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R E DAC T I O N E E L  Misschien moe-
ten we ophouden om over film als kunst te den-
ken. De gemiddelde omloopsnelheid van een 
artfilm is nog maar een paar weken, hoorde ik 
laatst van een distributeur. Dat is nog korter dan 
een collectie bij Primark, H&M of Zara geloof ik. 
En het is nog maar de vraag of hij daarna be-
schikbaar blijft via een of andere vorm van 
home-entertainment, nu de filmindustrie het 
lijkt te hebben opgegeven om te investeren in 
goede digitale beschikbaarheid van alles wat 
buiten de mainstream valt. De haute couture 
van de filmwereld is door de detailhandel van de 
sector in de ramsj gegooid en tot lagelonencon-
fectie gedegradeerd.

Gelukkig was deze distributeur niet somber 
gestemd. Hij zei: “Ik blijf de films die ik belang-
rijk vind gewoon aankopen. Bovendien, als wij 
het niet doen, dan doet niemand het.”

Het blijft een verwarrende situatie. Nog niet 
zo heel erg lang geleden waren films alleen 
maar beschikbaar als ze ergens te zien waren. 
Legendarisch zijn de verhalen van cinefielen die 
half Europa doorreisden om ergens een zeld-
zame kopie te kunnen bekijken. En dat terwijl 
film van meet af aan een reproduceerbaar 
medium was. 

Naarmate dat reproduceren goedkoper werd 
ontstond de illusie dat nu alles wel beschikbaar 
zou komen. Die mogelijkheid werd ervaren als 
een recht. Misschien is dat wel het verraad van 
de digitalisering. 

Daarom geloof ik ook niet zo in de tendenti-
euze beweringen als in het rapport van Euro-
pean Observatory on Infringement of Intellec-
tual Property Rights die concludeerden dat een 
kwart van de Europese jongeren zich ervan 
bewust is dat ze films en series uit niet-legale 
bronnen downloaden. Het werd bijna als 
kwaadwillig gepresenteerd. Maar dit is de gene-
ratie die we hebben opgevoed met de gedachte 
dat informatie voor iedereen toegankelijk moet 
zijn.

Ik moest daaraan denken door de dood van 
Prince, die er veel tijd in stak om ervoor te zor-
gen dat zijn muziek niet gratis of voor te weinig 
geld digitaal online te verkrijgen was. De spaar-
zame verwassen YouTube-filmpjes die door de 
mazen van zijn net waren geglipt zijn nu zo ein-
deloos gedeeld, dat het lijkt alsof Prince alleen 
maar die man van dat ene live optreden van 
Purple Rain is dat nu al 26 miljoen keer and 
counting bekeken is. 

Door schaarste hou je de mythe in stand. Dat 
is goed voor de uniciteit en voor een deel ook 
voor de integriteit van de artiest en het kunst-
werk. En dat is commercieel dan weer heel aan-
trekkelijk. Maar het reduceert ze ook.

Distributeurs als bovenstaande zorgen er in 
ieder geval voor dat films niet alleen maar een 
speelbal van de markt zijn. En de verrukkelijke 
paradox is natuurlijk dat wij dat door ons bio-
scoopbezoek moeten steunen. 

 DANA LINSSEN
 @DANALINSSEN
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VADERS DIE FALEN 
De films van Jeff Nichols 4 6 

Niet te missen 
Ga deze maand in ieder geval naar:
1  Love & Friendship 4 20
2  Midnight Special 4 6
3  Heart of a Dog 4 10
4  Quand on a 17 ans 4 16
5  The Idol 4 22

DE VOLGENDE FILMKRANT VERSCHIJNT OP DONDERDAG 2 JUNI

#387 

LOVE & FRIENDSHIP 4  20

QUAND ON A 17 ANS  
André Téchiné over coming-of age k 17

Als lezer van de Filmkrant  
bent u wellicht gewend  
om elk nieuw nummer  
gratis mee te nemen  
tijdens uw bezoek aan  
filmtheater of bioscoop.  
Door abonnee te worden ontvangt 
u niet alleen voor maar € 35 per 
jaar de Filmkrant maandelijks in de 
bus, maar steunt u bovendien de 
onafhankelijke filmjournalistiek.
Word daarom nú abonnee van de 
Filmkrant en ontvang als wel
komst geschenk een nieuwe editie 
van De Collectie.* 

De Collectie is een reeks kwaliteitsfilms op dvd, 
die regelmatig wordt uitgebreid met nieuwe  
 titels. De nieuwe editie bevat de volgende films: 
Broken Flowers (Jim Jarmusch), Caché (Michael 
Haneke), Caramel (Nadine Labaki), C.R.A.Z.Y. 
(Jean-Marc Vallée), Deux jours, une nuit (Jean- 
Pierre & Luc Dardenne), Jimmy’s Hall (Ken 
Loach), Romanzo criminale (Michele Placido), 
The Motorcycle Diaries (Walter Salles), The Wind 
That Shakes the Barley (Ken Loach) en Winter 
Sleep (Nuri Bilge Ceylan).

* Stort €35,– (meer mag ook, dan steunt u de 
Filmkrant extra als donateur) op rekening-
nummer NL28 INGB 0005 3933 95 t.n.v. 
Stichting Fuurland te Amsterdam, o.v.v. ‘nieuwe 
abonnee’ en uw adresgegevens. Deze aanbie-
ding is geldig tot 2 juni. Met dank aan Twin Pics. 

STEUN DE 
FILMKRANT:
WORD  
ABONNEE 
 
Word nu abonnee van de Filmkrant 
en ontvang 10 topfilms op dvd 
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4 3 Redactioneel 4 4 Niet te  
missen4 5 Nieuws 4 5 Het  
nieuwe kijken Ebele Wybenga over 

een toestel voor tvhaters 4 15 Op ooghoogte Mark Cousins over  
Atomic 4 27 Kort Alle andere films 4 32 Agenda plus evenementen, 
pers en sterren 4 41 Boeken Exposing the Film Apparatus 4 42 Thuis
kijken Out 1: Noli me tangere, Muziek en de Rocky franchise, Son of Saul
4 45 Word Wide Angle Adrian Martin over Hier, Shakespeare  
4 46 Actie! Op de set van Tonio

TOESTEL VOOR 
TV-HATERS 

Daar stond-ie mooi te wezen, in de etalage van 
de Vitra-winkel in Londen, de tv die doet alsof 
hij geen tv is. ‘Hebben’ was mijn reactie. Dat 
heb ik nog nooit met een tv gehad. Hoe dun ook 
het scherm, hoe rijk de features, hoe levensecht 
de resolutie of hoe rank de standaard, geen 
enkele tv had tot dan toe iets van kooplust in 
me opgeroepen. Ik vond zo’n scherm simpelweg 
een sfeerspons in huis. Liever had ik een laptop 
die uit het zicht is zodra je hem dichtklapt. 
Maar nu is er iets op de markt dat speciaal ont-
worpen lijkt te zijn voor mensen zoals ik. De 
gebroeders Ronan & Erwan Bouroullec, een 
ge lauwerd ontwerpersduo uit Parijs, hebben 
een tv ontworpen die opgaat in je interieur. In 
afwijking van de algemene trend bij tv’s is het 
ding dikker geworden in plaats van dunner. De 
grote vondst is dat het ding er niet ‘technolo-
gisch’ uitziet. Dit is een aaibare, vriendelijke 
flatscreen zonder zichtbare knoppen, maar met 
een onsje meer. Ze doopten hem ‘Serif’, wat je in 
het Nederlands zou vertalen als schreef. Dit 
verwijst naar het zijaanzicht van het toestel, 
dat oogt als een Romeinse hoofdletter I. Met 
schreefje dus. Deze vorm zorgt ervoor dat je 
persoonlijke dingen op je tv kunt zetten, als een 
soort alternatieve schoorsteenmantel. Door de 
brede voet blijft hij ook uit zichzelf overeind 
staan op een boekenplank. 

Geen rocket science natuurlijk, maar het gaat 
erom dat het ding niet detoneert bij je collectie 
designmeubels. Online vond ik een deftige 
Nederlandse meubelwinkel die de Serif aan-
prijst als perfect passend bij je Pastoe-kast. 
Zo’n tv kost dan ook grofweg drie keer zoveel als 
een normale flatscreen van dezelfde afmetin-
gen bij de MediaMarkt. Extra verrassend: het is 
een Samsung. Dit staat er in extreem kleine let-
tertjes op, met oog op het beoogde koperspu-
bliek van snobs. In de software zit het zoge-
naamde gordijneffect: als er een reclameblok 
begint kun je dit met een druk op de afstands-
bediening met een soort virtuele sluier aan het 
oog onttrekken. Perfect voor mensen die hun tv 
tot nu toe liever wegstopten in een kast of ach-
ter het gordijn. 

EBELE WYBENGA

 4 9 Scientology en Hollywood 
Waarom blijven we gefascineerd?
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4 9 Laurie Anderson over 
Heart of a Dog ‘Ik hoef niet zo 
nodig iets nieuws uit te vinden’ 

4 12 Paul Verhoeven gaat met Elle naar Cannes ‘Zo leuk is het niet om 
een film te maken’ 4 13 Michael Dudok de Wit gaat met The Red Turtle 
naar Cannes ‘Ghibli noemde het een Japanse film’ 4 14 Esther Gould 
over Strike a Pose ‘Kwetsbaarheid is niet de bouwsteen van stadi
onshows’ 4 18 Thomas Stuber over A Heavy Heart ‘Outsiders die moe
ten knokken voor geluk vind ik interessant’ 4 20 Whit Stillman over 
Love & Friendship ‘Ik noem dit komedie met een uitgestreken gezicht’ 
22 Hany AbuAssad over The Idol ‘Kom een dagje naar Gaza’

4 6 Midnight Special Science ficti
on wonderkind 4 16 Quand on a 17 
ans Het echte gevecht van Damien 

en Thomas 4 21 Love & Friendship Lady Susan gaat uit jagen 4 27 The 
High Sun Liefde in tijden van haat Remember De wederopstanding van 
een oorlog 4 28 Nouveau Bitterzoete puberwereld Bugs Gaan insecten 
de wereld redden? 4 29 Freeheld Aftakelen maar blijven vechten  
Rebels Het wonder van oprechte aandacht 4 30 Dégradé Gaza op de 
vierkante meter Truman Iedereen sterft zo goed hij kan Un homme à la 
hauteur Liefde & stokbroden 4 31 Der Staat gegen Fritz Bauer Niemand 
wilde Eichmann voor het gerecht Creative Control De toekomst is niet 
meer wat ’ie was 

STRIKE A POSE  4  14

LOUIS THEROUX: MY SCIENTOLOGY MOVIE 4  9

INTERVIEWS

RECENSIES

filmkrant.nl
4 Kwart jongeren downloadt illegaal
Een op de vier jongeren in Europa downloadt 
doelbewust films of series uit illegale bron-
nen. Dat bleek uit onderzoek van de Euro pean 
Observatory on Infringement of Intel lectual 
Property Rights (EUIPO). De Euro  pese waak-
hond op het gebied van auteursrech ten deed 
het onderzoek onder 24.000 jongeren tussen 
de 15 en 24 jaar, afkomstig uit 28 EU-landen. 
Tweederde van de ondervraagden geeft aan 
dat de prijs de belangrijkste reden is om ille-
gale kopieën te kijken. De rest voert het argu-
ment aan dat het gewenste aanbod simpelweg 
niet te vinden is op legale sites. 

4 Rivers winnaar EYE Art & Film Prize
Ben Rivers is uitgeroepen tot winnaar van de 
tweede EYE Art & Film Prize. Aan de prijs is 
een bedrag van 25.000 Britse pond verbon-
den. Rivers’ werk is bekend van het IFFR, 
waar hij al jaren vaste gast is en twee keer een 
Tiger Award voor korte film won.

Kunstenaar en filmmaker Ben Rivers 
(1972) debuteerde in 2004 met de korte ex-
perimentele film We the People. Sindsdien 
maakte hij veertien langere en kortere films.
Centraal staan eenlingen en kleine gemeen-
schappen die zich bewust hebben afgezon-
derd van de reguliere maatschappij. Rivers 
schetst hun leven als een alternatief voor het 
mainstreambestaan, een persoonlijke uto-
pie. In 2008 won hij een Tiger Award met Ah 
Liberty! en in 2014 voor Things.

De EYE Art & Film Prize werd in 2015 inge-
steld ter ondersteuning van een kunstenaar of 
filmmaker die kunst en film samenbrengt. De 
Duitse Hito Steyerl was de win naar van de 
eerste editie. Over twee jaar krijgt Rivers sa-
men met Steyerl en de winnaar van de 
2017-editie een tentoonstelling in EYE.

4 Leopold lid van Akademie van Kunsten
Filmmaker Nanouk Leopold (Boven is het 
stil) is ingehuldigd als nieuw lid van de 
Akademie van Kunsten, onderdeel van de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen (KNAW). Het doel van de 
Akademie van Kunsten is, zoals voorzitter 
Barbara Visser tijdens de inauguratie van de 
nieuwe leden en in aanwezigheid van minis-
ter Jet Bussemaker verwoordde, een bijdrage 
te leveren aan debatten over ontwikkelingen 
in de kunsten. Wat dat precies zal inhouden 
voor de leden weet Leopold nog niet, maar ze 
weet wel waar ze zich graag voor wil inzet-
ten.  “In mijn geval beteken ik graag iets voor 
de kunstfilm. Als mensen experimenteel 
werk maken, is het soms moeilijk om de 
waarde hiervan aan te tonen. Deze mensen 
moeten gesteund worden. Bij de films die ik 
maak is het niet zo dat je waarde kan bewij-
zen omdat ze veel geld opleveren of veel be-
zoekers trekken. Ze moeten op een andere 
manier een soort waardekeurmerk krijgen. 
“Ik wil me wel inzetten voor een soort 
KEMA-KEUR voor kunst.”

EDO DIJKSTERHUIS
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Midnight Special is de eerste grote studiofilm van de 
veelbelovende Amerikaanse regisseur Jeff Nichols. Gelukkig is in 
deze Spielbergiaans science fiction niets van Nichols’ eigenheid 
verloren gegaan. DOOR JOOST BROEREN

Met elke nieuwe film van Jeff Nichols wordt duidelijker 
dat hij een nazaat is van de ‘movie brats’ uit het New 
Hollywood van de jaren zeventig. Hij heeft iets van het 
naturalisme van Robert Altman, het verhevene van 
Terrence Malick en het broeierige van de jonge Mar-
tin Scorsese. Niet dat Nichols ironisch speelt met de 
stijlen van anderen: hij is in eerste plaats verwant aan 
de werkwijze van New Hollywood: niet blind voor de 
klassieke beeldtaal van het oude Hollywood, maar ook 
beïnvloed door de Europese kunstfilm, en tegendraads 
genoeg om met een combinatie van de twee zijn eigen 
pad in te slaan.

In het bescheiden scifi-epos Midnight Special dat 
afgelopen februari in première ging in Berlijn is meer 

dan ooit Steven Spielbergs invloed voelbaar. Niet de 
Spielberg van het grote gebaar, of het popcorn-enter-
tainment waar zijn naam synoniem mee is geworden. 
Maar de Spielberg van science fiction op een menselijke 
schaal. Van kleine familieverhalen tegen een grootse 
achtergrond. Van, steeds weer, de verhalen van vaders 
en zonen. De Spielberg, kortom, van Close Encounters 
of the Third Kind, een film waar Midnight Special sterk 
aan doet denken.

Gruwelijke familiestrijd
Die vaders en zonen zijn ook bij Nichols overal terug te 
vinden. In zijn debuut Shotgun Stories uit 2007 dat in 
Nederland alleen op festivals te zien was, is het de dood 

van een vader die de zonen uit twee verschillende hu-
welijken met elkaar in contact brengt. Met de landelijke 
katoengebieden van Nichols’ thuisstaat Arkansas als 
achtergrond, ontvouwt zich een gruwelijke familiestrijd. 

Shotgun Stories wordt gedragen door Michael Shan-
non, die een glansrol krijgt toebedeeld als Son, de oud-
ste zoon van het roedel wilde honden waar de film om 
draait. Shannon timmerde al decennia aan de weg als 
bijrolacteur, maar Nichols haalde iets in hem boven dat 
niet eerder te zien was. Zijn ingetogen spel en ondui-
delijke uitspraak, waarin het lokale accent grotendeels 
binnensmonds blijft, lijken een flinterdun laagje over 
een explosieve natuur, die bij vlagen tot uitbarsting 
komt.

Het zette Shannon op de kaart, en inmiddels is 
Nichols niet meer de enige die gebruik weet te maken 
van Shannons dreigende natuur, die zich ergens op 
het spectrum tussen Jack Nicholson en Nicholas Cage 
bevindt. Het was het begin van een blijvende samen-
werking tussen acteur en regisseur: Shannon was ver-
volgens in elke nieuwe film van Nichols te zien. Ook in 
Midnight Special.

Broeierige koortsdroom
Waar het in Shotgun Stories draait om de klassieke af-
wezige vader zoals die ook in Spielbergs films zo vaak 

Midnight Special

VADERS DIE FALEN

DE FILMKRANT  
#387 MEI 2016   6

 
FILMKRANT.LIVE VERZORGT IN MEI EEN INTRODUCTIE BIJ Midnight Special |  FILMSCHUUR HAARLEM, 14 MEI 16.30 

UUR |  DOOR JOOST BROEREN
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afwezig zijn, gaat het in Nichols’ volgende films juist 
om vaders die falen door hun te sterke aanwezigheid. 
In Take Shelter (2011) speelt Shannon de jonge vader 
Curtis Laforche, die wordt geplaagd door visioenen van 
naderend onheil. Donkere wolken pakken zich boven 
zijn hoofd samen, olieachtige regen druppelt op zijn 
handen, maar hij is de enige die het ziet, en de mensen 
om hem heen – zijn vrouw en dochter voorop – maken 
zich vooral zorgen dat Curtis gek aan het worden is. 
Zeker als hij in zijn achtertuin een megalomane schuil-
kelder begint te bouwen.

Take Shelter maakt de indruk van een broeierige 
koortsdroom: een mix van religieuze onheilstijding, 
sociaal betrokken allegorie en de beeldtaal van bom-
bastische einde-van-de-wereldfilms. Met Mud (2012) 
koos Nichols daarna voor een bescheidener opzet. Met 
het verhaal over de veertienjarige Ellis (debutant Tye 
Sheridan) die snel volwassen moet worden nadat hij 
in aanraking komt met de mysterieuze zwerver Mud 
(Matthew McConnaughey), treedt Nichols in de voet-
sporen van zijn held Mark Twain. Opnieuw filmt hij 
in zijn thuisstaat en door het decor van de Mississip-
pi-delta’s van Arkansas ontstaat een Twain-achtige 
sfeer van onversneden americana.

Sjofele NSA-agent
Diezelfde broeierige sfeer beheerst ook Nichols’ vierde 
film Midnight Special. Al wordt hij hier versneden met 
een flinke dosis Spielbergiaanse verwondering en sci-
ence fiction. Na een bijrol in Mud speelt Shannon nu 
weer een van de hoofdrollen, en net als in Take Shelter 
speelt hij een vader die het beste met zijn kind voor-
heeft, maar daardoor niet per se de beste beslissingen 
maakt.

De film opent in media res: vader Roy is op de vlucht 
met zijn zoon Alton (debutant Jaeden Lieberher) en 
wordt geholpen door zijn vriend Lucas (Joel Edgerton). 
De drie houden zich schuil in een motelkamer, een stuk 
tape over het kijkgaatje, en op tv wordt gemeld dat 
Roy zijn zoon heeft gekidnapt. Maar de werkelijkheid 
is complexer dan het nieuwsbericht suggereert: Alton 
beschikt over raadselachtige gaven en is door Roy weg-
gehaald bij een sekte die de jongen als profeet zag. De 
rest van de film bestaat uit een achtervolging, waarbij 
zowel de sekteleden als de NSA de jongen in handen 
willen krijgen. Ondertussen wordt langzaam duidelijk 
wat Altons gaven behelzen.

Met Midnight Special maakt Nichols in veel op-
zichten zijn grootste film tot nu toe. Het geldt voor het 
budget: het is Nichols’ eerste door een studio gefinan-
cierde film. Het geldt voor de cast, waarin Shannon 

wordt geflankeerd door (relatief) bekende namen als 
Edgerton, Kirsten Dunst en Adam Driver. En het geldt 
zeker ook voor de geografie. Nog steeds vormt het 
Amerikaanse ‘heartland’ het decor, maar waar Nichols’ 
drie voorgaande films zich elk op één duidelijk gedefi-
nieerde plek afspelen, reist deze broeierige road movie 
door meerdere staten in het zuidoosten van de V.S.

Toch houdt Nichols het verhaal opvallend klein-
schalig. We blijven het grootste deel van de film dicht 
bij Roy en Alton, wat een scifi-epos op menselijke 
schaal creëert. Zelfs als we overschakelen naar de ach-
tervolgende overheidsinstanties benadrukt Nichols het 
alledaagse. Driver maakt van NSA-agent Sevier een 
heerlijk sjofele verschijning. En wanneer de volgelingen 
van de sekte en masse worden gearresteerd, vinden de 
verhoren niet plaats in high-tech verhoorkamers, maar 
in een leeggeruimd schoolgebouw. Zo bewijst Nichols 
dat hij zich ook in een studioproductie staande kan 
houden, zonder zijn eigenheid te verliezen. Daarmee 
kan hij een hele grote worden.

Midnight Special 11111 VERENIGDE STATEN, 

2016 |  REGIE JEFF NICHOLS |  112 MINUTEN |  MET 

MICHAEL SHANNON, ADAM DRIVER, JAEDEN LIEBERHER 

|  DISTRIBUTIE WARNER BROS |  TE ZIEN VANAF 12 MEI
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Waarom is Scientology voor filmmakers keer 
op keer interessanter dan pakweg de nieuwe 
dieetgoeroe van Jennifer Aniston? De aan trek
kingskracht op sterren natuurlijk. Wat die 
willen, volgens Hugh B. Urban van Ohio State 
University, “is spirituele goedkeuring voor hun 
rijkdom en levensstijl”.  DOOR RONALD ROVERS

Waar denkt u aan bij Scientology? Tom Cruise. John 
Travolta misschien. Maar Elizabeth Moss, Peggy Olson 
uit Mad Men? Of Beck? Giovanni Ribisi? De lijst van 
beroemde volgelingen van het evangelie van L. Ron 
Hubbard is lang, maar onvolledig. Zoals veel onbekend 
is over de organisatie die haar praktijk een jaar geleden 
door het VARA-programma Rambam kritisch bekeken 
zag, maar die haar vastgoedportefeuille ongehinderd 
uitbreidt met een groot pand aan de Amsterdamse Wi-
bautstraat.

Grip krijgen op Scientology is moeilijk. Door het 
Parijse Hof van Cassatie werd de organisatie in oktober 
2013 schuldig bevonden aan “georganiseerde frau-
de” maar de Belgische rechter besloot in maart dat er 
te weinig bewijs is om het een criminele organisatie 
te noemen. Alex Gibney’s gelauwerde documentaire 
Going Clear uit 2015 was op basis van getuigenissen 
niettemin erg kritisch over de cultuur van misbruik en 
intimidatie. De MindHead-sekte uit de Eddie Murp-
hy-komedie Bowfinger (1999) stak er de draak mee, net 
als South Park en The Simpsons. Paul Thomas Ander-
son dook in de mechanismen van de organisatie in zijn 
Amerikaanse requiem The Master (2012). En nu is er 
Louis Theroux: My Scientology Movie. Waar Gibney het 
groter aanpakte met een breed historisch perspectief 
en analyse van de spirituele claims uit Hubbards boe-
ken, koos tv-maker Louis Theroux voor een kleinscha-
ligere en persoonlijkere aanpak, maar baseerde zich net 
als Gibney op getuigenverklaringen.

Tom Cruise
Waarom blijft Scientology fascineren? De buitenwacht 
fascineert het omdat iemand als Tom Cruise een aan-
hanger is. Tom Cruise fascineert het om iets wat de 
Amerikaanse hoogleraar Hugh B. Urban van Ohio State 
University zo omschreef: “Het is een geloof dat goed 
past bij de persoonlijkheid van sterren. Heel individu-
alistisch. Het beweert je ultieme macht over je geest, 
persoonlijkheid en lot te verschaffen. Het individu is 
uiteindelijk zijn eigen god. En dan de rijkdom. Meer 
geld hebben sterren niet nodig. Wat ze wel nodig heb-
ben, of in ieder geval willen, is een of andere spirituele 
goedkeuring voor hun rijkdom en levensstijl. Scien-
tology is een religie die zegt dat het prima is om rijk 
en beroemd te zijn. Sterker nog, het zijn bewijzen van 
spirituele groei.”

Een religie die individualisme en bezit als bewijzen 
ziet van goddelijke zelfontplooiing. Waar je je per-
soonlijke verlichting kunt kopen met een contract dat 
miljarden jaren geldig is en dat – anders dan bij de con-
currentie – meerdere levens en wedergeboorten dekt. 
Die stelt dat je uiteindelijk je eigen god bent. Niet gek 
dat Scientology in de VS ontstond. Het sluit naadloos 
aan bij de ideologie van het kapitalisme. Hubbard zag 
het belang van sterren als instrumenten van evange-
lisatie meteen al. In 1955 richtte hij ‘Project Celebrity’ 
op en nog altijd zijn er de ‘Celebrity Centers’ die heel 

bewust gebruikmaken van de aantrekkingskracht van 
beroemdheden.

Theta 7
Wat kost zo’n contract voor eeuwig zieleheil? Afhanke-
lijk van iemands vrijgevigheid kan hij of zij een hogere 
graad van verlichting bereiken, uitgedrukt in Theta’s. 
Een Theta 7 als Tom Cruise betaalt ergens tussen een 
half miljoen en twee miljoen dollar, al doneert een 
gefortuneerd boegbeeld als hij ongetwijfeld meer. Het 
gemiddelde lid betaalt iets tussen de tien- en zeventig-
duizend dollar, vooral voor het verplichte studiemate-
riaal. Het zijn schattingen die in Theroux’ documen-
taire door ex-leden genoemd worden, onder wie Marty 
Rathbun, voormalig hooggeplaatst lid van de Sea Org, 
het elitecorps van de kerk. 

Die hoge investering is een van de redenen waarom 
mensen moeilijk loskomen van Scientology, moch-
ten ze dat willen. Vertrek betekent dat het geld net zo 
goed verbrand had kunnen worden. Mocht dat mensen 
niet weerhouden, zoals The Simpsons in de Sciento-
logy-parodie The Joy of Sect lieten zien, dan is er de 
zachte en harde hand die mensen binnenhoudt en het 
feit dat na jarenlang lidmaatschap elk aspect van ie-
mands leven door Scientology bepaald wordt. Vriend-
schappen met buitenstaanders verdwijnen, werk raakt 
verweven met de organisatie, relaties met andere vol-
gelingen bloeien op. Vertrek betekent dat men een heel 
nieuw leven op moet bouwen.

Gehaaid
My Scientology Movie, dat zag Theroux in 2002 al toen 
hij voor het eerst stoeide met het idee om een film over 
de organisatie te maken, heeft het euvel dat veel kriti-
sche boeken en films over Scientology hebben: bewijs 
is moeilijk te vinden. Het zijn allemaal verhalen uit de 

tweede hand. Maar ook verhalen uit de eerste hand 
vormen een probleem. Zelfs als FBI-agenten binnen 
zouden vallen bij Scientology, zegt iemand in de do-
cumentaire, en zelfs als ze zouden zien dat er iemand 
mishandeld wordt, dan zou die persoon verklaren 
dat de mishandeling op eigen verzoek plaatsvindt. 
Dat maakt vervolging bijna onmogelijk. Van die nood 
maakte Theroux een deugd. Op advies van Rathbun 
en andere ex-leden voert hij reenactments op van trai-
ningssessies die, mits ze kloppen, laten zien hoe inti-
miderend de organisatie te werk gaat. 

Theroux’ documentaire was een veroordeling bij 
verstek geworden als Scientology zich had weten te 
beheersen. Maar daar heeft de organisatie chronisch 
moeite mee. Het treiteren van critici – aangeduid als 
‘suppressive persons’ – is al sinds jaar en dag actief be-
leid. Fair game heet dat in het handboek. Staat Theroux 
ergens met Rathbun voor de camera te praten, duiken 
aan de overkant van de straat een man en een vrouw op 
die hén beginnen te filmen. Of verschijnen twee man-
nen die om Rathbun heen gaan staan om hem verbaal te 
vernederen, een techniek die men ‘squirelling’ noemt. 
De naam van de organisatie noemen ze nooit, waardoor 
juridisch weinig ondernomen kan worden. Zo gehaaid 
is men wel. Maar als Scientology echt slim is, laat de 
kerk niks meer van zich horen. De scènes waarin Ther-
oux ergens buiten L.A. voor de zoveelste keer met een 
camera buiten een ommuurde vestiging staat waar ver-
der niks bijzonder gebeurt, waren compleet overbodig 
geweest als Scientology niet steeds iemand naar buiten 
had laten komen om de filmmaker weg te jagen.  

Louis Theroux: My Scientology Movie 
11111 GROOT-BRITTANNIË, VS 2015 |  REGIE JOHN 

DOWER |  99 MINUTEN |  DISTRIBUTIE CINEMA DELICA-

TESSEN |  TE ZIEN VANAF 5 MEI   
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Laurie Anderson over Heart of a Dog
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Heart of a Dog is Laurie Andersons magische reis door de herinne
ring, een persoonlijk filmessay over leven, liefde en verlies, en 
hoe we door middel van woorden vormgeven aan die ongrijpbare 
grootheden. Anderson: “Ik begin maar op de vreemdst mogelijke 
manier, zodat je meteen weet: This is just weird.” DOOR SASJA KOETSIER 

Beeldende kunst, literatuur, muziek en wetenschap zijn 
altijd onderdeel geweest van de performances van Lau-
rie Anderson. Ook haar film Heart of a Dog voelt soms 
als een performance, waarbij de kunstenaar vanuit de 
coulissen tot ons spreekt. ‘Multimedia artist’ is de term 
die ze zelf het liefst hanteert, en het is inderdaad een 
uitdaging om vormen en middelen te vinden die Laurie 
Anderson, inmiddels 68, nog niet heeft benut in haar 
kunstzinnige carrière. Veel ervan keert terug in deze 
film. De voice-over weeft losse verhalen en gedachten 
aan elkaar, die geprojecteerd worden op een kleurig 
behang van beelden uit haar eigen archief: tekeningen 
en schilderijen, homevideo’s van haar rat terrier Lola-
belle, 8mm-films van haar jeugd in Illinois en flarden 
beeldmateriaal uit performances en kunstprojecten, 
waaronder een curieuze ziekenhuissoap met Lou Reed 
in witte doktersjas. Aan hem is Heart of a Dog opgedra-
gen – hij was 21 jaar lang Andersons levenspartner toen 
hij in 2013 overleed. Maar de film reflecteert op andere 
relaties: haar diepe vriendschap met Lolabelle, de af-
standelijke relatie met haar moeder, voor wie ze eerder 
bewondering voelt dan liefde, en de veranderingen die, 
vooral sinds 9/11, haar geliefde woonplaats New York 
onderging. 

Persoonlijk en tegelijk volkomen gecontroleerd, zo 
voelt ook het gesprek dat ik met Laurie Anderson heb 
in de lobby van de Rotterdamse Doelen. Ze komt net 
terug van een video-interview met een hond, een iets 
te leukige opzet naar haar smaak. Anderson wilde wel 
meewerken op voorwaarde dat de journalist zich ook 
op de vloer naast de hond zou opstellen. Ze heeft nóg 
een cautionary tale voor me over een wannabe-psy-
choloog die het interview opende met de vraag of ze 
een film over haar hond had gemaakt omdat het te 
pijnlijk was om het over Lou Reed te hebben; het was 
meteen zijn laatste vraag. Ik had mijn invalshoeken al 
thuisgelaten en verlaat me volledig op de magie van het 
woord. Hieronder een samenvatting, in fragmenten.

“Mijn leven heeft geen plot”, zegt Laurie Anderson, 
verwijzend naar de structuur van haar film. “Mijn geest 
volgt ook geen verhaallijn; er gebeurt iets, en dan nog 
iets, van het ene glijd ik naar het volgende.” En dus is dat 
ook wat Heart of a Dog doet: een beeld leidt naar een 
herinnering, die wordt doorsneden door een gedachte 
die overspringt op een volgend verhaal, dat weer nieuwe 
visioenen oproept. Niet alleen haar typerende voor-
dracht, die gedragen is en tegelijk intiem, loodst ons 
door haar wereld; ook haar eigen composities voeren 
ons mee. “Ik heb veel geleerd over filmmuziek en waar-
om strijkers zoveel worden gebruikt in filmscores. Ze 
helpen de kijker om visuele overgangen te accepteren. 
Een cut vanuit een hondenperspectief naar de lens van 
een veiligheidscamera? Strijkers schuiven je daar moei-
teloos overheen. Mijn coproducent Dan Janvey raadde 
me af om beats te gebruiken, die delen de film juist weer 

op in segmenten. Maar als we de film op dvd uitbrengen 
wil ik daar ook de versie zonder muziek opzetten, zelf 
vind ik die misschien nog wel de mooiste. This is so 
hardcore, zei een vriendin. Alleen: die film zou nooit 
buiten de wereld van de experimentele kunst kunnen 
worden vertoond. De muziek maakt het toegankelijk.” 

“In de eerste twee minuten bepaal je wat je gaat ver-
wachten.” Zo luidt de verklaring die Anderson geeft 
voor de wijze waarop ze Lolabelle in de film introdu-
ceert: via een droom, waarin ze de pup in haar buik laat 
naaien om haar vervolgens zelf ter wereld te brengen – 
bizar en komisch, vooral omdat het besef van haar eigen 
dubieuze motieven al in de droom doorschemert. 
“Vooral critici blijken er moeite mee te hebben wanneer 
je boek, of je show, of je film, eindigt als iets anders dan 
waar het mee begon. Ze beoordelen je werk als een pro-
duct dat op misleidende wijze is geadverteerd. Daarom 
begin ik maar op de vreemdst mogelijke manier, zodat je 
meteen weet: This is just weird.”

“Ik heb de film niet gemaakt als een in memoriam voor 
iemand”, antwoordt ze wanneer we het hebben over de 
vraag wie eigenlijk het hoofdpersonage van haar film is. 
“Op het deelnameformulier voor Venetië krijg je vijf-
tien regels voor je ‘filmsterren’. Ik begon met mijn hond. 
Mijn dode hond. En dan de rest van de personen die erin 
voorkomen… ook dood. Dat was wel ontnuchterend. 
Maar voor mij is het niet een film over mijn hond, of 
over mijn moeder, of over wie dan ook. Het is een film 
over in het nu leven. De kern van de film wordt gevormd 
door de woorden van mijn leraar (de boeddhistische 
meester Yongey Mingyur Rinpoche, SK) en de poging 
die woorden in praktijk te brengen: hoe je kunt leren 
verdriet te voelen zonder verdrietig te zijn.” 

“O, Godard! Zijn taal-en-hondenfilm vond ik gewel-
dig!” We zijn uitgekomen bij Adieu au langage (de film 
waarvoor Godards hond de Palme Dog ontving) doordat 
Anderson Heart of a Dog omschrijft als “misschien wel 
de taligste film die er is”. Ze licht toe: “Het gaat over hoe 
we elkaar verhalen vertellen. Daarom begin ik met de 
woorden die mijn moeder op haar sterfbed sprak. Ze gaf 
een terugblik op haar leven, op een heel formele manier. 
Maar tegelijkertijd begon haar taal te haperen; ze was 
stervende, haar brein was al bezig op slot te gaan. Het is 
een van de mooiste speeches die ik ooit heb gehoord.” 

De film eindigt met een andere talige herinnering 
aan haar moeder: de woorden die ze sprak toen de 
achtjarige Laurie haar peuterbroertjes uit het ijskoude 
water had opgedoken, nadat ze met de wandelwagen 
een veel te dunne ijsvloer was opgegaan. “Elke andere 
ouder zou boos hebben gereageerd: ‘Wat heb gedáán?’ 
En ik weet zeker dat dat door haar heen is geschoten. 
Maar ze was altijd heel beheerst, dus in plaats daarvan 
zei ze: ‘Wat kan jij geweldig goed zwemmen!’ En zelfs 
als kind wist ik al dat ik dat eigenlijk niet verdiende… 

het was door mij dat ze bijna dood waren geweest. 
Maar zij koos ervoor om in dit verhaal de focus ergens 
anders te leggen. Voor mij is dat de kracht van taal, de 
magie van woorden.”

“Dat met die oude familiefilms zag ik eerst niet zo zit-
ten”, bekent ze. “Mijn broer kwam ermee toen hij hoor-
de dat ik met een film bezig was. Ik dacht: ik heb geen 
tijd om die allemaal over te zetten. Maar toen de eerste 
films terugkwamen van het lab was ik meteen ver-
kocht.” De beelden hebben iets droomachtigs: met elke 
beweging van de personages danst en golft de achter-
grond mee, alsof tijd en ruimte zijn samengesmolten tot 
één traag-vloeiende substantie. “Dát gebeurt er met 
8mm-films, als je ze in de kast laat liggen!” roept ze en-
thousiast uit. “Het enige wat wij hebben gedaan, is dat 
we de beelden hebben vertraagd. Wat je ziet zijn arte-
facten: de lijm, het celluloid dat is gaan smelten, dat 
miljoenen keren is uitgezet en weer samengetrokken, de 
kleuren die in elkaar zijn overgelopen. Doordat het hele 
kader was gaan rimpelen, krijg je die uitstulpingen in 
het beeld.” Lachend: “Die films waren er tamelijk be-
roerd aan toe.” 

“Die korte, snelle woordjes zijn een poging om te pra-
ten met het deel van jou dat nooit spreekt. Dat stille-
tjes observeert.” Kijk – ik was ze alweer vergeten, de 
woorden die telkens kort op het scherm worden gepro-
jecteerd, los van de vertelling en daar soms dwars door-
heen. Misschien bewijst dat hun effect, of juist niet. 
“Dat wezen, zogezegd, kun je ook met muziek bereiken, 
het begrijpt muziek heel goed, zonder dat er betekenis 
aan te pas komt. In elk van ons bestaat een deel dat alles 
al weet.” Dát aanspreken is volgens Anderson het doel 
van alle kunst. “Het grootste compliment dat ik kan 
krijgen is als iemand zegt: ‘Ik begrijp precies waar je het 
over hebt.’ Ik hoef niet zo nodig iets gloednieuws uit te 
vinden. Misschien geef ik het net een beetje anders 
vorm, maar het moet herkenbaar zijn. Het gaat uitein-
delijk over de menselijke ervaring, over zaken die ie-
deréén bezighouden.”

