 | vr 10 apr, 17.00 | za 11 
apr, 21.00 | zo 12 apr, 15.00 | Erbarme 
dich do 2 apr, zo 5 apr en ma 6 apr, 
20.30 | vr 3 apr, 17.00 | Fox Catcher 

do 16 apr en di 21 apr, 20.30 | za 18 
apr, 21.00 | Greencard Warriors za 11 
apr, 18.30 | ma 13 apr, 20.30 | In Or-
der of Disappearence za 4 apr, 21.00 
| di 7 apr, 20.30 | Love is Strange vr 
17 apr, 17.00 | ma 20 apr en wo 22 
apr, 20.30 | Miss Julie vr 17 apr en zo 
19 apr, 20.30 | za 18 apr, 17.00 | di 21 
apr, 14.30 | Het nieuwe Rijksmuse-
um vr 24 apr, di 28 apr en do 30 apr, 
20.30 | zo 26 apr, 15.00 | Of Horses 
and Men vr 3 apr, 20.30 | za 4 apr, 
18.30 | zo 5 apr, 15.00 | di 7 apr, 14.30 
| Om de wereld in 50 concerten wo 
1 apr, 14.30 | Selma do 23 apr en zo 
26 apr, 20.30 | vr 24 apr, 17.00 | za 25 
apr, 21.00 | di 28 apr, 14.30 | The Sky 
Above Us wo 1 apr, 20.30 | What We 
Do in the Shadows za 25 apr, 18.30 | 
wo 29 apr, 20.30 

Zwolle
4 Filmtheater Fraterhuis
Blijmarkt 25 | Reserveren via web-
site | filmtheaterfraterhuis.nl
Bears wo 22 en zo 26 apr, 14.30 | do 
23 en di 28 apr, 19.00 | za 25 apr, 
16.30 | wo 29 apr, 14.00 | Birdman 
vr 17 en za 18 apr, 21.00 | zo 19 apr, 
19.30 | ma 20 apr, 14.00 | di 21 apr, 
19.45 | Boychoir do 2, ma 6 en ma 
27 apr, 19.45 | vr 3 en vr 17 apr, 13.30 
| vr 3 en za 4 apr, 21.00 | zo 5 en zo 
12 apr, 17.00 | di 7 en di 14 apr, 14.30 
| wo 8, do 9 en wo 15 apr, 20.30 | vr 
10 en za 11 apr, 19.00 | za 18 en vr 24 
apr, 16.30 | zo 19, wo 22 en do 23 
apr, 14.00 | zo 26 apr, 12.00 | Le der-
nier coup de Marteau do 9, di 14 en 
wo 15 apr, 19.45 | vr 10 en za 11 apr, 
19.30 | zo 12 apr, 12.00 | ma 13 apr, 
14.00 | Erbarme dich do 2 en ma 6 
apr, 20.30 | vr 3 en za 4 apr, 19.00 | 
zo 5 apr, 20.00 | wo 8 en wo 29 apr, 
14.30 | zo 12 en zo 19 apr, 11.15 | do 16 
apr, 14.00 | vr 17 apr, 16.30 | Ida vr 10 
apr, 14.00 | ma 13 apr, 19.45 | wo 15 
apr, 19.00 | The Imitation Game vr 
3 en ma 17 apr, 14.00 | zo 5 apr, 11.15 
| vr 10 apr, 13.30 | ma 13 apr, 14.30 
| ma 20 apr, 20.30 | La famille Bé-
lier do 16, wo 22, do 23 en wo 29 apr, 
20.30 | vr 17, za 18 en vr 24 apr, 19.00 
| zo 19 en zo 26 apr, 17.00 | ma 20 apr, 
19.45 | di 21 en di 28 apr, 14.30 | za 25 
apr, 19.15 | Gluckauf do 23 apr, 19.45 
| vr 24 apr, 14.00 | ma 27 apr, 20.30 | 
Loin des hommes vr 24 apr, 21.15 | vr 
25 apr, 20.30 | vr 26 apr, 16.30 | ma 
27 apr, 14.00 | di 28 apr, 19.45 | Na-
tional Gallery vr 24 apr, 16.00 | zo 26 
apr, 19.30 | di 28 apr, 14.00 | Of Hor-
ses and Men do 23 apr, 14.30 | vr 24 
apr, 19.30 | za 25 apr, 18.45 | wo 29 
apr, 19.45 | Phoenix do 2, do 9 en wo 
15 apr, 14.30 | vr 3 en za 4 apr, 19.15 | 
zo 5 apr, 19.30 | ma 6 apr, 17.00 | wo 8 
apr, 19.45 | vr 10 apr en za 11 apr, 21.15 
| ma 13 apr, 20.30 | A Pigeon Sat on a 
Branch Reflecting on Existence vr 24 
apr, 14.30 | zo 26 apr, 20.00 | wo 29 
apr, 18.30 | The Second Best Exotic 
Marigold Hotel vr 3, za 4, vr 10 en za 
11 apr, 16.30 | zo 5 en ma 6 apr, 14.30 
| di 7 en di 14 apr, 20.30 | zo 12 apr, 
14.00 | Sergio Herman, Fucking Per-
fect vr 3 apr, 16.00 | zo 5 apr, 16.30 | 
di 7 apr, 14.00 | wo 8 apr, 19.00 | Sui-
te Française do 2, wo 8 en wo 15 apr, 
14.00 | vr 3 en za 4 apr, 21.15 | zo 5 
apr, 11.45 | ma 6 apr, 16.30 | di 7 apr, 
19.45 | vr 10 en za 11 apr, 21.00 | zo 12 
apr, 20.00 | Timbuktu do 16 en wo 22 
apr, 19.45 | vr 17 en za 18 apr, 19.30 
| zo 19 apr, 12.00 | di 21 apr, 14.00 | 
Wild vr 24 apr, 21.00 | za 25 apr, 21.15 
| zo 26 apr, 11.15 | ma 27 apr, 14.30 
| di 28 apr, 20.30 | Zurich do 16 en 
ma 20 apr, 14.30 | vr 17 en za 18 apr, 

21.30 | zo 19 apr, 20.00 | di 21 apr, 
20.30 | Verwacht Charlie’s Country | 
The Dark Horse | Far From The Mad-
ding Crowd | Im Labyrinth des Sch-
weigens | Ventoux | Korte Film Voor 
Film (voorfilm bij de titels Phoenix, 
Erbarme dich, Le dernier coup de 
Marteau, Zurich, Birdman, Gluckauf 
en Of Horses and Men) | Klassie-
ker Gone With The Wind do 9 en di 
14 apr, 14.00 | zo 12 apr, 18.45 | Spe-
cials Ben Ali Libi, Goochelaar vr 10 
apr, 16.00 | zo 12 apr, 16.30 (Filmma-
ker Dirk Jan Roeleven is op zo 12 apr 
aanwezig en zal na afloop vragen be-
antwoorden van het publiek) | Oor-
log in Overijssel ma 13 apr, 19.15 (na 
de vertoning is er nog de mogelijk-
heid om een nagesprek bij te wonen 
in Club Cele) | Verlies niet de moed vr 
17 en zo 19 apr, 16.00 (Hella de Jon-
ge is op zo 19 apr bij de voorstel-
ling aanwezig en zal na afloop vra-
gen beantwoorden van het publiek) | 
Café Zinnema Ich Seh, Ich Seh za 25, 
22.30 | Fraterhuis Academie Cinefi-
lie - Laura van Zuylen za 4 apr, 11.00-
14.00 | Het Begin - Frank Kessler za 
18 apr, 11.00-14.00 | Filmreis - Con-
stant Hoogenbosch za 25 apr, 12.00-
14.00 | Academie on Tour Verzorgde 
reis incl. rondleiding bij de tentoon-
stelling Jean Desmets Droomfabriek 
in Het EYE Filmmuseum te Amster-
dam) za 11, 09.00-17.00, reserveren 
kan tot 30 mrt 

Jeugdfilm
Overzicht van vertoningen 
van kinder- en jeugdfilms in 
de Nederlandse filmtheaters 
en filmhuizen. Adressen van 
de betreffende theaters zijn 
te vinden in het eerste deel 
van deze agendarubriek.

