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VO LG E N S  D E  F R A N S E  F I LO S O O F 
M I C H E L  S E R R ES  I S  H ET  H O O G  T I J D 

O M  E E N  C O N T R AC T  M ET  D E 
N AT U U R  A F  T E  S LU I T E N  O M  D I E 

O O K  E E N  ST E M  T E  G E V E N

M A A R  A LS  B L A D E  R U N N E R  2 0 4 9
N ET  ZO  P R O F ET I S C H  I S  A LS  Z I J N 
VO O R GA N G E R , DA N  M O ET E N  W E 

H ET  E R G ST E  V R E Z E N :  DAT 
C O N T R AC T  WO R DT  N O O I T

O P G EST E L D  4 9
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R E DAC T I O N E E L  Groepsinterviews 
tijdens filmfestivals zijn soms net geperver-
teerde speeddates. Een groepje mensen verza-
melt zich rondom een object van verlangen, 
meestal een ster, of een aankomende ster,  en 
als het dan echt niet anders kan een regisseur, 
en begint in het wilde weg vragen af te vuren die 
je op die manier niet eens aan je meest intieme 
vrienden zou willen of durven stellen, laat staan 
aan iemand die je niet kent. 

Maar er is altijd een goed excuus. De film. De 
film gaat over moord. Dus: heeft u ook wel eens 
iemand vermoord? De film gaat over oorlog. 
Dus: bent u bang voor oorlog? De film gaat over 
echt bestaande mensen. Dus: wat vonden zij 
ervan, hebben zij u geholpen om hen te spelen, 
hebben zij er hun goedkeurig aan gegeven, heb-
ben ze gehuild toen ze zichzelf zagen?

Vaak ontstaan er aan die tafels trouwens wel 
gesprekken. Die bijvoorbeeld gaan over de vraag 
waarom we zo geobsedeerd zijn door de echt-
heid van films? Alsof we die realistische aan-
spraak die fotografische beelden op de werke-
lijkheid maken maar niet los kunnen laten. 

En waarom er zoveel biopics worden ge-
maakt die zich als equivalent van de Borgesi-
aanse plattegrond 1:1 over het gezicht van de 
geportretteerde willen leggen als een verstik-
kende, verduisterende lijkwade? Waarom we zo 
graag willen dat film realistisch is, terwijl film 
juist dingen kan laten zien die je niet met je ei-
gen ogen in de buitenwereld kan zien? Zoals 
een beeld vinden voor hoe mensen zich voelen, 
of de blikvernauwing in hun gedachten, of de 
kleurenblindheid waarmee personages de we-
reld bekijken, en andere meer subjectieve ma-
nieren van zien.

Ik schrijf dit tussen wolkenkrabbers en vraag 
me nog iets anders af: wat als Sergei Eisenstein 
een iPhone had gehad en filmpjes met verticale 
kaders had kunnen maken? Hoe groot en impo-
sant waren dan zijn legendarische perspectie-
ven geweest. Hoe verschrikkelijk Iwan.

Het duurt vast niet lang meer voordat de 
eerste verticale mainstreamfilm wordt gepro-
duceerd. Je zou kunnen zeggen dat Christopher 
Nolans IMAX-avontuur al een stukje dichter bij 
de beantwoording van de vraag kwam wat ons 
perspectief, ons kader voor effect heeft op de 
werkelijkheid die we zien. Ik heb deze zomer 
drie versies van Dunkirk gezien, en het waren 
drie verschillende films. Drie keer Monets ka-
thedraal van Rouen.  Monet schilderde die kerk 
geloof ik wel tien keer. Is er eentje beter? Mooi-
er? Echter? Kan een van die schilderijen de 
werkelijkheid bedekken? 

Film was altijd een lichtdoorlatend medium. 
Het wordt tijd dat zowel die beelden als de ogen 
van de critici die ze beschrijven wat transpa-
ranter worden.

 DANA LINSSEN
 @DANALINSSEN
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Framing Fritz’s Apartment | In Ulli Lommels The Tender-
ness of Wolves (1973) – gebaseerd op hetzelfde waargebeurde 
verhaal als Fritz Langs M – speelt het nauwe, hellende apar-
tement waar de protagonist zijn slachtoffers binnenlokt en 
vermoordt een cruciale rol. Ondanks de beperkte mogelijk-
heden die de ruimte biedt, vindt Lommel toch veel inventie-
ve oplossingen om die in beeld te brengen. De framing van 
Fritz’ appartement is gebaseerd op een dubbel principe van 
herhaling en variatie; hier heersen begrenzing en claustrofo-
bie. Door materiaal uit elf verschillende scènes te bewerken, 
traceert ons audiovisuele essay verschillende parameters: 
uitgebreide camerabewegingen; precieze reframings, grotere 
lengte van shots, actie en verplaatsing van lichamen; opzet-

telijke of toevallige interacties tussen acteurs en props, de 
blik van de camera die de ruimte onthult of juist verhult en 
verdeelt; concentratie op verschillende zones in het apparte-
ment; de rol van hoogte of diepte in het tafereel. 
 CRISTINA ÁLVAREZ LÓPEZ EN ADRIAN MARTIN
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“ I Am Not Your Negro will make 
you rethink race.” 

 NEW YORK TIMES

“ Onvergelĳ kbaar en onvergetelĳ k.” 
★★★★★ VPRO CINEMA

8717903487549

Deze uitgave is tot stand gekomen door een samenwerkingverband tussen Cinema Delicatessen en IDFA

bestelnummer FFDOC147

© IDFA / Cinema Delicatessen, 2017. Verdeling: Sonic Rendezvous. De op deze dvd
vastgelegde werken zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend in huiselijke kring
worden vertoond. Iedere andere vorm van gebruik van deze dvd en de daarop vastgelegde
werken is zonder toestemming van de rechthebbende uitdrukkelijk verboden. Inbreuk op
auteursrecht is strafbaar als misdrijf (artikel 31 en 32 van de auteurswet).
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regie
RAOUL PECK

voice-over
SAMUEL L. JACKSON 

script
JAMES BALDWIN, RAOUL PECK

camera
HENRY ADEBONOJO, BILL ROSS, 
TURNER ROSS

montage
ALEXANDRA STRAUSS

research
MARIE-HÉLÈNE BARBÉRIS

producent
RÉMI GRELLETY, RAOUL PECK, 
HÉBERT PECK VOOR VELVET FILM

VS/Frankrijk/België/Zwitserland, 
2016; 93 minuten

Engels gesproken
Nederlands ondertiteld
Regio 2 / Dolby 5.1 / 16:9

In 1979 beschreef James Baldwin in een brief aan zĳ n literaire 
agent zĳ n volgende project, Remember This House. Het zou een 
revolutionair en persoonlĳ k boek worden over drie vermoorde 
vrienden: Malcolm X, Medgar Evers en Martin Luther King jr. Bĳ  
Baldwins dood in 1987 waren slechts dertig pagina’s van het 
manuscript klaar.

In I Am Not Your Negro verbeeldt regisseur Raoul Peck het boek 
dat James Baldwin nooit afmaakte. Het resultaat is een radicaal, 
actueel onderzoek over ras in Amerika, waarbĳ  Peck gebruik maakt 
van bĳ zonder archiefmateriaal en Samuel L. Jackson de teksten 
van Baldwin uitspreekt. De documentaire is een reis door de zwarte 
geschiedenis die de Burgerrechtenbeweging uit de jaren zestig 
verbindt met het huidige #BlackLivesMatter. De fi lm stelt vragen 
bĳ  de manier waarop Hollywood en de Amerikaanse samenleving 
met Afro-Amerikanen omgaan en uiteindelĳ k – via de levens en 
gewelddadige dood van Malcolm X, Medgar Evers en Martin Luther 
King jr. – waar Amerika voor staat.

I AM 
NOT YOUR 
NEGRO RAOUL PECK

4agt

★★★★★ HET PAROOL     ★★★★ DE VOLKSKRANT     ★★★★ NRC     ★★★★★ VPRO CINEMA

Anti-integration protest at Little Rock, 1959 © Library of Congress

dvd_IANYN_digipack_2.indd   105-09-17   09:37

STEUN DE 
FILMKRANT: 
WORD  
ABONNEE 
Word nu abonnee van de Filmkrant 
en ontvang I Am Not Your Negro op 
dvd.

Als u nu abonnee wordt van de Filmkrant, 
dan ontvangt u als welkomstgeschenk 
Raoul Pecks insrukwekkende documen-
taire I Am Not Your Negro op dvd. Bent u 
zelf al abonnee en brengt u een nieuwe 
abonnee aan? Dan ontvangt u allebei het 
welkomstgeschenk.*

In 1979 beschreef James Baldwin in een brief 
aan zijn literaire agent zijn volgende project, 
Remember This House. Het zou een revolutio-
nair en persoonlijk boek worden over drie ver-
moorde vrienden: Malcolm X, Medgar Evers en 
Martin Luther King jr. Bij Baldwins dood in 1987 
waren slechts dertig pagina’s van het manus-
cript klaar.

“In tijden waarin mensen ‘zonder erbij na te 
denken’ racistische beledigingen de wereld in 
slingeren, is het doortastende gedachtegoed 
van Baldwin opnieuw nodig om ongemakkelijke 
vragen te kunnen stellen”, aldus Patricia Pisters 
in de Filmkrant. “Baldwin houdt een spiegel voor 
waarin we ons moeten afvragen waarom we in 
zwart-wit-tegenstellingen denken, waarom we 
‘de ander’ nodig hebben om het ‘ik’ te definië-
ren. I Am Not Your Negro is een belangrijke film 
die ongemakkelijke vragen stelt, en die eigenlijk 
vaker bekeken en in dialoog met verschillende 
groepen gezien en besproken moet worden.”

* Stort €36,- (meer mag ook, dan steunt u de 
Filmkrant extra als donateur) op rekeningnum-
mer NL28 INGB 0005 3933 95 t.n.v. Stichting 
Fuurland te Amsterdam, o.v.v. ‘nieuwe abonnee’ 
en uw adresgegevens. Deze aanbieding is geldig 
tot 14 september. Met dank aan Cinema Deli-
catessen.
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GOOD TIME 4  6

SIN PESO

Wat voor invloed hebben films op het leven van gewone 
Amsterdammers? Een serie straatfoto’s in samenwer-
king met Humans of Film Amsterdam.

David: “Mijn mooiste filmmoment beleefde ik toen ik met 
een vriend Nosferatu keek. Het was een grappige situatie 
omdat we net klaar waren met feesten en naar het station 
gingen. We rookten onze laatste joint en thuis keken we 
Nosferatu. Ik had eerder geprobeerd de film te kijken maar 
het was een lastige zit omdat er geen dialogen in zitten en 
geen ander geluid dan muziek. Daar moest ik altijd aan 
wennen. Maar nu keken we de film samen nadat we een joint 
hadden gerookt. Het is een intrigerende film. Ook al was ik 
bekend met het verhaal was ik toch benieuwd naar de keuzes 
van de regisseur en naar hoe films uit die tijd in elkaar zitten. 
Voor mij zijn films van voor 1960 vaak traag en bevatten ze 
overbodige scènes.”
 FEARGAL AGARD

IN SAMENWERKING MET HUMANS OF FILM AMSTERDAM

HUMANSOFFILMAMSTERDAM.COM

HUMANS OF FILM 
AMSTERDAM

CORRECTIE Door een technische fout is in de boekrecen-
sie van Screening Memory: The prosthetic images of 
Atom Egoyan in De Filmkrant #401 het woord ‘niet’ weg-
gevallen in de zin: “Het Armeense verlies is groot en 
complex: er is de genocide van 1915 die door buurland 
Turkije wordt erkend”. De juiste formulering luidt: “Het 
Armeense verlies is groot en complex: er is de genocide 
van 1915 die niet door buurland Turkije wordt erkend.” 
Dit is in de online bespreking van het boek aangepast.

BIJLAGE
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GOOGLE MEETS 
DISNEY

In het Design Museum in Londen is een gewel-
dig expositie over design uit Californië. Van de 
eerste zelfrijdende auto en het prototype van de 
iPhone tot het grafisch ontwerp voor de Olym-
pische Spelen van 1984 in Los Angeles en de 
architectuur van het Burning Man festival. 
Natuurlijk kan de filmindustrie hier niet in ont-
breken. Er zijn bijvoorbeeld schitterende schet-
sen te zien voor de decors van Blade Runner. 
Maar het meest intrigerende waar ik in de expo-
sitie op stuit, is geen bekend fenomeen uit de 
populaire cultuur. Aan één wand hangt een lap-
pendeken van potloodtekeningen waarop je, als 
je genoeg afstand neemt, een gigantische weel-
derige boom kunt onderscheiden. Het blijkt een 
storyboard voor een non-lineaire interactieve 
animatiefilm. Er tegenover ligt een iPad waarop 
je de film kunt bekijken. Je ziet een pasgeboren 
jongetje en een pasgeboren meisje, tot leven 
gewekt in potloodlijnen. De personages bewe-
gen zich allebei een andere kant op. Je moet kie-
zen wie je volgt en de tablet met het figuurtje 

meebewegen. Voor ik het weet sta ik met 
gestrekte armen in elke mogelijke richting te 
draaien terwijl ik het getekende jongetje zie 
opgroeien. Ik bevind me als het ware in een 
tekenfilm. Mijn eigen bewegingen bepalen welk 
personage de hoofdrol heeft, het meisje Mia of 
het jongetje Tosh. De boom is het centrale decor 
dat de vertelling bij elkaar houdt. Een hondje 
huppelt door beide verstrengelde verhaallijnen 
heen. Deze film Duet is een uitzonderlijk project 
van Glen Keane, een beroemde art director die 
na 37 jaar bij Disney gewerkt te hebben door 
Google werd uitgenodigd om een interactieve 
film te maken. Je herkent in de animaties van 
Duet de stijl van Alladin of Pocahontas, maar 
dan prachtig ongepolijst en schetsmatig. Duet 
is een digitale ervaring die bedoeld is om te 
bekijken op het scherm van een smartphone of 
tablet, met een ongelofelijke hoeveelheid hand-
werk als basis. 10.000 tekeningen om precies te 
zijn. Een team van twintig tekenaars en pro-
grammeurs heeft er onder leiding van Keane een 
jaar lang aan gewerkt. Zoek Duet online op en 
beleef een dans tussen twee Californische 
top-exportproducten: tekenfilms en digitale 
interactie.

EBELE WYBENGA

C O LO FO N  

DUET
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Het is nu of nooit in het duistere New York van de Safdie-broers. 
In Good Time heeft de voortvluchtige crimineel Connie, gespeeld 
door Robert Pattinson, één nacht om de borgsom voor zijn 
verstandelijk gehandicapte broer bij elkaar te sprokkelen. De 
broers vertellen: ‘De bedoeling was om iets te maken wat echt 
gevaarlijk is.’    DOOR HUGO EMMERZAEL

Het interview met de gebroeders Josh en Ben Safdie in 
Cannes wordt halverwege onderbroken door Robert 
Pattinson. De hoofdrolspeler van Good Time komt aan-
gelopen en schuift zijn telefoonscherm onder de neu-
zen van de regisserende broers. “Hebben jullie Drudge 
Report gezien?” De Safdies beginnen te glunderen. Op 
de website Drudge Report is een artikel gepubliceerd 
over hun nieuwe film die in de competitie van Cannes 
in première ging. “Kennen jullie de website?” vraagt 
Josh aan de aanwezige journalisten die zich vooral 

verbazen over dit relaxte onderonsje tussen regisseurs 
en steracteur. “Het is zo’n conservatieve nieuwssite. 
De eigenaar is sensatiebelust, super pro-Trump. Mijn 
broer en ik volgen de site al heel lang.” Ben vult aan: “Ik 
hou ervan om dingen van ‘de overkant’ te lezen. Ik ben 
Democraat en liberaal, maar meningen van de andere 
kant moeten ook gelezen worden.” “We lezen ook The 
New York Times hoor”, stelt Josh nog even gerust. 

De Safdies zijn zelf sensatiezoekers. Een fascinatie 
voor de overkant, het onbekende en het controversiële 

is een constante in hun in Nederland nog weinig ge-
ziene oeuvre. In Daddy Longlegs (2009) verwerkten de 
broers ervaringen met hun grotendeels afwezige vader 
in een ongemakkelijk portret van een gescheiden man 
die zijn vaderrol probeert te vervullen. In hun eerste 
lange documentaire Lenny Cooke (2013) laten de Safdies 
de andere kant van roem zien. Ze volgen de basket-
baller uit de titel, die al op de middelbare school tot de 
wereldtop behoort. De documentaire bevestigt Steve 
James’ kritische visie op de basketbalwereld in Hoop 
Dreams (1994). De arme jongen uit het New Yorkse get-
to wordt opgezogen en uitgespuugd door een levensstijl 
die hem vreemd is. Onafgebroken atletiekbootcamps, 
NBA-voorselecties, televisie-interviews, coaches, pri-
véjets en groupies maken deel uit van de gehaaide we-
reld waar Cooke, ondanks zijn atletische vaardigheden, 
niet snel genoeg voor is.

Obsessie met het nu
Nog gehaaider is de wereld van het hoofdpersonage 
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Josh en Ben Safdie over Good Time



van Heaven Knows What (2014). De film, die gebaseerd 
is op de autobiografie van Arielle Holmes, die ook de 
hoofdrol vertolkt, stort zich op het liefdesleven van 
twee heroïneverslaafden in New York. Zelf geboren en 
getogen in New York, filmen de Safdies altijd de duis-
tere kant van de ‘stad die nooit slaapt’. Ben beschrijft: 
“We komen daar zelf vandaan en we ademen New York. 
We proberen die kant van de stad altijd op te zoeken.” 
Niet alleen kwam Josh voor Heaven Knows What in 
aanraking met de heroïneverslaafde Arielle, voor Good 
Time putte hij inspiratie uit de gevangenisdagboeken 
van een goede vriend van hem. “Ik heb de neiging om 
naar zulke personages toe te trekken. Ik weet niet waar 
dat vandaan komt.” 

Het is vooral de onmiddellijkheid van hun levens 
waar de Safdies in geïnteresseerd zijn. Dope spuiten is 
in Heaven Knows What een zaak van nu of nooit. In de 
openingsscène smeekt Arielle haar vriendje om geld. 
Als hij weigert zal ze haar polsen doorsnijden. Hij wei-
gert. Zij snijdt dus haar polsen door. Josh Safdie over 
de directheid in hun films: “Ik heb een obsessie met het 
nu. Als er iets is wat ik haat is het wel tijd. ‘Nu’ is het 
enige moment waarop tijd niet bestaat.” 

Eindeloze nacht
Nu is ook het enige wat telt in hun nieuwe film Good 
Time. Pattinson speelt daarin Connie, een geharde 
New Yorkse crimineel die altijd krap in zijn tijd zit. 
Met zijn verstandelijk gehandicapte broertje (gespeeld 
door coregisseur Ben Safdie) wil hij een bank beroven. 
Daarvoor moet hij hem eerst uit een psychiatrische in-
stelling plukken. Kort daarna staan ze gemaskerd in de 
bank terwijl de tassen met geld worden gevuld. Er is al-
tijd haast. Vooral nadat de verfbommen in hun tas zijn 
afgegaan en ze onder druk het bewijs van hun overval 
proberen weg te moffelen in het openbare toilet van een 
White Castle-hamburgerketen. Connies broertje wordt 
opgepakt, en Connie heeft welgeteld één nacht voor het 
bij elkaar sprokkelen van de borgsom om zijn broertje 
uit een bikkelharde gevangenis te krijgen. 

Om dat haastige gevoel vol te houden vergde het 
scenario van Good Time veel planning.  Josh legt uit: 
“We moesten overal rekening mee houden, elke se-
conde telt. Het grootste deel van de film speelt zich 
namelijk af binnen zeven uur. Een deel daarvan hebben 
we ook onafgebroken proberen te vertellen.” De tijdslijn 
is dus tot in detail uitgewerkt. Zelfs de nieuwsuitzen-

dingen spelen een belangrijke rol als Connie zich als 
voortvluchtige crimineel door het holst van de nacht 
begeeft. “Het is typisch New Yorks dat de nieuwsuit-
zendingen ’s nacht herhaald worden”, vertelt Ben. Als 
Connie ’s nacht de televisie aanzet om te kijken of hij 
al gezocht wordt, is er nog geen item over hem te zien, 
slechts oud nieuws. Het geeft hem een kleine voor-
sprong op de politie. “En het is alsof de nacht nooit 
eindigt.”

Op visueel gebied wordt het duistere gevoel van een 
eindeloze nacht alleen maar versterkt. Net als in hun 
vorige films werkten de Safdies voor Good Time weer 
samen met Sean Price Williams, een van de beste Ame-
rikaanse cameramannen van dit moment. Williams 
staat bekend om zijn close-up 16mm-shots geschoten 
op de drukke straten van New York. Met het ultra-bre-
de Techniscope-beeldformaat van Good Time zien zijn 
shots er indringender uit dan ooit tevoren. De broers 
vertellen: “Iedereen zei dat we niet moesten schieten in 
scope omdat het een gevaarlijk beeldformaat is, maar 
we wilden juist een zo groot mogelijk risico nemen. We 
wilden zo ver gaan als we konden. De bedoeling was om 
iets te maken wat echt gevaarlijk is.” 
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Een bom van 
energie en 
wanhoop
Het ijzersterke Good Time combineert 
rauw realisme met een toon die herinnert 
aan de vet aangezette genrefilms uit het 
videotheektijdperk. 

De broers Safdie hebben geen tijd te verlie-
zen. Het onafhankelijke filmmakersduo uit 
New York –  Josh en Benny – openen hun 
derde speelfilm Good Time met twee sleutel-
momenten: de introductie van de zwakzin-
nige Nick, de motor van het verhaal, en de 
heist-sequentie die de motor start. Let wel: 
dit alles vóórdat de openingstitels in beeld 
komen. Nick wordt opgepakt en belandt in 
de gevangenis. De kijker blijft achter bij zijn 
oudere broer Connie, het brein achter de 
bankoverval waarvoor Nick moet zitten. De 
situatie is geschetst: Connie wil Nick uit de 
gevangenis halen, koste wat ’t kost. De film 
die volgt, speelt zich gedurende één nacht af 
in New York, aan de rafelranden die je nor-
maal niet ziet.

Ook met hun vorige film, het niet in Ne-
derland uitgebrachte Heaven Knows What 
(2014), lieten de Safdies zien wat zich af-
speelt in de marge van het bestaan. Op on-
sentimentele wijze brachten ze het dagelijks 
leven van junkies in beeld: het hosselen, het 
spuiten, het zoeken naar geld, drugs of een 
plek om te slapen. De personages zijn met 
hun kinderlijke gedrag en theatrale emoties 

eerder ergerlijk dan meelijwekkend, en juist 
daardoor zo realistisch. Good Time wordt 
door hetzelfde rauwe realisme getekend, 
maar hier wordt het gecombineerd met een 
toon die herinnert aan de vet aangezette ge-
nrefilms uit het videotheektijdperk.

Terwijl streetwise Connie zich een weg 
richting zijn broertje bedriegt, bluft, mani-
puleert en rouwdouwt, ontvouwt Good Time 
zich als een soort verknipte versie van een 
eighties actiefilm, iets wat nog wordt onder-
streept door de overdadige synthesizers op 
de soundtrack van elektronicamuzikant 
Oneohtrix Point Never. En er zijn meer ver-
wijzingen naar de (misdaad)filmgeschiede-
nis. Er zijn persoonsverwisselingen. Er is een 
Tarantino-achtig verhaal-in-een-verhaal. 
Er is een wide-eyed gangsterliefje, een crimi-
neel meesterbrein en een mismatched duo op 
de vlucht. Maar de referenties zijn nooit gra-
tuit. Ze worden geen knipoog, geen ironisch 

onderonsje met de kijker. Precies dit is wat 
de Safdies begrijpen van realisme, precies dit 
is wat Good Time zo ijzersterk maakt: alles 
staat in dienst van het verhaal.

Op papier lijkt de casting van heart throb 
Robert Pattinson een doorzichtige marke-
tingtruc. Het is voor het eerst dat de broers 
een acteur van naam casten, en Pattinsons 
Hollywood looks staan in schril contrast met 
de gewone koppen van onder meer Bobby 
Duress, Barkhad Abdi en Benny Safdie zelf. 
Maar dat Pattinson een pretty boy is, heeft 
een functie: zijn personage zet het in om te 
krijgen wat hij wil. (Een fraaie variatie op het 
cliché van de vrouw die seks gebruikt om te 
manipuleren.) Ook het camerawerk van Sean 
Price Williams is weliswaar mooi, maar niet 
mooi-om-het-mooi. Het is schoonheid van 
de achteloze soort, ontstaan door slim ge-
bruik van aanwezig licht: blacklight in een 
spookhuis, tegenlicht van een tv-scherm, 

het rood en groen van stoplichten dat over 
gezichten glijdt.

Een MacGuffin is een scriptelement dat de 
plot voortduwt. Wát precies, dat doet er niet 
toe: een schat, een microchip, een gestolen 
parelketting. In Good Time doet het er wel 
toe. Connies liefde voor zijn broertje is zowel 
de MacGuffin als het hart van het verhaal. 
Good Time is een kermisrit, een bom van 
energie en sensatie. Maar wat aan het slot 
bijblijft, is de wanhoop van de personages; 
het gevoel dat je op het uiterste randje van 
het bestaan staat. Waarom zou je eigenlijk 
niet springen?

BASJE BOER 11111

Good Time  VERENIGDE STATEN, 2017 |  REGIE BENNY 

SAFDIE, JOSH SAFDIE |  100 MINUTEN |  MET ROBERT 

PATTINSON, BENNY SAFDIE, JENNIFER JASON LEIGH | 

DISTRIBUTIE CINÉART |  TE ZIEN VANAF 4 OKTOBER 

PAROOL FILM FEST EN VERDER VANAF 12 OKTOBER   
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Met Blade Runner 2049 waagt de Canadees 
Denis Villeneuve (Arrival) zich aan een vervolg 
op Ridley Scotts sciencefictionklassieker. 
Sinds een black-out alle digitale opslag heeft 
gewist en de mensheid in feite geen geheugen 
meer heeft, zijn de grenzen tussen mens en zijn 
creaties verder vervaagd.

DOOR MARISKA GRAVELAND

Dat sciencefiction niet alleen amusant maar ook visio-
nair kan zijn, bewijst Ridley Scotts Blade Runner (1982) 
die, zoals het goede sf betaamt, de grote vragen niet 
schuwt. In die iconische klassieker moet de mensheid 
zich anno 2019 zien te verhouden tot rebellerende ro-
bots, zure regen, een nieuwe globale cultuur en pran-
gende identiteitsvragen, terwijl de mens zelf zo arro-
gant is geworden dat hij zijn eigen sterfelijkheid niet 
meer accepteert. Je hoeft de krant maar open te slaan 
om te beseffen dat de thema’s waar de wereld nu mee 
worstelt door Scott toen al scherp zijn neergezet.

Nu is er de opvolger Blade Runner 2049 van Denis 
Villeneuve, die met Arrival bewees dat hij het science-
fictiongenre tot grote hoogte kan brengen. De urgentie 
van een nieuwe Blade Runner die de vinger op de zere 
plekken van de maatschappij legt, is onverminderd 
groot. Blade Runner 2049 zelf is nog in nevelen ge-
huld – de film was bij het ter perse gaan van deze krant 
nog niet te zien – maar een paar dingen weten we wel. 
Onder meer dankzij de korte film 2036: Nexus Dawn 
(online te vinden) die een brug slaat tussen de plot van 
Blade Runner en Villeneuves opvolger die zich dertig 
jaar later afspeelt. In die korte film, geregisseerd door 
Luke Scott (Ridleys zoon), beweert de megalomane 
Wallace, gespeeld door Jared Leto, dat hij een manier 
heeft gevonden om de robots ditmaal wel te laten ge-
hoorzamen, wat hij op wrede wijze aantoont.

Uit spaarzame interviews met Villeneuve kunnen we 
iets te weten komen over hoe die wereld er anno 2049 
uit zal zien. Internet bestaat niet meer: na de blackout 
door een elektromagnetische puls zijn alle websites 
vernietigd. De digitale wereld is verdwenen, dus ook 
alle data over het verleden. In die analoge, fysieke we-
reld moeten mensen op een andere manier omgaan met 
herinnering en geheugen. Daarmee staat de nieuwe 
Blade Runner in een mooie traditie: het uitgewiste of 
gereviseerde verleden is een terugkerend element in 
dystopische toekomstvisioenen, met name in 1984 en 
Brave New World. Daarnaast verbeeldt zo’n black-out 
de nieuwe en reële angst dat we veel te afhankelijk wor-
den van digitalisering. 

Drumstel
De opdringerige reclame in het straatbeeld was een van 
de blikvangers van de oorspronkelijke Blade Runner en 
Villeneuve borduurt daar op voort, zoals in een scène 
waarin Ryan Gosling als politieagent K naar een enor-
me holografische commercial kijkt. Die opvallende rol 
van reclame is niet vergezocht of misplaatst: recent 
werd bekend dat op Amsterdam Centraal Station ca-

mera’s in billboards meten hoe lang een passant naar de 
reclame kijkt.

Kijken en ogen waren bij Ridley Scott al prominent 
aanwezig en ook Villeneuve geeft ze nadrukkelijk aan-
dacht, zoals in de scène waarin de Nederlandse actrice 
Sylvia Hoeks als Luv in een irisscanner kijkt. Villeneuve 
zei daarover tegen de LA Times: “Het cliché is dat de 
ogen de ramen van de ziel zijn. Hier hebben we te ma-
ken met Replicants die geen ziel hebben.”

Na een gesprek met Ridley Scott, die als uitvoe-
rend producent Villeneuve alle vrijheid gaf (“It’s your 
movie”), realiseerde Villeneuve zich dat hij dit soort 
mysteries uit de originele film intact moest laten. Zoals 
de vraag of Rick Deckard (Harrison Ford) een Repli-
cant is of niet. In de originele bioscoopversie van Blade 
Runner maakte de voice-over duidelijk dat Deckard wel 
degelijk een mens is, maar Ridley Scott mystificeerde 
de boel later door in zijn director’s cut te suggereren 
dat Deckard toch een Replicant zou kunnen zijn. “Het 
idee dat Deckard in 2049 nog steeds aan zijn identiteit 
twijfelt, spreekt mij aan”, heeft Villeneuve gezegd, dus 
verwacht van hem geen definitief antwoord.

De vrees bij sequels is dat te veel uitleg het mysterie 
van de oorspronkelijke film om zeep helpt. Zo weer-
legde filmcriticus Roger Ebert ooit het argument dat 
Stanley Kubricks 2001: A Space Odyssey te veel vra-
gen onbeantwoord had gelaten met een vergelijking: 
alles willen weten is alsof een jongen zijn drumstel 
opensnijdt om te zien waar het geluid vandaan komt – 
de zoektocht naar het antwoord vernietigt tegelijkertijd 
het onderzoeksobject. 

Krappe dozen
De opvolger moest net als zijn voorganger een maat-
schappijschets worden. Zo loopt politieagent K langs 

krappe dozen waarin de armste bewoners van de stad 
wonen, naar voorbeeld van de mensonterende mi-
nuscule woonhokjes in Hongkong die coffin cubicles 
worden genoemd. Een deel van LA is veranderd in een 
ruïne, omgeven door vluchtelingen uit Oost-Azië en 
Rusland. Een eigen appartement is een grote luxe. 

De dreiging komt ook van buitenaf: het klimaat. 
Sinds de mens zichzelf centraal is gaan stellen en de 
wereld op grote schaal probeert te plooien naar zijn 
hoogstpersoonlijke behoeftes, hebben we een heel be-
langrijk deel over het hoofd gezien: de wereld waarin 
we leven. Volgens de Franse filosoof Michel Serres is 
het hoog tijd om een ‘contract met de natuur’ af te 
sluiten om die ook een stem te geven. Maar als Blade 
Runner 2049 net zo profetisch is als zijn voorganger, 
dan moeten we het ergste vrezen: dat contract wordt 
nooit opgesteld.

In de originele Blade Runner raakte Deckard nog 
doorweekt door onophoudelijke regen, maar in 2049 is 
het weer minder voorspelbaar. Het klimaat is zodanig 
veranderd dat Los Angeles een koud, woest oord is ge-
worden. Maar Villeneuve ziet toch reden voor optimis-
me. “Het goede nieuws is dat we er tegen die tijd nog 
steeds zijn. Wel zijn de grenzen tussen de mens en wat 
hij ontwerpt nog meer vervaagd.” Zo wordt een film, 
een ontwerp pur sang, ingezet om kritiek te leveren op 
diezelfde, uit de hand gelopen ontwerpdrang van de 
mens.

Blade Runner 2049  GROOT-BRITTANNIË/

VERENIGDE STATEN/CANADA, 2017 |  REGIE DENIS 

VILLENEUVE |  163 MINUTEN |  MET RYAN GOSLING, 

JARED LETO, ROBIN WRIGHT, HARRISON FORD, SYLVIA 

HOEKS |  DISTRIBUTIE SONY PICTURES RELEASING (VIA 

UNIVERSAL) |  TE ZIEN VANAF 4 OKTOBER OP PAROOL 

FILM FEST EN VERDER VANAF 5 OKTOBER   
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Blade Runner 2049
‘HET GOEDE NIEUWS IS DAT WE ER 
TEGEN DIE TIJD NOG ZIJN’
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Wat heeft kunst ons vandaag de dag nog te 
vertellen? Of praten kunstenaars alleen nog 
tegen zichzelf? Julian Rosefeldt gebruikte 
meer dan zestig kunstenaarsmanifesten voor 
een vlammend betoog. Het tweede deel van een 
interview. DOOR DANA LINSSEN

Dertien keer Cate Blanchett. Dat is het geheime wapen 
van Manifesto. Dertien keer de beste actrice van onze 
tijd die in dertien rollen, dertien vermommingen vaak, in 
dertien andere decors, altijd bestaande architectonische 
omgevingen, heel veel meer dan dertien kunstenaars-
manifesten tot een groot verhaal samensmeedt over 
Beschaving! Verval! Vooruitgang! Sturm. Und Drang! 
Markt! En kapitaalvernietiging! Utopie! En destructie! 

Manifesto is een ambitieus, provocerend en in de 
beste traditie van de manifestenschrijvers ook explosief 
project van de Duitse kunstenaar Julian Rosefeldt. Het 
bestaat als een installatie op dertien schermen. Een 
megalomaan kakofonisch bouwwerk, waarin de stellige 
woorden van tientallen kunstenaars en kunstenaars-
groepen, van meer dan zestig manifesten samenvloeien 
tot een indringend gezoem. Maar het bestaat ook als 
film. Sterker nog. Het was altijd als film bedoeld, ver-
telde Rosefeldt eerder dit jaar tijdens het Filmfestival 
van Berlijn. Maar voor hem als kunstenaar die tot dan 
toe alleen maar in de beeldende kunstwereld werkzaam 
was geweest, was het makkelijker om de film met een 
omweg te financieren. 

Geen hiërarchie
“Ja! Het was altijd de bedoeling dat het een film zou 
worden. Maar het was ook altijd de bedoeling dat het 
een installatie zou worden. De meest cynische manier 

om het te benaderen is dat de film de installatie heeft 
gefinancierd en de installatie de film. De installatie was 
er eerst en toen de film. Zo is het chronologisch gelopen. 
Maar voor mij zit er geen hiërarchie in beide versies. 
Misschien is dat iets wat iedere kunstenaar zal zeggen 
maar voor mij zijn het echt twee verschillende werken. 
De installatie onderga je, de film stelt je in staat om meer 
intellectueel op de manifesten te reageren. En dat is cru-
ciaal. We moeten meer kritisch denken. Wat hebben die 
kunstenaars gezegd? Kun je het ene manifest wel van het 
andere onderscheiden? Wat zeggen ze eigenlijk? En heeft 
kunst vandaag de dag nog wel iets te zeggen? Dat zijn de 
vragen die ik met hun woorden wilde stellen.”

Kunst als afspraak
“We hadden niet zoveel speelruimte. Twaalf draai-
dagen. Dus wat je in de installatie ziet, zie je ook in de 
film. Het is alleen een andere ervaring. In een ruimte 
loop je rond, kies je je eigen volgorde, blijf je van som-
mige delen misschien maar de helft zien en kijk je an-
dere twee keer. Film is een afspraak in een tijdruimte. Je 
kunt zeggen dat het maar een verschil in presentatie is, 
maar voor mij grijpt het dieper in. In de installatie was 
er steeds een scharnierpunt, waarop je als toeschouwer 
uit de loop kon breken en naar het volgende scherm 
lopen. De installatie breekt. Film verbindt. We hebben 
de hele montage opnieuw gedaan zodat de breuken in 
de ruimtelijke setting werden vervangen door een orga-
nisch gevoel van flow. Maar de volgorde werd ook be-
langrijk. Het was van meet af aan duidelijk dat het Fu-
turisme met z’n lust voor snelheid en inherente drang 
tot destructie aan het begin van de film thuishoorde. 
Manifesto werd daardoor meer een reflectie op kapita-
lisme en kapitaal. De film is een discours, een betoog. 

Nee, geen manifest. Of, nu ja, toch wel.”

Het werk van een ekster
“Mijn favoriete scène – voor zover ik er een heb – is die 
met de lerares. En die is in de context van filmmaken 
ook het belangrijkste. Ik vind het een heel komische 
scène omdat ze aan de ene kant Jim Jarmusch citeert 
die zegt dat je van iedereen moet stelen, en dan het 
Dogma-manifest dat naar authenticiteit zoekt. Wat is 
het nou? Manifesto was ook een vorm van stelen. De 
collagevorm is per definitie het werk van een ekster, 
van een strandjutter. Het is ook een vorm van decon-
structie die wel degelijk dingen scherp kan laten zien, 
alsof je ze voor de eerste keer ziet. Ik weet niet of je dat 
authentiek moet noemen. Maar door de teksten van 
die manifesten met bepaalde personages en typetjes 
te combineren, ontstaan er wel nieuwe inzichten. Het 
wordt een gesprek tussen verschillende kunstenaars 
en tradities. Natuurlijk gaat Manifesto over kapita-
lisme, over het einde van de verzorgingsstaat, over 
hoe we met onze natuurlijke omgeving omgaan, over 
fake-nieuws. Wat dat betreft is misschien de nieuws-
lezeres mijn echte favoriet. De media mogen echt de 
hand in eigen boezem steken voor de manier waarop ze 
de weg hebben geplaveid naar stompzinnigheid en be-
grippen als post-truth. Wat kunst vermag weet ik niet. 
Maar ook wij moeten uit die filterbubbel breken.”

Manifesto 11111 DUITSLAND/AUSTRALIË, 2015 

|  REGIE JULIAN ROSEFELDT |  95 MINUTEN |  MET CATE 

BLANCHETT, ERIKA BAUER, RUBY BUSTAMANTE |  DIS-

TRIBUTIE CONTACT FILM |  TE ZIEN VANAF 4 OKTOBER 

OP PAROOL FILM FEST EN VERDER VANAF 5 OKTOBER | 

ZIE HET EERDERE INTERVIEW MET JULIAN ROSEFELDT 

OVER MANIFESTO IN DE FILMKRANT #399   

Julian Rosefeldt over Manifesto TRISTAN TZARA, KARL 
MARX, GUY DEBORD, LARS VON TRIER, ANDY 
WARHOL, JIM JARMUSCH, YVONNE REINER, 
SOL LEWITT, FILIPPO TOMMASO MARINETTI
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Thierry Frémaux doet in zijn vuistdikke dagboek een boekje open over 
zijn werkzaamheden als artistiek directeur van het Filmfestival van 
Cannes. DOOR BELINDA VAN DE GRAAF

In het dagboek Sélection officielle, vernoemd 
naar het officiële festivalprogramma van 
Cannes dat een kleine zestig films telt, laat 
de ‘délégué général’ ons een jaar lang over 
zijn schouder meekijken naar het selectie-
proces en alles wat daarbij komt kijken. Fré-
maux slingert op de fiets door Parijs, wim-
pelt galant Richard Gere af en krijgt op zijn 
falie van tweevoudig Gouden Palm-winnaar 
Emir Kusturica die niet mee mag doen met 
zijn nieuwe film (“you are not my friend any-
more”). Het beeld dat opdoemt is dat van 
een circusartiest die tien ballen tegelijk in de 
lucht houdt, het codewoord ‘discreet’ op zijn 
revers. 

Frémaux moet Franse filmmakers te 
vriend houden, maar in het buitenland niet 
de indruk wekken dat hij Franse producties 
voortrekt. Hij wheelt en dealt met de Franse 
pers die ferme tikken uitdeelt. Wat doet 
Valérie Donzelli in de festivalselectie? 
Waarom ontbreekt Arnaud Desplechin? Het 
Franse dagblad Le Monde valt niet alleen de 
selectie aan, maar ontwaart ook meer luxe, 
geld en sponsors – een echo uit ’68 toen Go-
dard & co. om dezelfde redenen in de gordij-
nen hingen. 

Hoofdpijndossier
De commercialisering wordt Frémaux aan-
gewreven, en het is precies dit soort kritiek 
die door andere media wordt overgenomen, 
die in het boek wordt gepareerd. “Is het ie-
mand wel eens opgevallen dat er geen logo’s 
staan op onze affiches, en ook niet op onze 
films? Dat is uniek. Waarom heeft niemand 
het daarover?” 

Ook Hollywood blijkt een hoofdpijndos-
sier. Meer en meer filmmakers kiezen voor 
een première in het najaar, om klaar te sto-
men voor de Oscars in februari. La La Land 
gaat niet naar Cannes, maar naar Venetië. 
Met name Frémaux’ voorganger Gilles Jacob 
is bang dat Cannes zijn toppositie verliest. 
De discussie gaat over de Amerikaanse com-
merciële auteurscinema. En dus vliegt Fré-
maux weer naar Hollywood voor een babbel-
tje met Clint en een rondgang langs de 
studio’s. 

Bij mijn weten is het een primeur, en was 
er niet eerder een actieve festivaldirecteur 
die zo uitgebreid over zijn vak schreef. Het 
jaar dat door Frémaux wordt beschreven, 
loopt van eind mei 2015, toen Dheepan van 
Jacques Audiard de Gouden Palm won, tot 
eind mei 2016, toen I, Daniel Blake van Ken 
Loach al even verrassend als winnaar uit de 
bus kwam. 

Natuurlijk zegt Frémaux in zijn delicate 
rol als hoofd programmering niets over de 
keuze van de jury, maar in een andere con-
text, een eindje verderop, doet hij dat toch. 
De ultieme Gouden Palm-winnaar is wat 
hem betreft (1) een auteursfilm (2) met ster-
ren (3) die succes heeft. En daarmee zegt hij 

toch iets over de recente winnaars: twee au-
teursfilms zónder steracteurs, die matig tot 
redelijk werden ontvangen. 

Draak van een film 
Frémaux besloot al in 2001, toen hij voor het 
eerst aan de leiding stond, een dagboek bij te 
houden. Een selectie van die overpeinzingen 
is door het boek gestrooid waardoor het in-
kijkje feitelijk zestien festivals overbrugt. 
Frémaux’ voornaamste werkplek, buiten de 
projectiezaal, is wel het wereldwijde labyrint 
aan cafés, brasserieën, restaurants en hotels 
waar hij door het jaar heen acteurs, regis-
seurs, distributeurs, producenten, sales 
agents en journalisten treft. Oók zijn colle-
ga’s van de parallelle secties Quinzaine des 
Réalisateurs en Semaine de la Critique. “Ja, 
er was ooit een Koude Oorlog-sfeer”, aldus 
Frémaux, “en ja, de Quinzaine vergelijkt 
zichzelf graag met het bal der geweigerden, 
maar de pers houdt niet op om een artificiële 
rivaliteit te creëren.”