“Er zijn nu drie keer zoveel mensen op de wereld als 
toen ik werd geboren.” Ze constateert het op ernstige 
toon. “Dus elke straat waar je loopt, elk restaurant dat je 
binnengaat: drie keer zoveel mensen. Ik voel dat heel 
intens in New York. Maar er heerst ook een gevoel van 
leegte, want veel van die nieuwe woontorens zijn maar 
voor veertig procent bezet. Appartementen worden on-
derhouden en schoongemaakt, terwijl er helemaal nie-
mand woont. Een overbevolkte spookstad.” 

In de film vertelt ze over een man uit haar geboor-
tedorp, die zich het liefste in de bomen verschanste en 
zogenaamd voor de telefoonmaatschappij werkte. “In 
onze huidige, verzakelijkte wereld wordt zo iemand 
opgenomen en volgestopt met medicijnen. Terwijl: hij 
deed niemand kwaad, en de mensen in het dorp wisten 
dat. Ze bedankten hem voor het ‘repareren’ van hun 
telefoonlijnen, heel lief. Dit fragment wilde ik graag in 
de film hebben omdat het een verhaal vertelt over een 
verloren wereld. We zijn zo anders geworden.”

Heart of a Dog 11111 FRANKRIJK, 2015 | 

REGIE LAURIE ANDERSON |  75 MINUTEN |  DISTRIBUTIE 

CINEMIEN |  TE ZIEN VANAF 28 APRIL   
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Als Paul Verhoeven zich voor de psycholo
gische thriller Elle érgens door heeft laten 
inspireren, vertelt hij kort voor vertrek naar het 
filmfestival van Cannes, dan is het door La 
règle du jeu van Jean Renoir uit 1939. Een film 
die hij ooit ‘een prettig amorele aubade aan 
promiscuïteit’ noemde.  DOOR RONALD ROVERS

Lekker zelfverzekerd klonk Paul Verhoeven vorig jaar 
in De Wereld Draait Door. Hij had net de opnamen af-
gerond van Elle en zei dat het hem vreemd leek als het 
filmfestival van Cannes zijn nieuwe film zou weigeren.

Verhoeven wist toen al dat hij met de Franse produ-
cent Saïd Ben Saïd een invloedrijke speler aan boord 
had die de wandelgangen en hotellobby’s van Parijs en 
de Côte d’Azur goed kent. Dat de alom gerespecteerde 
Isabelle Huppert de hoofdrol speelde in zijn psycho-
logische thriller zou in Cannes ook niet over het hoofd 
worden gezien. Allemaal bijzaak als de film niet goed 
is, maar het kan ook net de doorslag geven in de strijd 
met andere sterke titels. Hoe dan ook, Verhoeven kreeg 
gelijk. Het festival selecteerde Elle voor de hoofdcom-
petitie, waarmee Verhoeven kans maakt op de Gouden 
Palm, de koningin onder de filmprijzen. 

Elle, niet te zien voor dit korte gesprek, is gebaseerd 
op het boek Oh... van Philippe Djian uit 2012, die bui-

ten Frankrijk vooral bekend is als schrijver van 37°2 
le matin, verfilmd als Betty Blue. Huppert speelt het 
hoofdpersonage Michèle dat met krachtige hand een 
bedrijf leidt dat videogames produceert. Zo voert ze 
ook de regie over haar liefdesleven. Haar geordende 
bestaan raakt verstoord als ze thuis wordt aangevallen 
door een onbekende. 

Had u het boek van Philippe Djian zelf ontdekt of werd 
het u aangeraden? “Het werd me opgestuurd door de 
Franse producent, Saïd Ben Saïd. Het deed hem denken 
aan Belle de Jour van Buñuel, over een getrouwde vrouw 
die voor geld met mannen naar bed gaat. Hij kende mijn 
films en hoopte dat het verhaal me aan zou spreken. So-
wieso zoek ik altijd naar iets nieuws. Elk avontuur moet 
anders zijn, ook al blijf ik zelf de gemene deler van al die 
films. Ik kan mezelf natuurlijk niet kwijtraken.”

Wat was hier het avontuur? “Niet het maken van een 
thriller. Dat kan ik wel. Ik vond het wel moeilijk om van 
de personages mensen van vlees en bloed te maken. In 
Amerika hoefde dat nooit. Van Schwarzenegger [in To-
tal Recall] en Michael Douglas [in Basic Instinct] kom je 
als kijker niks te weten. Hoe hun leven eruitzag, hoe ze 
denken, dat weet je allemaal niet. In Elle was dat wel 
nodig, al geloof ik niet zo in het scheppen van persona-

ges. Personages onthullen zich door wat ze doen. Mis-
schien begrijp je hoe belangrijk de personages zijn als ik 
zeg dat de belangrijkste scène in Elle niet een scène met 
fysiek geweld is, maar een scène met een kerstdiner, een 
dramatische setting trouwens met een lange traditie in 
film.” 

Over tradities gesproken. Elle is een home invasion 
movie, maar dan wel een typisch Europese. Meer 
L’intrus van Claire Denis dan Cape Fear. “Oorspron-
kelijk zou het een Amerikaanse film worden, ook al was 
het een Frans boek. Maar toen het script na drie, vier 
maanden klaar was, zagen we dat het niet ging lukken. 
Geen enkele Amerikaanse actrice van naam wilde zich 
eraan branden. Geen enkele investeerder ook. Financi-
eel en artistiek kon het dus niet. En godzijdank! Godzij-
dank zijn we verhinderd om er een Amerikaanse film 
van te maken. Daar wilden ze een plotgeoriënteerde 
film. Maar dat is het niet. Toen het project in Cannes op 
zoek was naar investeerders werd het verkocht als een 
film over een vrouw die verkracht wordt en wraak 
neemt. Maar het gaat niet om wraak. Dus die films die je 
noemde hebben geen rol gespeeld. Als ik me ergens 
door heb laten inspireren, dan is het La règle du jeu van 
Jean Renoir.”

Toen werd het ineens logisch om alles in het Frans te 
doen? “Waarom moeten we hier zo nodig een grote 
Amerikaanse productie van maken, dacht ik toen. Het is 
een Frans boek, we hebben een Franse producent, waar-
om die film niet gewoon in Frankrijk maken? Ook al was 
mijn Frans stroef. Ik ben nog in Vught een maand naar 
een taalinstituut geweest om dat te verbeteren. Maar 
goed, als je eenmaal op een set staat, of dat nou in Ame-
rika, Nederland of Frankrijk is, dan loopt alles min of 
meer hetzelfde. Het is altijd een slagveld. Je werkt onder 
tijdsdruk, je moet rekening houden met de kosten en je 
moet omgaan met acteurs die niet aardig zijn. Zo leuk 
vind ik het maken van een film niet. Het draaien bedoel 
ik dan. Je vooraf verdiepen in het materiaal vind ik wel 
leuk. En het monteren met editor Job ter Burg was een 
feest.”

Was Isabelle Huppert wel aardig? “Fantastisch. Ik be-
schouw haar als een van de beste actrices van de wereld. 
Ze was al min of meer verbonden aan het project toen ik 
erbij kwam, want ze had al contact gelegd met Ben Saïd 
over het boek. En ik moet zeggen: geen enkele andere 
actrice zou dit zo gespeeld kunnen hebben, met die in-
tensiteit en authenticiteit. Spelen is niet eens het goeie 
woord. In haar ogen zag ik de gedachten van Michelle. 
Isabelle was er niet meer, ik zag alleen het personage.”

Neemt Huppert iets van de sfeer van Haneke’s La pia-
niste mee naar Elle, ook een film over een erotisch spel 
dat uit de hand loopt?
“Als je dat zo wilt zien. Maar voor mij niet.”

Starship Troopers was een satire op fascistische trek-
ken van het Anerikaanse leger. In Robocop zat kritiek 
op de privatisering van politie. Is Elle een satire op 
kleinburgerlijkheid en escapisme? “Totaal niet. In die 
Amerikaanse films moest ik wel ironie en satire stoppen 
om het voor mezelf interessant te houden, want die 
Amerikanen willen gewoon plat vermaak. Elle had dat 
niet nodig. Dat verhaal was boeiend genoeg.” 5

Paul Verhoeven over Elle 
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De Oscarwinnende regisseur Michael Dudok de 
Wit heeft met The Red Turtle een dubbele 
primeur te pakken: zijn lange animatiefilm is de 
eerste nietJapanse film geproduceerd door 
Studio Ghibli en werd geselecteerd voor het 
programma Un Certain Regard van het 
filmfestival van Cannes. 

DOOR HUGO EMMERZAEL 

Na afloop van het interview geeft de in Londen wo-
nende Michael Dudok de Wit een disclaimer mee. “Ik 
heb al lang geen Nederlands gesproken.” Niet dat daar 
de afgelopen twintig minuten iets van te merken viel. 
In heldere zinnen legde Dudok de Wit de ontstaans-
geschiedenis uit van zijn nieuwe animatiefilm The Red 
Turtle. Hoewel nog niet beschikbaar voor de pers, wijst 
alles erop dat het een bijzondere film gaat worden. Niet 
alleen is het Dudok de Wits eerste lange film, maar het 
is ook de eerste niet-Japanse film die door het legenda-
rische animatiehuis Studio Ghibli (Spirited Away, The 
Wind Rises) is gecoproduceerd. In mei beleeft de film 
zijn première op het filmfestival van Cannes.  

In 2001 zei u in een interview dat u nooit een lange 
animatiefilm zou maken. U vergeleek het maken met 
het schrijven van een roman. Wat is er veranderd? 
Heeft u toch een roman geschreven? “Ik heb een roman 
geschreven. Voor mij was dat ook een verrassing want 
het project was niet mijn initiatief. Het begon met een 
onverwachtse e-mail die ik kreeg van Studio Ghibli. 
Producenten Isao Takahata en Toshio Suzuki vroegen of 
ik geïnteresseerd was in het maken van een lange film. 
Zo ja, of Ghibli dan de coproducent kon zijn. Ik moest 

even slikken, want ik kon mij niet voorstellen dat ze zo-
iets zouden vragen. Ten eerste aan mij. Ten tweede aan 
een niet-Japanse regisseur.”  

Hoe vind u het dat u de eerste niet-Japanse film voor 
hen maakt? “Ik was daar zo verbaasd over dat het even 
moest bezinken. Toen ik begreep dat ze serieus waren 
en dat ze me hadden gevraagd vanwege hun bewonde-
ring voor Father and Daughter dacht ik: dit is ongeloof-
lijk. Dit moet ik proberen.” 

In de credits staat vermeld dat Bird People-regisseur 
Pascale Ferran coscenarist is. Hoe is dat zo gelopen? 
“Er wordt niet gesproken in The Red Turtle, dus je kunt 
niets even snel verbaal uitleggen. Eén van de redenen 
dat er lang knopen in het verhaal zaten die ik er maar 
niet uitkreeg. Op een dag zei mijn Franse producent: 
“Michael, je hebt een coscenarist nodig, want dit gaat te 
langzaam.” Dat vond ik ook. Ze deden een paar sugges-
ties, waaronder Pascale Ferran. Vervolgens stuurde Fer-
ran een interessant voorstel in. Het verhaal beviel haar 
zeer, op verschillende niveaus, en ze begreep waar ik 
vast zat. Op basis daarvan hebben we besloten dat zij de 
juiste coscenarist zou zijn. Ik heb maanden met haar de 
hele film van begin tot einde doorgenomen. Het proces 
boeide haar, want ze was niet gewend aan animatiefilms 
en ze zag dat we via storyboards de montage al deden 
voordat de film begon, wat natuurlijk een heel nieuwe 
werkwijze was voor iemand die gewend is aan live acti-
on. Ze houdt bijzonder veel van monteren.”

Er zit geen dialoog in, net als in uw korte films. Maar 
dit is een lange film. Was het hier niet veel lastiger om 

zonder dialogen te werken? “In een korte film is het 
makkelijk om geen dialoog te gebruiken. Dat zie je ook 
vrij vaak. Als mensen mij vragen waarom er geen ge-
sprekken zijn, dan is het antwoord simpel: waarom wel? 
Gesprekken zijn niet noodzakelijk. De beelden zeggen 
genoeg. Het begin van The Red Turtle gaat grotendeels 
over één persoon in de natuur en hij spreekt niet. Maar 
ik moet toegeven: aanvankelijk dachten we dat het ver-
haal tekst nodig had, zeker als er andere personages 
verschijnen. Maar het voelde niet lekker. Die zinnen 
kwamen steeds als een schok naar voren. Het voelde  
niet natuurlijk. Dus gingen we beter kijken. Uiteindelijk 
konden ook die zinnen eruit gehaald worden.”

Snapt u waarom u door Studio Ghibli gevraagd bent? 
“Ik denk van wel. Ze hielden heel veel van Father and 
Daughter. Ze zeiden zelfs – en dat beschouw ik als een 
enorm compliment – dat die film eigenlijk heel Japans 
is. Dus dat is misschien een reden. De films van Ghibli 
hebben een subtiele, tijdloze kwaliteit waar ik gevoelig 
voor ben. In die zin passen we bij elkaar, denk ik. Ik ben 
natuurlijk niet uniek; veel toeschouwers herkennen die 
kwaliteit. Het was ook niet het plan om een typisch Ja-
panse film te maken. Het was vanaf het begin van het 
project duidelijk dat The Red Turtle niet in Japan ge-
maakt zou worden en er heeft letterlijk niet één Japanse 
artiest aan meegewerkt. De producenten van Ghibli 
vinden het een film die overeenkomt met hun gevoelig-
heid en tegelijker is het een echte Europese film.”

The Red Turtle GAAT IN PREMIÈRE OP HET FILM-

FESTIVAL VAN CANNES EN WORDT DOOR LUMIÈRE IN 

JULI IN DE NEDERLANDSE BIOSCOPEN UITGEBRACHT

Michael Dudok de Wit over The Red Turtle ‘GHIBLI 
NOEMDE HET EEN JAPANSE FILM’



Als weerwoord op de documentaire In Bed with 
Madonna zochten Ester Gould en Reijer Zwaan 
de dansers uit die film 25 jaar later weer op.  
Strike a Pose houdt zijn voorganger een spiegel 
voor. DOOR KEES DRIESSEN

In Bed with Madonna (in Amerika bekend als Truth or 
Dare, 1991) van Alek Keshishians en opgenomen rond 
Madonna’s Blond Ambition Tour, was de grootste do-
cumentairebioscoophit tot dan toe. En al die bezoekers 
zagen iets wat je in de bioscoop eigenlijk nooit zag: 
gewone, blije, succesvolle homo’s. Vooral backstage 
waren Madonna’s dansers onweerstaanbaar charisma-
tisch. Rolmodellen voor homoseksuele kijkers, van wie 
sommige voor het eerst twee mannen zagen zoenen.

Debuterend regisseur Reijer Zwaan zag de film als 

11-jarige in een Amsterdamse bioscoop ‘en daarna 
eindeloos vaak op VHS’. Samen met Ester Gould (A 
Strange Love Affair with Ego) zocht hij de dansers een 
kwart eeuw later op. Ze bleken even charismatisch. En 
rolmodellen, maar nu anders.

De kus
Een van de kussende dansers, wijlen Gabriel, vroeg 
Madonna zijn kus uit de film te laten. Hij wilde niet uit 
de kast. Madonna weigerde. De kus die voor zoveel kij-
kers bevrijdend was, werd voor Gabriel zelf een last. Hij 
begon een rechtszaak tegen de filmmakers, die na jaren 
werd geschikt. De kus bleef. “Het was haar statement, 
niet het zijne”, zegt Gabriels moeder hierover in Strike 
a Pose.

Het is een documentaire-ethische vraag die je ook 

kunt stellen aan Zwaan en Gould zelf. Hebben zij de 
dansers inspraak gegeven bij hun film?

Zwaan: “Wij hebben het eindeloos over die kus ge-
had. Al vanaf de eerste researchtrip in 2013. Het span-
nende vind ik dat beide kanten gelijk hebben. Wat die 
jongens betekend hebben, daar hoort die zoen bij. Maar 
Madonna ging wel keihard in tegen Gabriel. Toch is zelfs 
zijn moeder niet echt boos. Ze neemt het Madonna wel 
kwalijk, maar ze zei tijdens een Q&A in Tribeca ook 
dat Gabriel nu trots zou zijn op de film. Zelf hebben we 
besloten de film niet voor de première aan de dansers te 
laten zien. Daarmee hebben ze allemaal ingestemd.”

Gould: “Ik laat een film in principe nooit van tevo-
ren zien. Hoofdpersonen van documentaires moeten 
niet in de schoenen van de makers gaan staan. Je wilt 
ook niet in discussie raken met zes mannen die alle-
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Ester Gould en Reijer Zwaan over Strike a Pose



ATOMIC
Mark Cousins (The Story of Film) schrijft 
maandelijks over films en beeldassocia
ties. Aangezien zijn nieuwe film Atomic 
met live muziek van Mogwai te zien is op 
het komende Holland Festival, vroegen 
we hem vast om een voorproefje.

Afgelopen jaar was een druk jaar. Ik maakte twee 
films, waaronder mijn eerste lange fictiefilm, en 
producent Heather Croall vroeg me of ik een 
archieffilm wilde samenstellen, waarvoor de 
Schotse band Mogwai de soundtrack zou verzor-
gen. Dat moest ik natuurlijk wel doen. De meeste 
muziek is te uitgesproken voor film, maar Mog-
wai’s briljante, rijzende, razende, pulserende 
soundscapes zijn er perfect voor, zoals hun score 
voor Zidane: A 21st Century Portrait al heeft bewe-
zen. Oh, en de film moest Atomic gaan heten.

Nu ben ik oud genoeg om nachtmerries te 
hebben gehad van de nucleaire dreiging van de 
Koude Oorlog, en de bijbehorende voorlich-
tingsfilms van de overheid, en ik heb natuur-
kunde gestudeerd, dus dit was helemaal mijn 
ding. Als je een archieffilm maakt, dan komen er 
geen nieuwe opnames aan te pas; je werkt 
alleen met bestaand beeldmateriaal. Ik begon 
met een lijst te maken van de nieuwsbeelden 
die ik wilde zien: Hiroshima, Tsjernobyl, kern-
centrales, de Cubaanse rakettencrisis etc. Maar 
ook natuurfilms en medische films, aangezien 
ik het gevoel had dat de film niet alleen moest 
gaan over hoe we kernenergie hebben mis-
bruikt, maar ook over de schoonheid van de 
wereld van de atomen en hoe deeltjesfysica ook 
kan worden ingezet voor biomedisch onderzoek 
en bijvoorbeeld de behandeling van kanker.

Ik zocht naar wat ik zie als het “onderbe-
wuste van het materiaal” en besloot dat, waar 
mogelijk, de beelden cirkelvormig moesten zijn, 
om een visuele eenheid te creëren. Het shot wat 
we het meeste gebruikten was hetgene wat je 
hier ziet, van de zon, de grootste waterstofbom 
in het zonnestelsel. De band stuurde muzikale 
schetsen en flarden aan mijn editor Timo Lan-
ger en mij en dat is hoe we begonnen. We ge-
bruikten een opgewekt stuk aan het begin, aan-
gezien ik de film wilde beginnen alsof we in het 
paradijs waren, voordat het paradijs verloren 
ging. In de Hiroshima-sequentie, waar je mis-
schien verwacht om bulderende muziek te 
horen, gingen we voor een bijna-stilte, alleen 
een klein beetje percussie, als een gebed voor 
de doden. De muziek moest het meest uitdijen 
aan het einde, dat geïnspireerd is op het einde 
van Stanley Kubricks 2001: A Space Odyssey.

Soms, als je niet veel tijd hebt, zorgen druk 
en haast voor hun eigen voortstuwing, hun 
eigen energie. Dat is wat er denk ik gebeurd is 
met Atomic. Een film over energie die ook ener-
giek gemaakt is.

MARK COUSINS
 @MARKCOUSINSFILM

TIJDENS HET HOLLAND FESTIVAL ZAL MOGWAI DE 

SCORE VAN Atomic LIVE SPELEN OP 11 JUNI |  DE DVD 

VAN DE FILM Atomic: Living in Dread and 
Promise IS VERKRIJGBAAR VIA JOHNS@

HOPSCOTCHFILMS.CO.UK    

maal iets anders willen. Zo’n montage is al zo fucking 
ingewikkeld en we kunnen dan toch niet meer bijdraai-
en. Achteraf heb ik overigens van geen enkele danser 
een klacht gehoord.”

Geld
Ook dansers Kevin en Oliver begonnen destijds rechts-
zaken, omdat ze, op basis van hun contracten, geld 
wilden zien voor In Bed with Madonna (die een box-of-
fice haalde van bijna 30 miljoen dollar). Ook die zaken 
werden geschikt.

Maar In Bed with Madonna was een documentaire 
– hoezo zouden ze daarvoor worden betaald? Hebben 
Zwaan en Gould de dansers betaald? En hoe zit dat 
ethisch?

Gould: “Die hele rechtszaak draaide erom of die film 

een movie was – want dat woord stond in hun contract. 
Een concertregistratie, met wat backstage opnamen, 
telde niet als movie. Gezien die emotionele geschie-
denis hebben wij bij Strike a Pose de dansers een klein 
percentage van de producers nettowinst geboden. 
Maar ik steek mijn hand ervoor in het vuur dat geld 
niet hun motief voor deelname was. Bovendien gaan 
wij toch geen 30 miljoen ophalen, haha! Toch vind ik 
het ingewikkeld. Eigenlijk ben ik van de school dat je 
hoofdpersonen van documentaires niet betaalt. Want 
wat is dan het verschil met een acteur? Tegelijkertijd 
vervaagt de grens tussen fictie en documentaire steeds 
meer, dus misschien is deze discussie binnenkort wel 
achterhaald.”

Aids
Gabriel had aids, maar vertelde dat niemand. En dat 
terwijl de Blond Ambition Tour juist aandacht schonk 
aan het onderwerp en condoomgebruik was verwerkt 
in de show. Gabriel is eraan overleden; ook twee andere 
dansers verzwegen hun hiv-besmetting, maar over-
leefden. 

Van hen noemt Carlton die tijd nu ‘faking, almost 
all of it’. Het kostte hem jaren verwerking – ook andere 
dansers hadden het na afloop van de tournée moeilijk, 
leidend tot drugsgebruik, depressie en dakloosheid. 
Salim meldt zijn besmetting nu in Strike a Pose zelfs 
voor het eerst. Het levert een ontroerende, dappere 
scène op – en menig traan, ook bij het publiek, na af-
loop van de première op de Berlinale.

Was In Bed with Madonna dus fake? Schone schijn? 
Met aids zouden deze ‘gelukkige homo’s’ toch weer 
probleemgevallen zijn geweest. Madonna zong Express 
Yourself, maar runde ook de grootste popshow ter we-
reld. Dan gaat het collectief voor. Zagen we van de dan-
sers niet eerder dare dan truth? Een pose, zogezegd?

Zwaan: “Veel mensen vragen hiernaar, of ik nu ook 
In Bed with Madonna fake vind. Maar dat vind ik niet. 
Want hoe gelikt ook, die boodschap express yourself 
was wel gedurfd, met wat ze allemaal lieten zien, op het 
podium en in de film. Dat vind ik juist zo interessant: 
dat je volledig achter die boodschap kunt staan, een 
voorbeeld wordt voor anderen, maar op persoonlijk 
vlak het je toch niet lukt.”

Gould: “Ik ben met je eens dat er een kloof zit tussen 
de werkelijkheid en hun iconische betekenis, maar het 
idee dat Madonna dus een farce opvoerde is te zwart-
wit. Ik denk dat er andere, begrijpelijke redenen waren 
om over hiv te zwijgen. Salim dacht: misschien sterf 
ik over vijf jaar, ik wil dit niet door hiv laten verpesten. 
Kwetsbaarheid is natuurlijk ook niet de bouwstof van 
stadionshows. Dat is precies wat wij wilden toevoe-
gen. De films zijn beide waar: er bestaan verschillende 
vormen van jezelf zijn. Het is trots en schaamte. Toen 
waren de dansers 19, 20: provocerend, trots. Hun ex-
traverte zelf. Maar eerlijk zijn over je donkere kant is 
op een andere manier jezelf zijn. Nu ze ouder worden, 
tonen ze hun introverte zelf.”

Strike a Pose  NEDERLAND/BELGIË, 2016 |  REGIE 

ESTER GOULD EN REIJER ZWAAN |  83 MINUTEN |  DIS-

TRI   BUTIE CINEMIEN |  TE ZIEN VANAF 26 MEI 2016   
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Quand on a 17 ans laat de lyriek van André Téchiné’s eerdere 
comingofage drama’s achter zich. Toch zegt de film in essentie 
hetzelfde: het moment waarop je de ander ziet, zie je jezelf.  
 DOOR RONALD ROVERS

André Téchiné is 73. Ik hoop dat ik op die leeftijd net 
zo jong ben als hij. Téchiné debuteerde al in 1969 met 
Pauline s’en va en regisseerde tussen toen en nu bijna 
vijfentwintig films. Op z’n best zijn die als ze de ener-
gie van het onderwerp uit elke filmkorrel de wereld in 
sturen.

Na het ingeslapen L’homme qu’on aimait trop van 
twee jaar terug, dat ondanks de aanwezigheid van 
Catherine Deneuve overkwam als een plichtmatig af-
gewerkte opdrachtfilm, verraste hij in februari tijdens 
de Berlinale met Quand on a 17 ans, die gerust één van 
zijn beste films genoemd kan worden. Nog nooit viel bij 
Téchiné de ruwe, zoekende energie van de adolescentie 
zo goed samen met de vorm als in dit coming-of-age 
drama.

In het Franse bergdorp waar het verhaal zich af-
speelt zijn de twee jonge hoofdrolspelers net zo hoekig 
en onbehouwen als de stenen die je overal verspreid 

in het landschap ziet. Van de ruzies en de onrust op 
hun middelbare school waarmee de film opent en die 
lang de verhouding zullen bepalen, snappen ze niets. 
Misschien Thomas al wel een beetje, een geadopteerde 
jongen die op een boerderij buiten het dorp woont en 
elke dag op en neer moet met de bus. Maar Damien, 
die met z’n moeder dicht bij school woont en af en toe 
z’n vader ziet als die verlof heeft van VN-missies, weet 
zich geen raad. Ergens halverwege spreekt hij het uit 
tegen Thomas, nog steeds onzeker over de woorden die 
uit z’n mond komen: “Ik weet niet of ik op jongens val 
of alleen maar op jou”.

Agressief
Ontdekken hoe je je tot de ander verhoudt in het gevoel 
van een eerste liefde is in het werk van Téchiné ook 
altijd ontdekken hoe je je tot jezelf verhoudt. Zeker als 
het om homoseksuele gevoelens gaat. Lang werd Les 

rouseaux sauvages uit 1995 beschouwd als het hoogte-
punt van Téchiné’s carrière. Een seksuele ontdekkings-
tocht van twee jonge mannen zoals in de mainstream 
cinema nog niet te zien was geweest. Liefhebbers had-
den toen al wel de films van Warhol, Kenneth Anger, 
Derek Jarman en de Fransen misschien de korte film 
Un chant d’amour (1950) van Jean Genet ontdekt, maar 
voor het grote publiek was het nieuw. 

Quand on a 17 ans laat die onrust en ontdekkings-
tocht heel anders zien. De lyriek van Les rouseaux sau-
vages ontbreekt, misschien omdat we in een tijd leven 
die minder van lyriek en omtrekkende bewegingen is 
als van duidelijkheid en directe actie. Misschien omdat 
Téchiné tot de conclusie is gekomen dat deze ruwe, 
wat minder romantische, wat meer agressieve stijl be-
ter laat zien wat je voelt als zeventienjarige. Hij vroeg 
Céline Sciamma, regisseur van Bande de filles, om het 
scenario te schrijven, vertelde hij in een gezamenlijk 
groepsinterview tijdens de Berlinale. Bovendien wilde 
hij elke zweem van nostalgie naar eerdere en verge-
lijkbare films vermijden. Niet alleen naar Les rouseaux 
sauvages, ook naar Rendez-vous (1985) en J’embrasse 
pas (1991). 

André Téchiné over coming-of-age
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Ze vrijen
“Ik zocht een nieuw portret van adolescentie. Het 
moest een fysieke film worden, een actiefilm. Dat was 
Céline meteen met me eens. Voor het eerst heb ik daar 
geen dialogen voor gebruikt, maar heb vooral op de 
beelden vertrouwd. Bovendien wilde ik de minimalis-
tische stijl die ze in haar films zo goed beheerst.”

Wat Quand on a 17 ans ook anders en sterker maakt 
dan Téchiné’s eerdere coming-of-age-drama’s is dat 
je als kijker net zo lang zoekt naar wat er aan de hand 
is als de twee personages dat doen. Sciamma legde uit 
waarom dat een bewuste keuze was. “De kijker mocht 
niet meer weten dan de personages, want dat levert de 
meest directe manier op om de emoties van die twee 
jongens te voelen. De film is als het ware de belicha-
ming van die emoties geworden, ook al gebeurt er veel 
meer dan alleen de aantrekking en afstoting tussen 
die Thomas en Damien.” 

Wat Téchiné vervolgens zei, maakt nog duidelijker 
waarom je Quand on a 17 ans als een radicaal andere 
film kunt zien. “We hadden het verhaal zo niet kun-
nen vertellen als het om een jongen en een meisje was 
gegaan. Deze zoekende vorm is juist zo fundamenteel 
omdat het hier om twee mensen gaat die, zoals wij al-

lemaal als we opgroeien, geprogrammeerd zijn om he-
teroseksueel te denken. Het echte gevecht van Thomas 
en Damien bestaat eruit dat ze zichzelf moeten depro-
grammeren. Dat ze hun eigen lichaam moeten voelen 
zoals het is, niet zoals het geacht wordt te zijn.”

Als de film zo eigentijds is, hoeft misschien niet 
eens gezegd te worden dat Quand on a 17 ans een nogal 
expliciete vrijscène bevat. Maar ook daar gingen de 
filmmakers verder dan in eerdere films. Téchiné: “Het 
enige wat op dat punt in het scenario stond was: ‘ze 
vrijen’. Dus we konden alle kanten op. Voor ons was 
het belangrijk dat ze het patroon van passief en actief, 
van volgzaam en dominant achter zich lieten. Ze doen 
dus allebei wat mannen in die situatie doen, als die het 
grootst mogelijke genot willen.” 

Laatbloeier
De zucht naar vernieuwing is niet nieuw voor de man 
die ooit een van de laatbloeiers van de Nouvelle Vague 
was. De stijl van Les témoins (2007) en Impardonnables 
(2011) was ook al heel anders dan wat hij eerder had 
gedaan. Het ging niet meer om één ander, zoals in de 
coming-of-age-drama’s, maar om veel anderen. Hoe 
houden mensen zich staande als er opeens veel meer 
anderen in het spel zijn? De verwarring die daar zo 
duidelijk door de personages ervaren werd, was plot-
seling voelbaar in elke draai en elke cut die die films 
maakten. Téchiné was toen al ver in de zestig. Op een 
moment waarop andere filmmakers stoppen of het 
rustig aan doen, begon hij gewoon opnieuw. Het is alsof 
het plezier daarover in die twee films voelbaar is want 
ondanks alle tragiek houden ze iets luchtigs. 

Ook iets wat hij in Quand on a 17 ans resoluut heeft 
losgelaten. Het past bij de leeftijd. Jongens van 17 zijn 
niet luchtig. Dat komt later.

Quand on a 17 ans 11111 FRANKRIJK, 2016 | 

REGIE ANDRÉ TÉCHINÉ |  116 MINUTEN |  MET SANDRINE 

KIBERLAIN, KACEY MOTTET KLEIN, CORENTIN FILA | 

DISTRIBUTIE LUMIÈRE |  TE ZIEN VANAF 5 MEI   

André Téchiné over coming-of-age



Thomas Stuber over A Heavy Heart

‘OUTSIDERS DIE MOETEN 
KNOKKEN VOOR GELUK VIND 

IK INTERESSANT’
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In het drama A Heavy Heart gaat een versleten atleet uit voormalig OostDuitslandten onder aan 
ALS. Regisseur Thomas Stuber: “Als iemand niet veel te verliezen heeft, levert het verlies van het 
allerkleinste al drama op.” DOOR BOYD VAN HOEIJ

A Heavy Heart heet in Duitsland Herbert, een titel die 
de lading goed dekt: alles draait in deze karakterstudie 
om een berooide bokser van tegen de zestig met een 
ongeneeslijke spierziekte. Afgelopen februari spraken 
we tijdens de Berlinale met debuterend regisseur Tho-
mas Stuber (34). “Herbert is een buitenstaander die al 
aan het eind van zijn Latijn is als het noodlot toeslaat.” 
Stubers korte film Von Hunden und Pferden ging ook 
over een buitenstaander. “Ik vind outsiders interssant. 
Mensen die het gevoel hebben dat ze moeten knokken 
voor een beetje geluk. In een speelfilm kunnen ze in-
eens de hoofdrol naar zich toetrekken. Als filmmaker 
vind ik het interessant als een personage niet veel te 
verliezen heeft, want dan levert het verlies van het al-
lerkleinste al drama op.” 

Naast het trainen van jong bokstalent gebruikt de 
oude Herbert zijn goed geoefende uppercuts om een 
beetje geld bij te verdienen als uitsmijter en als schuld-
eiser voor een onderwereldfiguur. Des te tragischer dat 
juist hij lichamelijk in rap tempo achteruitgaat, want 
zowel zijn glorietijd – hij werd ooit bijna geselecteerd 
voor het Oost-Duitse Olympische boksteam – als zijn 
dagelijks brood hangen af van zijn lichamelijke capaci-
teiten. 

Kleerkast
In een karakterstudie rust het verhaal op de schouders 
van de acteur die de titelrol speelt. Stuber viel met zijn 
neus in de boter met acteur Peter Kurth, die hypnoti-
serend goed speelt. “Het was al snel duidelijk dat veel 
acteurs afvielen omdat ze lichamelijk niet lijken op de 
persoon die ik zocht,” zegt de regisseur. “Ik heb ook 
naar ex-boksers en uitsmijters gekeken, omdat ik dacht 
dat het misschien te moeilijk zou zijn om een acteur te 
vinden die de rol fysiek aan zou kunnen. De kijker moet 
meteen vanaf het begin geloven dat Herbert een kleer-
kast van 120 kilo is, en de rest van de film langzaam 
lichamelijk aftakelt. Een niet-professionele acteur kan 
dicht bij zichzelf blijven, maar om zo’n gedaanteveran-
dering geloofwaardig te spelen, daar is techniek voor 
nodig. Dus kwamen we uiteindelijk uit bij Peter, een 
theateracteur en karakteracteur voor tv en films. Peter 
was bereid zich gedurende zes maanden op de rol voor 
te bereiden en dat voor een onbekende en onervaren 
regisseur! Hij moest er niet alleen dertien kilo spier-
massa bij kweken, maar die vanaf de tweede draaiweek 
ook weer langzaamaan verliezen.” 

Leipzig
Om ervoor te zorgen dat de film geen ‘disease movie 
of the week’ wordt, beperkt Stuber het melodrama en 
gaf de film een sober uiterlijk. “We zochten naar een 
intieme sfeer en om dat te bereiken hebben we al te na-
drukkelijke stijlmiddelen vermeden. Alles is handheld, 
waardoor je dicht bij de personages staat en het idee 
krijgt dat je de wereld door Herberts ogen ziet. Er zitten 
geen wide shots in en de cameravoering is soms bijna 
documentair. Al zit er wel muziek in, net als in de films 
van Jacques Audiard. Die zijn edgy, maar emotioneel 
zijn ze eerlijk.”

Stuber komt zelf uit het Saksische Leipzig, net als 
Herbert. “Leipzig is net zo interessant als Berlijn. Een 

mooie bijkomstigheid is dat daar nog niet zoveel films 
zijn opgenomen, je vervalt dan niet zo snel in cliché-
matige stadsgezichten. Herbert is geen typische inwo-
ner van Leipzig, hij is een voormalig Oost-Duitser die 
ook uit Rostock, Halle of Dresden had kunnen komen. 
Dat de muur tussen Oost en West is verdwenen, heeft 
absoluut invloed op zijn karakter en zijn persoonlijke 
geschiedenis gehad.” 

A Heavy Heart 11111 DUITSLAND, 2015 |  REGIE 

THOMAS STUBER |  109 MINUTEN |  MET PETER KERTH, 

LENA LAUZEMIS, LINA WENDEL, EDIN HASANOVIC | 

DISTRIBUTIE AMSTELFILM |  TE ZIEN VANAF 26 MEI   
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Een vroege briefroman die Jane Austen zelf als 
een soort jeugdzonde beschouwde, is voor het 
eerst verfilmd. Haar silly liefdeskomedie heeft 
in de Amerikaanse filmmaker en ‘Janeite’ Whit 
Stillman een waardige partij gevonden. 

DOOR SASJA KOETSIER

Hoe vertaal je silly? Het woord figureert prominent in 
het vocabulaire van Whit Stillman. Met een komische 
trilogie over jonge Newyorkers uit de bevoorrechte 
klasse (Metropolitan, Barcelona en The Last Days of 
Disco) ging zijn carrière in de jaren negentig veelbelo-
vend van start. Maar nog voordat we daar in Nederland 
lucht van kregen, viel zijn productie langdurig stil. 
Nadat hij vijf jaar geleden weer van zich liet horen met 
het lauw ontvangen Damsels in Distress krijgt Stillman 
hier met zijn vijfde film Love & Friendship eindelijk 
een eerste bioscooprelease. Ondanks zijn leeftijd heeft 
Stillman iets tijdloos studentikoos, wat wel klopt met 
het milieu waarin zijn films zich afspelen – al lijkt zijn 
Jane Austen-verfilming nu een andere koers aan te dui-
den. Of toch niet?

Lady Susan is niet zo’n bekende roman van Jane Aus-
ten. Hoe kwam u bij dit boek terecht? “Ik was al met 
haar werk bezig voordat ik films begon te maken. Toen 
ik mijn allereerste film, Metropolitan, schreef, deed ik 
dat met tussenpozen, waarin ik Jane Austen las. In die 
film heb ik een discussie opgenomen – die in het echt 
had plaatsgevonden tussen mij en een bevriende schrij-
ver – over de vraag of Fanny Price, de heldin van Aus-
tens roman Mansfield Park, acceptabel is voor de he-
dendaagse lezer, of dat ze te ‘goed’ is om geloofwaardig 
te zijn.”