Amersfoort
4 Filmtheater De Lieve Vrouw
Japanse animatie When Marnie Was 
Here 6+ do 23 apr, 14.15 

Apeldoorn
4 Filmtheater/Podium Gigant
Mijn mama is in Amerika en ze heeft 
Buffalo Bill ontmoet 8+ za 4, za 11, zo 
12, za 18, zo 19, za 25 en zo 26 apr 

Arnhem
4 Focus Filmtheater
Mama Moe en de kraai 4+ vanaf 
za 28 mrt | Molletje en zijn vriend-
jes 3+ vanaf za 25 apr | Piepkui-
kens 6+ vanaf za 4 apr | Peuteroch-
tend Picknick met taart di 14 en wo 
15 apr, 09.45 

Bergen
4 Fth CineBergen/Zwarte Schuur
Big Hero 6 6+ do 30 apr, 14.30 | Jack 
bestelt een broertje 6+ di 28 apr, 
14.30 | Mijn mama is in Amerika en 
ze heeft Buffalo Bill ontmoet 8+ zo 
12 apr, 15.30 | Paddington 6+ zo 5 
apr, 15.30 

Breda
4 Chassé Cinema
Het lied van de zee 6+ wo 1 apr, 14.15 
| Molletje en zijn vriendjes 3+ zo 26 
en wo 29 apr, 14.15 | Piepkuikens 6+ 
zo 5, wo 8, zo 12, wo 15, wo 22, zo 26 
en wo 29 apr, 14.30 | Tootletubs & 
Jyro 3+ zo 5, wo 8, wo 15 en wo 22 
apr, 14.15 | Peuterfestival Charlie en 

Imagine is dol op robots
‘Wanneer vergaat de wereld? A) 
Over honderd jaar, B) nog later of 
C) nooit’ staat als vraag op de site 
van het Imagine Film Festival, dat 
van 8 t/m 18 april in EYE wordt ge-
houden. Een grappige verwijzing 
naar alle onzinonderzoeken over 
wat wij over van alles en nog wat 
vinden, maar ook naar Imagine 
zelf. Het festival, dat zich richt op 
fantasy, horror, martial arts en ani-
me, is dol op apocalyptische films, 
waarin we als mensheid hopeloos 
ten onder gaan. Onze oerangsten 
zijn ook dit jaar bij het festival weer 
in goede handen. Dat blijkt meteen 
al uit de openingsfilm Everly (Joe 
Lynch), waarin Salma Hayek als 
seksslaaf gevangen wordt gehou-
den door een Yakuzabaas. Onder-
tussen moet ze ook nog haar  
moeder en dochtertje redden. 
Sommige Amerikaanse critici za-
gen ‘misogyne martelporno’, de 
festivalorganisatoren een guilty 
pleasure. Misschien bedoelen ze 
hetzelfde. Om de kijker een lei-
draad te geven in het programma 
zijn de films ingedeeld in actie, 
animatie, horror, fantasy, docu-
mentaire, martial arts, sci-fi, 
thriller en horror-comedy. Het 
themaprogramma heeft als titel 

‘We love robots!’, over onze fasci-
natie voor robots. Alle aspecten 
van de mensimitaties/machines/
automaten komen aan bod in films 
en lezingen. Ook is er een master-
class robotdesign. Filmweten-
schapper Anneke Smelik zet het 
denken over de robot in historisch 
perspectief. Zij ziet een verande-
ring van angstbeeld in ideaalbeeld. 
Hoogleraar artificiële intelligentie 
Eric Postma gaat in op het actuele 
debat over de robotisering van de 
samenleving. Heeft minister Lo-
dewijk Asscher gelijk met zijn 
angst dat de oprukkende robot een 
bedreiging is voor de samenle-
ving? Wie zelf een (film)robot wil 
maken, moet naar de masterclass 
van Mark Setrakian gaan. De spe-
cial effects-man, die onder meer 
meewerkte aan Batman Forever, 
Men in Black en Hellboy, laat zien 
hoe je een (film)robot in elkaar 
knutselt. Het festival besluit met 
de Hollywoodfilm Big Game (Jal-
mari Helander), een komische ac-
tiefilm, waarin een tiener de door 
terroristen belaagde Amerikaanse 
president (Samuel L. Jackson nu 
eens niet als held) redt. Wie zegt 
dat tieners niet deugen?

IMAGINEFILMFESTIVAL.NL
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EVERLY

A Night in Havana 
had de film ook 
kunnen heten. 
Maar dat zou on-
vermijdelijk asso-
ciaties wekken 
met het Cuba dat 
we al te goed ken-
nen 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 vernederin-
gen van de armoe-
de en de corrum-
perende effecten 
van repressie aan 
den lijve hebben 
ondervonden.
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Sasja Koetsier in de 
Filmkrant



Lola 2+ zo 12 apr, 9.20 en 10.00 | De 
nieuwe avonturen van molletje 3+ 
zo 12 apr, 9.30 en 10.10 

Bussum
4 Filmhuis Bussum
Het lied van de zee 6+ wo 1 en wo 8 
apr, 14.30 | za 4 apr, 13.30 | ma 6 apr, 
16.00 | za 11, zo 12, za 18 en zo 19 apr, 
13.00 | wo 22 apr, 14.45 | Mijn mama 
is in Amerika en heeft Buffalo Bill 
ontmoet 8+ za 11, zo 12, za 18 en zo 19 
apr, 13.30 | wo 15 apr, 14.45 | za 25 en 
zo 26 apr, 13.00 | Sawsans geheime 
missie 8+ za 4 apr, 13.00 | VPRO Kort 
en Klein 8+ za 25 en zo 26 apr, 13.30 
| wo 29 apr, 14.45 

Delft
4 Filmhuis Lumen
Maya, eerste vlucht 4+ vanaf do 2 
apr | Sawsan’s geheime missie 8+ 
vanaf do 2 apr 

Den Haag
4 Filmhuis Den Haag
Big Hero 6 6+ vanaf do 9 apr | Cinde-
rella 6+ vanaf do 30 apr

Deventer
4 Filmhuis De Keizer
Jack bestelt een broertje 6+ wo 22 
en wo 29 apr, 14.30 | Het lied van de 
zee 6+ wo 15, wo 22 en wo 29 apr, 
14.00 | Mees Kees op de planken 
6+ wo 8 en wo 15 apr, 14.30 | Meni-
no 6+ di 7 apr, 17.15 | wo 8 apr, 14.00 
en 20.30 

Groningen
4 Groninger Forum
Fantastisch Kinderfilm Festival za 4 
apr t/m ma 6 apr 

Heemskerk
4 Fh Heemskerk/Gebouw de Cirkel
Mees Kees op de planken 6+ zo 26 
apr, 14.00 

Heerlen
4 Filmhuis De Spiegel
Mijn mama is in Amerika en heeft 
Buffalo Bill ontmoet 8+ wo 15 apr, 
14.00 

Leeuwarden
4 Slieker Film
Nog te zien Het lied van de zee 6+

Maastricht
4 Lumière
Shaun Het Schaap 4+ vanaf wo 1 

Oudenbosch
4 Filmtheater Fanfare
Big Hero 6 6+ zo 19 apr, 14.00 | Pad-
dington 6+ ma 6 apr, 14.00 

Purmerend
4 Filmhuis Purmerend
Mees Kees op de planken 6+ zo 19 
apr, 13.30 

Rotterdam
4 Lantaren Venster
Nog te zien Jack bestelt een broertje 
6+ | Het lied van de zee 6+ | Shaun 
het schaap 4+ 

Selma versimpelt 
niet, maar oogt 
bijna als een stu-
die in actievoeren. 
Ook fijn: de film 
maakt van King 
geen heilige, maar 
een talentvolle, 
charismatische 
man met zwakhe-
den. FBI-direc-
teur Edgar Hoover 
hoeft voor zijn las-
tercampagne niet 
lang naar munitie 
te zoeken: King 
won niet de No-
belprijs voor hu-
welijkstrouw.
11111
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Arabische landen van binnenuit
Op het filmfestival Cinema Arabe, 
dat van 21 t/m 26 april in Rialto 
wordt gehouden, laten Arabische 
filmmakers hun licht schijnen op 
de wereld waarin zij leven. De blik 
van binnenuit leidt tot een diverser 
beeld van de Arabische wereld dan 
in de westerse media. Niet alle 
Arabische landen worden ver-
scheurd door gruwelijke conflicten 
en oorlogen. In veel landen sluipt 
de moderne tijd het leven binnen. 
Patriarchale verhoudingen worden 
aangetast en er is sprake van voor-
zichtige vrouwenemancipatie. Het 
festival toont met dertig speel-
films, documentaires en korte 
films de complexiteit van de Arabi-
sche wereld. Een greep. Het on-
derdeel Spiegel Historiael bevat 
drie films waarin de geesten uit het 
verleden in het heden rondspoken. 
Zoals in de openingsfilm The Silen-
ce of the Shepherd (Raad Musha-
tat), waarin eind jaren tachtig een 

jongen en een meisje uit een Iraaks 
dorpje verdwijnen. Wat is er met 
hen gebeurd? Venijnige roddels 
genoeg in het dorp, waar eer en 
traditie belangrijker zijn dan de 
waarheid. In The Man From Oran 
(Lyès Salem) vechten twee idealis-
tische vrienden samen in de Alge-
rijnse revolutie. Als zij na de onaf-
hankelijkheidsstrijd het tot pre-
mier en minister schoppen raakt 
de premier verslaafd aan de macht. 
Overleeft de vriendschap? Na-
tuurlijk is het heden ook volop 
aanwezig in het festival. Zoals in de 
documentaire From My Syrian 
Room (Hazem Alhamwi), waarin 
de maker het gruwelijke heden 
contrasteert met zijn jeugdherin-
neringen. Geen gebrek aan ellende 
in veel delen van de Arabische we-
reld, maar er zijn ook positieve 
ontwikkelingen. De documentaire 
Feminist Inshallah: The History of 
Arab Feminism (Feriel Ben Mah-