De eerste Nederlandse naam valt halver-
wege het boek. De passage gaat niet over 
films, maar over drinkebroers. Peter van  
Bueren, voormalig Volkskrantjournalist, is 
een van de leden van de Tiger Club, ‘un 
groupe de drinkers’ die elkaar treft op festi-
vals. In het internationale filmcircuit dat 
Frémaux beschrijft, is de rol van Nederland 
beperkt. Het Filmfestival van Rotterdam 
komt voorbij als ontdekker van welgeteld 
twee regisseurs: Carlos Reygadas en Kleber 
Mendonça Filho. Amsterdam wordt ge-
noemd vanwege zijn prima cinematheek 
(EYE). En de twee Nederlandse regisseurs die 
aan de orde komen, werken in het buiten-
land: Michael Dudok de Wit en Paul Verhoe-

ven die met respectievelijk The Red Turtle en 
Elle werden geselecteerd voor de festivaledi-
tie van 2016. Met name Elle, door de jury on-
der leiding van George Miller compleet ge-
negeerd, krijgt in het boek alle lof.

Frémaux geeft de gelegenheid om het se-
lectieproces voor de 69ste festivaleditie op 
de voet te volgen. Wat vooral opvalt is de fo-
cus op mannelijke regisseurs, ook na de po-
lemiek die in 2012 losbarstte over het gebrek 
aan vrouwelijke filmmakers in de officiële 
selectie. Naast Verhoeven zijn ook Sean 
Penn, Xavier Dolan, Pedro Almodóvar, Cristi 
Puiu en de Dardennes snel verzekerd van een 
plekje in competitie. 

Verderop in het selectieproces komt op-
eens Toni Erdmann van Maren Ade boven-
drijven, een grote verrassing – de driekop-
pige selectiecommissie buitenlandse films 
(waarin onder meer Laurent Jacob zit, zoon 
van voormalig festivaldirecteur Gilles) is 
verrukt. Toch duurt het schier eindeloos 
voordat Toni Erdmann wordt geselecteerd. 
De film wordt voor de zekerheid ook voorge-
legd aan de driekoppige commissie Franse 
films, om uiteindelijk, op het laatste nipper-
tje, aan de competitie te worden toegevoegd. 

Bizar hoe er wordt omgesprongen met dit 
grote talent, een schril contrast met de snel-
heid waarmee Frémaux het op een akkoordje 
gooit met Penn die met The Last Face een 
draak van een film maakte. De Hollywood- 
hotshot had te kennen gegeven het voor niet 
minder te doen dan de competitie. 

En zo gebeurt er in de keuken van Cannes 
meer opzienbarends, al moet je wel ruim 
600 pagina’s doorploeteren, in het Frans, om 
verbanden te kunnen leggen. 

Sélection officielle  JOURNAL, NOTES ET VOYAGES | 

THIERRY FRÉMAUX |  2017, ÉDITIONS GRASSET & 

FASQUELLE |  617 PAGINA’S, € 23,40 |  DE LANGE VERSIE 

VAN DEZE BOEKBESPREKING IS TE LEZEN OP 

filmkrant.nl   

Sélection officielle

IN DE KEUKEN VAN CANNES
Mark Cousins (The Story of Film, I Am 
Belfast, Atomic) schrijft voor de Film-
krant over film- en beeldassociaties. 
Deze maand over Virtual Reality in 
Venetië.

Een mug veranderde vorige week mijn idee over 
de toekomst van film. Ik was in Venetië voor het 
jaarlijkse filmfestival. Dat organiseerde een 
competitie voor Virtual Reality, dus ik ging kij-
ken. Ik hou al lang van de trage, architectoni-
sche, archetypische Taiwanese films van Tsai 
Ming-liang, dus ik was vooral nieuwsgierig om 
zijn 55-minuten durende The Deserted te zien. 
Ik zette headset op en plotseling bevond ik me 
in een ruïne in een bos in Azië. Een man was 
bezig zichzelf elektrische schokken te geven om 
pijn te verzachten. Zijn moeder kookte rijst. Ik 
zat op een draaistoel dus ik draaide rond om zijn 
kamer te bekijken. 

Toen zat ik in een bad met hem en een 
spook achtige witte vis die hij zachtjes wiegde. 
Op dat moment merkte ik een mug op en dacht 
“Oh nee, ik ben mijn muggenspray vergeten op 
te doen!”. Toen realiseerde ik me dat ik niet in 
Azië was, in dat bos, in dat huis, of in dat bad. 
VR had me ervan overtuigd dat ik het wel was.

Gedachten vlogen door mijn hoofd. Mensen 
hebben gezegd dat VR geen cinema is, dat het 
een omweg uit de cinema is, of een hybride van 
film en theater of zelfs van film en reizen. Dit 
zijn allemaal interessante gedachten. Maar de 
mug deed me realiseren dat cinema vanaf z’n 
eerste stapjes illusionistisch is geweest. Het 
heeft ons altijd willen doen geloven dat we daar 
zijn waar de camera is. Denk aan alle travelogue 
kortfilms van de broers Lumière in de beginja-
ren van de film. Zouden de Lumières niet hele-
maal VERLIEFD zijn geworden op VR? Doet het 
niet precies wat zij wilden doen? Tsai’s film 
deed me verlangen naar John Fords remake van 
The Searchers, of Kubricks nieuwe versie van 
The Shining. Deze nieuwe technologie is een 
uitbreiding van een essentiële eigenschap van 
film, denk ik. Het grijpt terug op het fundament 
van film en projecteert dat naar buiten, zoals 
het einde van 2001: A Space Odyssey dat doet. 
Ik heb dit eerder gezegd, maar die mug deed me 
realiseren dat cinema nog maar net op weg is.

MARK COUSINS
@MARKCOUSINSFILM

VR IN 
VENETIË

Julian Rosefeldt over Manifesto TRISTAN TZARA, KARL 
MARX, GUY DEBORD, LARS VON TRIER, ANDY 
WARHOL, JIM JARMUSCH, YVONNE REINER, 
SOL LEWITT, FILIPPO TOMMASO MARINETTI

THE DESERTED

TONI ERDMANN
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Mag elke maker elk verhaal vertellen? Sinds de 
uitbreng van Detroit, de nieuwe film van Oscar-
winnaar Kathryn Bigelow, is er veel ophef over 
de vraag of een blanke filmmaker zwarte 
thema tiek mag vastleggen. Het antwoord is 
simpel: ja, dat mag. De vraag die er werkelijk 
toe doet is: hoe? DOOR SACHA GERTSIK 

Kathryn Bigelow schrikt er niet voor terug om via po-
litiek gevoelige gebeurtenissen de hedendaagse Ame-
rikaanse maatschappij te fileren. Na Hurt Locker, een 
film over de Irak-oorlog waarvoor Bigelow de eerste 
vrouwelijke Oscarwinnaar in de categorie regie werd, 
en Zero Dark Thirty (over de klopjacht op Osama bin 
Laden) is Detroit de derde samenwerking tussen Bige-
low en voormalig journalist Mark Boal. 

Dit keer verfilmen ze een wat oudere geschiedenis. 
Detroit opent dan ook met een lesje geschiedenis, ver-
beeld via animatie van de iconische schilderijen die 
Jacob Lawrence maakte over de Great Migration – een 
periode waarin veel Afro-Amerikanen op zoek naar 
werk van het racistische zuiden naar het noorden van 
de Verenigde Staten emigreerden. In plaats van een 
gedroomd beter leven werden ze echter geconfronteerd 
met een venijniger, want subtieler racisme. Het plaatst 
wat volgen zal in context, een uitbarsting van decen-
nialang opgekropte wrok. 

Stoom afblazen
Detroit zoomt in op een incident dat plaatsvond op 23 
juli 1967: in de vroege ochtend valt de politie een ille-
gale club binnen, waar ze verwachten een klein aantal 
mensen aan te treffen. Maar de club blijkt gevuld met 
meer dan tachtig Afro-Amerikanen, waarop de veelal 
blanke politie besluit de hele groep af te voeren. Terwijl 

er wordt gewacht op vervoer, verzamelt zich buiten een 
verontwaardigde menigte. Iemand gooit met iets. Vanaf 
dat moment worden de stad Detroit en de gelijknamige 
film overspoeld door rellen. Rellen die vijf dagen zullen 
duren en 43 levens zullen eisen. 

Even is de vertelling meanderend, en wordt er meer 
een sfeer dan een verhaal neergezet. Gedramatiseerde 
beelden vloeien over in documentair materiaal. Gaan-
deweg wordt ook het verhaal van soulgroep The Dra-
matics door de vertelling gevlochten. Bijna beroemd 
zijn ze, maar de rellen steken een stokje voor hun door-
braakperformance. Om stoom af te blazen, en vooral 
ook om geen onderdeel uit te maken van de ongere-
geldheden, gaan zanger Larry (Algee Smith) en bandlid 
Fred (Jacob Latimore) naar het Algiers Motel. Bij het 
zwembad ontmoeten ze twee leuke blanke meisjes. On-
danks de agressie in de lucht is het hier een feestje. Als 
een grap vuurt een van de hotelgasten een startpistool 
voor sportwedstrijden af richting de politie die een 
aantal straten verderop de ingestelde avondklok hand-
haaft. De politie kan er niet om lachen: ervan uitgaand 
dat snipers op hen schieten, vallen ze het hotel binnen 
om de schutter te vinden. 

Culturele toe-eigening 
Steeds een stapje dichter bij de personages, ook fysiek 
met de camera – zo brengt Bigelow ons naar het hart 
van de film. Het geweld van de politie is schokkend, 
terwijl de intense wijze waarop de gebeurtenissen 
zijn vastgelegd regelrecht afmattend zijn. De schut-
ter wordt al gauw gevonden (en vermoord), maar het 
wapen (dat in feite ook nooit bestaan heeft) niet. Een 
groepje Afro-Amerikaanse mannen, onder wie Larry 
en Fred, en de twee blanke meisjes waarmee ze aan het 
flirten waren, belanden in handen van de bloeddorsti-

ge, racistische blanke politieman Kraus (Will Poulter) 
en zijn crew. Bigelow manoeuvreert haar camera zo 
dicht op de zwarte lichamen die het bewijs van door 
blanken uitgeoefend geweld dragen dat het je de adem 
beneemt. Gezien de meanderende proloog en wat voelt 
als een afgeraffelde epiloog kan er geen twijfel over be-
staan: dít zijn de scènes waar het Bigelow om gaat. 

Maar dit zijn ook precies de scènes waar de kritiek 
die Detroit kreeg zich op richt. Niet alleen door de ge-
welddadige inhoud, maar vooral door de manier waarop 
een blanke filmmaker zwarte thematiek vastlegt. Een 
geval van culturele toe-eigening, zo luidt de consensus. 
En dat is zo: alle mensen die een sleutelrol in deze pro-
ductie spelen (onder anderen regisseur, scenarist, pro-
ducenten, cameraman) zijn blank. Hoe goed deze men-
sen hun best ook doen, ze zullen nooit het gevoel voor 
nuance hebben van mensen met eenzelfde culturele 
achtergrond als de slachtoffers van deze gebeurtenissen. 
Dat betekent overigens niet dat het per definitie een 
probleem is als makers een verhaal willen vertellen dat 
buiten hun directe belevingswereld ligt. Maar daarmee 
verplichten ze zich wel om een bepaalde zorgvuldigheid 
bij het hanteren van deze materie in acht te nemen. Ook 
ik – een blanke filmjournalist – moet me bedacht zijn 
op blinde vlekken die ik kan hebben wat betreft verhalen 
die zich buiten mijn culturele bagage afspelen.

Hedendaags Amerika
In een interview aan filmvakblad Variety vertelde Bige-
low dat ze dit verhaal wilde verfilmen omdat het zulke 
opvallende overeenkomsten heeft met de gebeurtenissen 
die zich in het hedendaagse Amerika afspelen. Hiermee 
doelde ze op de vele gewelddadige incidenten (sommige 
met dodelijke afloop) die zich de afgelopen jaren afspeel-
den tussen de overwegend blanke politiemacht en zwar-
te verdachten. Natuurlijk heeft ze gelijk. En natuurlijk 
zou het ideaal zijn als een Afro-Amerikaanse regisseur 
dit verhaal zou verfilmen. Maar de filmindustrie-reali-
teit is anders: maar een fractie van de regisseurs die met 
behoorlijke budgetten werken zijn niet-blank. Wie an-
ders had dit verhaal (voor dit budget) kunnen vertellen? 
Maar toch: het feit dat de film gemaakt is om alle goeie 
redenen, betekent niet dat ook de juiste zorgvuldigheid 
is betracht in het behandelen van deze tegenwoordig des 
te gevoeligere thematiek. Het kernteam dat de film reali-
seerde had simpelweg nooit geheel blank mogen zijn. 

Filmcriticus Richard Brody noemde de film in The 
New Yorker een morele mislukking. Dat kun je stellen 
over Detroit. Maar dat maakt het niet per definitie een 
slechte film. Uiteindelijk is het aan de individuele kij-
ker om te bepalen of deze film een goedbedoelde maar 
misplaatste poging is om belangrijke thema’s aan te 
kaarten, of een eye-opener die we juist nu nodig heb-
ben. Als beide groepen de film maar gaan kijken. 

Detroit 11111 VERENIGDE STATEN, 2017 |  REGIE 

KATHRYN BIGELOW | 143 MINUTEN |  MET JOHN BOYEGA, 

WILL POULTER, HANNAH MURRAY, KAITLYN DEVER, 

ANTHONY MACKIE, JACK REYNOR |  TE ZIEN VANAF 28 

SEPTEMBER   

Detroit
EXPLOSIE VAN ONDERDRUKTE WOEDE
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Darren Aronofsky giert glorieus uit de bocht 
met zijn zevende speelfilm mother!, waarin een 
klein huiselijk drama vol klassieke horror-
elementen escaleert naar grootse allegorieën 
over kunstenaarschap, schepping, de mense-
lijke aard en ons hedendaagse pre-apocalyp-
tische bestaan. DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA

Tot nu toe waren er twee Darren Aronofsky’s. Ten eerste 
de gevierde regisseur van strak opgebouwde, paranoïde 
karakterstudies, en ten tweede de maker van twee me-
galomane, spirituele opussen. In zijn zevende speelfilm 
mother! (die bij zijn première in de competitie van het 
Filmfestival van Venetië begin september de meningen 
hevig verdeelde) komen die twee helften van zijn schi-
zofrene makerschap op miraculeuze wijze bij elkaar. 

Aronofsky begon zijn carrière, en haalde zijn groot-
ste successen, met die kleinere films: groezelige en 
rauwe films als zijn debuut Pi (1998), opvolger Requiem 
for a Dream (2000) en meest recentelijk Black Swan 
(2010). Films waarin de waanzin van zijn hoofdperso-
nages langzaam maar zeker doorsijpelt tot in elke porie 
van de film.

Daar tegenover staat de maker van die twee opus-
sen, beide geflopt en door de meeste critici gekraakt 
maar gevierd door een kleine groep liefhebbers – of 
misschien is volgelingen een beter woord. The Fountain 
(2006) bood een spiritueel geladen overdenking over de 
dood en onsterfelijkheid, waarvoor Aronofsky inspira-
tie haalde uit de joodse Kaballah, Maya-mythologie en 
sterrenkunde. En met Noah (2014) liep Aronofsky vast 
in een hervertelling van het Bijbelverhaal van de Ark, in 
zijn versie vervormd tot een commentaar op de heden-
daagse klimaatcrisis.

In lichterlaaie
The Fountain en Noah waren verreweg zijn twee duur-
ste films, en beide hadden te kampen met flinke pro-
blemen, zowel tijdens als na de productie. The Fountain 
moest nadat Brad Pitt zich terugtrok als hoofdrolspeler 
uiteindelijk geproduceerd worden voor de helft van het 

oorspronkelijke budget; bij Noah stuitte Aronofsky op 
weerstand bij de studio en de film kreeg bij zijn release 
felle kritiek van diverse religieuze groeperingen, zowel 
christelijk, islamitisch als joods. Beide films gaven de 
indruk dat Aronofsky als maker wellicht niet opgewas-
sen was tegen de krachten die vrijkomen bij een grootse 
Hollywoodproductie.

Na het echec van het uiterst persoonlijke The Foun-
tain vocht Aronofsky zich terug met het kleine, realis-
tische drama The Wrestler (2008). 

Na de nog grotere flop Noah lijkt hij nu met mother! 
in eerste instantie eenzelfde strategie te kiezen. De mar-
ketingcampagne presenteert mother! als de nieuwe film 
‘van de maker van Requiem for a Dream en Black Swan’, 
en het verhaal opent inderdaad als klein huiselijk dra-
ma vol onderhuidse horror. Aronofsky zet de toon met 
raadselachtig gepiep en gekraak uit elke hoek van het 
houten huis, en zelfs een duistere kelder. Maar de mys-
terieuze openingsshots, waarin een vrouw die in lich-
terlaaie staat de kijker glashard aanstaart, maken al dui-
delijk dat het niet bij deze huiselijke horror zal blijven.

Centraal staan een jonge vrouw (Jennifer Lawren-
ce) en haar oudere echtgenoot, een schrijver (Javier 
Bardem). In het huis van de man, dat door haar na een 
brand volledig is heropgebouwd, leiden de twee een 
afgezonderd bestaan. Totdat de rust wordt verstoord 
door een dokter (Ed Harris) en, niet veel later,  zijn 
vrouw (Michelle Pfeiffer). Geheel tegen de zin van de 
vrouw nodigt haar echtgenoot het oudere stel uit om in 
hun huis te blijven, en dat is nog maar het begin.

Narcisme
Het feit dat al deze personages naamloos blijven, lijkt 

Aronofsky’s vriendelijke uitnodiging om de film niet 
realistisch op te vatten, maar als iets groters, iets wat 
meer omvat dan alleen deze ene relatie, als een alle-
gorie dus. Die vriendelijkheid verdwijnt in de tweede 
helft van de film, waarin de regisseur elk realisme re-
soluut de deur van dit huis wijst, nadat die deur met 
grof geweld is opengebroken door wild uiteenlopende 
symbolen van onze op een Apocalyps afstevenende 
realiteit en haar eeuwenoude oorsprong. Toch doet ook 
het woord allegorie mother! tekort. Het impliceert de 
mogelijkheid van interpretatie, een oplossing, alsof je 
bij de boodschap van de film kunt komen als je maar de 
juiste sleutel hebt. Maar er is niet slechts één sleutel, of 
slechts één boodschap.

Als er al sprake is van allegorie, dan lopen er min-
stens vijf door elkaar. Iets over het verloop van de 
Amerikaanse geschiedenis, vol uitbuiting en uitslui-
ting. Iets over het egoïsme en narcisme van de kunste-
naar, een afrekening wellicht met Aronofsky’s eigen 
zonden in die richting. Iets over het geloof, waarbij de 
regisseur na het oudtestamentische verhaal van Noach 
nu het gehele Nieuwe Testament onder handen lijkt te 
nemen. Alles samengebald in een onontwarbare klu-
wen rond die jonge vrouw, de moeder die de film haar 
titel geeft.

Het is meestal een flauwe poging om aandacht te 
krijgen, maar bij mother! is het uitroepteken in de titel 
terecht. Aronofsky neemt een voorsprong op de nade-
rende Apocalyps en springt met deze oerschreeuw tot 
aan zijn knieën in de modder, de stront, de pus en het 
bloed van onze angstige tijden.

mother! 111123 |  VERENIGDE STATEN, 2017 | 
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Robin Campillo over 120 battements par minute

Robin Campillo deed iets wat onmogelijk leek: 
een spannende, ontroerende en zelfs inspire-
ren de film maken over het begin van de aids-
epidemie. Geen onderwerp waar je vrolijk van 
wordt? Nee, vrolijk is niet het goeie woord. 
Maar ga de film zien. DOOR RONALD ROVERS

Van het Parijse aidsactivistencollectief ACT UP zijn 
veel mensen nog in leven, vertelde Robin Campillo in 
mei tijdens het Filmfestival van Cannes. Zelfs al stier-
ven er destijds één à twee van hen per maand. Dat aan-
tal was relatief laag, omdat ze heimelijk toegang had-
den tot gegevens van de farmaceutische industrie – die 
vaak maandenlang informatie en nieuwe medicijnen 
achterhield. Zoals het inzicht dat een mix van medicij-
nen beter was dan medicijnen afzonderlijk innemen. 
Dat achterhouden heeft levens gekost. De aidsepide-
mie is nog altijd niet voorbij en misschien ook daarom 
maakte Robin Campillo een verslag over hoe het er kort 
na de oprichting van ACT UP in Parijs aan toeging. 
Omdat hij er vanaf het begin nauw bij betrokken was. 

“Het kostte me zes maanden om de juiste acteurs te 

vinden. Bedenk dat er wel twintig personages langsko-
men. Bij elk personage moet je de juiste acteur vinden. 
Daarna heb je het probleem van de groep: de kijker 
moet al die mensen van elkaar kunnen onderscheiden. 
Ze komen. Ze gaan. Voor mij was het belangrijk dat ik 
in de discussies al die verschillende stemmen terug zou 
horen. Authentieke stemmen. Ik hou er niet van als je 
acteurs op een hippe moderne manier de woorden van 
iemand tijdens de Franse Revolutie hoort opdreunen. 
Ik wilde dat mensen spraken zoals we toen spraken. 
Ik maak films om iets te verwezenlijken, om iets of 
iemand een lichaam te geven. Om de personages tot 
leven te brengen. Dat is geen detail, het is een cruciaal 
onderdeel van de creatie.”

Die debatten in een collegezaal, zonder ramen naar de 
buitenwereld, zijn in zekere zin anti-film: omdat het al-
leen woorden zijn, geen beweging. Tenminste, dat was 
het risico. Waarom toch zoveel debatten in de film stop-
pen? “Deze mensen leefden tijdens de jaren tachtig en de 
aidsepidemie als slachtoffers. Wij homoseksuelen wis-
ten niet wat we moesten doen. Iedereen was bang. Maar 

toen we samenkwamen, voelden we onze kracht groeien. 
Die samenkomsten en debatten gaven ons het gevoel dat 
we deel uitmaakten van een gigantisch brein. Het idee 
dat je slimmer bent als je met meer bent. Dus die debat-
ten waren belangrijk. Om ze te verlevendigen laat ik tij-
dens de discussies zien waar men het over heeft. Boven-
dien gebruik ik een contrast: de blanco ruimte zonder 
ramen tegenover de kleuren en de uitbundigheid buiten.”

U was zelf nauw betrokken bij het activisme van ACT UP? 
“Het grootste deel van de film heb ik uit mijn geheugen 
gehaald. Ik heb heel precieze herinneringen van wat er 
aan de hand was. Details. Zinnen die mensen uitspra-
ken. Maar mijn herinneringen zijn niet de waarheid. 
Voor mij is dit een fictiefilm. Nadat ik me zoveel moge-
lijk had proberen te herinneren, ben ik documenten 
gaan bestuderen. Dat was een beetje emotioneel voor 
me omdat ik mijn eigen naam in de notulen tegenkwam. 
We schreven zoveel mogelijk op omdat we bezeten wa-
ren door de angst om vergeten te worden. Helaas zijn de 
meeste notulen verloren gegaan, maar mijn fantasie 
heeft dat overwonnen.”



Zieke lichamen in de club: 
een verborgen geschiedenis
Robin Campillo putte voor 120 BPM uit zijn 
verleden als aidsactivist en maakte zijn 
beste en meest ontroerende film tot dus-
ver. Over mensen die hun lichaam in de 
strijd gooien omdat ze niet anders kunnen.  

120 slagen per minuut is het tempo van 
house muziek, de gesynthetiseerde opvolger 
van disco die in de jaren tachtig de opko-
mende gaycultuur van een nieuwe sound-
track voorzag. 120 BPM is ook de titel van 
Robin Campillo’s opvolger van Eastern Boys. 
Het is een semi-autobiografische speelfilm 
over ACT UP, een activistisch collectief in 
Parijs waar Campillo zelf lid van is geweest.

Het is 1992, grofweg tien jaar na de ge-
boorte van housemuziek, en de wereld zit 
midden in een aidsepidemie. Activisten van 
ACT UP strijden voor hun gezondheid en 
hun leven, maar ook voor zichtbaarheid. 
“Dit is hoe een besmet lichaam eruitziet”, 
schreeuwt de hiv-positieve activist Sean in 
het gezicht van een medewerker van een far-
maceutisch bedrijf waar ACT UP een van 
zijn vele ontregelende acties uitvoert. 

Campillo laat de strijd voor homorechten 
en adequate medicijnen prachtig samen-
smelten met de groeiende clubcultuur, al 
doet hij dat nooit te nadrukkelijk. Voor de ac-
tivisten is het dansen een ontsnapping aan de 

dood waar ze bijna dagelijks mee geconfron-
teerd worden. De clubs zijn ook de plekken 
waar de soundtrack van Arnoud Rebotini het 
best tot zijn recht komt. Rebotini’s melan-
cholische mineurakkoorden strijken over op-
zwepende 120 bpm-ritmes, terwijl de man-
nen en vrouwen – vaak jongens en meisjes 
nog – op de dansvloer door elkaar bewegen 

als moleculen. De house blijft dreunen terwijl 
Campillo de flikkerende club lichten laat 
overgaan in geanimeerde beelden van bloed-
lichaampjes. Gezonde en zieke lichamen van 
mensen die ontladen, die loslaten, die het le-
ven vieren nu het nog kan. Die roes van de 
club voel je later die nacht ook in de slaapka-
mer, waar de lichamen van Nathan en Sean 
elkaar verder verkennen. Gedurende 120 BPM 
ontwikkelen zij een innige relatie terwijl Se-
ans lichaam steeds verder aftakelt.

Interessanter dan deze gedoemde ro-
mance is de manier waarop Campillo de 
daad van activisme in beeld brengt. Alsof het 
een observerende documentaire van Frede-

rick Wiseman is, filmt hij hoe de activisten 
wekelijks samenkomen om te plannen, pra-
ten en debatteren. Een mooi detail: in plaats 
van te klappen mogen toehoorders tijdens 
een debat alleen met hun vingers knippen. 
Zo kunnen de sprekers nog over het geluid 
van het publiek heenkomen. In tijden van di-
gitale petities, Facebook-communities en 
hashtag-activisme voelt deze pre-internet-
organisatie van ACT UP archaïsch aan, maar 
juist daardoor doet Campillo treffende ob-
servaties over de essentie van activisme. Ac-
tivisme gaat over het bewust(zijn) vormen 
van een groepering en over het bevechten 
van een identiteit. Het is precies dit gebrek 
aan regelmatig samenkomen in de fysieke 
werkelijkheid waardoor groeperingen als 
#blacklivesmatter en de activisten achter de 
Kony 2012-campagne, die elkaar vooral on-
line vinden, relatief makkelijk uiteenvallen. 

Campillo schetst een hechte familieband 
tussen vreemden die door een gedeeld lot 
zijn samengebracht. Hun gemeenschapsge-
voel werkt aanstekelijk, maar hoe wrang is 
het dat deze gemeenschap zo kwetsbaar is. 
Ziekte en dood bewegen altijd op de achter-
grond. Soms stappen ze naar voren. Licha-
men worden ziek en sterven, maar de strijd 
houdt aan. Boven alles laat Campillo zien dat 
veerkracht het grootste goed van de activist 
is. 

HUGO EMMERZAEL 111123
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120 BPM  FILMSCHUUR HAARLEM, 30 

SEPTEMBER 16.00 UUR |  DOOR RONALD 

ROVERS

Robin Campillo over 120 battements par minute
Er zit ook veel muziek in de film. Waarom was die belang-
rijk? “Didier Lestrade, een van de oprichters van ACT 
UP in Frankrijk, was een muziekspecialist. Hij schreef 
voor Libération over muziek. Eigenlijk was er vanaf het 
begin een sterke connectie met housemuziek. Gek waren 
we daarvan. Nou ja, niet iedereen van ons: daar is de film 
een beetje oneerlijk over. Niet iedereen ging naar clubs. 
Daarover lieg ik een beetje omdat ik het zo lekker vind 
om die muziek in de film te hebben. Een van onze slogans 
was: dansen = leven. Het was de puls van het leven.”

Het is bijna allemaal nieuwe muziek. Ja. 

Behalve Bronski Beat. “Dat is een remix. Ik wilde Jimmy 
Summerville (de zanger, red.) trouwens graag in de film 
hebben omdat hij in het begin van ACT UP een bene-
fietconcert gaf om geld in te zamelen. Hij was een 
vriend van Didier Lestrade. Ik wilde dat hij een concert 
gaf zoals toen. Maar ik was niet tevreden met hoe hij ac-
teerde. Ik denk dat hij liever niet gefilmd wilde worden.”

U zei tijdens de persconferentie na de première dat er 
niet veel mensen in leven zijn van de oorspronkelijke ACT 
UP. “Nou, best veel mensen leven nog. Binnen ACT UP 
konden mensen overleven omdat ze sneller toegang tot 
informatie hadden. Toch stierven er elke maand één à 
twee mensen.”

Ontmoeten jullie elkaar nog? “Sommigen zie ik nog. Di-
dier Lestrade kwam naar de film en ik was heel zenuw-
achtig. Zo zenuwachtig dat ik totaal niet lette op de re-

acties van de pers. Naderhand zei hij niet zoveel. Ik denk 
dat het erg emotioneel voor hem was. Het is niet mak-
kelijk om over die tijd te praten.”

U hebt dit verhaal lang met u mee gedragen. Waarom de 
film nú maken? “Het heeft niks met geld of met politiek 
te maken. Ik heb begin jaren tachtig film gestudeerd en 
ik heb me altijd afgevraagd hoe ik iets met ACT UP kon 
doen. Maar ik kon niks bedenken. Door de epidemie kon 
ik mezelf niet als filmmaker zien. Een paar jaar geleden 
zei mijn producent: je doet het nu of nooit. Als je wacht, 
is het te laat.”

Dat farmaceutische bedrijven medicijnen achterhielden, 
zoals in de film te zien is, is dat naderhand bevestigd? 
“Dat is in die tijd meteen al bevestigd. In werkelijkheid 
streden we tegen drie bedrijven om de beschikking te 
krijgen over nieuwe medicijnen, maar dat zou te ingewik-
keld worden in het scenario. Ik heb er één bedrijf van ge-
maakt. De naam is natuurlijk fictief, anders zou de film in 
grote problemen komen. Dat ze ons maanden, soms een 
jaar lieten wachten op een nieuw medicijn gebeurde 
voortdurend. Men wilde eerst genoeg publiciteit genere-
ren om flink wat van het product te kunnen verkopen. 
Want stel dat ze slechts weinig konden verkopen voordat 
bekend werd dat het toch niet goed werkte. Er heeft ook 
echt een loterij plaatsgevonden. Een bedrijf had niet vol-
doende op voorraad en heeft de medicijnen toen verloot.”

Dat is toch extreem cynisch? “De farmaceutische in-
dustrie is een van de meest cynische ter wereld. Een be-

paald medicijn voor hepatitis B kost in Frankrijk 17.000 
euro. Dat staat toch in geen enkele verhouding met de 
realiteit? We hebben sinds kort een nieuwe regering. 
Denk je dat die aan de farmaceuten gaan vragen de prij-
zen omlaag te doen om de kosten van de gezondheids-
zorg te beperken? Nee. Ze gaan de bevolking verplich-
ten om een hogere bijdrage te betalen.”

ACT UP heeft echt iets voor elkaar gekregen. Tegenwoor-
dig lijken protesten nauwelijks effect te hebben. Herkent 
u die passie nog steeds? “Radicaal zijn op Facebook 
heeft geen effect. Maar dat is niet het enige. Ik heb ACT 
UP altijd vergeleken met de strijd van vrouwen voor het 
recht op abortus: het ging over onze lichamen, ons le-
ven. We konden niet anders dan in verzet komen. Het 
was geen nobel doel, het was een strijd op leven en 
dood. De echte verwezenlijking van een strijd bestaat 
alleen op straat, niet online.”

Ik kreeg de indruk dat de acteurs echt geïnspireerd wa-
ren. Was dat zo of regisseerde u gewoon zo goed? “Daar-
om hou ik zo van deze film: de spanning in de lucht was 
dezelfde als toen in 1992. De droom van ACT UP was te-
rug. En vergeet niet: vooral voor de jonge homomannen 
is de strijd niet voorbij. De epidemie is niet verdwenen. 
Het is niet voorbij.”
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Of: de ontdekking van de wereld. Allebei ook 
prima titels voor deze bescheiden maar toch ei-
genzinnige coming-of-age roadmovie van Fatih 
Akin naar de gelijknamige bestseller Tschick 
van Wolfgang Herrndorf. DOOR RONALD ROVERS

Ik verlang principieel niet terug naar het verleden 
maar Tschick bracht me aan het wankelen. Fatih Akins 
verfilming van Wolfgang Herrndorfs succesvolle young 
adult-roman is boven alles een viering van vriendschap 
maar heeft ook de anarchie en energie en verwondering 
over de ontdekking van de wereld van mijn beste jeugd-
herinneringen. 

Voor en na zijn doorbraakhit Gegen die Wand (2004) 
– winnaar van onder meer een Gouden Beer in Ber-
lijn – heeft Fatih Akin behoorlijk uiteenlopende films 
en documentaires gemaakt. Ook al hoef je die niet 
allemaal te bewonderen, lef kun je de in Hamburg ge-
boren regisseur niet ontzeggen, want hij probeert met 
elke film nieuwe dingen. Auf der Anderen Seite (2007) 
was ernstig en contemplatief, Soul Kitchen (2009) een 
vrolijk mozaïek van cultuurclashes in en rond de keu-
ken van een Hamburgs buurtrestaurant, waar klanten 
die vroegen of de gazpacho even in de magnetron kon 
nog net niet gefrituurd werden maar wel verbaal aan 

het spit werden geregen. Groots en meeslepend moest 
vervolgens The Cut worden, Akins historische drama 
over de Armeense genocide van 1915. Dat werd het niet. 
Aus dem Nichts, de Duitse inzending voor de Oscar 
voor Best Foreign Language Film 2018, komt in maart 
in Nederland in de bioscopen. Het is beter om die film 
onbevangen te zien, dus laten we volstaan met zeggen 
dat ook die over een ernstige zaak gaat. 

Tschick is Akins eerste jeugdfilm. Het is een road-
movie, net als de tweede film die hij ooit maakte, In 
July, over een man die vóór vrijdag vanuit Hamburg 
aan de Bosperus moet belanden om zijn geliefde te 
ontmoeten. Je proeft dat hier Akins affiniteit ligt: bij de 
roadmovie, op de weg tussen oost en west. Hij wil de 
afstand voelen en hij wil die laten voelen. Toen ik Akin 
in mei in Cannes moest spreken voor Aus dem Nichts 
kwam de Duitser flink te laat omdat hij – al dan niet 
verdwaald – op zijn eigen fiets rondreed. Je aardt na-
tuurlijk pas echt als je zelf ergens rondloopt, rondfietst, 
moe wordt en de wind door je haren voelt en Akin be-
grijpt dat. Als hij z’n personages niet letterlijk afstand 
laat afleggen dan laat hij je in ieder geval de culturele 
afstand voelen. Vooral die tussen Turkije en Duitsland, 
maar die staat natuurlijk voor allerlei culturele dissoci-
aties waar de wereld mee worstelt.

Lada
Tschick begint niet als een energieke roadmovie maar 
bijna als een televisiedrama. Maik Klingenberg, puber, 
veertien, sluik haar, totaal verliefd op Tatjana, met een 
moeder die zichtbaar geniet van de wodka en een vast-
goedhandelende vader, zit in de klas. Of thuis te ga-
men. Of werkt aan zijn minutieus gecomponeerde pot-
loodtekening van Tatjana. Niks mis met die jongen. Dat 
hij niet populair is bij de rest van de klas komt omdat 
hij als enige een persoonlijkheid heeft en niet zo nodig 
mee hoeft te schreeuwen met de rest. Alleen, Tatjana is 
toch wel erg mooi dus wist hij nou maar hoe je meisjes 
aanspreekt. Enter Tschick, ook veertien, de easy rider 
van Suburbia met een vaag Slavische misschien wel 
criminele achtergrond die nooit helemaal uit de doeken 
wordt gedaan, die natuurlijk naast Mike komt zitten. 
Extreem koele gast maar te vreemd voor de rest. Op 
de een of andere manier klikken de twee. En net als je 
denkt dat het allemaal draait om puberperikelen op een 
middelbare school en Tatjana’s aanstaande verjaardag 
waar iedereen behalve de twee helden voor is uitgeno-
digd, slaat het verhaal een totaal andere weg in.

Het is geen radicale of vernieuwende film. Maar wel 
een oprechte en een energieke film, ook al suggereert 
de keuze voor een succesroman misschien gemak-
zucht. De schoonheid zit hier in de details. In de manier 
waarop Mike met die crush op Tatjana omgaat, in de 
interactie later met Natalie, een schoonheid die ze (een 
beetje onwaarschijnlijk wel) tussen bergen afval vinden 
maar ondanks die crappy entree voelt de affectie tussen 
haar en Maik wel echt. Vooral de manier waarop de 
film met het alcoholisme van Maiks moeder omgaat, 
zegt veel over de intenties van de maker. Er wordt niet 
hysterisch over gedaan, zoals zonder uitzondering in 
Amerikaanse films gebeurt. In een Europese film kun je 
als personage breken met de regels voor goed gedrag en 
toch twee scènes later niet in de hel belanden. Over de 
diefstal van een Lada door twee veertienjarigen en een 
toer door Oost-Duitsland hebben we het dan nog niet 
eens gehad. Iets wat in een Amerikaanse film minstens 
tot een rituele verbranding leidt (paragraaf 16.3.2 in 
Robert McKee’s scenariohandboek Story).

Maar de schoonheid zit niet alleen in de details. Het 
is de vrije, onbeheerste energie van de film die me deed 
terugverlangen naar de streken die we uithaalden, het 
wekenlang balen dat ik niet bij een geheim samenzijn 
was geweest waar het mooiste meisje van de klas aan 
verschillende jongens kusjes had gegeven – het was een 
andere tijd – en vooral naar die intense, onvoorwaar-
delijke vriendschappen zoals die in korte tijd groeit 
tussen Maik en Tschick. Even twijfel je aan het eind van 
de film of die jongen wel echt bestaat, of Maik niet ge-
woon een alter ego heeft verzonnen, maar Tschick be-
denkt een fantastische manier om een laatste geheime 
boodschap door te geven. 

Tschick 11111 DUITSLAND, 2016 |  REGIE FATIH 
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Drie jeugdvrienden voor wie nostalgie vooral 
bestaat uit herinneringen aan obscure kinder-
televisie maakten een fantasievolle, mild auto-
biografische speelfilm over een jongen die zit 
opgesloten in een bunker met alleen de kinder-
serie Brigsby Bear als referentiekader. Dit is 
nostal gie – maar is het echt? DOOR KEES DRIESSEN

De nostalgie is niet meer wat ze was, is de beroemde titel 
van de memoires van Simone Signoret. Prachtige titel. 
Ik heb hem zelf vaak – als tegelwijsheid losgezongen 
van het boek – betrokken op de snelheid waarmee iets 
tegenwoordig nostalgisch wordt. Vroeger werd met 
nostalgie teruggekeken op het traditionele boerenbe-
staan of, vooruit, de laatste Elfstedentocht. Maar te-
genwoordig kan ik bij sommigen al vertederde blikken 
opwekken met mijn MacBook uit 2008.

Maar ook De nostalgie is niet meer wat ze was is niet 
meer wat ze was. In het geval van de lowbudget culty 
komedie Brigsby Bear kun je zeggen: de nostalgie is niet 
meer zo echt als ze was.

In Brigsby Bear zit een jongen van vijfentwintig, 
James, met zijn ouders in een bunker. Hij mag nooit 
naar buiten: de lucht is giftig. Wel zien we af en toe 
zijn vader de deur uitgaan met een gasmasker op. Het 
enige waarmee de jongen zich daarbinnen bezighoudt 
is de kinderserie Brigsby Bear Adventures, over iemand 
in een berenpak die allerhande avonturen beleeft en 
daarbij de kijker lesjes leert. Dat is James’ blik op de 

werkelijkheid. Een werkelijkheid die, in zijn slaapkamer 
in de bunker, ook werkelijk zijn werkelijkheid heeft 
doordrongen: overal is Brigsby-merchandise te zien, 
van posters via T-shirts tot beddengoed.

Die jongen, James, wordt gespeeld door Kyle 
Mooney, bekend als komiek van Saturday Night Live. 
In die show werkte hij ook al samen met schoolvriend 
en regisseur Dave McCary, terwijl hun beider derde 
schoolvriend Kevin Costello samen met Mooney het 
scenario schreef.

Een scenario dat bovenal is gebaseerd op hun eigen 
jeugdervaringen, waarover ze graag vertellen tijdens 
een groepsinterview op een dakterras in Cannes, ge-
zellig met z’n drieën op een rijtje. Maar behalve dat 
Mooney religieus is opgevoed, gaan die jeugdherinne-
ringen louter over televisieshows uit de jaren tachtig en 
soms negentig. En zelfs die religieuze opvoeding blijkt 
er vooral met kindershows ingegoten te zijn.

Animatronic
“Ik kreeg die religieuze programma’s verplicht door de 
strot geduwd”, vertelt McCary goedmoedig. “Als kind 
ga je je daar dan tegen afzetten. Maar later, toen ik in de 
twintig was, ben ik me er opnieuw voor gaan interesse-
ren. En dat komt vooral door deze twee jongens hier. Zij 
gingen zich verdiepen in obscure kindershows, die ze 
vonden op vhs-banden. Bizarre religieuze shows met 
animatronic-poppen en allerlei praktische effecten die 
kinderen tegenwoordig niet meer kennen. Ik ben er in-

middels ook totaal door geobsedeerd – ik denk aan een 
serie als Prayer Bear, bijvoorbeeld – maar Kyle is echt 
de grote geschiedschrijver van kindershows op vhs.”

Het drietal liep en loopt tweedehandszaakjes af, 
waar ze, voor soms niet meer dan een kwartje, tapes 
kunnen vinden met de meest knullige, weirde shows die 
niemand meer kent. Een soort fake instant-nostalgie 
op vhs – voor op de stapel met videobanden die ze wel 
daadwerkelijk zelf toen ze jong waren hebben gezien.

“Brigsby is het enige dat hij kent. Het enige ver-
haal, de enige religie. Hij kent niks anders”, benadrukt 
Mooney over zijn personage James (die van de serie 
merkwaardige levenslessen krijgt, bedoeld om hem in 
z’n bunker te houden, zoals: ‘vertrouw alleen je gezin’ 
en ‘nieuwsgierigheid is een onnatuurlijke emotie’). 
Maar als je de drie hoort praten, lijkt dat voor henzelf 
ook te gelden. “Als kind leer je zo veel van je favoriete 
shows. Hoe je je moet gedragen, wat cool is, wat voor 
woorden je gebruikt”, zegt McCary. En Mooney: “Er 
zijn nog steeds obscure verwijzingen uit Saved by the 
Bell die Dave en ik blijven gebruiken en die verder mis-
schien niemand herkent.” En uit al die verwijzingen (en 
eindeloos zoeken op YouTube naar nog obscuurdere, 
nostalgie opwekkende kinderprogramma’s, religieus 
of niet) werd de serie Brigsby Bear samengesteld. “De 
lakens kwamen van He-Man, toch?” checkt McCary. 
“Ja, de lakens hebben zeker wat geleend van He-Man, 
haha!” beaamt Costello.

Skywalker
Die nostalgie in het verhaal was ook de reden voor de 
sympathieke casting van Mark ‘Luke Skywalker’ Ha-
mill als de vader, “omdat hij natuurlijk voor heel veel 
mensen nostalgie representeert”, verklaart Costello. Let 
wel: op fictie gebaseerde nostalgie – die van hen en hun 
generatie. Zoals ook de opsluiting in een bunker met 
een kinderprogramma die een hutspot is van eighties 
televisieshows niets anders is dan een samenballing 
van hun eigen jeugd. Een idee dat weliswaar sympa-
thiek, maar nooit echt kritisch wordt uitgewerkt. Zo 
zien ze de werkelijkheid nu eenmaal, min of meer, zo 
zien ze hun jeugd, zo zien ze nostalgie.

“Ik denk dat we vooral over onszelf hebben geschre-
ven”, zegt Mooney. “Zo voelde ik me toen ik opgroeide.”