Daar kan het personage van Lady Susan niet van be-
schuldigd worden… “Nee, en dat is voor Jane Austen 
misschien ook een reden geweest om de roman niet te 
publiceren. Ze was nog vrij jong toen ze hem schreef, ze 
deed dat waarschijnlijk vooral voor zichzelf en haar 
naaste familie, en ze vond het te lichtvoetig voor een 
uitgave. Maar het is ontzettend scherpzinnig en ko-
misch. Heerlijk materiaal.”

In de romans van Austen zijn romantiek en het ver-
werven van een sociale positie nauw met elkaar ver-
strengeld – met name voor de vrouwelijke personages. 
Maar iets van die thematiek zat ook al in uw eerdere 
films. “Ik ben het zelf ook niet zo eens met de gedachte 
dat wij door een enorme kloof van het verleden zijn af-
gesneden. Meestal kan ik volledig meegaan in wat Jane 
Austen doet of denkt. En het klopt dat ik in een paar van 
mijn eerdere films al speel met het idee dat vrouwen op 
een subtielere manier dingen laten gebeuren. Mannen 
zijn meer open in wat ze nastreven, terwijl vrouwen 
vaak in een positie zitten waarin het effectiever is om 
niet helemaal direct te zijn. Dramatisch is dat interes-
santer.”

Whit Stillman over Love & Friendship
‘IK NOEM DIT KOMEDIE MET EEN UITGESTREKEN GEZICHT’
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U houdt wel graag een bepaalde theatrale, of ironische 
afstand tot de personages. “Ironie: ja, misschien. Maar 
het is zeker geen satire. Het is warmer dan dat. Ik noem 
het straight-faced comedy, komedie met een uitgestre-
ken gezicht. In Damsels in Distress – mijn persoonlijke 
favoriet – zit ook veel silly humor. Ik had gehoopt dat ik 
in die film iets kon doen met Will Ferrell. Ik hou erg van 
zijn komedies, zoals Elf, waarin hij van die naïeve, on-
schuldige, beminnelijke types speelt; maar ik hoor niet 
tot dat wereldje en dan is iemand als hij onbereikbaar. 
Voor Love & Friendship zocht ik het meer in de Engelse 
sketch-comedy scene.”

Tom Bennett steelt de show als de oenige aanbidder 
van Susans dochter Frederica. Hij deed me soms den-
ken aan John Cleese. “Dat is inderdaad de wereld waar-
uit hij komt. Net als Justin Edward, die Susans zwager 
Charles Vernon speelt. Zij brengen het komische erin.”

Kate Beckinsale en Chloë Sevigny – Lady Susan en 
haar vriendin Alicia – speelden bijna twintig jaar ge-
leden ook een stel vriendinnen in The Last Days of 
Disco. Dat kan geen toeval zijn. Toch werd Beckinsale 
pas laat gecast. “Ik heb steeds gedacht dat zij de beste 
was voor deze rol, maar nog voordat ik kans had gehad 
om Kate te zien, werden we al onder druk gezet om ie-
mand aan te kondigen. Siena Miller, met wie ik de rol 
gelezen had, was heel goed, dus werd zij het. Alleen: zij 
nam een ander aanbod aan, en zo kwam Kate toch. Ge-

lukkig, want ik bleef al die tijd vinden dat dit eigenlijk 
haar rol was.”

Plot en personages verschillen misschien niet eens zo-
veel van uw eerdere films, maar toch: een achttien-
de-eeuws kostuumdrama lijkt me andere koek. “Het is 
niet zo heel erg anders. Ook praktisch niet. Van de bui-
tenkant ziet het er misschien intimiderend en duur uit, 
maar als je naar een plek gaat waar ze dit veel doen – 
Ierland – dan blijkt dat alles daar al min of meer op is 
ingericht. Dus je belt het bedrijf dat koetsen verhuurt 
voor filmproducties, uit al die modellen kies je er één 
uit, en die komt dan inclusief koetsier en stalknechten. 
Sensationeel. Want die mensen zagen eruit of ze zo uit 
de achttiende eeuw kwamen, compleet met de juiste 
hoeden, pruiken en kostuums. We hadden ook een erg 
goede Nederlandse cameraman, Richard van Ooster-
hout, en mijn vertrouwen won hij met iets wat hij al had 
gefilmd in Howth Castle, waar wij het huis Churchill 
van hebben gemaakt. Inmiddels is hij zo’n beetje de of-
ficiële cameraman voor dat kasteel geworden, hij heeft 
er na mijn film nog meerdere opnamen gedaan. Toch 
ziet het er steeds weer volkomen anders uit.” 5

Whit Stillman over Love & Friendship
‘IK NOEM DIT KOMEDIE MET EEN UITGESTREKEN GEZICHT’

FILMKRANT.LIVE VERZORGT IN APRIL IN HET KADER VAN CINEMORE EEN INTRODUCTIE BIJ Love & Friendship |  

FILMTHEATER ALKMAAR, 10 MEI 19.30 UUR, DOOR SASJA KOETSIER |  CINECENTER AMSTERDAM, 13 MEI 21 UUR, I.H.K.V. 

CINEMORE, DOOR LAURA VAN ZUYLEN |  FILMSCHUUR HAARLEM, 28 MEI 16.30 UUR, DOOR SASJA KOETSIER
 

Het-boek-
van-de-film 
naar het boek 
van…
Whit Stillman ambieerde een literaire carri-
ère voordat hij besloot filmmaker te worden. 
Een filmmaker die met succes zijn eigen 
scenario’s schrijft; het script voor zijn de-
buut Metropolitan werd genomineerd voor 
een Oscar. Maar hij houdt het niet bij scena-
rio’s alleen: na het filmen van The Last Days 
of Disco werkte hij het verhaal om tot een ro-
man waarin de gebeurtenissen en persona-
ges worden beschreven vanuit het gezichts-
punt van een bijfiguur uit de film. Ook Love 
& Friendship gaat vergezeld van zo’n tegen-
draadse romantisering: Love & Friendship: 
In Which Jane Austen’s Lady Susan Vernon Is 
Entirely Vindicated. “Het is anders dan de 
film”, legt Stillman uit. “De verteller is het 
neefje van Sir James Martin, die bijzonder 
gehecht is aan zijn tante, Lady Susan. Hij 
verdedigt haar; hij is ervan overtuigd dat zij 
de goedheid zelve is, en dat de De Courcy’s 
verschrikkelijke mensen zijn. De briefroman 
van Jane Austen is als appendix bijgevoegd, 
en hij schrijft daar commentaren bij waarin 
hij betoogt dat er niets van waar is.”

Lady Susan gaat uit jagen
Whit Stillman maakte met dit luchtige 
kostuumdrama de meest vileine Jane 
Austenadaptatie ooit. 

Whit Stillman, chroniqueur van de strapat-
sen van elitaire jeugd en gezegend met een 
uitstekend gevoel voor humor, gaf deze hila-
rische adaptatie van Jane Austens briefroman 
Lady Susan de titel Love & Friendship, maar 
dat moet u natuurlijk lezen als Haat & Vergif. 

Spin in het web van dit luchtige kostuum-
drama is de begeerlijke Lady Susan Vernon, 
vilein als Lady Macbeth en verwend als Daisy 
Buchanan uit Scott Fitzgeralds The Great 
Gatsby. Door haar recente degradatie tot 
armlastige weduwe moet ze op jacht naar 
een nieuw manschepsel met gevulde beurs 
en nodigt zichzelf uit op het landgoed van 
haar schoonzus, tot grote frustratie van de 
familie. In de respectabele traditie van de co-
medy of manners heeft Stillman de meeste 
personages dan al in het sierlijkste lettertype 
geïntroduceerd, zoals de ‘goddelijk aantrek-
kelijke’ Lord Manwaring, Lady Susans fuck-
buddy. Ongetwijfeld ruim behangen maar 
helaas al getrouwd met Lady Manwaring, 
professioneel hysterica. 

Terwijl Lady Susan haar verblijf voor on-
bepaalde tijd verlengt en haar zinnen zet op 
de knappe Reginald DeCoursy, aanstaand 
miljonair en heerlijk naïef tussen de benen, 
neemt Stillman in kleine terzijdes de eti-
quette van de bourgeoisie op de hak. Want 
hoe krijgen ze haar in godsnaam het huis uit 
zonder onaardig te lijken? Gif spuwen voor 
fijnproevers dus.

Voor wie bij Britse historische romans en 
Jane Austen in het bijzonder denkt aan thee-
kransjes met spinrag en keurige conversaties 
is dit een feest van verrassingen. Het is de 
meest vileine Austenadaptatie ooit. De afle-
vering Ink & Incapability in de televisieserie 
Blackadder goochelde ook met Austen, die 
volgens de titelfiguur geen adellijk muur-
bloempje was zoals algemeen gedacht, maar 
“a huge Yorkshireman with a beard like a 
rhododendron bush”, maar dat was geen 
adaptatie van haar werk. 

Waar vrouwen als Lady Susan in de regel 
gestraft worden voor hun gemanipuleer – 
ook Shakespeare liet nooit na de rekening te 
presenteren – geniet Whitman er zichtbaar 
van dat niet te doen. Als ze bedreigd wordt 
en eindelijk ten val lijkt te komen, manoeu-

vreert de Dame zich subliem naar een veilige 
positie en geeft de rest het nakijken. Je zou 
bijna verliefd op haar worden. Als het je niet 
de kop zou kosten.

RONALD ROVERS 11111

Love & Friendship  IERLAND/NEDERLAND/

FRANKRIJK/VERENIGDE STATEN, 2015 |  REGIE WHIT 

STILLMAN |  92 MINUTEN |  MET KATE BECKINSALE, 

CHLOË SEVIGNY, XAVIER SAMUEL |  DISTRIBUTIE 

CINÉART |  TE ZIEN VANAF 26 MEI   
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 Highlights
Mei 2016

FURY! Punk Culture
EYE viert het veertigjarig bestaan van punk 
met fi lms, bands, een punkmuseum en 
punkwandeling en vele gasten. Bijzonder 
is de komst van DJ Don Letts, die in 1976 
punk en reggae begon te draaien in de 
Londense club The Roxy. 
Zie ook eyefi lm.nl/fury
26 mei t/m 15 juni
 
Amsterdam Spanish Film 
Festival 
Premières van o.a Paulina (Santiago Mitre) 
en Las plantas (Roberto Doveris), een 
korte fi lm programma en als slotfi lm 
Nobody Wants the Night (Isabel Coixet).
25 – 30 mei  

Seminar 
‘A Female Point of View’
Seminar over de fi lms van Nouchka van 
Brakel, ook met Margriet Brandsma, 
Patricia Pisters, Dana Nechustan, Mea de 
Jong en Tallulah Hazekamp Schwab. ‘s 
Avonds de feestelijke vertoning Van de 
koele meren des doods in aanwezigheid 
van cast en crew. 
Zie ook eyefi lm.nl/seminar
18 mei
 
Heimat 1: Eine deutsche 
Chronik (Edgar Reitz)
Met Pinksteren in EYE een vijftien uur 
durende marathonsessie. Edgar Reitz is 
aanwezig voor een Q&A op zondagmiddag 
15 mei. Vanaf 19 mei óók in de landelijke 
fi lmtheaters.  Zie eyefi lm.nl/heimat
Vanaf 13 mei

 Highlights
Mei 2016
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De winnaar van de Arabische Idols deed de 
inwoners van Gaza twee jaar geleden even hun 
ellende vergeten. Met The Idol verfilmde Hany 
AbuAssad zijn wonderlijke levensverhaal. Een 
gesprek over Gaza, Hollywood en Nederland.

DOOR JOS VAN DER BURG

Nee, de kans is klein dat hij ooit weer in Nederland 
komt wonen, zegt Hany Abu-Assad skypend achter 
zijn computer in Hollywood. De Nederlands-Palestijn-
se filmmaker woont er tijdelijk, maar daarover straks 
meer. Eerst moeten we het over The Idol hebben, dat 
anders dan Abu-Assads vorige films Paradise Now 
(over twee zelfmoordterroristen) en Omar (over een 
voor Israël spionerende Palestijn) geen loodzwaar dra-
ma is, maar een feelgoodmovie. Een film van Abu-As-
sad met een happy end? De maker lacht: “Daar is toch 
niets mis mee? Wat niet wil zeggen dat ik vrolijker ben 
geworden over de wereld. Ik ben alleen maar pessimis-
tischer en meer teleurgesteld geworden. Maar dat staat 
los van de film.”

Abu-Assad kwam op het idee voor The Idol toen hij 
zag wat het winnen van Arab Idol door Mohammad 
Assaf losmaakte bij de inwoners van Gaza. “Iedereen 
ging de straat op om het te vieren. Vergeten waren alle 
ellende en onenigheid. Opeens besefte ik hoe kunst in 
moeilijke tijden — we zitten als Palestijnen, Arabie-
ren en moslims op het dieptepunt — iets moois kan 
voortbrengen. Prachtig hoe in deze donkere tijd Assaf, 
gebruikmakend van een verwerpelijk concept, met zijn 
zangkunst en allure mensen bij elkaar wist te brengen.” 
Verwerpelijk concept? “Natuurlijk. Idols misbruikt het 
talent van jonge mensen die beroemd willen worden. 
Het wil zoveel mogelijk geld aan hen verdienen. Idols 
lanceert hen als vuurpijlen, waarna het meestal slecht 
afloopt. Als kunstenaar, ook als zanger, moet je groei-
en. Maar dat uit een omsingeld land, waarin de ver-

woesting enorm is, ondanks dit verwerpelijke concept, 
iets moois naar buiten kwam, ontroerde mij diep. Ik zie 
Assaf als een mooie bloem die uit een lelijk betonnen 
gebouw groeit.”

Gevaar
The Idol is in de eerste plaats een hommage aan Gaza, 
zegt Abu-Assad. “Ik wilde Gaza zo portretteren dat je 
ervan gaat houden. Gaza verdient dat. Ondanks alle 
onrecht vind je er ongelofelijk veel menselijkheid.” Hij 
maakt een vergelijking met de watersnoodramp na de 
orkaan Katrina in New Orleans. “Daar gingen mensen 
elkaar te lijf in de ellende. Ze sloegen elkaar de her-
sens in en er waren verkrachtingen. In Gaza hebben 
de mensen ondanks de ellende hun menselijkheid niet 
verloren. Ze zijn nuchter. Dat is ongelofelijk, want de 
verwoestingen door de oorlogen zijn enorm. Ik geloof-
de niet wat ik zag toen ik er was.”

De ellende in Gaza had volgens Abu-Assad als 
verrassend bijeffect dat de kinderen in The Idol ver-
bluffend naturel acteren. “Zij hebben twee oorlogen 
meegemaakt (de Israëlische bombardementen in 2009 
en 2012, JvdB) en zo lang in angst geleefd, dat ze geen 
angst meer kennen. Ze zijn emotioneel naakt en ner-
gens bang voor. Geen angst voor de camera of voor 
mij en ook niet voor emoties. Dat had ik niet kunnen 
dromen. Toen het meisje moest spelen dat ze doodgaat, 
riep ze op mijn verzoek de verschrikkelijkste beelden 
uit haar leven op. Zonder angst herinnerde ze zich het 
omkomen van haar oom in de oorlog.” Hoe het nu met 
het meisje is? “Dat is een tragisch verhaal. Ze is met 
haar familie uit Gaza naar Berlijn gevlucht.” De reden? 
“Kom een dagje naar Gaza! Het gevaar komt er van alle 
kanten. Van IS tot weet ik veel.”

Goede surfer
Terug naar Abu-Assads appartement in West-Holly-

wood. Wat heeft hij in Hollywood te zoeken? Maakt 
hij dezelfde fout als na zijn succesfilm Paradise Now, 
toen hij naar Hollywood werd gelokt, jarenlang aan het 
lijntje werd gehouden, en eindigde als regisseur van 
de belabberde thriller The Courier? Zo naïef is hij niet 
meer, lacht Abu-Assad. “Officieel woon ik in Nazareth. 
Na The Courier heb ik in Palestina Omar en The Idol 
gemaakt, maar ik woon nu vier maanden in Hollywood 
om een project met Fox Studio te ontwikkelen. We zijn 
bezig met het verbeteren van een script. Ik zal nooit 
meer een film regisseren waarvan ik het script niet goed 
vind. Bij The Courier wist ik dat het slecht was, maar ik 
kreeg veel geld om de film te regisseren. Ik ben nu beter 
voorbereid: eerst zien en dan geloven.”

Weer in Nederland gaan wonen ziet hij zichzelf niet 
doen. Een belangrijke reden om niet terug te komen is 
het veranderende politieke klimaat. “Ik ben opgegroeid 
in het Nederland van de jaren tachtig en negentig. Ne-
derland pretendeerde toen een open-minded, tolerant 
en rationeel land te zijn. Ik geloofde erin, maar ben 
zwaar teleurgesteld. Irrationele denkers bepalen nu de 
sfeer en de rationele denkers zijn in de marge gedreven. 
De massa gelooft in nonsens en Wilders maakt gebruik 
van die golf. Hij is een goede surfer. Eind jaren zeventig 
waren er nog politici als Den Uyl en Van Agt. Het was 
een genot om naar hun debatten te luisteren. Ook als 
je het niet met hen eens was, was je gefascineerd door 
hun logica en retoriek. Zij waren geen intellectuele be-
driegers. Zie jij dat nu nog in de politiek? Het gaat niet 
meer om logisch redeneren, maar om de beste slogans. 
Om makkelijk scoren.”

The Idol  PALESTINA, 2015 |  REGIE HANY ABU-ASSAD | 

100 MINUTEN |  MET TAWFEEK BARHOM, HIBA ATALLAH, 

QAIS ATALLAH |  DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM |  TE 

ZIEN VANAF 2 JUNI |  LEES HET VOLLEDIGE INTERVIEW 

EN DE RECENSIE (11111) OP filmkrant.nl   
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Hany Abu-Assad over The Idol



De eerste keer dat ik de Franse filosoof Alain Badiou ontmoette 
was aan boord van een schip. Hij stond voor een lege zaal en ik zat 
in een bioscoopstoel. Een pleidooi voor de ontmoeting als uitweg 
uit de impasse in de filmkritiek. DOOR DANA LINSSEN

Filmkritiek is belangrijker dan ooit, schrijft de New 
York Times-criticus A.O. Scott in zijn onlangs uitge-
komen boek Better Living Through Criticism. En tege-
lijkertijd liet de recente fittie tussen fanboys en critici 
over Batman v Superman volgens anderen zien dat 
filmkritiek er minder toe doet dan ooit. Wat is nu waar? 
Allebei waarschijnlijk volgens filmwetenschapper Mat-
thias Frey die in een eveneens nieuw verschenen boek 
(zie Filmkrant #385) de “permanente crisis van de film-
kritiek” in historisch kader bekijkt. Maar als crisis de 
default mode van de filmkritiek is, dan is er misschien 
iets anders aan de hand. Dan is niet de filmkritiek, en 
haar tanende belang, status of autoriteit het probleem, 
maar onze opvattingen over filmkritiek.

Overigens hoop ik dat ik het woord filmkritiek hier 
nu genoeg gebruikt heb. Want om erachter de komen 
wat er mis is met onze ideeën over filmkritiek wil ik een 
stapje terug gaan, naar de ontmoeting tussen film en 
oog, tussen film en hoofd, tussen film en hart. Omdat 
de ontmoeting tussen toeschouwer en film voorafgaat 
aan het moment van kritische reflectie. Eerst zijn er 
een film en een toeschouwer. Dan gebeurt er iets. Dus 
daarom gaat dit stuk over ons allemaal.

Fruitautomaten of filosofie
De eerste keer dat ik de Franse filosoof Alain Badiou 
ontmoette was aan boord van een schip. Hij stond voor 
een lege zaal en ik zat in een bioscoopstoel. 

In een andere zaal. 
Alain Badiou en ik waren niet in dezelfde tijd, noch 

in dezelfde ruimte. Hij zat in een film, ik zat in een film-

zaal. Hij was 2D, ik 3D. Hij was virtueel, ik werkelijk. Al 
begon ook dat al te wankelen. Maar een ding was zeker: 
dit was een ontmoeting.

Al wist ik nog niet dat het Alain Badiou was. Anders 
dan de passagiers van de Costa Concordia in Jean-Luc 
Godards documentaire speelfilm Film Socialisme, van 
wie de meesten niet eens wisten dat ze in een film 
meespeelden en die die avond zoals elke avond konden 
kiezen tussen een all you can eat-buffet, een rondje 
fruitautomaten of een door Godard ingelaste lezing van 
Badiou over Edmund Husserls essay over de oorsprong 
van de geometrie, had ik geen keuze. Ik zat in een bio-
scoopzaal naar Film Socialisme (2010) van Jean-Luc 
Godard te kijken en kreeg Badiou er zonder waarschu-
wing bij. Ik moest later opzoeken wie hij was. En zijn 
optreden was weliswaar maar een kleine scène was in 
een lange rij van beelden aan boord van Godards Slag-
schip Europa dat net als de Costa Concordia een paar 
maanden later in het echt, langzaam afstevende op zijn 
ondergang. Maar het maakte diepe indruk. Het was 
zo’n beeld dat beklijft. Waarom? Omdat het komisch 
was, die oude man in die verlaten nep-classicistische 
zaal. En omdat de ‘navajo’-ondertitels, door Godard 
pesterig aan de film toegevoegd, zijn toch al raadsel-
achtige woorden nog cryptischer maakten. Een heel 
relaas teruggebracht tot: “Geometry as origin. Return 
to geometry. Ourselves partof geometry.” En omdat het 
een tragisch moment was: die fundamentele ontoerei-
kendheid van alles. Film. Kunst. Filosofie. Het leven. 
Er zat een verwarrende symmetrie in die scène op het 
filmdoek, en de prikkelende toestand van verwarring 

waarin Film Socialisme mij als toeschouwer bracht. 
Alles wat je erover wilde beweren bracht je in de positie 
van Badiou. Eenzaam en nutteloos. Of toch niet?

Is dat waar Godard en Badiou elkaar ontmoeten? 
Badiou is een van de toonaangevende hedendaagse 
filmfilosofen. De “ontmoeting” (rencontre/encounter) 
speelt in zijn filosofie een belangrijke rol. Volgens hem 
is een ontmoeting niet zomaar een gewone ervaring. 
Een ontmoeting is altijd het begin van iets. De ont-
moeting bij Badiou kun je nog het beste vergelijken met 
liefde op het eerste gezicht. Dat plotselinge moment 
van verstandsverbijstering. Een moment van gevaar en 
geluk. Het lijkt erop dat Godard – de filmmaker van de 
tegenstelling – hier als matchmaker aan het werk was 
gegaan: hij wilde Badiou en de toeschouwer aan elkaar 
voorstellen.

Liefde
Film heeft veel overeenkomsten met liefde, zegt Ba-
diou. Onder andere omdat film liefde oproept, erom 
roept, en het medium is wat het meest bedreven is in 
het laten zien van allerlei vormen van liefde. Het zijn 
allemaal betekenissen die je aan het begrip cinefilie zou 
kunnen toevoegen, die vorm van filmliefde die vaak als 
onvoorwaardelijk en daarom kritiekloos wordt gezien. 
Maar is dat eigenlijk zo? Liefde is voor Badiou een van 
de vier voorwaarden (of “waarheidsprocedures”) voor 
filosofie; naast kunst, wetenschap en politiek. Liefde is 
misschien wel de meest kritische en kritieke vorm van 
denken.

In zijn essay In Praise of Love (2012) gaat Badiou 
verder in op hoe de ontmoeting ook een filosofisch mo-
ment kan zijn. Dat de ontmoeting er in de filosofie tot 
nu toe een beetje bekaaid vanaf kwam, komt volgens 
hem omdat de filosofie zich van het begin af aan op 
twee richtingen heeft georiënteerd: de rationalistische, 
gebaseerd op de ontwikkeling van de wetenschappen 
die ervan uitgaan dat er overal een verklaring voor is. 
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Film(kritiek) als ontmoeting

OP HET EERSTE  GEZICHT
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En de empirische, die stelt dat alles te maken heeft met 
een of andere ervaring. De ontmoeting bevindt zich er-
gens tussen de logica van noodzakelijkheid en de logica 
van de ervaring, en is niet tot een van beide te reduce-
ren, omdat er altijd een element van toeval in zit. En de 
filosofie, zo zegt hij, is niet zo dol op toeval.

Alleen al met deze omschrijving komen we heel 
dicht in de buurt van wat er gebeurt als je een film kijkt. 
Ook bij een film is niet alles te objectiveren, noch te 
begrijpen vanuit de subjectieve ervaring. Ook bij films 
moeten we, zoals Badiou zegt, accepteren dat er dingen 
gebeuren die niet alleen te berekenen en niet louter te 
ervaren zijn. Het wonder van de ontmoeting is, zegt hij 
“een paradoxaal samengaan tussen iets uiterlijks, ie-
mand die je ontmoet, en iets innerlijks, de consequen-
ties die je daar zelf uit moet trekken.” Er is dus sprake 
van een actief moment.

Misschien is dat het moment wat in de klassieke 
dramaturgie de catharsis heette, de loutering die de 
toeschouwer door kon maken door het mee-beleven 
van de emoties van de personages in een tragedie. Mis-
schien is dat het moment dat Rancière beschrijft als hij 
het over de moderne “geëmancipeerde toeschouwer” 
heeft, die niet (meer) passief aanschouwt en ondergaat, 
maar zich actief tot deelnemer aan het artistieke proces 
maakt, het (onbegrijpelijke en onbestemde) probeert te 
doorgronden en toe te eigenen. De toeschouwer wordt 
zo als het ware medeplichtig aan de betekenis en de 
werking van het kunstwerk. Dat is het wow-moment 
waarop een film je hart opent, waarop je er iets van be-
gint te vinden, een gevoel dat zich een weg naar andere 
gevoelens, naar woorden, naar beelden, naar associa-
ties, naar zin en betekenis baant.

Zintuigen op scherp
Daarom is de ontmoeting nooit zonder risico. Als iets 
een ontmoeting is, een echte ontmoeting omdat de 
ontmoeting iets teweegbrengt wat je alledaagse leven 

overhoop dreigt te gooien, dan betekent dat altijd het 
begin van een mogelijk avontuur. De ontmoeting kent 
geen zekerheid over z’n afloop, er zijn geen garanties 
dat het aangenaam zal zijn, ondanks dat gevoel van 
aantrekkingskracht en onzekerheid, lichte spanning 
en alertheid, zintuigen op scherp, vlinders in je buik. 
En als je die onzekerheid probeert in te perken, dan 
vernietig je de ontmoeting. Maar als het goed gaat, dan 
geeft de ontmoeting gelegenheid voor gemeenschap-
pelijke, gedeelde consequenties en innovaties.

Een ervaring kan heel goed passen bij de alledaagse 
routine, maar een ontmoeting is door z’n onvoorspel-
bare karakter het begin van iets anders – van het ac-
cepteren (of weigeren) dat er iets met je gebeurt.

Badiou gebruikt hierbij het voorbeeld van de amou-
reuze ontmoeting, waarbij het hele probleem erin ligt 
of je die liefde wel of niet moet verklaren – om een 
echte ontmoeting te zijn, vindt hij, moet de liefde ver-
klaard worden, en daarmee geaccepteerd dat er iets 
is gebeurd. Daarin zou je de functie van de filmkritiek 
kunnen zien. In het openstaan voor de wereld van de 
film die zich aan je voorstelt. Een blik, een glimlach, 
een uitgestoken hand. En dan is het aan jou om te be-
palen of je erop ingaat. En hoe dan een film zich verder 
voor je opent, nadat je hem welkom hebt geheten. Dat 
schuilt niet alleen in het beschrijven wat er met je ge-
beurt (empirisch), al begint het daar wel vaak mee, of 
het analyseren en oordelen (rationalistisch), al komt 
het daar wel vaak op neer, maar het verklaren. In de in 
het openbaar uitgesproken gelofte, die, toeval of niet, 
ook meteen het professionele gehalte van die activiteit 
aangeeft.

Pick-up artist
Voor Badiou is er niet heel veel verschil tussen het vir-
tuele (met kunstwerken) en werkelijke falling in love. 
We kunnen geweldige ontmoetingen hebben met iets 
of iemand die afwezig is, in de vorm van onthouding of 

zelfs denkbeeldigheid. Elk bliksemse “getroffen wor-
den” is een vorm van liefde. We kunnen liefde voelen 
die zelfs op grote afstand blijft bestaan. Hij noemt als 
voorbeeld klassieke liefdesparen als Heloïse en Abe-
lard, of Tristan en Isolde, literaire mythen die echter 
aangeven dat er vele vormen van liefdestrouw zijn. En 
juist in de kunst kan je als toeschouwer een enorme 
loyaliteit voelen ten aanzien van het afwezige. Net zoals 
we een grote ontrouw kunnen hebben ten opzichte van 
het aanwezige overigens.

We leven in een tijd waarin ontmoetingen heel 
makkelijk zijn te realiseren, in het echte leven of in de 
kunst. Dankzij de mobiliteit van mensen en informatie 
lijkt alles op ieder moment voor iedereen beschikbaar. 
Maar volgens Badiou komt die vergroting van ons blik-
veld met de prijs voor het verlies van de intensiteit. 
Ontmoetingen dreigen consumptief te worden, overge-
leverd aan de markt.

In dat licht is het de moeite waard om nog even stil 
te staan bij hoe hij bijvoorbeeld de pick-up artist be-
schrijft als iemand die er bedreven in is om de aandacht 
op zich te vestigen, te erotiseren, en het object van ie-
mands affectie te worden. Je zou veel van de commer-
ciële films van die meesterverleiders kunnen noemen. 
Ze weten precies hoe ze ons moeten versieren, maar 
blijven zelf buiten schot, waardoor ze het hart breken 
van de toeschouwer die niet alleen maar uit is op een 
spectaculair moment. En misschien ook wel op termijn 
van de toeschouwer die denkt tevreden te zijn met 
kortstondig genot trouwens.

In de ontmoeting is er geen hiërarchie maar gelijk-
waardigheid, tussen film en toeschouwer, en tussen 
beschouwer en toekomstige toeschouwer. En als dat 
eerste moment van betovering voorbij is, kan de echte 
liefde beginnen. Opnieuw beginnen. Het zaallicht gaat 
uit. Het eerste licht valt op het filmdoek. En het ont-
moet je ogen. Herkent je blik. Je bent niet meer alleen. 
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The High Sun
Liefde in tijden van haat
Vrijen met een meisje uit een dorp ver
derop? Dat is vragen om moeilijkheden, 
zeker wanneer het zich afspeelt op een 
plaats waar de etnische tegenstellingen 
overkoken.

Die zonovergoten zorgeloosheid van de eer-
ste scène doet bijna pijn als je er later aan te-
rugdenkt. Het verloren paradijs, ergens op de 
Balkan in 1991. De verliefde twintigers Jelena 
en Ivan, luierend bij een meertje. Hij speelt 
op zijn trompet, zij plaagt en stoeit.  De een 
is Kroaat, de ander Servisch. Allebei denken 
ze aan hun grote plan van morgen. Ze gaan 
ervandoor, weg uit deze valse idylle, een 
nieuw leven tegemoet.

Als er een colonne legerwagens door de 
heuvels nadert snappen we waarom. De 
schaduw van de oorlog komt dichterbij. En 
wanneer we kennismaken met de broer van 
Jelena snappen we het nog beter. Hij is zo-
juist als dienstplichtige opgeroepen, hij rea-
geert zijn angst en woede af op zijn zus. Wat 
denkt ze wel, vrijen met zo’n sukkel uit het 
verkeerde kamp. De uitbarsting laat niet lang 
op zich wachten en treft je als een stomp in 
de maag.

Als kind begreep de Kroatische regisseur 
Dalibor Matanić niet waarom zijn liefheb-
bende en ruimhartige grootmoeder hem op 
het hart drukte nooit met een Servisch 
meisje aan te komen. Nu ziet hij haar opmer-
king als de eerste kiem voor The High Sun. 
Een aangrijpend liefdesdrama waarin de 

Balkanoorlog de gruwelijke uitwas is van een 
universeel herkenbaar fenomeen: namelijk 
dat die anderen uit dat dorpje verderop na-
tuurlijk niet deugen.

Na de tragedie van Jelena en Ivan springen 
we tien jaar verder. De oorlog is dan net 
voorbij, de wonden zijn nog vers. Natasa, een 
andere jonge vrouw, keert terug naar de ruï-
nes van haar ouderlijk huis. Ze maakt daar 
kennis met een aardige klusjesman, maar de 
pijn en het verdriet zijn nog te groot om el-
kaar te kunnen vinden. Weer tien jaar later 
begint het leven zijn gewone gang te herne-
men. Zelfs dan blijft het verleden knagen. 
Zoals Luka merkt wanneer hij de geliefde op-
zoekt die hij lafhartig in de steek liet.

Drie jonge stellen, driemaal een liefde die 
door het gif van de etnische haat gedwars-
boomd wordt. Je zou het een Servisch-
Kroatische versie van Romeo & Julia kunnen 
noemen, als dat beeld niet te romantisch 
was. Matanić zet het nuchter en realistisch 
en daarmee des te beklemmender voor ons 
neer. Opvallend ook dat het geen politiek 
verhaal met een didactische boodschap is 
geworden. Zelfs de oorlog komt, op een en-
kele scène na, slechts indirect in beeld.

Matanić kiest juist voor de mensen die het 
allemaal overkomt, die er het liefst part nog 
deel aan zouden hebben, maar die er toch 
mee besmet raken. Trefzeker zoekt The High 
Sun dat onderhuidse gevoel op en laat door-
schemeren hoe pijn het gedrag bepaalt, hoe 
een stuurse blik een signaal van machteloos-

heid is. Treffend is bijvoorbeeld de rol die 
seks, of de poging daartoe, in de drie episo-
den speelt. Eerst vreugdevol, dan een felle 
copulatie die bedoeld lijkt om demonen uit 
te drijven, en ten slotte een vluchtige vrijage 
om serieuzere zaken uit te stellen.

De kracht van die direct herkenbare men-
selijkheid is vooral de verdienste van de 
voortreffelijke acteurs, die je vaak het gevoel 
geven dat ze dat tragische verleden ook zelf 
nog echt met zich meedragen. Met in de eer-
ste plaats Tihana Lazović en Goran Marković 
die alle drie de stellen spelen. Een construc-
tie die heel goed blijkt te werken en waardoor 
The High Sun, vorig jaar in Cannes onder-
scheiden met een juryprijs, een beetje het 
karakter van een ballade of zo je wilt een fa-
bel krijgt. Een verhaal over de diepe sporen 
die het vijanddenken nalaat, maar wel met 
een sprankje hoop.
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The High Sun  KROATIË/SLOVENIË/SERVIË, 2015 | 

REGIE DALIBOR MATANIĆ |  123 MINUTEN |  MET TIHANA 

LAZOVIĆ, GORAN MARKOVIĆ |  DISTRIBUTIE CONTACT 

FILM |  TE ZIEN VANAF 5 MEI   

Remember
De wederop-
standing van 
een oorlog
In Atom Egoyans Remember reist een de
menterende DuitsJoodse man door Ame
rika en Canada om wraak te nemen op de 
naziofficier die zijn familie vermoordde.  

Geheugenverlies is een aandoening die per-
fect aansluit bij de thema’s uit de films van 
Atom Egoyan. Zijn beste films Exotica en The 
Sweet Hereafter zijn een soort whodunits 
waarin verborgen herinneringen de daders 
zijn en hun eigenaren de slachtoffers. In deze 
mozaïekvertellingen onderzoekt de Canadees 
hoe een weggestopt trauma de levens van zijn 
personages aantast. Het zijn studies naar 
vervreemding en isolatie. Pas als mensen hun 
herinneringen de baas zijn, kunnen ze zich 
weer openstellen voor anderen.

Remember is niet door hem geschreven, 
maar het is in elk opzicht een Egoyanfilm, 
waarin het hoofdpersonage oog in oog komt 
te staan met het trauma dat hem zijn hele le-

ven al achtervolgt. Deze dementerende Zev 
Guttman, een hoogbejaarde Duits-Joodse 
man gespeeld door Christopher Plummer, 
krijgt in het verzorgingstehuis van medebe-
woner Max Rosenbaum een ontgoochelende 
brief. Daarin staat vermeld dat Guttman en 
Rosenbaum in de concentratiekampen van 
Auschwitz zaten en dat de Blockführer Otto 
Wallisch hun familie en vrienden heeft ver-
moord. Volgens Rosenbaums brief is 
Wallisch naar Amerika gevlucht onder de 
valse naam Rudy Kurlander. Nu Guttmans 
vrouw overleden is, verzoekt de invalide 
Rosenbaum hem dringend om Kurlander op 
te zoeken en te vermoorden. 

Wat volgt is een film die alle kanten op 
gaat, van Oscar bait naar exploitation flick, 
misschien ergens tussen Broken Flowers, 
Memento en The Sixth Sense in. Niet dat het 
een probleem is: Egoyan heeft met Remember 
een van zijn beste films in jaren gemaakt.