moud) toont een eeuw Arabische 
vrouwenstrijd. De ontwikkeling 
gaat moeizaam, maar steeds weer 
staan moedige vrouwen op tegen 
het patriarchaat. Het festival 
brengt ook een hommage aan de 
begin dit jaar overleden Egyptische 
filmster Faten Hamama, bijnaam 
‘lady of the Arabic screen’. De in 
1931 geboren Hamama, die twintig 
jaar getrouwd was met Omar Sha-
riff, was het gezicht van de Egypti-
sche cinema van de jaren vijftig tot 
de jaren zeventig. Ze speelde in 
meer dan honderd films, waarvan 
het festival er twee vertoont: The 
Nightingale’s Prayer (1959), over 
een jonge vrouw die de dood van 
haar zus wil wreken, en het recht-
bankdrama I Want a Solution 
(1975), over een vrouw die het 
recht opeist om van haar man te 
scheiden.   CINEMAARAB.NL
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 is zeer goed |  is goed |  is redelijk |  is matig |  is slecht |  is zeer slecht |  is niet gezien

American Sniper   11111 11111 11111 11111 111123 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

A Blast   11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Chappie   11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Cinderella   11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Divergent Series: Insurgent   11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Durak (The Fool)   11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Elephant Song    11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Ich seh, Ich seh   11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Loin des hommes   11111 11111 11111 112311 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Le meraviglie   11111 11111 111231 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence  11111 111123 11111 111123 11111 11111 11111 11111 11111 11111 111123 11111 11111

Retour à Ithaque   11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Seventh Son   11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Shaun het schaap   11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111

Stand by Your President   11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Still Alice   11111 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Suite Française   11111 11111 11111 11111 11111 112311 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

The Second Best Exotic Marigold Hotel   11111 11111 11111 11111 11111 112311 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Timbuktu   11111 111123 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Tussen 10 en 12   11111 11111 112311 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111

Walesa: Man of Hope   11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

THE SILENCE OF THE SHEPHERD
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Soest
4 Filmhuis Artishock
Het lied van de zee 6+ vr 10 apr, 
16.00 

Utrecht
4 ’t Hoogt
Molletje en zijn vriendjes 3+ van-
af do 23 apr | Piepkuikens 6+ van-
af do 2 apr | VPRO Kort en Klein 8+ 
ma 6 apr 

Veendam
4 Filmhuis vanBeresteyn
Oorlogsgeheimen 8+ wo 22, 14.00 

Zaandam
4 Filmtheater De Fabriek
Het lied van de zee 6+  zo 5, zo 12, zo 
19 en zo 26 apr (zo 12 met knutselac-
tiviteit, reserveren via kinderfilmde-
fabriek@gmail.com) 

Zevenaar
4 Filmhuis Zevenaar
Kleine Anna & Lange Oom 4+ zo 19, 
wo 22 apr, 14.30 

Zwolle
4 Filmtheater Fraterhuis
Shaun het schaap 4+ za 4, za 11, za 
18 en za 25 apr, 15.45 | zo 5, ma 6 
en zo 26 apr, 14.00 | zo 12 en zo 19 
apr, 14.30

The return of the war
Vijfentwintig jaar geleden dachten 
mensen dat het snel gedaan zou 
zijn met de herdenking van de 
Tweede Wereldoorlog. De commu-
nistische regimes waren ingestort 
en de wereld was op weg naar één 
groot liberaal en kapitalistisch pa-
radijs. Oorlog was iets uit het ver-
leden. Met het uitsterven van de 
oorlogsgeneratie zou ook de oor-
logsherdenking uitsterven. Het liep 
anders. Sinds 9/11 is de wereld 
weer in de greep van oorlogen en 
oorlogsdreiging. Herdenkingen 
van de Tweede Wereldoorlog wor-
den drukker dan ooit bezocht, ook 
door jongeren. Ook de filmtheaters 
hebben de Tweede Wereldoorlog 
weer ontdekt. Filmhuis De Keizer 
(Deventer) en de filmtheaters Lux 
(Nijmegen), Fraterhuis (Zwolle) en 
De Nieuwe Scene (Venlo) vertonen 
de documentaire Ben Ali Libi – 
Goochelaar van Dirk Jan Roeleven. 
De film is geïnspireerd op Willem 
Wilminks gedicht over Ben Ali Libi 
– de shownaam van de joodse goo-
chelaar Michel Velleman, één van 
de ruim 34.000 in Sobibor ver-
moorde Nederlandse Joden. De 
film reconstrueert zijn leven en 
Hans Klok zijn goocheltrucs. Sobi-
bor-overlevende Jules Schelvis 
leest Wilminks gedicht voor: ‘Voor 
Ben Ali Libi, de kleine schlemiel/
hij ruste in vrede, God hebbe zijn 

ziel’. Ben Ali Libi – Goochelaar is 4 
mei ook op de televisie (NTR) te 
zien. Over het dagelijks leven tij-
dens de oorlog in Overijssel gaat 
Oorlog in Overijssel. Filmhuis De 
Keizer, Filmtheater Fraterhuis en 
Filmhuis Kampen vertonen de do-
cumentaire. Verlies niet de moed 
van Hella de Jonge, een documen-
taire over haar door de Jodenver-
volging kapot gemaakte familie en 
haar moeizame relatie met haar va-
der, is te zien in Filmtheater De Lie-
ve Vrouw (Amersfoort), Natlab 
(Eindhoven), Lux (Nijmegen), Lan-
tarenVenster (Rotterdam) en Fra-
terhuis (Zwolle). De Nieuwe Scene 
in Venlo presenteert t/m 5 mei on-
der de titel ‘No joke!? Vrijheid geef 
je door...’ een oorlogsprogramma 
met naast Ben Ali Libi – Goochelaar 
(regisseur aanwezig), Bertolucci’s 
Il conformista en Chaplins The 
Great Dictator. Ook te zien: de kor-
te film Das Wad, waarin een Joodse 
goudzoeker met zijn metaaldetec-
tor op het wad een Duitse duikboot 
vindt met de inmiddels hoogbe-
jaarde bemanning nog aan boord. 
Filmmaker Rob Lücke, die vindt 
dat het tijd is voor komische films 
over de oorlog, won er vorig jaar 
het Gouden Kalf voor beste korte 
film mee. Raadpleeg de agenda in 
deze Filmkrant voor de data van de 
genoemde films.

Voor wie de film 
ziet, is duidelijk 
dat Rohrwacher 
iets wil zeggen 
over het verande-
rende landschap 
en het verande-
rende boerenle-
ven, maar ze doet 
dat zonder pedant 
te worden. Wat 
opvalt is juist de 
vrije, anarchisti-
sche en dromerige 
ondertoon. Meer 
poëzie eigenlijk 
dan politiek.
11111
Ronald Rovers over Le 
meraviglie in de Filmkrant
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BEN ALI LIBI

Lezersacties in april

Nena
Zomer 1989. De Muur wankelt, 
Europa wacht in spanning af wat 
de herfst zal brengen en de zes-
tienjarige Nena wordt geconfron-
teerd met een zelfmoordpoging 
van haar invalide vader. Tegelij-
kertijd beleeft ze haar eerste hevige 
verliefdheid. Terwijl Nena haar ei-
gen levenslust ontdekt beseft ze 
dat het bestaan van haar vader 
steeds uitzichtlozer wordt. “Ze 
sluipt als actrice al een tijdje door 
Nederlandse films en televisiese-
ries — Razend, Feuten, Koning van 
Katoren — maar in Nena blijkt de 
twintigjarige Abbey Hoes ineens 
een grandioze belofte”, schreef de 
Filmkrant. “Leven is vooruit en 
achteruit tegelijk, zal Nena snel le-
ren. Hoes geeft het personage een 
kracht mee die maakt dat je dat ge-
looft.” Op het Nederlands Film 
Festival won Hoes het Gouden Kalf 
voor de Beste Actrice en debute-
rend regisseur Saskia Diesing dat 
voor de Beste Regie. Ter gelegen-
heid van de home entertainment-
release stelt Twin Pics vijf dvd’s 
van Nena beschikbaar voor lezers 
van de Filmkrant

Une Nouvelle Amie
Claire en Laura zijn hartsvriendin-
nen. Wanneer Laura na een kort 
ziekbed op jonge leeftijd komt te 
overlijden, belooft Claire dat ze 

voor Laura’s man David en hun zes 
maanden oude dochtertje zal zor-
gen. Een belofte die Claire in eerste 
instantie zwaar valt omdat het ge-
mis van Laura zo groot is. Totdat ze 
David thuis opzoekt en ziet wat het 
rouwproces met hem doet. 
“Rouwverwerking is iets heel per-
soonlijks, blijkt uit de nieuwe 
speelfilm van François Ozon, die 
eerder rouwende personages ten 
tonele bracht in Sous le sable en Le 
temps qui reste”, schreef de Film-
krant. “Ozon, die het verhaal losjes 
op een vertelling van Ruth Rendell 
baseerde, maakt hier zijn meest 
Almodóvariaanse film tot nu toe.” 
Une Nouvelle Amie is een intiem 
verhaal over verlies, verlangen, 
liefde en vriendschap. Ter gele-
genheid van de home entertain-
mentrelease stelt Twin Pics vijf 
DVD’s van Une Nouvelle Amie be-
schikbaar voor lezers van de Film-
krant.