Saillant detail: de werkelijkheid bleek toch weer ab-
surder dan wat je kunt verzinnen en gooide bijna roet 
in het eten. “Toen we het scenario al af hadden, lazen 
we de synopsis van The Wolfpack”, zegt Costello – een 
Amerikaanse documentaire uit 2015 over een vader 
die zijn kinderen nooit de deur laat uitgaan en hen be-
zighoudt met speelfilms (op vhs en dvd) die daardoor 
in extreme mate hun referentiekader vormen voor de 
werkelijkheid. “Het is een heel goede documentaire, 
maar we waren wel bang dat mensen zouden denken 
dat wij het daarvan hadden gejat.” Maar nee dus. Bo-
vendien, The Wolfpack portretteert ook wezenlijk iets 
anders: een werkelijkheid die fictie gebruikt, maar zelf 
vreemder is dan fictie. Dat schurende element is net 
wat het aardige Brigsby Bear ontbeert.

Brigsby Bear 11111 VERENIGDE STATEN, 2017 | 
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‘ALS KIND LEER JE ZO 
VEEL VAN TELEVISIE’

Dave McCary, Kyle Mooney en Kevin Costello over Brigsby Bear



De Nederlandse filmwereld kondigde vorig jaar op het Nederlands 
Film Festival met veel tamtam aan dat ze serieus werk ging 
maken van meer diversiteit voor en achter de camera. Hoe staat 
het er een jaar later voor? DOOR JOS VAN DER BURG EN KARIN WOLFS

‘Je weet niet wat je ziet’ is de festivalslogan van het Ne-
derlands Film Festival dit jaar. In het campagnefilmpje 
kijkt een jonge vrouw in een bioscoop met grote ogen 
naar het scherm. Wij zien niet wat ze ziet, maar ze wekt 
de indruk dat ze er enorm door wordt verrast. Een Ne-
derlandse publieksfilm zal het niet zijn, want daarbij 
weet je van tevoren wat je te zien krijgt. Op een enkele 
uitzondering na als Bon Bini Holland, de succesfilm van 
Jandino Asporaat, spelen Nederlandse publieksfilms 
zich af in een wit Nederland. Of ze nu Soof of Rokjesdag 
heten, De held of Renesse, etnische diversiteit is een 
ondergeschoven kindje. Als er al personages met een 
diverse culturele en etnische achtergrond te zien zijn, 
spelen die vaak stereotiepe (bij)rollen. Gaat daar nu 

echt verandering in komen?
“De Nederlandse filmwereld is wit”, zegt Bart Rö-

mer, directeur van de Nederlandse Filmacademie. Hoe 
vanzelfsprekend wit, ervoer Eché Janga, regisseur van 
de speelfilm Helium, bij zijn afstudeerfilm Mo in 2010. 
“Die film ging over twee vrienden uit mijn jeugd, van 
wie één met een Marokkaanse achtergrond. Ik moest 
tijdens het casten vaak uitleggen waarom de crimineel 
in het verhaal Marokkaans moest zijn. Dat werd stig-
matiserend gevonden, terwijl dat gewoon was hoe het 
was. Ik was zelf helemaal niet met kleur of achtergrond 
bezig. Maar wit spreekt kennelijk vanzelf als goed of 
onschuldig. Kleur wordt meteen als een statement ge-
zien.”

Arts
Esther Duysker, scenarist van de korte film Dag (2011) 
heeft dezelfde ervaring. “Het scenario van Dag schreef ik 
vanuit het perspectief van een wit Nederlands jongetje. 
De producent vroeg toen: waarom is hij eigenlijk Neder-
lands? Waarom put je niet uit je eigen achtergrond? Toen 
dacht ik: Jezus, daar gaan we weer. Ik had geen zin in 
weer zo’n geforceerd multiculti-tafereel, maar uiteinde-
lijk was ik ze dankbaar. Ook ik had last van ‘witte staar’, 
maar heb juist dankzij hun opmerking een rijker verhaal 
kunnen vertellen. Toch is het raar dat als je een dubbele 
achtergrond hebt of een niet-witte kleur je er steeds op 
wordt aangesproken. Dat zie je ook in films: de ander, de 
vreemdeling, is altijd een probleem of slachtoffer.”
Regisseur en scenarist Hesdy Lonwijk noemt vooral 
casting een grote blinde vlek. “Over het casten van 
een zwarte hoofdrolspeler bestaat bij producenten 
nog steeds het misplaatste idee dat het ten koste gaat 
van het bezoek. Met die opvatting lopen ze ver achter. 
Kijk naar het succes van het Franse Intouchables. Zie 
de kaskraker Get Out, een verfrissend verhaal met een 
gevoelig raciaal thema en een zwarte hoofdrol. Zowel 
voor als achter de camera stonden zwarte makers.” De 
Nederlandse filmwereld is nog lang niet zover, consta-
teert Lonwijk. “De meeste van mijn Surinaamse vrien-
den worden nog steeds gevraagd voor criminele rollen. 
Al durven ze goddank wel steeds vaker nee te verkopen, 
ondanks het risico niet meer te worden gevraagd. Een 
goeie vriend van me, een cameraman, maakte een korte 
film over een arts. Hij stelde een zwarte actrice voor, 
waarop de regisseur of scenarist antwoordde: ja maar 
dan gaat het daar weer over. In zijn hoofd kon het art-
senpersonage geen neutrale rol zijn als het gespeeld 
werd door een zwarte vrouw!”
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Diversiteit in de Nederlandse filmwereld

AFWACHTEN IS 
GEEN OPTIE MEER

DE NOORDERLINGEN (ALEX VAN WARMERDAM, 1992)



Quotum
Op een seminar vorig jaar op het Nederlands Film Fes-
tival putten alle voornamelijk witte beleidsmakers van 
filminstellingen zich uit in goede voornemens om hier 
verandering in te brengen. Filmfondsdirecteur Doreen 
Boonekamp kondigde aan diversiteit als nieuw criteri-
um in subsidieaanvragen voor speelfilms op te nemen. 
Sinds begin dit jaar moeten aanvragers nadenken over 
diversiteit voor en achter de camera. Welk verhaal wil-
len ze vertellen voor welke doelgroep? En hoe zijn cast 
en crew samengesteld? De vraag of het nieuwe criteri-
um tot meer filmdiversiteit leidt, kan het Fonds (nog) 
niet beantwoorden laat de persvoorlichter na intern 
overleg weten. “Het is zeven maanden na de start van 
het nieuwe beleidsplan nog te vroeg om de werking van 
het instrumentarium te evalueren.” Voor het belang van 
het diversiteitsbeleid verwijst hij naar een beleidszin: 
‘Diversiteit is van toegevoegde waarde voor de kwaliteit 
en een kans op publieksbereik.’ 

Maar hoe stimulerend wil het Filmfonds eigen-
lijk optreden bij het vergroten van diversiteit in de 
filmcultuur? Zijn goede voornemens voldoende voor 
een omslag in de filmwereld? Waarom het voorbeeld 
niet nagevolgd van de BBC, die vorig jaar een 15 pro-
cent-quotum afkondigde voor de representatie van 
culturele en etnische groepen op tv, radio, in films, en 
in de eigen organisatie, van hoog tot laag? 

Urgentie
Met quota laat de BBC zien dat het diversiteitsbeleid 
haar ernst is, maar in Nederland gaan we dit voorlopig 
niet meemaken. “In gesprek met de diverse verenigin-
gen is voor deze uitwerking gekozen. Zij waren geen 
voorstander van quota.” Aldus de reactie van het Film-
fonds, tot teleurstelling van Lonwijk: “Er is progressie, 
maar heel traag. Harde beslissingen worden niet ge-
nomen. Het gaat niet enkel om casting, maar ook om 
herverdeling van macht. Dat het Filmfonds intern een 
diversiteitsexpert heeft aangesteld die wit is vind ik to-
taal niet logisch. Ik hoor dan: ‘Dat moet niks uitmaken.’ 
Maar ik denk niet dat een wit persoon dezelfde gevoe-
ligheid en urgentie aan de dag kan leggen als iemand 
die het aan den lijve ondervindt. En ook niet dat die het 
netwerk heeft dat een gekleurde expert mee zou bren-
gen. Ik geloof heel erg in het voorbeeld van de BBC. 
Ik krijg soms artikelen uit de jaren zeventig en tachtig 
toegestuurd met exact dezelfde klachten als nu. Er is 
niets veranderd. Het gaat niet vanzelf, dus ik begrijp 
niet waar we op wachten.”

Ook Bart Römer, de directeur van de Filmacademie, 
vindt afwachten geen optie meer. “De afstand van 
Enschede naar de Filmacademie is korter dan die van 
Amsterdam-West naar de Filmacademie. Dat moet 
veranderen, omdat de films die nu worden gemaakt 
een cultureel eenzijdig beeld van de samenleving ge-
ven. Omdat veel jongeren met een andere culturele 
achtergrond de weg naar de Filmacademie niet vinden, 
worden veel verhalen niet verteld. Dat is ernstig, omdat 
verhalen belangrijk zijn voor de cohesie in een samen-
leving. Wij wachten niet af tot talent zich bij ons meldt, 

maar zoeken het op. We werken samen met Studio 
West in Amsterdam-West om jongeren voor de Film-
academie te interesseren. We houden open dagen voor 
hen en geven masterclasses.” 

Maar met een paar jongeren die zich aanmelden, is 
Römer niet tevreden. “Uit onderzoek blijkt dat mensen 
de verhouding in een groep als normaal ervaren als zij 
er minimaal een kwart van uitmaken. Dat geldt voor 
alle verhoudingen, mannen en vrouwen, maar dus ook 
voor cultureel diverse afkomst. Daar streef ik dus naar.” 
Er is nog iets, voegt hij eraan toe. “De verandering heeft 
ook gevolgen voor het lesprogramma, want dat moet 
relevant zijn voor studenten met een diverse culturele 
achtergrond. Wij zijn van de westerse filmcanon, maar 
we moeten onze blik verruimen. Ik streef naar een di-
vers docentenkorps. Als het nieuwe beleid niet blijkt te 
werken, stel ik quota in.”

Grootstedelijk
De benadering van de Filmacademie lijkt op die van het 
Fonds Podiumkunsten, dat ook een actief beleid voert. 
Dat begon met het onder de loep nemen van de eigen 
organisatie, zegt directeur Henriëtte Post. “Je kunt 
geen eisen aan instellingen stellen als je zelf nog een 
overwegend witte organisatie bent. De drempel voor 
mensen met een diverse culturele achtergrond bleek bij 
de werving te hoog. We hebben het bureau Colourful 
People in de hand genomen dat zich toelegt op diverse 
werving, want ik heb met mijn witte achtergrond onge-
merkt toch een aantal vooroordelen.” 

Post maakt er geen geheim van dat het nieuwe per-

soneelsbeleid intern ook op weerstand stuitte. “We 
hebben nu afgesproken dat als er een post vrijkomt, 
we niet eerst intern werven, maar ook altijd meteen 
extern: daarmee worden de kansen op doorstroom wel 
minder voor wie hier al zit. Dat moet niet gaan broeien. 
Medewerkers moeten niet het gevoel hebben dat een 
nieuw iemand op ‘hun’ plek gaat zitten. Dat durven be-
spreken blijft belangrijk.” 

Om beter in contact te komen met theatermakers 
met een cultureel diverse achtergrond is het Fonds 
Podiumkunsten in acht steden gestart met de werving 
van regionale scouts. “We hebben nieuwe ogen en oren 
nodig die makers van de straat, meestal autodidacten, 
herkennen die in een grijs gebied verkeren. Makers die 
misschien van hun bezigheden hun beroep willen ma-
ken. Wij willen hen helpen om die stap te zetten.” 

Er is nog een lange weg te gaan, maar uiteindelijk 
moet culturele achtergrond er niet toe doen, zegt Post. 
“Met productiehuis Likeminds hadden we daar pas een 
enorme discussie over. Wij hadden hen als cultureel 
diverse makers bestempeld; maar dat vonden zij heel 
vervelend. Ze zeiden dat ze grootstedelijke cultuur ma-
ken, waarbij het niet uitmaakt of iemand uit Curaçao of 
de Pijp komt. Zij zijn misschien verder dan wij.”

Ook Römer vindt dat diversiteitsbeleid zo snel mo-
gelijk overbodig moet zijn. “Het gaat over inclusiviteit. 
Iedereen hoort erbij. Dat moet vanzelfsprekend zijn.” 
Hoe lang het nog duurt voor we een niet-kaaskop in 
een grote Nederlandse romcom de sexy hunk zien spe-
len? “Misschien ligt dat minder ver weg dan we den-
ken.” 5
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M0 (ECHÉ JANGA, 2010)
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The Other Side of the World. Onder 
die noemer organiseerde de Film
krant de afgelopen jaren tijdens het 
Filmfestival Rotterdam een Slow  
Criticism Project waarin we film
critici van de ene kant van de wereld 
vroegen om over het werk van film
makers aan de andere kant van de 
wereld te schrijven. Gelukkig heeft 
de wereld vele kanten, dus konden 
we ontmoetingen tot stand brengen 
tussen schrijvers en films van plek
ken waartussen niet eens lijnvluch
ten bestaan.  
     DA N A  L I N S S E N  

     RO N A L D  ROV E R S

De tentoonstelling Locus in EYE brengt ook twee van 
die geografische tegenvoeters samen: filmmakers en 
kunstenaars Apichatpong Weerasethakul (1970) uit 
Thailand en Cao Guimarães (1965) uit Brazilië. Twee 
kunstenaars voor wie tijd en plaats de belangrijkste the-
ma’s in hun werk zijn, in wier films mensen altijd lopen, 
met hun voeten plattegronden van hun leven tekenen, 
en wier werk zelf ook diep verankerd is in lokale tradities 
en politiek-historische gebeurtenissen. Wie langer en 
nauwkeuriger naar hun werk kijkt ontdekt nog meer 
overeenkomsten.
In deze speciale bijlage bij de Filmkrant verzamelden 
we een aantal teksten en artikelen over het werk van 
beide kunstenaars en de manieren waarop ze elkaar 
ontmoeten. De bijlage is het resultaat van alweer de vijf-
de keer dat de Filmkrant in samenwerking met EYE een 
workshop filmkritiek heeft georganiseerd. De speciale 
uitgave is een onafhankelijke journalistieke productie 
waarvoor we een tijdelijke redactie hebben gevormd 
met cursisten Thomas de Bruin, Elise van Dam, Hedwig 
van Driel, Ries Jacobs, Michel Rensen en George Ver-
mij. Sommige van deze schrijvers hebben elders al hun 
eerste stappen op het pad van de journalistiek en de 
filmkritiek gezet. Voor anderen was dit een uitgelezen 
kans om erachter te komen of dat altijd maar met films 
bezig zijn gecombineerd met de onvermijdelijke deadlin-
edruk en de onzekere beroepsperspectieven iets voor 
hen zijn. De samenwerking heeft iedereen nieuwe ver-
gezichten en perspectieven opgeleverd. 
Filmkritiek zou je ook een vorm van plaatsbepaling kun-
nen noemen. Een wandeling door een onbekend ge-
bied, met de bedoeling het in kaart te brengen. Eerst 
voorzichtig de contouren schetsen, de afstanden bepa-
len, dan met oog voor detail de eigenheid van het land-

schap bekijken. Of andersom natuurlijk. In het kleine zit 
ook het grote vervat en veel schrijven over film begint 
met een beeld, een ontmoeting tussen het oog van de 
maker en het oog van de criticus.
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Jaap Guldemond, curator van EYE 
Filmmuseum, vertelt over de exposi
tie Locus die in EYE te zien is.  
 D O O R  R I E S  J AC O B S

 

Jaap Guldemonds enthousiasme over de expositie Lo-
cus, waarin filmmakers Apichatpong Weerasethakul en 
Cao Guimarães centraal staan, klinkt door in ieder 
woord. “EYE wil laten zien dat film meer is dan alleen de 
reguliere speelfilm die je in de bioscoop of op televisie 
ziet. Beide kunstenaars gebruiken wel de grammatica 
van de reguliere speelfilm, maar wenden die aan om er 
iets anders mee te doen. Ze werken op het grensgebied 
van film en beeldende kunst. Hun korte films en installa-
ties zijn voor hen even belangrijk als hun langere films.”
Volgens Guldemond is het werk van beide makers sterk 
lokaal geworteld, reden om de tentoonstelling de Latijn-

se naam voor plaats te geven. “Beide makers concen-
treren zich op hun directe, persoonlijke omgeving. De 
films van Weerasethakul spelen zich af in het noordoos-
ten van Thailand in het gebied waar hij is opgegroeid. 
De sociaal-maatschappelijke situatie, de recente ge-
schiedenis, de natuur, maar ook het boeddhisme en de 
verering van voorouders zijn in zijn oeuvre prominent 
aanwezig. Het werk van Guimarães, geboren en geto-
gen in Minas Gerais, Brazilië, speelt zich voornamelijk 
af binnen de Braziliaanse realiteit. Zijn oeuvre heeft ook 
een nadrukkelijke sociale component. En ook bij Gui-
marães speelt de natuur een grote rol. Wat het werk van 
beide kunstenaars verder verbindt is dat ze beiden in-
zoomen op schijnbaar onbelangrijke en onopvallende 
gebeurtenissen die echter door hun manier van werken 
een universele dimensie krijgt. Je kunt het een kleine 
variatie op het ‘think global, act local’ noemen, in de zin 
dat ze beiden ‘think local and become global’ aanhan-
gen.”

 POËZIE
Weerasethakul staat al sinds Guldemonds  aantreden 
bij EYE in 2011 op zijn verlanglijstje. Hij wilde graag het 
werk van een vergelijkbare kunstenaar naast dat van 
Weerasethakul presenteren. “Het maakt het werk van 
beide makers interessanter. Ongeveer een jaar geleden 
hebben we Guimarães benaderd. Hij komt uit een ander 
deel van de wereld, maar observeert met eenzelfde 
soort gevoeligheid en vanuit eenzelfde soort engage-
ment. Beiden slagen erin hun omgeving vast te leggen 
in beelden die een soort poëzie worden die verder gaat 
dan een rationele beschouwing van wat je op het 
scherm ziet. Juist door de twee kunstenaars in een ten-
toonstelling samen te brengen kunnen we de oeuvres 
van beide kunstenaars net anders belichten.”

Curator Jaap Guldemond over Locus

‘BEIDE MAKERS KIJKEN MET 
EENZELFDE GEVOELIGHEID NAAR 
HUN OMGEVING’

APICHATPONG WEERASETHAKUL CAO GUIMARÃES
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Het doel van mainstream-cinema is helder: vermaak. 
Met als ongeschreven regel: de kijker mag zich geen se-
conde vervelen. Het is niet zozeer dat de films van Api-
chatpong Weerasethakul en Cao Guimarães een ande-
re strategie kiezen, ze laten het idee van een strategie 
gewoon helemaal los. Dat betekent dat ze af en toe het 
geduld van het publiek op de proef stellen, maar ook dat 
ze bestaande filmconventies op interessante manieren 
van vraagtekens voorzien. 
Kick the Machine heet Weerasethakuls productiebedrijf. 
Schop tegen de machine. Bij zo’n naam denk je mis-
schien aan de gevestigde politieke en maatschappelijke 
orde, maar in de films van Guimarães en Weerasethakul 
gaat het ook om vragen stellen aan de gevestigde narra-
tieve orde en om wat je de gevestigde orde van kijken 
zou kunnen noemen. Soms op speelse wijze, soms, zo-
als bij Weerasethakul, iets venijniger. Filmische en 
maatschappelijke conventies benadert hij met een knip-
oog; tegen autoriteiten is hij sluwer.

Weerasethakul laat vooral ook graag zien hoe makkelijk 
grenzen overschreden kunnen worden. De grens tussen 
werkelijkheid en fictie; tussen het aardse en het spiritue-
le; zelfs tussen leven en dood. Door grenzen simpelweg 
te negeren toont hij hoe hardnekkig wij ze meestal pro-
beren in stand te houden. Zelfs de grenzen van het me-
dium zijn poreus: zijn personages springen soepel over 
van film naar installatie en weer terug. 

MYSTERIEUS OBJECT
Al in zijn eerste film was Weerasethakul grenzen aan 
het aftasten. In Mysterious Object at Noon laat hij men-
sen beetje bij beetje een verhaal opbouwen volgens het 
aan de Surrealisten ontleende recept van het cadavre 
exquis: elke volgende verteller kent maar een gedeelte 
van het verhaal dat daarvoor kwam en voegt er iets aan 
toe. Het resulterende verhaal over de lerares Dogfahr 
en haar gehandicapte leerling laat Weerasethakul zien 
als een film-in-de-film.
Je zou kunnen zeggen dat die vertelvorm al grensover-
schrijdend is maar ook die film-in-de-film blijft niet bin-
nen de kaders: we zien de acteurs ook nog na het einde 
van hun scènes. Alsof alles de intuïtieve neiging heeft 
zich te verzetten tegen beperkingen. Elke keer als je 
denkt grip te hebben op het concept, ontglipt het je weer. 
Het verhaal wordt steeds fantastischer. Van de meeste 
vertellers horen we de stem in voice-over, tot de vertel-
lers opeens twee dove meisjes zijn die in gebarentaal 
verder gaan. Uiteindelijk maken schoolkinderen een 
eind aan het fictieve leven van Dogfahr en haar leerling. 
Wat is spontaan, wat in scène gezet? Het doet er niet 
toe: de film vraagt waarom we onze verbeeldingskracht 
laten beperken als we ook elke impuls kunnen volgen.

TWEE DELEN IN PLAATS VAN DRIE AKTES
De drie films die Weerasethakul hierna maakte, zijn mis-
schien minder radicaal, maar ze tasten opnieuw onver-
schrokken de grenzen van het medium af. Elke film be-
staat uit twee delen die elkaar lijken te becommentarië-
ren. Bij Blissfully Yours komen pas na 45 minuten de 

Mainstream films lijken soms geobsedeerd door de angst dat de kijker zijn  

gedachten de vrije loop laat en de aandacht even op iets anders richt dan  

op wat er op het scherm gebeurt. Apichatpong Weerasethakul en Cao  

Guimarães werken buiten die gevestigde orde van snelle actie en dwingen

de montage. Wat proberen ze de kijker dan te geven? Een antwoord vinden 

we misschien in de naam van Weerasethakuls productiemaatschappij: Kick 

the Machine.   D O O R  H E DW I G  VA N  D R I E L

MYSTERIOUS OBJECT 
AT NOON
Apichatpong Weerasethakul (2000)

De spontane verhalen die we in Apichatpong 
Weerasethakuls hoogst originele debuut horen 
hebben op het eerste gezicht weinig met elkaar te 
maken. Op hun reis van het noorden naar het zui-
den van Thailand vroeg de filmcrew de uiteenlo-
pende mensen die ze onderweg tegenkwamen om 
het volgende hoofdstuk van een kettingverhaal te 
verzinnen, waarbij ze hun fantasie de vrije loop 
mochten laten - geïnspireerd door het ‘cadavre ex-
quis’ van de Surrealisten. Het proces stopte toen 
de 16mm zwart-witcamera waarmee ze de film 
draaiden kapotging: het laatste shot is letterlijk 
ook het laatste stuk film dat door de camera liep. 
Na terugkeer in Bangkok werden de verhalen om-
gezet in fictiedrama, met niet-professionele ac-
teurs, wat een bijzondere mix van documentair re-
alisme en avant-garde opleverde. Al uit dit filmde-
buut blijkt Weerasethakuls fascinatie voor de po-
reuze grenzen tussen het waargebeurde en de 
verbeelding. Ook heeft hij al een scherp oog voor 
de locaties waar hij filmt, voor toeval en willekeur. 

       SCHOP TEGEN DE 
MACHINE
 LLOCUS

ACHTER DE SCHERMEN BIJ MEKONG
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openingstitels in beeld. Daarvóór zijn we in de stad, 
daarna in de jungle. Daarvoor denk je dat er zich mis-
schien een conventioneel plot zal ontvouwen; daarna 
kun je niet anders dan meegaan in de lome, sensuele 
romance die zich ontvouwt. Ook in Tropical Malady 
neemt de jungle het in de tweede helft over. Het liefdes-
verhaal van twee jonge mannen in de realistische eerste 
helft verandert in de tweede helft in een woordeloze 
koortsdroom waarin een man en een tijger, gespeeld 
door dezelfde twee acteurs, elkaar in de jungle achter-
volgen. Syndromes and a Century baseerde Weeraset-
hakul op de ontmoeting van zijn ouders in een zieken-
huis in Kon Khaen. De film laat twee versies van die ont-
moeting zien: de eerste in een klein ziekenhuis op het 
platteland, de tweede in een modern stedelijk zieken-
huis. Tegenover de groene omgeving en het natuurlijke 
licht in de eerste helft, wat misschien de romantische, 
herinnerde, ideale versie van die ontmoeting verbeeldt, 
zet de film de hoofdzakelijk met tl-buizen verlichte, mis-
schien meer realistische versie. 
Elk van de zes halve films zou op zichzelf kunnen staan. 
Ze zitten vol onverwachte zijpaadjes, interessante shots 
en intrigerende details: monniken die met een op af-
stand te bedienen ufo spelen, vrouwen die fruit en 
groente door een huidcrème mengen, de intimiteit van 
geliefden die samen op een brommer rijden. Maar het 
zijn juist de contrasten, of, om het minder confronterend 
te stellen, de dualiteiten, waarin Weerasethakul geïnte-
resseerd is: stad-jungle, heden-verleden, mens-dier, 
dood-leven, fantasie-werkelijkheid, cultuur-natuur. Het 
ene krijgt betekenis door het andere. Door de contrasten 
en gelijkenissen word je je bewust van de kunstmatig-
heid van het verhaal, maar de sensualiteit en verlei-
dingskracht van veel scènes maakt het onmogelijk om 
als kijker op afstand te blijven. In Tropical Malady geeft 
het verhaal van de tijger-sjamaan de romance uit de 
eerste helft een mythische lading, terwijl die voorge-
schiedenis de jacht op de tijger voorziet van emotie. Het 
belangrijkste waar Weerasethakul tegen lijkt te schop-
pen is onze manier van kijken. 
Na deze onofficiële trilogie verklaarde de regisseur dat 
hij niet langer geïnteresseerd was in die tweehelften-
structuur, die inmiddels zelf iets weg had van een tradi-
tie. Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives had 
vervolgens niet twee maar zes delen, al zijn die minder 
goed van elkaar te onderscheiden.

ZAND IN DE MACHINE
Op het eerste gezicht is het lastig om Cao Guimarães op 
dezelfde manier te duiden. Zijn werk is rustiger: wel ex-
perimenteel, maar minder subversief. Als we de meta-
foor van de machine nog even aanhouden, zou je kun-
nen zeggen dat hij oog heeft voor de korrels zand in de 
machine. In Drifter volgt hij drie mannen die hun levens 
leiden buiten de samenleving: terwijl vrachtwagens 
langsrazen om op tijd op een bepaalde plek te arriveren, 
lopen zij langs de snelweg: de een vol samenzwerings-
theorieën over God, de politie en meer, de tweede een 
Sisyfusfiguur die een volgeladen kar voortduwt richting 
nergens, de derde een stille, oude man. Guimarães 
geeft geen kader of commentaar. Hij wil simpelweg la-
ten zien waar iedereen aan voorbijrijdt. 
Waar je Guimarães soms wel op kunt betrappen, is een 
duwtje achteraf: zijn films eindigen vaak met een detail 
dat het voorgaande scheef zet, in twijfel trekt, uit het 

lood slaat. Otto is een vrij conventioneel egodocument, 
maar dat het gaat over de zwangerschap van de vrouw 
van de regisseur wordt pas laat in de film expliciet. 
Ex-isto (Ex-it) bevindt zich ergens op de grens van docu-
mentaire en fictie. Het is een verfilming van de experi-
mentele roman Catatau van Paolo Leminski over een 
hypothetisch bezoek van Descartes aan Brazilië en 
voert een acteur op als Descartes. Hij wordt gevolgd ter-
wijl hij in een boot dobbert en een stad bezoekt. De ver-
wonderde blikken van omstanders doen vermoeden dat 
alleen de hoofdrolspeler door Guimarães geregisseerd 
werd, en dat de rest deels bij toeval ontstond.
Teksten van Descartes en van Leminski klinken terwijl 
de natuurbeelden daar een commentaar op lijken te le-
veren, zoals  een spin die heel zorgvuldig een web sa-
menstelt een soort natuurlijke filosoof lijkt. Het heeft al-
lemaal iets vlaks en gezapigs waardoor het soms een 
parodie op de slow cinema lijkt. Maar dan volgt aan het 
einde de onthulling: het boek van Leminski blijkt over 
het falen van het Cartesiaanse denken – de dualiteit van 
lichaam en geest, in zekere zin ook deel van de geves-
tigde orde – in de Braziliaanse hitte te gaan. Wat als De-
scartes had kennisgemaakt met een andere dan de rati-
onele wereld waarin hij leefde? Hoe zou zijn filosofie er 
dan hebben uitgezien?  
The Man of the Crowd doet iets soortgelijks, maar dan 
om de kunstmatigheid van het filmproces te tonen. De 
stille, plechtige man die de hele film in beeld is, blijkt ei-
genlijk een kletskous te zijn – een luchtige manier om de 
kijker eraan te herinneren dat een documentairemaker 
door zijn keuze van beelden de waarheid kan manipule-
ren. 
Tegen een machine schoppen klinkt misschien destruc-
tief. Alsof het bedoeld is om de boel te saboteren. Het 
echte motief is eerder constructief: het is bedoeld om de 
machine weer op gang te krijgen, om onderdelen die zijn 
vastgelopen weer op gang te brengen. Niet alleen de 
machine van de samenleving. Weerasethakul en 
Guimarães verrijken met hun werk de beeldtaal van ci-
nema en laten zien dat narratieve en visuele conventies 
niet zo essentieel zijn als gedacht, en hoe je als filmma-
ker meer mogelijkheden hebt als je het realisme durft 
los te laten. 

O FIM DO SEM FIM 
(THE END OF THE ENDLESS)
Cao Guimarães, Beto Magalhães,  
Lucas Bambozzi (2001) 

Cao Guimarães buigt zich vaak over maatschap-
pelijke thema’s, maar vermijdt eendimensionaal 
engagement. In O fim do sem fim zijn globalise-
ring en disruptieve nieuwe technologieën de 
hoofdthema’s: wat als het bestaande handwerk 
verdwijnt? Guimarães laat ambachtslieden, boe-
ren en handwerkers aan het woord, hun oplossin-
gen voor de nieuwe tijd zijn verrassend origineel 
en speels.
Met de regisseur discussiëren ze over nieuwe mo-
gelijkheden: moet werkelijk alles in het leven nut-
tig zijn? Zijn er ook manieren om werk en spel te 
verenigen? En hoe moeten we dit alles bezien in 
het licht van het scheppingsverhaal en de eeuwi-
ge vraag wat er eerder was: de kip of het ei? Voor 
de soundtrack tekende het (audiovisuele) Brazili-
aanse kunstenaarscollectief O Grivo, dat zoals in 
veel van Guimarães’ films aan de haal gaat met 
de gebruikelijke opvattingen over beeld en geluid. 
Of in Guimarães’ eigen woorden: “O Grivo is een 
soort paraplufabriek voor akoestische deeltjes; 
een bewaarmachine voor door ons vergeten ex-
pressieve akoestische alledaagsheid [...] een ge-
luid dat buldert en weerkaatst in de speakers van 
de geschiedenis.”

EX-ISTO
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Geen kwaad woord over films die het lukt om je ander-
half uur naar een andere werkelijkheid te transporteren, 
maar echt indrukwekkend wordt het pas als films erin 
slagen toeschouwers anders naar hun eigen werkelijk-
heid te laten kijken. De films van Apichatpong Weeras-
ethakul en Cao Guimarães doen dat op geheel eigen 
wijze, spelenderwijs en experimenteel. De vraag is: hoe 
doen ze dat? Hoe gebruiken ze de mogelijkheden van 
het medium? Het antwoord vinden we in Uncle Boon-
mee Who Can Recall His Past Lives (2010) en Blissfully 
Yours (2002) van Weerasethakul en Andarilho (2007) 
van Guimarães. 
Volgens de prominente filmwetenschappers David 
Bordwell en Kristin Thompson vormen mise-en-scène, 
cinematografie, montage en geluid samen‘de ‘filmstijl’. 
Filmstijl omvat alle technieken die ‘filmvorm’ ondersteu-
nen. Die filmvorm zou vrij omschreven kunnen worden 
als de manier waarop de film aan de toeschouwer ver-
schijnt. De voornaamste manifestatie hiervan is dat een 
film een ‘narratief’ laat zien ofwel een verhaal vertelt. In 
de loop van de tijd zijn hierin conventies ontstaan, zoals 
de drieaktenstructuur van een verhaal met een begin, 
een midden en een eind. Experimentele filmmakers la-
ten die conventies los en zoeken naar ongebruikelijke 
middelen om een verhaal te vertellen.
 
 

MISE-EN-SCÈNE
In de scènes en shots van Weerasethakul en Guimarães 
zitten veel natuur, dialoog en wat je niet-alledaags ge-
drag zou kunnen noemen, gedrag dat je vreemd kan 
voorkomen. Weerasethakul zei in 2005 vooral instinctief 
te werken: “Wanneer ik films maak, probeer ik uit te 
drukken wat ik voel als ik gewoon leef. Mijn films zijn 
dus een soort dagboeken.” De maker beschikt wel altijd 
over een scenario, maar dat staat veel vrijheid toe. Gui-
marães lijkt meer als een documentairemaker te wer-
ken: hij registreert zijn omgeving en manipuleert nauwe-
lijks. Beide makers, zou je kunnen zeggen, werken door 
dingen te laten gebeuren tijdens de opnamen. Zo laat 
Guimarães in Andarilho (zie beeld linksonder) twee 
zwervers een gesprek voeren over bovennatuurlijke 
krachten. Bij Weerasethakul wordt aan het eind van 
Blissfully Yours een personage gefilmd terwijl ze in 
slaap valt op de buik van haar minnaar (zie pagina 7 
rechtsboven).

CINEMATOGRAFIE
Waar mise-en-scène verwijst naar wat er gefilmd wordt, 
gaat cinematografie over hoe er gefilmd wordt. Beide 
makers grijpen dus beperkt in tijdens de opnamen, maar 
ze manipuleren wel met cinematografie. De lijdensweg 
van de zwervers in Andarilho wordt benadrukt door een 
van de zwervers buiten de verharde weg te filmen, wat 

Ratio en realisme spelen geen rol in de werelden die Apichatpong Weeraset

hakul en Cao Guimarães creëren. Beide makers zoeken naar een perspectief 

buiten de waarneembare werkelijkheid waarin heden en verleden en droom 

en werkelijkheid direct met elkaar in contact staan. Maar hoe doen ze dat?  

                    D O O R  T H O M A S  D E  B R U I N

BLISSFULLY YOURS
Apichatpong Weerasethakul (2002)

Diep in het oerwoud vinden we de primitieve 
kracht die we de natuur noemen. En in de natuur 
vinden we een plek waar we alle sociale regels los 
kunnen laten. In het eerste gedeelte van Blissfully 
Yours moeten personages omgaan met alledaag-
se obstakels als dokters, vervelende baantjes of 
mislukte zwangerschappen. Een van de persona-
ges houdt er letterlijk jeuk aan over. Het alledaag-
se kan simpelweg benauwd zijn. 
In het tweede gedeelte van de film laten de perso-
nages Roong (een jonge fabriekswerkster) en Min 
(een illegale Birmese immigrant) de sleur van alle-
dag achter zich om elkaar lief te hebben in de 
Thaise jungle. Dit terwijl de oudere vrouw Orn wor-
stelt met haar ouderdom, en ze Min en haar min-
naar in hun jeugdige tempo probeert bij te houden. 
Blissfully Yours opent met beelden van een keuri-
ge dokterspraktijk met groen op de achtergrond; 
die kleur groen treedt steeds meer naar voren 
naarmate de film vordert. Weerasethakul neemt 
ons in deze overgang mee als in een roes die al-
leen in de vrijheid van de natuur te vinden is. Het 
maakt niet zozeer uit wat Min, Roong of Orn doen, 
de nadruk ligt uiteindelijk op een bedwelmende 
staat van zijn waarin iedereen zich kan uiten, om-
dat er sprake is van een overgave aan de hogere 
krachten van de natuur. Shots van bewolkte ber-
gen, ledematen in stromend water en mensen die 
handelen vanuit oerinstincten als lust of slaperig-
heid laten ons zien dat er meer is dan de alledaag-
se sociale conventies die soms knellend kunnen 
zijn. De natuur verlost.             T H O M A S  D E  B R U I N

NIET DE WAT  
MAAR DE HOE

ANDARILLO (2007), CAO GUIMARÃES UNCLE BOONMEE WHO CAN RECALL HIS PAST LIVES (2010), APICHATPONG WEERASETHAKUL

 LLOCUS
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je als een verbeelding zou kunnen zien van hun positie 
ten opzichte van de samenleving. Zowel Weerasethakul 
als Guimarães filmen scènes overwegend vanuit één 
perspectief, scènes die vaak lang ononderbroken blij-
ven. Het is een manier van kijken die de toeschouwer 
aanspoort zelf op zoek te gaan. Naar overeenkomsten 
of contrasten in het beeld, naar een verborgen samen-
hang of naar nieuwe betekenissen. Omdat je actief kijkt, 
sporen hun films vaak ook aan het eigen kijkgedrag te 
analyseren. Ze manipuleren juist door niet in te grijpen.

MONTAGE
Het verbindende element tussen scènes is bij Weeraset-
hakul en Guimarães vaak niet causaliteit – oorzaak en 
gevolg – maar sfeer en associaties of een alternatieve 
logica. Terwijl lange scènes in elkaar overlopen, krijg je 
als kijker de indruk dat je wordt meegevoerd door de ge-
dachten van de makers. Dat je door hun ideeën reist en 
door hun ogen kijkt. In het midden van Uncle Boonmee 
Who Can Recall His Past Lives bevindt zich een scène 
waarin een ongelukkige oude prinses wordt verleid door 
een meerval. Die scène lijkt vreemd te midden van het 
verhaal over de zieke Boonmee. Maar een sprookjes-
vertelling of een geest die binnenwandelt maakt bij 
Weerasethakul net zozeer deel uit van het dagelijks le-
ven als eten en drinken. De montage laat zien dat gees-
ten juist geen fantastische elementen zijn.

GELUID
Ook het geluid in de films van Apitchatpong en Gui-
marães dient sfeerondersteunend. Er zijn constant na-
tuurlijke geluiden. Soms zijn de gedachtes van persona-
ges hoorbaar, of zijn dingen die personages eerder heb-
ben gezegd hoorbaar terwijl ze iets anders aan het doen 
zijn. Vooral bij Weerasethakul is geluid een constante 
herinnering aan verborgen krachten die in zijn films 
schuilen. Gedurende Uncle Boonmee zijn bijna altijd 
krekels en andere dierengeluiden te horen. Verder zijn 
er soms bepaalde tonen, klanken of willekeurige gelui-
den hoorbaar die ritmisch aansluiten op de montage. Af 
en toe hoor je muziek. Wanneer in Uncle Boonmee Who 
Can Recall His Past Lives de zoon van Boonmee vertelt 
hoe hij een boswezen is geworden, zijn er ritmische, on-

heilspellende klanken te horen. Gedurende de rest van 
de film zijn vooral krekelgeluiden te horen. Andarilho 
bevat muziek van de band O Grivo. Deze muziek ver-
vormt constant geluiden en tonen, terwijl de zwervers 
hun weg vervolgen.

WILLEKEUR
Weerasethakul en Guimarães gebruiken allebei film-
techniek om een alternatief perspectief op de werkelijk-
heid te vinden en die werkelijkheid met een open blik te-
gemoet te treden. Bij Weerasethakul valt bovendien het 
gebrek aan hiërarchie op: niet alleen alle wezens zijn 
gelijk, ook de grens tussen leven en dood vervaagt. Spi-
ritualiteit is geen kwestie van ceremonie maar een alle-
daags verschijnsel. 
Guimarães herijkt en verrijkt de werkelijkheid door te la-
ten zien wat zich allemaal aan de rand van ons blikveld 
afspeelt. Door te vertragen, door te blijven kijken en luis-
teren waar anderen doorlopen, door niet ‘objets trouvés’ 
centraal te stellen maar ‘objets oubliés’, vergeten objec-
ten: een kabel waarmee een ponton vastligt aan een 
paal die ritmisch beweegt op het water (Sculpting), tent-
doeken die bewegen op het ritme van de wind (Sin peso 
(Weightless). Zelf vat hij zijn werk en werkwijze samen 
met de uitspraak ‘Kijken is een fabel’ van de dichter 
Paulo Leminski. Kijken betekent onmiddelijk een fabel, 
een verhaal maken over wat je ziet. In Acidente (Acci-
dent) probeert hij de interactie zichtbaar te maken tus-
sen mens, landschap en het verstrijken van de tijd. Ach-
ter alles proef je een verwondering over de schijnbare 
willekeur van de dingen: wat bepaalt de beweging van 
mensen, objecten en ideeën?  

RUA DE MÃO DUPLA 
(TWO WAY STREET)
Cao Guimarães (2002)

Regisseur Cao Guimarães vroeg twee mensen die 
elkaar niet kennen een etmaal lang van huis te rui-
len. Ze kregen een videocamera mee en de op-
dracht zich een beeld te vormen van de persoon-
lijkheid van de ander. De videobeelden worden 
getoond in een splitscreen montage, waardoor er 
een gelaagd portret van anonieme stadsbewoners 
ontstaat. Guimarães’ achtergrond als fotograaf, fi-
losoof en beeldend kunstenaar komt in het Rua de 
mão dupla-project duidelijk tot uiting. Niet alleen is 
hij als filmer bereid de camera uit handen te ge-
ven, ook het experiment gaat hij niet uit de weg. 
De deelnemers kregen geen voorschriften mee en 
mochten naar eigen goeddunken het huis waarin 
ze verbleven op video vastleggen. Onnadrukkelijk 
ontstond zo een mentaal beeld van ‘de ander’, 
waarvan de deelnemers na afloop verslag deden. 
Intrigerend aan de splitscreen-presentatie is dat 
de persoonlijkheden van de afwezige bewoners in 
de wederzijdse opnamen duidelijk naar voren ko-
men; niet alleen tussen de bewoners, ook tussen 
de objecten en interieurdetails ontstaat een stille 
dialoog, een poëtisch gesprek tussen de dingen.

NIET DE WAT  
MAAR DE HOE

ANDARILLO (2007), CAO GUIMARÃES BLISSFULLY YOURS (2002), APICHATPONG WEERASETHAKUL
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Cinema is the art of ghosts, a battle of phantoms 
(…) It’s the art of allowing ghosts to come back. 
Jacques Derrida in Ken McMullens Ghost Dance

Laten we beginnen met een spookverhaal. Diep in de 
jungle van Chiang Mai in Thailand werd ooit een zeld-
zaam fossiel ontdekt van de homo erectus. Ter ere van 
deze verre voorvader en de geesten die hij heeft voort-
gebracht, worden in Chiang Mai films vertoond. Chai Si-
ris’ experimentele kortfilm 500,000 Years (2016), die af-
gelopen mei op het Filmfestival van Oberhausen de 
hoofdprijs won, laat zo’n spookvoorstelling zien. Vanuit 
een cinematruck wordt in de buitenlucht een horrorfilm 
geprojecteerd met de bedoeling om alle dolende fanto-
men aan te trekken. Een filmvertoning als een seance. 
Die link tussen film en het bovennatuurlijke kent een lan-
ge traditie in de media-archeologische geschiedenis 
van film. 
Nu een ander spookverhaal. In 1848 horen de zussen 
Kate en Margaret Fox vreemde geluiden in hun slaapka-
mer. Er klinkt onheilspellend geklop. Meubelstukken be-
wegen door de ruimte. De nieuwsgierige zussen laten 
zich echter niet verjagen. Ze proberen te communiceren 
met de entiteit die zich volgens hen schuilhoudt in de ka-
mer. Ze ontdekken dat die reageert op vingerknippen. 
Het spook noemen ze Mr. Splitfoot en in de daaropvol-
gende ‘gesprekken’ komen ze erachter dat hij de geest 
is van een man die in het huis werd vermoord. De Ameri-
kaanse zussen zouden wegens deze paranormale ‘ont-
moeting’ aan de wieg staan van het moderne spiritisme, 
een beweging die in de negentiende eeuw opkwam en 
zich internationaal verspreidde, maar altijd met scepsis 
werd bejegend. 