Na het lezen van de brief ontsnapt Gutt-
man uit het verzorgingstehuis, koopt een 
pistool en struint Amerika en Canada af, op 
zoek naar de juiste Rudy Kurlander. Daar zijn 
er meerdere van, dus Guttman moet à la 
Broken Flowers bij elk huis dat hij bezoekt 
vaststellen of hij de beruchte nazi voor zich 
heeft. Zijn vragen halen bij anderen onver-
mijdelijk de herinneringen aan de oorlog 
weer boven. Elke keer als hij wakker wordt is 
hij vergeten waar hij is en wat hij moet doen. 
Via Rosenbaums brief wordt hij dan weer 
herinnerd aan de dood van zijn familie en aan 
de macabere missie die hij moet vervullen. 
Het blijft lastig om Plummers gezicht af te 
lezen als hij nietsvermoedend die brief weer 
in handen neemt. Hoe voelt het om zoiets 
afgrijselijks steeds te vergeten? In typische 
Egoyanstijl komen we daar pas op het einde 
achter, als Guttman de echte Kurlander in de 
ogen kijkt. Dan pas herinnert Guttman weer. 
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THE HIGH SUN

Bastille Day
James Watkins | De Franse nationale feestdag 
quatorze juillet heet in het Engels Bastille Day. 
Gewoon, omdat het kan. Het is de perfecte dag 
voor ex-CIA agent Sean Briar (Idris Elba) om de 
irritante jonge oplichter Michael Mason 
(Richard Madden) volgens opdracht te laten 
verdwijnen. Helaas heeft een clubje terroristen 
ook Bastille Day gekozen om in Parijs langs te 
komen met wat vuurwerk, dus Briar moet 
onverwachts samenwerken met Mason om de 
Apocalyps af te wenden.  TE ZIEN VANAF 5 MEI

Bad Neighbours 2
Nicholas Stoller | Seth Rogen kennende zaten 
makers en cast na het succes van Bad Neigh-
bours om de vergadertafel en besloten half sto-
ned precies dezelfde grap nog een keer uit te 

halen: een film over twee jonge ouders met een 
baby die net een nieuw huis betrekken als naast 
hen een studentenhuis gevestigd blijkt. Maar ze 
moesten wel íets veranderen, anders zou het te 
gek worden. In plaats van een fraternity – voor 
jongens – zit er nu een sorority – voor meisjes. 
 TE ZIEN VANAF 5 MEI

Tini, het nieuwe leven van Violetta
Juan Pablo Buscarini | Adaptatie van Disney 
Channel’s webserie Violetta waarin Argentijns 
titelpersonage Martina ‘Tini’ Stoessel de wereld 
van Violetta achter zich laat en een nieuw, per-
soonlijk avontuur begint.  TE ZIEN VANAF 5 MEI

Eye in the Sky 
Gavin Hood | Voor westerse kijkers zijn dro-
ne-aanvallen nog geen alledaagse realiteit, 
maar filmmakers beseffen de morele en psy-
chologische implicaties van deze ontmense-
lijkte manier van oorlog voeren. Good Kill en Full 
Contact zijn twee recente films over drones, 
maar in 2013 verscheen ook al Rick Rosenthals 
Drones. De Zuid-Afrikaanse regisseur Gavid 
Hood (Tsotsi, X-Men Origins: Wolverine) strikte 
Hellen Mirren en Alan Rickman (in zijn laatste 

BAD NEIGHBOURS 2

BASTILLE DAY

 FILMKRANT.LIVE VERZORGT IN MEI INTRODUCTIES BIJ The High Sun |  
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Bugs
Gaan insecten 
de wereld 
redden?
Eten we in de toekomst allemaal insec
ten?, vraagt de vermakelijke maar vast 
niet voor iedereen smakelijke documen
taire Bugs.

Gaan insecten de wereld redden? Je zou het 
denken wanneer je de twee koks in de docu-
mentaire Bugs lyrisch hoort praten als ze een 
enorme larve, vers opgegraven uit Australi-
sche bodem, ter plekke met veel plezier ver-
orberen: “Notig, romig, knapperig, zoet, 
verrukkelijk.” Of de pulserende termieten-
koningin die ze buit maken in Kenia, een 
langwerpige delicatesse die de Schotse kok 
Ben Reade toepasselijk omschrijft als “God’s 
handmade sausage”.

Deze beestjes zouden op grote schaal in 
onze eiwitten kunnen voorzien als de aarde 
in 2050 9 miljard bewoners telt. Bij dat culi-
naire optimisme zetten de bevlogen koks na 
verloop van tijd wel zelf vraagtekens: ze zijn 
bang dat de insectenproductie vooral de 
grote voedselbedrijven rijk zal maken. De 
honger in de wereld verdwijnt alleen als de 

voedseldistributie, het marktsysteem en de 
machtsstructuren wezenlijk veranderen, zo 
ontdekken ze tijdens hun rondgang langs 
voedselcongressen en locals die al generaties 
insecten eten. Er schijnt nu al genoeg voed-
sel te zijn voor 12 miljard mensen. Wat ont-
breekt is een eerlijke verdeling.

Reed en zijn collega reizen voor het 
Kopenhaagse Nordic Food Lab van restau-
rant NOMA de wereld rond om te onderzoe-
ken hoe je insecten het beste kunt bereiden. 
In Kopenhagen worden ze bijgestaan door 
een insectenwetenschapper die ze ‘The 
Godfather of Disgust’ noemen – de olijke 
koks blijken naast uitzonderlijke smaakpa-
pillen ook veel gevoel voor humor te hebben. 
Ze weten wel dat de meeste westerlingen 
walgen bij het idee om een insect te eten. 
Maar het is slechts een conventie dat we wel 
garnalen op het menu zetten, maar geen 
sprinkhaan, en walgen van mierenhoning en 
niet van bijenhoning terwijl dat toch ook 
echt door het beestje is uitgespuugd. 
Vermoedelijk doet de aanblik van larven in 
een gerecht ons alarmsysteem op hol slaan, 
want maden waarschuwen ons normaal ge-
sproken voor bedorven voedsel. 

Hoe onontgonnen dit culinaire terrein in 
het Westen is, laten de koks zien als ze als 
eersten ter wereld een gerecht bereiden met 
larvenvet. Ze gaan op jacht naar insecten in 
Kenia, Japan, Mexico en Australië en zien 
hoe in Italië een ambachtsman een druipend 
kaasje maakt met eetbare vliegenlarven die 
de kaas wel heel intens laten smaken. 

Toch komen ze tijdens hun reis ook wan-
toestanden tegen, zoals de vele Afrikanen die 
blind zijn geworden van de felle lampen die 
de nachtelijke vangst van insecten mogelijk 
maken. Dat de vermakelijke, informatieve 
documentaire geen promotiefilm voor het 
eten van insecten is, wordt ook duidelijk 
door de hoeveelheid krioelende en sprin-
gende insecten – de koks lijken soms wel 
biologen op veldonderzoek die de beestjes 
met graagte ontleden. Maar het credo ‘weet 
wat je eet’ is in het geval van insecten mis-
schien nog een brug te ver.

MARISKA GRAVELAND 111231

Bugs  DENEMARKEN/NEDERLAND, 2016 |  REGIE 

ANDREAS JOHNSEN |  73 MINUTEN |  DISTRIBUTIE

HERRIE |  TE ZIEN OP 21 MEI OP HET CITY FOOD & FILM 

FESTIVAL IN DE VERKADEFABRIEK DEN BOSCH EN 

VANAF 26 MEI IN DE BIOSCOOP   

Le nouveau
Bitterzoete 
puberwereld
Met Le nouveau is er eindelijk een film 
waarin pubers niet compleet ontsporen 
maar met vallen en opstaan het leven 
ontdekken. Aanstekelijk en verfrissend.

Films waarin pubers door drugs, crimina-
liteit en akelige seks naar de verdommenis 
gaan zijn er inmiddels zoveel dat ze een genre 
op zich zijn geworden. Wat ooit de vinger op 
een zere plek legde, is onder het motto Hoe 
hopelozer hoe beter verworden tot een voor-
spelbaar format. Ze doen vergeten dat de 
meerderheid niet naar de gallemiezen gaat, 
maar met vallen en opstaan opgroeit tot re-
delijk geïntegreerde volwassenen. In ieder 
geval in de westerse wereld. Ze belanden niet 
in de goot, maar hebben thuis een eigen ka-
mer. Zo’n puber is Benoît, die met zijn ou-
ders van Le Havre naar Parijs verhuist. Als 
dertienjarige op een nieuwe school je weg 
vinden, is niet makkelijk. Zeker niet wanneer 
je zoals Benoît verlegen bent. Hoe maak je 
vrienden? Hoe voorkom je dat je het pispaal-
tje van de klas wordt? Met wie moet je aan-
pappen en met wie niet?

Een andere regisseur had Benoît mis-
schien laten verzuipen in een bikkelharde 
puberwereld, maar de Franse acteur en re-
gisseur Rudi Rosenberg pakt het realistischer 
aan. Benoît is de gids die ons door de biotoop 

van een middelbare school voert, waarbij 
Rosenberg de nadruk legt op de vloeibare 
onderlinge verhoudingen. Wie vandaag een 
vriend is, kan morgen een sukkel zijn omdat 
hij foute schoenen draagt. Allianties worden 
even makkelijk gesloten als opgezegd. 
Verliefdheden houden op. Pijnlijk? Zeker, 
maar niet desastreus. Het cliché dat volwas-
sen worden gepaard gaat met blauwe plek-
ken maar ook met veel lol, levert een aanste-
kelijk bitterzoet drama op, waarin 
ongelofelijk naturel wordt geacteerd. Dat 
Rosenberg maandenlang over de casting 
deed – hij zag vijfduizend jongeren – is niet 
voor niets geweest, want de rolbezetting is 
perfect. Dat het spel zo naturel en spontaan 
oogt, is het resultaat van keihard werken. Uit 
250 uur (!) opnamen monteerde Rosenberg 
in zeven maanden een film die oogt alsof hij 
terloops en improviserend tot stand kwam. 
Wie een film er zo bedrieglijk eenvoudig uit 
kan laten zien, begrijpt het mechanisme en 
de magie van het medium. Misschien is Le 
nouveau te bescheiden om op te vallen naast 
de bombast van al die andere puberfilms 
maar op Cinekid zagen ze het wel. Daar won 
Le nouveau de juryprijs voor beste jeugdfilm 
en de MovieZone Cinekid Award. Laat je niet 
misleiden door die prijzen, want Le nouveau 
is even boeiend voor volwassenen als voor 
jongeren. In ieder geval voor volwassenen 
die hun puberteit niet vergeten zijn.

JOS VAN DER BURG 11111

Le nouveau  FRANKRIJK, 2015 |  REGIE RUDI ROSEN-

BERG |  81 MINUTEN |  MET RÉPHAËL GHRENASSIA, 

GÉRALDINE MARTINEAU |  DISTRIBUTIE LUMIÈRE |  TE 

ZIEN VANAF 28 APRIL   

LE NOUVEAU

filmrol) voor deze thriller over een aanstaande 
terreuraanslag in Londen. Na een paar misluk-
kingen, waaronder het totaal geïmplodeerde 
Ender’s Game, is Hood volgens buitenlandse 
recensies helemaal terug.  TE ZIEN VANAF 12 MEI

The Sea of Trees
Gus van Sant | In The Simpsons werd ooit de 
grap gemaakt dat dieren op de Zuidpool de 
vrieskou makkelijk kunnen overleven door het 
afval op te eten van alle cameraploegen die het 
continent teisteren. Zo druk moet het ook onge-
veer zijn in het Japanse zelfmoordbos Aokigaha-
ram op de hellingen van Berg Fuji waar de ene 
na de andere westerse regisseur een tragisch 
drama komt opnemen. In Gus van Sants tragi-
sche drama speelt Matthew McConaughey de 
suïcidale Arthur Bryant die diep het bos in trekt 

om er een eind aan te maken. Als hij tussen de 
bomen het bos niet meer ziet, verschijnt Ken 
Watanabe, die er ook mee wilde stoppen, maar 
van gedachten veranderde. Durf te vragen: zou 

er bewegwijzering zijn voor alle zelfmoordtoe-
risten? Want wat als je de weg kwijtraakt? Sta 
je plotseling in het verkeerde bos. 
 TE ZIEN VANAF 12 MEI

Money Monster
Jodie Foster | TV-presentator Lee Gates (George 
Clooney) en producent Patty Fenn (Julia 
Roberts) worden gegijzeld door een gefrus-
treerde investeerder wanneer die door een tip 
van Gates z’n geld is kwijtgeraakt. 
 TE ZIEN VANAF 12 MEI

Barbershop: A Fresh Cut 
Malcolm D. Lee | South Side is in de veertien 
jaar sinds Barbershop flink achteruit gegaan, 
beseffen de gasten van Calvins kapsalon (Ice 
Cube). Ze besluiten om er iets aan te doen. 
 TE ZIEN VANAF 12 MEITHE SEA OF TREES MONEY MONSTER 
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Freeheld
Aftakelen maar doorvechten
In het zicht van de dood streed politie
rechercheur Laurel Hester (Julianne 
Moore) nog altijd voor gerechtigheid, in 
deze verfilming van de gelijknamige,  
Oscarwinnende documentaire. 

In de staat New Jersey worden de leden van 
provinciale raden aangeduid met de titel 
freeholder. Het archaïsche woord verwijst 
naar het bezit van een stuk land, ooit een 
voorwaarde voor wie zich verkiesbaar wilde 
stellen. Ook al is dat criterium inmiddels 
formeel afgeschaft, toch voldoen de vijf 
raadsleden van Ocean County anno 2005 
nog perfect aan het traditionele profiel: wit, 
man, bemiddeld – en aartsconservatief. Aan 
dit comité richt rechercheur Laurel Hester, 
zodra ze hoort dat ze een vergevorderd sta-
dium van longkanker heeft, het verzoek om 
haar overheidspensioen na haar dood te la-
ten uitkeren aan haar levenspartner. 
Waarom ze voor zoiets vanzelfsprekends 
überhaupt een verzoek moet indienen? Haar 
partner is een vrouw.

Freeheld vertelt een waargebeurd verhaal 
dat in 2007 bekendheid kreeg via de gelijk-
namige, Oscarwinnende documentaire van 
Cynthia Wade. Scenarist Ron Nyswaner 

(Philadelphia) zag er meer in en zette zich 
aan het schrijven van een filmscript, dat nu 
is verfilmd met Julianne Moore als Laurel 
Hester en Ellen Page als haar vriendin Stacie 
Andree.

De film laat zien dat er inderdaad veel 
boeiende kanten aan deze geschiedenis zit-
ten, maar in de wens om die allemaal te be-
lichten bespeelt hij zoveel registers tegelijk, 
dat geen daarvan echt tot een climax komt. 
De klassieke politiefilm van het begin veran-
dert al snel in een romantisch drama, dat 
slechts de opmaat blijkt voor het politieke 
strijdverhaal waar het uiteindelijk om draait. 
Tussendoor waaiert de film uit naar Laurels 
oud-collega’s; het rechtlijnige karakter van 
haar teamgenoot Dane levert een boeiende 
rol voor Michael Shannon op, maar verder is 
de schets van de interne dynamiek op het 
bureau vergeven van de stereotypen. 

Jammer genoeg verdwijnt de relatie tus-
sen Laurel en Stacie hiervoor naar de achter-
grond, juist op het moment dat ze voor een 
onmogelijke keuze worden geplaatst: moe-
ten ze zich vastbijten in de strijd voor gelijke 
rechten, onder meer om de toekomst van 
Stacie zeker te stellen? Of verspillen ze daar-
mee de weinige, kostbare tijd die ze samen 
nog hebben? De komst van een flamboyante 
activist (Steve Carell) die de zaak inlijft bij 
zijn strijd voor het homohuwelijk, zet de 
zaak op scherp. Carells theatrale tempera-
ment zou niemand aan haar of zijn sterfbed 
kunnen verdragen – misschien is dat ook zo 
bedoeld, maar het is te veel. Vooral: het 
doorkruist het intieme spel van Page en de 
altijd indrukwekkende Moore. Háár voor je 
neus zo te zien aftakelen, is werkelijk hart-
verscheurend.  

SASJA KOETSIER 11111

Freeheld  VERENIGDE STATEN, 2015 |  PETER SOLLETT 

|  103 MINUTEN |  MET JULIANNE MOORE, ELLEN PAGE, 

MICHAEL SHANNON, STEVE CARELL |  DISTRIBUTIE 

SEPTEMBER FILM |  TE ZIEN VANAF 19 MEI   

Rebels
Het wonder 
van oprechte 
aandacht
Noorse drop-outs worden klaargestoomd 
om binnen drie maanden een baan te vin
den in deze fijngevoelige documentaire 
over rebelse schoolverlaters, naar wie 
eindelijk eens geluisterd wordt.

Als je je hele leven hoort dat je niet deugt, is 
het moeilijk om mensen te vertrouwen en 
groeit de verleiding om je cynisch van de we-
reld af te keren. Des te indrukwekkender zijn 
de voorzichtige pogingen van een groepje 
drop-outs om hun zelfvertrouwen terug te 
winnen tijdens een speciale cursus voor 
Noorse schoolverlaters. Ze doen dat onder 
aanmoediging van coaches die de twintigers 
nu eens niet op hun onvolkomenheden wij-
zen maar op hun goede eigenschappen. Eerst 
zien we de stoere en onverschillige cursisten 
nog onderuitgezakt in hun bankjes zitten bij 
de sollicitatielessen, maar langzaamaan la-
ten ze hun pantser zakken en merken ze dat 
deze mensen echt met hen begaan zijn. Ze 
voelen zich gezien en bloeien op. Het wonder 
van oprechte aandacht.

Kijk bijvoorbeeld naar de angstige jonge 
vrouw die uit een gewelddadige relatie komt 
en zichzelf daarvan de schuld gaf. “Het is 

zwaar vermoeiend om jezelf te haten.”  
Of de jonge vader Jan Olav, net uit de gevan-
genis, die een rampzalige schooltijd heeft 
doorlopen vanwege zijn dyslexie en nu rap-
per wil worden. Maar zijn opvliegende tem-
perament brengt hem keer op keer in de pro-
blemen – een residu uit zijn schooltijd waar 
hij zich doorheen heeft moeten vechten. Wat 
doe je als iedereen het slechtste van je ver-
wacht? Dan laat je het slechtste van jezelf 
zien. 

Rebels speelt zich vrijwel geheel af in het 
klaslokaal waar de deelnemers zich op be-
wonderenswaardige wijze openen. Ze willen 
psycholoog worden, vrachtwagenchauffeur, 
criminoloog, natuurfotograaf, rapper of py-
rotechnicus. Oppervlakkig gezien zou je te-
gen de stoomcursus kunnen tegenwerpen 
dat mensen toch zelf mogen beslissen of ze 
wel of niet meedraaien in de radertjes van de 
maatschappij. Waarom mogen ze niet on-
aangepast zijn? Deze twintigers hebben er 
echter niet voor gekozen om buiten de sa-
menleving te staan, maar hebben door aller-
lei omstandigheden nooit eerder kunnen 
meedoen. Gewend om zich terug te trekken 
in hun eigen wereld schrikken ze als iemand 
van buitenaf zich over hen ontfermt. 
Begrijpelijk dat sommige cursisten die aan-
dacht afhouden, het is onbekend en daar-
door onveilig terrein. Toch overwint de wil 
om verder te komen. Het verwachtingspa-
troon is eindelijk doorbroken. 

MARISKA GRAVELAND 111231 

Rebels  NOORWEGEN, 2015 |  REGIE KARI ANNE MOE | 

91 MINUTEN |  DISTRIBUTIE CINEMA DELICATESSEN |  TE 

ZIEN VANAF 19 MEI   
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FREEHELD

Angry Birds Movie 
Clay Kaytis, Fergal Reilly | Waarom zijn de 
vogels boos? Wanneer een eiland vol tevreden, 
vleugellamme vogels bezocht wordt door drie 
mysterieuze groene varkens, moeten verschop-
pelingen Red, Chuck en Bomb zien uit te vissen 
wat ze van plan zijn.  TE ZIEN VANAF 19 MEI

Heimat 1
Edgar Reitz | “Oké, je moet er even voor gaan 
zitten, want de complete serie duurt bijna zes-
tig uur. Maar als je de hele Heimat (drie delen en 
een epiloog en als slotstuk een proloog) van 
Edgar Reitz uitzit, heb je een geweldig inzicht in 
de Duitse geschiedenis van de twintigste eeuw, 
gezien door de ogen van de inwoners van een 
dorpje. De eerste elf afleveringen werden in 
1984 onder de titel Heimat – Eine Deutsche 

Chronik uitgezonden. Die waren na dertig jaar 
aan een digitale poetsbeurt toe. Het glasheldere 
resultaat is te zien in zes filmtheaters.” Zie 
elders in dit nummer.  TE ZIEN VANAF 19 MEI

The Nice Guys 
Shane Black | Mystery crime action comedy 
buddy cop film waarin privédetective Holland 
March (Ryan Gosling) en krachtpatser Jackson 
Healy (Russell Crowe) in seventies Los Angeles 
moeten samenwerken om een verdwenen 
meisje te vinden en de moord op een pornoster 
op te lossen die helemaal niks met die verdwij-
ning te maken heeft. Van het een komt dus het 
ander. Samenzwering jadajada hoogste kringen 
van de macht etc. Kim Basinger! Keith David! 
Rien ne va plus!  TE ZIEN VANAF 19 MEI

That Sugar Film 
Damon Gameau | “In deze Australische docu-
mentaire krijgt de suikerindustrie ervan langs. 
Regisseur Gameau eet als experiment drie 
weken lang veertig theelepels suiker per dag 
(het gemiddelde in Australië) door zogenaamd 
gezond voedsel zoals vruchtenyoghurt, ontbijt-
granen en smoothies te eten. Veel mensen den-
ken dat ze een goede keuze maken door dit 
soort bewerkt voedsel te eten, maar na drie 
weken is de maker 3½ kilo aangekomen en is al 
sprake van leververvetting. Hij heeft stem-
mingswisselingen, is manisch, maar niet geluk-
kig. Dat komt door wat fabrikanten van zoetig-
heden het bliss point noemen: de ‘perfecte 
zoetbeleving’, die ze als hun heilige graal 
beschouwen. Maar de beloning is van korte 
duur.” Zie Filmkrant #386.  TE ZIEN VANAF 19 MEIANGRY BIRDS MOVIE
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X-Men: Apocalypse
Bryan Singer | X-Men: Who Cares verwees 
iemand op Twitter naar de nieuwe X-Men. Wie 

nog weet hoe het zit met al die tijdsprongen, 
graag een mail naar de redactie. Met het ver-
schijnen van ’s wereld eerste mutant Apoca-
lypse moeten de X-Men (en X-women) zich ver-
enigen om te verhinderen dat meneer zijn, naar 
we aannemen, snode plan uitvoert. 
 TE ZIEN VANAF 19 MEI

The Wave
Roar Uthaug | Noorse thriller over gigantische 
rotsen die bij een fjord in zee vallen en een 85 
meter hoge vloedgolf creëren. 
 TE ZIEN VANAF 26 MEI

The Bye Bye Man
Stacy Title | Horrorthriller gebaseerd op een 
kort verhaal van Robert Damon Schneck over 
drie studenten in Wisconsin die het opnemen 
tegen de sinistere Bye Bye Man.  
 TE ZIEN VANAF 26 MEI

Noma - My Perfect Storm
Pierre Deschamps | Chef Rene Redzepi van res-
taurant Noma in Kopenhagen won de prijs voor 
het Beste Restaurant van de Wereld in 2010, 
2011, 2012 en 2014. In deze documentaire ver-
telt hij over de filosofie die hem het succes 
bracht.  TE ZIEN VANAF 26 MEI

Alice Through the Looking Glass
James Bobin | Alice duikt terug in het ko  nijnen-
hol en reist terug in de tijd om de Mad Hatter te 
redden. Met Johnny Depp, Anne Ha th a way, Alan 
Rickman, Helena Bonham Carter, Mia Wasi-
kowska en Sacha Baron Cohen. En Michael 
Sheen. En Rhys Ifans.  TE ZIEN VANAF 26 MEI

RONALD ROVERS
@RONALDROVERSNOMA – MY PERFECT STORM

Truman
Iedereen sterft zo goed hij kan
Innemende Spaanse film over vriend
schap en afscheid,  met een Nederlands 
tintje. 

De twee vrienden heten Thomás en Julián. 
De naam in de titel verwijst naar een hond, 
de goeiige boxer van Julián. Het is makkelij-
ker om over het dier te praten dan over de 
ziekte die de mannen na acht jaar weer bij el-
kaar brengt. Julián heeft kanker en heeft be-
sloten zich niet meer te laten behandelen.

Thomás (Javier Cámara), vader van twee 
kinderen, is speciaal naar Madrid gekomen 
voor zijn zieke vriend. Julián (Ricardo Darín) 
is acteur, voortdurend platzak en flirt met 
alle vrouwen. Een bon vivant zolang het nog 
kan. Hij begroet Thomás hartelijk, trekt een 
fles open en waarschuwt: “Je komt toch niet 
om me op andere gedachten te brengen?”

Dat is precies de machteloze missie die 
Thomás zich heeft voorgenomen. Ook 
Juliáns assistente Paula (Dolores Fonzi) wil 

niet opgeven. En Julián doet wel alsof hij er 
klaar voor is, maar schopt bij de dierenarts 
een scène die het tegendeel bewijst. Hoe gaat 
dat met rouwverwerking bij honden, wil hij 
weten. “Bijvoorbeeld als zijn baasje over-
lijdt? Is het een goed idee hem een T-shirt 
met mijn geur te geven?” De smartelijk kij-
kende dierenarts, zijn longarts, zijn collega’s 
in het theater, zijn oude mentor: iedereen 
weet het. De kanker is uitgezaaid. “Ya ésta. 
Klaar. Ik ga dood, wat ik ook doe.”

Truman won veel prijzen in Spanje, waar-
onder de belangrijkste Goyas: die voor de 
twee hoofdrolspelers, voor het scenario, 
voor de regie én voor Beste Film. Thematisch 
of formeel valt de film nauwelijks op, maar 
hij raakt je recht in het hart. 

In 2013 was hier Una pistola en cada mano 
te zien, ook van Cesc Gay. Van de acht met 
elkaar vervlochten verhalen over Spaanse 
mannenvriendschappen, midlifecrises en 
spijt is me vooral één moment bijgebleven: 

de scène waarin twee vrienden elkaar na tien 
jaar weer tegenkomen, precies op het mo-
ment dat één van hen in de lift staat te hui-
len. Een prachtig ongemakkelijk, maar ook 
herkenbaar moment. Het is Gays grote 
kracht: met alledaagse, moderne verhalen 
iets wezenlijks vertellen over kwetsbare, 
sterfelijke mannen. Efficiënt, een beetje saai 
gefilmd, geen grote dramatische conflicten, 
geen dijenkletsers van grappen; Truman is in 
zijn heldere opzet zelfs nog meer geslaagd als 
tragikomische blik op het leven.

Gay, collega-scenarist Tomàs Aragay en 
acteur Darín schiepen met Julián een inte-
ressante, trotse man die graag een beetje 
theater speelt. Zoals wanneer ze in een res-
taurant zitten te eten en Julián doorheeft 
waarom een collega-acteur, een paar tafels 
verderop, hem niet begroet (“Ze ruiken  de 
dood.”). Om te zieken, begint hij een scène te 
trappen. Thomás’ veelzeggende blik en lo-
yale reactie zijn een onbetaalbaar bewijs van 
hun vriendschap. 

Zo slentert Truman gemoedelijk voort, 
net als de twee vrienden die moeiteloos hun 
vroegere affectie voor elkaar terugvinden: 
langs artsen, langs mogelijke adoptieouders 
voor de hond, langs het uitvaartcentrum 
voor een gesprek over de crematie (“Past al 
mijn as daar wel in?”) en langs de 
Oudemanhuispoort in Amsterdam, waar 
Juliáns zoon studeert. Je ziet ze zo staan in 
het Binnengasthuis of zitten in café l’Affiche. 
Schuif maar aan. Drink wat. Op het leven.

BAREND DE VOOGD 111231

Truman  SPANJE, 2015 |  REGIE CESC GAY |  108 

MINUTEN |  MET RICARDO DARÍN, JAVIER CÁMARA | 

DISTRIBUTIE CINEMIEN |  TE ZIEN VANAF 12 MEI   

Un homme à la hauteur
Liefde & stokbroden
Een romantische komedie in het la Douce 
France van stokbrood en wijn, met een 
gekortwiekte Jean Dujardin.

Laurent Tirard beweegt zich met zijn films 
aan de luchtige kant van het Franse film-
spectrum. Soms pakt dat heel aardig uit, zo-

als met zijn bewerkingen van de Petit Nico-
las-boeken van René Goscinny. Familiefilms 
die een nostalgisch Frankrijk tonen zoals 
toeristen dat graag zien: het la Douce France 
van stokbrood, wijn en avontuurlijke kaas-
jes. Tirards dieptepunt was ook gebaseerd op 
werk van Goscinny: met Astérix bij de Britten 
leverde hij veruit de belabberdste aflevering 
af in de toch al niet zo beste reeks verfilmin-
gen van de befaamde stripserie.

In de romantische komedie Un homme à la 
hauteur laat Tirard zich kennen als een re-
gisseur die aardige beeldgrappen kan com-
poneren, maar wel angstvallig binnen de 
lijntjes van het genre kleurt. De film draait 
om de relatie tussen de mooie blondine 
Diane (Virginie Efira) en de ondernemende 
Alexandre (Jean Dujardin), een man van 1 
meter 37. Bij de eerste ontmoeting hebben de 
twee onmiddellijk een klik: hij heeft haar te-

lefoon gevonden en belt haar thuis. Bij de 
tweede ontmoeting schrikt Diane zichtbaar 
van Alexandre’s lengte, die geaccentueerd 
wordt doordat Tirard het onwaarschijnlijke 
koppel voortdurend van de zijkant filmt, ter-
wijl ze tegenover elkaar staan.

Hoe dan ook, de kleine Alexandre ontpopt 
zich als een man van de wereld die zich 
voortdurend in privévliegtuigjes laat rond-
vliegen. Diane valt voor hem, maar uiteraard 
werpt het script een reeks psychologische, 
sociale én fysieke hindernissen op om het 
moment waarop de twee geliefden elkaar in 
de armen vallen zo lang mogelijk uit te stel-
len. Tirard gaf zijn film een zonnige uitstra-
ling en Efira en Dujardin hebben een plezie-
rige chemie. Daarmee is ook alles wel 
gezegd: voor de rest bewandelt Un homme à 
la hauteur in het romkom-genre louter plat-
getreden paden.

FRITZ DE JONG 11111

Un homme à la hauteur  FRANKRIJK, 2016 |  REGIE 

LAURENT TIRARD |  96 MINUTEN |  MET JEAN DUJARDIN, 

VIRGINIE EFIRA, CÉDRIC KAHN |  CINÉART |  TE ZIEN 

VANAF 12 MEI   

Dégradé
Gaza op de 
vierkante  
meter
De debuterende broers Tarzan en Arab 
Nasser gebruiken een kapsaolon als sym
bool voor de oorlog in Gaza.

Een Russische kapster probeert haar klanten 
tevreden te houden die op een snikhete dag 
massaal in haar salon ergens in Gaza zijn 
neergestreken. De befaamde Hiam Ab bass is 
er één van, een gefrustreerde gescheiden 
dame, en veel verder dan dat groeit haar rol 
helaas niet. De kapsalon zit vol wandelende 
clichés, zoals een bruid, een chagrijnige 
schoonmoeder, en natuurlijk een zwangere 
vrouw die elk moment kan bevallen.UN HOMME À LA HAUTEUR

TRUMAN

X-MEN: APOCALYPSE
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Creative Control
De toekomst 
is niet meer 
wat-ie was
De grens tussen de realiteit en de ope
poetste wereld die ons digitaal wordt 
aangeboden was nog nooit zo poreus als 
in Benjamin Dickinsons Creative Control.

Tussen de nabije toekomst die Benjamin 
Dickinson in zijn tweede film Creative 
Control schetst en die waarin we nu leven, 
liggen eerder maanden dan jaren. Het groot-
ste verschil is dat de smartphones en com-
puters waarmee Dickinsons personages per-
manent in de weer zijn, van glas zijn gemaakt 
en dus doorzichtig zijn. Een mooie visuele 
metafoor voor hoe gedachteloos we omgaan 
met de supercomputers die de meesten van 
ons tegenwoordig standaard op zak hebben.

Nog zoiets: Dickinsons versie van New 
York is bijna helemaal vrij van reclame. Geen 
billboards, geen aanplakposters. Het geeft de 
bekende straten en stegen iets unheimisch. 
Alsof de echte wereld virtueel geworden is, 
want meestal ziet alleen die er zo schoon uit. 
En dat terwijl David (gespeeld door 
Dickinson zelf) bij een reclamebureau werkt. 
Als hij het hippe Augmenta binnensleept als 
nieuwe klant krijgt hij waar hij al jaren van 
droomt: totale creatieve controle. Maar wat 
dat precies betekent wordt steeds minder 
duidelijk als hij het product van Augmenta in 
handen krijgt: een ‘augmented reality’-bril, 
die voor de drager een dunne digitale schil 
over het echte leven legt.

In zijn pitch voor de campagne geeft 
David hoog op van de artistieke mogelijkhe-
den, maar eenmaal thuis zet hij het apparaat 
alleen in om zijn seksuele fantasieën te bot-

vieren. Klein probleem daarbij is dat hij hier-
voor een digitale kopie creëert van Sophie 
(Alexia Rasmussen), de vriendin van zijn 
beste vriend, artistiek fotograaf Wim (Dan 
Gill). Geholpen door de copieuze hoeveelhe-
den drank en drugs die David naar binnen 
werkt, verliest hij de grens tussen zijn ‘aan-
gepaste’ realiteit en de echte compleet uit 
het oog.

Iets vergelijkbaars geldt voor de film zelf. 
De grens tussen realisme en parodie is vaak 
niet duidelijk. De film neemt de alomtegen-
woordige technologie op de hak, maar be-
wondert die ook als pioniers als Gavin 
McInnes (mede-oprichter van Vice) en Jake 
Lodwick (bedenker van Vimeo) voor de ca-
mera verschijnen. Diezelfde dubbelzinnige 
positie kiest de film ten opzichte van de re-
clamewereld en de hippe kunstscene in 
Brooklyn, waar Wim verveeld foto’s maakt 
van verveelde modellen met wie hij daarna 
verveeld het bed in duikt. Het zijn allemaal 
werelden die Dickinson van binnenuit kent: 
hij werkte bij een reclamebureau, doet aan 
yoga, maakte artistieke dingetjes voor 
Google. Kan iets satire zijn en tegelijk de we-
reld van de maker ongefilterd weergeven?

Die ambivalentie werkt ook door in de stijl 
van de film. Die trekt sowieso de aandacht, 
met zijn opzichtige lange takes, opvallende 
zwart-witbeelden (met kleuraccenten voor 
de digitale toepassingen van Augmenta), na-
drukkelijk aanwezige cameravoering en sets 
vol spiegelende glaswanden. Creative 
Control is evengoed een hommage aan als 
een pastiche van de stilistische tics van de 
‘serieuze artfilm’, met opzichtige knipogen 
naar onder meer Kubrick en Antonioni. Zo is 
de film niet alleen een reflectie op, maar ook 
een product van onze hypernostalgische en 
zelfbewuste tijdsgeest.

JOOST BROEREN 111231

Creative Control  VERENIGDE STATEN, 2015 |  REGIE 

BENJAMIN DICKINSON |  97 MINUTEN |  MET BENJAMIN 

DICKINSON, NORAH ZEHETNER, ALEXIA RASMUSSEN | 

DISTRIBUTIE DE FILMFREAK |  TE ZIEN VANAF 19 MEI

Der Staat gegen Fritz Bauer
Niemand wilde Eichmann 
voor het gerecht
De Duitse openbare aanklager Fritz Bauer 
werd eind jaren vijftig bij het opsporen 
van oorlogsmisdadiger Adolf Eichmann 
tegengewerkt door de Duitse regering, 
blijkt uit Der Staat gegen Fritz Bauer.

Fritz Bauer speelde twee jaar geleden een 
bijrolletje in de speelfilm Das Labyrinth des 
Schweigens, over het Auschwitzproces van 
1963, waarin de uitvoerders van de gruwelen 
in het vernietigingskamp voor de rechter 
stonden. Dat hij niet de hoofdrol speelde, 
was raar, want Bauer was de drijvende kracht 
achter het proces. De openbare aanklager in 
Frankfurt wilde met het proces het Duitse 
zwijgen over Auschwitz doorbreken. Het 

werd voor hem een zware teleurstelling, om-
dat zijn opvatting dat niet alleen hoge offi-
cieren, maar iedereen die in Auschwitz 
werkte schuldig was aan de gruwelen, nau-
welijks weerklank vond. Aangeklaagden die 
stelden dat zij onschuldig waren omdat zij 
van hongerhand bevelen hadden gekregen, 
kregen lichte straffen. Een rol speelde ook 
dat Bauer een controversiële figuur was, in 
wie de regering en bondskanselier Adenauer 
een drammer zagen omdat hij geen streep 
onder het naziverleden wilde zetten. 

Bauer was de luis in de pels van de leiders 
van het land, die liever het Wirtschafts-
wunder bezongen dan zich rekenschap te ge-
ven van het gruwelverleden. Tussen hen en 
Bauer heerste een vijandschap, die zes jaar 
eerder was begonnen met Bauers streven om 
nazileiders te vervolgen. Daarin werd hij ste-
vig tegengewerkt door de Duitse overheid, 
die er alles aan deed om Bauers missie te la-
ten mislukken. Ze overwoog zelfs om op hem 
op basis van een nog geldige naziwet voor 
homoseksualiteit te laten vervolgen. Dat 
Bauer joods was, speelde ook een rol, want 
bij overheidsinstanties was het antisemi-
tisme na de oorlog niet meteen verdwenen. 

Der Staat gegen Fritz Bauer is een filmisch 
conventioneel, maar fascinerend, voor de 
Duitse overheid beschamend, verslag van 
Bauers jacht op Adolf Eichmann. Als Bauer 
door een tip erachter komt dat de uitvoerder 
van de Jodenvernietiging in Argentinië 

CREATIVE CONTROL

DÉGRADÉ

Dégradé, het speelfilmdebuut van de 
Palestijnse broers Tarzan en Arab Nasser, die 
namen gaven ze zichzelf, is gefilmd in Jorda-
nië en speelt zich af in Gaza, maar daar zien 
we weinig van. Ze proberen het verhaal van 
hun thuisland te vertellen op een paar vier-
kante meter. Een spannende vorm, mits er 
wat bijzonders gebeurt tussen de persona-
ges. Als alle actrices hardop iets uitspreken 
over waarom het leven daar moeilijk is, heb-
ben ze het duidelijk niet tegen elkaar, maar 
tegen het publiek. Zonder enige vorm van 
subtiliteit.

De film bevestigt verder helaas het beeld 
dat het leven van vrouwen in Gaza zich 
vooral binnen afspeelt, en als ze even naar 
buiten gaan dan is dat gesluierd. Buiten be-
hoort exclusief toe aan de mannen die daar 
gewapend de boel in de gaten houden. Dat 
benauwt, want die werelden komen amper 
met elkaar in aanraking.

Na een lange aanloop loopt het conflict 
tussen binnen en buiten (waar ook een leeuw 
bij komt kijken) zo uit de hand, dat de dames 
plots middenin een oorlog zitten. Er klinken 
schoten, knallen en ook het beeld beweegt 
hevig. Al die opschudding doet weinig met 
de innerlijke wereld van de personages. 
Misschien is een abrupt uitbrekende oorlog 
er zo alledaags, dat ze rustig binnen blijven 
tot het uitraast. Dégradé is ondanks al z’n ge-
breken een bijzondere film: die schijn van 
een dagje in een kapsalon in Gaza. Dat is een 
plek waar je anders niet zomaar even een 
kijkje kan nemen.