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. Slechts één 
actie per inzender en wie het eerst 
komt, die het eerst maalt. Win-
naars ontvangen bericht en over de 
uitslag kan niet gecorrespondeerd 
worden.

mailto:info@filmkrant.nl
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DE ANIMATOR DIE UIT 
HET NOORDEN KWAM
Animator Børge Ring werkte jarenlang bij de 
studio van Marten Toonder en won daarna een 
Oscar voor Anna & Bella. Zijn autobiografie 
verscheen eerst in het Deens maar is nu 
vertaald. DOOR ANDRÉ WAARDENBURG

 
‘Ik ben als het ware de Søren Lerby van de Nederlandse 
animatiefilm. Søren scoorde doelpunten voor Ajax – ik 
scoorde awards voor de Nederlandse film.’ Aldus ani-
mator Børge Ring in het nawoord van zijn autobiografie 
die als ondertitel Een weergaloos leven in muziek en 
tekenfilm heeft. De in Denemarken geboren Ring woont 
sinds 1952 in Nederland, waar hij ruim twintig jaar bij 
de studio van Marten Toonder werkte, waarna hij voor 
zichzelf begon. Voor Anna & Bella, zijn bekendste film, 
won hij in 1986 een Oscar. Eerder kreeg zijn Oh My Dar-
ling (1978) al een Oscarnominatie. Ring (1921) schreef 
zijn memoires in 2009, en een jaar later verschenen ze 
in Denemarken in boekvorm. Van dat boek is nu een 
Nederlandse vertaling gemaakt, voorzien van nieuw 
voor- en nawoord en inleiding van zijn dochter Anne-
Mieke. Tegelijkertijd kwam De kunst van Børge Ring uit, 
een mooi bladerboek vol schetsen, tekeningen, story-
boards en foto’s. De uitgebreide filmografie (en de dis-
cografie) uit dit ‘artboek’ had ook een plaats verdiend in 
de autobiografie maar ontbreekt daar jammerlijk.

Børge Rings autobiografie is vooral een aaneenscha-
keling van associatieve anekdotes. Ruwweg volgen ze 
een chronologische lijn, maar heel dwingend is die niet. 
Dat is soms wat vermoeiend, maar gelukkig zijn de 
meeste anekdotes met een vlotte pen opgeschreven 
waardoor het geen straf is het 280 pagina’s tellende 
boek uit te lezen. 

Bas en potlood
Voordat Ring besloot zijn droom om animator te wor-
den na te jagen, was hij in de jaren veertig contrabassist 
(en soms gitarist) bij een aantal Deense jazzorkesten en 
groepen – onder meer bij de ook internationaal ver-
maarde jazzviolist Svend Asmussen. Maar sinds hij als 
jongetje talloze tekenfilms zag in de bioscoop waar zijn 
zus pianospeelde, wilde hij eigenlijk maar één ding: zelf 
ook tekenfilms maken. Dus verruilde hij zijn bas voor 
het potlood, al bleef hij al die tijd ook muzikant. In 1947 
begon hij met vrienden een animatiestudio, maar toen 
die door rigoureuze bezuinigingen werd getroffen trok 
hij naar Nederland, om er nooit meer weg te gaan. In 
1952 ging hij werken bij de Toonder Studio’s, die onder 
meer commercials, opdrachtfilms en korte animaties 
maakten. Toen dat na 21 jaar geestdodend werd, lonkte 
het freelance bestaan. Sinds 1973 maakte Ring niet 
alleen zijn eigen films maar verhuurde hij zijn diensten 

soms tijdelijk aan de Britse animator Richard Williams 
(vooral bekend van het animatiegedeelte van Who 
Framed Roger Rabbit?), tekende hij mee aan een stuk of 
vijf Franse animatiefilms rond Asterix en Obelix, had hij 
een aandeel in Marten Toonders lange animatiefilm Als 
je begrijpt wat ik bedoel (1983) en verzorgde hij de geani-
meerde precreditsequentie van The Curse of the Pink 
Panther (1983). Om in zijn levensonderhoud te voorzien 
tekende hij ook strips, onder andere voor de Neder-
landse Donald Duck. In zijn biografie steekt Ring zijn 
bewondering voor de animatiekunsten van de Walt Dis-

ney Studio niet onder stoelen of banken. Zo beschrijft 
hij in mooie bewoordingen zijn kennismaking en 
vriendschap met David Hand, de regisseur van Disneys 
eerste avondvullende animatie Sneeuwwitje en de zeven 
dwergen (1937). Ring eert wel meer helden, zowel uit de 
animatiewereld als jazzmusici. Die gedeeltes leveren de 
beste stukken uit het boek op. Zijn enthousiasme voor 
allerlei kunstvormen werkt aanstekelijk. Zijn ironische 
maar tegelijkertijd vileine afrekening met Cilia van Dijk, 
de producent van Anna & Bella, is ook leuk om te lezen. 
Haar man, animator Gerrit van Dijk, wordt door Ring 
omschreven als ‘klein en opdringerig’. Niet alleen 
beknibbelde Cilia op van alles, maar ‘Ze had geen idee 
wat er bij een professionele tekenfilm komt kijken’. Auw, 
die kan de weduwe van Gerrit van Dijk in haar zak ste-
ken.

Børge Ring EEN WEERGALOOS LEVEN IN MUZIEK EN 

TEKENFILM |  UIT HET DEENS VERTAALD DOOR NANNY 

ROED LAURIDSEN EN GERI DE BOER |  2015, PERSONALIA 

|  288 PAGINA’S |  € 19,95 

 

De kunst van Børge Ring  TEKST EN SAMEN-

STELLING JAN-WILLEM DE VRIES |  2015, PERSONALIA | 

64 PAGINA’S |  € 24,95   

Kort
Music Editing For Film and Television  THE ART 

AND THE PROCESS |  STEVEN SALTZMAN |  2015, FOCAL 

PRESS |  € 35,99

Over muziek in film wordt niet 
uitzinnig veel geschreven, en 
over het samenbrengen van de 
twee, music editing, al helemaal 
niet. Saltzman is een ervaren 
music editor en geeft veel les. 
Het boek leest dan ook als een 

lesboek, maar brengt ook de nodige uitstapjes  
met inspirerende interviewtjes tussendoor. Ver-
der vooral heel veel beeldmateriaal om de com-
putertechniek er achter te verhelderen. Een 
gedetailleerd werk voor de professional, waarin 
vooral het enthousiasme van de auteur voor zijn 
vak in het oog springt.

Animating Film Theory  KAREN BECKMAN (RED.) | 

2014, DUKE UNIVERSITY PRESS |  € 29,99

Dat animatie in de filmtheorie 
veel minder aandacht heeft 
gekregen dan andere genres is 
volgens Beckman een regel-
rechte schande. Zij heeft als 
editor van dit boek geprobeerd 
daar een einde aan te maken. 
Als reden voor het algehele 

negeren van dit genre in de filmwetenschap 
geeft zij de te nauwe definitie die de analytici 
hebben voor wat film is. De essays beschouwen 
zowel deze kwestie als conceptuele benaderin-
gen van animatie, door bijvoorbeeld in te gaan 
op termen als animisme en utopia.  

The Writer’s Advantage A TOOLKIT FOR 

MASTERING YOUR GENRE |  LAURIE SCHEER |  2014, 

MICHAEL WIESE PRODUCTIONS |  € 17,99

Het is niet een erg lijvig boek dat 
Henderson over scenarioschrijven 
schreef, maar het herbergt toch 
zomaar veertien hoofdstukken. 
Om alle aspecten te kunnen 
behandelen, met extra aandacht 
voor genre, stoomt Scheer 
behoorlijk door de stof heen. 

Korte paragrafen en veel samenvattende lijstjes 
brengen de informatie helder en krachtig op de 
lezer over. Het boek is vooral bedoeld voor auteurs 
die al een eind op weg zijn met hun scenario maar 
enigszins met de handen in het haar zitten. Een 
leuke bonus is de inleiding van Christopher Vog-
ler, bekend van The Writer’s Journey.