ZORGZAME FANTOOMHANDEN
In diezelfde eeuw zag de fotografie het levenslicht.  
Dat medium zou een bijzondere band hebben met het 
bovennatuurlijke, zoals blijkt uit het boek The Perfect 
Medium: Photography and the Occult. In deze tentoon-
stellingscatalogus vind je een prachtige verzameling fo-
to’s die paranormale fenomenen registreren. Je kunt er 
ook de levensverhalen lezen van notoire spookfotogra-
fen zoals William Howard Mumler, die ooit per ongeluk 
een curieuze vlek vastlegde op de gevoelige plaat. Spi-

ritisten herkenden in de afdruk een geest. Mumler rea-
geerde daar in eerste instantie verbaasd op, maar sloeg 
er al snel een slaatje uit. Voor tien dollar (een smak geld 
in die tijd) kon je in zijn fotostudio een portret laten ma-
ken met een gestorven dierbare. Mumler beweerde na 
het incident dat hij contact kon leggen met het geesten-
rijk, alhoewel succes niet verzekerd was. Mary Todd 
Lincoln, de weduwe van de roemruchte Amerikaanse 
president, had geluk. In een fotoportret dat Mumler van 
haar maakte, staat de schim van de nobele Abe naast 
Mary. Zijn fantoomhanden zorgzaam op haar schou-
ders. 

AAPGEEST
In de films van Apichatpong Weerasethakul wordt foto-
grafie ook gebruikt om met schimmen en geesten in con-
tact te komen. In Uncle Boonmee Who Can Recall His 
Past Lives (2010) krijgt een gezin onverwachts bezoek 
van een aantal overleden familieleden. Hoofdpersoon 
Boonmee hoort van zijn dode vrouw Huay dat zij in haar 
nieuwe staat van zijn geen besef meer heeft van tijd. 
Plotseling komt zijn zoon Boonsong uit de duisternis te-
voorschijn. Hij is behaard en zijn ogen lichten rood op 
als het lampje van een digitale fotocamera. Hij vertelt 
over zijn zoektocht naar een bosgeest met de gedaante 
van een aap. Hij heeft het schepsel ooit eens gefotogra-
feerd en het beeld heeft hem niet meer losgelaten. De 
geheimzinnige analoge foto die hij ontwikkelt in een 
rode donkere kamer zou overigens niet misstaan in The 
Perfect Medium. De jacht op het wezen heeft hem ver-
anderd in een gedrocht dat voor altijd moet zwerven tus-
sen de levenden en de doden.
Boonsong gelooft in het schimmige beeld, net als de 
mensen die in de negentiende eeuw uit volle overtuiging 
portretten lieten maken door spookfotografen. Dat ge-
loof kreeg door het waarnemende potentieel van foto-
grafie een krachtige impuls. Want is het niet zo dat de 
camera nooit liegt? Volgens de verhalen in The Perfect 
Medium liep dat geloof parallel de snelle ontwikkelingen 
van het medium. Rond die tijd ontdekten fotografen dat 
je allerlei trucjes kon uithalen door middel van superim-
position of meervoudige belichting. Bepaalde publica-
ties schreven toen al over de mogelijkheden die fotogra-
fie bood om mensen te vermaken of voor de gek te hou-
den. Vanwege de nieuwigheid stonden de afdrukken, als 
in een Rorschach-vlek, open voor uiteenlopende inter-
pretaties. Is die merkwaardige flits het resultaat van 
overbelichting of juist de enigmatische gedaante van 
een heengegaan familielid? 

LEVEN NA DE DOOD
De overtuiging dat het schijnbare objectieve oog van de 

Het paranormale in de cinema van Apichatpong  
Weerasethakul

       DE LAATSTE SLUIER  
VAN DE ZIEL

THE ADVENTURE OF 
IRON PUSSY
Apichatpong Weerasethakul (2003)

Het kan een aparte ervaring zijn: een spoof kijken 
als je het gespoofte genre niet kent. Het staat de 
humor in The Adventure of Iron Pussy, een musi-
cal/actiekomedie die Thaise films uit de jaren ze-
ventig (parodi)eert, gelukkig niet in de weg. Voor 
verwarring en verbazing zorgt het af en toe wel, 
maar dat is misschien niet zo vreemd: meerdere 
personages in de film geven toe zelf óók wat in de 
war te zijn door de vele plotwendingen, onthullin-
gen en vermommingen.
Iron Pussy is een superheld(in) en geheim 
agent(e) – het geslacht is wat moeilijk te bepalen, 
omdat ze zowel een go-go boy in travestie als een 
vrouw lijkt te zijn. De openingsscène toont haar 
vechtvaardigheden en ze blijkt nog veel meer ta-
lenten te hebben: zingen, het kiezen van de per-
fecte outfit en zelfs het bereiden van heerlijke toe-
tjes. 
In het oeuvre van Apichatpong Weerasethakul is 
The Adventure of Iron Pussy uit 2003 een buiten-
beentje. Het personage was een al bestaande cre-
atie van de Thais-Amerikaanse co-regisseur en 
performancekunstenaar Michael Shaowanasai. 
De film werd snel en goedkoop gemaakt  – en dat 
is te zien – terwijl Weerasethakul bezig was met 
het financieren van Tropical Malady. 
Slechts bij vlagen is de hand van de experimente-
le, grappig-weemoedige Weerasethakul die díe 
film maakte te zien. De mannen uit Tropical Mala-
dy hadden hoogstens gepast in de scène waarin 
het mannelijk alter ego van Iron Pussy achterop zit 
op de bromfiets van zijn vriend Pew, rijdend door 
de in neonlicht badende Thaise nacht terwijl loka-
le popmuziek klinkt. Het is niet dat Weerasethakul 
in zijn andere films de genre-elementen schuwt, 
maar meestal worden ze daarin alledaagser neer-
gezet.
Iron Pussy is vooral interessant voor wie zich wil 
verdiepen in Weerasethakuls inspiratie: de film is 
een eerbetoon aan de musicals en goedkope, na-
gesynchroniseerde actiefilms waar hij mee op-
groeide. Voor de hardcore Weerasethakul-fan zal 
het allemaal misschien wat melodramatisch, 
onsamenhangend en over-de-top zijn. Aan de an-
dere kant: als er in Weerasethakul een dergelijke 
camp-liefhebber schuilt, geldt dat misschien ook 
voor zijn fans.                 H E DW I G  VA N  D R I E L

Schimmen en spoken waren door  

de geschiedenis van de cinema en  

het oeuvre van Apichatpong  

Weerasethakul.               D O O R  G E O RG E  V E R M I J

 LLOCUS
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camera iets ongrijpbaars en bovennatuurlijks kan regis-
treren is een paradox die onlosmakelijk is verbonden 
met de geschiedenis van de fotografie en dus ook van 
film. Zie hier bijvoorbeeld de bezielde reactie van een 
journalist na het zien van de eerste filmbeelden van de 
gebroeders Lumière in 1895: “Met deze nieuwe uitvin-
ding is de dood niet meer absoluut en definitief. De men-
sen die wij hebben gezien op het scherm zullen bij ons 
zijn, springlevend, na hun dood.” Deze filmische ‘spo-
ken’ die wij lang na hun dood kunnen waarnemen, heb-
ben ons niet meer in de steek gelaten. In de essayfilm 
Ghost Dance (1983) van Ken McMullen zegt de Franse 
filosoof Jacques Derrida daarom heel terecht dat cine-
ma de kunstvorm is van geesten. Het medium geeft ze 
de kans om terug te keren. Film zou je daarom de laat-
ste sluier van de ziel kunnen noemen. 

TROPISCHE PHANTASMAGORIA
Weerasethakuls films zitten vol met de springlevende 
doden van de Lumières en terugkerende geesten van 
Derrida. In zijn universum loopt het geestenrijk dwars 
door de tastbare realiteit heen en dat kan door de kracht 
van cinema. Die zorgt ervoor dat bovennatuurlijke over-
gangen op organische wijze in elkaar verstrengeld ra-
ken, als de takken van een liaan die vergroeien met een 
tropische boom. Zo verandert in Tropical Malady (2004) 
een verhaal over de voorzichtige intimiteit tussen twee 
mannen opeens in een sprookjesachtige vertelling: een 
soldaat zoekt naar een mythische tijger, geesten van 
dieren kunnen menselijke vormen aannemen en omge-
keerd.  
Cemetery of Splendor (2015) richt zich op zieke solda-
ten in een mysterieuze comateuze toestand. Een medi-
um kan met ze communiceren. Zij is de intermediair tus-

sen de soldaten en bezorgde familieleden, maar be-
klaagt zich over hoe mensen haar alleen om winnende 
loterijnummers vragen. Ondanks haar unieke paranor-
male gave wordt in de echte wereld alles teruggebracht 
tot geld. Een oude vrouw verzorgt ondertussen een jon-
ge soldaat die geen familie heeft. Zij ontdekt dat de zie-
kenzaal is gebouwd op een oud paleis met een begraaf-
plaats. De geesten van twee prinsessen vertellen haar 
dat de gestorven koningen de slapende soldaten ge-
bruiken in hun strijd tegen elkaar.  
In Cemetery of Splendor speelt licht een belangrijke rol. 
Vreemde neonlampen die van kleur veranderen moeten 
de soldaten uit hun sluimerende toestand wekken. De 
lampen hebben eignaardige neveneffecten die in ver-
band staan met de bovennatuurlijke gebeurtenissen in 
de film. In een interview in de Filmkrant bekent Weeras-
ethakul dat licht en film voor hem een helende functie 
hebben. Hij concludeert echter ook dat cinema een ziek-
te is, maar wel een ziekte die je nodig hebt.
Vanuit die verenigde dualiteit tussen genezen en ziek 
zijn zou je Weerasethakuls films als een voorgeborchte 
kunnen zien, de plek tussen hemel en hel waar zielen 
dwalen, onzeker over hun lot en eindbestemming. Maar 
anders dan de christelijke connotatie van dat domein is 
het tussenstation in Weerasethakuls universum juist de 
reis en het eindpunt samen. Of zoals de geest Huay te-
gen haar man Boonmee zegt voordat hij sterft: “Heaven 
is overrated. There’s nothing there... Ghosts aren’t atta-
ched to places but to people, to the living.” Daar kan aan 
worden toegevoegd dat Weerasethakuls dolende men-
sen en spoken evengoed verbonden zijn aan de lange 
zich nog altijd ontvouwende geschiedenis van de cine-
ma.

A ALMA DO OSSO 
(THE SOUL OF THE BONES)
Cao Guimarães (2004)

In A alma do osso voert Cao Guimarães je gelei-
delijk binnen in de belevingswereld van een stok- 
oude kluizenaar. De documentaire is een portret 
van Dominguinhos da Pedra die al 41 jaar lang in 
totale afzondering leeft in de Braziliaanse natuur. 
Zijn geïsoleerde en ruwe bestaan wordt gevangen 
in lange observerende shots. We zien hem water 
zuiveren of een karige maaltijd bereiden tussen de 
rotsen. Guimarães gebruikt geen commentaar-
stem en laat zijn beelden spreken. Close-ups van 
Dominguinhos’ ruwe voeten en doorleefde huid la-
ten weinig ruimte over voor de romantiek van zelf-
gekozen eenzaamheid. Toch schemert er een die-
pere schoonheid door in sensuele shots die tus-
sen de scènes van Dominguinhos’ eenvoudige le-
ven zijn gemonteerd. Dansende vlammen, de dei-
nende zee en bloemen in de wind: ze vormen een 
dromerig contrast met de afzondering van de he-
remiet, die gaandeweg ook een deel van zijn ziel 
blootlegt. Hij zingt op zijn gitaar een lied dat door 
merg en been gaat. Ooit besloot hij om zich terug 
te trekken uit de bewoonde wereld, nadat een jon-
ge vrouw zijn liefde onbeantwoord liet. A alma do 
osso is een film die in zijn stijl en thematiek naad-
loos past in Guimarães’ oeuvre. De Braziliaanse 
regisseur heeft een oog voor vergeten plekken en 
mensen die over het gigantische land zijn ver-
spreid. Hij probeert ze vast te leggen in een stijl 
die valt in het grensgebied tussen documentaire 
en experimentele cinema. En net als zijn poëti-
sche reisverslag Acidente zit A alma do osso vol 
associatieve openbaringen die geworteld zijn in 
de alledaagse realiteit.                           G E O RG E  V E R M I J

UNCLE BOONMEE WHO CAN RECALL HIS PAST LIVES
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Een boeddhistische monnik ligt in de stoel bij een tand-
arts, want ook een monnik ontkomt niet aan de banaliteit 
van tandbederf. Later zijn de twee met elkaar in ge-
sprek; de tandarts denkt dat de monnik de reïncarnatie 
van zijn overleden broer is. Twee scènes uit Syndromes 
and a Century (Sang sattawat, 2006) van Apichatpong 
Weerasethakul, scènes die misschien niet rijmen met 
het de denkwereld van veel westerse kijkers, waarin ra-
tio en spiritualiteit gescheiden werelden zijn. 
De Braziliaanse filmmaker en beeldend kunstenaar Cao 
Guimarães brengt op een vergelijkbare manier zijn ge-
boorteland Brazilië in beeld. De cultuur, religie, boeken 
en films van hun geboorteland en geboortestreek zijn 
voor beide filmkunstenaars een inspiratie. Zoals ook bij-
voorbeeld regisseur Eddy Terstall met zijn films de Ne-
derlandse samenleving naar het scherm bracht, zo to-
nen Weerasethakul en Guimarães de Thaise en Brazili-
aanse samenleving. 
Het werk van Guimarães heeft een duidelijke sociaal-
maatschappelijke dimensie, wat niet ongewoon is sinds 
de Cinema Novo daar in Brazilië begin jaren zestig mee 
begon. Waar voorheen musicals en Hollywoodimitaties 
te zien waren, kreeg de Braziliaanse cinema toen voor 
het eerst een eigen gezicht. Plotseling werd ook de uit-
buiting van de plattelandsbevolking zichtbaar. Het be-
kendste voorbeeld is misschien Deus e o diabo na terra 
do sol (Zwarte god en witte duivel) van regisseur Glau-
ber Rocha uit 1964, over een priester die oproept tot re-
volutie en de typisch Latijns-Amerikaanse verheerlijking 
van de anti-autoritaire outlaw. Braziliaanse filmmakers 
bleven ook na de Cinema Novo maatschappelijk on-
recht belichten, al verschoof de nadruk van uitbuiting op 
het platteland naar grootstedelijke problematiek als cor-
ruptie, misdaad en armoede, met als bekendste voor-
beeld waarschijnlijk Cidade de Deus (Stad van God) uit 
2002. 

TENTEN
Niet dat die problemen inmiddels zijn opgelost, maar 
Guimarães richt zich op andere sociaalmaatschappelij-
ke aspecten van de Braziliaanse samenleving. A alma 
do osso (The Soul of the Bone, 2004), Andarilho (Drifter, 
2006) en O homem das multidões (A Man of the Crowd, 
2013) zou je als (onofficieel) drieluik over eenzaamheid 
kunnen zien, een probleem dat zowel mensen in steden 
als op het ontvolkte platteland parten speelt. In O fim do 

sem fim (The End of the Endless, 2000) en Elvira Lore-
lay: Alma de Dragón (2012) vraagt hij zich af in hoeverre 
een mens zich aan moet passen aan de moderne tijd.
Het wezen van Brazilië is niet de samba en evenmin car-
naval of voetbal. Als iets het hedendaagse Brazilië ty-
peert, dan is het verstedelijking. Het platteland raakt 
ontvolkt, oude gebruiken en ambachten verdwijnen. De 
achterblijvers moeten niet alleen nieuwe bestaansmid-
delen vinden, maar ook iets dat hun leven opnieuw zin 
geeft. De steden zijn veranderd in verstikkende metro-
polen die de menselijke maat volledig kwijt zijn. Wie niet 
mee kan met de rest verdwijnt in de anonimiteit. 
Ooit dacht men dat steden de oplossing waren. Gui-
marães is geboren en opgegroeid in Belo Horizonte, een 
stad met ongeveer tweeëneenhalf miljoen inwoners en 
een van de eerste Braziliaanse steden die op de teken-
tafel is ontworpen. Omdat de ontwerpers er niet op had-
den gerekend dat Belo Horizonte uit zou groeien tot de 
zesde stad van het land, is de stad inmiddels overbe-
volkt. Guimarães laat de tenten tegenover de wolken-
krabbers zien, de eenzaamheid tegenover de drukte.

VRIENDELIJKE GEESTEN
In tegenstelling tot Brazilië heeft Thailand pas laat een 
volwassen filmcultuur ontwikkeld. Tot ver in de jaren 
zestig werden in Thailand nog stille films gemaakt. Hoe-
wel er productieve periodes zijn geweest wat betreft 
aantallen films bleef de kwaliteit achter. Weerasetha-
kuls film The Adventure of Iron Pussy (Hua jai tor ra 
nong, 2003) is een ode aan, en tegelijk een parodie op 
de goedkoop geproduceerde Thaise actiefilms uit de ja-
ren zeventig.  
In de jaren negentig werden er ongeveer tien films per 
jaar geproduceerd. Dit veranderde in 1997, toen een 
groep jonge Thaise filmmakers besloot dat de cinema 
artistieker moest worden. In dat jaar werden de films 
Dang Bireley’s and Young Gangsters (Thaise titel: 2499 
antapan krong muang) en Fun Bar Karaoke kassucces-
sen. Het was het begin van een nieuwe commerciële en 
artistieke golf van Thaise films. Plotseling wilde iedere 
investeerder in Thailand weer films financieren. Voor de 
minder commercieel georiënteerde cineasten bleef het 
moeilijk om de financiering van hun projecten rond te 
krijgen. Van deze groep filmmakers heeft alleen Weer-
asethakul in andere delen van de wereld bekendheid 
gekregen. Door de Gouden Palm op het Filmfestival van 

DE VOLLE BREEDTE  
VAN DE LOKALE CULTUUR

Apichatpong Weerasethakul en Cao Guimarães doen geen moeite om een 

westers publiek te behagen: ze vertellen hun verhalen vanuit hun eigen  

wereldbeeld, dat geworteld is in lokale tradities.           D O O R  R I E S  J AC O B S

 LLOCUS

TROPICAL MALADY
Apichatpong Weerasethakul (2004)

Stadsjongen ontmoet plattelandsjongen en ze 
worden verliefd. Dat is het verhaal dat Apichat-
pong Weerasethakul vertelt in Tropical Malady. 
Niet één, maar twee keer. Eerst zien we de ontlui-
kende liefde tussen soldaat Keng en plattelands-
jongen Tong. Hij geeft hem een cassettebandje 
van The Clash en legt zijn hand op Tongs been in 
de bioscoop. 
Nadat Tong die avances op een voor Keng over-
rompelende wijze heeft beantwoord, is er een op 
het eerste gezicht radicale breuk. Wat we tot dan 
toe in een realistische setting hebben gezien, 
wordt nu in de vorm van een fabel gegoten. Een 
soldaat, in wie we Keng herkennen, jaagt op een 
sjamaan, in wie we Tong herkennen. Maar wel-
licht is het vooral onze westerse perceptie die in 
deze twee helften een tegenstelling ziet. 
De gesprekken uit de eerste helft worden verruild 
voor stilte, de neonlichten van de stad voor de die-
pe duisternis van de jungle, maar in opbouw en in 
details weerkaatsen de delen elkaar voortdurend. 
Opnieuw is het Keng die de jacht inzet, maar al 
snel ontdekt dat hij net zo goed prooi is en geen 
controle heeft over waar die jacht hem leidt.
Hoe verder de personages de jungle in trekken, 
hoe dichter we lijken te komen bij het hart van de 
liefde. De wellust, de angst en duizeling zijn niet 
langer verholen aanwezig zoals in de eerste helft, 
ingegeven door de aanwezigheid van een maat-
schappij en haar taboes, maar voeren de boven-
toon. Het spel van verleiding, van rond elkaar cir-
kelen en voorzichtige toenadering wordt opnieuw 
gespeeld, maar nu op leven en dood.
 E L I S E  VA N  DA M



Cannes is Weerasethakuls bekendste film waarschijn-
lijk Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lifes 
(Loong Boonmee raleuk chat, 2010) dat sterk geworteld 
is in de lokale Thaise cultuur. De film is gebaseerd op 
een boek van de boeddhistische monnik Phra Sripa-
riyattiweti waarin monniken, reïncarnatie en geesten 
van voorouders die vrolijk aanschuiven bij het avond-
eten alledaagse verschijnselen zijn. Want in Thailand is 
religie, veel meer dan in het Westen, een onderdeel van 
het dagelijks leven. Van iedere man wordt verwacht dat 
hij een tijdje als monnik leeft. Animistische gebruiken 
zoals voorouderverering en geloof in geesten hebben in 
het Thaise spirituele leven een plaats naast het boed-
dhisme. De geesten in de films van Weerasethakul heb-
ben niets met horror of suspense te maken, ze zijn bijna 
altijd vriendelijk en hulpvaardig.  
De filmmaker groeide op in Khon Kaen, een stad in het 
noordoosten van Thailand. Die regio werd tot ver in de 
jaren tachtig geteisterd door de strijd tussen communis-
tische rebellen en het leger en nog altijd lijkt het econo-
misch nadelige gevolgen daarvan te ondervinden. Die 
strijd heeft duidelijk indruk gemaakt op de filmmaker, 
want de aanwezigheid van militairen is een terugkerend 
element in zowel zijn korte als lange films.  
Persoonlijke herinneringen en volksverhalen, B-films, 
strips, geesten en mythische beesten, de filmmaker ge-
bruikt de volle breedte van de Thaise cultuur om zijn 

films mee te maken. Hij gaat er zelf overigens prat op 
dat hij zijn films in de eerste plaats voor zichzelf maakt, 
niet om nobele maatschappelijke doelen te dienen of 
om de kijker te behagen. Zijn films zijn als zijn kinderen, 
aldus de filmmaker. Het maakt niet uit wat mensen er-
van vinden, zolang hij ze maar met de beste bedoelin-
gen heeft gemaakt. 
Nu Weerasethakul vanwege de Thaise staatscensuur 
en bedreigingen van nationalisten heeft besloten om 
zijn volgende film in Colombia te maken, zal de verbeel-
ding van Thailand onvermijdelijk veranderen. Misschien 
zijn hele verhouding met film. Want de lokale cultuur 
waaraan hij zoveel ontleende, bevindt zich ineens aan 
de andere kant van de wereld.  
Ook Guimarães hoeft de wereld niet zo nodig te veran-
deren. Beide makers zoeken in de eerste plaats naar 
mogelijkheden om zich via het medium film uit te druk-
ken. Ze gebruiken de cultuur van hun geboortegrond om 
uit te drukken wat ze aan de wereld willen vertellen. Als 
westerse kijker herken je ongetwijfeld niet alle lokale co-
des maar andersom zullen euthanasie en coffeeshop-
beleid in Terstalls Simon bij een niet-Nederlands publiek 
ook vragen oproepen. Het betekent niet dat je de films 
niet kunt begrijpen. Want emotioneel vertellen ze bijna 
altijd een universeel verhaal.
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ACIDENTE
(ACCIDENT)
Cao Guimarães, Pablo Lobato (2006) 

Ontdekkingstocht door twintig steden in de Brazili-
aanse staat Minas Gerais, waarin de makers zich 
al improviserend laten leiden door hun nieuwsgie-
righeid en het toeval. Bijzondere ervaringscinema. 
Cao Guimarães en Pablo Lobato zijn meesters 
van de fijnzinnige observatie. Ze staan open voor 
het onvoorziene en onvoorspelbare. Ze kijken, 
voelen en luisteren naar de twintig steden waar ze 
doorheen reizen, die namen dragen als Gelukkige 
Hoop, Rode Wateren, Gepijnigde Velden, Wateri-
ge Ogen en Onbedekt. De namen zijn een gedicht 
op zichzelf. De makers geven zich volledig over 
aan het moment dat zich voor hun camera vol-
trekt. Ze willen deze plekken niet zozeer letterlijk 
weergeven maar liever het tijdsverloop vangen 
waarin landschappen en mensen met elkaar sa-
menleven.

ELVIRA LORELAY ALMA DE DRAGÓN
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“In Thailand kun je over veel zaken niet praten, zoals 
over religie en de staat, die het volk waarschijnlijk asso-
cieert met het leger. De staat, religie, de monarchie en 
seks zijn allemaal zaken waarover je niet kunt praten. 
Dus: wat kun je verder nog zeggen?” Aldus Apichatpong 
Weerasethakul twee jaar geleden in een interview. We 
weten nu dat het afscheidswoorden waren, want de film-
maker kondigde begin dit jaar aan dat hij zijn volgende 
film in Colombia maakt. Hij heeft genoeg van de be-
moeizucht van de Thaise censuur. Daar heeft Weerase-
thakul altijd al last van gehad maar sinds de staatsgreep 
van drie jaar geleden is die nog grilliger en onvoorspel-
baarder geworden. “De grenzen zijn vager geworden, 
wat het maken van kunst nog gevaarlijker maakt”, zei 
Weerasethakul. Als voorbeeld noemde hij de veroorde-
ling van twee theaterperformers tot twee jaar gevange-
nisstraf. “Ze deden iets waarin de staat een belediging 
van de monarchie zag. Het draait allemaal om interpre-
tatie.” Verwijzend naar George Orwell: “Het is echt zoals 
in 1984.” 
Weerasethakuls vertrek uit Thailand, in elk geval als 

filmmaker, is de treurige climax van een lange en nare 
strijd met zijn vaderland. Die verhouding is nooit ont-
spannen geweest, wat zowel artistieke als politieke re-
denen heeft. Weerasethakul maakt geen conventionele 
films waarmee de Thaise multiplexen worden gevuld. 
Zijn films zijn zoals dat heet moeilijk te verkopen. Toen 
hij in 2002 in Cannes met Blissfully Yours (Sud sanae-
ha, 2002) de Un Certain Regard-competitie won, waren 
er in Thailand nauwelijks mensen die zijn naam kenden. 
Veelzeggend was ook dat de film in Thailand niet werd 
uitgebracht. Het verschil tussen waardering op internati-
onale festivals en de onverschilligheid in eigen land 
werd een rode draad in Weerasethakuls carrière. Dat hij 
in Cannes twee jaar na Blissfully Yours met Tropical 
Malady (Sud pralad, 2004) de juryprijs won, veranderde 
daar weinig aan. De film was alleen in Bangkok even te 
zien. Opvallend was dat de stedelijke intellectuelen de 
film maar matig konden waarderen. De antropoloog Be-
nedict Anderson schreef er in 2005 een artikel over, ge-
baseerd op gesprekken met Bangkokse intellectuelen. 
Zijn conclusie was dat de ontwikkelde stedelingen in 

       TWEE KUNSTENAARS, 
TWEE WERELDEN

Wereldberoemd maar in eigen land miskend, op de huid gezeten door de 

censuur en zelfs bedreigd. Apichatpong Weerasethakul heeft er genoeg van 

en maakt zijn nieuwe film in Colombia. Voor Cao Guimarães is het leven in 

Brazilië een stuk rustiger.    D O O R  J O S  VA N  D E R  B U RG

 LLOCUS

SYNDROMES AND A 
CENTURY
Apichatpong Weerasethakul (2006)

Twee artsen, een verliefde soldaat en een zingen-
de tandarts die denkt dat hij de incarnatie van zijn 
overleden broer heeft gevonden. Ziedaar enkele 
ingrediënten van Syndromes and a Century. En-
kele scènes, waaronder een scène waarin een 
boeddhistische monnik met een op afstand be-
stuurbaar ruimteschip speelt, waren voor de Thai-
se filmkeuring reden om de film te verbieden.
Het eerste deel van de film speelt zich af in en om 
een plattelandshospitaal. Een mannelijke en een 
vrouwelijke arts ontmoeten elkaar. De film is in de 
kern een liefdesverhaal en losjes gebaseerd op 
Weerasethakuls herinneringen aan zijn ouders, 
die beiden arts waren. De scènes met opvallend 
weinig close-ups en het ontbreken van achter-
grondmuziek geven de film een geruststellende 
soberheid. 
Deel twee speelt zich af in een ziekenhuis midden 
in een grote stad. Weerasethakul houdt in het mid-
den of de film een sprong in de tijd maakt. Enkele 
momenten uit dit tweede deel lijken sterk op scè-
nes uit het voorgaande deel. De regisseur maakt 
graag gebruik van dit soort beeldrijm en -associa-
ties.
De plot is niet tot in de puntjes uitgewerkt, waar-
door de kijker zijn eigen Syndromes and a Century 
creëert. Wat gebeurt er precies? Eén uitleg is dat 
beide delen complementair aan elkaar zijn. Als 
een boeddhistische cyclus van dood en wederge-
boorte eindigt het ene deel en wordt het andere 
deel geboren. Het is als yin en yang die elkaar 
aanvullen.                                                          R I E S  J AC O B S

MYSTERIOUS OBJECT AT NOON



Weerasethakuls films een bijgelovige primitieve cultuur herkenden, waar-
boven zij zich als moderne mensen ver verheven voelen. Het ontbreekt 
Weerasethakul in eigen land dus aan steun van de culturele elite, de 
groep waarvan arthousefilmers het overal op de wereld moeten hebben. 
Thailand is niet alleen artistiek maar inmiddels ook politiek en zelfs per-
soonlijk een onvruchtbaar land voor Weerasethakul. Dat zijn films impli-
ciete en soms expliciete verwijzingen bevatten naar historische en heden-
daagse onderdrukking door de Thaise staat en, met onderkoelde humor, 
heilige (religieuze) huisjes omver schoffelen, wordt niet op prijs gesteld. 
Via de staatscensuur probeert men de films onschadelijk te maken, maar 
de maker heeft zich daar altijd tegen verzet. Op de eis om vier scènes uit 
Syndromes and the Century (Sang sattawat, 2006) te knippen, reageerde 
Weerasethakul met het niet uitbrengen van de film in Thailand. Dat hij in 
2010 de Gouden Palm in Cannes won voor Uncle Boonmee Who Can Re-
call His Past Lives (Loong Boonmee raleuk chat) veranderde weinig aan 
de gespannen verhouding met de autoriteiten. Na Cemetery of Splendor 
(Rak ti Khon Kaen, 2015), zijn laatste film en de meest politieke in zijn 
oeuvre, dreigde er voor het eerst echt gevaar voor Weerasethakul, omdat 
sinds de staatsgreep van 2014 vrijdenkers en kritische intellectuelen de 
kans lopen te worden opgepakt. Op internet werd Weerasethakul door 
Thaise nationalisten uitgemaakt voor verrader en kreeg hij doodsbedrei-
gingen. “Natuurlijk ben ik bang”, zei hij in het eerder genoemde interview. 
Artistiek miskend en politiek bedreigd houdt de filmmaker het voor gezien 
in Thailand.
Net als Weerasethakul haalt Cao Guimarães inspiratie uit het leven van 
mensen die zelden in films te zien zijn. Mensen aan de rand van de sa-
menleving, die zich onttrekken aan de maatschappij van alledag. Dat zijn 
werk niet tot aanvaringen met de autoriteiten leidt, komt doordat het geen 
directe politieke lading heeft. Maar ook als het dat wel zou hebben, zou 
het waarschijnlijk weinig aandacht trekken omdat zijn installaties, foto’s 
en korte films voornamelijk in musea en op festivals te zien zijn. Anders 
dan bioscopen en filmtheaters zijn musea culturele vrijplaatsen, waarin 
veel kan en mag. De prijs is gettovorming. Politieke belangen dringen er 
zelden door. Er doemt een beeld op: terwijl Weerasethakul zich staande 
probeert te houden in de branding, laat Guimarães op een Braziliaans 
strand zandkorrels tussen zijn vingers vallen en denkt na over het verglij-
den van de tijd.
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ANDARILHO 
(DRIFTER)
Cao Guimarães (2010)

Het leven is een reis waarin we het moeten doen 
met de dingen die voor ons liggen. Cao Gui-
marães toont in Andarilho (Drifter) drie eenzame 
mannen, die ieder op hun eigen manier omgaan 
met hun armoedige nomadenbestaan in Brazilië. 
Nercino meent dat God alles wat goed is in de we-
reld vertegenwoordigt, maar dat er ook kwade 
geesten zijn die zich constant manifesteren in de 
wereld, zoals in zijn ongeluk. Paulão praat in zich-
zelf en vertelt verhalen over mensen die het nog 
slechter getroffen hebben dan hij. Valdemar lijkt 
meer georganiseerd dan de andere mannen. Hij 
reist met een uitgestippelde route van plek naar 
plek met een kar vol bezittingen die hij netjes ge-
ordend heeft. 
Tussen het moeilijke leven van de mannen door, 
zien we wegen die vele vormen hebben: donkere 
schone wegen, wegen die droog en heet zijn, on-
verharde hobbelige wegen of wegen met slechte 
bermen. Ze weerspiegelen keuzes die de mannen 
hebben genomen of gaan maken, die ertoe leiden 
wie ze zijn. Wie ze zijn verandert alleen niet: de 
mannen leven slechts hun lijdensweg door. Wat 
zeker is, is dat ze verder moeten om te overleven. 
Deze constante dynamiek tussen verder moeten 
en stilstaan drijft ze tot krankzinnigheid of, in het 
geval van Valdemar, tot complete stilte.
Guimarães dikt het moeizame bestaan van de 
zwervers aan met beelden van insecten, close- 
ups van wazige wegen of shots van een bewolkte 
natuur. Deze sfeeronderbouwende beelden, ge-
paard met symbolisch samengestelde shots en 
onheilspellende bassnaren, doen ons realiseren 
dat de verdwaalde mensen zich begeven in een 
bijna nachtmerrie-achtige chaos, die ze van dag 
tot dag op eigen manier moeten confronteren.

T H O M A S  D E  B R U I N

EX-ISTO
Cao Guimarães (2016)

“Denken is niet genoeg om ergens te komen”, con-
cludeert René Descartes tegen het einde van 
Ex-Isto, “je moet lopen.” Voor zijn film baseerde 
Cao Guimarães zich losjes op het boek Catatau 
van de Braziliaanse dichter Paolo Leminski. Die 
laat daarin de Franse filosoof in de zeventiende 
eeuw een reis naar Brazilië maken. 
Ex-Isto is een film over waarneming en gaat daar-
mee ook over het medium zelf. Descartes was de 
man van de ratio, die stelde dat het feit dat we 
kunnen twijfelen aan ons bestaan het enige bewijs 
is dat we hebben van dat bestaan. In Guimarães’ 
film vertaalt dat rationalisme zich in observeren. In 
het eerste deel zien we Descartes (João Miguel) 
voortdurend kijken; door een vergrootglas naar 
een vissenoog, door een telescoop naar een 
groep vogels. Allemaal middelen (zoals de lens 
van de camera) die waarneming mogelijk maken, 
maar ook de grenzen ervan bepalen. 
Zoals Guimarães niet tegelijk iets in close-up en 
van afstand kan filmen, zo stuit Descartes in Bra-
zilië op de onmogelijkheid de wereld tegelijk in zijn 
totaliteit en in zijn details te beschouwen. En voor-
al groeit bij hem het besef dat kijken slechts één 
manier is om de wereld waar te nemen. 
De telescopen en vergrootglazen verdwijnen uit 
beeld. In plaats daarvan verbreedt hij zijn blik met 
geestverruimende middelen; hij danst, ruikt, 
proeft. Als hij naakt in het natte zand aan zee rolt, 
is zijn verhouding tot de wereld niet langer ratio-
neel, maar fysiek, en dat verrijkt hem. Niet langer 
kijkt hij naar de wereld, hij voelt de wereld.

E L I S E  VA N  DA M

O HOMEM DAS MULTIDÕES
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Als kunst niet bekeken wordt, bestaat het dan wel? Voor 
Hélio Oiticica (1937-1980), een van de bekendste Brazi-
liaanse kunstenaars van de afgelopen eeuw,  is de aan-
wezigheid van de kijker essentieel. De kijker maakt het 
kunstwerk af, zijn ervaring staat centraal. Als een van de 
voorlopers van het Neo-Concretisme in de jaren zestig 
is zijn invloed tot op de dag van vandaag voelbaar in het 
werk van een nieuwe generatie Braziliaanse kunste-
naars, waaronder dat van Cao Guimarães. Ook in diens 
werk speelt de ervaring, en de aanwezigheid van de kij-
ker, een belangrijke rol. Om zijn oeuvre beter te kunnen 
begrijpen, moeten we een sprong in de tijd maken en 
naar zijn Braziliaanse voorlopers kijken.

KANNIBALISME IN DE BRAZILIAANSE  
KUNSTWERELD
In 1928 schreef dichter Oswald de Andrade het Manifes-
to Antropófago, het kannibalistisch manifest. Hij stelde 
dat de kracht van de Braziliaanse cultuur ligt in het ver-
mogen om westerse invloeden niet kritiekloos over te 
nemen maar ze te transformeren tot iets nieuws, iets ei-
gens. Hij maakte de vergelijking met de Tupi, een in-
heems volk dat voor de Portugese kolonisatie aan de 
Braziliaanse kust leefde. Dit volk had als gebruik om ge-
vangen krijgers van rivaliserende groepen tijdens rituele 
feesten op te eten. Zo zouden de Tupi-krijgers hun 
krachten overnemen en er sterker van worden. Kanniba-
lisme had voor dit volk geen negatieve betekenis en De 
Andrade wilde deze gedachtegang in zijn kunst overne-
men. Het bekendste citaat uit het manifest, “Tupi or not 
Tupi that is the question”, is een speels voorbeeld van 
het figuurlijk kannibalisme waarvoor De Andrade pleit. 
Shakespeares “to be or not to be” wordt getransfor-
meerd tot een nieuwe, specifiek Braziliaanse uiting.

HÉLIO OITICICA
Deze ambivalente houding tussen enerzijds het toe-ei-
genen van internationale kunststromingen en anderzijds 
het omarmen van specifiek Braziliaanse cultuuruitingen 
speelt gedurende de hele twintigste eeuw een belangrij-
ke rol in de Braziliaanse kunstwereld. Zo ook in het werk 
van Hélio Oiticica, die geldt als een icoon van de Brazili-
aanse moderne kunst. In het begin van zijn carrière, me-
dio jaren vijftig, werd hij sterk beïnvloed door De Stijl en 
met name door Mondriaan. Het spel met felgekleurde 
vlakken en strakke lijnen is ook in Oiticica’s vroege 
schilderijen sterk aanwezig. 
Vanaf 1959 kleurt Oiticica niet meer binnen de lijnen. In 
dat jaar scheidt een groep kunstenaars uit Rio de Janei-
ro, onder wie Oiticica, zich af van hun tijdgenoten. Deze 
kunstenaars vonden de Concrete Kunst, die vanuit Eu-
ropa in navolging van De Stijl ontstond, te rationeel en 
theoretisch; zij wilden meer ruimte voor het subjectieve 
en het zintuiglijke. De ervaring van kunst was voor hen 
belangrijker dan de betekenis. Oiticica refereert aan het 
Kannibalistisch Manifest om te beschrijven hoe deze 
Neo-Concrete Beweging zich buitenlandse invloeden 
toe-eigent en in Braziliaanse kunst transformeert. 
De breuk komt in zijn werk nadrukkelijk naar voren in 
zijn aandacht voor de fysieke ruimte van zijn kunstwer-
ken en de relatie tussen het werk en de kijker. De ‘bilate-
rals’ die hij in deze periode maakt, zijn aan twee kanten 
beschilderd en hangen daarom niet meer traditioneel 
aan de muur maar kunnen van meerdere kanten beke-
ken worden. De toeschouwer kan tussen de schilderijen 
door lopen, in plaats van erlangs. Daardoor bepaalt de 
kijker, door de positie die hij inneemt, hoe het kunstwerk 
eruitziet. Ook in zijn ‘spatial reliefs’ uit die periode is de 
positie van de kijker cruciaal: het platte canvas veran-
dert in een driedimensionaal object dat als een optische 
illusie verschillende vormen aanneemt, afhankelijk van 
de positie van de kijker. Oiticica zet zich af tegen de af-
standelijke, passieve houding van de kijker bij rationele 
Concrete Kunst, door het subjectieve centraal te stellen. 

INTERACTIVITEIT
Deze beperkte interactiviteit was voor Oiticica niet ge-
noeg. De kijker moest onderdeel van het kunstwerk wor-
den. Oiticica’s ‘nuclei’ zijn installaties die bestaan uit ge-
kleurde, houten platen, waar de kijker als een actieve 
deelnemer tussendoor kan bewegen. De toeschouwer 
wordt zelfs een essentieel onderdeel van het kunstwerk 
in zijn ‘bólides’, objecten in allerlei soorten en maten. 
Van kleurrijke, houten constructies die door de kijker 
vervormd kunnen worden, tot kleine ruimtes waarin de 
toeschouwer plaatsneemt; het kunstwerk komt pas tot 

Hélio Oiticica is een icoon in de  

Braziliaanse kunstwereld. De voor 

loper van het NeoConcretisme was 

ervan overtuigd dat een kunstwerk 

pas af was als het bekeken werd. 

Deze visie vindt in Brazilië tot op de 

dag van vandaag navolging en is ook 

terug te zien in het werk van Cao 

Guimarães.                             D O O R  M I C H E L  R E N S E N

 LLOCUS
UNCLE BOONMEE 
WHO CAN RECALL 
HIS PAST LIVES
Apichatpong Weerasethakul (2010)

“Ik voel me een buitenstaander hier”, zegt een 
nuchtere geest tegen haar nog levende echtge-
noot. Aardse zaken blijken voor haar veel vreem-
der dan het leven na de dood. In Uncle Boonmee 
Who Can Recall His Past Lives (winnaar Gouden 
Palm in 2010) vloeit het bovennatuurlijke onmerk-
baar over in het alledaagse. De zieke Boonmee 
wil zijn laatste momenten met zijn gezin doorbren-
gen op een boerderij dicht bij een oerwoud. Daar 
komen verschillende geesten uit zijn verleden 
spoken en delen zij hun overpeinzingen over hun 
schimmige bestaan. Ze worden als insecten uit de 
jungle aangetrokken door het licht. Spoken en in-
secten zijn niet de enige wezens die Boonmee 
verstoren. De film wordt gaandeweg onderbroken 
door een sprookje over een prinses en een praten-
de vis. Overigens heeft in Tropical Malady (2004) 
plattelandsjongen Kong het al over een oom die 
zijn eerdere levens kan herinneren. Uncle Boon-
mee Who Can Recall His Past Lives voelt met zijn 
bijbehorende kortfilms en installaties daarom als 
een tussenstation binnen Weerasethakuls expan-
ded universe. Constante binnen die wereld is dat 
Weerasethakul de realiteit van het moderne Thai-
land niet uit het oog verliest. “Ik heb als soldaat 
veel communisten vermoord”, bekent de zieke 
Boonmee terwijl hij zich afvraagt of het zijn karma 
zal beïnvloeden.                 G E O RG E  V E R M I J 

       KUNST IS 
WAARGENOMEN WORDEN

De artistieke erfenis van Hélio Oiticica
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leven in de blik en de handen van de deelnemer. De kij-
ker moet als een soort kannibaal het kunstwerk verorbe-
ren om het vervolgens zelf af te maken.
De Braziliaanse avant-garde liep in die tijd gelijk met de 
voorhoedes in Europa en Noord-Amerika, waar het idee 
van de participerende toeschouwer ook steeds meer 
aandacht kreeg. Oiticica’s bólides behoren internatio-
naal gezien tot de eerste kunstwerken waarvan de kijker 
een onmisbaar onderdeel vormt. Door de subjectieve er-
varing onderdeel van het kunstwerk te maken, nadert 
het kunstwerk volgens Oiticica de complexiteit van de 
werkelijkheid. Daardoor zou deze kunst universeler zijn 
dan de kunst die ervoor werd gemaakt.