BERI SHALMASHI 11111
 

Dégradé  PALESTINA/FRANKRIJK/QATAR, 2015  | 

REGIE ARAB & TARZAN NASSER |  MET HIAM ABBAS, 

MAISA ABD ELHADI, HUDA AL IMAM |  85 MINUTEN | 

DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM |TE ZIEN VANAF 5 MEI  

woont, schakelt hij voor zijn arrestatie niet 
de Duitse overheid in, maar de Israëlische 
Mossad. Bauer weet namelijk zeker dat de 
Duitse autoriteiten Eichmann zullen laten 
lopen. “Niemand, van Bonn tot Washington, 
wil Eichmann voor het gerecht”, weet hij ze-
ker. Om de Duitse overheid te misleiden, 
verspreidt hij het gerucht dat Eichmann in 
Koeweit woont. Tegen die tijd is de titel van 
de film duidelijk: Bauer had het drukker met 
het afschudden van de Duitse overheid dan 
met het opsporen van oorlogsmisdadigers. 

Wie, zoals ik, een positief beeld had van 
de Vergangenheitsbewältigung, de verwer-

king van het naziverleden, wordt door Der 
Staat gegen Fritz Bauer voor wat de eerste 
naoorlogse periode betreft hardhandig uit de 
droom geholpen. Bij de Duitsers, de overheid 
voorop, moest door mannen als Bauer het 
morele besef er worden ingeslagen dat men 
niet met de rug naar het verleden moest 
staan, maar er de confrontatie mee aangaan. 

JOS VAN DER BURG 111231

Der Staat gegen Fritz Bauer  DUITSLAND, 2015 | 

REGIE LARS KRAUME |  105 MINUTEN |  MET BURGHART 

KLAUSSNER, RONALD ZEHRFELD |  DISTRIBUTIE 

CINÉART |  TE ZIEN VANAF 28 APRIL   

DER STAAT GEGEN FRITZ BAUER
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Alkmaar
4 Filmhuis Alkmaar
Pettemerstraat 3 | 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
Er ist wieder da vr 6 mei | The Lady 
in the Van vr 13 mei (hierna zomerre-
ces tot 9 sep)

Almere
4  /Het nieuwe filmhuis/De 
nieuwe bibliotheek
Stadhuisplein 101 | 036-548 6000 | 
denieuwebibliotheek.nl /hetnieu-
wefilmhuis
Blue Velvet vr 27 mei 19.30 | Het 
Front za 7 mei, 13.00 | De Helleveeg 
vr 13 en di 17 mei, 19.30 | wo 18 mei, 
11.00 | Les Innocentes vr 29 apr en 
di 3 mei, 19.30 | wo 4 mei, 11.00 | Het 
Lied van de Zee ma 2, di 3 en vr 6 
mei, 11.00 | Monsieur Chocolat vr 20 
en di 21 mei, 19.30 | wo 25 mei, 11.00 
| Spotlight za 30 apr, 13.00 | Whe-
re to Invade Next vr 6 en di 10 mei, 
19.30 | wo 11 mei, 11.00 

Almere Haven
4 Corrosia Theater, Expo & Film
Markt 43 | 036-521 5929 | corrosia.
nl 
Donnie Darko vr 20 mei, 20.00 

Alphen a/d Rijn
4 Parkfilmhuis
Cornelis Geellaan 2 (Park Rijn-
stroom) | 0172-493 737 | parkfilm-
huis.nl 
An do 12 en zo 15 mei, 20.30 | vr 13 
mei, 21.30 | di 17 mei, 13.30 | El abra-
zo de la serpiente vr 20 mei, 21.30 | 
zo 22 en di 24 mei, 20.30 | Belgica vr 
27 mei, 21.30 | zo 29 t/m di 31 mei, 
20.30 | Beyond Sleep do 19. za 21, ma 
23 en wo 25 mei, 20.30 | di 24 mei, 
13.30 | Brooklyn do 26 mei, za 28 mei 
en wo 1 jun, 20.30 | vr 27 mei, 19.30 
| di 31 mei, 13.30 | Mediterranea ma 
16 en wo 18 mei, 20.30 | vr 20 mei, 
19.30 | Much Loved vr 6 mei, 19.30 
| zo 8 en ma 9 mei, 20.30 | Préjudi-
ce di 10 mei, 13.30 | vr 13 mei, 19.30 
| di 17 mei, 20.30 | Room do 5, za 7 
en di 10 mei, 20.30 | vr 6 mei, 21.30 
| zo 8 mei, 14.30 | Tokyo Story za 14 
mei, 20.30 

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

wordt wekelijks aangevuld, zie 
website
Premières en nieuw Eye in the Sky 
vanaf do 12 mei | Heart of a Dog van-
af do 28 apr | High Sun vanaf do 5 
mei | Un homme à la hauteur vanaf 
do 12 mei | Louis Theroux: My Scien-
tology Movie vanaf do 5 mei | Love & 
Friendship vanaf do 26 mei | Men & 
Chicken vanaf do 5 mei | Next to Her 
vanaf do 28 apr | Remember van-
af do 19 mei | That Sugar Film van-
af do 19 mei | Truman vanaf do 12 mei 
| Nog te zien Demolition | Kollekti-
vet | Monsieur Chocolat | Trumbo | 
Movies that Matter Guantanamo’s 
Child ma 9 mei, 19.30 | Gay and Les-
bian Film Those People ma 16 mei, 
19.00 | CineSingle The Idol zo 22 
mei, 12.00 (voorpremière) | Klassie-
kerreeks Heimat deel 1 t/m deel 1 zo 
22 mei t/m wo 25 mei 

Amsterdam
4 Cinema De Balie
Kleine-Gartmanplantsoen 10 | 
Informatie: 020-553 5151 | Reserve-
ring: 020-553 5100 | debalie.nl
Louis Theroux: My Scientology Mo-
vie ma 2 t/m do 5 mei | Rebels do 19 
mei | Strike a Pose do 26 mei 
4 Filmhuis Cavia
Van Hallstraat 52-1 | 020-681 1419 
| filmhuiscavia.nl
Estate, A Reverie do 19 mei, 20.30 | 
I Even Met Happy Gypsies do 26 en 
vr 27 mei, 20.30 | My Brooklyn vr 20 
mei, 20.30 | Portrait of Jason do 28 
en vr 29 apr, 20.30 | Le Samouraï 
zo 29 mei, 15.00 | Taxidermia do 12 
en vr 13 mei, 20.30 | Holy Fuck pre-
sents The Raspberry Reich vr 6 en za 
7 mei, 20.30 
4 Cinecenter
Lijnbaansgracht 236 | 020-623 
6615 (vanaf 15.45) | cinecenter.nl | 
Programmering is onder voorbe-
houd
Verwachte premières Freeheld van-
af do 19 mei | Love And Friendship 
vanaf do 26 mei | Quand on a 17 ans 
vanaf do 5 mei | Remember vanaf 
do 19 mei | Strike A Pose vanaf do 26 
mei | Truman vanaf do 12 mei | Nog 
te zien A Bigger Splash | Chocolat | 
Demolition | Kollektivet| Trumbo | 
Gaypreview Freeheld vr 6 mei, 21.00 
| Strike A Pose wo 25 mei, 21.30 | Ci-
neMore Love And Friendship wo 13 
mei, 21.00 
4 Eye Filmmuseum
IJpromenade 1 | 020-589 1400 | eye-
film.nl | Raadpleeg de website voor 

het actuele filmprogramma
Verwachte premières Heart of a Dog 
vanaf do 28 apr | The High Sun | 
Louis Theroux – Louis Theroux: My 
Scientology Movie vanaf zo 1 mei | 
Next to Her | Tony – van chocolade-
crimineel tot wereldverbeteraar | 
4 & 5 meiprogramma Dance Iriani-
an Style wo 4 mei, 21.00 | do 5 mei, 
14.00 | Het vergeten getto do 5 mei, 
16.30 | Cinema Concert Aelita zo 22 
mei, 16.00 | Amsterdam Spanish 
Film Festival wo 25 t/m ma 30 mei 
4 Het Ketelhuis
Westergasfabriekterrein | Pazza-
nistraat 4 | 020-684 0090 | ketel-
huis.nl
Premières Angry Birds Movie van-
af do 19 mei | Dégradé vanaf do 5 mei 
| A Heavy Heart vanaf do 26 mei | 
Men & Chicken vanaf do 5 mei | That 
Sugar Film vanaf do 19 mei | Trum-
an vanaf do 12 mei | Nog te zien The 
Jungle Book | Kung Fu Panda 3 | Land 
of Mine | Mammal | Second Coming 
| Tomorrow | Tony | Het Schimmen-
rijk Filmjournalist Hans Beerekamp 
eert recent overleden filmpersoon-
lijkheden aan de hand van fragmen-
ten zo 10 apr, 17.00 | Dutch Acade-
my For Film ma 2 mei met De reünie 
(19.00) | gesprek met Thekla Reu-
ten (20.40) | pauze (21.05) | Scho-
ne handen (21.15) | L’Échappée Bel-
le: Cinémathèque Française di 10 
mei met Le Mépris (19.00) en Pier-
rot le fou (21.15) | Amongst Friends 
De maandelijkse Sneak Preview met 
Personal Touch ma 16 mei, 21.15 | 
Gay Film Night Those People di 24 
mei, 21.15 | Deutsches Kino Als Wir 
Träumten di 31 mei 19.30 
4 Kriterion
Roetersstraat 170 | 020-623 1709 | 
kriterion.nl | Raadpleeg de website 
voor het volledige programma
Verwachte premières Creative Con-
trol vanaf do 19 mei | Men & Chic-
ken vanaf do 5 mei | Midnight Spe-
cial vanaf do 12 mei | Strike a Pose 
vanaf do 26 mei | Klassiekers Af-
ter the Wedding ma 30 mei, 22.00 | 
Festen ma 2 mei, 22.00 | The Idiots 
(Idioterne) ma 9 mei, 22.00 | Mifu-
ne ma 16 mei, 22.00 | Pusher ma 23 
mei, 22.00 
4 Lab111
Arie Biemondstraat 111 | 020-616 
9994 | info@lab111.nl | lab111.nl
Christiania - 40 Years of Occupation 
di 24 mei, 20.30 | Dance Iranian Sty-
le vr 6 mei, 20.30 | Tomorrow di 17 
mei, 20.30 | The Venice Syndrome di 
10 mei, 20.30 | Special Little Angels 
zo 1 mei, 14.00 (met Q&A) | Ex-Pats 
Cinema Mustang do 26 mei, 20.30 
4 Rialto
Ceintuurbaan 338 | 020-676 8700 | 
rialtofilm.nl
Premières Dégradé vanaf do 12 mei | 
The High Sun vanaf do 5 mei | Strike 
a Pose vanaf do 26 mei | 
Klassiekers Equinox Flowers di 24 
en di 31 mei | Tokyo Story di 3, di 10 
en di 17 mei | Film na de Dam Les 
héritiers wo 4 mei | Cracking the 
Frame Presents Festivalprogramma 
met nieuwe films, kunstenaarspre-
sentaties, gasten, workshops, spe-
ciale programma’s en feestjes do 5 
t/m zo 8 mei | Cracking the Frame 
Koudelka Shooting Holy Land wo 
18 mei | FilmClub The Idol vr 20 mei 
| DocuPodium Young Wrestlers za 
28 mei (na afloop interview met re-
gisseur) 
4 Studio/K
Timorplein 62 | 020-692 0422 | 
studio-k.nu | Raadpleeg de website 
voor het reguliere programma 

4 Filmtheater De Uitkijk
Prinsengracht 452 | 020-223 2416 | 
uitkijk.nl
4 mei special De zon heeft alles ge-
zien wo 4 mei, 19.00 | 5 mei speci-
al 900 Dagen do 5 mei, 19.00 | Films 
van Martin Scorsese & Robert de 
Niro Casino vr 27 mei, 23.00 | Good-
fellas vr 20 mei, 23.00 | Raging Bull 
vr 13 mei, 23.00 | Taxi Driver vr 6 mei, 
23.00 | Klassieker The Godfather 2 
elke zom 21.00 | Amsterdam Koer-
disch Filmfestival za 28 mei 

Apeldoorn
4 Filmtheater/Podium Gigant
Nieuwstraat 377 | 055-521 6346 | 
gigant.nl
El abrazo de la serpiente do 12 t/m 
wo 25 mei | Alias Maria vr 13 t/m wo 
18 mei | An do 26 t/m di 31 mei | A 
Bigger Splash di  3 en wo 4 mei | De-
molition zo 1 t/m wo 4 mei | Experi-
menter zo 1 t/m wo 4 mei | Eye in the 
Sky do 26 t/m di 31 mei | Full Con-
tact do 5 t/m wo 11 mei | Ik wil geluk-
kig zijn zo 15 mei | Keeper do 5 t/m 
wo 11 mei | Kollektivet do 5 t/m wo 
25 mei | Land of Mine – Under Sand-
et di 3 en wo 4 mei | Men & Chicken 
vr 20 t/m di 31 mei | Monsieur Cho-
colat do 5 t/m wo 25 mei | Next to 
Her zo 1 t/m wo 18 mei | Prejudice do 
19 t/m wo 25 mei | Problemski Ho-
tel zo 1 t/m wo 4 mei | Room zo 1 t/m 
wo 18 mei | Tony, van chocoladecri-
mineel tot wereldverbeteraar zo 8 
mei (met Q&A) | Trumbo do 26 t/m di 
31 mei | Cinema al Giro Italy – Love it 
or Leave it ma 2 mei (met nabespre-
king) | Suburra zo 1 mei (voorpremiè-
re) | Film gemist! Knielen op een bed 
violen elke ma in mei | Movies that 
Matter Guantanomo’s Child di 10 
mei | Filmkant.Live El abrazo de la 
serpiente di 17 mei | Special Heimat 
- De volledige serie over 2 dagen + 
Cinemaal za 21 en zo 22 mei | Muse-
um & Film History’s Future za 21 mei 

Arnhem
4 Focus Filmtheater
Korenmarkt 42 | 026-442 4283 | 
focusarnhem.nl
Premières The High Sun vanaf do 5 
mei | Louis Theroux: My Scientology 
Movie vanaf do 5 mei | Men & Chic-
ken vanaf do 5 mei | Truman vanaf 
do 12 mei | Film & Nagesprek Tomor-
row zo 1 mei, 15.20 | Exhibition on 
Screen Painting the Modern Garden: 
Monet to Matisse zo 22 mei, 16.30 
| Cracking the Frame Horizontes 
wo 25 mei, 19.15 | DéjàVu[?] - Klas-
siekerreeks Fietsen naar de maan 
ma 16 mei, 19.00 | Hitchcock/Truf-
faut ma 2 mei, 19.00 | Videodrome 
ma 23 en ma 30 mei, 19.00 | Film & 
Live Muziek Herwinnen door Werken 
ma 9 mei, 19.00 | zo 22 mei, 16.00 | 
Arnhem Architectuur Film Festival 
Dark Days wo 18 mei, 19.15 | High-Ri-
se wo 1 jun, 19.15 (voorpremière) | My 
Playground wo 11 mei, 19.15 (met in-
leiding) | Trains of Thoughts wo 25 
mei, 19.15 | Movies that Matter Gua-
tanamo’s Child wo 18 mei, 19.00 
4 Stadsbioscoop Rembrandt
Velperplein 10 | 026-303 2600 | 
stadsbioscooprembrandt.nl /
Première-avond Creative Con-
trol do 19 mei, 20.00 | Freeheld do 
19 mei, 20.00 | Men & Chicken do 5 
mei, 21.00 | Monsieur Chocolat wo 
18 mei, 20.15 | Riphagen do 5 mei, 
20.00 | Royal Ballet Live Franken-
stein wo 18 mei, 20.15 

De scenariobe-
werking geeft het 
verhaal een inte-
ressant tweede 
conflict dat wat 
dieper gaat dan 
seksuele jaloezie 
alleen. Ook de 
keuze, een beslis-
sing van Swinton 
zélf, om Marianne 
met een stempro-
bleem op te zade-
len is een goede. 
Eigenlijk kampen 
alle personages in 
A Bigger Splash 
met falende com-
municatie.
111231
Barend de Voogd in de 
Filmkrant

Turkse rode tulpen
Turkije staat volop in de belang-
stelling en niet alleen positief. 
Hoe Turkse filmmakers naar hun 
land en samenleving kijken, is te 
zien op het Rode Tulp Film 
Festival van 27 t/m 30 mei in 
LantarenVenster in Rotterdam. 
Een selectie van het programma is 
in vijf andere steden te zien. Het 
door de Culturele Stichting 
Neder land Turkije georganiseerde 
festival wil de culturele banden 
tussen Turkije en Neder land ver-
sterken. Het doet dat met meer 
dan twintig arthousefilms met als 
overkoepelend thema vluchtelin-
gen/gedwongen migratie. Maar 
ook het plattelandsleven – veel 
voorkomend thema in de Turkse 
cinema – komt aan bod. Onder 
andere in Kalandar Sogugu 
(Mustafa Kara), over het leven dat 
een man en zijn gezin ver weg van 
het moderne leven in een berg-
dorpje leiden. Regisseur Özcan 

Alper rakelt in de openingsfilm 
Memories of the Wind de collabo-
ratie van de Turken met de nazi’s 
op. Naast twintig films over vol-
wassenheid zijn er twee films over 
jongeren, die beide geselecteerd 
waren voor de Generation Kplus 
competitie van het filmfestival 
van Berlijn. In Mavi bisiklet (Ümit 
Köreken) neemt een 12-jarige 
jongen het op voor een meisje dat 
op school onrechtvaardig is be-
handeld. Het helaas enorm actu-
ele Rauf (Soner Caner, Barýb 
Kaya) kijkt vanuit het perspectief 
van een Koerdisch jongetje naar 
het Turks-Koerdische conflict/
oorlog. Speciale gast op het festi-
val is actrice Hülya Koçyigit 
(1947), die tussen 1963 en 2007 in 
meer dan 150 films speelde. Zij 
krijgt uit handen van actrice 
Fatma Girik (1943), die in nog 
meer films speelde, de Rode Tulp 
Oeuvreprijs uitgereikt. RTFF.NL

Programmagegevens voor de Filmkrant van juni moeten vóór 
vrijdag 20 mei (schriftelijk of per email 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 2 juni.

MEMORIES OF THE WIND
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Assen
4 Bioscoop De Nieuwe Kolk
Weiersstraat 1 | 088-012 8560 | 
asserfilmliga.nl | Aanvang: 20.30
An ma 16 en di 17 mei | Land of Mine 
ma 9 en di 10 mei | Room ma 23 en di 
24 mei | Tanna ma 30 en di 31 mei | 
Theeb ma 2 en di 3 mei 

Bergen
4 Fth CineBergen/Zwarte Schuur
Eeuwigelaan 7 | 072-589 6310 | 
cinebergen.nl
El abrazo de la serpiente zo 8 mei, 
15.30 | wo 11 mei, 20.00 | A Bigger 
Splash do 5 mei, 20.00 | za 7 mei, 
16.30 | Brooklyn vr 13 mei, 14.30 | za 
14 mei, 20.30 | ma 16 en wo 18 mei, 
20.00 | El Clan do 19 en zo 22 mei, 
20.00 | za 21 mei, 16.30 | Demoliti-
on vr 20 en di 24 mei, 20.00 | za 21 
mei, 20.30 | Heart of a Dog zo 22 
mei, 15.30 | De Helleveeg vr 6 mei, 
14.30 | za 7 mei, 20.30 | ma 9 en zo 
15 mei, 20.00 | za 14 mei, 16.30 | Les 
innocentes zo 1 en di 3 mei, 20.00 | 
Knielen op een bed violen do 5 mei, 
14.30 | zo 8 mei, 11.00 | Kollektivet 
vr 27 mei, 14.30 | zo 29 mei, 11.00 
| di 31 mei, 20.00 | The Lady in the 
Van zo 1 mei, 11.00 | Land of Mine vr 
13 en di 17 mei, 20.00 | ma 16 mei, 
14.30 | Men & Chicken vr 27 en zo 29 
mei, 20.00 | za 28 mei, 20.30 | Mon-
sieur Chocolat vr 20 mei, 14.30 | za 
22 mei, 11.00 | ma 23 en wo 25 mei, 
20.00 | za 26 mei, 16.30 | Mountains 
May Depart ma 2 en wo 4 mei, 20.00 
| Le nouveau zo 15 mei, 15.30 | Quand 
on à 17 ans do 26 en ma 30 mei, 
20.00 | Tomorrow do 12 mei, 20.00 | 
zo 15 mei, 11.00 | Trumbo vr 7, zo 8 en 
di 10 mei, 20.00 | Where to Invade 
Next zo 1 mei, 15.30 

Borne
4 Filmhuis Borne
Marktstraat 23 | Informatie/reser-
veren 074-265 7200 | kulturhus-

borne.nl
Far From the Madding Crowd wo 11 
mei | Son of Saul wo 4 mei 

Breda
4 Chassé Cinema
Claudius Prinsenlaan 8 | 076-530 
3131 | chasse.nl
Premières Freeheld vanaf do 19 mei 
| The High Sun vanaf do 5 mei (ma 
9 mei met inleiding) | Un homme à 
la hauteur vanaf do 12 mei | Louis 
Theroux: My Scientology Movie van-
af do 5 mei | Love & Friendship van-
af do 26 mei | Men & Chicken van-
af do 5 mei | Midnight Special van-
af do 12 mei | Neon Bull vanaf do 26 
mei | Noma, My Perfect Storm van-
af do 26 mei | Rebels vanaf do 19 mei 
| That Sugar Film vanaf do 19 mei | 
Truman vanaf do 12 mei | Nog te zien 
Heart of a Dog | Next to Her | Der 
Staat gegen Frtiz Bauer | Filmspeci-
al Modigliani ma 9 mei, 19.00 | Na-
tionale Vogelweek De Vogelwach-
ter – tijd bestaat niet, enkel tij za 14 
mei, 14.00 | di 17, 20.40 (met nage-
sprek) | De IJsvogel za 14 mei, 15.30 
| di 17 mei, 20.40 (met nagesprek) | 
Royal Ballet Live Frankenstein wo 18 
mei, 20.15 | Filmcollege college 1: ma 
23 mei, 19.20: I am a poor loneso-
me cowboy, de klassieke Amerikaan-
se Western | college 2: ma 30 mei, 
19.20: I am a poor lonesome cow-
boy, De Eurowesterns | Cracking the 
Frame Horizons ma 30 mei, 19.20 | 
Gay Film Night Those People di 24 
mei, 19.20 | Exhibition on Screen 
Painting the modern garden: Monet 
to Mattisse di 24 mei, 19.30 | Ont-
bijtfilm zo 29 mei, 10.45 | Voorfilm 
Voorfilm mei: Parade

Bussum
4 Filmhuis Bussum
Brediusweg 1 | 035-693 8694 | 
filmhuisbussum.nl | Raadpleeg de 
website voor het volledige pro-
gramma

Verwachte films Brooklyn | Demoli-
tion | Krigen | Men & Children | Mon-
sieur Chocolat | Mountains May De-
part | Where to Invade Next 

Capelle a/d IJssel
4 Isalatheater
Stadsplein 5 | 010-458 6300 | isa-
latheater.nl | Aanvang: 20.00
Brooklyn di 10 mei | De Helleveeg di 

17 mei | Land of Mine za 28 mei | Tan-
na di 24 mei (feestelijke afsluiting 
van het filmseizoen) 

Delft
4 Filmhuis Lumen
Doelenplein 5 | 015-214 0226 | film-
huis-lumen.nl | Raadpleeg de web-
site voor de exacte data en tijden
Verwacht (o.v.b.) Alias Maria do 
12 mei, 19.30 | The Event do 5 mei, 
19.30 | Évolution do 19 mei, 20.00 | 
Girl with a Pearl Earring do 12 mei, 
20.00 | Heart of a Dog do 26 mei, 
20.00 | Hollands Licht ma 30 mei, 
19.30 | The land of the Enlighte-
ned do 5 mei, 19.30 | The Territory do 
26 mei, 19.30 | Tony di 3 mei, 19.30 | 
Movies that Matter Guantanamo’s 
Child do 12 mei, 19.30 (met na afloop 
Q&A) | Deutsches Kino Als wir träu-
men do 19 mei, 19.30 

Den Bosch
4 Verkadefabriek
Boschdijkstraat 45 | 073-681 8160 | 
verkadefabriek.nl
Premières Eye in the Sky vanaf do 12 
mei | Un homme à la hauteur vanaf 
do 12 mei | Louis Theroux: My Scien-
tology Movie vanaf do 5 mei | Love 
and Frienship vanaf do 26 mei | Men 
& Chicken vanaf do 5 mei | Midnight 
Special vanaf do 12 mei | Rebels van-
af do 19 mei | Truman vanaf do 12 
mei | Filmspecials Cinema Arabe d i 
1 mei | Modigliani zo 29 mei | Sneak 
Preview elke di, 21.15 | Filmontbijt 
elke zo 11 uur ontbijt en 12.00 film 
| City, Food & Film Festival met de 
films: Bugs (met inleiding) | El Bulli 
– Cooking in Progress | Burnt | Final 
Recipe | Noma – My Perfect Storm 
(openingsfilm) | That Sugar Film | 
Tony wo 18 t/m zo 22 mei 

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 Creative Control vanaf do 
19 mei | Freeheld vanaf do 19 mei | A 
Heavy Heart vanaf do 26 mei | The 
High Sun vanaf do 5 mei | Un hom-
me à hauteur vanaf do 12 mei | Lou-
is Theroux: My Scientology Movie 
vanaf do 5 mei | Men & Chicken van-
af do 5 mei | Quand on à 17 ans van-
af do 5 mei | Rebels vanaf do 19 mei | 
Strike a Pose vanaf do 26 mei | That 
Sugar Film vanaf do 19 mei | Truman 
vanaf do 12 mei | Haagse Vrijheids-
weken Ageless Friends zo 1 mei, 
17.00 (met Q&A) | Oorlog & operet-
te zo 1 mei, 14.30 (met Q&A) | Ciné-
ma Arabe Yallah! Underground  za 7 
mei, 14.00 | The Idol za 7 mei, 16.00 
| Movies that Matter Guantana-
mo’s child zo 8 mei, 15.00 (met na-
gesprek) | FilmFocus The High Sun 
wo 11 mei (met inleiding) | Amongst 
Friends Sneak Preview ma 16 mei, 
21.15 | Zwijgende Film & Live Muziek 
Menschen am Sontag ma 16 mei, 
19.30 | Royal Opera House Franken-
stein wo 18 mei, 20.15 | Ciné Premi-
ères Les Ogres zo 22 mei, 15.00 (met 
Q&A in het Frans) 
4 Nutshuis
Riviervismarkt 5 | 070-345 9090 | 
nutshuis.nl
Blade Runner wo 4 mei, 20.00 | za 7 
mei, 13.00 | Children of Men wo 25 
mei, 20.00 | za 28 mei, 13.00 | Ex 
Machina wo 11 mei, 20.00 | za 14 mei, 
13.00 | Moon wo 18 mei, 20.00 

Den Helder
4 Cinema Zevenskoop
Julianaplein 43 | 0223-610 941 | 
http://cinemazevenskoop.wix.
com /recent | Aanvang: 20.30
Brooklyn do 12 mei | Land of Mine do 
19 t/m ma 23 mei | Monsieur Choco-
lat do 26 t/m ma 30 mei | Préjudice 
do 28 apr t/m ma 2 mei | Room do 5 
t/m ma 9 mei 

Deventer
4 Filmhuis De Keizer
Keizerstraat 78 | 0570-618 822 | 
filmhuisdekeizer.nl 
Premières Eye in the Sky vanaf do 12 
mei | Un homme à la hauteur vanaf 
do 12 mei | Love and Friendship van-
af do 26 mei | Men & Chicken van-
af do 5 mei | Next to Her vanaf do 28 
apr | Nog te zien Kollektivet | Mon-
sieur Chocolat | Overige week-
films Abrazo de la serpiente week 
van do 12 mei | Alias María week van 
do 28 apr | Cemetery of Splendour 
week van do 5 mei | El Clan week van 
do 19 mei | Préjudice week van do 
5 mei | Der Staat Gegen Fritz Bau-
er week van do 19 mei | Special Be-
zness As Usual di 3 mei, 20.30 (re-
gisseur aanwezig voor inleiding en 
nagesprek) | Sneak Preview di 10 
mei, 20.30 | Horrornacht za 14 mei, 
22.00 | Rondeel Cinema P.J.H. Aerts-
bouheer & Berlage Bouwmeester x di 
17 mei, 20.30 | Gay Film Night Those 
People di 31 mei, 20.30 | Klassiekers 
The Big Lebowski ma 9 en m a16 mei 
| Blood Simple (Director’s Cut) ma 
23 en ma 30 mei | Brutti, Sporchi e 
Cattivi ma 2 mei 

Viva Espana
De eerste editie van het 
Amsterdam Spanish Film Festival 
vorig jaar was succesvol, zodat van 
25 t/m 30 mei in EYE en Tuschinski 
de tweede editie plaatsvindt. Het 
festival vertoont een selectie re-
cente Spaanse films uit diverse ge-
nres, van thriller tot komedie, van 
drama tot actiefilm. Maar ook do-
cumentaires. Het festival opent 
met La novia (The Bride), een ver-
filming van Federico García 
Lorca’s toneelstuk Bloedbruiloft. 
Bij de opening zijn actrice Inma 
Cuesta en acteur Asier Etxeandia 
aanwezig, beide te zien in de film. 

Etxeandia speelt in nog twee festi-
valfilms, La puerta abierta van 
Marina Seresesky (ook op het fes-
tival aanwezig) en Ma ma van Julio 
Medem. Ook te zien op het festival 
is de wraakthriller El desconocido, 
waarin een bankmedewerker bin-
nen een paar uur een grote som 
geld bij elkaar moet zien te krijgen 
met als dreigement de ontploffing 
van een bom onder zijn autostoel. 
De film leverde regisseur Dani de la 
Torre, die ook het festival bezoekt, 
de Goya Award (Spaanse Gouden 
Kalf) voor beste nieuwe regisseur 
op. Van scenarist en regisseur Inés 
París staat de komedie La noche 
que mid madre mató a mi padre (De 
nacht dat mijn moeder mijn vader 

vermoordde) op het programma. 
París zal aanwezig zijn, samen met 
acteur Fele Martínez. Naast 
Spaan  se films besteedt het festival 
aandacht aan Latijns-Amerikaan-
se cinema. Te zien is onder meer 
het Argentijnse Paulina (Santiago 
Mitre), winnaar van de Critic’s 
Week op het festival in Cannes, 
waarin een verkrachte jonge vrouw 
zich verzet tegen invloed van die 
verkrachting op haar leven. Ook te 
zien is het Chileense Las plantas 
(Roberto Doveris), dat op het film-
festival van Berlijn de Generation 
14+ competitie won. In de film 
verzorgt een tiener haar comateu-
ze broer. Misschien geen goed idee. 
In het claustrofobische Los 33 
(Patricia Riggen) zit een groep 
mijnwerkers opgesloten in een 
mijn. De film met onder andere 
Juliette Binoche is gebaseerd op de 
69 dagen durende opsluiting van 
33 mijnwerkers in 2010 in een 
Chileense mijn. Andere program-
ma’s zijn Spanish Cinema without 
fear, dat experimentele films be-
vat, het nieuwe programma Ver-
mouth Time, een combinatie van 
film en eten, en Treasures from the 
past, dat onder meer het onder 
Franco’s dictatuur verboden El 
mundo sigue/Life goes on (Fernan-
do Fernán Gómez, 1965) bevat.

SINFIN CINEMA.COM

Net als die perso-
nages blijkt Men & 
Chicken een wild 
genetisch experi-
ment. Ver uiteen-
lopende genres 
(grove komedie, 
sprookjesachtige 
horror en filosofi-
sche artfilm) wor-
den aan elkaar ge-
naaid, als een ci-
nematografisch 
monster van Fran-
kenstein. Tot ie-
ders verrassing 
vormen ze samen 
een zeer levens-
vatbare film.
111231
Joost Broeren in de Filmkrant

Guantanamo’s Child  
in MtM on Tour
De festivalfilm Guantanamo’s 
Child sluit in mei het Movies that 
Matter On Tour seizoen af. Deze 
bekroonde documentaire is te zien 
in veertien steden en wordt ver-
toond in combinatie met een inlei-
ding of nagesprek.

Toen hij vijftien jaar oud was 
werd de Canadese Omar Khadr ge-
vangengenomen door Amerikaan-
se troepen en zonder proces opge-
sloten in Guantanamo Bay. Nu, 

dertien jaar later, komt de 28-jari-
ge Khadr vrij, mede dankzij grote 
inspanningen van zijn advocaat. 
Samen met zijn raadsman blikt hij 
terug op zijn aanhouding in Afgha-
nistan en jarenlange ontberingen 
in het gevangenenkamp. Was hij 
een naïef kind of een gewetenloze 
terrorist? En kun je een kind ver-
antwoordelijk houden voor zijn 
daden?