The Cinema of Robert Rodriguez  FREDERICK 

LUIS ALDAMA |  2014, UNIVERSITY OF TEXAS PRESS |  

€ 30,99

Robert Rodriguez: een latino 
regisseur die met veel overtui-
gingskracht voor een klein 
bedrag revolutionaire films 
maakt en daarmee Hollywood 
op zijn kop zet. We hebben eer-
der al kunnen genieten van zijn 
eigen boek Rebel Without A 

Crew, waarin hij uitweidt over de Rodri-
guez-methode. Maar deze oeuvre- beschouwing 
van Aldama pakt het wat analytischer aan. Al 
zijn films worden  behandeld en zowel de 
invloeden die Rodriguez hebben gemaakt tot 
wie hij is, als de invloed die Rodriguez heeft 
gehad op andere filmmakers staan centraal. 

SAMENSTELLING ANNE DE LOOS, INTERNATIONAL 

THEATRE & FILM BOOKS, LEIDSEPLEIN 26, 1017 PT 

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

FILMBOOKS.COM   

Boeken

ANNA & BELLA



Thuiskijken

‘Toen het kind kind was’, schreef de Duitse 
auteur Peter Handke in zijn ‘Lied vom Kind-
sein’ voor de film Der Himmel über Berlin 
(1987) van Wim Wenders. Het zijn woorden 
die alles zeggen over die bijzondere levens-
fase. Als het kind kind is, is het kind.

En daarna, als we door puberteit en ado-
lescentie volwassen zijn geworden proberen 
we in zoveel omslachtiger woorden te zeggen 
wat dat kindzijn dan eigenlijk is.

Als het kind kind is dan is het. Alles wat 
daarna komt is herinnering. Dat is bij uitstek 
het domein van filmmakers die films maken 
over kinderen die niet per se en niet exclusief 
voor kinderen bedoeld zijn. Het zijn films die 
tussen zijn en niet-zijn dolen. En puurheid 
pijnlijk laten voelen.

Mark Cousins maakte er als epiloog op 
zijn The Story of Film (2011) A Story of Child-
ren and Film (2013) over: een cinefiele trave-
logue vanuit zijn huiskamer waarin hij het 
moment van de kinderlijke emotie probeert 
te vangen aan de hand van klassieke film-
voorbeelden en korte scènes met zijn neefje 
en nichtje. Conclusie: als je kinderen wilt 
laten zien zoals kinderen zijn, dan film je 
ongefilterd, vang je de spontaniteit die je op 
hetzelfde moment weer ontglipt.

Basale vragen
Daarom kijken we ook als volwassenen nog 
zo graag naar films met en over kinderen. 
Omdat ze ons terugvoeren naar de tijd dat de 
dingen nog gewoon waren zoals ze waren en 

we er vragen bij konden stellen die zo basaal 
zijn dat zelfs filosofen er nog geen antwoord 
op hebben gevonden: ‘Waarom ben ik ik en 
niet jij?’ en ‘Waar begon de tijd en waar ein-
digt de ruimte?’, aldus Handke.

In La jetée (1962), de dystopische fotofilm 
van Chris Marker, die we ons niet direct als 
‘kinderfilm’ herinneren, komt dat soort vra-
gen ook aan de orde. De ‘tijdreisfilm’ over 
een man ‘getekend door een beeld uit zijn 
jeugd’ tart de grenzen van tijd en ruimte, en 
presenteert de herinnering als een tijdreis-
machine. Gelukzalige momenten, beelden 
van een tijd toen de aarde nog niet onder 
post-apocalyptisch puin bedolven was, blij-
ken zo sterk dat ze de hoofdpersoon letterlijk 
‘vervoeren’ en hem in staat stellen om een 
reddingsmissie te vervullen.

De film is verloren en teruggevonden tijd 
ineen.

Dat is ook wat we als volwassenen terug-
zien in de twee jeugdklassiekers Crin blanc: 
Le cheval sauvage (1953) en Le ballon rouge 
(1956) van Albert Lamorisse. Het verhaal 
over het jongetje dat achter zijn rode ballon 
aan door de straten van Parijs dwaalt, is licht 
als een zomerdag. Een perfect moment van 
onschuld dat je steeds ontsnapt. En is het 
dan wel onschuld? Le ballon rouge is nog 
steeds voor veel kinderen een eerste kennis-
making met een film die geen taal nodig 
heeft. Toen ik hem ooit herzag tijdens het 
filmfestival van Cannes, in een zaal vol 
schoolklassen die na afloop allemaal een 
rode ballon kregen, viel me op dat ze even-
zeer met het jongetje meeleven dat zijn bal-
lon dreigt te verliezen, als met de ballon die 
nu eenmaal ballon is, en dus steeds wil weg-
vliegen. Misschien waren ze nog wel meer 
ballon dan jongetje. Ontembaar.

Zielsverhuizing
In combinatie met het minder bekende Crin 
blanc – waarin een jongetje op een wit paard 
aan Franse cowboys in de Camarque ontsnapt 
– is Le ballon rouge opeens een diep melan-
cholische film. Eigenlijk gaan beide korte 
films over dood, en misschien wel over ziels-
verhuizing, op een heel a-religieuze manier. 
Lamorisse realiseert zich dat hij als filmma-
ker dat pure gelukzalige moment van de jeugd 
wel kan proberen voor en met zijn camera te 
vangen, maar dat alleen al dat verlangen iets 

vast te leggen betekent dat het voorbij is. Zijn 
en niet-zijn in een enkel filmmoment.

Iets vergelijkbaars gebeurt ook in de drie 
andere films van het Filmkrant/MUBI-pro-
gramma van deze maand. Le gamin au vélo, 
XXY en Tomboy gaan over kinderen die nog 
in andere tussenwerelden leven. Ze zijn nog 
jong, en ook al volwassen, of meisje, maar 
eigenlijk ook jongen. De volwassen wereld 
rukt op. Gunt ze dat moment niet, waarin ze 
zichzelf kunnen zijn. Maar de filmmakers 
tonen meer nog dan dat conflict, de ont-
snapping. Het stille moment waarin ze voe-
len dat er iets te veranderen staat, maar 
waarin ze nu nog kunnen talmen.

En er is zon. Als om nog eenmaal die oude 
band, die affectie tussen het oog en het licht 
in de filmkunst te bevestigen. Daarover reist 
alles. 5

Deze maand op MUBI
TOEN HET KIND 
KIND WAS
De Filmkrant en VOD-platform MUBI presenteren elke maand een 
gezamenlijk filmprogramma. Filmkrantlezers kijken drie maanden 
gratis. Deze maand ‘Toen het kind kind was’: een zestal films over 
jeugdherinneringen en tijdreizen op zonnestralen. DOOR DANA LINSSEN

Iedere vrijdag kiest de Filmkrant een 
nieuwe film uit het aanbod van MUBI, die 
vervolgens dertig dagen te zien is. Film-
krantlezers kijken de eerste drie maan-
den gratis naar alle films op MUBI.com! 
Daarna kost een abonnement €4,99 per 
maand. Op filmkrant.nl wordt de MUBI- 
film van de week elke donderdag nog 
eens extra uitgelicht.

26 maart DANA LINSSEN OVER Crin blanc: le 
cheval sauvage (ALBERT LAMORISSE, 1953)

27 maart HUGO EMMERZAEL OVER Le ballon rouge 

(ALBERT LAMORISSE, 1956)

3 april SACHA GERTSIK OVER Le gamin au vélo 

(JEAN-PIERRE EN LUC DARDENNE, 2011)

10 april JOOST BROEREN OVER Tomboy (CÉLINE 

SCIAMMA, 2011)

17 april SASJA KOETSIER OVER XXY (LUCÍA PUENZO, 

2007)

23 april OMAR LARABI OVER La jetée (CHRIS 

MARKER, 1962) 

Ga direct naar mubi.com/filmkrant
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ADIEU AU LANGAGE

CRIN BLANC: LE CHEVAL SAUVAGE

Over ondertitels
Platte tekst 
het diepe in
De digitalisering van de filmwereld levert 
ook ondertitelaars nieuwe uitdagingen. 
In dit eerste deel van een korte serie: 3D.

Ondertiteling staat onder het beeld. Dat lijkt 
vanzelfsprekend, maar is het niet meer: bij 
3D-films moet de plaatsing van de tekst niet 
alleen in de hoogte, maar ook in de diepte 
bepaald worden. Dat luistert nauw, want 
verkeerde plaatsing levert fysiek ongemak op 
voor de kijker, en dat kan (net als onzorgvul-
dig uitgevoerde 3D) tot hoofdpijn leiden.

Dat is natuurlijk buiten een provocateur 
als Jean-Luc Godard gerekend. In zijn 
nieuwste film Adieu au langage lapt hij alle 
(onofficiële) regels van het 3D-filmen aan 
zijn laars, en zoekt hij de uiterste grenzen van 
de dieptewerking op – of gaat daar ruim-
schoots overheen. En zoals gebruikelijk bij 
de ‘late Godard’ is de relatie tussen beeld, 
geluid en tekst uiterst gecompliceerd.