HEDENDAAGSE INVLOED
Hoewel Oiticica in 1980 al op 42-jarige leeftijd kwam te 
overlijden, was zijn invloed op de Braziliaanse kunstwe-
reld niet voorbij. In Ernesto Neto’s kamervullende instal-
laties wordt de kijker, in navolging van Oiticica’s werken, 
bijvoorbeeld uitgenodigd om het werk te betasten en te 
beklimmen. Door het gebruik van elastisch, panty-achtig 
materiaal, waardoor het kunstwerk continu in beweging 
is, en buidels gevuld met traditionele Braziliaanse krui-
den en specerijen, worden alle zintuigen van de deelne-
mer geprikkeld.
Ook in het werk van Cao Guimarães is de hand van de 

meester zichtbaar. Guimarães vindt als videokunste-
naar een nieuwe vorm voor Oiticica’s gedachtegoed. De 
videoinstallatie Sin peso (Weightless, 2007) heeft veel 
weg van Oiticica’s vroege werk. Terwijl op de geluids-
band de chaos van een drukke markt in Mexico-Stad te 
horen is, richt de camera zich omhoog naar de kleurrijke 
tentdoeken die de marktkraampjes bekleden. Gui-
marães creëert een sereen kleurenspel dat sterk con-
trasteert met de geluiden van de drukke markt. Ook hier 
worden alle zintuigen bij het werk betrokken. 
Niet in al Guimarães’ werk rijmt het beeld zo sterk met 
dat van Oiticica. In Blow (2000) zweeft een zeepbel door 
het beeld, die op het punt staat te knappen. De climax 
wordt steeds uitgesteld. Door de afwezigheid van plot, 
dwaalt je blik vanzelf over het scherm op zoek naar de-
tails of betekenis. Je hebt als kijker de volledige vrijheid 
zelf het beeld te interpreteren en op die manier het werk 
af te maken.
Kijken is volgens Guimarães altijd subjectief, omdat 
elke blik betekenis oproept of een verhaal creëert. Als 
kijker voeg je zo altijd iets toe aan het kunstwerk. Net als 
bij Oiticica is het werk dus pas compleet als het ervaren 
wordt. Guimarães geeft ons toegang tot zijn bijzondere 
en zeer persoonlijke werk. Het is aan ons om het ver-
haal voort te zetten.

OTTO
Cao Guimarães (2012)

De meest persoonlijke ervaringen zijn ook de 
meest universele. Vanuit deze filosofie maakte 
filmkunstenaar Cao Guimarães een intieme, poëti-
sche ode aan zijn zwangere vrouw Florencia 
Martínez, waardoor je als kijker bijna zelf verliefd 
op haar wordt. De film bevat slechts enkele voi-
ce-overs en zeer weinig dialoog, maar Guimarães 
heeft weinig woorden nodig om zijn liefde over te 
brengen.
De dagboekfilm neemt je mee op zijn reis naar het 
ouderschap. Van een vakantie in Istanbul tot de 
geboorte van zijn zoon Otto - zelfs tijdens de be-
valling stopt hij niet met filmen. De opeenvolgen-
de, statische shots doen denken aan een fotoal-
bum, waarmee de film de grenzen opzoekt tussen 
film en fotografie. Guimarães is niet geïnteres-
seerd in toeristische kiekjes, maar schiet vrijwel 
alleen sfeerimpressies: veel close-ups van zijn 
vrouw - die ook achter de schermen aan de film 
meewerkte en de interactie met de camera regel-
matig opzoekt - worden afgewisseld met shots van 
haar omgeving waarin zij niet altijd te zien, maar 
wel aanwezig is. Van intieme, huiselijke beelden 
tot de ongemakkelijke blikken van voorbijgangers 
die zich niet geheel thuis voelen voor de camera; 
vol oog voor de details van het dagelijks leven.
Door het ontbreken van een traditioneel plot, kun 
je als kijker niets anders dan je overgeven aan de 
ervaring van de film zelf. Door de afwezigheid van 
de filmmaker, lijkt het alsof je zelf aanwezig bent 
en de camera in de hand hebt, alsof je zelf een re-
latie aangaat met Florencia. De intimiteit tussen 
haar en de camera is zo sterk, dat tijd en ruimte 
geen rol meer spelen. Bijna alsof de film je toe-
gang geeft tot een andere, meer poëtische dimen-
sie. M I C H E L  R E N S E N

SIN PESO (WEIGHTLESS)
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Een man loopt door de jungle. Het is nacht. Zijn militaire 
uniform doet hem opgaan in de omgeving. De maan 
werpt een blauw licht door de bomen, waarvan de scha-
duwen als een net over de man heen lijken te vallen. Hij 
kijkt om zich heen, schichtig. Met zijn zaklamp werpt hij 
een bundeltje licht op de kronkelende takken. Tussen 
het getjirp van de krekels klinkt plotseling een brul. De 
man krimpt ineen, de spieren in zijn gezicht trillen, net 
als zijn handen wanneer hij zijn geweer laadt. Is dit de 
brul van de sjamaan waar hij op jaagt? De sjamaan die 
’s nachts in een tijger verandert en schapen opeet? Hij 
speurt de jungle af. Elke ritseling in de bladeren, elke 
beweging van de takken zet de zintuigen op scherp.   
Dit is een scène uit Tropical Malady (Sud pralad, 2004) 
van Apichatpong Weerasethakul, wiens werk, net als 
dat van Cao Guimarães, geschaard kan worden onder 
de noemer slow cinema. Een term die in 2004 voor het 
eerst werd gebruikt om films te beschrijven die de kijker 
bewust maken van het verloop van de tijd, met lange ta-
kes voordat de camera de aandacht weer op iets anders 
richt en waarin het narratief vaak anders vordert dan in 
de traditionele realistische cinema met zijn bekende 
drieaktenstructuur. 
Wat snel en traag is, is echter relatief. Daarom wordt 
ook wel gesproken over contemplatieve cinema. In zijn 
essay ‘Towards an Aesthetic of Slow in Contemporary 
Cinema’ uit 2008 schrijft filmjournalist Matthew Flana-
gan: ‘We worden uitgenodigd om onze ogen te laten 

dwalen binnen de kaders van het shot, details observe-
rend die bij een snellere vertelvorm verholen of slechts 
geïmpliceerd zouden blijven.’ Daarmee geeft hij een 
voorzet om ook naar de rol van de toeschouwer te kij-
ken. Die heeft met de houding die hij of zij aanneemt ten 
opzichte van deze films een grote invloed op de bele-
ving. 

KLUIZENAAR
Slow cinema daagt de kijker uit een actieve relatie aan 
te gaan met de film. Sommige scènes in Tropical Mala-
dy zijn zo donker dat je nauwelijks kunt zien wat er ge-
beurt. De kijker moet in het beeld op zoek naar visuele 
aanknopingspunten en wordt geprikkeld de delen van 
het beeld waar het licht niet reikt met de eigen verbeel-
ding in te vullen. 
Ook een overdaad aan visuele informatie kan dat effect 
hebben. Een voorbeeld is Cao Guimarães’ A alma do 
osso (The Soul of the Bone, 2004), waarin een 72-jarige 
man wordt gevolgd die dan al 41 jaar geïsoleerd van de 
samenleving zijn leven leidt. In shots van soms ruim een 
minuut observeert Guimarães deze spichtige Braziliaan-
se kluizenaar en vooral ook de zee van spullen waarin 
hij leeft en waarmee hij constant in de weer is. Shots die 
boordevol visuele informatie zitten en daarmee goed 
passen in de treffende beschrijving van slow cinema die 
een Britse filmcriticus ooit gaf: volgens hem zijn het 
films die geëxploreerd moeten worden, alsof het land-

Je zou de films en installaties van Apichatpong Weerasethakul en Cao Gui

marães slow cinema kunnen noemen, maar dat is wel een begrip dat voor 

misverstanden zorgt. Want is een ‘trage film’ wel zo traag?           D O O R  E L I S E  VA N  DA M

MEKONG HOTEL
Apichatpong Weerasethakul (2010) 

Visuele collage rond een spookachtig hotel in de 
buurt van de Mekong-rivier in het noordoosten van 
Thailand. Docufictie Mekong Hotel is een mix van 
naturalisme en animisme, vol vrije associaties en 
geesten uit het verleden. 
De Mekong-rivier markeert de grens tussen Thai-
land en Laos en speelt een belangrijke rol in Api-
chatpong Weerasethakuls werk. Aan deze rivier 
en in de slaapkamers van het nabijgelegen hotel 
repeteert Weerasethakul met zijn crew voor een 
film die hij jaren geleden schreef en die niet meer 
gerealiseerd zal worden. Deze spookfilm, Ecstasy 
Garden genaamd, zou de band schetsen tussen 
een vampierachtige moeder en haar dochter. 
De film werd opgenomen in een tijd waarin zware 
overstromingen Thailand teisterden, waardoor de 
film ook oog heeft voor plotselinge vernietiging en 
falende milieupolitiek. Mekong Hotel is volgens 
Weerasethakul een droom of een voorstudie voor 
een groter project dat hij in de lijn van het Primi-
tive-project over de Mekong-rivier wil gaan ma-
ken. 

CEMETERY OF  
SPLENDOUR
Apichatpong Weerasethakul (2015) 

In een geïmproviseerd ziekenhuis aan de Me-
kong-rivier verblijven 27 soldaten die aan een 
mysterieuze slaapziekte lijden. De wat oudere 
Jenjira ontfermt zich over de jongens en krijgt met 
een van hen, Itt, een hechte band. Intussen ont-
dekt medium Keng dat het hospitaal op heilige 
grond staat, op de graven van Thaise koningen 
die de energie van de soldaten gebruiken om een 
oeroude strijd uit te vechten. Cemetery of Splen-
dour werd volledig opgenomen in Khon Kaen, de 
thuisstad van Weerasethakul. Het ziekenhuis, een 
voormalig schoolgebouw, kun je makkelijk als me-
tafoor voor heel Thailand zien. De stad is in korte 
tijd erg veranderd door de militaire dictatuur. In 
een interview vertelde Weerasethakul dat het sla-
pen en dromen van de soldaten in het ziekenhuis 
gekoppeld kan worden aan de politieke situatie in 
het land. Naast een bedwelmend filmgedicht is 
Cemetery of Splendour dan ook een van Weeras-
ethakuls meest politieke films, een subtiele, per-
soonlijke allegorie van Thailands sociale en poli-
tieke geschiedenis.

       HOE DE TOESCHOUWER 
DE SNELHEID VAN 
SLOW CINEMA BEPAALT

 LLOCUS

TROPICAL MALADY
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kaarten zijn die uitgevouwen en verkend moeten wor-
den. De lengte van de shots geeft je de tijd om het hele 
kader af te speuren. Zodat je bijvoorbeeld die groene 
plastic flesjes van de kluizenaar ziet die ondersteboven 
in de grond zijn gestoken of de blikjes waarvan de bo-
venkant is afgeknipt, zodat ze regenwater op kunnen 
vangen. Zo ontdek je dat er wel degelijk een systeem zit 
in wat op het eerste oog een nutteloze hoop troep lijkt. 
 
IN HET LICHT EN HET DONKER
Actief zoeken naar aanknopingspunten is de sleutel. Zo 
lijkt Guimarães’ film Acidente (Accident, 2006) een wil-
lekeurige verzameling scènes, tot je beseft dat de na-
men die vóór elke sequentie in beeld komen steden in 
Brazilië zijn waarmee Guimarães een gedicht vormt. 
Door de sequenties in dat licht te beschouwen en te zien 
dat de beelden op elkaar rijmen of elkaar juist tegen-
spreken, kun je er betekenis aan geven. Neem de eerste 
twee sequenties van de film. In de eerste is het nacht. 
Een jongen loopt over straat, nauwelijks zichtbaar bij 
het licht van een kaars, en vertelt over zijn homoseksua-
liteit en armoede. De tweede sequentie speelt zich over-
dag af en toont een groep kinderen die deelneemt aan 
een katholieke processie. Het zonlicht is fel en ze pose-
ren voor de camera. Zo creëert Guimarães een tegen-
stelling die ons iets vertelt over de positie van deze 
mensen in de samenleving; in de onzichtbare marges of 
het stralende centrum. 
In Weerasethakuls Mekong Hotel (2012) is juist de afwe-
zigheid van tegenstelling essentieel. Een man ontmoet 
een vrouw en haar moeder, een geest die mensenvlees 
blijkt te eten. Misschien klinkt het bizar, maar de filmma-
ker toont alles via dezelfde stilstaande en afstandelijke 
kaders. Visueel maakt de film geen onderscheid tussen 
een scène waarin voorzichtig wordt geflirt en een scène 
waarin iemand de ingewanden van een dode eet. De 
constante, repetitieve gitaarmuziek benadrukt het ge-
brek aan tegenstelling. Want juist daarin schuilt de bete-
kenis: er is geen grens tussen de wereld van geesten en 
die van de levenden. 

VOYEURISME
Die ontmoeting tussen werelden reflecteert de ontmoe-
ting tussen film en toeschouwer, voor beide makers een 
element dat ze bewust in hun films en installaties naar 
voren laten komen. In Ex-Isto (Ex-it, 2010) van Gui-
marães komt de Franse filosoof René Descartes in Bra-
zilië tot het besef dat zijn rationele, observerende hou-

ding ten opzichte van de wereld niet toereikend is om 
die wereld te begrijpen. In het verlengde daarvan zoekt 
Guimarães naar manieren om de afstand tussen toe-
schouwer en film te overbruggen en andere zintuigen 
dan alleen de ogen aan te spreken. Hij doet dat onder 
meer, zowel in lange als korte films, met wat Laura 
Marks in haar boek The Memory of Touch ‘haptische 
beelden’ noemt: shots waarin het zicht van de kijker 
door een lage resolutie of een vervorming van het beeld 
wordt vertroebeld, waardoor de shots volgens haar een 
tastbare kwaliteit krijgen. Een voorbeeld in Ex-isto is 
een scène waarin Descartes een joint rookt en Gui-
marães het gevoel van extase ook bij de kijker probeert 
op te roepen met een verblindend wit licht en een stro-
boscopisch flikkerende schim.
Marks noemt de relatie die we met zulke beelden aan-
gaan ‘erotisch’ en ziet dat als een volwaardig alternatief 
voor de voyeuristische houding waarmee we meestal 
naar films kijken. ‘Voyeurisme vereist de instandhou-
ding van de afstand tussen de kijker en het bekekene’, 
schrijft ze. ‘Erotiek overbrugt die afstand en betrekt de 
kijker in het bekekene.’ Volgens haar is er bij een eroti-
sche relatie geen hiërarchie tussen toeschouwer en 
beeld, zoals die er bij voyeurisme juist wel is. In Weera- 
sethakuls Syndromes and a Century (Sang sattowat, 
2006) dwaalt de camera vroeg in de film letterlijk af van 
de personages en de dialoog die zij voeren. Terwijl zij 
naar een ander deel van het ziekenhuis lopen waar de 
film zich afspeelt, beweegt de camera naar een raam, 
als een kind in een klaslokaal dat dromerig naar buiten 
staart. 
Zo is de camera niet langer dienstbaar aan de blik van 
de toeschouwer – een van de conventies van het voyeu-
risme in film. En daar zit de crux. Als je met een voyeu-
ristische houding naar de films van Weerasethakul of 
Guimarães kijkt, verwachtend dat de film je alles aan-
reikt, is de beleving onvermijdelijk traag. Beter kun je je 
laten inspireren door de dwalende camera in Syndro-
mes and a Century, die je prikkelt om niet anoniem en 
passief in het donker te zijn, maar juist een fysieke aan-
wezigheid te zijn die zich actief tot de film verhoudt. 
Door je ogen door het beeld en door je gedachten te la-
ten dwalen en zelf te zoeken naar het belang en de be-
tekenis van wat je ziet. Het zijn films die vrijheid geven. 
Wanneer je die uitnodiging aanneemt, heeft slow cine-
ma weinig meer met traagheid te maken, maar opent het 
een ruimte om die vrijheid te benutten.

O HOMEM DAS  
MULTIDÕES 
(THE MAN OF THE CROWD)
Cao Guimarães, Marcelo Gomes ( 2013)

“Het is vreemd. Ik ken zoveel mensen op internet, 
maar ik heb niemand die ik kan vragen als getui-
ge.” Margô heeft via een datingsite een man leren 
kennen en vraagt Juvenal getuige te zijn op haar 
bruiloft. Ze kennen elkaar vaag van het werk. De 
twee krijgen een moeizame vriendschappelijke re-
latie. Na A almo do osso (The Soul of the Bone, 
2004) en Andarilho (Drifter, 2007) is O homem das 
multidões (The Man of the Crowd) het laatste deel 
van het drieluik van Guimarães over eenzaamheid 
in de Braziliaanse staat Minas Gerais: een strak 
gekadreerd portret van twee inwoners van Belo 
Horizonte, de geboortestad van Cao Guimarães. 
Het ongebruikelijke vierkante 1:1 beeldformaat 
vangt de personages en hun uitzichten in claustro-
fobische constructies. En in combinatie met het 
grauwe kleurgebruik heeft het iets weg van een 
ouderwetse polaroid. 
Beiden zijn op hun eigen manier eenzaam in een 
land waar 85 procent van de bevolking steeds 
anoniemer in megasteden leeft. Guimarães zegt 
hierover: “Menselijk contact is essentieel voor 
mensen. Wie zich overgeeft aan technologie heeft 
geen echt contact met anderen. Ik weet niet waar-
heen dit leidt.” Een beeld dat even realistisch als 
angstwekkend is.                           R I E S  J AC O B S

EX-ISTO
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  PUBLICATIE
Bij de tentoonstelling verschijnen twee publicaties, bijzonder vorm-
gegeven door Irma Boom, met essays van Consuelo Lins en Dana 
Linssen, uitgegeven i.s.m. nai010 uitgevers, Rotterdam

 
  FILMPROGRAMMA

Gedurende de hele tentoonstelling presenteert EYE in de filmzalen 
verschillende films, artist talks en events.Voor extra vertoningen, 
actuele tijden en wijzigingen: eyefilm.nl/locus

  SPECIALE VOORSTELLINGEN
 16 sep 16.30  O Homem das Multidões

Vertoning en nagesprek met Cao Guimarães en Marcelo Gomes 
over hun gezamenlijke film O Homem das Multidões (The Man of the 
Crowd).

 17 sep 16.30  Apichatpong Weerasethakul – artist talk
Apichatpong Weerasethakul gaat aan de hand van enkele korte 
films in gesprek met filmcriticus Dana Linssen over zijn werk, waar-
bij zal worden ingegaan op de manier waarop zijn werk verbonden is 
met de geschiedenis van Noordoost-Thailand.

 19 sep 19.15  Cao Guimarães – artist talk
Cao Guimarães gaat aan de hand van enkele korte films in gesprek 
met filmcriticus Dana Linssen over zijn werk. De focus zal liggen op 
de manier waarop zijn woonplaats Belo Horizonte hem inspireert en 
hoe hij in details een spiegel van grotere verhalen vindt.

 10 okt 19.15  Cao Guimarães’ eye for the everyday
Het werk van Cao Guimarães kenmerkt zich door grote schoonheid 
en aandacht voor details van het alledaagse. We spreken erover 
met cultureel antropoloog Mattijs van de Port, hoogleraar aan de 
UvA. Hij deed langdurig onderzoek in Brazilië, waar hij ook diverse 
films maakte. Hij is ‘vastbesloten om de aandacht voor schoonheid 
weer terug te brengen in het academische onderzoek’. 
Gespreksleider: Dana Linssen.

 4 nov Museum Nacht – Stop Making Sense
De Museumnacht staat in het teken van de zintuiglijke films van Api-
chatpong Weerasethakul en Cao Guimarães. Tijdens de Museum-
nacht worden alle zintuigen op de proef gesteld in performances, 
workshops, lichtinstallaties en virtual reality.

 7 nov 19.15 Apichatpong Weerasethakul – Cinema as dream
Slaap en dromen spelen een belangrijke rol in het werk van Apichat-
pong Weerasethakul. Samen met de aan de VU verbonden hersen-
onderzoeker Ysbrand van der Werf, senior scientist aan het Neder-
lands Herseninstituut en auteur van het populair-wetenschappelijke 
boek Iedereen slaapt (2016), wordt besproken wat er tijdens het sla-
pen en dromen in de hersenen gebeurt en in hoeverre film ook een 
vorm van dromen is. 
Gespreksleider: Dana Linssen.

 24 nov  Amsterdam Art Weekend
Feestelijke avond met presentaties van verschillende hedendaagse 
kunstenaars/filmmakers, livemuziek en performance.

EYE
IJpromenade 1, Amsterdam
020 58 91 400
24/7 bereikbaar met de gratis 
veerpont naar de Buiksloterweg 
vanaf station Amsterdam 
Centraal
eyefilm.nl/locus

De tentoonstelling is dagelijks 
geopend van 10.00 tot 19.00

Toegangsprijs 
tentoonstelling
Regulier: € 10,00
Met korting: € 8,50
Vriendenprijs: € 7,50
CJP: € 5,00
Museumkaart: gratis
I Amsterdam City Card: gratis
Cineville-pashouders 
ontvangen 50% korting op de 
reguliere prijs 

Toegangsprijs film
Normaal: € 10,50
Met korting: € 9,00
Combitickets tentoonstelling en 
film: € 16,50
Cinevillepas: gratis

EYE is gesloten op  
20 september

De tentoonstelling en het 
filmprogramma werden mede 
mogelijk gemaakt door 
Ammodo, instituut voor kunst en 
wetenschap en Fonds 21.

 
 SPEELFIMS

APICHATPONG  
WEERASETHAKUL 
 18 sep 21.00  Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives
 25 sep 17.00  Mysterious Object at Noon
 28 sep 17.00 Blissfully Yours
 4 okt 17.00 The Adventure of Iron Pussy
 7 okt 21.30   Tropical Malady
 9 okt 21.00   Syndromes and a Century
 14 okt 19.00   Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives
 23 okt 17.30   Mekong Hotel
 26 okt 21.00   Cemetery of Splendour
 1 nov 19.00 Blisfully Yours 
 2 nov 19.00 Mysterious Object at Noon
 5 nov 21.00   The Adventure of Iron Pussy
 7 nov 16.45   Tropical Malady
 8 nov 16.45   Syndromes and a Century
 9 nov 19.30   Mekong Hotel
 11 nov 17.00   Cemetery of Splendour

 29 okt 19.00   Sompot Chidgasornpongse, Railway Sleeper
 15 nov 17.00  Sompot Chidgasornpongse, Railway Sleeper

 
  SPEELFILMS

CAO GUIMARÃES
 16 sep 16.30 O Homem das Multidões (The Man of the Crowd)
 24 sep 19.00 O Homem das Multidões (The Man of the Crowd)
 27 sep 17.00 O fim do sem fim (The End of Endless)
 1 okt 21.00 Rua de mão dupla (Two Way Street)
 8 okt 19.00 A Alma do Osso (The Soul of the Bone)
 11 okt 19.00 Acidente (Accident)
 12 okt 21.15 Andarilho (Drifter)
 16 okt 21.30 Ex-Isto (Exit)
 25 okt 21.00 Otto
 30 okt 21.00 O fim do sem fim (The End of Endless)
 30 okt 17.00 A Alma do Osso (The Soul of the Bone)
 2 nov 17.00 Acidente (Accident)
 3 nov 17.00 Andarilho (Drifter)
 8 nov 21.00 O Homem das Multidões (The Man of the Crowd)
 12 nov 19.00 Ex-Isto (Exit)
 15 nov 19.00 Rua de mão dupla (Two Way Street)
 29 nov 17.00 Otto

 LOCUS: APICHATPONG 
WEERA SETHAKUL –  
CAO GUIMARÃES

Van 16 september tot en 

met 3 december 2017 

dompelt EYE je onder in 

een wereld waarin droom 

en werkelijkheid samen

komen; de wereld van de 

twee prominente film

kunstenaars Apichatpong 

Weerasethakul (Bangkok, 

Thailand, 1970) en Cao 

Guimarães (Belo Hori

zonte, Brazilië, 1965).  

Bezoek de tentoonstelling 

met betoverende film

installaties en ontdek 

meer over de achter

gronden van hun gelau

wer de werk tijdens de 

diverse artist talks en 

events.

PRIMITIVE, 2009

DA JANELA DO MEU QUARTO, 2004

 LLOCUS



Highlights
september -
oktober 2017

EYE Filmmuseum Amsterdam
Info & tickets  eyefi lm.nl 

Tentoonstelling en fi lmprogramma
Locus:Apichatpong 
Weerasethakul – 
Cao Guimarães
Deze herfst organiseert EYE een 
grote tentoonstelling over het werk 
van twee prominente fi lmkunstenaars: 
Apichatpong Weerasethakul (Bangkok, 
Thailand, 1970) en Cao Guimarães 
(Belo Horizonte, Brazilië, 1965). Met 
hun gelauwerde werk roepen ze een 
wereld op waarin droom, zintuiglijke 
ervaring en werkelijkheid samenkomen.
16 september t/m 3 december 2017

Manifesto 
(Julian Rosefeldt)
Cate Blanchett speelt maar liefst dertien 
rollen in deze grootse hommage aan 
de schoonheid van het kunstenaars-
manifest – een manifest van manifesten. 
Manifesto stelt zo de vraag wat de rol van 
de kunstenaar is in onze samenleving.
Vanaf 6 oktober

Home Movie Day

Home Movie Day is het internationale 
eerbetoon aan de amateurfi lm. Op deze 
dag worden o.a. amateurfi lms uit onze 
collectie vertoond. Het volledige pro-
gramma zal binnenkort te zien zijn op 
eyefi lm.nl/homemovieday.
7 oktober

KLIK Animation 
Film Festival
Voor de tiende keer presenteert KLIK een 
oogstrelend programma met ’s werelds 
beste korte animaties en speelfi lms, 
omlijst door workshops en inspirerende 
presentaties door animatiegrootheden. 
17 t/m 22 oktober

Herfstvakantie
Workshop Griezel 
Grimeren 4 – 12 jaar
Laat je kinderen veranderen in een 
grappig, griezelig monster. 
Zie ook eyefi lm.nl/workshop. 
24 en 25 oktober

EEN FILM VAN ROBIN CAMPILLO

120 BPM
battements par minute

PEDRO 
ALMODÓVAR:

‘EEN FILM OM VAN 
TE HOUDEN’

VOGUE PARIS

www.cineart.nl  /cineartnederland /cineartnl/cineartnl /cineart_nl 3st
EUROPEAN PARLIAMENT
OFFICIAL SELECTION
COMPETITION 2017

28 SEPTEMBER IN DE BIOSCOOP

DANCE = LIFE

Filmkrant 120BPM.indd   1 30-08-17   11:08
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1o1 Doreen Boonekamp !7 
Directeur Nederlands Filmfonds
Boonekamp is alweer acht jaar directeur van 
het Nederlands Filmfonds, de belangrijkste 
financier van Nederlandse films. Het fonds 
steekt zijn schaarse middelen niet alleen in 
Nederlandse (co)producties, maar ook in 
Film.nl, een online platform dat piraterij zou 
moeten tegengaan door consumenten naar 
beschikbare content van films en series te 
gidsen, en in de zogenaamde ‘cash rebate’. 
Die zorgde ervoor dat films als The Hitman’s 
Bodyguard, Racer and the Jailbird en Dunkirk 
deels in Nederland werden opgenomen, al-
hoewel een tip van de Nederlandse camera-
man Hoyte van Hoytema de belangrijkste re-
den voor Cristopher Nolans komst naar Urk 
geweest schijnt te zijn. De evaluatie van de 
regeling is onverdeeld positief – door de re-
geling wordt ‘significant meer’ in de Neder-
landse filmindustrie besteed – maar er is ook 
kritiek, natuurlijk. Volgens producent San Fu 
Maltha is het blijvende effect van Dunkirk en 
The Hitman’s Bodyguard voor de industrie 
‘minimaal’; Dick Maas – een andere luis in 
de pels van het Fonds – twitterde dat van het 
geld dat Dunkirk van het Fonds ontving min-
stens twee Nederlandse films (waaronder 
een oorlogsfilm) gesteund hadden kunnen 
worden. #keuzes

2m3 Sandra den Hamer 9
Directeur Eye Filmmuseum
Den Hamer had graag gezien dat er een voet-
gangerspassage onder het IJ zou komen om 
de enorme druk op de pontjes te verlichten, 
ze moet het waarschijnlijk doen met een 
brug. In EYE worden films vertoond zoals in 
iedere bioscoop, geweldige tentoonstellin-
gen georganiseerd en ieder jaar een Filmbal, 
dat in tegenstelling tot het Gouden Kalveren 
Gala wél gezellig is. Het enige zorgenkindje is 
EYE International, dat in de persoon van 
Marten Rabarts verantwoordelijk is voor de 
internationale marketing en promotie van de 
Nederlandse film in het buitenland (en de 
vaderlandse Oscarinzendingen, waaronder 

Layla M. in de categorie Best Foreign Lan-
guage Film).  Op het afgelopen Filmfestival 
van Cannes schitterde de Nederlandse film 
weer door afwezigheid, maar stuurde EYE 
International te doen gebruikelijk tóch een 
ronkend persbericht uit: het ruimtelijk ont-
werp van de stand was namelijk bekroond 
met de Special Grand Jury Prix Design 
Award. Die EYE zelf had ingesteld.

3m* Dertje Meijer 1
Directeur Pathé Nederland
Je hoeft niks van film te weten om de baas te 
worden van de grootste bioscoopketen van 
Nederland (25 bioscopen in achttien steden), 
dat bewijst Dertje Meijer, die eerder dit jaar 
de Deen Lauge Nielsen opvolgde als direc-
teur van Pathé. Onder leiding van Nielsen, 
die als adviseur verbonden blijft, moderni-
seerde, digitaliseerde en bouwde Pathé, 
waardoor het bioscoopbezoek fors steeg. 
Meijer – eerder werkzaam bij het Havenbe-
drijf Amsterdam, Schiphol en Fokker – is 
volgens CEO van Les Cinémas Gaumont Pa-
thé Martine Odillard de juiste persoon om 
Pathé “verder te ontwikkelen en een vol-
gende fase van groei in te loodsen”. Groei be-
tekent bij Pathé meestal niet dat er plek is 
voor Nederlandse arthouse, maar Layla M. 
van Mijke de Jong werd door hoofd program-
mering Daniëlle Koot wél in haar zalen uit-
gebracht. Met resultaat: de film trok meer 
dan 30.000 bezoekers. Overigens is Koot 
ontevreden over de spreiding van Neder-
landse films over het jaar. “Ze zitten allemaal 
op een kluitje, in de herfst en de kerst.”

4o4 Jet Bussemaker 5
Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 
Lang duurt het niet meer, maar Jet Bussema-
ker is nog altijd minister van Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschap. De afgelopen vijf jaar 
heeft ze de bezuinigingen van 200 miljoen 
euro op de cultuurbegroting uitgevoerd 
waartoe het kabinet-Rutte I had besloten, nu 

zou Bussemaker graag zien dat het volgende 
kabinet de ‘ravage’ in de cultuursector her-
stelt door fiks meer geld beschikbaar te stel-
len. Ze wil zich niet vastpinnen op een be-
drag, maar stelt wel dat de 100 miljoen euro 
extra voor cultuur die haar partij in het ver-
kiezingsprogramma voorstelt “een eind in de 
goede richting is.” De langverwachte evalua-
tie van het zogeheten btw-convenant, dat het 
stimuleren van de productie, verspreiding en 
vertoning van de Nederlandse film voor het 
publiek ten doel heeft, lijkt Bussemaker ook 
aan een volgend kabinet over te laten.

5m6 Bero Beyer 3
Directeur International Film Festival 
Rotterdam
Zo invloedrijk als onder oprichter Hubert 
Bals wordt het nooit meer, maar doordat di-
recteur Bero Beyer het aantal films én aantal 
Tiger Awards inperkte, groeit het prestige van 
het IFFR weer. Dat bleek onder meer uit de 
aanwezigheid van koning Willem-Alexander 
bij de wereldpremière van Double Play, de 
verfilming van Frank Martinus Arions suc-
cesroman Dubbelspel. Beyer stak zijn nek uit 
met de Tiger-selectie van Quality Time, het 
eigenwijze speelfilmdebuut van Daan Bakker, 
en ook in de overige programmaonderdelen 
kiest hij vaak voor Nederlands producties. 
Tot leedwezen van het Nederlands Film Fes-
tival, maar het wordt gewaardeerd door het 
publiek, bewees de tweede plek in de Pu-
blieksprijs van Het doet zo zeer, een docu-
mentaire van Heleen van Royen over haar de-
menterende moeder. “Spectaculair”, vond 
Beyer. “Ze kwam ontzettend dicht in de buurt 
van Moonlight, een film met acht Oscarnomi-
naties. Hartverwarmend vind ik dat.”

6q5 Paul Verhoeven 2
Filmmaker
Paul Verhoeven greep mis bij de Oscars, 
maar zijn Elle werd wél bekroond met twee 
Golden Globes. “Thanks for being so open- 
minded”, zei hij tegen de leden van de Foreign 

Press Association, die zich niet hadden laten 
afschrikken door zijn controversiële, expli-
ciete rape revenge-film. Elle dingt overigens 
niet mee naar de Gouden Kalveren; hij is niet 
Nederlands genoeg volgens de reglementen 
van het Nederlands Film Festival. Dat geldt 
waarschijnlijk ook voor zijn volgende film, 
Blessed Virgin, een drama over een lesbische 
non in het Italië van de zeventiende eeuw, die 
Verhoeven opnieuw met de Franse produ-
cent Saïd Ben Saïd gaat maken. Het scenario 
wordt geschreven door Gerard Soeteman, 
die eerder de scripts schreef voor onder meer 
Turks fruit, Soldaat van Oranje, De vierde 
man en Zwartboek en op het NFF het Gouden 
Kalf voor de Filmcultuur ontvangt. Dat Ver-
hoeven helemaal terug is, bleek ook uit zijn 
voorzitterschap van de Gouden Beren-jury 
op het afgelopen filmfestival van Berlijn.

7m8Simon Brester 2
Film commissioner Amsterdam
Simon Brester maakt als filmcoördinator 
binnen- en buitenlandse filmcrews wegwijs 
in de Amsterdamse jungle van wetten en 
vergunningen. De stad wordt steeds popu-
lairder als decor: in 2014 waren er nog 1300 
draaidagen voor films, series, reclames en 
videoclips, vorig jaar maar liefst 2500 en dat 
is dit jaar niet veel anders. Brian De Palma 
was voor Domino in Amsterdam; Clint East-
wood draaide op het Centraal Station een 
aantal scènes voor The 15:17 to Paris, zijn 
thriller over de verijdelde aanslag in de Tha-
lys van Amsterdam naar Parijs. Het grootste 
project sinds Bresters aanstelling in 2010 
was The Hitman’s Bodyguard: 2500 hotel-
overnachtingen en werk voor onder meer 
cateraars, bloemisten en decorbouwers. 
Maar hoe groot een productie ook is en hoe-
veel geld er ook wordt meegebracht, soms 
gooit de Nederlandse Flora- en faunawet 
roet in het eten. Omdat er in de Oudezijds 
Achterburgwal een meerkoet lag te broeden, 
moest de voltallige crew van The Hitman’s 
Bodyguard een paar grachten verder aan de 
slag, op de Rechtboomssloot.

De 17de Filmbonzen Top 20 

BOBO’S EN BEELDBEPALERS
Wie hebben het voor het zeggen in de Nederlandse filmwereld? 
Wie ver delen het geld? En wie krijgen het geld? De Filmbonzen 
Top 20, tot stand gekomen in samenwerking met Het Parool, 
rangschikt de sterren vóór en de makers en bobo’s achter de 
camera. Er heeft een aardver schuiving plaatsgevonden: de lijst 
telt maar liefst zeven nieuwe noteringen. DOOR JAN PIETER EKKER EN DANA LINSSEN

Legenda

1 = positie 2017 
m = stijger ten opzichte van 2016
o = onveranderd ten opzichte van 2016
q = daler ten opzichte van 2016
1 = positie 2016 
* = nieuw
1 = aantal keer in de lijst sinds 1999
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8m* Jules van den Steenhoven 
en Sytze van der Laan 1
Initiatiefnemers/bestuurders Dutch 
Academy For Film
Omdat er altijd gedoe was met al te eigen-
zinnige jury’s, worden de nominaties en 
winnaars van de Gouden Kalveren voor bio-
scoopspeelfilms en lange documentaires 
sinds 2015 bepaald door de leden van de 
Dutch Academy For Film. Maar er is nog al-
tijd gedoe. Aangenomen werd dat de (349) 
leden van de DAFF voor grotere titels zouden 
kiezen, maar vorig jaar was Joost van Ginkels 
mozaïekfilm The Paradise Suite met drie 
Kalveren de grote winnaar. Omdat de Gou-
den Kalveren-competitie meer en meer ge-
domineerd wordt door arthousefilms heeft 
producent Frans van Gestel besloten de rom-
com Het Verlangen van zijn paradepaardje 
Joram Lürsen dit jaar niet in te schrijven: 
“Wij hadden er behoefte aan een jaartje over 
te slaan in deze appels-peren contest.” Zijn 
Layla M. is overigens wel gewoon van de 
partij. 

9m!2 Pim Hermeling 4
Directeur September Film
September Film van Pim Hermeling is de be-
langrijkste distributeur van Nederlandse 
kwaliteitsfilms. September bracht het afge-
lopen jaar onder meer Tonio (met 7 nomina-
ties een van de grote kanshebbers op de 
Gouden Kalveren), Bram Fischer (2), Broers, 
Quality Time (2) en Verdwijnen (1) uit in de 
Nederlandse bioscopen. Dit najaar volgen 
Tulipani van tweevoudig Oscar-winnaar 
Mike van Diem (de openingsfilm van het Ne-
derlands Film Festival), Oude liefde van Ni-
cole van Kilsdonk en Kleine ijstijd van Paula 
van der Oest. De laatste twee films gaan niet 
in Utrecht in première, maar op het Parool 
Film Fest., dat September organiseert in sa-
menwerking met Het Parool en De FilmHal-
len. Later volgen ook nog La Holandesa van 
Marleen Jonkman en Beyond Words van de 
Pools-Nederlandse Urszula Antoniak (beide 
geselecteerd voor het gerenommeerde Festi-
val van Toronto) en Niemand in de stad van 
Michiel van Erp. Zijn bioscoop Rembrandt in 
Arnhem is weer dicht, maar Hermeling blijft 

naar mogelijkheden zoeken om opnieuw een 
eigen theater te exploiteren. Daarnaast is hij 
bezig met een eigen productietak. Met Rot-
terdam, I Love You, een van de eerste projec-
ten, liep hij wel een deukje op; het ambiti-
euze filmproject, waaraan zou worden 
meegewerkt door onder anderen Rutger 
Hauer, Martin Koolhoven, Atom Egoyan, 
Paula van der Oest en Barry Atsma, is tot na-
der order uitgesteld.

!0q7 Martin Koolhoven 5
Regisseur, scenarist en producent
Het Gouden Kalf voor de beste bijrol zal hij 
niet winnen met zijn vertolking van een zelf-
ingenomen regisseur in Ron Goossens, Low 
Budget Stuntman, maar Martin Koolhovens 
western Brimstone, geproduceerd door N279 
Entertainment, de Amsterdamse productie-
maatschappij van Els Vandevorst en Koolho-
ven, is de gedoodverfde winnaar van het Kalf 
voor de beste film. Brimstone, die eind van de 
maand in de Engelse bioscopen gaat draaien, 
maakt kans op negen Kalveren en is ook nog 

in de running voor de European Film Awards, 
die eind van het jaar worden uitgereikt in Ber-
lijn. Koolhoven zou een bijdrage leveren aan 
het prestigieuze project Rotterdam, I Love 
You, maar haakte af – nog voordat het project 
wegens financiële problemen on hold werd 
gezet – omdat hij de rechten van het verhaal 
dat hij wilde verfilmen niet kon krijgen. Hij 
werkt nu aan een thriller over de onafhanke-
lijkheidsstrijd van Indonesië na de Tweede 
Wereldoorlog. “Het wordt een spannende, 
sexy thriller, met femmes fatales, duivelse 
verraders, corrupte politie en imperfecte hel-
den.” De Amsterdammer vindt van alles op 
Twitter en neemt ook in interviews zijn colle-
ga’s graag de maat. “Of we maken films waar-
mee we Hollywood rechts passeren: liefst 
naar een bekend boek, met bekende gezich-
ten, een liedje van een bekende zanger. Of we 
maken films over een vrouw van middelbare 
leeftijd in een identiteitscrisis waar we dan 
met een camera achteraan rennen in Amster-
dam-Noord. De films daar tussenin, het mid-
densegment, moeten worden terugveroverd”, 
zei hij in Playboy.
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!1q9 Frans van Gestel 9
Producent-directeur Topkapi Films
Nadat ‘zijn’ film Publieke werken, vorig jaar 
de grote favoriet bij de Gouden Kalveren, 
geen van de tien nominaties had verzilverd, 
zegde Frans van Gestel, directeur van het 
Amsterdamse productiebedrijf Topkapi 
Films, zijn lidmaatschap van de Dutch Aca-
demy for Film op. Deze editie schreef hij de 
romcom De surprise niet in, maar Layla M. 
wel (vier Gouden Kalf-nominaties, de Ne-
derlandse inzending voor de Oscar in de ca-
tegorie Best Foreign Language Film én nog in 
de race voor de European Film Awards). Top-
kapi steunt jong (Filmacademie)talent met 
de Topkapi Films Fiction Award en produ-
ceerde Happy Hannah, het regiedebuut van 
scenariste Anne Barnhoorn, gemaakt in het 
kader van het NTR Kort!-project. Van Gestel 
droomt nog altijd van de rode loper in Can-
nes, maar werkt ook aan een film met Roel 
Reiné, die met zijn Marvel-serie Inhumans 
furore maakt in Hollywood. Volgend jaar 
gaat Topkapi ook een nieuwe film met Lode-
wijk Crijns opnemen, Bumperklever, en het 
regiedebuut van Halina Reijn. In samenwer-
king met Robert Oey wil Topkapi ook docu-
mentaires gaan maken.

!2m* Esmé Lammers en Dick 
Maas 1 
Beiden regisseur/scenarist
Met Soof 2 regisseerde Esmé Lammers het 
grootste kassucces van het afgelopen filmjaar 
(898.093 bezoekers, nul Gouden Kalf-nomi-
naties); met Prooi leverde haar echtgenoot 
Dick Maas dan weer een van de grootste flops 
af: 30.850 bezoekers, een tiende van het ver-
wachte aantal verkochte kaartjes (nul Gouden 
Kalf-nominaties). Voor Maas reden om op 
zijn Facebook-pagina blijmoedig te conclu-
deren: “Gelukkig weet Esmé op de valreep het 
marktaandeel van ons gezin nog wat op te vij-
zelen.” Beiden hakken met regelmaat en 
graagte in op het Filmfonds; ze ergeren zich 
aan de enorme bemoeizucht van de subsidi-
enten, die meer vanuit de makers zouden 
moeten denken. “Met dit subsidieklimaat is 
het heel moeilijk om binnen ons taalgebied 
ambities te hebben”, aldus Lammers. “Alle 
betrokken partijen bemoeien zich inhoudelijk 
met van alles. Makers passen hun ideeën en 
scripts vaak aan omdat ze bang zijn anders 
een negatief subsidieadvies te krijgen.” Maas 
publiceerde nog maar eens een Flod-
der-stripboek (Dochter Kees en de Opgewon-
den Standjes) en schreef een informatief, 
amusant en openhartig boek, boordevol tips 
en trucs, vakmatige uiteenzettingen en afre-
keningen, dat genomineerd is voor de Louis 
Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublica-
tie. 

!3q!1 Matthijs van Nieuwkerk !1
Presentator De Wereld Draait Door
“We zitten weleens in films”, zei Matthijs van 
Nieuwkerk in een uitzending van DWDD, di-
rect na een fragment uit Het verlangen, 
waarin Van Nieuwkerk (aangekondigd als ‘de 
populairste interviewer van Nederland’) en 

tafelheer Jan Mulder zich vergapen aan een 
nieuwe literaire sensatie, gespeeld door 
Chantal Janzen. Die zat naast Van Nieuw-
kerk, en werd vervolgens – naar goed 
DWDD-gebruik – uitgebreid geprezen. Van 
Nieuwkerk was óók als zichzelf te zien in Ron 
Goossens, Low Budget Stuntman, net als 
Humberto Tan, Giel Beelen en een stortvloed 
aan vaderlandse regisseurs, overigens. Zijn 
bescheiden filmcarrière – Van Nieuwkerk 
was ook al te zien in De gelukkige huisvrouw, 
Vox populi en Doodslag – zal zijn ingegeven 
uit liefde voor de Nederlandse film, waaraan 
hij ruimhartig plaats biedt in zijn program-
 ma. “Aan tafel!”