MOVIESTHATMATTER.NL

ADVERTORIAL

LA NOVIA

GUANTANAMO’S CHILD
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 Diemen
4 Filmtheater De Omval
Ouddiemerlaan 104 | 020-600 
1897 | theaterdeomval.nl
Brooklyn zo 8 mei, 11.00 | di 10 mei, 
14.00 en 20.00 | Les innocentes do 
12 mei, 20.00 | di 17 mei, 14.00 en 
20.00 | Miss You Already do 19 mei, 
20.00 | di 24 mei, 14.00 en 20.00 | 
Monsieur Chocolat do 26 mei, 20.00 
| di 31 mei, 14.00 en 20.00 | Room 
do 28 apr, 20.00 | di 3 mei, 14.00 
en 20.00 

Doesburg
4 Filmhuis Doesburg
Het Arsenaal 1309, Kloosterstraat 
15 | 0313-482 336 | filmhuis-does-
burg.nl
Afterschool vr 20 mei (met korte in-
leiding) | All you Need is Me vr 13 mei 
| Les choses de la vie vr 27 mei (met 
korte inleiding) | Le gamin au vélo zo 
8 mei | Life wo 11 mei | The Lobster zo 
29 mei en wo 1 jun | Son of Saul zo 22 
en wo 25 mei | Suite française zo 1 en 
wo 4 mei | Youth zo 15 en wo 18 mei

Doetinchem
4 Filmhuis/Gruitpoort
Hofstraat 2 | 0314-340 943 | gruit-
poort.nl 
Brooklyn do 12, za 14, di 17 en ma 23 
mei, 20.30 | di 17 mei, 14.00 | za 21 
mei, 15.00 | Knielen op een bed vio-
len ma 2 mei, 20.30 | Land of Mine 
do 19, za 21 en di 24 mei, 20.30 | di 
24 mei, 14.00 | Préjudice ma 30 en 
di 31 mei, 20.30 | di 31 mei ook 14.00 
| Room di 3 mei, 14.00 en 20.30 | vr 
13 en ma 16 mei, 20.30 | za 14 mei, 
15.00 | Son of Saul wo 4 en do 5 mei, 
20.30 | Tanna vr 6, ma 9 en di 10 mei, 
20.30 | di 10 mei ook 14.30 | Cine-
ma al Giro Programma met vier kor-
te documentaires + de langere do-
cumentaire Pantani the acciden-
tal death of a cyclist za 7 mei, 15.00 
en 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 exacte data en 
aanvangstijden

Drachten
4 Schouwburg De Lawei
Burgemeester Wuiteweg 24 | lawei.
nl /film | Reserveer via de website of 
bel 0512 335 050 
Brooklyn vr 6 en za 7 mei, 20.30 | De-
molition do 12, vr 13 en za 14 mei, 
20.30 | De Helleveeg wo 4 en wo 
11 mei, 20.30 | Kollektivet do 19, 
vr 20 en za 21 mei, 20.30 | Monsi-
eur Chocolat do 26, vr 27 en za 28 
mei, 20.30 | Tanna wo 18 en wo 25 
mei, 20.30 

Eindhoven
4 Plaza Futura/Natlab
Kastanjelaan 500 | 040-294 6848 | 
natlab.nl | Raadpleeg de website 
voor het volledige programma
Eye in the Sky vanaf do 12 mei | Un 
homme à la hauteur vanaf do 12 
mei | Love & Friendship vanaf do 26 
mei | Men & Chicken vanaf do 5 mei 
| Quand on à 17 ans vanaf do 5 mei | 
Remember vanaf do 19 mei 
4 Filmhuis De Zwarte Doos

TU/e terrein | 040-247 5348 of 
040-2474900 (di t/m do) | de-
zwartedoos.nl | Aanvang: 20.00 
Anomalisa ma 2 t/m wo 4 mei | Bel-
gica ma 30 mei t/m wo 1 jun | The Big 
Short ma 9 t/m wo 11 mei | Land of 
Mine di 17 en wo 18 mei | Spotlight 
ma 23 t/m wo 25 mei

Emmen
4 Filmhuis Emmen
Westeinde 70 | 0591-668 250 | 
filmhuisemmen.nl 
Cemetery of Splendour ma 2 mei, 
20.15 | wo 4 mei, 19.00 | Francofo-
nia ma 9 mei, 20.15 | wo 11 mei, 19.00 
| Much Loved ma 23 mei, 20.15 | wo 
25 mei, 19.00 | Nooit meer slapen 
ma 16 mei, 20.15 | wo 18 mei, 19.00 

Enschede
4 Concordia Film Theater 
Expositie
Oude Markt 15 | 053-430 0999 | 
concordia.nl | Raadpleeg de website 
voor het actuele programma

Goes
4 ’t Beest
Beestenmarkt 3 | 0113-228 142 | 
tbeest.nl | Raadpleeg de website 
voor het actuele programma

Gouda
4 Filmhuis
Lethmaetstraat 45 | 0182-522 200 | 
filmhuisgouda.nl
El abrazo de la sepiente zo 1, wo 4, 
di 10 en wo 11 mei, 20.30 | di 3 mei, 
14.00 | zo 8 mei, 11.00 | Brooklyn do 5 
en wo 25 mei, 20.30 | vr 6 mei, 15.30 
| za 7 en vr 13 mei, 19.00 | di 10 mei, 
14.00 | zo 15 mei, 11.00 | El Clan vr 13 
en za 21 mei, 21.45 | di 17 mei, 14.00 | 
zo 22 en di 24 mei, 20.30 | Demoliti-
on vr 6 en za 14 mei, 19.00 | ma 9, di 
17 en ma 23 mei, 20.30 | vr 20 mei, 
21.45 | De helleveeg vr 13 mei, 15.30 
| wo 18 en do 26 mei, 20.30 | vr 20 
mei, 19.00 | za 14 en vr 27 mei, 21.45 
| zo 29 mei, 11.00 | di 31 mei, 14.00 
| Kollektivet do 12, zo 15, ma 16 en 
di 31 mei, 20.30 | za 28 mei, 21.45 | 
vr 20 mei, 15.30 | za 21 en vr 27 mei, 
19.00 | Krigen zo 1 mei, 11.00 | ma 

2, di 3 en zo 8 mei, 20.30 | vr 6 mei, 
21.45 | Monsieur Chocolat do 19, zo 
29 en ma 30 mei, 20.30 | zo 22 mei, 
11.00 | di 24 mei, 14.00 | vr 27 mei, 
15.30 | za 28 mei, 19.00 

Groningen
4 Groninger Forum
Hereplein 73 | 050-312 0433 | gro-
ningerforum.nl | Raadpleeg de 
website voor exacte data en aan-
vangstijden
Abrazo del serpiente vanaf do 26 
mei | Creative Control vanaf do 19 
mei | Heart of a Dog vanaf do 28 apr 
| Un homme à la hauteur vanaf do 12 
mei | The Idol vanaf do 2 jun | Love & 
Friendship vanaf do 26 mei | Men & 
Chicken vanaf do 5 mei | Midnight 
Special vanaf do 12 mei | Le nou-
veau vanaf do 28 apr | Quand on à 17 
ans vanaf do 5 mei | Der Staat gegen 
Fritz Bauer vanaf do 28 apr | Stri-
ke a Pose vanaf do 26 mei | That Su-
gar Film vanaf do 19 mei | Ciné-Club 
Evolution ma 2 mei | La piscine di 17 
mei | Gay Film Night Those People 
di 3 mei | Docs Danielle Gatti – Ou-
verture voor een dirigent wo 18 mei 
| Little Angels di 3 mei | Louis Ther-
oux: My Scientology Movie wo 11 mei 
| Italiafilm Una giornata particola-
re ma 9 mei | Special Heimat – Eine 
Deutsche Chronik vanaf zo 22 mei, 7 
zondagen lang 
4 RKZ Bios
Emmastraat 15-s101 | 050-526 
2482 | rkzbios.nl | Raadpleeg de 
website voor het actuele program-
ma
4 Vera Zienema
Oosterstraat 44 | 050-313 4681 | 
vera-groningen.nl | Aanvang: 
21.00
99 Homes ma 2 mei | Problemski 
Hotel di 31 mei | Movies that Matter 
Guantanamo’s Child di 10 mei | For 
the Love of Celluloid Dead Man di 17 
mei | Vera Filmquiz di 24 mei 

Haarlem
4 Filmschuur
Lange Begijnestraat 9 | 023-517 
3910 | filmschuur.nl
Verwachte films (o.v.b.) Creative 
Control vanaf do 19 mei | Eye in the 
Sky vanaf do 12 mei | Heart of a Dog 
vanaf za 30 apr | The Idol vanaf do 
26 mei | Louis Theroux – My Scien-
tology Movie vanaf za 7 mei | Love & 
Friendship vanaf do 26 mei | Men & 
Chicken vanaf do 5 mei | Midnight 
Special vanaf do 12 mei | Next to Her 
vanaf do 28 apr | Le nouveau van-
af za 30 apr | Quand on à 17 ans ma 
9 mei (éénmalig) | Der Staat gegen 
Fritz Bauer vanaf do 28 apr | Trum-
an vanaf do 12 mei | Docu Horizontes 
ma 2 mei, 19.00 

Hardenberg
4 Filmhuis Hardenberg
Badhuisplein 3 | 0523-280 353 | 
filmhuishardenberg.nl | Aanvang: 
20.00
Selma di 10 en wo 11 mei 

Harderwijk
4 Filmhuis Harderwijk/
Catharinakapel
Klooster 1 | 0341-419 500 | film-
huisharderwijk.nl | Aanvang: 20.15
Becoming Zlatan za 14 mei, 20.15 | 
Beyond Sleep zo 29 mei, 20.15 | di 31 
mei, 14.00 | The Danish Girl do 26, za 
28 en ma 30 mei, 20.15 | Elser ma 2 

Vluchtelingen & migranten
De tijd dat het Beeld voor Beeld 
Festival zich antropologisch 
noemde en voornamelijk docu-
mentaires vertoonde over exoti-
sche stammen met curieuze ritue-
len in verre landen ligt achter ons. 
Het noemt zich al een paar jaar ‘in-
ternationaal documentaire festival 
over culturele diversiteit’ en be-
steedt tegenwoordig minstens zo-
veel aandacht aan de westerse cul-
tuur. Begrijpelijk, want die staat 
ook bol van curieuze rituelen en 
opvattingen. De 26e editie van het 
festival, dat van 28 april t/m 5 mei 
wordt gehouden in EYE, Framer 
Framed, Tolhuistuin, Pakhuis De 
Zwijger en FabCity Java-eiland, 
staat in het teken van migratie. 
Daarbij werkt het festival samen 
met het oral history-project Onge-
kend bijzonder, waarin vluchtelin-
gen die de afgelopen veertig jaar 
hun land verlieten hun levensver-
haal vertellen. Op het programma 
staat een selectie films over het le-
ven van vluchtelingen. Onder meer 
de wereldpremière van de docu-
mentaire Calais: Welcome to the 
Jungle (oorlogsfotograaf en antro-
poloog Teun Voeten en cineaste en 
videokunstenaar Maaike Engels). 
De film brengt de vluchtelingen 
niet alleen als slachtoffers in beeld, 
maar is kritisch op alle betrokke-
nen in de vluchtelingenproblema-

tiek: hulpverlening, media, autori-
teiten, het Europese migratiebe-
leid en de vluchtelingen. Na verto-
ning is er een publieksgesprek. 
Ook te zien Dance Iranian Style van 
de Iraanse- Nederlanders Farsad 
Aria (regie) en dichter en filmma-
ker Nafiss Nia (scenario en pro-
ductie). De semi-documentaire 
portretteert een Iraans meisje, dat 
na afwijzing van haar asielaan-
vraag in Amsterdam op straat leeft. 
De film, waarin fictie en non-fictie 
met elkaar zijn verweven, is volle-
dig opgenomen in Amsterdam en 
kwam tot stand via improvisatie. 
Na de film is er een Q&A, een dag 
later (5 mei) gevolgd door een ge-
sprek over leven in de illegaliteit 
met drie vluchtelingen. Gedebat-
teerd wordt onder de titel ‘Keurslijf 
of kans’ ook over de positie en rol 
van migrantenkunstenaars. Is het 
stigmatiserend om de migranten-
achtergrond van kunstenaars altijd 
te benadrukken? Spelen migran-
tenkunstenaars zelf te makkelijk in 
op de verwachting dat zij zich met 
migrantenproblematiek bezighou-
den? Dreigt het gevaar van cultu-
rele gettovorming? Wanneer houd 
je op migrant te zijn en ben je een 
‘gewoon’ lid van de Nederlandse 
samenleving?

 BEELDVOORBEELD.NL

Het zijn de jaren 
zeventig zoals we 
ze willen zien: wil-
de haardossen en 
wijd uitlopende 
pijpen, blauwe en 
bruine wollen en 
suède truien, 
veertigers die 
naaktzwemmen, 
een tijd zonder 
schaamte. Toch 
ontwijkt hij de 
clichés en vangt 
daardoor de valse, 
want op een ide-
aal gebaseerde 
nostalgie. Vinter-
berg koestert het 
ideaal maar hij is 
niet nostalgisch.
11111
Laura van Zuylen over 
Kollektivet in de filmkrant

Meer over film weten? De 
Filmkrant komt live in de 
filmtheaters. Filmkrantme
dewerkers verzorgen elke 
maand introducties bij spe
ciaal geselecteerde films en 
inleidingen, lezingen, Q&A’s 
en workshops bij andere 
films uit het actuele aanbod 
en bij speciale filmprogram
ma’s. 

4 Alkmaar | Filmtheater 
� Love & Friendship 
10 mei 19.30 uur | FK.Live Intro 
door Sasja Koetsier
4 Amsterdam | Cinecenter
� Love & Friendship
13 mei 21 uur | FK.Live Intro ihkv 
Cinemore door Laura van Zuylen
4 Apeldoorn | Gigant
� El abrazo de la serpiente
17 mei 20.00 uur | FK.Live Intro
door Omar Larabi
4 Breda | Chassé Cinema 
� The High Sun
9 mei avond | FK.Live Intro door 
Gerlinda Heywegen
4 Den Haag | Filmhuis 
� The High Sun
11 mei avond | FK.Live Intro door 
Gerlinda Heywegen
4 Eindhoven | Natlab
� Filmanalyse 
4 en 11 mei | FK.Live Cursus door 
Jan Salden
4 Haarlem  | Filmschuur 
� Men & Chicken 
7 mei 16.30 uur | FK.Live Intro
� Midnight Special
14 mei 16.30 uur | FK.Live Intro 
door Joost Broeren
� Heimat I 
23 mei 19.00 uur | FK.Live Intro
� Love & Friendship 
28 mei 16.30 uur | FK.Live Intro 
door Sasja Koetsier

Raadpleeg ook de agenda van  
uw filmtheater | Voor meer 
informatie en boekingen
FILMKRANT.NL/FILMKRANTLIVE CALAIS – WAITING FOR THE JUNGLE

THE HIGH SUN

MIDNIGHT SPECIAL

LOVE & FRIENDSHIP



mei, 20.15 | di 3 mei, 14.00 | Knielen 
op een bed violen do 12 mei, 20.15 | 
di 17 mei, 14.00 | Legend za 30 apr en 
zo 1 mei, 20.15 | Moonwalkers ma 23 
mei, 20.15 | di 24 mei, 14.00 | Spot-
light za 7 en ma 9 mei, 20.15 | di 10 
mei 14.00 

Heemskerk
4 Fh Heemskerk/Gebouw de Cirkel
Cirkel 1 | 0251-214 720 | filmhuis-
heemskerk.nl | Aanvang: 20.30
Zomerstop

Heerlen
4 Filmhuis De Spiegel
De Bongerd 18 | 5e verdieping Glas-
paleis | 045-577 2209 | filmhuisde-
spiegel.nl
99 Homes do 12 mei, 20.00 | Ali-
as Maria ma 23 mei, 20.00 | All You 
Need is Me ma 9 mei, 20.00 (re-
gisseur aanwezig) | Elser do 5 en vr 
6 mei, 20.00 | The Lady in the Van 
vr 20 en za 21 mei, 20.00 | zo 22 en 
ma 23 mei, 14.00 | Mediterranea za 
7 mei, 20.00 | zo 8 mei, 14.00 | The 
Program do 19 mei, 20.00 | Room do 
26 t/m za 28 mei, 20.00 | zo 29 mei, 
14.00 | Short Term 12 ma 30 mei, 
20.00 | Spotlight vr 13 mei, 19.30 
(met inleiding) | za 14 mei, 20.00 | 
ma 16 mei, 14.00 | Still Alice zo 22 
mei, 20.00 (Theater Landgraaf) 

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

Hengelo
4 Filmhuis Hengelo
Beursstr 44 | 074-255 6789 | film-
huishengelo.nl
Anomalisa do 26 en vr 27 mei, 20.15 
| The Assassin do 12 en vr 13 mei, 
20.15 | The Big Short vr 6, za 7 en wo 
11 mei, 20.15 | zo 8 mei, 15.00 | El-
ser do 28 t/m za 30 apr, 20.15 | Hail, 
Caesar! zo 14 en wo 18 mei, 20.15 
| vr 20 mei, 16.00 | Knielen op een 
bed violen vr 20, za 21 en wo 25 mei, 
20.15 | Land of Mine do 19 en za 28 
mei, 20.15 | Specials Music & Movies 
Straight outta Compton – Muziekca-
fé Metropool wo 11 mei, 19.30 | Kor-
te films zo 22 mei, 15.00 | Docu over 
Menthol met inleiding wo 1 jun 

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

Hoogeveen
4 LuxorTheater
JT Hoogeveen, van Echtenplein | 
0528-234 000 | filmhuishoogeveen.
nl | Aanvang: 20.15
Masaan di 31 mei | Taxi Teheran di 17 
en ma 23 mei | Youth ma 9 mei 

Hoorn
4 Cinema Oostereiland
Krententuin 25 | 0229-232 296 | 
cinemaoostereiland.nl | Raadpleeg 
de website voor het complete pro-
gramma
El abrazo de la serpiente di 3 mei, 
19.30 | vr 6 en wo 11 mei, 20.00 | zo 
15 mei, 14.30 | Eye in the Sky vanaf 
do 12 mei | Heart of a Dog za 30 apr 
en wo 4 mei, 16.30 | di 3 mei, 20.30 
| Kollektivet za 30 apr t/m ma 2 mei 
en wo 4 mei, 19.30 | Louis Ther-
oux: My Scientology Movie za 7 mei, 
16.30 | di 24 mei, 19.30 | Men & Chic-
ken vanaf do 5 mei | Midnight Spe-
cial vanaf do 12 mei | Monsieur Cho-
colat zo 1 mei, 14.30 | The Name of 
the Rose ma 9 mei, 19.30 | Next to 
Her vanaf do 5 mei | Quand on à 17 
ans vanaf do 5 mei | Der Staat gegen 
Fritz Bauer vanaf do 28 apr 

Houten
4 Film Aan de Slinger
De Slinger 40 | 030-635 1024 | 
filmaandeslinger.nl | Aanvang: 
20.30
Belgica di 10 mei | Room do 28 apr, vr 
29 apr en di 3 mei 

Kampen
4 Filmhuis
Burgwal 84 | Reserveren via website 
| filmhuiskampen.nl | Aanvang: 
20.30, zondagfilm: 16.00
Demolition vr 13 mei (laatste film 
van dit seizoen) | Les Innocentes vr 
6 en za 7 mei 

Leeuwarden
4 Slieker Film
Wilhelminaplein 92 | Reserveringen 
058-205 0320 (tijdens kassa-uren) 
| sliekerfilm.nl | Raadpleeg de web-
site voor het volledige programma 
Elser wo 4 mei, 20.00 | The High Sun 
do 26 mei | The Land of the Enlighte-
ned do 12 mei | Little Angels di 3 mei, 
20.00 | Louis Theroux: My Sciento-
logy Movie ma 2 mei (voorpremière) 
| vr 6 mei | Men & Chicken do 5 mei | 
De vogelwachter do 19 mei | Cinéma 
Arabe Des Apaches zo 1 mei, 11.00 
| Bezness as Usual zo 1 mei, 16.00 | 
The Price za 30 apr, 16.00 | Movies 
that Matter Guantanamo’s Child 
zo 29 mei 

Lelystad
4 Filmtheater/Agora
Agorabaan 12 | 0320-239 239 | 
agora-lelystad.nl 
Beyond Sleep di 24 mei, 20.00 | Ca-
rol di 3 mei, 20.00 | The Hateful 
Eight di 10 mei, 20.00 | Queen – A 
Night in Bohemia vr 13 mei, 20.00 | 
Spotlight di 17 mei, 20.00 

Leusden
4 De Filmtuin
De Smidse 1b | 033-495 3107 | de-
tuininleusden.nl | Vertoning van 
sept t/m mei
Zomerstop

Lisse
4 Filmhuis/Cultureel Centrum ‘t 
Poelhuys
Vivaldistraat 4 | 0252-213 458 | 
filmhuis-lisse.nl 
An di 10 mei, 20.00 | Brooklyn di 31 
mei, 20.00 | Room di 17 mei, 20.00 | 
Tanna di 24 mei, 20.00 | A Thousand 
Times Good Night di 3 mei, 20.00 

Maastricht
4 Lumière
Bogaardenstraat 40b | 043-321 
4080 | lumiere.nl
Eye in the Sky vanaf do 12 mei | Heart 
of a Dog vanaf zo 1 mei | The High 
Sun vanaf do 5 mei | Louis Ther-
oux – Louis Theroux: My Sciento-
logy Movie ma 9, 19.30 mei | Love 
and Friendship vanaf do 26 mei | 
Men and Chicken vanaf do 5 mei | 

Midnight Special vanaf do 12 mei 
| Quand on a 17 ans vanaf do 5 mei 
| Remember vanaf do 19 mei | Der 
Staat Gegen Fritz Bauer vanaf zo 1 
mei | Strike a Pose ma 30 mei, 19.30 
| That Sugar Film vanaf do 19 mei | 
Tony ma 2 mei, 19.30 | Truman van-
af do 12 | Studium Generale Son of 
Saul di 3 mei, 19.30 | Movies That 
Matter Guantanamo’s Child ma 16 
mei, 19.30 

Middelburg
4 Cinema Middelburg
Achter de Houttuinen 30 | 0118-613 
482 | cinemamiddelburg.nl
D’Ardennen ma 2 mei, 18.30 | wo 4 
mei, 20.30 | Belgica do 26 mei, 15.30 
| vr 27 mei, 21.30 | za 28 mei, 19.00 | 
wo 1 jun, 20.00 | Brooklyn vr 13 mei, 
19.00 | za 14, mei 21.30 | zo 15 en vr 
20 mei, 15.00 | ma 16 mei, 18.30 | do 
19  en za 21 mei, 15.30 | wo 25 mei, 
20.00 | El abrazo de la serpiente do 
12 mei, 20.00 | vr 13 mei, 21.30 | za 
14 mei, 19.00 | Il generale della rove-
re zo 1 mei, 15.00 | Je suis mort mais 
j’ai des amis vr 20 mei, 19.00 | za 21 
mei, 21.30 | zo 22 mei, 20.00 | wo 25 
mei, 14.00 | Knielen op een bed vio-
len zo 1 en di 3 mei, 20.00 | vr 6 mei, 
19.00 | za 7 mei, 21.30 | zo 8 mei, 
15.30 | ma 9 mei, 18.30 | wo 11 mei, 
14.00 | The Lady in the Van do 12 en 
za 14 mei, 15.30 | vr 13 mei, 15.00 | 
zo 15 mei, 20.00 | wo 18 mei, 14.00 
| Land of Mine do 19 en di 24 mei, 
20.00 | vr 20 mei, 21.30 | za 21 mei, 
19.00 | zo 22 mei, 15.00 | Mountains 
May Depart vr 27 mei, 19.00 | za 28 
mei, 15.30 | zo 29 mei, 15.00 | di 31 
mei, 20.00 | wo 1 jun, 14.00 | Much 
Loved vr 27 mei, 15.00 | za 28 mei, 
21.30 | zo 29 mei, 20.00 | ma 30 mei, 
18.30 | Philomena do 26 mei, 20.00 
| Room do 5, zo 8 en wo 11 mei, 20.00 
| vr 6 mei, 21.30 | za 7 mei, 19.00 | 
Tony: Van Chocoladecrimineel tot 
Wereldverbeteraar di 17 mei, 20.00 
| Movies that Matter Guantanamo’s 
Child di 10 mei, 20.00 | Avond van de 
Franse Film Die laatste Zomer wo 18 
mei, 20.00 

Middelharnis
4 Fh Middelharnis (Het Diekhuus)
Beneden Zandpad 7 | 0187-482 400 
| Aanvang: 20.00 | hetdiekhuus.nl 
James Bond - Spectre wo 11 mei | 
The Mill and the Cross do 12 mei | 
The Railway Man wo 4 mei | Ven-
toux do 5 mei 

Neerijnen
4 Stroomhuis Neerijnen
Van Pallandtweg 1 | 06-1347 3992 | 
stroomhuisneerijnen.nl | Aanvang: 
19.30 
Le meraviglie do 28 apr | Midnight in 
Paris do 12 mei 

Nieuwegein
4 FTN/Wolff Nieuwegein
Passage 102 | 030-604 5678 | 
filmtheaternieuwegein.tk | Aan-
vang: 20.15
30 jaar FTN! Land of Mine di 10 mei | 
Monsieur Chocolat di 24 mei 

Nijmegen
4 Lux
Mariënburg 38-39 | 024-381 6859 | 
lux-nijmegen.nl
Premières Angry Birds vanaf wo 18 
mei | Freeheld vanaf do 19 mei | A He-
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Triffonova heeft 
het zichzelf niet 
gemakkelijk ge-
maakt en af en toe 
zie je kleine 
scheurtjes en an-
dere oneffenhe-
den in haar scena-
rio, regie en mon-
tage. Sommige 
scènes overtuigen 
niet of voelen te 
ongemakkelijk om 
serieus te nemen. 
Toch zijn het juist 
de scheurtjes die 
de film zo interes-
sant maken. Die 
zijn onvermijdelijk 
in een film die zo’n 
immens verhaal 
wil vertellen.
111231
Hugo Emmerzael over The 
Prosecutor, the Defender, the 
Father and His Son in de 
Filmkrant

Rolmodel Beyoncé
Je kunt op veel dingen wachten. Op 
Godot bijvoorbeeld of op je drugs-
dealer (Lou Reed in Waiting for my 
man). In de documentaire Waiting 
for B, die de Melkweg 29 en 30 
april vertoont, kamperen Brazili-
aanse Beyoncé-fans in 2013 in Sao 
Paulo voor een stadion twee 
maan den (!) voordat hun idool er 
zal optreden. Ze willen kaartjes 
voor de beste plekken voor het 
concert en hebben er graag een 
paar maanden kamperen voor 
over. Maar er is meer dat hen drijft. 
De documentairemakers Paulo 
Cesar Toledo en Abigail Spindel 
laten in Waiting for B zien dat Be-
yoncé voor de kampeerders een in-
spirerend rolmodel is. De vooral uit 
jonge homoseksuelen en outcasts 
bestaande groep omhelst 
Beyoncé’s oproep om voor jezelf op 

te komen. De kampeerplek voor 
het stadion wordt een ontmoe-
tingsruimte voor Brazili aan se jon-
geren die in het dagelijkse leven te-
gen een muur van discriminatie 
aanlopen, maar hier zichzelf kun-
nen zijn. Pop muziek krijgt in 

Waiting for B zoals in een ver ver-
leden een sociaal-politieke lading. 
Beyoncé is voor deze jongeren een 
breekijzer waarmee ze bekrom-
penheid, discriminatie en seksis-
me in de Braziliaanse maatschappij 
te lijf gaan. Met steun van Queen 
Bey creëren ze een vrij plaats. 
Eigen lijk kan het wachten op 
Beyoncé deze jongeren niet lang 
genoeg duren. MELKWEG.NL

WAITING FOR B

Rialto in mei 
Rialto Podium
Cracking the Frame Presents
5 t/m 8 mei | Cracking the Frame is 
vijf geworden! Al sinds 2011 pre-
senteert Rialto elke maand dit suc-
cesvolle filmprogramma met een 
internationale selectie van veelge-
prezen kunstfilms en films over 
hedendaagse kunstenaars, film-
makers en schrijvers. Reden ge-
noeg om Cracking the Frame 
Presents te organiseren, een uitge-
breid programma gedurende de 
hele maand mei met fonkelnieuwe 
films, kunstenaarspresentaties, 
gasten, workshops, speciale pro-
gramma’s en feestjes. In Rialto zijn 
11 internationale films te zien, deze 

worden geïntroduceerd door de 
makers of deskundigen uit het vak.

CRACKINGTHEFRAME.ORG

Rialto Filmclub: The Idol 
20 mei 11.00 uur | Een mooie af-
sluiting  van dit seizoen: The Idol, 
een feelgoodfilm van de Pales tijns-
Nederlandse regisseur Hany Abu-
Assad (Paradise Now). The Idol 
vertelt het verhaal van Mu ham mad 
Assaf, de Palestijnse popartiest die 
tegen alle verwachtingen in de 
Arabische versie van Idols won. De 
film wordt ingeleid door Rialto-
medewerkers Veerle Snijders en 
Mark Mallon.

RIALTOFILM.NL

ADVERTORIAL

THE IDOL
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avy Heart vanaf do 26 mei | Un hom-
me à la hauteur vanaf do 12 mei | 
Love & Friendship vanaf do 26 mei 
| Men & Chicken vanaf do 5 mei | 
Midnight Special vanaf do 12 mei | 
Quand on à 17 ans vanaf do 5 mei | 
Riphagen vanaf do 5 mei | Strike a 
Pose vanaf do 26 mei | That Sugar 
Film vanaf do 19 mei | Truman vanaf 
do 12 mei | Experimenter ma 2 mei, 
21.15 (éénmalige voorstelling) | Docs 
Bezness as Usual wo 11 mei, 19.30 | 
A Haunting History wo 4 mei, 19.30 
| FilmOntbijt elke zo, 9.30 (ontbijt) | 
11.00 (film) | Sneak Preview elke di, 
21.30 | Openluchtvoorstelling Giro 
d’Italia vr 6 mei, 21.15 (gratis) | Indo-
FilmCafé  zo 8 mei, 19.30 | Filmcur-
sus Paulo Sorrentino – De zoektocht 
naar de bellezza di 10, di 17, di 24 en 
di 31 mei, 19.30 | Happinez Cinema 
Banana Pancakes and the Children 
of Sticky Rice za 14 mei, 12.00 | Klas-
sieker Le conseguenze dell ‘amo-
re zo 15 mei, 12.00 | Film For Thougt 
Studentenfilmfestival wo 18 mei, 
19.00 | FilmFlirt Those People do 19 
mei, vanaf 17.30 (diner-flirt-film) | 
Roze Borrel Those People zo 22 mei, 
14.15 | Movies that Matter Guan-
tanamo’s Child ma 23 mei, 19.30 | 
Exhibitions on Screen Painting the 
Modern Garden: Monet to Matisse 
wo 25 mei, 19.30 

Oirschot
4 Filmclub/Rabotheater De Enck
De Loop 67 | 0499-572 691 | deenck.
nl
Starred Up di 24 mei 

Oldenzaal
4 Filmhuis/Stadstheater De Bond

Molenstraat 25 | 0541-511 094 | 
filmhuisoldenzaal.nl
Zomerstop

Oss
4 Cultuurpodium Groene Engel
Kruisstraat 15 | 0412-405 504 | 
groene-engel.nl | Raadpleeg de 
website voor aanvangstijden
The Assassin ma 2 mei | El Clan zo 
29 t/m di 31 mei | Hail, Caesar! zo 15 
t/m di 17 mei | Préjudice zo 8 t/m di 
10 mei | Tanna zo 22 t/m di 24 mei | 
Tony do 12 mei 

Oudenbosch
4 Filmtheater Fanfare
Utopiazaal (Markland College) | 
Pagnevaartweg 7 | 0165-314 503 | 
filmtheaterfanfare.nl | Aanvang: 
20.15
Brooklyn do 12 mei | Krigen do 26 
mei | Land of Mine do 5 mei | Mon-
sieur Chocolat do 19 mei | Préjudi-
ce do 28 apr 

Purmerend
4 Filmhuis Purmerend
Kerkstraat 11 | 0299-416 506 (re-
serveringen via internet) | film-
huispurmerend.nl | Raadpleeg de 
website voor de tijden
Beyond Sleep di 3 mei | Cemete-
ry of Splendour vr 13 mei | Elser wo 
4 mei | Hail, Caesar! za 21 en di 24 
mei | Knielen op een bed violen za 
14 en di 17 mei | The Lady in the Van 
vr 27 mei | Land of Mine vr 6 en di 10 
mei | Much Loved vr 20 mei | Tous les 
chats sont gris za 28 en di 31 mei 

Roermond
4 ECI Cultuurfabriek
ECI 13 | 0475-317 171 | ecicultuurfa-
briek.nl
El abrazo de la serpiente vanaf do 
26 mei | Anomalisa vanaf do 28 apr 
| The Assassin vanaf do 28 apr | Bel-
gica vanaf do 12 mei (op do 12 mei na 
afloop The Youri’s) | Beyond Sleep 
vanaf do 28 apr | Brooklyn vanaf do 5 
mei | Land of Mine vanaf do 12 mei | 
Louder than Bombs vanaf do 28 apr | 
Mediterranea vanaf do 12 mei | Miss 
You Already vanaf do 26 mei | Room 
vanaf do 26 mei 

Rotterdam
4 Lantaren Venster
Otto Reuchlinweg 996 (Gebouw 
New Orleans, Wilhelmina Pier) | 
010-277 2277 | lantarenvenster.nl 
Premières High-Rise vanaf ma 30 
mei | The Idol vanaf do 12 mei | Men & 
Chicken vanaf do 5 mei | 
Neon Bull vanaf do 26 mei | Festival 
Cinéma Arabe 2016 do 28 apr t/m 
zo 1 mei | Film&Ontbijt Quand on a 
17 ans (voorpremière) zo 1 mei 11.30 
(ontbijt om 10.00) | Sneakpreview 
Verrassende voorpremière elke ma, 
21.30 | Gay Film Night Those Peop-
le di 3 mei, 21.30 | Rotterdams Open 
Doek di 10 mei, 19.45 | De Rotter-
damse Filmclub vr 13 mei | Happi-
nez Cinema Banana Pancakes and 
the Children of Sticky Rice za 14 mei, 
12.00 | Rode Tulp Film Festival vr 27 
mei t/m za 4 jun 

Schagen
4 Fth De Luxe/Scagon Theater
Torenstraat 1B (Cultuurhuis M18) | 
0224-213 162 | filmtheaterdeluxe.nl 
| Aanvang: 20.00
Beyond Sleep do 19 en vr 20 mei | 
Louder than Bombs do 5 en vr 6 mei 
| The Revenant do 12 en vr 13 mei | 
Spotlight do 26 en vr 27 mei | His-
torisch Filmfestival Schagen za 28 
mei, 13.00, 16.00 en 20.00 

Schiedam
4 Wenneker Cinema
Vijgensteeg 2 | 010-473 3000 | wen-
nekercinema.nl
An do 28 apr t/m za 30 apr, 20.30 | 
zo 1 mei, 15.00 | Belgica do 26 t/m 
za 28 mei, 20.30 | Brooklyn do 26 
en vr 27 mei, 21.00 | Elser do 5 t/m 
za 7 mei, 20.30 | Hail, Caesar! Do 
5 en vr 6 mei, 21.00 | zo 8 en wo 11 
mei, 15.00 | Knielen op een bed vio-
len vr 13, za 14 en vr 20 mei, 21.00 | 
wo 18 en wo 25 mei, 15.00 | za 21 mei, 
20.30 | Louder than Bombs do 12 
t/m za 14 mei, 20.30 | Room do 19 en 
vr 20 mei, 20.30 | zo 22 mei, 15.00 | 
Spotlight vr 29 en za 30 apr, 21.00 | 
wo 4 mei, 15.00 | Transit Havana di 
10 mei, 20.30 | 010 cinema di 17 mei, 
20.30 | Voorpremiere The Idol za 21 
mei, 21.00 

Schijndel
4 Filmclub Schijndel/City Theater
Hoofdstraat 145 | 073-547 4837 | 
schijndelfilm.nl | Aanvang: 20.30
Suffragette zo 10 mei 

Sittard
4 Filmhuis Het Domein
Kapittelstraat 6 | 046-451 4384 | 
filmhuishetdomein.nl | Aanvang: 
20.00

Brooklyn ma 23 en di 24 mei (ma 
23 ook 15.00) | Francofonia ma 2 en 
di 3 mei | De Helleveeg vr 27 t/m zo 
29 mei | Krigen ma 30 en di 31 mei | 
Land of Mine vr 6 en za 7 mei | Moun-
tains May Depart zo 8 en ma 9 mei | 
Room vr 13 t/m zo 15 mei | Spotlight 
vr 20 t/m zo 22 mei | Where to Inva-
de Next ma 16 en di 17 mei 

Soest
4 Filmhuis Artishock
Steenhoffstraat 46a | 06-4387 0112 
| artishock-soest.nl 
All You Need is Me wo 18 mei, 20.15 
| Beyond Sleep ma 30 mei en wo 1 
jun, 20.15 | Corn Island ma 9 en wo 11 
mei, 20.15 | The Danish Girl ma 23 en 
wo 25 mei, 20.15 | Land of Mine ma 
2, 20.15 | wo 4 mei, 20.30 | Where to 
Invade Next zo 29 mei, 20.15 

Stadskanaal
4  Filmliga Stadskanaal
Menistenplein 9 | 0599-610 777 | 
smoky.nl | Aanvang: 20.15
Bridge of Spies di 31 mei | Carol di 17 
mei | Les Cowboys di 24 mei | Joy di 
10 mei | Son of Saul di 3 mei 

Tiel
4 Filmtheater Agnietenhof
St. Agnietenstraat 2 | 0344-673 
500 | agnietenhof.nl 
Brooklyn di 10 en wo 11 mei | Demoli-
tion di 24 en wo 25 mei | The Idol di 
31 mei | Les innocentes di 3 mei | 
Knielen op een bed violen di 3 mei | 
Kollektivet ma 30 mei | Land of Mine 
wo 4 mei | Miss You Already di 31 
mei | Monsieur Chocolat zo 29 mei | 
Trumbo wo 18 mei 

Tilburg
4 Cinecitta
Willem II straat 29 | 06-8369 8775 | 
cinecitta.nl 
Verwachte films (o.v.b.) About Ray 
| Kollektivet | Monsieur Chocolat | 
Neon Bull | Next to Her | Der Staat 
gegen Fritz Bauer | That Sugar Film | 
Tomorrow | Tony 

Uden
4 Filmhuis De Pul
Kapelstraat 13 | 0413-265 091 | 
filmpul.com 
Land of Mine wo 18 mei, 20.00 | Miss 
You Already do 12 mei, 20.00 | Room 
do 26 mei, 20.00 

Utrecht
4 ’t Hoogt
Hoogt 4 | 030-232 8388 | hoogt.nl
Premières Heart of a Dog vanaf do 
28 apr | A Heavy Heart vanaf do 12 
mei | The High Sun (Zvizan) vanaf 
do 5 mei | Louis Theroux: My Scien-
tology Movie vanaf do 5 mei | Next 
to Her vanaf 28 apr | Nomad vanaf 
do 26 mei | Rebels vanaf do 19 mei | 
Strike a Pose vanaf do 26 mei | That 
Sugar Film vanaf do 19 mei | Trum-
an vanaf do 12 mei | Culturele Zon-
dag Sonita + De Kleur van Dromen 
zo 1 mei, 15.00 (filmmaakster aan-
wezig) | Movies & Science Welco-
me to Leith ma 2 mei, 19.00 (met 
discussie na afloop) | Films waar-
bij de filmmaker aanwezig is Be-
zness as Usual wo 4 mei, 19.00 | De 
man die de wereld wilde veranderen 
di 17 mei, 19.00 | Sneak Preview di 
10 mei, 21.15 | Hugo’s Hoogtepunten 

Clueless vr 13 mei, 21.15 (met inlei-
ding) | Wild at Heart vr 27 mei, 21.15 
(met inleiding) | Roze Maandag Tho-
se People ma 16 mei, 19.15 | Speci-
al Heimat I zeven weken lang iede-
re wo, vanaf 25 mei, 19.00 | Filmfes-
tival Filmisreal Dégradé do 26 mei, 
19.00 | The Idol do 26 mei, 19.00 
(voorpremiere) 
4 Louis Hartlooper Complex
Tolsteegbrug 1 | 030-232 0452 | 
hartlooper.nl | Raadpleeg de web-
site voor het wekelijkse programma
Filmcursus Het fantastische in de 
cinema do 19 mei, do 26 mei en do 2 
jun, 19.30 – 21.30 
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
Brooklyn ma 23 mei | Land of Mine 
ma 2 mei | Préjudice ma 30 mei | 
Room ma 9 mei | Tony di 3 mei 

Veenendaal
4 Filmhuis Veenendaal
Kees Stipplein 72 (Spectrum) | 
Alleen info 06-5388 3412 | film-
huisveenendaal.nl 
Brooklyn zo 22 mei, 14.30 | za 28 
mei, 20.00 | De Helleveeg za 21 mei, 
20.00 | Knielen op een bed violen wo 
11 mei, 20.00 | zo 15 mei, 14.30 | Lady 
in the Van za 7 mei, 20.00 | De Mis-
sie zo 29 mei, 14.30 | Much Loved zo 
8 mei, 14.30 | Room zo 1 mei, 14.30 | 
Son of Saul wo 4 mei, 20.45 | Tanna 
za 14 mei, 20.00 

Venlo
4 Filmtheater De Nieuwe Scene
Nieuwstraat 13 | 077-351 8183 | 
nieuwescene.nl
An do 12 t/m wo 25 mei | Adios Car-
men do 12 t/m wo 18 mei | The As-
sassin do 28 apr t/m wo 11 mei | Bel-
gica do 26 mei t/m wo 8 jun | A Big-
ger Splash do 28 apr t/m wo 11 mei 
| El Botón de Nacár do 28 apr t/m 
wo 11 mei | Brooklyn 26 mei t/m wo 
8 jun | De Helleveeg do 5 t/m wo 18 
mei | The Lady in the Van do 28 apr 
t/m wo 4 mei | Miss You Already do 
12 mei t/m wo 25 mei | Much Loved 
do 12 mei t/m wo 1 jun | Room do 19 
mei t/m wo 1 jun | ZWEET! Paradijs-
vogels met de films: Next Goal Wins, 
Laatste Ronde en Eddie the Eagle do 
28 apr t/m 4 mei | Cinelovafilms do 5 
t/m wo 11 mei 

Vlaardingen
4 Filmtheater Het Zeepaard
Veerplein 134e (JT Bioscoop, kleine 
zaal) | info@hetzeepaard.nl | het-
zeepaard.nl (info & reserveren) 
Les innocentes do 12 mei, 20.30 | zo 
15 mei, 16.15 | Mountains May De-
part do 19 mei, 20.30 | zo 22 mei, 
16.15 | Préjudice do 5 mei, 20.30 | zo 
8 mei, 16.15 | Room do 28 apr, 20.30 | 
zo 1 mei, 16.15 