En alsof het ondertitelen van zijn barrage 
aan literaire verwijzingen nog niet moeilijk 
genoeg was, lijkt het erop dat Godard (die 

voor zijn vorige Film socialisme zeer frag-
mentarische vertaling eiste) nog wat extra 
sabotage heeft toegepast. “De Nederlandse 
ondertitels zijn aangeleverd vanuit Frankrijk, 
en de benodigde diepte-informatie zat er 
simpelweg niet bij”, legt Rick Bakker van 
nabewerkingsbedrijf Cinemeta uit. “We zijn 
nog teruggegaan naar het lab in Frankrijk, 
maar ze hadden het gewoon niet.”

In overleg met distributeur Contact Film 
werd dan ook besloten om de platte tekst 
over het diepe beeld te plaatsen, en eventu-
ele irritaties voor lief te nemen. “De film is zo 
extreem in zijn 3D-effecten”, zegt Nick Muijs 
van Contact Film. “Zeker met shots waarin 
je voor twee ogen aparte beelden hebt, daar 
kún je het gewoon niet goed krijgen. Nee, het 
zou me niets verbazen als dit gewoon nog 
een extra grap van Godard is.”

JOOST BROEREN
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Ook in het aanstaande vijfde seizoen lijkt Game 
of Thrones de wind vol in de zeilen te houden. 
Intriges? Natuurlijk. Seks en geweld? Abso-
luut. Maar de bewerking van George R.R. 
Martins geliefde boekenreeks biedt meer dan 
alleen maar oorlog en overspel op een niet-
bestaand continent. Is het eigenlijk wel 
fantasy? De cast aan het woord. “Het is net het 
echte leven.”  DOOR MARK VAN DEN TEMPEL

“O ja, je gaat komend seizoen veel interactie tussen mijn 
personage en Jon Snow zien.” Carice van Houten knikt 
instemmend op mijn vraag hoe we de laatste blik van 
haar personage Melisandre aan het einde van seizoen 
vier moeten interpreteren. “Of geef ik nu te veel weg?” 
Ze kijkt collega-acteur Liam Cunningham vragend aan, 
die peinzend zijn kin vastpakt.  “Absoluut, veel te veel.” 
Dan schiet hij in de lach. “Laten we zeggen: je botst zo 
nu en dan tegen Jon aan, in de kantine van Castle Black.” 

Ja, een persdag met de acteurs uit Game of Thrones 
kent zo zijn beperkingen. Plotpoints over het aan-
staande seizoen worden slechts mondjesmaat ver-
strekt. Want hoewel iedereen in de boeken van schrijver 
George R.R. Martin kan opzoeken wat er te gebeuren 
staat, probeert producent HBO de spanning zo lang 
mogelijk vast te houden. Sterfgevallen, voor onmogelijk 
gehouden allianties, liefdesbaby’s: ze komen amper aan 
bod in de gesprekken met de castleden. 

Gelukkig valt er genoeg te bepraten, want na veertig 
veelal bloedstollende afleveringen (en een enkele saaie) 
is Game of Thrones uitgegroeid tot een televisiefeno-
meen van ongekende proporties. Een fantasy-reeks die 
het drama van een Griekse tragedie koppelt aan de 
opwinding van een politiek feuilleton à la House of 
Cards. Dat er onderweg heel wat bloed vloeit en zaad 
verspild wordt, is ook geen handicap gebleken. Game of 

Thrones biedt intelligent vermaak voor praktisch ieder-
een boven de twaalf jaar. Niet vreemd dat de reeks in 
meer dan 150 landen wordt uitgezonden.  

Beduusd
In seizoen 5 zal Huis Lannister het zwaar krijgen. De 
Lannisters regeren vanuit King’s Landing het continent 
Westeros met ijzeren vuist, maar de schatkist is leeg. 
Patriarch Tywin is gedood door zijn eigen in ongenade 
gevallen zoon, de dwerg Tyrion. Goed nieuws voor de 
belangrijkste troonpretendent Stannis Baratheon, die 
met zijn leger is neergestreken in het koude Noorden, 
waar hij de opstandige Wildlings heeft verslagen bij de 
ijsmuur The Wall. Aan de overkant van de Narrow Sea in 
Essos groeit ondertussen de macht van die andere Iron 
Throne-pretendent: Daenerys Targaryen. Zij probeert 
met  rechtvaardig bestuur de volkeren in het oosten 
voor zich te winnen, en anders wel met haar geheime 
wapen: drie snel groeiende draken. 

De acteurs die al vanaf het eerste seizoen meespelen,  
zijn nog steeds een beetje beduusd van het overrompe-
lende succes. Toen ze vijf jaar geleden werden gecast 
voor de tv-bewerking van een voornamelijk in fantasy-
kringen bekende romanreeks (A Song of Ice and Fire), 
waren de verwachtingen niet al te hoog gespannen. Het 
budget was beperkt, zo was er in het eerste seizoen geen 
geld voor een veldslagscène. Geen enkele grote naam 
was ingehuurd, of het moest de middelbare actiester 
Sean Bean zijn. 

Maar Beans Eddard Stark verloor al in aflevering 
negen zijn hoofd, een eerste teken dat niemand zijn 
leven zeker is in Westeros. De rest van de acteurs zag 
ondertussen Game of Thrones exploderen tot een cultu-
reel fenomeen. Degelijke karakterspelers als Lena 
Headey, Peter Dinklage en Charles Dance groeiden uit 
tot bekende namen, totale onbekenden als Kit Haring-

ton en Emilia Clarke werden zelfs idolen. 
Ook Iain Glen, die als de ervaren ridder Ser Jorah de 

piepjonge troonpretendent Daenerys (Clarke) bijstaat, is 
dankbaar dat GoT op zijn pad kwam. “Maar elk nieuw 
seizoen is het spannend of je het einde nog wel haalt. Het 
is niet zo dat je bij het eerste script nerveus begint te bla-
deren om te zien of je in de slotaflevering nog leeft. Dan 
en Dave laten je van tevoren weten wanneer het doek 
valt, gelukkig. Maar als ik iets geleerd heb van de serie, is 
dat niemand zijn leven zeker is. Zodra je dat hebt geac-
cepteerd, is het een kwestie van ‘enjoy the ride’.” 

 
Europese vorstenhuizen
Dan & Dave, dat zijn Dan Weiss en David Benioff, de 
showrunners, verantwoordelijk voor de plotlijnen, het 
gros van de scripts en het contact met schrijver George 
Martin. Alleen zij weten hoe de reeks zal aflopen. 
George Martin heeft in twintig jaar vijf dikke delen 
geschreven, maar de laatste jaren gaat het werk hem 
steeds moeizamer af. Het wachten is al vier jaar op een 
nieuw boek, en dan moet Martin het slotdeel nog 
schrijven. De reeks gaat hem inhalen, zoveel is zeker. 
Aan het einde van (slot-)seizoen 7 weet de televisiekij-
ker wat de lezer vermoedelijk pas rond 2020 zal leren. 

Een miljoenenpubliek, een enkele Emmy of Golden 
Globe, Game of Thrones kan bepaald niet ondergewaar-
deerd genoemd worden. En toch… Onder tv-critici 
wordt het zelden in één adem genoemd met The Wire, 
Breaking Bad of House of Cards. En dat is niet terecht. 
Wie door de seksscènes en het bloedvergieten heen kijkt 
ziet een koningsdrama met zeer menselijke personages 
en een uiterst realistische kijk op politiek. 

Kit Harington, als de bastaard Jon Snow een geliefd 
karakter, vindt de term ‘fantasy’ de lading totaal niet 
dekken. “In seizoen 1 komt zelfs geen enkele vorm van 
fantasy voor. Het is meer psychologisch drama met 

Game of Thrones: ’s werelds populairste dramareeks 

VLEES EN BLOED 

De beste nieuwe Neder-
landse dvd’s in april.  
Op filmkrant.nl vindt u 
wekelijks een uitgebreider 
overzicht van de nieuwste 
releases.

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

DVD/BLU-RAY |  CINEART

Whiplash
Black Swan met een drumstel: 
Whiplash toont de tweestrijd 
tussen een tierende dirigent 
en zijn naïeve, ambitieuze 
leerling die de sterren van de 
jazzhemel wil leren drummen. 
Zijn rol als de sadistische 
orkestleider leverde J.K. Sim-
mons een Oscar op. 

DVD/BLU-RAY |  SONY PICTURES

The Salt of the Earth
Sociale fotografie als een ‘hit 
and run’-activiteit vindt de 
Braziliaanse documentaire 
fotograaf Sebastião Salgado 
gruwelijk. In zijn imponerende 
oeuvre draait het om aandacht 
en empathie, blijkt uit deze 
voorbeeldige documentaire 
van zijn zoon Juliano en Wim 
Wenders. 