!4m* Barbara Visser 1
Artistiek directeur (ad interim) 
International Documentary Film Festival 
Amsterdam
Het zijn geen kleine schoenen om te vullen; 
beeldend kunstenaar/filmmaker Barbara 
Visser is de opvolger van IDFA-oprichter 
Ally Derks, die een jaar als ‘fellow’ in Berlijn 
is gaan wonen en werken op uitnodiging van 
de Duitse Robert Bosch Stiftung. Maar eng 
vindt ze het niet: “Ik vind het weleens eng 
dat ik het niet eng vind.” Of Visser, die eerder 
IDFA-bestuurslid en voorzitter van de Aka-
demie van Kunsten was en bezig is met een 
film over het schilderij Who’s Afraid of Red 
Yellow and Blue van Barnett Newman, kans 
maakt om aan te blijven als directeur van ’s 
werelds belangrijkste documentairefestival, 
is niet duidelijk. Bij haar aanstelling liet het 
bestuur weten voornemens te zijn om in het 
eerste kwartaal van 2018 een nieuwe artis-
tiek directeur te presenteren. De huidige za-
kelijk directeur Cees van ’t Hullenaar wordt 
vanaf 2018 algemeen directeur. 

!5q!3 Alex en Marc van 
Warmerdam 5
Scenarist/regisseur en producent
Tijdens het afgelopen Filmfestival van Can-
nes maakte producent Marc van Warmer-
dam bekend dat zijn broer Alex van Warmer-
dam aan zijn tiende speelfilm werkt. 
‘Nummer tien’, zoals de werktitel luidt, moet 
een Nederlands, Duits en Engels gesproken 
film worden die zich in Nederland en Duits-
land afspeelt, aldus Van Warmerdam. Over 
de plot wilde hij nog niks kwijt, maar naar 
verwachting wordt het de duurste speelfilm 
die ze tot nu toe hebben gemaakt. Marc van 
Warmerdam was in Cannes als coproducent 
van A Gentle Creature van Sergei Loznitsa, 
die was opgenomen in de hoofdcompetitie 
van het prestigieuze festival. Van Warmer-
dam pleit voor meer contact tussen regis-
seurs en kijkt jaloers naar Johan Nijenhuis, 
de meest succesvolle Nederlandse filmmaker 
van de eenentwintigste eeuw: “Terwijl het 
publiek van Alex met hem meegroeit, is de 
doelgroep van Nijenhuis jong: die vernieuwt 
zich om de vijf jaar. Ik denk dat je als Neder-
landse filmer toch ook eens zou kunnen vra-
gen hoe hij dat doet. Misschien steek je er 
wat van op.”

!6o!6 Marina Blok 9
Eindredacteur NTR
De lijst van NTR-producties die op het Ne-
derlands Film Festival te zien zijn is ellen-
lang; Marina Blok staat op de aftiteling van 
speelfilms (In Blue, Tonio, Layla M., Broers, 
Storm – letters van vuur), korte films (Happy 
Hannah, Nu of nooit! – Polska Warrior), te-
levisiefilms (Vind die domme trut en gooi 
haar in de rivier, Limburgia, Jungle) en –se-
ries (Hollands Hoop 2), de ene keer als co-
producent, de andere keer als eindredacteur. 
Samen met de VPRO en BNNVARA zet Blok 
zich al jaren in voor talentontwikkeling, met 
projecten als One Night Stand, De Oversteek 
en NTR Kort!. Zolang het nog duurt; het Me-
diafonds is verdwenen en wat het NPO-
fonds precies gaat doen, is nog altijd niet 
uitgekristalliseerd.

!7m* Janusz Gosschalk 1
Eigenaar en managing director Kemna 
Casting
In 2008 nam Janusz Gosschalk de leiding 
over Kemna Casting over van zijn neef Job 
Gosschalk, die het castingbedrijf in 2000 
had overgenomen van oprichter Hans 
Kemna. Gosschalk cast alles, van films, 
tv-series, miniseries en korte films tot com-
mercials; van Jaap van Heusdens In Blue en 
Joram Lürsens Het verlangen tot Leon de 
Winters peperdure KPN presenteert-serie 
Brussel en nu weer Roel Reiné’s historische 
filmepos Redbad 754 A.D.. De hoofdrol is 
toebedeeld aan Gijs Naber, die drie jaar gele-
den een Gouden Kalf won voor zijn rol in 
Aanmodderfakker, nu te zien is in Tulipani, 
Het verlangen, de tv-serie Penoza en volgend 
jaar in Thomas Acda’s Oh Baby en My Foolish 
Heart van Rolf van Eijk. Acteur Yorick van 
Wageningen vindt er wel wat van, dat je al-
tijd overal dezelfde acteurs ziet: “Niemand 
durft te praten over de destructieve macht 
van het Kemna Casting-monopolie. Er wer-
ken aardige mensen daar hoor, maar het be-
drijf staat niet in dienst van de acteurs. Er is 
maar één smaak, die van Kemna.”

!8o!8 Carice van Houten !0
Actrice
Op de Comic Con in de Amsterdamse RAI 
was Carice van Houten onlangs een van de 
grote attracties: ze deelde handtekeningen 
uit à 30 euro. Voor hetzelfde bedrag mocht je 
ook op de foto met de kwaadaardige Game of 
Thrones-priesteres Melisandre. Zes weken 
na de bevalling van haar zoontje Monte 
stond Van Houten alweer op de set van Game 
of Thrones, vertelde Van Houten tegen de 
Britse krant The Telegraph. “Ik ben veel on-
zekerder geworden over mijn lichaam, hele-
maal na de bevalling en nu ik de 40 ben ge-
passeerd.” De wereldwijde faam die zeven 
seizoenen Game of Thrones haar bezorgde, 
leverde haar een bijrolletje op in de ramme-
lende horrorfilm Incarnate en een rol in Do-
mino, de nieuwe misdaadfilm van de Ameri-
kaanse regisseur Brian de Palma. Ze maakte 
het nieuws bekend op Instagram: “Yup. This 
mommy’s back in the saddle.” In Martin 

Koolhovens Brimstone speelt ze een naar 
Amerika geëmigreerde Nederlandse vrouw, 
die op een gegeven moment een ijzeren bit in 
haar mond heeft. Ze verdiende er een Gou-
den Kalf-nominatie mee, maar het is de 
vraag of Van Houten daar nog om maalt; ze 
heeft al vijf Kalveren.

!9m* Barry Atsma 1
Acteur/scenarist/regisseur
Wat Carice van Houten is bij de dames is 
Barry Atsma bij de heren: “een van de opval-
lendste acteurs van dit moment. Met cha-
risma en présence”, aldus casting director 
Janusz Gosschalk. “Je hebt niet door hoe 
subtiel hij speelt. Dat is knap. Hij doet nooit 
te veel, geeft niet de hele tijd gas, maar laat 
het uit zijn binnenwereld komen. Dat had 
Philip Seymour Hoffman ook, explosief ac-
teren door heel weinig te doen.” Atsma is te 
zien in series (Klem), grote Nederlandse films 
(begin volgend jaar als Wally van Hall in 
Bankier van het verzet) en internationale 
producties (The Hitman’s Bodyguard, 
HhhH). Hij figureerde ook in een spotje 
waarmee de hopeloze app Film.nl werd ge-
promoot (‘Kijk niet zo moeilijk’) en had dit 
jaar zijn regiedebuut zullen maken met een 
segment van Rotterdam, I Love You. “Het 
fijne van dit project is natuurlijk dat je als re-
gisseur de verantwoordelijkheid hebt voor je 
eigen korte verhaal, maar niet gelijk de ver-
antwoordelijkheid voor een hele speelfilm op 
je schouders hoeft te dragen”, liet Atsma op-
tekenen toen alle seinen voor het project nog 
op groen stonden. 

@0m* Hein Barnhoorn 1
Algemeen directeur (ad interim) 
Nederlands Film Festival
Na een zoektocht waaraan geen einde leek te 
komen, werd Hein Barnhoorn deze zomer 
benoemd als opvolger van directeur Wille-
mien van Aalst, die na de vorige editie van 
het Nederlands Film Festival haar afscheid al 
had aangekondigd. Het lijkt een ondankbare 
rol: bij zijn aantreden stond het festival al 
goeddeels in de steigers; bovendien gaat 
Barnhoorn de rol van algemeen directeur ad 
interim vervullen en slechts tot en met het 
eind van het jaar. Barnhoorn werkte eerder 
voor World Press Photo, bij de modemerken 
Esprit en Gaastra, voor CineNova, Film1 en 
UPC. Pikant: toen Barnhoorn eindverant-
woordelijk was voor de sponsoring stopte 
UPC als hoofdsponsor van het Nederlands 
Film Festival, mede ingegeven door een pro-
testactie van acteurs, regisseurs en scenaris-
ten, die tijdens het Gouden Kalveren Gala 
hun gal spuwden over een langlopend con-
flict over de betaling voor het heruitzenden 
van hun werk. Deze editie wordt de uitrei-
king uitgezonden door AVROTROS; tot te-
vredenheid van Barnhoorn verwelkomt Ivo 
Niehe vervolgens een aantal van de Gouden 
Kalveren-winnaars live aan tafel: “Met part-
ners als de Nederlandse Publieke Omroep en 
AVROTROS versterkt het festival zijn missie 
om makers met het publiek te verbinden en 
andersom.” 5
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Peter Mackie Burns’ speelfilmdebuut Daphne is 
een levensecht portret van een persoonlijk-
heid, een aantrekkelijke, maar cynische en 
provocerende hedonist. Ze is een van die 
vroege dertigers die blijven leven alsof ze mid-
twintig zijn. Mackie Burns: ‘Zulke vrouwen zie 
je tegenwoordig overal in de stad. Mannen ook 
trouwens. Het is een soort weigering 
volwassen te worden.’ DOOR KEES DRIESSEN

Het beste aan Daphne is dat het titelpersonage voelt 
als een echt persoon. “Ik ben blij dat te horen”, zegt de 
Schotse regisseur Peter Mackie Burns, die met Daphne 
zijn speelfilmdebuut maakt. “We wilden een driedi-
mensionaal persoon maken. Ik houd van personages 
met diepte. Zoals die van John Cassavetes.”

Goed, nu we toch namen noemen: Tsjechov komt 
meermalen terug in het gesprek. Net als Manhattan, en 
dan met name de levendigheid die Woody Allen in een 
ruziescène weet te ensceneren en de 40mm-lens waar-
mee cameraman Gordon Willis – “die van The God-
father” – de stad vastlegde: “Dat lijkt op je natuurlijke 
blik. Dan kun je inzoomen en uitzoomen zonder dat het 
beeld vervormt. Dat wilden we voor Daphne ook. Met 
een 50mm wordt de kijker zich bewust van de camera. 
Maar we willen niet dat je aan de camera denkt. We 
willen dat je aan Daphne denkt.”

En dan, verrassend, een lyrisch betoog over Ko-
re-eda Hirokazu, van wie After the Storm ook draait op 

het Filmfestival van Rotterdam waar ik Mackie Burns 
spreek: “Ik heb gevraagd of hij hier zou zijn, maar hij 
komt helaas niet. Ik heb zelfs een scène van hem gejat 
voor Daphne: weet je de dinerscène in Nobody Knows 
nog, van de moeder met haar vier kinderen, en hoe je 
hun gezichten ziet? Dat heb ik net zo gefilmd in Daph-
ne. Ik vind Kore-eda heel erg goed. Hij is een huma-
nist.”

Rode haren
Je zou Daphne zelf ook humanisme kunnen toedich-
ten: de film veroordeelt zijn hoofdpersoon niet. En dat 
terwijl ze behoorlijk vervelend is. “Misschien moet ik 
dit niet zeggen, maar toen we de film een keer moesten 
uitleggen zeiden we: het gaat om een vrouw, die is nog-
al een lul. En aan het eind is ze nog steeds een lul, maar 
iets minder, haha!”

En het klopt: erg sympathiek doet Daphne niet. 
Maar afstotelijk is ze voor de kijker ook niet, hoe hard 
ze mensen ook op afstand houdt. Dat is te danken aan 
de gelaagdheid van de persoonlijkheid die is opge-
bouwd door de regisseur/scenarist Nico Mensinga en 
de geweldige hoofdrolspeelster Emily Beecham, die 
met haar felle rode haren uit het beeld naar voren lijkt 
te komen. Het lijkt soms wel alsof er een spotje op haar 
haren staat, zelfs als ze achter in beeld loopt, maar dat 
is te danken aan het contrast met haar blauwe jas, ver-
telt Mackie Burns.

Gedrieën hebben ze van Daphne bovenal een portret 

van een persoonlijkheid gemaakt, waaraan plot en an-
dere personages ondergeschikt zijn. Het ontwerpen van 
die persoonlijkheid is een lange, zware arbeid geweest. 
“Ik heb drie jaar geschreven aan de backstory van 
Daphne”, vertelt Mackie Burns. “Een paar honderd pa-
gina’s. En dan ging ik met Emily brainstormen. Ik had 
suggesties, dan zei ze: nee, dat zou Daphne niet doen. 
Of ja, dat zou ze wel doen. En dan pasten we het aan. In 
2013 hebben we toen met z’n drieën de korte film Hap-
py Birthday to Me gemaakt, met een prototype van het 
personage, om te kijken of het zou werken. Later ben ik 
met Nick versies van de speelfilm gaan schrijven. Of hij 
maakte een ruwe versie en dan pakten we de bio erbij 
en dan namen we het door. Nee, dit zou ze niet doen, 
kijk maar wat in de biografie staat. Op die manier. Het 
was toen inmiddels drie jaar later, dus die versie van 
Daphne maakten we drie jaar ouder. De wereld was on-
dertussen veranderd, en zij ook een beetje.”

Maar niet te veel, want Daphne hoort bij de vroege 
dertigers die blijven leven alsof ze mid-twintig zijn, 
ook al weet iedereen dat ze niet op hun goede plek 
zitten. Een aantrekkelijke, maar cynische en provoce-
rende hedonist. “Zulke vrouwen, van die leeftijd, zie je 
tegenwoordig overal in de stad. Mannen ook trouwens. 
Het is een soort weigering volwassen te worden.”

Afstandelijke humor
Nog één naam: Mike Leigh. “Net als hij werk ik graag 
met echte mensen als voorbeeld. Daphne is gebaseerd 
op twee goede vriendinnen van me, van wie er één 
helaas is overleden. Meerdere eigenschappen van haar 
zijn in Daphne beland. Zoals haar gevoel voor humor, 
waarmee ze mensen op afstand houdt. Net als met 
haar cynisme. Dat is een schild, want echt cynisch is ze 
niet.”

En Daphne is ook deels gebaseerd op – zie Man-
hattan – Londen. “De film slaat niet op een politiek 
aambeeld, maar ik heb me wel een beetje verdiept in 
de sociologische kanten van het leven in de grote stad. 
Het verhaal speelt in een wijk die ik goed ken, die nog 
relatief normaal oogt, maar die snel aan het gentri-
ficeren is. Zoals je waarschijnlijk wel weet, is alles in 
Londen handel geworden en vreselijk duur. Ook in deze 
wijk wordt steeds meer gebouwd: sociale woningbouw 
gesloopt, mensen weggewerkt, nieuwbouw neergezet. 
Dat vond ik passen bij Daphne, die zelf in een innerlijke 
verbouwing zit.”

Wat die verbouwing in gang zet, de plot met andere 
woorden, zal ik hier niet verder beschrijven. Dat hoeft 
ook niet: het personage is genoeg. “Ik zou Daphne niet 
zomaar in een plot kunnen zetten. De plot moet uit het 
personage volgen”, zoals Mackie Burns zegt. Of, nog 
eenvoudiger: “Personage is plot; en plot is personage.”

Daphne 111231 VERENIGD KONINKRIJK, 2017 | 

REGIE PETER MACKIE BURNS |  88 MINUTEN |  MET EMILY 

BEECHAM, GERALDINE JAMES, TOM VAUGHAN-LAWLOR 

|  DISTRIBUTIE CINEMIEN |  TE ZIEN VANAF 19 OKTOBER  

 

Peter Mackie Burns over Daphne
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Tulipani
Een Zeeuwse boer tegen  
de Italiaanse maffia
De openingsfilm van het Nederlands Film 
Festival, over een Zeeuwse boer die het 
geluk in het zuiden zoekt, is zelf ook een 
voorbeeld van doorzettingsvermogen. Na 
een wisseling van regisseur was er nog 
een jaar nodig om het budget rond te krij-
gen.

Het is een prachtig beeld, die oude boerderij 
in Zuid-Italië, plotseling omgeven door een 
kleurige zee van duizenden Hollandse tul-
pen. Zouden die daar echt omhoog gescho-
ten zijn in die liefdesnacht van de voor de 
Zeeuwse watersnood gevluchte boer Gauke 
(Gijs Naber)? Allemaal uit dat ene doosje 
bloembollen dat hij op zijn heroïsche fiets-
tocht met zich meedroeg?

Gaukes in Canada opgegroeide dochter 
Anna (Ksenia Solo), die een kleine dertig jaar 
later overkomt om de as van haar overleden 
moeder te verstrooien, gelooft het maar half. 
Het is in ieder geval poëtisch, geeft ze toe. Ze 
zal nog wel sterkere verhalen te horen krijgen. 
En ze kan nog niet vermoeden dat ze zelf een 
paar dagen later met ernstig geschroeide bil-
len op een motor met zijspan ijlings naar het 
ziekenhuis wordt gebracht, waar een politie- 
inspecteur (veteraanacteur Giancarlo Gian-
nini) haar verhoort over een mogelijke moord. 
Nu wordt het tijd om uit te vinden wat haar 
vader hier uitspookte en waarom haar moe-
der niet haar echte moeder is.

Heen en weer springend tussen toen en nu 
ontpopt Tulipani zich als een fantasievolle 
tragikomedie over die romantische Hollan-
der die eigenwijs (of dom) genoeg is om te-
gen de plaatselijke maffia in te gaan. Van 
Zeeuwse bezienswaardigheid groeit Gauke 
uit tot een legende.

Mike van Diem (Karakter, De surprise) 
nam de regie over van Marleen Gorris, nadat 
die door een burn-out was geveld. Een van 
de accenten die hij de film meegaf, is de ma-
nier waarop hij met een knipoog meegaat in 
de mythische uitvergroting van Gaukes hel-
dendaden in de herinnering van de dorpsbe-
woners. Gauke als ninja-strijder is een 
mooie visuele grap. Ook heeft hij zich duide-
lijk gespiegeld aan de warmbloedigheid van 
klassieke Italiaanse komedies, al liggen 
clichés hier soms op de loer.

Toch pakt de film minder magisch uit dan 
ik op grond van het frisse idee en het vurige 
begin had gehoopt. Er zijn mooie melancho-
lieke momenten, de acteurs zijn expressief 
genoeg, maar heel dichtbij komen de perso-
nages niet. Naast de overwegend lichte toon 
is de tragische wending wel erg zwaar aange-
zet en snijden ook andere vondsten niet al-
tijd evenveel hout.

En waar gaat het uiteindelijk over? Het 
thema van de vreemdeling? Een romantische 
liefdesgeschiedenis, het ontdekken van je af-
komst, het afschudden van de angst voor de 
maffia? Het blijft allemaal nogal anekdotisch. 
Misschien moeten we gewoon tevreden zijn 
met Tulipani als originele en onderhoudende 
fantasie, maar een duidelijke focus was wel-
kom geweest.

LEO BANKERSEN 11111 

Tulipani  NEDERLAND/ITALIË/CANADA, 2017 |  REGIE 

MIKE VAN DIEM |  90 MINUTEN |  MET GIJS NABER, 

ANNEKE SLUITERS |  DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM 

DISTRIBUTION |  TE ZIEN VANAF 21 SEPTEMBER, NA 

WERELDPREMIÈRE OP FILMFESTIVAL TORONTO (8 

SEPTEMBER) EN OPENING NEDERLANDS FILM FESTIVAL 

(20 SEPTEMBER)    
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KORT Die göttliche Ordnung Petra Volpe | ‘Pas 
vanaf 1991 mochten vrouwen in heel Zwitser-
land stemmen. In Die göttliche Ordnung zien we 
de aanloop hiernaartoe, verbeeld via de gebeur-
tenissen in een klein plattelandsdorpje. Sterk in 
de details maar gaat gebukt onder de zwaar 
overdreven muziekkeuze.’ (Sacha Gertsik in De 
Filmkrant #401) TE ZIEN VANAF 14 SEPTEMBER   

In Blue Jaap van Heusden | ‘Was het nou een 
ongeluk dat de Nederlandse stewardess Lin met 
haar taxi tegen de Roemeense jongen Nicu 
reed? Of toch gewoon opzet van een gehaaid 
straatschoffie dat zo een paar euro’s kon sco-
ren? De twee gebroken levens treffen elkaar in 
ieder geval op het juiste moment.’ (Guus Schul-
ting in De Filmkrant #401) TE ZIEN VANAF 14 SEP-

TEMBER   

Maudie Aisling Walsh | ‘Amateurschilderes 
met artritis vindt liefde bij een norse visboer: 
het levensverhaal van de Canadese Maud Lewis 
had een draak van een biopic kunnen opleveren. 
Regisseur Aisling Walsh omzeilt alle valkuilen.’ 
(Sandra Heerma van Voss in De Filmkrant #401) 
TE ZIEN VANAF 14 SEPTEMBER   

Safari Ulrich Seidl | ‘Ulrich Seidl moet als do-
cumentairemaker een innemende man zijn. An-
ders is niet te verklaren hoe hij het steeds weer 
voor elkaar krijgt om mensen aan zijn strenge, 
cynische blik te onderwerpen. In Safari richt hij 
die blik op Oostenrijkse en Duitse grootwildja-
gers: welgestelde oudere echtparen en ouders 
met tienerkinderen die zich in Afrika te buiten 
gaan aan het legaal neerschieten van impala’s, 
zebra’s en zelfs giraffen.’ (Joost Broeren-Hui-

tenga in De Filmkrant #401) TE ZIEN VANAF 14 

SEPTEMBER   

Wind River Taylor Sheridan | ‘Wind River ziet 
er mooi uit. Camerawerk, montage en muziek 
(van Nick Cave en Warren Ellis) zijn sfeervol en 
effectief. Niet dat er technisch niks op Wind Ri-
ver is aan te merken: de dialogen (waarom 
regisseur- scenarist Taylor Sheridan juist be-
kendstaat) zijn vaak houterig en de plot kent 
(net als het door Sheridan geschreven Sicario 
uit 2015) te veel ongeloofwaardige momenten.’ 
(Kees Driessen in De Filmkrant #401) TE ZIEN 

VANAF 14 SEPTEMBER   

Bella Donna’s Jon Karthaus | Na het overlijden 
van hun vriendin besluiten drie jonge vrouwen 
in deze komedie om haar ‘bucket list’ af te ma-DIE GÖTTLICHE ORDNUNG

Vazante
De geboorte 
van Brazilië
In dit langgekoesterde project combi-
neert Daniela Thomas haar liefde voor ci-
nema en geschiedenis. In de grimmige 
19de-eeuwse Braziliaanse smeltkroes 
doorbreekt een jong meisje de regels.

 
Voeten in de modder, geboorte en dood, ge-
ketende slaven en de grootse, onverschillige 
natuur van het Braziliaanse achterland anno 
1821. Daniela Thomas heeft maar een paar 
beelden nodig om een universum te schetsen 
waarin de wortels van het huidige Brazilië 
liggen. Gefilmd in een rijk zwart-wit, doemt 
in kalm tempo een verontrustend drama op 
rond Antonio, de zwaarmoedige slavenhou-
der en eigenaar van een uitgeputte diamant-
mijn.

Bij zijn terugkeer van een handelsmissie 
blijkt zijn vrouw in het kraambed gestorven. 
Verdwaasd en rusteloos trouwt hij Beatriz, 
het jonge nichtje van zijn overleden echtge-
note. Ze is nog niet ongesteld geweest, ver-
trouwt Beatriz’ vader hem met tegenzin toe. 
Bij het huwelijksbed aarzelt Antonio, en be-
sluit dan zijn kind-vrouw te ontzien. In 
plaats daarvan stilt hij zijn lust bij de zwarte 
slavin Felicia. Felicia’s zoon zal later de aan-
dacht van Beatriz trekken, met alle gevolgen 
van dien.

Het is opvallend hoe beheerst en zelfver-
zekerd Thomas, die eerder enkele films sa-
men met Walter Salles maakte, bij deze eer-
ste soloregie te werk gaat. Zelf heeft ze dit 
project met zijn grote aandacht voor au-
thentieke details een ‘antropologische land-
kaart’ genoemd. Met spaarzame dialoog en 
een subtiele soundtrack zonder toegevoegde 
muziek doet dit eerder denken aan een 
droomachtig visioen dan aan een traditio-
nele kostuumfilm. Een impressionistisch 
noodlotsdrama dat als het ware de ademha-
ling van die tijd laat voelen.

Met een ruime boog omzeilt Thomas het 
potentiële melodrama en bijbehorende ste-
reotypen. Alles wat zich rond Antonio en 
Beatriz afspeelt, is minstens zo belangrijk als 
die tragedie zelf. Een intrigerend en krachtig 

tijdsbeeld waarin de slavernij nadrukkelijk 
aanwezig is. Thomas toont het simpelweg in 
al zijn ontluistering en toenmalige vanzelf-
sprekendheid, zonder er een geruststellend 
heldenverhaal aan toe te voegen of anders-
zins gemakkelijk te scoren. De onderge-
schikte positie van vrouwen is hier trouwens 
net zo’n belangrijk element.

Vazante is een film met een sterke fysieke 
uitstraling, vaak grimmig, maar ook met po-
etische accenten en een ontroerend moment 
van nieuwe hoop. Close-ups van gezichten 
en lichamen naast kleine figuren in een ruig 
landschap. De uitgebluste Antonio die in zijn 
hangmat lijdzaam toeziet hoe een van zijn 
slaven het bedrijf weet te hervormen. De 
nieuwsgierigheid van de levendige, maar 
zich al snel vervelende Beatriz. Het hoort al-
lemaal bij die gemeenschap van tot elkaar 
veroordeelde, ontheemde figuren, de witte 
landeigenaars net zo goed als de zwarte sla-
ven die onderling ook weinig met elkaar ge-
meen hebben. Met zijn lome tempo en me-
anderende verhaal vraagt Vazante weliswaar 
geduld van de kijker, maar het resultaat is 
een onderdompeling die je het gevoel geeft: 
zo zag ik dit nog niet eerder.

LEO BANKERSEN 11111

Vazante  BRAZILIË/PORTUGAL, 2017 |  REGIE DANIELA 

THOMAS |  116 MINUTEN |  MET ADRIANO CARVALHO, 

LUANA NASTAS |  DISTRIBUTIE AMSTELFILM |  TE ZIEN 

VANAF 28 SEPTEMBER EN ONLINE VIA picl.nl   

VAZANTE

TULIPANI



Du forsvinder
Het waren mijn hersenen, niet ik
Hoe lang ben jij nog jij, wanneer je per-
soonlijkheid door neuropathologie veran-
dert? Het hele genre van de whodunnit 
kan op de helling.

Stel dat ergens na de impeachmentproce-
dure blijkt dat Trump al die tijd een tumor 
had die op zijn frontaalkwab drukte. Het ge-
bied in de hersenen waar grof gezegd de ho-
gere cognitieve functies zoals sociaal accep-
tabel gedrag  geregeld worden. Of wie zegt 
dat Ronald Reagan niet al subtiel symptomen 
van Alzheimer vertoonde toen hij nog in 
functie was? Dit is geen luchtfietserij: on-
derzoekers analyseerden transcripten van 
bijna vijftig persconferenties gedurende de 
periode 1981-1989 en ontdekten, anders dan 
bij Bush, een significant slinkende woorden-
schat. Ze publiceerden erover in The Journal 
of Alzheimer’s Disease.

Hoe lang ben jij nog jij, wanneer je per-
soonlijkheid door neuropathologie veran-
dert? Hoe lang blijf je verantwoordelijk als je 
niet meer in staat bent te begrijpen wat je 
doet? Fascinerende maar ook complexe vra-
gen waar ons rechtssysteem nauwelijks een 
antwoord op heeft. Daarin ben je toereke-
ningsvatbaar of niet. Het gaat natuurlijk om 
het uitgestrekte grijze gebied daar tussen. 

Du forsvinder (‘Je verdwijnt’) speelt zich 
af rond een rechtszaak waarin het hoofd van 
een school zich moet verdedigen vanwege 
het verduisteren van miljoenen Deense kro-
nen. Dat hij het geld heeft verduisterd, is niet 
de vraag. De complicerende factor is dat een 

tumor wordt gevonden die zijn gedrag kan 
hebben beïnvloed. Dat voert althans zijn ad-
vocaat aan, gespeeld door de in juni overle-
den acteur Michael Nyqvist (bekend gewor-
den als Mikael Blomkvist in de verfilming 
van de Millennium-trilogie). Is er sprake van 
schuld als de man niet begreep wat hij deed? 
Is er dan nog wel een dader? Het hele genre 
van de whodunnit kan dan op de helling.

Als film is Du forsvinder niet interessant. 
Meer geschikt voor tv dan voor de bioscoop-
zaal. Het zijn bovenstaande vragen die het 
materiaal interessant maken. Af en toe ver-
laten we de rechtszaal voor een flashback. 
Soms moet die het veranderende gedrag van 
het schoolhoofd illustreren maar vaker is het 
een excuus om didactisch iets over de wer-
king van de hersenen te vertellen. 

Feit is dat de juridische vragen nooit defi-
nitief beantwoord kunnen worden. Ook al 
weten we precies hoe de hersenen werken, 
dan nog is de grens tussen wel en niet ver-
antwoordelijk arbitrair en een kwestie van 
afspraak. Maar zover gaat de film helaas niet. 
Du forsvinder begint op driekwart iets over 
vrije wil te mompelen, gooit dan een buiten-

echtelijke relatie in de mix en laat personages 
zeggen dat ze niet verantwoordelijk zijn voor 
wat ze doen omdat alle gedrag toch biolo-
gisch bepaald wordt. Die scène is bedoeld 
om te illustreren dat ontoerekeningsvat-
baarheid ook makkelijk als excuus kan wor-
den aangevoerd, maar dat is een open deur. 
Je krijgt de indruk dat de makers uiteindelijk 
niet goed raad wisten met het materiaal. Dat 
er drie editors aan hebben gewerkt, is in dit 
geval geen goed teken. In plaats van de inte-
ressante vragen te preciseren, haalt de film er 
in de laatste akte nog wat extra filosofische 
en biologische kwesties bij – contaminatie 
heet dat, in jargon – en roert er ook nog even 
extra melodrama doorheen. Er schuilt abso-
luut een betere film in dit materiaal. Want de 
vragen blijven.

RONALD ROVERS 11111

Du forsvinder  DENEMARKEN/ZWEDEN, 2017 |  REGIE 

PETER SCHØNAU FOG |  MET TRINE DYRHOLM, NIKOLAJ 

LIE KAAS, MICHAEL NYQVIST |  117 MINUTEN | 

DISTRIBUTIE CHERRY PICKERS |  TE ZIEN VANAF 4 

OKTOBER OP PAROOL FILM FEST EN VERDER VANAF 5 

OKTOBER   

The Man with the Iron Heart
Beul en violist
Oorlogsfilm The Man with the Iron Heart 
doet geen recht aan Laurent Binets com-
plexe historische roman HhhH (Himmlers 
hersens heten Heydrich).

Op 27 mei van dit jaar was het 75 jaar geleden 
dat Reinhard Heydrich, de leider van de na-
zi-inlichtingendienst SD, de ideoloog achter 
de Endlösung en Rijksprotector van het hui-
dige Tsjechië, in Praag bij een aanslag zwaar 
gewond raakte. Acht dagen later overleed 
Heydrich, die om zijn meedogenloosheid 
door Hitler ‘de man met het ijzeren hart’ 
werd genoemd en in Tsjechië de bijnaam ‘de 
beul van Praag’ had. Over Heydrich en de 
aanslag zijn veel films gemaakt. Al in 1943 
verschenen er twee Hollywoodfilms: Hang-
man Also Must Die (Fritz Lang) en Hitler’s 

Madman (Douglas Sirk). Er zouden vele films 
volgen. Het leverde vorig jaar nog de Euro-
pese coproductie Anthropoid op. Daarin ligt 
de nadruk op de moed van de twee Tsjechi-
sche paratroopers die vanuit Engeland in 
Tsjechië werden geparachuteerd om de aan-
slag uit te voeren. 

Begin dit jaar was de VPRO-serie Himm-
lers hersens heten Heydrich te zien, een in-
ventieve poging om recht te doen aan de ge-
laagdheid van Laurent Binets historische 
roman HhhH (Hitlers hersens heten Heyd-
rich). De serie kijkt vanuit meerdere per-
spectieven (de aanslagplegers, Heydrich) 
naar de aanslag. Ook speelt Binet zichzelf als 
een met de materie worstelende schrijver en 
speelt een acteur in fictiescènes Heydrich. 
Het resultaat is fascinerend omdat niet al-

leen de historische gebeurtenis aan bod 
komt, maar ook de vraag of je die zinnig kunt 
beschrijven en verbeelden.

Ook The Man With the Iron Heart is geba-
seerd op Binets roman. Maar als dat niet in 
de credits stond, hadden we het niet ver-
moed, want de complexiteit van de roman 
ontbreekt volledig in de film. De Europese 
coproductie vertelt een rechtlijnig oorlogs-
verhaal over een psychopaat die door moe-
dige verzetsstrijders wordt vermoord. Hey-
drich is een gedreven fanaticus achter de 
nazimoordmachine, maar ook al jong een 
perverse seksuele bruut. Dat laatste verbaast 
niet, want nazi’s zijn in simpele oorlogsfilms 
altijd seksueel ontspoord en geperverteerd. 
Natuurlijk verbaast de film zich er ook over 
dat een man die mooi viool kan spelen en van 
zijn kinderen houdt tevens een massamoor-
denaar kan zijn. Wie zich daarover verbaast, 
is naïef. Heydrichs laatste woorden op zijn 
sterfbed tegen zijn vrouw zijn onvervalste 
camp: “Voed onze kinderen op tot goede  
Ariërs, goede Duitsers. En geloof in de 
Führer.” Daarna kan hij met een gerust hart 
zijn laatste adem uitblazen.

JOS VAN DER BURG 112311

The Man with the Iron Heart  BELGIË/FRANKRIJK/

GROOT-BRITTANNIË/VERENIGDE STATEN, 2017 |  REGIE 

CÉDRIC JIMENEZ |  120 MINUTEN |  MET JACK O’CONNELL, 

JACK REYNOR |  DISTRIBUTIE PARADISO FILMED 

ENTERTAINMENT |  TE ZIEN VANAF 4 OKTOBER PAROOL 

FILM FEST EN VERDER VANAF 12 OKTOBER   
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ken, de lijst met dingen die ze nog wilde doen 
voordat ze zou sterven. Postuum ‘de ware liefde 
vinden’ blijkt lastiger dan gedacht. TE ZIEN VANAF 

14 SEPTEMBER   

Gifted Marc Webb | Behoorlijk tegenstrijdige 
reacties in de VS op deze tranentrekker over de 
strijd om de voogdij van een negenjarig meisje. 
Oprecht emotioneel drama volgens de één, een 
versimpelde versie van Good Will Hunting vol-
gens de ander (het meisje is briljant, want mja, 
anders werd de plot wel erg mager) en totaal 
bedacht en manipulatief volgens Slant Maga-
zine, dat nooit te beroerd is om een film hard 
aan te pakken. TE ZIEN VANAF 14 SEPTEMBER   

Blessed Benefit Mahmoud al Massad | Bouw-
vakker Ahmad raakt verstrikt in een glibberige 
zakendeal waardoor hij in de gevangenis be-
landt. Daar ontmoet hij Ibrahim, een oplichter 
die hem zijn laatste kans op vrijlating kost. 
Maar is het leven buiten de muren wel zoveel 
beter? Zie vanaf 14 september filmkrant.nl voor 

een interview met regisseur Al Massad. TE ZIEN 

VANAF 21 SEPTEMBER   

City of Ghosts Matthew Heineman | Docu-
mentaire over de anonieme activisten van Raq-
qa Is Being Slaughtered Silently, een groep die 
op leven en dood verslag probeert te doen van 
het monsterlijke gedrag van IS in Syrië. TE ZIEN 

VANAF 21 SEPTEMBER EN ONLINE VIA picl.nl   

Victoria and Abdul Stephen Frears | Over de 
onwaarschijnlijke vriendschap tussen de Britse 
koningin Victoria en de jonge Indiër Abdul Ka-
rim. TE ZIEN VANAF 21 SEPTEMBER  

Kingsman: The Golden Circle Matthew 
Vaughn | Doordat hun respectievelijke hoofd-
kwartieren vernietigd worden, komen de spion-

nen van de Kingsman in contact met een tot 
dusver onbekende Amerikaanse zusterorgani-
satie. Ze moeten hun krachten bundelen om de 
gemeenschappelijke vijand te verslaan. TE ZIEN 

VANAF 21 SEPTEMBER   

De LEGO Ninjago Film Charlie Bean, Paul 
Fisher, Bob Logan | Zes jonge ninja’s hebben als 
taak om het eiland Ninjago waar ze wonen te 
verdedigen tegen alles wat luguber en macaber 
is. s’ Nachts zijn het martial-artsexperts die 
schurken en monsters verslaan, overdag voeren 
ze strijd met hun grootste vijand: de middelbare 
school. TE ZIEN VANAF 27 SEPTEMBER   

Misfit Erwin van den Eshof | O jee. Julia was in 
Amerika een populair meisje maar terug in Hol-
land wordt ze door de drie populairste meisjes 

GIFTED

THE MAN WITH THE IRON HEART



Liefde is aardappelen
Stalinistisch gruwelverleden
Nadat ze een deel van een houten huis in 
Rusland heeft geërfd, graaft Aliona van 
der Horst met de documentaire Liefde is 
aardappelen in het pijnlijke verleden van 
haar Russische familie.

Wat doe je toch moeilijk, zegt een stokoude 
Russische tante van Aliona van der Horst als 
ze haar vraagt naar het familieverleden on-
der Stalin. We leefden normaal, zoals ieder-
een, zegt de vrouw. Hoe verre van normaal 
dat was, wordt duidelijk in Liefde is aardap-
pelen. Eerst de voorgeschiedenis. Van der 
Horsts vóór WO II geboren moeder groeide 
op het Russische platteland met vijf zussen 
op. In 1968 trouwde ze met een Nederlandse 
student in Moskou. In 1970 werd Aliona ge-
boren, die vanaf haar vierde met haar ouders 
in Nederland leefde, zodat ze nauwelijks 
herinneringen aan Rusland heeft.

In Liefde is aardappelen bezoekt Van der 
Horst na de dood van haar moeder haar Rus-
sische familie, omdat ze met neven en nich-
ten erfgenaam is van het houten familiehuis 
op het platteland. Om precies te zijn heeft ze 
recht op zes vierkante meter, één zesde van 
het huis. De filmmaker grijpt het bezoek aan 
om diep in het familieleven te duiken. In wat 
voor omstandigheden groeiden haar moeder 
en zussen op? De genoemde stokoude zus 
van haar moeder zegt dat er niets uitzonder-
lijks aan was, ze leefden zoals iedereen. Zon-
der het te beseffen, legt ze daarmee een ont-
stellende waarheid bloot: onder Stalin was 
het leven een hel voor de ‘vijanden van het 
volk’, maar ook voor het volk waren de le-
vensomstandigheden erbarmelijk. Bijna ie-
dere Rus leefde in angst en ellende. Het is 
duidelijk dat de oude tante de gruwelijke 
herinneringen aan het verleden heeft ver-

drongen. Een andere tante heeft dat niet, 
maar is er nog zo door bevangen dat ze tele-
fonisch laat weten niet over het verleden te 
willen praten.

Dankzij oude brieven van haar moeder 
komt Van der Horst toch veel te weten over 
het familieverleden. De door Stalin in de ja-
ren dertig veroorzaakte hongersnood op het 
platteland – de boeren moesten onder 
dwang hun oogst afstaan – raakte ook Van 
der Horsts familie. De zes zussen overleef-
den, maar twee andere kinderen stierven aan 
de gevolgen van de hongersnood. Toen een 
van deze kinderen doodziek was, mocht Van 
der Horsts oma niet thuis bij dit kind blijven, 
maar moest ze gedwongen op de kolchoz 
werken. Op steun van haar man, die in de 
Eerste Wereldoorlog en de Revolutie had ge-
vochten, en in de Tweede Wereldoorlog weer 
naar het front werd gestuurd, hoefde ze niet 
te rekenen. Hij zocht zoals zoveel Russische 
mannen vergetelheid in de fles. Onvoorstel-
baar hoe deze vrouw in deze ellende toch zes 
kinderen wist groot te brengen. Liefde is 
aardappelen legt het stalinistische gruwel-
verleden bloot met brieven, getuigenissen en 

aangrijpende animaties, maar is ook een 
liefdevolle hommage aan de kracht van Rus-
sische moeders.

JOS VAN DER BURG 11111

Liefde is aardappelen  NEDERLAND, 2017 |  REGIE 

ALIONA VAN DER HORST |  90 MINUTEN |  DISTRIBUTIE 

PERISCOOP FILM |  TE ZIEN VANAF 12 OKTOBER EN 

ONLINE VIA picl.nl  |  LEES HET INTERVIEW MET 

ALIONA VAN DER HORST OP filmkrant.nl   

Insyriated
Raak zonder 
bommen
Insyriated speelt zich compleet af in een 
appartement in een verwoeste buurt in 
Damascus, waar bijna iedereen weg is. 
De Belg Philippe Van Leeuw maakte een 
intiem, beklemmend, goed geschreven 
en indringend gespeeld drama.

Je hoeft geen bommen en granaten te tonen 
om een rake film over het Syrië van nu te ma-
ken. Dat bewijst Philippe Van Leeuw met In-
syriated. Hij maakt van de beperking van zijn 
setting juist de kracht van zijn film: hoe is 
het om letterlijk geen kant op te kunnen als je 
huis in de gaten wordt gehouden door 
scherpschutters?

Van Leeuw stelt zorgvuldig een reëel Syrië 
samen, waar het niet gek is om een Aziati-
sche hulp in huis te hebben. Een Syrië waar 
pubers ook weleens verliefd worden, korte 

spijkerbroekjes dragen of heel erg veel zin 
hebben om hun haar te wassen ook als daar-
door het water opraakt. Zeer verfrissend.

Het jongste lid van de cast is de baby van 
de bovenburen, het oudste de grootvader van 
het huis. In een oorlog kan het leven voor hen 
allebei in één klap ophouden. De personages 
in Insyriated zijn alledaagse mensen die de 
laatste restjes van hun gewone bestaan heb-
ben aangepast aan de omstandigheden. Bij 

gevaar samenkomen in de keuken, na elke 
aanslag op internet kijken wat er buiten is 
gebeurd en nooit en te nimmer zomaar voor 
iemand de gebarricadeerde deur opendoen.

Delhani, de huishoudelijke hulp die in-
middels vloeiend Arabisch spreekt, ontdekt 
iets wat haar baas Oum Yazan – voortreffe-
lijk gespeeld door de Israëlisch-Palestijnse 
Hiam Abass – haar vraagt geheim te houden. 
Tot het geheim op knappen staat. Delhani is 

er per ongeluk getuige van als de man van de 
bovenbuurvrouw, die van de baby, door een 
scherpschutter wordt neergeschoten wan-
neer hij door hun straat naar de overkant 
rent. Vlak daarvoor vertelde hij zijn vrouw 
nog hoe ze samen naar Beiroet zullen vluch-
ten, het is mooi geweest met al die ellende. 
Maar zo makkelijk kom je niet van die el-
lende af.