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

Film en eten
Nog even en elke stad heeft zijn ei-
gen Food Film Festival. En waarom 
ook niet, want eten en film zijn al-
lebei populair. Dat zal van 18 t/m 22 
mei weer blijken tijdens de tweede 
editie van het City Food & Film 
Festival in de Verkadefabriek in 
Den Bosch. Het presenteert vier 
landelijke filmpremières en docu-
mentaires over voedsel, zoals That 
Sugar Film (Damon Gameau), over 
het gezondheidsrisico van suiker, 
en de festivalopeningsfilm Noma – 
My Perfect Storm (Pierre 
Deschamps), een portret van het 
Deense tweesterrenrestaurant 
Noma. Het programma is inge-
deeld in menu’s, die bestaan uit 
een combinatie van film, of een 
‘foodtalk’, en eten. Zo krijgt de be-
zoeker van het menu Vlees de do-
cumentaire Vleesverlangen (Marijn 
Frank) opgediend, gevolgd door 
een proeverij van Madame Paté. In 
het menu Wild praat een ‘wildsla-
ger’ over zijn werk, gevolgd door 

een proeverij met ‘wilde hapjes’. 
Geen eten zonder drank, zodat er 
ook aandacht is voor speciale 
soorten bier en wijn. Naast filmkij-
ken, eten en drinken wordt er ge-
praat. Onder andere door culinair 
journalist Janneke Vreugdenhil en 
Maurice Dekkers van Keurings-
dienst van Waarde. Docenten van 
de Hogeschool Den Bosch en Venlo 
komen praten over de laatste ont-
wikkelingen in de landbouw en 
voedselindustrie. Moleculair ko-
ken komt aan bod in het menu 
Moleculair. Te zien is de documen-
taire El Bulli: Cooking in Progress 
(Geleon Wetzel), over de beroemde 
Spaanse kok Ferran Adrià, gevolgd 
door een proeverij met moleculair 
bereide hapjes. Aanlokkelijke toe-
komst of culinaire ontsporing? 
Wie het niet in futurisme wil zoe-
ken, maar in ambachtelijke traditie 
kan terecht bij het menu Fruit: na 
een film over het kweken van 
groente en fruit zijn er ‘fruithap-
jes’. Wie veel over voedsel weet, 
kan  meedoen aan de foodquiz. 
 VERKADEFABRIEK.NL

Évolution speelt 
knap in op de 
angst om opge-
slokt te worden 
(door de peilloze 
zee, door de moe-
der) en is sterk in 
het oproepen van 
een naargeestig 
gevoel dat zich 
moeilijk laat af-
schudden. Deze 
wereld bevindt 
zich ver van de 
onze, het is een 
tussenplek waar 
andere regels gel-
den. Ook de sterk 
visuele film zelf 
valt tussen ver-
schillende genres 
en onttrekt zich 
aan conventies. 
11111
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NOMA – MY PERFECT STORM



Wageningen
4 Filmhuis Movie W
Generaal Foulkesweg 42a (‘t Ven-
ster) | moview.nl 
El abrazo de la serpiente wo 4, ma 
9 en wo 11 mei, 20.30 | Belgica za 7, 
di 10, vr 13 en di 17 mei, 20.30 | zo 8 
mei, 16.00 | Les innocentes vr 6, zo 
8, za 14, ma 16 en wo 18 mei, 20.30 
| Much Loved ma 2 mei, 20.30 | The 
Land of the Enlightened di 24, vr 27, 
za 28 en ma 30 mei, 20.30 | Préjudi-
ce do 12, zo 15, vr 20, ma 23 en wo 25 
mei, 20.30 | Room di 3 mei, 20.30 | 
Tomorrow do 19, za 21, do 26 en di 31 
mei, 20.30 | Cinema al Giro zo 1 mei, 
16.00 deel 1: Vier korte documentai-
res | 20.30, deel 2: Pantani the ac-
cidental death of a cyclist | Heimat 
Deel 1.1: Fernweh (1919-1928) zo 22 
mei, 20.00 | Deel 1.2: Die Mitte der 
Welt (1929-1933) zo 29 mei, 20.00 

Weesp
4 Theater City Of Wesopa
Herengracht 23 | 0294-458 093 | 
wesopa.nl 
Land of Mine do 12 mei, 20.00 | The 
Revenant do 28 apr en zo 1 mei, 
20.00 

Winterswijk
4 Filmhuis/Servicetheater 
Skopein
Meddosestr 4-8 | 054-352 1515 | 
filmhuiswinterswijk.nl 
99 Homes di 10 mei, 18.30 en 21.00 
| Belgica di 24 mei, 18.30 en 21.00 | 
Brooklyn di 31 mei, 18.30 en 21.00 | 
Room di 17 mei, 18.30 en 21.00

Woerden
4 AnnexCinema
Rosmolenlaan 1 | 0348-436 510 | 
annexcinema.nl
Verwacht (o.v.b.) Angry Birds: De 
Film (3D) wo 18 mei | Bad Neigh-
bours 2 do 5 mei | Captain America: 
Civil War do 28 apr | Money Monster 
do 12 mei | Mother’s Day do 28 apr | 
Nice Guys do 19 mei 

Zaandam
4 Filmtheater De Fabriek
Jan Sijbrandsteeg 12 | 075-631 1993 
| Reserveren via belbios | de-fa-
briek.nl
An vr 13 t/m zo 15, di 17, do 19 t/m ma 
23 en wo 25 mei | Belgica do 26 t/m 
zo 29 en di 31 mei | Beyond Sleep vr 
6 t/m zo 8, wo 11 t/m ma 16, wo 18, vr 
20 t/m zo 22 en di 24 mei | Experi-
menter do 28 apr t/m ma 2 mei, wo 
4 t/m zo 8 en di 10 mei | Hail, Cae-
sar! do 12 t/m zo 15, di 17, do 19 t/m di 
24, za 28 en di 31 mei | Ik wil geluk-
kig zijn ma 9 (met nagesprek met re-
gisseur) en wo 11 mei | Knielen op een 
bed violen do 12 (met nagesprek re-
gisseur en producent) t/m ma 16, 
wo 18 t/m zo 22, di 24, do 26 t/m za 
28, ma 30 mei en wo 1 jun | Much Lo-
ved do 28 apr t/m zo 1 mei, di 3, do 5, 
vr 6 en zo 8 mei (zo 8 mei met moe-
derdagkorting voor alle vrouwen) | 
The Revenant vr 29 apr t/m zo 1 mei 
en di 3 mei | Room do 26 t/m ma 30 
mei en wo 1 jun | Spotlight do 28 apr 
t/m ma 2 mei, wo 4, vr 6, za 7, zo 8 en 
di 10 mei | Tony do 5 mei (met gra-
tis Tony Chocolony chocoladereep) 
| Film & Psychiatrie Experimenter 

do 28 apr | MuziekFilmFestival Let’s 
Get Lost Cloclo zo 29 mei, 20.15 | 
Let’s Get Lost zo 29 mei, 16.16 | Little 
Girl Blue za 28 mei, 19.30 | Straight 
Outta Compton za 28 mei, 21.45 | La 
vie en rose vr 27 mei, 19.30 

Zaltbommel
4 Filmtheater Cinemaarten
In Theater de Poorterij Nieuw-
straat 2 | Reserveren via e-mail 
cinemaarten@planet.nl | Aanvang: 
20.15
The Assassin di 10 mei | Beyond 
Sleep di 3 mei | De Helleveeg di 31 
mei | Les innocentes di 17 mei | The 
Wakhan Front di 24 mei 

Zevenaar
4 Filmhuis Zevenaar
Wittenburgstr 14 | 0316-331 527 | 
Reserveringen 0316-344 250 (na 
19.15) | filmhuiszevenaar.nl 
Belgica ma 23 en di 24 mei | za 21, 
zo 22 en wo 25 mei, 20.15 | The Big 
Short ma 16 mei, 14.30 | za 14, zo 
15 en di 17 mei, 20.15 | Brooklyn di 
31 mei, 10.30 | vr 27 en ma 30 mei, 
14.30 | vr 27 en ma 30 mei, 20.15 
| David Bowie IS do 5 en vr 6 mei, 
20.15 | Dust in the Wind di 17 mei, 
10.30 | wo 18 mei, 20.15 | Hail, Cae-
sar! ma 2 mei, 14.30 | di 3 mei, 20.15 
| De Helleveeg di 24 mei, 10.30 | do 
19, vr 20, wo 25, zo 29 mei en wo 1 
juni, 14.30 | vr 20, ma 23, di 24, za 
28 en zo 29 mei, 20.15 | Knielen op 
een bed violen zo 1, ma 9, wo 11, do 
12 en vr 13 mei, 14.30 | ma 2 en di 10 
mei, 20.15 | Krigen do 26, di 31 mei, 
14.30 | do 26, di 31 mei en wo 1 juni, 
20.15 | Land of Mine wo 4 mei, 14.30 
en 20.15 | Much Loved di 17 en wo 18 
mei, 14.30 | do 12 en ma 16 mei, 20.15 
| Problemski Hotel di 10 mei, 10.30 | 
ma 9 en wo 11 mei, 20.15 | Youth di 10 
mei, 10.30 | za 7 en zo 8 mei, 20.15 | 
Cinema al Giro Programma met vier 
korte documentaires + de langere 
documentaire Pantani the acciden-
tal death of a cyclist zo 1 mei 

Zierikzee
4 Filmtheater Zierikzee
Korte Nobelstraat 37-39 | 0111-411 
223 | fizi.nl
Knielen op een bed violen ma 2 en di 
3 mei | Verwacht Rokjesdag 

Zoetermeer
4 Filmhuis Cameo
Theaterplein 10 | filmhuiscameo.nl 
Belgica di 17 mei, 20.00 | Elser di 3 
mei, 20.00 | De Helleveeg di 24 mei, 
20.00 | Publieke Werken di 31 mei, 
20.00 | Suffragette di 10 mei, 20.00 
| Süskind do 5 mei, 13.30 

Zutphen
4 Filmtheater Luxor
Houtmarkt 64 | 0575-513 750 | 
luxorzutphen.nl
Abrazo de la serpienta do 19 mei, 
20.00 | vr 20 mei, 20.30 | za 21 mei, 
21.00 | di 24 mei, 14.30 | wo 25 mei, 
13.00 | Alias Maria za 7 mei, 18.30 | 
di 10 mei, 20.00 | An vr 6 mei, 20.30 
| zo 8 mei, 20.00 | Anomalisa vr 27 
mei, 20.30 | The Assassin zo 1 mei, 
20.00 | The Big Short di 3 mei, 14.30 
| wo 4 mei, 13.00 | Fateless di 3 en di 
17 mei, 20.00 | A Good Woman zo 15 
mei, 14.30 | Hail, Caesar! vr 20 mei, 
17.00 | zo 22 mei, 20.00 | De Helle-
veeg do 12 en ma 16 mei, 20.00 | vr 
13 mei, 17.00 | za 14 mei, 21.00 | di 17 
mei, 14.30 | wo 18 mei, 12.00 | Hit-
chcock/Truffaut wo 4 mei, 20.30 | 
Jagten zo 1 mei, 14.30 | Mediterranea 
za 14 mei, 18.30 | wo 18 mei, 20.00 
| De Missie vr 13 mei, 20.30 | zo 15 
mei, 20.00 | Mountains May Depart 
do 26, zo 29 en ma 30 mei, 20.00 | 
vr 27 mei, 17.00 | za 28 mei, 21.00 | di 
31 mei, 14.30 | Much Loved za 21 mei, 
18.30 | ma 23 en di 24 mei, 20.00 
| Silent Words wo 11 mei, 20.00 | 
Spotlight do 5 en ma 9 mei, 20.00 | 
vr 6 mei, 17.00 | za 7 mei, 21.00 | di 10 
mei, 14.30 | wo 11 mei, 13.00 | Tim-
buktu zo 29 mei, 14.30 | Tony za 28 
mei, 18.30 | di 31 mei, 20.00 | Ven-
go zo 8 mei, 14.30 | Vogels in Zut-
phen wo 25 mei, 20.00 | Cinema al 
Giro ma 2 mei, 19.30 Blok 1: Vier kor-

te documentaires ma 2 mei, 19.30 | 
21.30 Blok 2: drie prijswinnaars van 
de Fiets Film Nacht + de documen-
taire Pantani the Accidental Death 
of a Cyclist | Eerbetoon aan filmma-
ker Henk van der Linden Avonturen 
van Pietje Bell wo 18 mei, 15.30 

Zwolle
4 Filmtheater Fraterhuis
Blijmarkt 25 | Reserveren via web-
site | filmtheaterfraterhuis.nl
Brooklyn vr 13 en za 14 mei, 21.00 | 
zo 15 mei, 20.00 | ma 16 mei, 16.15 
| wo 18 en vr 20 mei, 14.00 | za 21 
mei, 14.30 | zo 22 mei, 11.15 | ma 23 
mei, 19.45 | wo 25 mei, 16.00 | Ed-
die The Eagle do 5 mei, 14.00 | vr 6 
en wo 11 mei, 16.30 | za 7 mei, 16.45 
| zo 8 mei, 13.30 | ma 9 mei, 20.30 
| Experimenter vr 13 mei, 16.00 | zo 
15 mei, 16.30 | wo 18 mei, 13.30 | 
Eye In The Sky do 12 en wo 18 mei, 
19.45 | vr 13 t/m zo 15 mei, 19.30 | 
ma 16 mei, 18.30 | di 17, do 19 en wo 
25 mei, 14.00 | vr 20 en za 21 mei, 
21.30 | zo 22 mei, 18.00 | di 24 mei, 
20.30 | Freeheld do 19, wo 25 en di 
31 mei, 20.30 | vr 20 en za 21 mei, 
19.00 | zo 22 mei en wo 1 jun, 16.00 
| ma 23 en di 24 mei, 14.30 | do 26 
mei, 14.00 | vr 27 mei, 21.30 | za 28 
mei, 18.00 | zo 29 mei, 20.00 | Heart 
of a Dog vr 27 mei, 16.00 | zo 29 mei, 
18.30 | di 31 mei, 14.00 | De Helle-
veeg do 26 mei, 19.45 | vr 27 mei en 
wo 1 jun, 16.30 | za 28 mei, 16.45 | zo 
29 mei, 13.30 | Un Homme à la Hau-
teur do 12 en wo 18 mei, 20.30 | vr 13 
en za 14 mei, 19.00 | zo 15 en ma 16 
mei, 16.00 | di 17 en do 19 mei, 14.30 
| vr 20 en za 21 mei, 21.15 | zo 22 mei, 
20.00 | di 24 mei, 19.45 | wo 25 mei, 
16.30 | Knielen op een bed violen vr 
6, wo 11, ma 16, vr 27 mei en wo 1 jun, 
14.00 | za 7, za 14 en za 28 mei, 14.30 
| zo 8 mei, 11.15 | vr 20 mei, 16.30 | za 
21 mei, 16.45 | zo 22 mei, 13.30 | Kri-
gen vr 20 mei, 13.30 | za 21 mei, 17.00 
| ma 23 mei, 20.30 | Louis Theroux: 
Louis Theroux: My Scientology Mo-
vie vr 6 mei, 13.30 | za 7 mei, 17.00 | 
ma 9 mei, 19.45 | Love & Friendship 
do 26 mei en wo 1 jun, 20.30 | vr 27 
en za 28 mei, 21.00 | zo 29 mei, 16.00 

Don’t try this at home
Het Dutch Mountain Film Festival 
is nog maar een paar maanden ach-
ter de rug, maar we kunnen alweer 
naar een ander festival met ruige 
bergfilms. De Banff Mountain Film 
Festival World Tour reist door bijna 
veertig landen, waaronder 
Nederland. Het festival, dat al sinds 
1976 bestaat en is genoemd naar 
het dorpje in de Canadese Rocky 
Mountains waar het is ontstaan, is 
het grootste festival voor avontuur-
lijke bergfilms. Vorig jaar trok het 
ruim 750 duizend bezoekers. Wie 
stille meditatieve natuurfilms 
zoekt, is het bij het festival aan het 
verkeerde adres, maar wie de 
adrenaline wil opjagen, is op de 
juiste plek. Festival is misschien 
een groot woord voor één avond 
filmvertoningen in Theater 
Zuidplein (Rotterdam, 2 mei), Vue 
Eindhoven (3 mei), Kinepolis 
(Enschede, 6 mei), Omni Centrum 
Lourdeskerk (Den Haag, 7 mei), 
Podium Mosaiek (Amsterdam, 8 
mei), Vue Deventer (9 mei) en 
ZIMIHC Theater Stefanus 

(Utrecht, 10 mei). Het twee uur du-
rende programma telt negen films. 
Een greep. In The Rocky Mountains 
Traverse maken twee paragliders 
een zweeftocht van zevenhonderd 
kilometer boven de Canadese 
Rocky Mountains. In The Important 
Places maken een vader en zijn 
zoon een kajaktocht over de onstui-
mige Colorado River. Curiosity 
portretteert ultramarathonlopers 
op de Mont Blanc. In Climbing Ice: 

The Iceland Trifecta halen twee ijs-
klimmers halsbrekende toeren uit. 
Mexico in 55 Hours laat zien dat je in 
twee etmalen van Veracruz naar 
Mexico kan vliegen, daar een berg 
kan beklimmen, vervolgens naar 
beneden kan skiën en weer terug 
naar Veracruz kan vliegen om na 
het weekend keurig op tijd weer op 
kantoor te zitten. En Showdown at 
Horseshow Hell toont bergbeklim-
mers die dingen doen die je beter 
niet kunt proberen als je leven je lief 
is. Vanuit een bioscoopstoel ernaar 
kijken kan zonder gevaar.

BEVER.NL/BANFF
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THE ROCKY MOUNTAINS TRAVERSE

De Pue, van huis 
uit journalistiek 
fotograaf, reisde 
voor deze poëti-
sche ‘state of the 
nation’ ruim zeven 
jaar door Afghani-
stan. Juist door 
daarbij afstand te 
nemen van de do-
cumentaire reali-
teit, geeft The 
Land of the Enligh-
tened een glashel-
der beeld van het 
kruitvat dat Af-
ghanistan inmid-
dels is, en de 
vruchtbare voe-
dingsbodem die 
dat biedt voor fun-
damentalisme en 
geweld.
11111
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Terug naar de Heimat
Oké, je moet er even voor gaan zit-
ten, want de complete serie duurt 
bijna zestig uur. Maar als je de hele 
Heimat (drie delen en een epiloog 
en als slotstuk een proloog) van 
Edgar Reitz uitzit, heb je een ge-
weldig inzicht in de Duitse ge-
schiedenis van de twintigste eeuw, 
gezien door de ogen van de inwo-
ners van een dorpje. Dit perspec-
tief maakt Heimat tot een unieke 
serie. Het gaat niet om de grote 
historische gebeurtenissen, maar 
over de weerklank die deze hebben 
in het dorpje Schabbach. De eerste 
elf afleveringen tellende, 890 mi-
nuten durende serie werd in 1984 
onder de titel Heimat – Eine 
Deutsche Chronik uitgezonden. Hij 
voert in Schabbach de uit de Eerste 
Wereldoorlog teruggekeerde vete-
raan Paul Simon op, die trouwt 
met Maria, de dochter van een rij-
ke landeigenaar. Het stel krijgt 
twee kinderen, Anton en Ernst, 
maar het gezinsgeluk valt in dui-
gen als de door zijn oorlogserva-

ringen getormenteerde Paul zon-
der iets te zeggen in zijn eentje 
naar Amerika emigreert. Niemand 
hoort meer iets van hem, maar 
Maria blijft op hem wachten. 
Ondertussen verstrijken tientallen 
jaren, want de serie speelt zich af 
tussen 1919 en 1982. Heimat – Eine 
Deutsche Chronik  was na dertig 
jaar aan een digitale poetsbeurt 
toe. Het glasheldere resultaat is te 
zien in zes filmtheaters. De Lieve 
Vrouw in Amersfoort vertoont het 
bijna vijftien uur durende Heimat 
– Eine Deutsche Chronik op drie 
achtereenvolgende dagen (22-25 
mei). Podium Gigant in Apeldoorn 
doet het in twee dagen (21-22 mei). 
Groninger Forum, Movie W in 
Wageningen en het Fraterhuis in 
Zwolle vertonen de serie vanaf 22 
mei op zeven zondagen.Film-
theater ’t Hoogt in Utrecht kiest 
met als begin 25 mei voor zeven 
woensdagen. Ga dat zien! Als je 
onverhoopt toch niet kan, koop 
dan digitaal opgepoetste dvd-box.

HEIMAT
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| ma 30 mei, 19.45 | di 31 mei, 14.30 
| Men & Chicken do 5 mei, 16.00 | 
vr 6, za 7, vr 13 en za 14 mei, 21.30 | 
zo 8 mei, 19.30 | di 10 en do 12 mei, 
14.00 | wo 11 en di 17 mei, 19.45 | zo 
15 mei, 12.00 | Monsieur Chocolat 
do 5, wo 11 en di 17 mei, 20.30 | vr 6 
en za 7 mei, 19.00 | zo 8 mei, 16.00 | 
di 10 mei, 14.30 | vr 13 en wo 18 mei, 
16.30 | za 14 mei, 16.45 | zo 15 mei, 
13.30 | Mountains May Depart vr 13 
mei, 13.30 | za 14 mei, 17.00 | ma 16 
mei, 19.45 | Quand On a 17 Ans vr 21 
mei, 13.30 | zo 29 mei, 16.30 | ma 
30 mei, 20.30 | di 31 mei, 19.45 | Re-
member do 19 mei, wo 25 mei en wo 

1 jun, 19.45 | vr 20 en za 21 mei, 19.30 
| zo 22 mei, 12.00 | di 24 mei, 14.00 
| do 26 en ma 30 mei, 14.30 | vr 27 
en za 28 mei, 19.00 | zo 29 mei, 11.15 
| Room do 5 mei, 16.30 | vr 6 en za 
7 mei, 21.15 | zo 8 mei, 20.00 | ma 9 
en do 12 mei, 14.30 | vr 13 mei, 14.00 
| zo 15 mei, 11.15 | ma 16 mei, 20.30 
| wo 18 mei, 16.00 | Der Staat Ge-
gen Fritz Bauer do 5 mei, 13.30 | vr 
6 en za 7 mei, 19.30 | zo 8 mei, 12.00 
| di 10 mei, 19.45 | wo 11 mei, 16.00 | 
That Sugar Film vr 20 mei, 16.00 | zo 
22 mei, 16.30 | wo 25 mei, 13.30 | To-
morrow do 5 mei, 19.45 | vr 6 mei, 
16.00 | zo 8 mei, 16.30 | ma 9 mei, 

14.00 | di 10 mei, 20.30 | wo 11 mei, 
13.30 | Truman vr 27 mei, 19.30 | za 
28 mei, 20.00 | zo 29 mei, 12.00 | wo 
1 jun, 13.30 | Verwacht Compostel-
le, le Chemin de la Vie | A Hologram 
for the King | Maggie’s Plan | Een 
man die Ove heet | A Second Chan-
ge | Première Praatje Freeheld do 19 
mei, 19.00 (inleiding + koffie achter-
af) | Fraterhuisfilm Pop-up Cinema 
in de Grote Kerk Boychoir za 21 en zo 
22 mei, 21.30 | Filmevenement Hei-
mat - Een Duitse Kroniek De 892 mi-
nuten durende film is de komende 
zeven weken in zeven delen te zien. 
Heimat: deel 1 - Fernweh (1919 – 
1928) zo 22 mei, 19.30 en ma 23 mei, 
14.00 | Heimat: deel 2 - Die Mitte der 
Welt (1929 – 1933) zo 29 mei, 19.30 
| ma 30 mei, 14.00 | Café Zinnema 
The Forest za 28 mei, 22.15 

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.

Apeldoorn
4 Filmtheater/Podium Gigant
Buurman & Buurman, al 40 jaar 
beste vrienden 4+ zo 1 t/m zo 8 mei

Arnhem
4 Focus Filmtheater
Minoes 6+ vanaf zo 15 mei | Pluk van 
de Petteflet 4+ vanaf za 14 mei | Wi-
plala 6+ vanaf za 14 mei | Peuter-
ochtend Molletje en zijn vriendjes 
3+ di 17 en wo 18 mei, 9.45 

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

El clan      11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Degradé      11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Demolition       11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Eddie the Eagle      11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Franny      11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Hardcore Henry      11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Heart of a Dog      11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111

The Huntsman Winter’s War      11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

The Jungle Book      11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Kollektivet      11111 11111 111231 111231 11111 11111 11111 111231 11111 11111

Kung Fu Panda 3      11111 11111 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111

Mammal      11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Men and Chicken       11111 112311 112311 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Monsieur Chocolat       11111 111231 11111 11111 11111 111231 111231 11111 11111 11111

Next to Her      11111 111231 111231 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111

Le nouveau      11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

The Prosecutor, the Defender, the Father and His Son     11111 111231 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111

Der Staat gegen Fritz Bauer      11111 111231 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Tomorrow       11111 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111

Tony       11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Triple 9      11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Trumbo      11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
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Rotterdams  
Open Doek Festival 
Op 17, 18 en 19 juni 2016 vindt het 
Rotterdams Open Doek Festival 
plaats. Drie dagen korte film met 
onder meer een uitgebreid film-
programma, een competitie voor 
scholen, seminars en speeddates 

met professionals voor nieuw ta-
lent! 

LantarenVenster organiseert 
met een enthousiaste groep men-
sen uit het Rotterdamse mediaveld 
maandelijks Rotterdams Open 
Doek. De avonden zijn een podium 
en een ontmoetingsplaats voor 
filmmakers, een kweekvijver voor 
nieuw filmtalent en een ode aan de 
korte film. Het jubileumjaar wordt 
gevierd met een speciale festivale-
ditie waar de lijn van de avonden 
wordt doorgetrokken: filmmakers 
krijgen de kans om hun film te ver-
tonen. 

Kom drie dagen genieten van 
alle parels die de Rotterdamse 
filmwereld voortbrengt! Kom in 
contact met professionals en laat 
je inspireren door wat je ziet en 
hoort.

ADVERTORIAL

Giro d’Italia
Er zijn mensen die bij het woord 
giro niet denken aan bankbetalin-
gen en -afschriften, maar aan wiel-
rennen in Italië, ofwel: de Giro d’ 
Italia. Voor die mensen presente-
ren tien Gelderse filmtheaters van 
20 april t/m 7 mei het programma 
Cinema al Giro. De aanleiding is 
uiteraard de start van de Giro op 6 
mei in Apeldoorn. Het programma 
bestaat uit twee filmblokken, 
waarin de Giro en het wielrennen 
van veel kanten worden belicht. De 
traditie, schoonheid en het afzien, 
maar ook de markante wielrenners 
die de Giro zijn heroïek en tragiek 
bezorgden. Bij het eerste denken 
we bijvoorbeeld aan de krachtpat-
ser Gino Bartali (1914-2000), die 
de Giro drie keer won (en de Tour 
de France twee keer). Bij het tweede 
aan de tragische Marco Pantani, die 
in 1998 zowel de Giro als de Tour de 
France won, maar zes jaar later op 
34-jarige leeftijd na dopingschan-
dalen en zware depressies aan een 
hartstilstand overleed. Zijn tragi-
sche geschiedenis komt aan bod in 
de documentaire Pantani, the 
Accidental Death of a Cyclist 

(James Erskine, 2014). Naast deze 
film zijn vier korte wielerdocu-
mentaires te zien. In Pijn van de 
Kou reconstrueert Wilfried de Jong 
met Erik Breukink en Johan van de 
Velde de legendarische etappe uit 
de Giro van 1988. Johan van de 
Velde leek die te gaan winnen, maar 
verloor alsnog de rit toen het weer 
omsloeg. In Een Hemel vol fietsen 
bezoekt De Jong het fietsbede-
vaartsoord Madonna del Ghissalo 
en de Italiaanse wielerheld Gino 
Bartali. Gerben Karsten, die als bij-
naam ‘de clown van het peleton’ 
had, is te zien in een oude afleve-
ring van De Jongs programma 
Holland Sport. En met Il Lom-
bardia brengt Johannes Sigmond, 
beter bekend als Blaudzun, een ode 
aan de laatste Italiaanse klassieker 
van het wielerseizoen, waarin de 
renners rond het Comomeer rijden. 
De deelnemende Gelderse theaters 
zijn Filmhuis Oosterbeek, Focus 
Filmtheater Arnhem, Gigant 
(Apel doorn), Barghse Huus 
(’s-Heerenberg), Movie W (Wage-
ningen), Filmhuis Zevenaar, Film-
theater Luxor (Zutphen), Lux 
(Nijmegen), Lingefilm (Gelder-
malsen) en Gruitpoort (Doeti-
chem). LINGEFILM.NL

PIJN VAN DE KOU

De film portret-
teert Trumbo als 
een gezellige ge-
zinsman en poli-
tieke liberaal en 
niet als de diehard 
communist die hij 
lange tijd was. 
Trumbo was geen 
heilige maar lange 
tijd een commu-
nistische gelovi-
ge. De stalinist, 
naïeveling en held 
verdient een film 
met meer lef dan 
het schoonge-
boende Trumbo. 
Evenals de kijker.
11111
Jos van der Burg in de 
Filmkrant
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Bergen
4 Fth CineBergen/Zwarte Schuur
Buurman & Buurman - Al 40 jaar 
beste vrienden! 4+ wo 4 mei, 14.30 
| Operatie Noordpool 7+ ma 2 mei, 
14.30 | Robinson Crusoe 6+ di 3 mei, 
14.30 

Breda
4 Chassé Cinema
Buurman & Buurman 4+ wo 4 mei, 
11.00 | Jack bestelt een broertje 6+ 
vanaf zo 15 mei | De kleine prins (3D) 
5+ vanaf zo 22 mei

Den Haag
4 Nutshuis
Iep 6+ wo 4 mei, 13.30 en 15.30 | za 
7 mei, 11.00 | Kauwboy 6+ wo 18 mei, 
13.30 en 15.30 | za 21 mei, 11.00 | Het 
molletje 4+ wo 11 mei, 13.30 en 15.30 
| za 14 mei, 11.00 | Wallace & Gromit 
6+ wo 25 mei, 13.30 en 15.30 | za 28 
mei, 11.00 

Deventer
4 Filmhuis De Keizer
Hocus Pocus met Alfons Alfrink 4+ 
vanaf zo 1 mei | Nog te zien Operatie 
Noordpool 7+

Drachten
4 Schouwburg de Lawei
Zootropolis 6+ zo 1 mei, 15.00 | Peu-
terpret Buurman & Buurman 4+ zo 
29 mei, 11.00 

Gouda
4 Filmhuis
Kleine Nicolaas gaat op vakantie 6+ 
zo 1, wo 4 en zo 8 mei, 14.00 

Middelburg
4 Cinema Middelburg
Buurman & Buurman – Al 40 jaar 
beste vrienden 4+ ma 2, t/m vr 6 en 
zo 8 mei, 14.00 

Purmerend
4 Filmhuis Purmerend
Woezel & Pip op zoek naar de Slod-
dervos 4+ zo 15 mei 

Schiedam
4 Wenneker Cinema
Buurman & Buurman 4+ do 5 t/m za 
7 mei, 15.00 | zo 8 mei, 13.00 | Ro-
binson Crusoe 4+ do 28 t/m za 30 
apr, ma 2 mei en di 3 mei, 15.00 | zo 
1 mei, 13.00 

Soest
4 Filmhuis Artishock
Menino, Boy and the World 6+ vr 6 
mei, 16.00 

Utrecht
4 ’t Hoogt
Binnenstebuiten 6+ di 3 mei, 14.00 
| Shaun het schaap 4 + do 5 mei, 
13.00 (+ animatie workshop) | Wip-
lala 4+ te zien in mei 

Veendam
4 Filmhuis vanBeresteyn
Buurman & Buurman 4+ zo 22 mei, 
10.30 | Zootropolis 6+ wo 4 mei, 
14.00 

Zaandam
4 Filmtheater De Fabriek
Buurman & Buurman 4+ do 28 en za 
30 apr, zo 1, do 5, za 7, zo 8, zo 15, zo 
22 en zo 29 mei 

Zevenaar
4 Filmhuis Zevenaar
Woezel & Pip 4+ do 5 mei, 10.30 | zo 
8 mei, 14.30 | Zootropolis 6+ vr 6 en 
za 7 mei, 14.30 

Zwolle
4 Filmtheater Fraterhuis
Beestenboot 6+ za 7 en za 14 mei, 
15.00 | zo 8 en zo 15 mei, 14.00 | ma 
16 mei, 13.30 | Inside Out (Binnen-
stebuiten) 6+ za 21 en za 28 mei, 
15.00 | zo 22 en zo 29 mei, 14.00

Guillermo Fran-
cella is fenome-
naal als de ijskou-
de, dominante  
Puccio. Zijn witte 
haar, grijze wenk-
brauwen en lichte 
ogen maken hem 
tot een elegante 
sociopaat, een ijs-
koude patriarch. 
Kortom: het nette 
gezicht van het 
kwaad dat Argen-
tinië zo lang be-
heerste.
111231
Barend de Voogd over El clan 
in de Filmkrant

Lezersacties mei
Creative Control
 

Brooklyn NY, de nabije toekomst. 
David (Benjamin Dickinson) werkt 
voor een überhip reclamebureau 
dat de opdracht binnensleept om 
een campagne te ontwikkelen voor 
een revolutionaire nieuwe augmen-
ted-reality bril. Ter inspiratie mag 
David de Augmenta een maand lang 
testen. Hij kan de verleiding niet 
weerstaan om met het apparaat een 
avatar te creëren van Sophie, de 
aantrekkelijke vriendin van zijn 
beste vriend. Geobsedeerd door de 
virtuele relatie neemt David’s reali-
teitsbesef in hoog tempo af. 
Creative Control was te zien op het 
Imagine Film Festival en gaat op 19 
mei in première in zo’n 12 filmthea-
ters door heel Nederland. Vanaf die 
datum is de film ook beschikbaar op 
Filmthuis en te streamen via de 
websites van de deelnemende thea-
ters. Voor lezers van de Filmkrant 
stelt de Film freak tien Filmthuis-
vouchers beschikbaar waarmee 
Creative Control gratis online te 
zien is.

Carol
New York, be-
gin jaren ’50. 
The re se Belivet 
(Roo  ney Mara) 
werkt in een 
warenhuis in 
Man hattan en 
droomt van een 
zingevend be-

staan als ze Carol Aird (Cate 

Blanchett) ontmoet, een verleide-
lijke vrouw die gevangen zit in een 
mislukt huwelijk. De vonk slaat 
onmiddellijk over. “Het grootste 
compliment dat je een filmmaker 
misschien kunt geven, is dat hij 
ook het levenloze tot leven brengt”, 
aldus de Filmkrant. “[Regisseur 
Todd] Haynes moet een enorme 
perfectionist zijn om de vlakken in 
het beeld zo te kunnen bespelen, 
zo tastbaar te kunnen maken. 
Velours, bont, leer, hout, alles leeft 
en ademt door precies het juiste 
licht, de juiste kleurcontrasten en 
de juiste afstand tot de camera. Dat 
is ook te danken aan cameraman 
Ed Lachman.” Homescreen stelt vijf 
dvd’s van Carol beschikbaar voor 
lezers van de Filmkrant.

Follow the Money

Follow the Money, een financieel 
misdaaddrama van de BAFTA 
Award-winnende scenarist Jeppe 
Gjervig Gram (Borgen), is het nieu-
we paradepaardje van de Deense 
omroep DR, die eerder tekende 
voor The Killing, Borgen en The 
Legacy. Vlakbij een windmolen-
park wordt een lijk gevonden. 
Inspecteur Mads bijt zich vast in 
de zaak en gaat op zoek naar het 
verband tussen de dode en ver-
meende wantoestanden binnen de 
energiesector, waarin de overlede-
ne werkzaam was. Hij stuit op ver-
dachte financiële praktijken bij 
Energreen, een snel groeiend groe-
ne-energie imperium dat geleid 

wordt door de charismatische 
CEO Alexander (Lie Kaas). Follow 
the Money is een tiendelige serie 
met in de hoofdrollen Thomas Bo 
Larsen (Jagten), Nikolaj Lie Kaas 
(The Killing, De Fazanten moorde-
naars), Esben Smed Jensen 
(Sommeren ’92) en Natalie 
Madueño. Lumière stelt vijf dvd’s 
van Follow the Money beschikbaar 
voor lezers van de Filmkrant.

Ixcanul
Aan de voet van 
de vulkaan Ix-
ca nul woont de 
17-jarige Maria 
samen met haar 
ouders. Zij be-
horen tot een 
kleine Maya-
gemeenschap 
die leeft van de 
koffieteelt. 

Maria staat op het punt uitgehu-
welijkt te worden aan Ignacio, de 
voorman op de plantage, maar hei-
melijk verlangt ze naar de koffie-
plukker Pepe. “Ixcanul, winnaar 
van de Berlijnse Alfred Bauerprijs, 
vangt de leefwereld van een pu-
bermeisje uit een geïsoleerde 
Maya gemeenschap in Guatemala 
in onvervalste schoonheid”, 
schreef de Filmkrant. “[Regisseur] 
Jayro Bustamante kent de gesloten 
Maya-gemeenschappen niet van 
binnen, maar wel van dichtbij — hij 
groeide op in de hooglanden en 
vergezelde als kind zijn moeder op 
haar medische voorlichtingscam-
pagnes. Die vertrouwdheid met 
het onderwerp valt aan de film af te 
lezen.” Twin Pics stelt vijf dvd’s van 
Ixcanul beschikbaar voor lezers van 
de Filmkrant.

Interesse?
Stuur een email met naam en adres 
naar info@filmkrant.nl en geef 
daarin aan voor welke actie u be-
langstelling hebt. N.B. Slechts één 
actie per inzender en wie het eerst 
komt, die het eerst maalt. Deze  
actie loopt tot 2 juni. Winnaars 
ontvangen bericht en over de uit-
slag kan niet gecorrespondeerd 
worden.
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De F i lmkrant   steunt het

vakant iepark

Bio Vakantieoord
jij toch ook?

sms BIO naar 4333 en doneer 2 euro

www.stichtingbio.nl

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

BEKENDE FILM
M

AKERS PAUL RUVEN 

EN M
ARIAN BATAVIER W

ERKTEN 

O.A. M
EE AAN ‘ALASKA’, DAT EEN 

OSCAR VOOR BESTE BUITENLANDSE 

STUDENTENFILM
 W

ON.

LEES HET
VANDAAG!

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

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

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

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

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

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

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

Paul Ruven & Marian Batavier het gouden
FILMIDEE

IEDEREEN
KAN HET !
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Bestemd voor jonge filmjournalisten tot onge-
veer 30 jaar met al enige (schrijf)ervaring.

Duur workshop Maandag 6 juni t/m vrijdag 10 
juni dagelijks vanaf 14.00 uur tot ca. 21.00 uur 
op de redactie van de Filmkrant. Inclusief geza-
menlijk film kijken en tijd om onderzoek te doen 
en te schrijven. Hou er rekening mee dat je het 
weekend na de cursus nog wat tijd moet inrui-
men om je artikel of video-essay te voltooien! 
Maandag 30 mei van 18 tot 19.30 is de eerste 
bijeenkomst op de redactie van de Filmkrant.