DVD/BLU-RAY |  CINEART

Black Coal
De Gouden Beer-winnaar is 
een prachtig melancholieke 
film noir. De film van Diao 
Yinan begint met de vondst 
van een afgehakte hand tus-
sen de steenkool. Er volgen 
moorden, een zwijgzame 
detective, een femme fatale 
en een nachtclub, maar dan 
gesitueerd in het hedendaagse 
en winterse China. 

DVD |  IMAGINE

Il capitale umano
Paolo Virzì laat in dit tweele-
dige familiedrama zien 
waarom hij tot de beste 
hedendaagse Italiaanse regis-
seurs behoort. De misleidend 
zakelijke titel verwijst naar de 
som die wordt uitgekeerd als 
een mens komt te overlijden, 
alsof die waarde valt uit te 
drukken in een simpel geldbe-
drag. 

DVD |  IMAGINE
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zwaarden. De intriges zijn vaak issues die in elke familie 
kunnen spelen: jaloezie, onderschatting, zelfs incestu-
euze liefde. Ik ontmoet zoveel mensen die zeggen: ik 
heb niks met fantasy, maar dit raakt me. Zoals de poli-
tiek hier bedreven wordt: het is net het echte leven.”   

George Martin modelleerde zijn geschiedenis naar 
de Europese vorstenhuizen van de late middeleeuwen, 
maar vermijdt al te statisch drama. De met vele tiental-
len personages gevulde serie staat bol van de gelaagde 
karakters. Een goed voorbeeld daarvan is de tragische 
Theon Greyjoy, die zich, hunkerend naar waardering 
van zijn kille vader, verlaagt tot pure oorlogsmisdaden. 
Acteur Alfie Allen weet heel knap deze in de grond 
abjecte figuur een menselijke dimensie te geven. “Die 
gemankeerde vader-zoonverhoudingen zijn echt een 
rode draad. Je ziet dat bij Tyrion, die ondanks al zijn 
bravoure snakt naar bevestiging van despoot Tywin. 
Maar ook bij Samwell Tarly, die als oudste zoon is ver-
stoten richting Wall omdat hij niet mannelijk genoeg 
voor een erfopvolger was.”     

Ook een opvallend element: het universum van 
George R.R. Martin is bepaald geen exclusieve mannen-
wereld. Veel van de meest intrigerende personages zijn 

vrouwen (koningin Cersei, krachtmens Brienne), en ook 
kinderen spelen vaak cruciale rollen. Meisjes vertegen-
woordigen als huwelijkskandidaat een grote waarde, 
jongens worden bespottelijk vroeg op de troon gehesen. 
In Westeros heeft niemand tijd om kind te zijn.  

Sophie Turner weet dat als geen ander. Haar Sansa is 
als erfgenaam van Huis Stark een uiterst waardevolle 
bruid. Na vier seizoenen als speelbal op de huwelijks-
markt te hebben gefungeerd is ze eindelijk King’s Lan-
ding ontvlucht.  “Je moet verdomd snel opgroeien in 
Westeros. Sansa’s jeugd is echt wel over als ze op veer-
tienjarige leeftijd ziet hoe haar vader onthoofd wordt. 
Maar het kost haar hele seizoenen om dat te accepte-
ren.”

De vijf kinderen van de vermoorde Eddard Stark vor-
men het kloppend hart van de reeks. Ze hebben allemaal 
onze sympathie, maar Martin haalt ze stevig door de 
mangel.  Sophie Turner: “Sansa’s broers Rickon en Bran 
zijn tien en twaalf, maar moeten de beslissingen nemen 
van een volwassene. En zus Arya van dertien heeft zulke 
verschrikkelijke dingen meegemaakt: zij kan of een 
doorgewinterde moordenaar worden, of haar verstand 
verliezen. Ze overleven, maar de prijs is enorm. Ik denk 

daar wel eens aan als ik op tv kinderen uit een vluchte-
lingenkamp zie.” 

Bottom line
Goed gedrag wordt niet per se beloond, net zoals slech-
teriken niet overal mee wegkomen. Slim manipuleren 
levert meer op dan bruut geweld, maar kan ook je graf 
delven. Kortom: er zijn geen zekerheden in het werk van 
George Martin, en dat maakt de serie onvoorspelbaar en 
aantrekkelijk. Seizoen 5 kan dan ook haast niet tegen-
vallen. 

Voor Nederlandse kijkers heeft de reeks sinds een 
jaar een extra bonus, want Michiel Huisman is als min-
naar van Daenerys een heuse blikvanger geworden. 
Emilia Clarke begint dan ook te giechelen als een bakvis 
wanneer ik hem ter sprake breng. “Michiel is de meeste 
aantrekkelijk man op de planeet, zowel van voren als 
van achteren.” 

Om als een echte koningin in meervoudsvorm te 
besluiten met: “We love his bottom…” 

SEIZOEN 5 VAN Game of Thrones IS VANAF 12 APRIL 

OP HBO NEDERLAND TE ZIEN   

EMILIA CLARKE CARICE VAN HOUTEN

Hoogtepunten uit het  
internationale aanbod 
voor thuiskijkers, gese-
lecteerd door Boudisque 
(boudisque.nl).

The Strange Case of Dr. 
Jekyll and Miss Osbourne
Deze vervreemdende herver-
telling van de Jekyll & Hyde 
legende was te zien tijdens het 
Critics’ Choice programma op 
het afgelopen IFFR, en wordt 
op deze uitgave onder meer 
begeleid door het video-essay 
dat Adrian Martin en Christina 
Álvarez Lopez bij die gelegen-
heid presenteerden. 

DVD/BR, R2/B |  ARROW VIDEO

Bill Morrison: Selected 
Films 1996-2014
Collectie van 17 korte en lan-
gere werken van de Ameri-
kaanse experimentele filmma-
ker Bill Morrison, waaronder 
Decasia en The Great Flood. Hij 
stelt zijn hypnotiserende 
films, met muziek van voor-
aanstaande avant-garde 
muzikanten, samen uit ‘ver-
weesde’ filmfragmenten uit 
archieven.  BR, RB |  BFI

Silent Ozu
Yasujiro Ozu staat bekend om 
zijn huiselijke familiedrama’s – 
het exemplarische Tokyo Story 
is volgende maand weer in de 
Nederlandse bioscopen te 
zien. Maar hij bespeelde vele 
genres, zoals de misdaadfilm. 
Eclipse verzamelt drie noirs uit 
de vroege jaren dertig: Walk 
Cheerfully, That Night’s Wife 
en Dragnet Girl. 
DVD/BR, R1/A |  CRITERION ECLIPSE

The Friends of Eddie Coyle
Misdaaddrama met Robert 
Mitchum als de oudere kleine 
crimineel Coyle, die overweegt 
zijn ‘vrienden’ erbij te lappen 
om een gevangenisstraf te 
ontlopen. Coyle’s twijfels wor-
den door regisseur Peter Yates 
(Bullit) doorsneden met ener-
verende bankovervallen, maar 
het subtiele spel van Mitchum 
biedt het echte spektakel. 

DVD/BR, R1/A |  CRITERION

Singles
Tussen de tienerromantiek van 
Say Anything en de dertigers-
dilemma’s van Jerry Maguire 
maakte Cameron Crowe deze 
ensemblefilm over twintigers-
twijfels. Tegelijk is het een 
tijdsbeeld van de grunge- 
scene in het Seattle van de 
jaren negentig, bomvol gast-
rolletjes voor de muzikanten 
die het genre groot maakten. 

BR, RA |  WARNER HOME VIDEO
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Paul  Ruven & Marian Batavier
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EE AAN ‘ALASKA’, DAT EEN 
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LEES HET
VANDAAG!

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

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

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

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

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

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

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

Paul Ruven & Marian Batavier het gouden
FILMIDEE

IEDEREEN
KAN HET !
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De opening van de nieuwe serie Better Call Saul – een 
intrigerende spin-off van Breaking Bad, van dezelfde 
‘showrunner’ (uitvoerend producent), Vince Gilligan, 
werkend met Peter Gould – doet denken aan het eind 
van een echte modern klassieker onder de tv-series: 
The Sopranos (1999-2007) van David Chase.