Insyriated portretteert hoe jong en oud 
geraakt worden door de situatie. Je gunt ze 
zoveel beter. En als je dan bedenkt hoeveel 
van dit soort families uiteindelijk de over-
steek naar Europa hebben gemaakt, dan 
hoop je dat ze minder hebben hoeven te 
doorstaan dan deze mensen. Insyriated is in-
tiem, beklemmend, goed geschreven en in-
dringend gespeeld, met veel rollen voor naar 
Libanon gevluchte Syriërs. Het doet pijn, 
zonder te overdrijven, tegelijk had het wel-
licht nog een heel klein beetje meer pijn mo-
gen doen. 

BERI SHALMASHI 11111

Insyriated  BELGIË, 2017 |  REGIE PHILIPPE VAN 

LEEUW | 85 MINUTEN |  MET HIAM ABBASS, DIAMAND 

ABOU ABBOUD, JULIETTE NAVIS |  DISTRIBUTIE AMSTEL 

FILM |  TE ZIEN VANAF 19 OKTOBER   
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EVERYBODY WANTS SOME!!

van de school als ‘buitenbeetje’ gebrandmerkt. 
Paniek alom. Ze krijgt de kans om terug te gaan 
naar de VS maar dan is ze inmiddels verliefd ge-

worden op Nick. Wat te doen? TE ZIEN VANAF 27 

SEPTEMBER   

A Family Quartet Simonka de Jong | Docu-
mentaire over muzikaal wonderkind Noa dat 
met haar zus Avigal een grote liefde voor muziek 
deelt. Beiden worden binnen het gezin gestimu-
leerd om het beste uit zichzelf te halen. Als Noa 
prijzen gaat winnen, zet dat de verhoudingen 
binnen het gezin op scherp. TE ZIEN VANAF 28 

SEPTEMBER EN ONLINE VIA picl.nl   

Cargo Ben Howling, Yolanda Ramke | Martin 
Freeman (die van Sherlock) zet als vader alles 
op alles om zijn zoon te redden in deze postapo-
calyptische thriller. TE ZIEN VANAF 28 SEPTEMBER  

 

De vergeten krijgers Griselda Molemans | 
Het levensverhaal van de 94-jarige Daniël Cor-
dus. Hij is geboren in voormalig Nederlands-In-
dië als kleinzoon van een Afrikaanse krijger, die 
in 1837 in Elmina voor de dienst in het Koninklijk 
Nederlands-Indisch Leger (KNIL) gerekruteerd 
is. Belanda hitam werden de naar schatting 
3040 Afrikaanse KNIL- militairen genoemd: 
zwarte Hollanders. TE ZIEN VANAF 28 SEPTEMBER 

EN ONLINE VIA picl.nl   

Walk with Me Marc J. Francis, Max Pugh | 
Film over een gemeenschap van boeddhistische 
monniken onder leiding van de beroemde do-
cent Thich Nhat Hanh. TE ZIEN VANAF 28 SEPTEM-

BER   

De kleine vampier Richard Claus, Karsten Ki-
ilerich | Animatie. Anton houdt van griezelen en 
verslindt boeken over vampiers. Als hij er onver-
wacht één tegenkomt, is die toch heel anders 
dan hij dacht. TE ZIEN VANAF 4 OKTOBER   

Dikkertje Dap Barbara Bredero | Dikkertje Dap 
en zijn beste vriend Raf (een giraf die op dezelf-
de dag is geboren) zijn onafscheidelijk, tot Dik-
kertje voor het eerst naar school gaat en erach-
ter komt dat giraffen niet naar school mogen. TE 

ZIEN VANAF 4 OKTOBER   

Dummie de Mummie en de tombe van 
Achnetoet Pim van Hoeve | Dummie heeft 
heimwee. Maar is de Tombe van Achnetoet na 
vierduizend jaar nog wel te vinden? TE ZIEN VAN-

AF 4 OKTOBER   MISFIT

INSYRIATED

LIEFDE IS AARDAPPELEN



European Film Academy
THE 30TH EUROPEAN FILM AWARDS
9 December 2017 - Berlin/Germany

P e o P l e’s C h o i C e AwA r d
De European Film Academy nodigt u uit te stemmen voor de PEOPLE’S CHOICE AWARD 2017 voor 
uw favoriete Europese film van het jaar. Doe mee en win een reis voor twee personen naar Berlijn 
en toegangskaarten voor de European Film Awards! Genomineerd zijn:

A MoNsTer CAlls

BridGeT JoNes’s BABY

FANTAsTiC BeAsTs ANd 
where To FiNd TheM

FrANTZ

GrAdUATioN

liKe CrAZY

The CoMMUNe

sTeFAN ZweiG - 
FArewell To eUroPe

The oTher side oF hoPe

STEM ONLINE: 
www.europeanfilmawards.eu

30th EUROPEAN FILM AWARDS
9 December 2017
Berlijn

Alle stemmen moeten uitgebracht zijn 
voor 1 november 2017. Verantwoordelijk 
voor het tellen van de stemmen is Ernst & 
Young GmbH, waar ook op aanvraag het 
officiële verkiezingsreglement verkrijgbaar 
is.

De European Film Academy verenigt 
3.000 Europese filmprofessionals met als 
gemeenschappelijk doel de promotie 
van de Europese filmcultuur. De winnaar 
van de People’s Choice Award zal door 
de European Film Academy en EFA 
Productions bekend gemaakt worden 
tijdens de awardsceremonie op 9 
december.
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w
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itie

l Auteur van het Jaar: Paula van der Oest (tonio)
l Isabelle Huppert, de koningin van de artfilm
l Festival Atlas: het festivallandschap in kaart gebracht
l Jaaroverzicht met de belangrijkste >lms en trends
 Nu verkrijgbaar bij de betere boekhandel en via aup.nl
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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
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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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Kleine ijstijd
Midlifecrises 
in guerillastijl
In haar in guerrillastijl gedraaide ensem-
blefilm Kleine ijstijd volgt Paula van der 
Oest een groep muzikanten en hun aan-
hang, die samenkomen om de as van hun 
vroegere zanger te verstrooien.

In de jarentachtigklassieker The Big Chill 
maakte een groepje middendertigers de tus-
senbalans op na de zelfmoord van een vriend. 
Hooggestemde sixtiesidealen bleken ingeruild 
voor een individualistisch yuppenbestaan. In 
een toelichting op zijn tragikomische genera-
tieportret stelde regisseur en scenarist Law-
rence Kasdan dat elke lichting jongeren een 
soort afkoelingsproces doormaakt: van vurige 
idealen naar kil eigenbelang.

Paula van der Oest filmde een bescheiden 
variant op The Big Chill. Vandaar de titel: 

Kleine ijstijd. De in tien dagen gedraaide pol-
derversie wordt niet bevolkt door dertigers, 
maar door vijftigers: mensen dus die meer 
geschiedenis hebben om op terug te kijken 
dan toekomst om naar vooruit te zien. Aan-
leiding van het samenzijn is het uitstrooien 
van de as van de centrale figuur in hun vrien-
dengroep, rockzanger Kas. De aanwezigen 
speelden in zijn band of waren zijn geliefde. 
Hij heeft een zoon, die zich afzet tegen het 
kunstenaarswereldje waarin hij opgroeide. 
En dan wordt er ook nog een nieuw iemand 
in deze groep geïntroduceerd: Delphina, de 
veel jongere vriendin van de meest openlijk 
in een midlifecrisis verkerende kameraad.

Door de ogen van Delphina (en een door 
haar gehanteerd digitaal cameraatje) zien we 
hoe iedereen terugblikt op Kas, van wie ie-
mand zich afvraagt hoe iemand met zo’n 
groot ego in zo’n kleine urn past. Gaandeweg 
blijkt dat de door Hannah Hoekstra laconiek 
vertolkte twintiger Delphina meer is dan een 
neutrale toeschouwer.

In een van de mooiere scènes vraagt 
Delphina, terwijl het hele gezelschap aan tafel 
zit, om een nummer van de band te laten ho-
ren. We zien hoe de muziek de vijftigers een 

kwart eeuw terug in de tijd slingert, en we 
zien ook hoe Delphina dat verwonderd aan-
schouwt. Kleine ijstijd had meer van zulke 
momenten kunnen gebruiken, in plaats van 
zoveel dialogen die net iets te letterlijk uit-
spreken wat er in de personages omgaat. Het 
acteerensemble beleeft zichtbaar lol aan het 
in guerrillastijl gedraaide vriendenportret, 
maar het ruige rock-’n-roll-verleden dat ze 
delen, komt slechts mondjesmaat tot leven. 
De film wint aan authenticiteit door Kas te la-
ten spelen door een van Nederlands’ weinige 
echte rocksterren, Peter te Bos van Claw Boys 

Claw. Toch blijft het braaf. Groupie en rock-
heldenweduwe Ariane Schlüter heeft dan ook 
het gelijk aan haar zijde als ze verzucht: “Wat 
is iedereen saai geworden, zeg. Vroeger werd 
er nog wel eens gefeest.”

FRITZ DE JONG 11111

Kleine ijstijd  NEDERLAND, 2017 |  REGIE PAULA VAN 

DER OEST |  85 MINUTEN |  MET HANNAH HOEKSTRA, 

CEES GEEL, ANNIEK PHEIFER, ARIANE SCHLÜTER |  TE 

ZIEN VANAF 4 OKTOBER OP PAROOL FILM FEST EN 

VERDER VANAF 19 OKTOBER    

Loveless
Op liefde en 
selfies
Na zijn aanklacht tegen de Russische bu-
reaucratie in Leviathan richt Andrey 
Zvyagintsev zich in het gitzwarte Love-
less tot de Russische middenklasse. 
Waarin twee ouders zo op zichzelf zijn 
gericht dat ze hun kind vergeten. Tot het 
verdwijnt.

De openingssequentie van Loveless heeft iets 
mysterieus. De ijzige shots van een verlaten, 
besneeuwd park laten niet alleen een locatie 
zien, ze verbeelden ook een geestestoestand 
en suggereren een plaats delict als in een de-
tectiveverhaal. Het zijn aangrijpende shots, 
maar de film laat je gissen wat je erin kunt 
zien. Dan beelden van een school die leeg-
loopt. Eerst observeert de camera twee an-
dere jongetjes maar dan, alsof hij hem eerst 
niet zag, volgt hij de kleine Alyosha, terug 
door het verlaten park. Alyosha is het pro-
duct van een liefdeloze relatie. 

Loveless gaat niet over Alyosha, maar over 
zijn verdwijning en wordt na die beginscènes 
verteld vanuit het perspectief van zijn ou-

ders Zhenya en Boris. We raken zo diep ver-
strengeld in de crisis van hun huwelijk dat 
Alyosha uit de film lijkt te zijn geglipt. Plot-
seling verschijnt hij op een onverwachte 
plek, terwijl vader en moeder een ruzie uit-
vechten. En dan verdwijnt hij weer. 

Eigenlijk zit hij zijn ouders maar in de 
weg. Een close-up van de weggedoken 
Alyosha die zijn ouders over hem hoort 
vechten, is hartverscheurend. Mensen heb-
ben geen gevoel voor elkaars ellende, sugge-
reert Andrey Zvyagintsev, regisseur van 
maatschappijkritische films als Leviathan en 

The Return. Zijn films werken net genoeg 
binnen genreconventies om weg te komen 
met zulke cynische observaties. Het Rus-
sisch-onstuimige vader- kind-drama The 
Return leende van de avonturenfilm en Levi-
athan gebruikte een race-tegen-de-klok-
plot als vehikel voor kritiek op de corrupte 
Russische bureaucratie. 

Hier leent Zvyagintsev uit het thriller-
genre en verwijst rijkelijk naar Ingmar Berg-
mans Scènes uit een huwelijk om Rusland een 
spiegel voor te houden. Niet de zwarte spie-
gel uit Black Mirror (het zwarte scherm van 
een smartphone) waar de personages van 
Loveless zo aan verknocht zijn, maar een 
aanklacht tegen de haperende moraal van 
zijn landgenoten. Zhenya en Boris zoeken 
hun kind, maar willen ze hem ook vinden? 
Ze kijken tv, maar geven niets om de bericht-
geving over de invasie van Oekraïne. Ze kij-
ken op hun telefoon, maar missen verbin-
ding. “Op liefde en selfies!” proost een 
vriendinnengroep in een restaurant waar 
Zenya eet, terwijl haar kind vermist is. Met 
het gitzwarte, huiveringwekkende en uitste-
kende Loveless doet Zvyagintsev die toast 
met een gifbeker.

HUGO EMMERZAEL 11111

Loveless  RUSLAND/FRANKRIJK/BELGIË/DUITSLAND, 

2017 |  REGIE ANDREY ZVYAGINTSEV |  127 MINUTEN | 

MET MARYANA SPIVAK, ALEKSEY ROZIN, MATVEY 

NOVIKOV |  DISTRIBUTIE CINEMIEN |  TE ZIEN VANAF 4 

OKTOBER OP PAROOL FILM FEST EN VERDER VANAF 5 

OKTOBER   
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LOVELESS

KLEINE IJSTIJD

Brad’s Status Mike White | Ben Stiller neemt 
als vader Brad zijn zoon mee op een toer om de 
beste universiteit te vinden. TE ZIEN VANAF 5 OK-

TOBER   

Stronger David Gordon Green | Gefictionali-
seerd levensverhaal van Jeff Bauman (Jake Gyl-
lenhaal), een gewone man die een symbool 
werd voor hoop na de aanslag op de marathon 
van Boston in 2013. TE ZIEN VANAF 5 OKTOBER   

Sinterklaas en het gouden hoefijzer
Sander de Regt, Gerben Hetebrij | De tienjarige 
Bloem is gek op het paard van Sinterklaas. 
Wanneer ze na verschillende pogingen Sinter-
klaas zo ver krijgt dat ze op zijn paard mag rij-
den gebeurt er iets verschrikkelijks. TE ZIEN 

VANAF 11 OKTOBER   

Kapitein Onderbroek: Het eerste grote 
avontuur Rob Letterman | Animatie over Sjors 
en Harold die hun schoolhoofd hypnotiseren, 
waardoor hij denkt dat hij superheld Kapitein 
Onderbroek is. TE ZIEN VANAF 11 OKTOBER   

My Little Pony: De film Jayson Thiessen | 
Pony’s. Duistere krachten. Pure horror. TE ZIEN 

VANAF 11 OKTOBER   

Alles voor elkaar Danny Stolker | Vier gedesil-
lusioneerde hartsvriendinnen willen er alsnog 
alles aan doen om hun dromen waar te maken. 
TE ZIEN VANAF 12 OKTOBER   

American Assassin Michael Cuesta | Boek-
verfilming over agent Mitch Rapp van de con-
traterreureenheid. TE ZIEN VANAF 12 OKTOBER   

Happy Death Day Christopher Landon | Een 
schaars geklede student beleeft haar moord 
steeds opnieuw, tot ze de identiteit van de da-
der achterhaalt. TE ZIEN VANAF 12 OKTOBER   

Borg/McEnroe Janus Metz | Gefictionaliseer-
de strijd tussen tennisgiganten Björn Borg en 
John McEnroe. TE ZIEN VANAF 12 OKTOBER   

Jan Sierhuis zelfportret Marte Visser | Jan 
Sierhuis (1928) kijkt tijdens het schilderen van 
zijn laatste zelfportret terug op zijn bewogen en 
kleurrijke leven. TE ZIEN VANAF 12 OKTOBER EN ON-

LINE VIA picl.nl   

Weg van jou Jelle de Jonge | En nog maar een 
romantische komedie. Katja Herbers accepteert 
verplicht een baan in Zeeuws-Vlaanderen en 
laat vriend en vriendinnen achter in Rotterdam. 
Alles zit tegen tot ze schipper Stijn ontmoet.  
TE ZIEN VANAF 12 OKTOBER   

RONALD ROVERSSTRONGER

 
Loveless FILMSCHUUR HAARLEM, 7 OKTOBER 16.15 UUR, DOOR HUGO 

EMMERZAEL
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Agenda
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
American Honey vr 22 sep | Bram Fi-
scher wo 11 okt | Lady Macbeth wo 
27 sep | The Lost City of Z vr 6 okt | 
The Sense of an Ending vr 29 sep | A 
United Kingdom vr 15 sep 

Almere
4  /Het nieuwe filmhuis/De 
nieuwe bibliotheek
Stadhuisplein 101 | 036-548 6000 | 
denieuwebibliotheek.nl /hetnieu-
wefilmhuis
Louise en hiver vr 15 en di 19 sep, 
19.30 | wo 20 sep, 11.00 | The Only 
Living Boy in New York vr 6 en di 10 
okt, 19.30 | za 7 okt, 13.00 | wo 11 
okt, 11.00 | Return - Three Shorts, 
One Story za 23 sep, 13.00 | Spiri-
ted Away za 16 sep, 13.00 | Una vr 
22 en di 26 sep, 19.30 | wo 27 sep, 
11.00 | Une vie di 3 okt, 19.30 | wo 4 
okt, 11.00 

Almere Haven
4 Corrosia Theater, Expo & Film
Markt 43 | 036-521 5929 | corrosia.
nl 

Bram Fischer vr 15 sep, 11.00 en 
20.00 | Carmen di 10 okt, 20.00 | 
Dancer vr 22 sep, 11.00 en 20.00 
| Poesía sin fin vr 29 sep, 11.00 en 
20.00 

Alphen a/d Rijn
4 Filmhuis Parkvilla
Cornelis Geellaan 2 (Park Rijn-
stroom) | 0172-493 737 | parkvilla.
nl /filmhuis/ 
La Chana do 12 okt, 20.00 | zo 15 okt, 
14.30 | The Circle do 21, za 23 en di 
26 sep, 20.00 | The Eagle Huntress 
vr 22 en wo 27 sep, 20.00 | di 26 sep, 
13.30 | La fille de Brest vr 6, za 7 en 
wo 11 okt, 20.00 | di 10 okt, 13.30 | 
Howards End vr 29 sep, 20.00 | zo 1 
okt, 14.30 | wo 4 okt, 20.00 | Un sac 
de billes ma 25, do 28 en za 30 sep, 
20.00 | di 3 okt, 13.30 | Sage fem-
me vr 13 en za 14 okt, 20.00 | Sen-
se of an Ending do 14, za 16 en wo 20 
sep, 20.00 | di 19 sep, 13.30 | Souve-
nir vr 15, ma 18 en wo 19 sep, 20.00 | 
Une vie do 5, ma 9 en di 10 okt, 20.00 
| Whitney: Can I Be Me za 30 sep, 
16.00 | ma 2 en di 3 okt, 20.00 

Amersfoort
4 Filmtheater De Lieve Vrouw
Lieve Vrouwestraat 13 | 033-422 
6555 | lievevrouw.nl | Programma 
wordt wekelijks aangevuld, zie 
website
Premières en nieuw 120 BPM van-
af do 28 sep | A Family Quartet van-
af do 28 sep | In Blue vanaf do 14 sep 
| Loveless vanaf do 5 okt | Maudie 
vanaf do 14 sep | Safari vanaf do 21 
sep | Tulipani vanaf do 21 sep | Va-

zante vanaf do 28 sep | Victoria and 
Abdul vanaf do 21 sep | Walk With Me 
vanaf do 28 sep | Nog te zien Hamp-
stead | Kedi | Una mujer fantásti-
ca | The Only Living Boy in New York | 
Tulip Fever | The Royal Opera House 
Live La Bohème di 3 okt, 20.15 | The 
Magic Flute wo 20 sep, 20.15 | Pre-
viously Unreleased Safari do 21 sep, 
21.15 | ma 25 sep, 19.15 | Gay Film Die 
Mitte der Welt vanaf ma 18 sep | We-
reld Alzheimer Dag Verdwaald in het 
Geheugenpaleis do 21 sep | Film & 
Architectuur Terug naar Nagele do 
21 sep, 20.00 (met inleiding, locatie: 
In het Rietveldpaviljoen, zonnehof 8) 
| Exhibition on Screen David Hock-
ney at the Royal Academy of Arts zo 
8 okt, 12.15 | do 10 okt, 19.00 

Amsterdam
4 Cinema De Balie
Kleine-Gartmanplantsoen 10 | 
Informatie: 020-553 5151 | Reserve-
ring: 020-553 5100 | debalie.nl
Verwacht City of Ghosts vanaf do 
21 sep (do 14 sep, 19.30 voorpremi-
ère met gesprek) | A Family Quar-
tet vanaf do 28 sep (zo 24 sep, 19.30 
voorpremière) | Iedereen is leraar do 
5 okt, 20.00 (met nagesprek) | Ma-
nifesto vanaf do 5 okt | Safari van-
af do 14 sep (ma 18 sep, 21.00 met 
inleiding) 
4 Filmhuis Cavia
Van Hallstraat 52-1 | 020-681 1419 
| filmhuiscavia.nl | Aanvang: 20.30
The Big Lebowski za 30 sep, 20.30 
(reserveren noodzakelijk!) | Hide 
& Seek za 7 okt, 20.30 (Filmma-
ker aanwezig) Kink do 5 en vr 6 
okt, 20.30 | Over Your Cities Grass 
Will Grow do 21 + vr 22 sep, 20.30 | 
Sweetie do 14 en vr 15 sept, 20.30 | 
TranScreen Amsterdam Transgen-
der Film Festival @ CAVIA zo 17 sep, 
14.00 - 19.45 (Voor het comple-
te programma zie: http://bit.do/ca-
via-transcreen-2017) | The Scree-
ning Room Clive Holden zo 24 sep, 
19.00 
4 Cinecenter
Lijnbaansgracht 236 | 020-623 
6615 (vanaf 15.45) | cinecenter.nl | 
Programmering is onder voorbe-
houd
Verwacht 120 BPM vanaf do 28 sep | 
Borg McEnroe vanaf do 12 okt | Mau-
die vanaf do 14 sep | Tullipani van-

af do 21 sep | Victoria and Abdul van-
af do 21 sep | Walk With Me vanaf 
do 28 sep | 
Nog te zien Aquarius | The Begui-
led | Hampstead | Kedi | Una mu-
jer fantástica | Cine Expat (English 
subtitles) Kedi zo 10 sep | The Nile 
Hilton Incident do 28 sep | Voor-
premières Loving Vincent za 14 okt, 
19.30 (Met na afloop Q&A met de re-
gisseurs) | Tullipani wo 20 sep (ope-
ningsfilm op dezelfde avond Film-
festival Utrecht) 
4 Eye Filmmuseum
IJpromenade 1 | 020-589 1400 | eye-
film.nl
Premières A Gentle Creature vanaf 
do 26 okt | Jan Sierhuis Zelfportret 
vanaf do 12 okt (vr 6 okt voorpremi-
ère) | Liefde is aardappelen vanaf do 
12 okt | Loveless vanaf do 5 okt | Ma-
nifesto vanaf do 5 okt | Maria by Cal-
las vanaf do 19 okt | The Searchers 
vanaf do 19 okt | Verwacht o.v.b. You 
Were Never Really Here | Home Mo-
vie Day Het internationale eerbe-
toon aan de amateurfilm za 7 okt | 
Cinema Concert De laatste dagen 
van St.-Petersburg (Konyets Sankt 
Peterburga) zo 24 sep, 16.00 | The 
Wind verwacht in okt | Eye on Art 
Bouwen te midden van eenzaam-
heid + voorfilm Sotsgorod Kemerovo 
di 24 okt, 19.15 | Douglas Gordon di 3 
okt, 19.15 | KLIK! di 17 okt, 19.15 | Ci-
nema Egzotik: Tomas Milian Night 
Milano odia: la polizia non può spa-
rare + La vittima designata vr 13 okt 
4 Het Ketelhuis
Westergasfabriekterrein | Pazza-
nistraat 4 | 020-684 0090 | ketel-
huis.nl
Premières Du Forsvinder vanaf do 
5 okt | In Blue vanaf do 14 sep | Die 
götttliche Ordnung vanaf do 14 sep | 
Maudi vanaf do 14 sep | Tulipani van-
af do 21 sep | Walk With Me vanaf 
do 28 sep | Cinémathèque Françai-
se L’homme de Rio di 19 sep | Pierrot 
le fou di 26 sep en di 3 okt | Un singe 
en hiver di 10 en di 17 okt | Gay Film 
Night Die Mitte der Welt za 23 sep 
en di 17 okt | Ketelhuis Forum The 
Fox ma 25 sep | Deutsches Kino Vor 
der Morgenröte - Stefan Zweig in 
Amerika di 26 sep | Amongst Friends 
Dierendag edition wo 4 okt | Psycho-
analyse & Film Als in een donkere 
spiegel wo 18 okt 
4 Kriterion

Roetersstraat 170 | 020-623 1709 | 
kriterion.nl
Verwacht Blade Runner 2049 vanaf 
do 5 okt | City of Ghosts vanaf do 21 
sep | Detroit vanaf do 28 sep | Good 
Time vanaf do 12 okt | Mother! van-
af do 14 sep | Wind River vanaf do 
14 sep | Moderne Klassiekers Time 
of the Gypsies ma 25 sep, 22.00 | 
Who’s Singin’Over There? ma 18 sep, 
22.00 | Sneak Preview Elke di, 22.00 
| TranScreen Amsterdam Transgen-
der Film Festival do 14 t/m za 16 sep 
| Camera Japan Festival Met kat-
tenfilms, horror en anime vr 29 sep 
t/m zo 1 okt | Movies that Matter No 
Place for a Rebel wo 11 okt, 19.30 
4 Lab111
Arie Biemondstraat 111 | 020-616 
9994 | info@lab111.nl | lab111.nl
O.a. verwacht City of Ghosts van-
af do 21 sep 
4 The Movies
Haarlemmerdijk 161 | 020-638 
6016 | themovies.nl
Verwacht 120 BPM vanaf do 28 sep | 
Borg/McEnroe vanaf do 12 okt | De-
troit vanaf do 28 sep | Good Time 
vanaf do 12 okt | Mother! vanaf do 14 
sep | Victoria and Abdul vanaf do 21 
sep | Wind River vanaf do 14 sep | Ro-
yal Opera La Bohème di 3 okt | The 
Magic Flute wo 20 sep | Exhibition 
on Screen David Hockney at the Ro-
yal Academy of Arts zo 1 okt |
4 Rialto
Ceintuurbaan 338 | 020-676 8700 | 
rialtofilm.nl
Premières 120 battements par mi-
nute vanaf do 28 sep | Blessed Be-
nefit vanaf do 21 sep | City of Ghosts 
vanaf do 21 sep | Safari vanaf do 14 
sep | Vazante vanaf do 28 sep | Walk 
With Me vanaf do 28 sep | Klassie-
kers A Clockwork Orange zo 17 sep 
| Dr. Strangelove di 19, zo 24 en di 
26 sep | Cracking the Frame Eve-
rybody Knows… Elizabeth Murray 
wo 20 sep 
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
Café Cineville Festen vr 15 en vr 29 
sep, 23.00 | The Idiots vr 22 sep, 
23.00 | Klassieker La notte zo 17 en 
zo 24 sep, 21.00 
4 Zuid-Afrikahuis
Keizersgracht 141-C | 020-624 
9318 | Reserveren: evenementen@
zuidafrikahuis.nl | zuidafrikahuis.
nl
Yesterday do 28 sep, 19.30 

Apeldoorn
4 Filmtheater/Podium Gigant
Nieuwstraat 377 | 055-521 6346 | 
gigant.nl
Aquarius do 14 t/m wo 20 sep | The 
Beguiled do 14 sep t/m wo 4 okt| Fé-
licité do 28 sep t/m di 3 okt | Die göt-
tliche Ordnung do 5 t/m wo 11 okt | 
In Blue do 5 t/m wo 25 okt | Kedi zo 
1 t/m zo 8 okt | Una mujer fantásti-
ca do 21 t/m wo 27 sep | The Net do 
5 t/m wo 11 okt | The Nile Hilton Inci-
dent do 21 t/m wo 27 sep | The Only 
Living Boy in New York do 14 t/m wo 
20 sep | Patti Cake$ zo 24 sep t/m 
wo 4 okt | Safari do 28 sep t/m wo 4 
okt | Tulip Fever do 14 t/m wo 27 sep 
| Victoria & Abdul do 21 sep t/m di 31 
okt | Wakefield vr 15 t/m wo 27 sep 
| Film Gemist Retour en Bourgogne 
elke ma in sep | Exhibition on Screen 
David Hockney at the Royal Aca-

Waar Die göttliche 
Ordnung sterk is in 
de details — een 
vrouwenhoofd ge-
vangen aan een 
waslijn vol sok-
ken, jongetjes 
dwingen de tafel 
af te ruimen als 
daad van emanci-
patie — gaat de 
film gebukt onder 
de zwaar overdre-
ven muziekkeuze. 
De humor die wel 
degelijk in het ver-
haal zit, raakt 
daardoor onder-
gesneeuwd.
11111
Sacha Gertsik in de Filmkrant

Camera Japan Festival
De Japanse cinema is geweldig di-
vers maar in Nederland zien we er 
weinig van. Een paar filmenthou-
siastelingen vond in 2006 dat het 
anders moest en richtte het Came-
ra Japan Festival op. Om niet al-
leen cinefielen te verleiden, be-
steedde het festival naast films 
aandacht aan de Japanse cultuur in 
brede zin. Muziek, beeldende 
kunst, dans en eten kwamen ook 
aan bod. Twaalf jaar later staat Ca-
mera Japan met meer dan dertig 
films, die verdeeld over twee week-
enden in twee steden te zien zijn, 
stevig op zijn benen. Het festival 
vindt van 21 t/m 24 sept. in Lanta-
renVenster in Rotterdam plaats en 
van 29 sept. t/m 1 okt. in Kriterion 
in Amsterdam. Naast korte en lan-
ge fictiefilms zijn er documentaires 
en anime te zien en het bevat zowel 
genrefilms als arthousefilms. 

Een hoogtepunt is The Long Ex-

cuse (Nishikawa Miwa), waarin een 
schrijver na de dood van zijn door 
een busongeluk verongelukte 
vrouw pretendeert in diepe rouw te 
zijn omdat dat goed is voor zijn 
imago. Als hij de rouwende familie 
ontmoet van de ook bij het ongeluk 
omgekomen beste vriendin van 
zijn vrouw, dringt het besef bij hem 
door dat hij een nare man is gewor-
den. Een ander hoogtepunt is de 
veelvuldig bekroonde anime In 
This Corner of the World (Sunao 
Katabuchi), dat maar weer eens 
bewijst dat animatie ook over zwa-
re onderwerpen kan gaan. De tus-
sen 1933 en 1945 spelende film 
voert in de buurt van Hiroshima 
een jonge vrouw op die met haar 
gezin probeert te overleven in een 
periode waarin ellende zich op el-
lende stapelt. Ook te zien: Close- 
Knit (Ogigami Naoko), dat op het 
Filmfestival van Berlijn de prijs 

voor beste LGBT-film won. In het 
familiedrama loopt een elfjarig 
meisje weg bij haar akelige moeder 
en trekt ze in bij een oom en zijn 
transgendervriendin. Bij hen is het 
veel gezelliger dan thuis. Iets com-
pleet anders is de ninjafilm Neko 
Ninja (Watanabe Takeshi). Daarin 
moet een jonge ninja een goudvis 
stelen van een rijke samoerai. Als 
het gelukt is, blijft een kat hem 
achtervolgen. Kan het zijn dat dit 

dier de reïncarnatie is van zijn 
overleden vader, een legendarische 
ninja die hem in de steek liet op zijn 
tiende? Vreemd? Er gebeuren wel 
vreemdere dingen in Japanse films. 

Naast films zijn er muziekop-
tredens (onder andere Tujiko Nu-
riko, de Japanse Björk), kunnen er 
workshops worden gevolgd en is er 
een pop-up markt met fantastisch 
Japans eten. 

CAMERAJAPAN.NL

Programmagegevens voor De Filmkrant #403 moeten vóór vrij-
dag 29 september (schriftelijk of per e-mail agenda@film-
krant.nl) bij de redactie zijn ingeleverd. De Filmkrant is niet 
verantwoordelijk voor onjuiste vermeldingen of programma-
wijzigingen. De volgende Filmkrant verschijnt op donderdag 12 
oktober en beslaat de periode 12 oktober t/m 8 november.

IN THIS CORNER OF THE WORLD



demy of Arts zo 8, di 10 & wo 11 okt | 
Movies That Matter No Place for a 
Rebel di 10 okt 

Arnhem
4 Focus Filmtheater
Korenmarkt 42 | 026-442 4283 | 
focusarnhem.nl | Raadpleeg verder 
ook de website
Premières 120 BPM vanaf do 21 sep 
| Aquarius vanaf do 17 aug | City of 
Ghosts vanaf do 21 sep | In Blue van-
af do 14 sep | Maudi vanaf do 14 sep 
| Tulipani vanaf do 21 sep | Victo-
ria and Abdul vanaf do 21 sep | Walk 
With Me vanaf do 21 sep 

Assen
4 Bioscoop De Nieuwe Kolk
Weiersstraat 1 | 088-012 8560 | 
asserfilmliga.nl | Aanvang: 20.30
Bram Fischer ma 25 en di 26 sep | 
The Fury of a Patient Man ma 23 en 
di 24 okt | In the Crosswind ma 16 
en di 17 sep | Little Men ma 18 en di 
19 sep | The Other Side of Hope ma 
9 en di 10 okt | The Teacher ma 2 en 
di 3 okt 

Bergen
4 Fth CineBergen/Zwarte Schuur
Eeuwigelaan 7 | 072-589 6310 | 
cinebergen.nl
The Big Sick za 16 sep, 20.30 | ma 
18 en wo 20 sep, 20.00 | vr 29 sep, 
14.30 | Elvis & Nixon za 23 sep, 20.30 
| zo 24 en di 26 sep, 20.00 | Hamp-
stead vr 15 sep, 14.30 | zo 17 sep, 
20.00 | Kedi do 14 sep, 20.00 | zo 17 
sep, 11.00 | Logan Lucky vr 29 sep, 
20.00 | za 30 sep, 20.30 | Noctura-
ma za 16 sep, 16.30 | di 19 sep, 20.00 
| Paris Can Wait vr 22 sep, 14.30 | ma 
25 sep, 20.00 | Week van de Een-
zaamheid Félicité do 28 sep, 20.00 
| za 30 sep, 16.30 | Hampstead vr 22 
sep, 20.00 | zo 24 sep, 11.00 | Una 
mujer fantástica do 21 en wo 27 sep, 
20.00 | za 23 sep, 16.30 | Klassieker 
Goodfellas zo 17 sep, 15.30 

Breda
4 Chassé Cinema
Claudius Prinsenlaan 8 | 076-530 
3131 | chasse.nl
Premières 120 BPM vanaf do 28 sep 
| A Family Quartet vanaf do 28 sep 
| In Blue vanaf do 14 sep | Loveless 
vanaf do 5 okt | Maudie vanaf do 14 
sep | Tulipani vanaf do 21 sep | Walk 
With Me vanaf do 28 sep | Wind Ri-
ver vanaf do 14 sep | Voorpremiè-
re Tulipani wo 20 sep, 20.45 | Nog te 
zien The Beguiled | Félicité | Hamp-
stead | Kedi | Knife in the Clear Wa-

ter | Una mujer fantástica | The Only 
Living Boy in New York | Retour en 
Bourgogne | Through the Wall | Tu-
lip Fever | Ontbijtfilm Maudie zo 17 
sep, 10.45 | Boek in Beeld The Be-
guiled ma 18 sep, 19.30 | Royal Ope-
ra House Live La Bohème di 3 okt, 
20.15 | The Magic Flute wo 20 sep, 
20.15 | Filmconcert De man met 
de camera vr 22 sep, 19.30 | Crac-
king the Frame Jaco ma 25 sep, 
19.15 | Gay Film Die Mitte der Welt di 
26 sep, 19.20 | za 30 sep, 16.30 | De 
kunst van de Russische avant-gar-
de Verhaalconcert ma 2 okt, 19.30 

Bussum
4 Filmhuis Bussum
Brediusweg 1 | 035-693 8694 | 
filmhuisbussum.nl
Aquarius vr 15 sep, 15.15 | zo 17 sep, 
19.45 | ma 18 sep, 20.00 | Dunkirk 
do 14, zo 24 en wo 27 sep, 20.00 | vr 
15 sep, 21.30 | za 16, vr 22, vr 29 en 
za 30 sep, 18.45 | zo 17 sep, 13.00 | 
ma 18 en do 28 sep, 20.30 | za 23 en 
za 30 sep, 15.45 | Hampstead do 21 
sep, 20.30 | vr 22 sep, 15.45 | vr 22 
sep, 21.15 | za 23 sep, 13.15 | ma 25 
sep, 20.30 | vr 29 sep, 13.00 | vr 29 
sep, 21.15 | za 30 sep, 13.15 | Kedi vr 
15 sep, 13.30 | za 16 sep, 19.00 | di 19 
sep, 14.15 | wo 20 sep, 20.30 | za 23 
sep, 21.15 | zo 24 sep, 16.00 | wo 27 
sep, 20.30 | vr 29 sep, 13.30 | za 30 
sep, 21.15 | Knife in the Clear Water 
do 14 sep, 20.30 | vr 15 sep, 15.45 | za 
16 sep, 21.30 | di 19 sep, 20.00 | Una 
mujer fantástica vr 22 sep, 16.00 | 
vr 22 sep, 21.30 | za 23 sep, 19.00 | 
vr 29 sep, 19.00 | za 30 sep, 19.00 | 
Paris Can Wait vr 15 sep, 13.00 en 
19.00 | di 19 sep, 14.00 | Patti Cake$ 
vr 22 sep, 19.00 | za 23 sep, 21.30 | 
zo 24 sep, 20.30 | ma 25 sep, 20.00 
| Retour en Bourgogne za 16 sep, 
16.00 | zo 24 sep, 15.45 | vr 29 sep, 
15.45 | Rodin do 21 sep, 20.00 | vr 22 
sep, 13.00 | za 23 sep, 13.00 | wo 27 
sep, 14.45 | do 28 sep, 20.00 | vr 29 
sep, 21.30 | za 30 sep, 21.30 | Une vie 

vr 15 sep, 21.15 | za 16 sep, 15.45 | zo 
17 sep, 15.45 | wo 20 sep, 14.45 | Wa-
kefield vr 15 sep, 18.45 | za 16 sep, 
13.00 | za 16 sep, 21.15 | zo 17 sep, 
20.15 | wo 20 sep, 20.00 | vr 22 sep, 
13.15 | za 23 sep, 18.45 | di 26 sep, 
20.00 | Verwacht in okt The Begui-
led | Cargo | Die göttliche Ordnung | 
In Blue | Loveless | Manifesto | Mau-
di | Tulipani | Tulip Fever | Victoria 
and Abdul | White Sun | Wind River | 
Sneak Preview di 19 sep, di 26 sep en 
di 5 okt, 20.30 

Capelle a/d IJssel
4 Isalatheater
Stadsplein 5 | 010-458 6300 | isa-
latheater.nl | Aanvang: 20.00
Alone in Berlin di 26 sep | Souvenir di 
19 sep | The Only Living Boy in New 
York di 10 okt | Souvenir di 29 sep | 
Une vie di 3 okt 

Delft
4 Filmhuis Lumen
Doelenplein 5 | 015-214 0226 | film-
huis-lumen.nl | Raadpleeg de web-
site voor de exacte data en tijden
Premières Loving Vincent vanaf 
do 26 okt | Maudie vanaf do 14 sep 
| Sneak Preview Elke zo | The Hap-
py Film do 28 sep | Knife in the Clear 
Water ma 30 okt | Liefde is aard-
appelen do 19 okt (met regisseu-
se ovb) | Wolf and Sheep do 14 sep 
| Weekfilms Aquarius week 12 – 18 
okt | Caîni week 21 – 27 sep | In Blue 
week 28 sep – 4 okt | Blessed Bene-
fit week 19 – 25 okt | Una mujer fan-
tastica week 5 – 11 okt | La región 
salvaje week 21 – 27 sep | Una week 
14 – 20 sep | Martin Scorsese re-
tro Goodfellas ma 18 sep | The Wolf 
of Wall Street ma 25 sep | Deut-
sches Kino Kino 66 do 26 okt (met 
Q&A maker) | Vor der Morgenröte do 
21 sep | Exhibition on Screen David 
Hockney at the Royal Academy of 
Arts zo 1 okt | Movies that Matter No 
Place for a Rebel do 5 okt | Previous-

ly Unreleased Certain Women ma 9 
okt | Lily Lane ma 23 okt | Geluks-
drieluik A Mindful Choice di 31 okt en 
wo 1 nov | Walk With Me do 12 en ma 
16 okt | Rode Tulp Filmfestival vr 27, 
za 28, zo 29 okt 

Den Bosch
4 Verkadefabriek
Boschdijkstraat 45 | 073-681 8160 | 
verkadefabriek.nl
Premières Dikkertje Dap vanaf do 4 
okt | Loveless vanaf do 4 okt | Tuli-
pani vanaf do 21 sep | Victoria and 
Abdul vanaf do 21 sep | Wind Ri-
ver vanaf do 14 sep | The Royal Ope-
ra La Bohème di 3 en di 10 okt, 20.15 | 
The Magic Flute wo 20 en wo 27 sep, 
20.15 | Filmcursus Déjà Vu do 21 sep 
en do 5 okt, 19.30 | Meer over Rem-
brandt Nightwatching (ook met in-
leiding, muziek en lunch) zo 24 sep, 
12.00 | Film & Filosofie I Am Not 
Your Negro wo 27 sep, 19.30 | I Da-
niel Blake wo 11 okt, 19.30 | Ontbijt-
film A Late Quartet zo 24 sep en zo 
1 okt, 12.00 (ontbijt om 11.00) | De 
Parade zo 17 sep, 12.00 (ontbijt om 
11.00) | Sneak Preview di 19 sep, di 
26 sep, di 3 okt en di 10 okt, 21.15 | 
Docfeed Dick Verdult (met Q&A) zo 
8 okt, 16.00 

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 Blessed Benefit vanaf do 
21 sep | City of Ghosts vanaf do 21 
sep | Do the Right Thing vanaf do 14 
sep | Du Forsfinder vanaf do 5 okt | A 
Family Quartet vanaf do 28 sep | Die 
göttliche Ordnung vanaf do 14 sep 
| In Blue vanaf do 14 sep | Loveless 
vanaf do 5 okt | Manifesto vanaf do 
5 okt | The Turning Point vanaf do 5 
okt | Vazante vanaf do 28 sep | Walk 
With Me vanaf do 28 sep | Prinsjes-
festival City of Ghosts do 14 sep, 
19.00 | Filmfocus 120 BPM di 10 okt, 
19.00 | Kedi di 19 sep, 19.00 | Urban 
Movie Night Do the Right Thing wo 
20 sep, 19.00 | Todays Art do 21 sep 
| Sneak Preview ma 25 sep, 21.30 
| Lgbt Films Die Mitte der Welt ma 
25 sep, 19.30 | zo 1 okt, 16.00 | Black 
Achievement Month Amsterdam, 
sporen van suiker za 7 okt, 14.00 | 
Poetry is an Island za 7 okt, 16.00 
| Mi ta hasi mi kos wo 11 okt, 17.00 | 
Movies that Matter on Tour No Place 
for a rebel zo 8 okt, 14.00 | Cracking 
the Frame Everybody knows... Eliza-
beth Murray zo 8 okt, 17.00 
4 Nutshuis
Riviervismarkt 5 | 070-345 9090 | 
nutshuis.nl
Eyes Wide Shut wo 27 sep, 20.00 
| Kairo [Pulse] wo 4 okt, 20.00 | 
The Piano wo 20 sep, 20.00 | It’s 
All About Food Festival  Met o.a. de 
films Our Daily Bread en Sustainable 
Food Film wo 11 t/m za 14 okt

Den Helder
4 Cinema Zevenskoop
Julianaplein 43 | 0223-610 941 | 
http://cinemazevenskoop.wix.
com /recent | Aanvang: 20.30
The Big Sick do 14 t/m ma 18 sep | 
Hampstead do 28 sep t/m ma 2 okt 
| Kedi di 19 sep | Rodin do 21 t/m ma 
25 sep | Verwacht The Beguiled | 
City of Ghosts | Maude | Tulip Fever   

Het geweten van architecten
Geen betere stad voor een archi-
tectuurfilmfestival dan Rotterdam, 
dat stedenbouwkundig al decennia 
aan de weg timmert, maar daar de 
laatste jaren nationaal en interna-
tionaal ook de credits voor op-
strijkt. Het Architectuur Film Fes-
tival Rotterdam (AFFR) beleeft in 
Rotterdam van 4 t/m 8 okt. zijn ne-
gende editie. Het festival opent in 
de Rotterdamse Schouwburg met 
de wereldpremière van Cholet: The 
Work of Freddy Mamani (Isaac 
Niemand, 2017), een kleurrijke do-
cumentaire over de eigenzinnige 
autodidact en selfmade architect 
Freddy Mamani. De Boliviaan ont-
werpt sinds een jaar of vijftien zo-
genoemde cholets, gebouwen die 
met hallucinerende kleuren en ba-
rokke vormen de grauwe Bolivi-
aanse stad El Alto een vrolijke blos 
op de wangen bezorgen. Inmiddels 
heeft Mamani ruim zestig cholets 
gebouwd en is er veel discussie 
over zijn werk in de architectuur-
wereld. Zijn cholets exotische ex-
travaganza of inspirerende voor-
beelden van authentieke architec-
tuur? Het oordeel is aan de kijker 
van Cholet: The Work of Freddy 
Mamani, dat vertoond wordt in 

gezelschap van Mamani en regis-
seur Isaac Niemand.