Doel Een publicatie in de Filmkrant of filmkrant.
nl van juli/augustus. Er is ook de mogelijkheid 
om een video-essay te maken. De cursus is 
Nederlandstalig, voor de video-essays en film-
krant.nl bestaat de mogelijkheid om een 
Engelstalige bijdrage te leveren.

Begeleiding Dana Linssen en Ronald Rovers van 
de Filmkrant en eventuele gastsprekers.

Kosten €190,- voor 5 dagen.  
Studenten betalen €135,-.

Geïnteresseerden sturen voor vrijdag 6 mei 
2016 een pitch van 500 woorden voor een 
artikel of video-essay dat je tijdens de cursus 
wilt gaan maken, maximaal drie (gepubli-
ceerde) artikelen en/of video-essay’s, een 
relevant CV van maximaal 1 pagina en een 
motivatiebrief van maximaal 500 woorden 
waarin je uitlegt waarom je denkt de ideale 
kandidaat voor deze workshop te zijn naar 
info@filmkrant.nl. Deelnemers moeten een 
bewezen interesse hebben in filmgeschiede-
nis en filmkritiek. Maar uiteindelijk geven 
inzicht, passie voor film, visueel inzicht en 
schrijfvaardigheid de doorslag. Er is plaats 
voor minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers. 
We streven ernaar om de selectie op maandag 
9 mei bekend te maken. Er zal in de periode 
voorafgaande aan de workshop al informatie 
worden gedeeld over het programma en de 
bijlage. Ook deelnemers aan eerdere filmcur-
sussen worden uitgenodigd zich weer aan te 
melden!

Hou onze website in de gaten voor meer 
details. * Onder voorbehoud

Summerschool Filmkritiek
CRASH 

COURSE 
STEVEN 

SPIELBERG
Altijd al een keer voor de Film
krant willen schrijven? Doe dan 
nu mee aan onze zomerschool 
filmkritiek die dit jaar geheel in 
het teken zal staan van de  
Ameri kaanse filmmaker Steven 
Spielberg.*  
 
Het Amsterdamse EYE Film 
museum organiseert deze zomer 
een groot retrospectief over het 
werk van Steven Spielberg. Ter 
gelegenheid daarvan zal de 
Summerschool Filmkritiek die de 
Filmkrant nu voor de vierde maal 
in samenwerking met EYE 
organiseert geheel in het teken 
staan van Spielbergs films en zijn 
erfenis en invloed op jonge film
makers van nu. Samen maken we 
een bijlage die in het zomer
nummer van de Filmkrant zal 
verschijnen.
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OVER APPARATEN: VAN 
VITASCOPE TOT IPHONE
Alles wat je wilde weten over filmapparaten 
maar niet durfde te vragen.

DOOR ANDRÉ WAARDENBURG

Wie de geschiedenis van de filmwetenschap als acade-
misch vak bestudeert, zal zien dat het niet alleen on-
derhevig is aan naamsveranderingen als mediastudies 
en media-archeologie, maar ook aan trends en modes. 
In de jaren zeventig semiotiek, structuralisme en psy-
choanalyse, later aangevuld met feminisme, postmo-
dernisme, cognitivisme, new film history en nog een 
handvol benaderingen. Dit ging niet voorbij aan de 
samenstellers van de bundel Exposing the Film Appa-
ratus, Giovanna Fossati en Annie van den Oever. In hun 
inleiding merken ze op dat er iets cyclisch kleeft aan de 
discipline mediastudies. Zo memoreren ze dat het in de 
eerste decennia na de uitvinding van het medium film 
heel gebruikelijk was om in strikt technologische ter-
men over het nieuwe medium te praten. Dit boek is er 
in zekere zin een terugkeer naar. 

Uitgangspunt van het boek is de collectie filmappa-
raten die EYE en het filmarchief van de Rijksuniversiteit 
Groningen bezitten. In 2013 was er het symposium 
‘The Film Archive as a Research Laboratory’, waar 
medewerkers en curatoren van beide instellingen en 
(internationale) filmwetenschappers een lezing hiel-
den over een apparaat naar keuze uit die collecties. Die 
lezingen zijn nu gebundeld en vormen volgens Fossati 
en Van den Oever een vruchtbaar samenkomen van 
archiefpraktijk en theorie: ze bevatten zowel precieze 
beschrijvingen van de apparaten als reflecties over de 
maatschappelijke impact van technologie. Dit alles in 
het licht van de digitale omwenteling van het laatste 
decennium, een supersnelle revolutie die bijvoorbeeld 
kennis over analoge filmprojectie al vrijwel overschreef. 
Leenke Ripmeester, academica en projectionist, schrijft 
er een mooie bijdrage over onder de veelzeggende titel: 
‘The Erasure of Analog Film Projection’. Ze combineert 
theorie en praktijk, iets wat Guy Edmonds ook doet 
in zijn hoofdstuk over de Vitascope Movie Maker, een 
camera uit 1931 bedoeld voor de amateurfilmer. Voor 
tien dollar kon je met een compacte camera op pad. Iets 
wat Edmonds ook doet, om er spelenderwijs achter te 
komen wat de kwaliteiten en beperkingen zijn van deze 
camera - eentje waarmee hij zelf experimentele films 
maakt.

De Franse filmtheoreticus Roger Odin toont zich een 
enthousiast aanhanger van de mobiele telefoon als in-
strument om films mee te maken. Hij noemt het ‘p ci-

nema’: “cinema made while thinking portable”. En dat 
is iets heel anders dan de traditionele opvatting over 
cinema, met films die in het donker geprojecteerd wor-
den op een scherm in een zaal met mensen die allemaal 
aan hun stoel gekluisterd zijn.

Exposing the Film Apparatus bevat 29 essays over 
evenzoveel apparaten, onderverdeeld van klein en 
draagbaar tot groot en niet-draagbaar; van de iPhone 
tot 3D en Augmented Reality. Het is aan te bevelen 
de artikelen in kleine doses tot je te nemen: alles in 
één keer lezen maakt duizelig - de opsommingen van 
namen, uitvindingen, patenten, technologieën en 
feiten zijn soms wat te veel van het goede. Ook wint 
de (archief)praktijk het meestal van de theorie. Op 
een gegeven moment gaat dat toch een beetje schuren 
en verlang je terug naar de in filmstudies zo verguis-
de jaren zeventig. Het begrip ‘apparatus’ werd in de 
structuralistische jaren zeventig gekoppeld aan ideo-
logie en het effect van ‘de filmtekst’ op kijkers. Een 
belangrijke interventie die later werd genuanceerd, via 
een meer cognitieve benadering over de emoties van 
de toeschouwer. Desalniettemin is Exposing the Film 
Apparatus een welkome aanvulling, al was het maar als 
naslagwerk. Alles wat je wilde weten over filmappara-
ten maar niet durfde vragen.

Exposing the Film Apparatus: The Film 
Archive as a Research Laboratory  

SAMENGESTELD DOOR GIOVANNA FOSSATI EN ANNIE 

VAN DEN OEVER |  2016, AMSTERDAM UNIVERSITY 

PRESS |  478 PAGINA’S |  € 39,90   

Boeken kort
Reel History: The World According to the 
Movies  ALEX VON TUNZELMANN |  2015, ATLANTIC 

BOOKS |  € 17,99

Hoe zou de geschiedenis van de 
wereld eruitzien als we die aan-
nemen zoals hij in films getoond 
wordt? Met die vraag opent his-
toricus Alex von Tunzelmann 
haar boek Reel History, dat het 
resultaat is van haar jarenlange 
wekelijkse column in The Guar-

dian. Historische onjuistheden in films zijn vaak 
geen fouten, maar bewuste beslissingen die 
vanwege budget, logistiek of de verhaallijn 
genomen zijn. Ze hoeven dus ook niet afgestraft 
te worden. Het is echter wel belangrijk om je te 
realiseren hoe groot de invloed van films kan 
zijn en hoe makkelijk kijkers wat ze zien als 
waarheid accepteren. Tunzelmann analyseert 
films op hun historische correctheid, niet om de 
regisseur te sarren, maar omdat het volgens 
haar belangrijk is deze informatie aan de kijker 
mee te geven. Het is vaak voorgekomen dat een 
film de geschiedenis net wat verdraait en ver-
volgens als propaganda gebruikt wordt. Tunzel-
manns chronologisch opgebouwde boek behan-
delt een enorm aantal films, die ze stuk voor 
stuk uitgebreid uitpluist. 

Alex Cox’s Introduction to Film: A Director’s 
Perspective  ALEX COX |  2016, KAMERA BOOKS | 

€25,95

Wanneer critici, academici en 
theoretici over film praten, gaat 
het over theorie. Wanneer film-
makers over film praten, gaat 
het over het proces van kunst 
maken. Dit maakt Alex Cox’ boek 
uniek. De meeste boeken die een 
introductie tot film geven, 

behandelen puur de filmtheorie, maar regisseur 
Cox (Repo Man, Sid and Nancy) schrijft in zijn 
introductie alles waarvan hij denkt dat begin-
nende filmmakers het moeten weten. De taal 
van de camera, de verschillende rollen binnen 
de crew, welke lenzen er gebruikt worden, waar 
de financiering vandaan komt, enzovoort. Cox 
werd tot zijn eigen verbazing gevraagd om een-
malig het vak ‘Intro to Film’ te geven op de Uni-
versity of Colorado, en daar is dit boek het 
resultaat van. Het is dan ook opgebouwd als 
collegereeks. Er staat keurig aangegeven welk 
stukje van welke film je op welk moment hoort 
te kijken. Dit boek dient dus gelezen te worden 
in een makkelijk te verduisteren kamer, met een 
beamer en een hele grote stapel dvd’s. En 
mochten de films niet te vinden zijn, stelt Cox 
aan het eind van zijn ‘intro to intro’, dan kan je 
hem altijd om hulp vragen door hem te mailen.  

SAMENSTELLING SEMNA SEGAL, INTERNATIONAL 

THEATRE & FILM BOOKS, LEIDSEPLEIN 26, 1017 PT 

AMSTERDAM, T 020-622 6489,  THEATREAND-

FILMBOOKS.COM   
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Out 1
VERBEELDING AAN DE MACHT

“Het was populair om ‘in’ te zijn, ik ben ‘out’,” 
zegt Jacques Rivette in een documentaire bij de 
dvd en bluraybox van Out 1, zijn mysterieuze 
cultfilm uit 1971. Of liever: cultfilms, meer
voud, want beide versies (Noli me tangere en 
Spectre) van dit amper vertoonde meesterwerk 
zijn eindelijk beschikbaar en gerestaureerd. 

DOOR IVO DE KOCK

Er zijn cultfilms, dan lang niets, en dan is er Out 1, de 
mythische film die net voor Jacques Rivette’s dood 
op 29 januari de Parijse bioscopen haalde in de versie 
zoals oorspronkelijk bedoeld: die van twaalf uur en 
veertig minuten. Eindelijk, want Out 1: Noli me tangere 
werd na een voorstelling tijdens een oktoberweekend 
in Le Havre in 1971 slechts eenmalig nog vertoond in 
Rotterdam, Parijs en New York. De kortere versie Out 
1: Spectre van vier uur en vijftien minuten flopte bij 
de bioscooprelease in 1973. De zoektocht naar wat de 
Amerikaanse criticus Dennis Lim “de Heilige Graal 
van elke cinefiel” noemde, leverde jarenlang alleen een 
erbarmelijke VHS-kopie op. Tot Carlotta Films onder 
supervisie van Rivette’s chef foto Pierre-William Glenn 
een digitale (2K) restauratie liet uitvoeren van beide 
versies met het oog op een internationale dvd- en blu-
ray box. Het werd een pareltje, inclusief een sterke do-
cumentaire (Les mystères de Paris) en een boekje (met 
o.m. een essay van Jonathan Rosenbaum).

Van alle Nouvelle Vague regisseurs was Rivettte het 
meest gefascineerd door theater. Volgens hem ver-
schafte theater “een podium voor het conflict tussen 
waarheid en leugen in menselijke relaties”. Daar waar 
de personages in L’amour fou (1969) opgesloten zit-
ten in een gesloten ruimte, draait het in Out 1 om een 
groep die uit het klassieke theater breekt en buiten alle 
conventies werkt. Volgens producent Stéphane Tchal 
Gadjieff waren dit gegeven en de filmtitel een reactie op 
het toenmalige conformisme dat mensen aanspoorde 
om ‘in’ en ‘mee’ te zijn. Terwijl Rivette zich wilde on-
derscheiden, nergens deel van wilde uitmaken, ‘à part’ 
wenste te blijven. Voor de regisseur zelf is die status 
van outsider minder belangrijk dan de tijdsgeest. “De 
kijker mag niet vergeten dat we draaiden in april 1970, 
twee jaar na de gebeurtenissen van mei ’68,” zegt Ri-
vette, “de ontgoocheling is voelbaar en de theaterac-
teurs verkeren in crisis. In afwachting van een periode 
waarin actie opnieuw mogelijk wordt, werken ze aan 
utopische projecten die het mogelijk maakten om hun 
enthousiasme en energie te bewaren”. Voor Rivette was 
de meirevolte “niet serieus of tragisch maar eerder een 
vrolijke gebeurtenis. Wat na ’68 gebeurde was echter 
een farce.”

Met het experimentele Out 1 speelde Rivette perfect 
in op de slogan “verbeelding aan de macht”. Hij tart 
alle narratieve en productieregels, laat zowel acteurs 
als crewleden improviseren en speelt met de lengte 

van scènes en met die van de film. Doel was het toeval 
te stimuleren, magie te creëren op de set en de kijker 
onder te dompelen in een parallel universum waar alles 
mogelijk is maar toch coherent blijft. De absolute vrij-
heid die we voelen betekent niet dat Rivette onvoorbe-
reid aan de slag ging, de documentairestijl waarin de 
acteurs gevolgd worden belet niet dat de realiteit over-
stegen wordt. Via botsende personages ontstaat im-
mers een fictieverhaal. De stuntelige pogingen van twee 
Parijse outsiders (Jean-Pierre Léaud en Juliet Berto) om 
het mysterie van de dertien te doorgronden – een door 
Balzac geïnspireerde samenzwering van een geheim 
genootschap theatermakers en intellectuelen – zorgen 
voor een barst in de realiteit. De stad wordt onwerke-
lijk, het avontuur een koortsdroom en de personages 
fictiefiguren.

De verwantschap met Jean Rouch, die via ‘directe 
cinema’ fictie maakte, is duidelijk. “Mijn film is niet 
uniek,” bekent Rivette, “ik haalde mijn inspiratie bij 
Rouch die me zijn 11 uur durende versie van Petit à petit 
(1970) liet zien. Zoals Cocteau zei, je moet imiteren 
maar niet kopiëren. Vroeger vertrokken auteurs van 
dezelfde dingen om er hun eigen stempel op te druk-
ken, nu tracht men origineel te zijn en maakt iedereen 
hetzelfde”. Met Out 1 ontwikkelde Rivette een speels en 
tegelijk cerebraal poëtisch realisme dat hij later in zijn 
fantasierijke (Duelle & Noirot) en surrealistische (Mer-
ry-Go-Round) mysteries zou perfectioneren. Rivette 
weigert de kijker bij de hand te nemen, hij wil de ver-
beelding prikkelen. “Ik creëer graag een eeuwigdurend 
instabiel evenwicht. In plaats van comfortabel in een 
zetel te zitten bevindt de kijker zich boven op een toren 
opgestapelde stoelen terwijl hij zich afvraagt of ze niet 
gaan vallen.”

Deze evenwichtsoefening blijft overeind na een 
weekendje Rivette kijken. Ondanks alle getuigenissen en 
richtlijnen (het is ‘Out Un’ en niet ‘Out One’ aldus Ri-
vette) is de puzzel niet compleet. Beide versies van deze 
film over een geheim blijven mysterieus (Noli me tangere 
is emotioneler, Spectre intenser), charmant en reiken 
naar een onbereikbaar ideaal. Ze hebben ook iets me-
lancholisch want Out 1 is doordrongen van een ‘einde 
van een tijdperk’ gevoel. De nostalgie naar de Nouvelle 
Vague en de bende van vier (Godard, Chabrol, Truffaut 
en Rivette) is tastbaar aanwezig in ieder gerestaureerd, 
maar gelukkig ook nog steeds korrelig beeld. 

Out 1 11111 FRANKRIJK, 197 1/ 1990 (OUT 1:  NOLI ME TANGERE) & 

1972 (OUT 1:  SPECTRE) |  REGIE JACQUES RIVETTE |  775 & 264 MINUTEN | 

DVD & BLU-RAY COMBI BOX VAN CARLOTTA, THE JACQUES RIVETTE 

COLLECTION  

 

Out 1: Noli me tangere 11111 (197 1/ 1990, 775 MINUTEN), OUT 1: 

SPECTRE (1972, 264 MINUTEN), DUELLE (1976, 121 MINUTEN), NOIROT 

(1976, 145 MINUTEN) & MERRY-GO-ROUND) (1981, 160 MINUTEN) |  REGIE 

JACQUES RIVETTE |  DVD & BLU-RAY COMBI BOX VAN ARROW FILM    

Thuiskijken
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Creed
MUZIEK IN DE ROCKY-FRANCHISE
De Rockyfilms zijn graadmeters van populaire 
cultuur. Het door Ryan Coogler geregisseerde 
Creed is geen uitzondering op deze regel. Welke 
rol speelt muziek in de Rockyfranchise? 
 DOOR HUGO EMMERZAEL

 
Door het verhaal van Apollo Creeds buitenechtelijke 
zoon te vertellen neemt scenarist en regisseur Ryan 
Coogler met Creed langzaam afscheid van de Italian 
Stallion, waarmee de Rocky franchise in 1976 begon. 
Zijn Adonis ‘Creed’ Johnson (Michael B. Jordan) is een 
zwarte jongen die opgroeit in opvangcentra en jeugd-
tehuizen en eindigt als erfgenaam van Creed in de 
boksring. Met Creed laat de franchise zijn Italiaanse af-
komst achter zich en beweegt zich richting hedendaag-
se urban cultuur. Dat hoor je direct op de soundtrack 
van Creed. Bijna elk nummer wordt uitgevoerd door 
populaire rappers. Een greep uit het aanbod: Future, 
Meek Mill en The Roots.  

Zelfmythologisering
Toch is de soundtrack van Creed in elk opzicht typisch 
Rocky. Het rags-to-riches verhaal dat veel hiphop 
artiesten uitdragen past perfect bij het verhaal van 
een opkomende bokser in een competitieve wereld. 
De bombastische rapnummers van Creed bevatten 
bovendien veel militante teksten over de hardnekkige 
vechtersmentaliteit. De gelijkenis met de extravagan-
te powerrock die de Rocky-films van de jaren tachtig 
definieerden is dus groot. In Future’s ‘Last Breath’  
zijn de blazers van Bill Conti’s iconische ‘Gonna Fly 
Now’ zelfs verwerkt in een dreunende hiphopbeat, wat 
weer typisch past bij de zelfmythologisering van de 
Rocky-serie. Elke Rocky film verwijst immers royaal 
naar voorgaande films, personages en gebeurtenissen. 
‘Gonna Fly Now’ komt sinds Rocky II in bijna elk op-
volgend deel terug, net als een paar van de ballads die 
Frank Stallone schreef voor zijn broer Sylvester.  

Nieuwe trends
De Rocky-films zijn graadmeters van populaire cultuur. 
Ze zijn in bijna elk opzicht producten van hun tijd. Dit 
zie je niet alleen terug in de kleding, settings en props 
(denk aan de huishoudrobot in Rocky IV), maar je hoort 
het ook in de muziek. De originele Rocky uit 1976 
schetst nog een muzikaal beeld van de Amerikanen van 
Italiaanse afkomst in Philadelphia: bombastische, 
Morricone-achtige symfonieën van Bill Conti, gecom-
bineerd met straatzang uit Philadelphia. Toch is deze 
film nog wat braaf als het op de muziek aankomt. Als 
Apollo Creed voor zijn gevecht met Rocky opkomt, 
klinkt een militant marcheernummer uit de negentien-
de eeuw. In de jaren tachtig wordt die muziek bombas-
tischer. Wanneer Creed in Rocky IV dan weer opkomt 
om tegen de Rus Ivan Drago te vechten, voert niemand 

minder dan James Brown een over-de-top versie van 
‘Living in America’ uit, een duidelijke uithaal naar de 
starre Russen die vooraf aan de bokswedstrijd hun 
volkslied scanderen.

De Rocky-films zijn dus gevoelig voor nieuwe trends. 
Zo verzocht Sylvester Stallone opkomende powerrock-
band Survivor om voor Rocky III (1982) een nummer te 
schrijven. Dat werd het iconische ‘Eye of the Tiger’, een 
nummer dat niet alleen de Rocky-films, maar ook heel 
de jaren tachtig weet samen te vatten. Het krijgt niet 
alleen een reprise in Rocky IV (1985), maar verschijnt 
ook in verknipte vorm in Rocky V. Het is dan 1990 en 
hiphop wordt steeds populairder. Voor de soundtrack 
verwerkte hiphopgroep Snap dus de schreeuwende 
gitaren van Survivor in een gesyncopeerde beat. Het 
is niet de enige hiphop-herinterpretatie van een oud 
Rocky nummer. The 7A3 gebruikt samples van Frank 
Stallone’s ballad ‘Take You Back’ in een nummer dat 
dezelfde naam draagt. Als we Future’s ‘Last Breath’ 
er weer bij halen is op muzikaal gebied de vergelijking 
tussen Rocky V en Creed dus snel te maken.  

Muziekwereld
Toch doet Creed iets met muziek wat de voorgaan-
de Rocky-films niet deden: Coogler geeft muziek en 
het maken daarvan een plaats in het verhaal. Adonis’ 
vriendin Bianca (muzikant/actrice Tessa Thompson) 
maakt mooie elektronische r&b-muziek, terwijl ze 
weet dat ze door haar toenemende gehoorverlies ooit 
doof zal worden. Ze vechten dus allebei voor iets be-
langrijks: hij om uit de schaduw van zijn vader te stap-
pen, zij om nog alles uit haar gehoor te halen. Met deze 
parallel tussen muziek- en bokswereld creëert Creed 
een nieuw verhaal. Deze film gaat over jonge mensen 
die een plek voor zichzelf in de wereld proberen te 
creëren. Bovendien nuanceert Coogler eindelijk de rol 
van de vrouw die in de Rocky-films altijd aan de zijlijn 
stond. Natuurlijk staat Bianca bij de belangrijke fina-
lewedstrijd voor Adonis te juichen. Maar van Coogler 
krijgt ze ook een eigen verhaal. 

Creed 11111 2015, VERENIGDE STATEN |  REGIE 

RYAN COOGLER |  TE ZIEN OP BLU-RAY (WARNER BROS) 

VANAF 18 MEI   
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Het gezicht van acteur Géza Röhrig in Son of 
Saul is een van die beelden die niet meer uit de 
filmgeschiedenis is weg te denken. Toch wilde 
hij een film maken die “geen iconische beelden” 
zou bevatten, vertelt regisseur László Nemes 
op de commentaartrack van de dvd.

DOOR DANA LINSSEN

Hoe lang regisseur László Nemes bezig moet zijn ge-
weest de stijl van zijn debuutfilm Son of Saul (Saul 
fia, 2015) te ontwikkelen, realiseer je je als je zijn korte 
studentenfilm Türelem (With a Little Patience, 2007) 
bekijkt, die nu op de dvd-uitgave van Son of Saul is op-
genomen. Het is een in tijd gestold moment dat ergens 
tussen de gaskamers van Auschwitz en de rest van het 
concentratiekamp zou hebben kunnen plaatsvinden, 
terwijl Saul op zoek is naar een rabbijn die hem kan 
vertellen hoe hij de jongen die hij als zijn zoon herkent 
moet begraven.

We volgen een jonge vrouw van wie we niets weten, 
en blijven net als bij Saul in de lijnen van haar starende 
perspectief. Een blik waardoor alles bijziend wordt, 
waardoor alles wat zich verder dan een meter van je af 
bevindt wazig wordt. En zo leren we stapje voor stapje 
de postkamer kennen waarin ze de brieven en ansicht-
kaarten aan de gedeporteerden aftekent. Of dat zie je 
eerst nog niet, dat vermoed je, en weet je pas zeker als 
iets buiten haar aandacht trekt. Dan sluit ze het raam.

Net als Saul is zij ontdaan van elke psychologie. Een 

personage dat geheel is teruggebracht tot handelingen.
En er is nog iets opmerkelijks. Je hebt dertien mi-

nuten naar haar gezicht gekeken, het enige wat scherp 
was in het beeld, maar je ogen waren op iets anders 
gefocust, namelijk op de wereld om haar heen, een 
wereld zo vlekkerig en vaag omdat hij op het punt staat 
uitgewist te worden. Je hebt gekeken, maar heb je ook 
iets kunnen zien?

Geen iconische beelden
Ook Son of Saul mocht geen iconische beelden bevat-
ten, vertellen regisseur László Nemes en editor Mat-
thieu Taponier bij herhaling op het commentaarkanaal 
dat ze bij de film hebben ingesproken. Ze bedoelen 
daarmee dat je er geen “typerende beelden” uit zou 
mogen kunnen halen. Niet een film dus die je met een 
posterbeeld en drie publiciteitsfilms zou kunnen sa-
menvatten. Ze verwijzen daarmee natuurlijk naar het 
zogeheten “Bilderverbot”, het religieuze verbod op het 
maken van (afgods)beelden, dat in relatie tot de Ho-
locaustcinema ook de onmogelijkheid tot afbeelden is 
gaan betekenen. 

Tegelijkertijd is er het afgelopen jaar geen film ge-
maakt die zo karakteristiek en standvastig van stijl is. 
En werd het gezicht van acteur Géza Röhrig die zowel 
naar binnen als naar buiten kijkt, dwars door de lens 
direct in de ziel van de toeschouwer en diep in de leegte 
die alles wat zijn ogen hebben gezien in hem heeft ach-
tergelaten, alsnog een van de meest geziene filmbeel-

den van de afgelopen tijd. Zelfs mensen die de film niet 
zagen weten, onder andere door de Oscar voor Beste 
Buitenlandse Film, van zijn bestaan. 

Het verhaal van Saul Ausländer, de Hongaarse jood 
die als lid van het Sonderkommando van Auschwitz 
tegen de achtergrond van de opstand van oktober 1944 
probeert een jongen in wie hij zijn zoon herkent te be-
graven, is consequent gefilmd vanuit het perspectief 
van Röhrig die Saul speelt. Een bewust ongefocuste blik 
op de verschrikkingen van een wereld die geen getuigen 
duldde, en waarnaar het dus een morele plicht werd om 
te kijken.

Sporen nalaten
Nemes liet zich voor zijn speelfilmdebuut onder an-
dere inspireren door het boek Des voix sous la cendre 
(2005), waarin getuigenissen van de leden van het 
Sonderkommando zijn verzameld. In de film is Feigen-
baum een van de mannen in de film die geobsedeerd is 
door de noodzaak om zijn ervaringen op te schrijven 
en voor de wereld te bewaren. Nemes: “Ze wilden hun 
sporen nalaten en die sporen hebben ons geholpen hun 
dagelijks leven te reconstrueren.” Hij las ook Images 
in Spite of All (2003) van de Franse kunsthistoricus en 
filosoof Georges Didi-Huberman, dat gaat over vier 
door het Sonderkommando naar buiten gesmokkelde 
foto’s waarop een stapel brandende lichamen te zien 
is, en een groep naakte vrouwen, opgejaagd naar de 
gaskamer. Die foto’s werden in 2001 op de tentoonstel-
ling ‘Mémoire des camps’ voor het eerst publiekelijk 
getoond, en betekenden een kentering in de vraag of je 
de Holocaust kunt representeren (nadat Claude Lanz-
mann dat met zijn tien uur durende documentaire Sho-
ah uit 1985 nadrukkelijk niet had gedaan). 

Regisseur László Nemes reconstrueerde in zijn film 
ook het moment waarop de foto’s genomen werden. 
Zijn hoofdpersoon Saul speelt er tegen wil en dank een 
rol in. Het clandestiene karakter van de hele onderne-
ming wordt nog eens versterkt door de onrust en de 
gejaagdheid van de situatie. Saul hoort daar helemaal 
niet te zijn, buiten, in de openlucht, waar die zomer de 
lichamen van de mensen die in de gaskamers zijn ver-
moord op grote brandstapels werden verbrand, omdat 
de ovens in de crematoria overuren draaiden. Die foto’s 
horen niet gemaakt te worden. De dubbele tragiek van 
de Holocaust: niet alleen de mensen werden vernietigd, 
ook de sporen van hun vernietiging werden systema-
tisch uitgewist. Son of Saul volgt die sporen.

Nemes, tot slot: “Je kunt zeggen dat hij [het Poolse 
boerenjongetje aan het einde van de film] van Ausch-
witz niet meer heeft gezien dan dat. Alleen die mannen 
in een hutje. Er wordt een heel volk afgeslacht op een 
paar kilometer van hem, maar hij ziet niet meer dan 
dat, en die vreemde man, die glimlacht. De bomen die 
groeien. Die blijven groeien.”

Dat is waar Lanzmann later Shoah zal laten begin-
nen.
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Het is dit jaar exact 400 jaar geleden dat William 
Shakespeare stierf. En hoe meer initiatieven als ‘No 
Sweat Shakespeare’ en ‘No Fear Shakespeare’ zijn werk 
inzichtelijk proberen te houden, hoe meer daar een 
zeker angstbeeld uit spreekt: wat als de Bard eigenlijk 
helemaal niet zo universeel en tijdloos is, niet zo trans-
parant en rechtstreeks begrijpelijk als zo vaak wordt 
geroepen?

Er zit een onsterfelijk moment in Michael Winners 
filmbewerking van Alan Ayckbourns A Chorus of Dis-
approval (1988). Anthony Hopkins speelt Dafydd Ao 
Llewellyn, de ernstige regisseur van een amateurto-
neelgroep. Hij verdedigt zijn keuze voor The Beggar’s 
Opera met deze boude stelling: “Het werk van John 
Gay is vandaag nog net zo relevant als in 1728!” De al te 
intense manier waarop hij het zegt, en het beschaamde 
zwijgen waarmee het wordt beantwoord, maken direct 
duidelijk dat hij onverhoeds een tegenovergestelde 
waarheid heeft blootgelegd: het is compleet irrelevant.

Waar komt die wanhopige noodzaak vandaan om 
telkens weer te benadrukken dat Shakespeare altijd en 
overal relevant is? Mogen werken niet meer ‘van hun 
tijd’ zijn, of zelfs (de gedachte alleen al!) gedateerd? Is 
het niet juist die gedateerdheid die ze soms interessant 
maakt? Is het niet prima als sommige werken vreemd 
of onbekend aandoen, cryptisch en ontoegankelijk? 
Dat vonden filmmakers als Jacques Rivette, Carme-
lo Bene en Federico Fellini in ieder geval wel, toen zij 
respectievelijk plunderden uit Cyril Tourneurs The Re-
venger’s Tragedy, Jules Laforgues Hamlet or the Conse-
quences of Filial Piety en Petronius’ Satyricon, voor het 
publiek van hun tijd relatief obscure werken.

Elisabeth Bronfen en vele anderen hebben beweerd 
dat elke generatie in elk deel van de wereld Shakespe-
are heruitvindt voor haar eigen doeleinden, en onge-
twijfeld is dat waar. Een snelle blik op een TV-serie 
als House of Cards, waarin de impliciete en expliciete 
verwijzingen naar Julius Caesar, Hamlet, Richard III en 
Macbeth zich eindeloos opstapelen, is genoeg om ie-
dereen daarvan te overtuigen. Dat fenomeen verklaart 
echter nog niet de culturele reflex om Shakespeare (en 
een handjevol andere werken en auteurs) automatisch 
aan te wijzen als de onsterfelijke Canon, die moet wor-
den herlezen, heruitgevonden, herpakt. Alsof een heili-
ge plicht ons hiertoe dwingt.

Maar misschien is het antwoord simpel, in ieder 
geval vanuit sociologisch perspectief. Waar zouden 
educatieve curricula en de speelschema’s van theater- 
en operagezelschappen vandaag de dag staan zonder 
Shakespeare als essentiële, lang gekoesterde pilaar? 

Om nog niet te spreken van die vreselijke vertoningen 
van ‘gefilmd theater’, vanuit het Royal Court in Londen 
en andere locaties, die steeds vaker arthouse-zalen 
weten te vullen – een onversneden terugkeer van een 
zelfvoldaan bourgeois ritueel...

Aan de andere kant: ik twijfel geenszins aan de op-
rechtheid van individuele kunstenaars (van Kenneth 
Branagh en Al “looking for Richard” Pacino tot de 
avant-garde Wooster Group) die een sterke verbintenis 
met Shakespeare hebben en zich geroepen voelen hem 
– in wat voor vorm dan ook – opnieuw te presenteren 
aan de moderne wereld.

Veel van deze makers spreken van de ware essentie, 
ziel of geest van Shakespeare, waaraan zij altijd trouw 
proberen te blijven. Wat Orson Welles als tiener in de 
jaren 1930 zei, is nog altijd waar: “Onthoud dat élke 

manier om Shakespeare te spelen en te ensceneren – zo 
lang die manier effectief is – klopt.”

Maar wat en waar is die essentie precies? Hoe je 
dat definieert, en waar je het zoekt, bepaalt wat je zult 
produceren. Voor Welles zat Shakespeare in de taal, de 
tekst, de poëzie. Jean-Claude Carrière stelt in zijn boek 
The Secret Language of Film dat de ‘innerlijke waarheid 
van de handeling’ in The Tempest meer van doen heeft 
met de situaties in het verhaal en hoe die zijn geënsce-
neerd, tot leven zijn gewekt. De recente filmversie van 
Macbeth door Justin Kurzel volgt Akira Kurosawa’s 
intuïtie dat sterke beelden – en vooral landschappen – 
niet slechts illustraties zijn van de Shakespeareaanse 
tekst, maar deze daadwerkelijk kunnen vervangen.

Maar we kunnen nog verder gaan. Toen surrealist 
Ado Kyrou op het witte doek keek naar Asta Nielsen als 
een vrouwelijke Hamlet in een zwijgende film uit 1921, 
roemde hij dat als iets wat “alle logica en hoge litera-
tuur tart.” Hij concludeerde: “Een niet-academische 
criticus vindt hier materiaal voor een analyse van de 
latente inhoud van Shakespeareaanse tragedies, en van 
de vreemde, unieke aard van de cinema zelf.” 5

HIER, 
SHAKESPEARE
De Australische filmcriticus Adrian Martin 
kijkt naar opvallende discussies en tendensen 
rond filmmakers. DOOR ADRIAN MARTIN
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“Ze hebben een heel goeie Tonio uitgekozen,” 
fluistert een figurante tegen haar vriend, ter-
wijl er twee maaltijdsalades en friet bij hen op 
tafel worden gezet. “Mijn zus kende hem, hij 
lijkt echt goed.”

In eetcafé Sonneveld in de Jordaan zijn de 
opnames gaande voor Tonio, Paula van der 
Oests verfilming van A.F.Th. van der Heij-
dens veelgeprezen, bestsellende requiemro-
man over zijn enige kind, dat in 2010 op 
21-jarige leeftijd om het leven kwam bij een 
verkeersongeval. Het is een cruciale scène, 
aldus scenarist Hugo Heinen. Na Tonio’s 
dood vragen zijn ouders zich af wanneer ze 
hem voor het laatst écht hebben gesproken. 
De film maakt dan een sprongetje terug in de 
tijd, naar een intiem etentje. Dat dreigt min-
der gezellig af te lopen als Tonio zijn vader en 
moeder vertelt dat hij films wil gaan maken, 
en Adri riposteert dat hij toch voor fotografie 
had gekozen en vraagt wat hij nu echt wil.

Tonio wordt gespeeld door Chris Peters, 
die eerder te zien was in Chris Mitchells 
Nederhorrorfilm De poel; Rifka Lodeizen 
speelt zijn moeder Mirjam Rotenstreich; 
Pierre Bokma is de schrijver. Twintig jaar ge-
leden speelde Bokma al de hoofdrol in de er-
barmelijke Van der Heijdenverfilming 
Advocaat van de hanen.

Toen Bokma werd gecast, was hij net in 
het boek begonnen. Hij las het niet uit, het 
zou hem alleen maar afleiden. Bokma heeft 
Van der Heijden ook niet gesproken voor zijn 
rol. “Ik ken hem, maar ik had er geen be-
hoefte aan. Dat had ik ook niet toen ik Rijk-
man Groenink speelde in De prooi. Ik heb 
Adri wel goed bestudeerd; ik heb wat inter-
views en College Tour bekeken, en zijn optre-
dens in De wereld draait door. Ik wilde zijn 
ogen zien. Ogen zeggen alles, die geven de 
diepte van de crisis aan.”

Terwijl regisseur Paula van der Oest nog 
even met haar hoofdrolspelers overlegt, ver-
vangen twee productiemedewerkers de tal-
loze portretten van Wim Sonneveld boven 

het tafeltje door stadsgezichten. De camera 
wordt op de juiste plek geposteerd, de ramen 
worden afgeplakt (het is avond), de rookma-
chine wordt uitgeprobeerd. Sytze van der 
Laan, die de film samen met Alain de Levita 
produceert, bestudeert op zijn mobieltje de 
vorderingen van de afdeling special effects, 
die een Tonio hebben gecreëerd die met alle-
maal draadjes aan zijn hoofd in coma ligt. Uit 
de speakers schalt de André Hazes-hit Jij 
bent alles. In de keuken worden drie bief-
stukjes bereid voor het filmgezin. Omdat 
Lodeizen vegetariër is, wordt die van haar 
extra doorbakken, zodat er geen bloed op 
haar bord komt als ze een stukje afsnijdt.

“Ik wil volledige stilte op de set”, roept de 
opnameleider. “Dames en heren figuratie: 
niet in de camera kijken en niet smakken, al-
leen mimen! Ennnn daar gaan we... Actie!”

Een paar minuten later staat de eerste 
scène erop. “Er zijn veel valkuilen,” zegt Van 

der Oest. “We proberen het boek zo ingeto-
gen mogelijk te verfilmen. Niet te veel senti-
ment, geen effectbejag. Ik wil, denk ik, het-
zelfde bereiken als Adri met zijn boek: ik 
probeer het leven van Tonio te verlengen. Als 
Tonio in de hoofden van de mensen blijft, 
leeft hij voort.”

JAN PIETER EKKER
FOTO BOB BRONSHOFF
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films facing the world
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