Als we Saul (Bob Odenkirk) voor de eerste keer zien, 
zit ‘ie ondergedoken na de desastreuze serie gebeurte-
nissen in Breaking Bad. Vermomd en aan het werk in een 
alledaags baantje op een of andere food-plaza in een 
winkelcentrum, let hij ondertussen scherp op het min-
ste of geringste signaal dat een huurmoordenaar 
opduikt die zijn identiteit heeft ontdekt en een eind aan 
z’n bestaan komt maken. Zoals die verdacht uitziende 
gast in de hoek die hem doelbewust aanstaart en zijn 
kant op komt lopen…

De finale van The Sopranos, zoals elke fan zich leven-
dig kan herinneren, creëerde een krachtig maar mysteri-
eus soort suspense –paranoia oproepen als een stem-
ming of atmosfeer – uit wat een banale situatie leek: 
Tony (James Gandolfini) en een paar van zijn familie leden 
die in een restaurant samenkomen om te eten. Omdat wij 
heel goed wisten dat Tonmy elk moment gedood zou 
kunnen worden – in opdracht van een van z’n vele vijan-
den – richtte Chase onze aandacht op het kleinste detail 

dat zich in die ruimte voordeed: twee mannen komen 
binnen, een andere man gaat naar het toilet…

Dit type scène kan zich ook in cinema voordoen – en 
er zijn veel fantastische voorbeelden – maar het lijkt mij 
vooral illustratief, vandaag, van de mogelijkheden van 
het ‘verlengde’-televisiedrama. Een episode kan zich 
vijftien minuten afspelen in een gemeenschappelijke 
kamer, ‘geobsedeerd’ door de bewegingen van naam-
loze personages die we nergens anders in de serie kun-
nen tegenkomen – en die misschien gewoon een aflei-
dingsmanoeuvre blijken te zijn, die helemaal niet bij de 
centrale actie horen. TV, als narratief medium, kan de 
vrijheid nemen om op deze (zeer gestructureerde) 
manier te zwerven en uit te wijden

Tegelijk valt Better Call Saul ook op – vanaf het eind 
van de openingcredits – vanwege de gestileerde manier 
waarop beelden en geluiden bruut worden afgesneden, 
alsof hun uitzending plotseling en met geweld onder-
broken is, of de naald van het vinyl is gerukt dat op de 
draaitafel lag. Ook dat vindt z’n oorsprong in The Sop-
ranos: die veelbesproken, finale snit-naar-zwart die 
ofwel subjectief Tony’s onmiddellijke dood betekende 
na de close-up dat ‘ie omhoog kijkt, of het was de serie 
zelf die (zoals John Sayles’ curieuze en vergeten experi-
ment Limbo, 1999) een open-einde-meta-beweging 
maakte door ons welke gewelddadige ontknoping dan 
ook te ontzeggen van alles wat zich daarvoor voltrok.

Die voorliefde voor dat wegrukken, voert Better Call 
Saul weg van Breaking Bad-gebied en meer richting 

David Lynch-land, zoals de Twin Peaks sage met z’n 
botte explosies van televisieruis of ‘sneeuw’. Zo creeren 
Giligan, Gould en hun uitstekende team van experts een 
fascinerend dubbel ritme: het losse wisselt af met het 
ultra-scherpe. 

Wat daarbij hopelijk wordt overgeslagen is het saaie 
middengebied dat meestal de standaardtelevisiestijl is. 
Dat wil zeggen: geen stijl. Veel praten, totaalshots van 
de hele situatie afgewisseld met shiot/tegenshot van de 
acteurs die met elkaar praten… Het is fascinerend om te 
zien hoe televisieseries als Better Call Saul proberen om 
zulke stilstand te voorkomen – zonder tegelijkertijd 
weer een nieuwe formule of format te creëren, wat de 
andere grote verleiding is die hedendaagse ‘kwali-
teitstelevisie’ belaagt.

Zowel los als scherp: dat blijkt een goeie manier om 
de stijl en het gevoel van een andere hedendaagse medi-
agebeurtenis te beschrijven, Paul Thomas Andersons 
filmadaptatie van Thomas Pynchons Inherent Vice. De 
regisseur zelf heeft het erover dat zijn film ontstaat in de 
kieren tussen (aan de ene kant) een enorm ingewikkelde 
misdaadonderzoeksplot en (aan de andere kant) een 
soort stoner- humor waar personages rondzweven en 
tegen elkaar botsen en bizarre dingen steeds aan de ran-
den van het frame gebeuren. Terwijl de hele tijd frag-
menten uit bekende popliedjes op de soundtrack ver-
schijnen, die dan weer vroegtijdig weggerukt worden, 
net als in Better Call Saul. Is dit de favoriete esthetiek 
voor een nieuwe Zeitgeist? 5

HET LOSSE EN HET SCHERPE
De Australische filmcriticus Adrian Martin 
kijkt naar opvallende discussies en tendensen 
rond filmmakers.  DOOR ADRIAN MARTIN 
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Actie!
Dijksgracht 7A,
1019 BT Amsterdam,
7 november 2014, 
18.11 uur

Marijn Frank heeft zich na een ontregelende 
opnamedag met een biertje op het aanrecht 
in de piepkleine keuken van haar woonboot 
geïnstalleerd. Naast haar staan de ingredi-
enten waarmee haar partner Victor Horstink 
pizza’s gaat maken. Hun dochtertje Sally 
hangt aan zijn broekspijpen. In een hoek van 
de keuken staan cameraman Adri Schrover 
en geluidsman Tim van Peppen.

Op de woonboot wordt aan het einde van 
de middag nog één scène opgenomen voor 
Vleesverlangen, Franks eerste bioscoopdo-
cumentaire, over haar liefde voor vlees én 
haar verlangen een beter en verstandiger 
mens te zijn en dus te stoppen met vlees 
eten. “Er zijn heel veel goede redenen om 
geen vlees te eten, maar het lukt me niet. En 
ik heb een nogal ordinaire vleessmaak: een 
hotdog van 50 cent bij de IKEA, een broodje 
filet bij het tankstation, een Whopper bij de 
Burger King en als ik gedronken heb ga ik 
altijd naar de FEBO. Heerlijk, maar ook heel 
slecht!”

De plannen dateren al uit het tweede jaar 
van de Filmacademie, waar Frank in 2007 
afstudeerde met Pappa is weg en ik wilde nog 
wat vragen (bekroond met de Tuschinski 
Award). Bij De Keuringsdienst van Waarde, 
waar ze als programmamaker aan verbonden 
is, heeft ze meermaals geprobeerd haar fas-
cinatie voor vlees in een aflevering te ver-
werken, maar omdat haar persoonlijke vra-
gen niet in het programma-format passen, 
besloot ze er dan maar een film van te 

maken. Daarbij riep ze de hulp in van 
Suzanne Raes, regisseur van documentaires 
als The Successor of Kakiemon en Hou me 
vast – De Dijk, die haar ook al coachte bij het 
maken van de korte docu Bente’s stem.

Frank bezocht onder meer een versla-
vingsprofessor, die haar uitlegde dat ze een 
vleesverslaving heeft, en liet een hersenscan 
maken, die die diagnose bevestigde. Ze sprak 
met vleesminnende topkoks en fanatieke 
vegetariërs en liep stage in een slachthuis. 
Eerder vandaag was ze bij Dirk Jan Verdonk, 
auteur van het boek Het dierloze gerecht. 

Terwijl Horstink het deeg uitrolt, werpt 
hij de hamvraag op van Vleesverlangen: gaat 
Frank voor haar documentaire een koe 
slachten? Schrover en Van Peppen registre-

ren het quasi-huiselijke tafereel. De ramen 
zijn beslagen.

“Ik vind het best wel verwarrend”, ant-
woordt Frank. “Verdonk vroeg me wat mij 
het recht geeft een koe te slachten. Hij vond 
het wat anders als ik leerling-slager was en 
de rest van mijn leven in het slachthuis ging 
werken. Maar speciaal voor een film, omdat 
het een spannend beeld oplevert…”

“Is dat zo?” riposteert Horstink. “Ga je 
die koe vermoorden voor je film?”

“Nee”, antwoordt Frank, “maar ik heb wel 
het gevoel dat ik moet afmaken waar ik aan 
begonnen ben. Die druk voel ik wel.”

“Voor je film is het net zo sterk om dat 
beest niet te doden”, zegt Horstink terwijl hij 
de tomatensaus uitsmeert op de pizzabodem. 
“Dat uiteindelijk blijkt dat je het niet kan.” 

Frank lijkt te twijfelen. “Maar hoe moet je 
anders mensen met hun neus op de feiten 

drukken? Voor dat vlees is wel iets doodge-
maakt.” Dan valt haar blik op Sally, die nog 
steeds aan haar vaders broekspijp staat te 
trekken. “Misschien moeten we eerst even 
bedenken wat we met Sally doen. Sally, wil jij 
beneden een film kijken? Dan kunnen papa 
en mama even praten.”

JAN PIETER EKKER
FOTO BOB BRONSHOFF

Vleesverlangen  NEDERLAND 2015 |  REGIE MARIJN 

FRANK |  SCENARIO & CO-REGIE SUZANNE RAES | 

PRODUCTIE IDTV DOCS |  IN COPRODUCTIE MET NTR | 

MET STEUN VAN COBOFONDS EN MEDIAFONDS | 

UITVOEREND PRODUCENT JORINDE SOREE |  CAMERA 

ADRI SCHROVER |  GELUID TIM VAN PEPPEN | 

MONTAGE RIEKJE ZIENGS |  MUZIEK ALEX SIMU |  KLEUR/

PLM 80 MIN |  OMROEP NTR |  DISTRIBUTIE HERRIE FILM 

& TV  |  TE ZIEN VANAF 14 MEI   
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