In de dagen na de opening wordt 
het festival voortgezet in Lanta-
renVenster. Te zien zijn ruim hon-
derd films over architectuur en 
stedenbouw. ‘City for Sale’ is het 
actuele thema dat op het festival 
wordt bediscussieerd. Wat zijn de 
gevolgen van de (inter)nationale 
kapitaalstromen voor de bevol-
kingssamenstelling van steden? 
Wat betekent het voor steden als 

gebouwen vooral investeringsob-
jecten worden? Als de stad veran-
dert in een verdienmodel? Wat zijn 
de gevolgen van massatoerisme? 
De vragen spitsen zich toe op de rol 
van de architectuur in deze ont-
wikkelingen. Speelt zij een verbin-
dende rol of laat ze zich voor het 
karretje spannen van een econo-
mische elite, die de stad niet als 
een complex sociaal weefsel ziet, 
maar uitsluitend als een winstob-
ject? AFFR.NL
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Torun pakt indruk-
wekkend uit met 
de cameravoe-
ring. Imposante 
helikoptershots 
tonen de chaoti-
sche straten en 
steegjes die het 
decor zijn voor het 
straatleven van de 
katten. Die volgt 
de camera soms 
op ooghoogte. Dan 
weer staren ze ons 
aan in glamoureu-
ze close-ups in 
slow motion.
111123
Laura van Zuylen over Kedi in 
de Filmkrant

Rialto in september
Rialto Klassiek: A Clockwork  
Orange | 5, 10, 12 & 17 september | 
Deze verfilming van Anthony Bur-
gess’ gelijknamige roman uit 1962 
leidde tot enorme controverses: de 
film zou aanzetten tot kopieerge-
drag, oftewel leiden tot mishande-
ling, verkrachting en doodslag. De 
gemoederen liepen zo hoog op dat 
Kubrick in 1972 besloot de film in 
de UK uit de roulatie te halen, ter-
wijl in Amerika slechts een zwaar 
gecensureerde versie te zien was. 

 RIALTOFILM.NL 

Cracking The Frame: Everybody 
Knows… Elizabeth Murray  |  
20 september, 19.30 | Deze film 
schetst een intiem portret van Eli-
zabeth Murray, een even invloed-
rijke als baanbrekende kunstenaar 
die haar hele leven de kunst van 
het schilderen trouw is gebleven, 
ook in de jaren dat werken met 
doek en verf uit de mode was ge-
raakt. Aan het woord komen colle-
ga-kunstenaars, curators, familie 
en vrienden, doorsneden met frag-
menten uit haar dagboeken, voor-
gelezen door Meryl Streep. Murray 
overleed in 2007.

ADVERTORIAL

CHOLET: THE WORK OF FREDDY MAMANI

A CLOCKWORK ORANGE
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Deventer
4 Filmhuis De Keizer
Keizerstraat 78 | 0570-618 822 | 
filmhuisdekeizer.nl 
Premières In Blue vanaf do 14 sep 
| Loveless vanaf do 5 okt | Maudie 
vanaf do 14 sep | Tulipani vanaf do 21 
sep | Victoria and Abdul vanaf do 21 
sep | Walk With Me vanaf do 28 sep 
| Wind River vanaf do 14 sep | Nog te 
zien The Beguiled | Kedi | Knife in the 
Clear Water | Una mujer fantástica | 
Tulip Fever | Weekfilms verwacht in 
sep/okt: Beyond the Mountains and 
the Hills | Tramontane | Una | Ron-
deel Cinema EnTrance + The Gar-
den di 19 sep, 20.30 | Voorpremiè-
re i.v.m. opening NFF Tulipani wo 20 
sep, 21.00 | Gay Film Night Die Mit-
te der Welt di 26 sep, 20.30 | Sneak 
Preview di 10 do, 20.30 | Martin 
Scorsese Retrospectief Goodfellas 
ma 9 en 16 okt | Raging Bull ma 25 
sep en 2 okt | Taxi Driver ma 18 sep 

Diemen
4 Filmtheater De Omval
Ouddiemerlaan 104 | 020-600 
1897 | theaterdeomval.nl
Aquarius do 5 okt, 20.00 | di 10 okt, 
14.00 en 20.00 | The Beguiled do 19 
okt, 20.00 | di 24 okt, 14.00 en 20.00 
| The Big Sick do 14 sep, 20.00 | di 
19 sep, 14.00 en 20.00 | Dunkirk do 
21 sep, 20.00 | di 26 sep, 14.00 en 
20.00 | Hampstead do 28 sep, 20.00 
| di 3 okt, 14.00 en 20.00 | Maudie 
do 12 okt, 20.00 | di 17 okt, 14.00 en 

20.00 | Tulip Fever do 26 okt, 20.00 | 
di 31 okt, 14.00 en 20.00 

Doesburg
4 Filmhuis Doesburg
Het Arsenaal 1309, Kloosterstraat 
15 | 0313-482 336 | filmhuis-does-
burg.nl
Demain tout commence zo 8 en wo 
11 okt | Le fils de Jean zo 24 en wo 27 
sep | Harmonium zo 17 en wo 20 sep 
| Lion zo 1 en wo 4 okt | Film Extra 
Once Upon a Time in the West vr 6 
okt | To My Beloved vr 15 sep 

Doetinchem
4 Filmhuis/Gruitpoort
Hofstraat 2 | 0314-340 943 | gruit-
poort.nl 
The Big Sick do 28 en za 30 sep, 
20.30 | di 3 okt, 14.00 en 20.30 | zo 
8 okt, 20.30 | Het doet zo zeer ma 25 
sep, 20.30 | di 26 sep, 10.00 | In the 
Crosswind vr 6 en ma 9 okt, 20.30 
| za 7 okt, 15.00 | Just Like Our Pa-
rents vr 22 en zo 24 sep, 20.30 | za 
23 sep, 15.00 | Kedi do 5 en za 7 okt, 
20.30 | di 10 okt, 14.00 en 20.30 | vr 
13 okt, 16.00 | zo 15 okt, 20.30 | Loui-
se en hiver za 23 en di 26 sep, 20.30 | 
di 26 sep ook 14.00 | Retour en Bour-
gogne ma 18 sep, 20.30 | do 19 sep, 
10.00 | Sami Blood di 19 sep, 14.00 
en 20.30 | Une vie za 30 sep, 15.00 
| zo 1 en ma 2 okt, 20.30 | di 3 okt, 
10.00 | Filmdebat Het doet zo zeer 
do 21 sep, 19.30 (Wereld Alzheimer-
dag) | vr 22 sep, 15.00 | Klassieker 
Howards End zo 24 sep, 15.00 | Exhi-
bition on Screen Hieronymus Bosch 
wo 4 okt, 20.30 | vr 6 okt, 16.00 | di 
10 okt, 10.00 

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
Laweiplein 1 | lawei.nl /film | Reser-
veer via de website of bel 0512 335 
050 
L’amant double vr 6 & za 7 okt, 
20.30 | The Big Sick do 28 t/m za 30 
sept, 20.30 | Just Like Our Parents 
wo 20 & wo 27 sept, 20.30 | Kedi wo 
4 & wo 11 okt, 20.30 | Maudie do 26 & 
vr 27 okt, 20.30 | Una mujer fantás-
tica do 12, vr 13 & za 14 okt, 20.30 | 
The Nile Hilton Incident wo 18 & wo 
25 okt, 20.30 | Retour en Bourgog-
ne zo 8 okt, 11.00 | The Sense of an 
Ending do 21 t/m za 23 sept, 20.30 
| Tulipani do 19 t/m za 21 okt, 20.30 
| Film & Food Special The Hund-
red-Foot Journey vr 15 sept, 19.00 | 
Lunchfilm Rodin do 5 okt, 10.30 

Eindhoven
4 Plaza Futura/Natlab
Kastanjelaan 500 | 040-294 6848 | 
natlab.nl | Raadpleeg de website 
voor het volledige programma
120 BPM do 28 sep | City of Ghosts 
do 21 sep | Dikkertje Dap wo 4 okt | A 
Family Quartet do 28 sep | Die gött-
liche Ordnung do 14 sep | In Blue do 
14 sep | Loveless do 5 okt | Manifes-
to do 5 okt | Tulipani do 21 sep | Vic-
toria and Abdul do 21 sep | Wind Ri-
ver do 14 sep 

4 Filmhuis De Zwarte Doos
TU/e terrein | 040-247 5348 of 
040-2474900 (ma t/m wo) | de-
zwartedoos.nl | Aanvang: 20.00, 
tenzij anders vermeld 
Dunkirk ma 9 t/m wo 11 okt | Get Out 
ma 18 t/m wo 20 sep | Logan ma 11 
t/m wo 13 sep | Raw ma 2 t/m wo 4 
okt | Well Fed di 26 sep, 19.30 | Zero 
Days ma 25 sep, 19.30 

Emmen
4 Filmhuis Emmen
Westeinde 70 | 0591-668 250 | 
filmhuisemmen.nl 
Auf Einmal ma 25 sep, 20.15 | wo 27 
sep, 19.00 | I Am Not Your Negro ma 
18 sep, 20.15 | wo 20 sep, 19.00 | Lit-
tle Men di 19 sep, 19.00 | Pop Aye di 
10 okt, 19.00 | La Región Salvaje ma 
9 okt, 20.15 | wo 11 okt, 19.00 | Sami 
Blood di 26 sep, 19.00 | Süskind di 
3 okt, 19.00 | The Teacher ma 2 okt, 
20.15 | wo 4 okt, 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 
Pop Aye do 21 sep en wo 4 okt, 20.00 
| Retour en Bourgogne di 26, vr 29 en 
za 30 sep, 20.00 | Sage femme vr 22 
sep en wo 4 okt, 13.30 | vr 22 sep, wo 
27 sep, do 28 sep en di 3 okt, 20.00 
| Sense of an Ending vr 15 en wo 20 
sep, 13.30 | di 19 en wo 20 sep, 20.00 

Gouda
4 Filmhuis
Lethmaetstraat 45 | 0182-522 200 | 

filmhuisgouda.nl
Aquarius do 14 sep en di 26 sep, 
20.00 | zo 17 sep, 11.00 | zo 24 sep, 
16.00 | di 3 okt, 14.00 | Buena Vista 
Social Club: Adios vr 15 sep, 15.30 
| Hampstead do 5 okt en di 17 okt, 
20.30 | di 10 okt, 14.00 | Kedi wo 4 
okt, 16.00 | zo 8 okt, 14.00 | Loui-
se en hiver vr 15 sep, 21.45 | di 19 sep, 
14.00 | Maudie do 28 sep, di 3 okt, 
ma 9 okt en wo 18 okt, 20.30 | za 30 
sep, 18.30 | zo 8 okt, 11.00 | La mort 
de Louis XIV ma 18 sep, 20.30 | vr 22 
sep, 15.30 | Una mujer fantástica 
vr 6 okt, 19.00 | za 7 okt, 18.30 | The 
Nile Hilton Incident vr 6 okt, 21.45 | 
zo 8 okt, 20.00 | Retour en Bourgog-
ne za 16 sep, 18.30 | wo 20 sep, zo 
24  20.30 | Summer 1993 zo 17 sep, 
16.00 | vr 22 sep, 21.45 | zo 24 sep, 
11.00 | wo 27 sep, 20.30 | vr 29 sep, 
15.30 | za 30 sep, 21.15 | Tramontane 
zo 17 sep, 20.30 | za 23 sep, 21.15 | vr 
29 sep, 19.00 | ma 2 okt, 20.30 | Una 
za 16 sep, 21.15 | Vincent vr 15 sep 
en vr 22 sep, 19.00 | di 19 sep en ma 
25 sep, 20.30 | vr 29 sep, 21.45 | zo 1 
okt, 11.00 | Wakefield zo 1 okt, 20.00 
| wo 4 okt en di 10 okt, 20.30 | vr 6 
okt, 15.30 | za 7 okt, 21.15 | Walk With 
Me zo 8 okt, 16.00 | wo 11 okt, 20.30 | 
Zaatari Djinn do 21 sep, 20.30 | za 23 
sep, 18.30 | di 26 sep, 14.00 

Groningen
4 Groninger Forum
Hereplein 73 | 050-312 0433 | gro-
ningerforum.nl | Raadpleeg de 
website voor exacte data en aan-
vangstijden
Premières 120 BPM vanaf do 28 sep 
| City of Ghosts vanaf do 21 sep | Fé-
licité vanaf do 14 sep | Loveless van-
af do 5 okt | Maudie vanaf do 14 sep 
| Tulipani vanaf do 21 sep | Victo-
ria and Abdul vanaf do 21 sep | Walk 
With Me vanaf do 28 sep | Groningse 
Nieuwe #73 Off the Beaten Path zo 
17 sep | Amongst friends ma 18 sep | 
Docs A Family Quartet wo 4 okt | Sa-
fari wo 20 sep | wo 11 okt (titel nog 
niet bekend) | Your Cinema #4 wo 
20 sep | Royal Opera House La Bohè-
me di 3 okt (live) | zo 8 okt (encore) | 
The Magic Flute wo 20 sep (live) | zo 
24 sep (encore) | International Mo-
vie Night Tulipani ma 25 sep | Cine-
madiner Retour en Bourgogne di 26 
sep | Ciné-club La fille de Brest di 
26 sep | di 10 okt (titel nog niet be-
kend) | Exhibition on Screen David 
Hockney zo 1 okt | Mijlpalen film Ma-
deliefjes ma 2 okt | Boek & Film The 
Circle do 5 okt | De filmclub #1 vr 6 
okt | AFFR in Groningen za 7 en zo 8 
okt | Italiafilm Io sono li ma 9 okt 
4 RKZ Bios
Emmastraat 15-s101 | 050-526 
2482 | rkzbios.nl 
The Edge of Seventeen za 16 en ma 
18 sep, 20.30 | Just Like Our Parents 
zo 23 en ma 25 sep, 20.30 | Oor-
spraak - The Art of Podcasting zo 1 
okt, 16.00 | Summer 1993 za 30 sep 
en ma 2 okt, 20.30 

Haarlem
4 Filmschuur
Lange Begijnestraat 9 | 023-517 
3910 | filmschuur.nl
Verwacht 120 BPM vanaf do 28 sep 
| City of Ghosts vanaf di 21 sep (za 
23 sep met inleiding) | In Blue van-
af do 14 sep | A Family Quartet zo 1 
okt, 11.15 | Liefde is aardappel zo 15 
okt, 11.15 | Loveless vanaf do 5 okt 
(za 7 okt met inleiding) | Loving Vin-
cent vanaf do 26 okt | Maudi vanaf 

Naast een tedere 
vertelling is Knife 
in the Clear Water 
ook een erg mooie 
film. Picturaal, 
met veel aandacht 
voor belichting en 
kadrering, en — in 
tegenstelling tot 
wat je zou ver-
wachten bij een 
film waarin de 
landschappelijke 
omgeving zo’n 
grote rol speelt — 
in het klassieke, 
bijna vierkante 
Academy-for-
maat.
11111
Sasja Koetsier in de 
Filmkrant

Nog meer over film weten? 
De Filmkrant komt live in de 
filmtheaters. Filmkrantme-
dewerkers geven elke maand 
intro’s bij speciaal geselec-
teerde films en daarnaast 
inleidingen, lezingen, Q&A’s 
en workshops bij andere 
films uit het actuele aanbod.

4 Alkmaar | Filmhuis
� Story of Film, reeks van 10 avon-
den | 4, 11, 18, 25 oktober, vervolg in 
november, 19.30 uur | André Waar-
denburg, Dana Linssen 

4 Groningen | GroningerForum
� Madeliefjes | 2 oktober, 20.30 
uur | Gerlinda Heywegen

4 Haarlem | Filmschuur
� In Blue | 16 september, 16.45 uur 
| Jos van der Burg
� City of Ghosts | 23 september, 
17.00 uur | Jos van der Burg
� 120 BPM | 30 september, 16.00 
uur | Ronald Rovers
� Loveless | 7 oktober, 16.15 uur | 
Hugo Emmerzael

4 Hengelo | Filmhuis 
� Taxi Driver | 8 oktober, 15.00 uur 
| Gerlinda Heywegen

4 Rijswijk | Filmhuis
� Julieta | 30 september, 13.00 
uur | Gerlinda Heywegen

Raadpleeg ook de agenda van uw 
filmtheater. Voor meer informa-
tie en boekingen FILMKRANT.NL/
FILMKRANTLIVE

Arab Film Festival
Kennis van zaken is voor veel men-
sen geen voorwaarde om luidkeels 
meningen over de Arabische we-
reld te verkondigen. Wie verder wil 
kijken dan clichés, vooroordelen 
en halve waarheden kan het Arab 
Film Festival bezoeken. Het festi-
val, dat van 11 t/m 15 oktober in Ci-
nerama in Rotterdam wordt ge-
houden, zoekt het niet in de over-
schreeuwende mening, maar in 
een veelzijdig beeld van de Arabi-
sche wereld. Dat wil niet zeggen 
dat het festival de controverse 
schuwt, want het vertoont ook 
films over gevoelige kwesties. Het 
festival opent met de komische 
roadmovie Ali, the Goat and Ibra-
him van de Egyptische regisseur 
Sherif el Bendary. Een genezer 
stuurt twee mannen op pad. De 
een is verliefd op zijn geit en de an-
der heeft last heeft van rare gelui-
den in zijn hoofd. Als ze magische 
stenen in de Middellandse Zee, de 
Rode Zee en de Nijl gooien zullen 
ze genezen van de vloek die op hen 
rust. Makkelijker gezegd dan ge-
daan, want onderweg belanden ze 
in bizarre situaties. Uit Egypte 
komt ook Mawlana (Magdy Ah-
med Aly). De film voert een sjeik op 
die opvattingen verkondigt die niet 
stroken met dogmatische religieu-
ze opvattingen. Het volk vindt het 
prachtig en de prediker wordt een 

tv-beroemdheid. De autoriteiten 
zien het met lede ogen aan en pro-
beren hem onschadelijk te maken. 
“Mawlana zal zeker een van de 
meest bediscussieerde films in de 
regio worden”, schreef het interna-
tionale filmvakblad Variety in een 
recensie. Uit Algerije komt En at-
tendant les hirondelles (Karim 
Moussaoui), dat aan de hand van 
de levens van een projectontwik-
kelaar, een neuroloog en een jonge 
vrouw een beeld schetst van he-
dendaags Algerije. 

Het Arab Film Festival besteedt 
ook aandacht aan Syrië. Regisseur 
Alfoz Tanjour zoekt het met A Me-
mory in Khaki niet in gruwelijke 
wreedheden, maar probeert iets 
zichtbaar en voelbaar te maken van 
wat er in zijn hoofd, en de hoofden 
van andere gevluchte Syriërs, om-
gaat. En zoals altijd staat er ook 
een klassieker op het programma. 
Deze keer is dat Wechma van de 
Marokkaanse regisseur Hamid Be-
nani. Het drama uit 1971 portret-
teert een jongen die rebelleert te-
gen zijn autoritaire adoptiefamilie. 
Benani maakte de film met een 
klein budget als een persoonlijke 
en urgent drama. De film was in-
dertijd geen succes, maar in latere 
jaren groeide de waardering. 

ARABFILMFESTIVAL.NL

ALI, THE GOAT AND IBRAHIM



do 14 sep | Victoria and Abdul vanaf 
do 21 sep | Walk With Me za 30 sep, 
14.00 | ma 2 okt, 19.15 | di 3 okt, 14.15 
| Previously Unreleased Safari ma 18 
sep, 19.15 | Eenmalig Blessed Bene-
fit ma 25 sep, 19.15 | Wind River ma 
18 sep, 21.15 | Cracking the Frame 
Everybody knows…Elizabeth Murray 
ma 9 okt, 19.30 

Hardenberg
##Filmhuis Hardenberg
Badhuisplein 3 | 0523-280 353 | 
filmhuishardenberg.nl | Aanvang: 
20.00
Down to Earth di 17 en wo 18 okt | 
Lion di 3 en wo 4 okt 

Harderwijk
##Filmhuis Harderwijk/
Catharinakapel
Klooster 1 | 0341-419 500 | film-
huisharderwijk.nl | Aanvang: 20.15
Brimstone ma 25 sep, 20.15 | Don-
keyote zo 1 okt, 20.15 | di 3 okt, 14.00 
| Het doet zo zeer do 21 sep, 20.15 | 
Hier ben ik zo 8 okt 20.15 | di 10 okt 
14.00 | Pop Aye 18 sep, 20.15 | 19 sep, 
14.00 | Retour en Bourgogne za 7 en 
ma 9 okt, 20.15 | Sage femme zo 24 
sep, 20.15 | di 26 sep, 14.00 | Vin-
cent za 16 en zo 17 sep, 20.15 | Whit-
ney: Can I Be Me do 28 sep en ma 2 
okt, 20.15 

Heemskerk
##Fh Heemskerk/Gebouw de 
Cirkel
Cirkel 1 | 0251-214 720 | filmhuis-
heemskerk.nl | Aanvang: 20.00
Caîni zo 15 okt | The Fury of a Patient 
Man zo 8 okt | Howards End zo 22 
okt | Mountain zo 1 okt | Una mujer 
fantástica zo 29 okt 

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

spiegel.nl
En amont du fleuve zo 1 okt, 14.00 
| ma 2 okt, 20.00 | Daughters of 
Dust vr 15 sep, 20.00 | The Fury of 
a Patient Man do 28 t/m za 30 sep, 
20.00 | Kedi do 5 t/m za 7 okt en ma 
9 okt, 20.00 | Quality Time do 21 en 
vr 22 sep, 20.00 | The Teacher za 23 
sep, 20.00 | zo 24 sep, 14.00 | Toni 
Erdmann zo 17 sep, 20.00 | Une vie 
do 14 en za 16 sep, 20.00 | vr 15 sep, 
14.00 | Filmclub de Spiegel Godless 
zo 8 okt, 14.00 

Helmond
##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
##Filmhuis Hengelo
Beursstr 44 | 074-255 6789 | film-
huishengelo.nl 
Hidden Figures do 14 en za 16 sep, 

20.15 | vr 15 sep, 16.00 | I Am Not 
Your Negro vr 13 okt, 16.00 | wo 18 
okt, 20.15 | King of the Belgians do 5 
t/m za 7 okt, 20.15 | Little Men do 28 
en za 30 sep, 20.15 | vr 29 sep, 16.00 
| Sami Blood vr 29 sep, 20.15 | wo 4 
okt, 20.15 | The Sense of an Ending 
do 21, vr 22 en wo 27 sep, 20.15 | zo 
24 sep, 15.00 | Voir du Pays vr 15, wo 
20 en za 23 sep, 20.15 | Music & Mo-
vies Frank Zappa: Eat That Questi-
on do 21 sep, 19.30 | Klassieker Taxi 
Driver zo 8 okt, 15.00 (met inleiding) 
| wo 11 okt, 20.15 | Coming Out Fes-
tival Carol vr 13 okt, 20.15 | The Da-
nish Girl za 14 okt, 20.15 | Moonlight 
do 12 okt, 20.15 

Hilversum
##Filmtheater
Herenplein 5 | 035-623 5466 | 
filmtheaterhilversum.nl | Raad-
pleeg de website voor aanvangstij-
den
Verwacht 120 BPM vanaf do 28 sep 
| 45 Years vanaf di 19 sep | Borg/
McEnroe vanaf wo 11 okt | Du Fors-
vinder vanaf wo 4 okt | A Family 
Quartet vanaf zo 24 sep | Loveless 
vanaf wo 4 okt | Manifesto vanaf wo 
4 okt | Die Mitte der Welt vanaf ma 
18 sep | The Nile Hilton Incident van-
af ma 2 okt | Tulipani vanaf wo 20 
sep | Victoria and Abdul vanaf wo 
20 sep | Walk With Me vanaf wo 27 
sep | Youth (La giovinezza) vanaf zo 
22 okt | You Were Never Really Here 
vanaf wo 18 okt | Cracking the Frame 
Jaco vanaf vr 22 sep | Vredesweek 
Hilversum Layla M. vanaf vr 22 sep | 
Exhibition on Screen David Hockney 
at the Royal Academy of Arts van-
af do 28 sep | Movies that Matter No 
Place for a Rebel vanaf di 10 okt 

Hoogeveen
##Luxor-Theater
JT Hoogeveen, van Echtenplein | 
0528-234 000 | filmhuishoogeveen.
nl | Aanvang: 20.15 - 22.00
20th Century Women ma 18 sep | 
Denail di 10 en ma 16 okt | The Other 
Side of Hope di 26 sep en ma 2 okt | 
Paterson di 31 okt

Hoorn
##Cinema Oostereiland
Krententuin 25 | 0229-232 296 | 
cinemaoostereiland.nl 
O.a. verwacht 120 BPM vanaf do 28 
sep | City of Ghosts vanaf do 21 sep 
| Die göttliche Ordnung vanaf do 14 
sep | In Blue vanaf do 14 sep | Maudi 
vanaf do 14 sep | Tulipani vanaf do 21 
sep | Walk With Me vanaf do 28 sep 
| Wind River vanaf do 14 sep | Previ-
ously Unreleased Safari za 16 sep, 
16.30 | di 19 sep, 20.00 

Houten
##Film Aan de Slinger
De Slinger 40 | 030-635 1024 | 
filmaandeslinger.nl | Aanvang: 
20.30
L’amant double di 26 sep | Dubbel-
spel di 12 sep | Just Like Our Parents 
di 19 sep | My Cousin Rachel do 21 en 
vr 22 sep | Retour en Bourgogne za 
9 sep | The Sense of an Ending do 14 
en vr 15 sep | Vicoroy’s House do 28 
en vr 29 sep 

Kampen
##Filmhuis
Burgwal 84 | Reserveren via website 

| filmhuiskampen.nl | Aanvang: 
20.30, zondagfilm: 16.00
The Big Sick vr 15 en za 16 sep | Dub-
belspel vr 22 en za 23 sep | La fille de 
Brest vr 13 en za 14 okt | Sami Blood 
vr 6 en za 7 okt | Viceroy’s House vr 
20 en za 21 okt | Vincent vr 27 en za 
28 okt 

Leeuwarden
##Slieker Film
Wilhelminaplein 92 | Reserveringen 
058-205 0320 (tijdens kassa-uren) 
| sliekerfilm.nl | Raadpleeg de web-
site voor het volledige programma 
The Beguiled do 28 sep | Cargo do 
28 sep | A Family Quartet do 5 okt 
| In Blue do 14 sep | Madi do 14 sep 
| Walk With Me do 28 sep | Docu’s 
op Donderdag Homo Sapiens do 14 
sep, 20.30 

Lelystad
##Filmtheater/Agora
Agorabaan 12 | 0320-239 239 | 
agora-lelystad.nl | Aanvang: 19.45
20th Century Women di 3 okt | Alone 
in Berlin di 26 sep | Dancer zo 24 sep 
| My Cousin Rachel di 10 okt | Souve-
nir di 19 sep 

Leusden
##De Filmtuin
De Smidse 1b | 033-495 3107 | de-
tuininleusden.nl | Vertoning van 
sept t/m mei
I, Daniel Blake ma 16 en di 17 okt | 
Down to Earth zo 22 okt (o.v.b.) | 
Moonlight ma 18 en di 19 sep | Vre-
desweek Taking Root zo 24 sep 

Lisse
##Filmhuis Lisse – Floralis-Huis 
van Cultuur
Floralisplein 69 | 0252-213 458 | 
filmhuis-lisse.nl | Aanvang: 20.30
20th Century Women di 10 okt | Don-
keyote di 3 okt | Noces (A Wedding) 
di 19 sep | Their Finest di 26 sep 

Maastricht
## Lumière Cinema
Bassin 88 | 043-321 4080 | lumiere.
nl
Premières en nieuw 120 BPM van-
af do 28 sep | Cargo vanaf do 28 
sep | City of Gods vanaf ma 25 sep 
| Detroit vanaf do 28 sep | A Family 
Quartet vanaf do 28 sep | The Fa-
rewell Party di 3 okt, 19.30 | In Blue 
vanaf do 14 sep | Loveless vanaf do 5 
okt | Manifesto vanaf do 5 okt | Mau-
di vanaf do 14 sep | Tulipani vanaf 
do 21 sep | Victoria and Abdul van-
af do 21 sep | Walk with Me vanaf do 
28 sep | Musica Sacra El abrazo de 
la serpiente vr 15 sep, 21.00 | zo 17 
sep, 19.00 | Arrival vr 15 sep, 16.30 
|za 16 sep, 21.00 | Dawson City, Fro-
zen Time za 16 sep, 16.30 | zo 17 sep, 
12.00 | Homo Sapiens za 16 sep, 
14.30 | zo 17 sep, 16.30 | Marie Heur-
tin vr 15 sep, 19.00 | zo 17, 14.30 | The 
Red Turtle vr 15 sep, 14.30 | za 16 sep, 
19.00 | Zaal 5 programmering Knife 
in the Clear water ma 18 en di 19 sep, 
21.15 | Safari wo 20, do 21, ma 25 t/m 
vr 29 sep, 21.15 | za 30 sep, 16.00 | 
Docfest vr 23 en za 24 sep | Gay Film 
Night Die Mitte der Welt wo 27 sep, 
19.00 | Exhibitions On Screen Da-
vid Hockney at the Royal Acade-
my of Arts zo 1 okt, 12.00 | wo 4 okt, 
19.00 | Nederlandse Dansdagen Mr. 
Gaga za 7 en zo 8 okt, doorlopend 
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De film had een 
plat verhaal over 
zegevieren in be-
narde omstandig-
heden kunnen 
worden, iets van 
‘mind over matter’ 
of ‘het invalide ge-
nie’, maar is niets 
van dat alles: 
Maudie is een 
klein, traag, zorg-
vuldig gemaakt 
liefdesdrama 
waarin alles draait 
om menselijke in-
teractie.
11111
Sandra Heerma van Voss in 
de Filmkrant

Transgenders
Het heeft lang geduurd maar 
transgenders zijn in de samenle-
ving hard op weg om niet langer als 
zielig en afwijkend te worden ge-
zien maar als gewone mensen. 
Tv-programma’s (Hij is een zij, 
Love me gender en Genderbende), 
films (The Danish Girl, Una mujer 
fantasticá) en tv-series (Transpa-
rent) hebben stevig bijgedragen 
aan deze ontwikkeling. Maar laten 
we de voorlopers niet vergeten. In 
Nederland zorgde het Transgender 
Film Festival in het vorige decen-
nium al voor begrip van en kennis 
over transgenders. Sinds 2011 is er 
het TranScreen Festival, dat één 
keer in de twee jaar wordt gehou-
den.  De vierde editie van het festi-
val vindt plaats van 13 t/m 17 sept. 
in Amsterdam in Kriterion, Cavia, 
Nieuwland, Amsterdam Museum, 
Vrankrijk en Mezrab. Het festival 
is, stellen de organisatoren, on-
danks de sterk toegenomen aan-
dacht voor transgenders nog hard 
nodig, omdat transidentiteiten die 
niet binnen de tweedeling man-
vrouw vallen nauwelijks serieus 
worden genomen. 

Het festival opent met My Na-

ture van de Italianen Massimiliano 
Ferraina en Gianluca Loffredo. De 
film portretteert een transman die 
een reis maakt door de Italiaanse 
natuur, waarin zijn jarenlange 
zelfhaat langzaam plaatsmaakt 
voor zelfacceptatie. 

Dat de wereld voor de meeste 
transgenders een gruwelijke plaats 
is, is onder meer te zien in de do-
cumentaire Poshida: Hidden LGBT 
Pakistan (Faizan Fiaz), dat een 
treurig beeld schetst van het 
transgenderleven in Pakistan.

Naast films zijn er discussie-
programma’s over de vele aspecten 

van transidentiteiten. Ook zijn er 
door culturele instellingen en fes-
tivals samengestelde gastpro-
gramma’s. Zo is er een programma 
met door Cinedans geselecteerde 
dansfilms en is in het Amsterdam 
Museum het video-kunstproject 
Trans*Objects te zien. Daarin 
draait het om de spanning tussen 
de mediarepresentatie van trans-
genders en de werkelijkheid. Veel 
transgenders herkennen zich niet 
in de mediabeelden, die veel in-
vloed hebben op de maatschappe-
lijke perceptie van transgenders en 
voelen zich erdoor gereduceerd tot 
alleen een lichaam waaraan ge-
sleuteld moet worden. Kortom, er 
is nog veel werk te doen.

TRANSCREEN.ORG

MY NATURE

ADVERTORIAL

No Place for a Rebel  
in MtM On Tour
Zestien jaar nadat de Oegandese 
Opono Opondo als kind werd ont-
voerd door de LRA, het rebellenle-
ger van Joseph Kony, keert hij terug 
naar huis als volwassen oorlogs-
commandant. Hij wist te ontsnap-
pen en het leger te verlaten. Nu 
moet hij zijn plek in de burger-
maatschappij zien te vinden. “Dit 
is pas het echte leven. Kom ook 
naar huis”, verkondigt Opono over 
de radio aan zijn kameraden die 
nog in de LRA zitten. Maar zonder 
zijn vertrouwde geweer worstelt 
hij met de regels van het burgerle-

ven. De Nederlandse filmmakers 
Maartje Wegdam en Ariadne Asi-
makopoulos tonen in hun docu-
mentaire No Place for a Rebel de 
moedige poging van deze jongen, 
die balanceert op de dunne lijn 
tussen slachtoffer en dader om zijn 
lot te beïnvloeden. No Place for a 
Rebel opent het nieuwe Movies 
that Matter On Tour seizoen en is in 
oktober te zien in zeventien steden 
door heel Nederland. We vertonen 
de film in combinatie met een in-
leiding of nagesprek. 

MOVIESTHATMATTER.NL

NO PLACE FOR A REBEL

ADVERTORIAL
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vanaf 11.30 | Movies that Matter No 
Place for a Rebel ma 9 okt, 19.30 | 
Gay Film Night Die Mitte der Welt di 
10 okt, 19.00 

Middelburg
4 Cinema Middelburg
Achter de Houttuinen 30 | 0118-613 
482 | cinemamiddelburg.nl
L’amant double do 28 sep, 15.30 | za 
30 sep, 19.00 | zo 1 okt, 15.00 | di 3 en 
wo 4 okt, 20.00 | Beyond the Moun-
tains and Hills vr 29 en za 30 sep, 
21.30 | ma 2 okt, 14.00 | The Big Sick 

vr 22 sep, 15.00 | za 23 en vr 29 sep, 
19.00 | zo 24, di 26, do 28 en zo 1 okt-
sep, 20.00 | wo 4 okt, 14.00 | Just 
Like Our Parents do 21 en wo 27 sep, 
20.00 | vr 22 en za 23 sep, 21.30 | 
Through the Wall do 14 en zo 17 sep, 
20.00 | vr 15 sep, 19.00 | za 16 sep, 
21.30 | ma 18 sep, 14.00 | Vicero-
y’s House vr 15 sep, 21.30 | za 16 en 
vr 22 sep, 19.00 | zo 17 sep, 15.00 | di 
19 sep, 20.00 | do 21 sep, 15.30 | ma 
25 sep, 14.00 | Avond van de Fran-
se Film La mort de Louis XIV wo 20 
sep, 20.00 | Cinema College Filmge-
schiedenis vr 29 sep, 15.00 

Middelharnis
4 Fh Middelharnis (Het Diekhuus)
Beneden Zandpad 7 | 0187-482 400 
| Aanvang: 20.00 | hetdiekhuus.nl 
La ciel flamand do 14 sep, 20.00 
| Collateral Beauty wo 4 okt | Een 
echte Vermeer do 28 sep, 20.00 | 
The Girl on the Train wo 11 okt | Man-
chester by the Sea wo 25 okt, 20.00 
| The Salesman do 5 okt, 20.00 | Toni 
Erdmann do 21 sep, 20.00 | Water-
boys do 12 okt, 20.00 | Avondje Bert 
Haanstra Van Fanfare tot Alleman 
wo 18 okt, 20.00 

Neerijnen
4 Stroomhuis Neerijnen
Van Pallandtweg 1 | 06-1347 3992 | 
stroomhuisneerijnen.nl | Aanvang: 
19.30 
Jules et Jim do 14 sep | Twelve Years 
a Slave do 26 okt | Superleesclub do 
5 okt, 17.30 - 22.00 Met boekbespre-
king, diner (geïnspireerd op het boel) 
en de verfilming van het door lees-
kringen gekozen boek (zie de website 
voor de keuzefilms)

Nieuwegein
4 FTN/Wolff Nieuwegein
Passage 102 | 030-604 5678 | 
filmtheaternieuwegein.tk | Aan-
vang: 20.15
The Big Sick di 19 sep | The Sense of 
an Ending di 26 sep 

Nijmegen
4 Filmhuis O42
Oranjesingel 42 | 024 303 1111 | 
filmhuiso42.nl | Raadpleeg de web-
site voor het actuele programma
O.a. verwacht Safari vanaf do 14 sep 
4 Lux
Mariënburg 38-39 | 024-381 6859 | 
lux-nijmegen.nl
Verwacht 120 BPM vanaf do 28 sep 
| Blade Runner 2049 vanaf do 5 okt 
| City of Ghosts vanaf do 21 sep | 
Detroit vanaf do 28 sep | A Family 
Quartet vanaf do 28 sep | In Blue 
vanaf do 14 sep | Die göttliche Ord-
nung vanaf do 14 sep | Maudie van-
af do 14 sep | Mother! vanaf do 14 
sep | Tulipani vanaf do 21 sep | Victo-
ria and Abdul vanaf do 21 sep | Walk 
With Me vanaf do 28 sep | Wind Ri-
ver vanaf do 14 sep 

Oirschot
4 Filmclub/Rabotheater De Enck
De Loop 67 | 0499-572 691 | deenck.
nl
The Revenant di 19 sep, 20.15 

Oldenzaal
4 Filmhuis/Stadstheater De Bond
Molenstraat 25 | 0541-511 094 | 
filmhuisoldenzaal.nl
Bram Fischer di 19 en wo 20 sep | 
Django di 26 sep | Manchester by 
the Sea di 10 en wo 11 okt | Speci-
al The Beatles, Eight Days a Week vr 
6 okt (locatie Kleintje FH, Koetshuis 
Marktstraat 15) | Overijssels Film 
Festival Auf Einmal di 24 en wo 25 
okt (met inleiding) 

Oss
4 Cultuurpodium Groene Engel
Kruisstraat 15 | 0412-405 504 | 
groene-engel.nl
L’amant double zo 15 t/m di 17 okt, 
20.30 | ma 16 okt ook 16.00 | La fille 

de Brest zo 1 okt t/m di 3 okt, 20.30 | 
ma 2 okt ook 16.00 | Retour en Bour-
gogne zo 17 t/m di 19 sep, 20.30 |  ma 
18 sep ook 16.00 | Sage femme zo 24 
t/m di 26 sep, 20.30 | ma 25 sep ook 
16.00 | Vincent zo 8 okt t/m di 10 okt, 
20.30 | ma 9 okt ook 16.00 | Walk 
With Me wo 18 en do 19 okt, 20.30 | 
Buitenbios | Demain tout commen-
ce vr 15 sep, 20.30 | La La Land do 
14 sep, 20.30 | Exhibition on Screen 
David Hockney at the Royal Acade-
my of Arts wo 4 okt, 16.00 en 20.30 

Oudenbosch
4 Filmtheater Fanfare
Utopiazaal (Markland College) | 
Pagnevaartweg 7 | 0165-314 503 | 
filmtheaterfanfare.nl | Aanvang: 
20.15, tenzij anders vermeld
Die göttliche Ordnung do 5 okt | 
Hampstead do 28 sep | Retour en 
Bourgogne do 14 sep | Summer 1993 
do 21 sep | Filmzondag Howards End 
zo 8 okt, 11.00 (met inleiding) 

Purmerend
4 Filmhuis Purmerend
Kerkstraat 11 | 0299-416 506 (re-
serveringen via internet) | film-
huispurmerend.nl 
20th century women di 26 sep, 
13.30 en 20.30 | Hidden figures za 16 
sep, 20.30 | di 19 sep, 13.30 en 20.30 
| Lady Macbeth vr 15 sep, 20.30 | zo 

17 sep, 13.30 | Little men za 30 sep, 
20.30 | Sami blood vr 29 sep, 20.30 
| A United Kingdom di 10 okt | Ver-
dwijnen vr 22 en za 23 sep, 20.30 | 
Waldstille vr 6 okt | The Zookeeper’s 
Wife di 3 okt 

Roermond
4 ECI Cultuurfabriek
ECI 13 | 0475-317 171 | ecicultuurfa-
briek.nl
Beyond the Mountains and Hills 
vanaf do 14 sep | The Big Sick van-
af do 21 sep | Caini vanaf do 14 sep | 
Just like our Parents vanaf do 5 okt | 
La Mort de Louis IVX vanaf do 5 okt 
| My Cousin Rachel vanaf do 14 sep | 
Retour en Bourgogne vanaf do 14 sep 
| Rock’n Roll vanaf do 28 sep | Una 
vanaf do 21 sep | Viceroy’s House 
vanaf do 21 sep | CineFest: Film ver-
sus literatuur Sprakeloos vr 15 sep, 
19.30 (met nagesprek en borrel) | Ci-
neMaster za 16 sep, 15.30 | Korte 
Nederlandse films met o.a Luciënne 
Venner za 16 sep, 19.30 | La Mort de 
Louis IVX za 16 sep, 21.00 | De kunst 
van de Russische Avant-Garde De 
Kleur van de Granaatappels zo 1 okt, 
14.00 (+ verhaal concert) 

Rotterdam
4 KINO Rotterdam
Gouvernestraat 129-133 | 010 268 
1160 | kinorotterdam.nl 

Zwarte Prestatie Maand
Treurige verhalen in overvloed 
over achterstelling en discrimina-
tie van zwarte mensen in domi-
nante witte maatschappijen, maar 
Black Achievement Month laat de 
culturele prestaties zien die zwarte 
mensen ondanks alle barrières re-
aliseren. Het evenement – een 
maand aandacht voor prestaties 
van zwarte mensen – werd vorig 
jaar voor het eerst georganiseerd. 
Het was een succes, merkte Antoin 
Deul, interimdirecteur van het Na-
tionaal Instituut Nederlands Sla-
vernijverleden en Erfenis, dat het 
evenement organiseerde. “Ik dacht 
tijdens de Black Achievement 
Month vorig jaar: “Dit is een Black 
Renaissance ‘in the making’ en dát 
in dat koude kikkerlandje van 
ons!” En: “Een enorme honger in 
mij werd gevoed en het voelde niet 
alleen als een erkenning en her-
kenning, maar ook als eindelijk 
thuiskomen.” 

Hopelijk heeft Deul een jaar la-
ter weer trek, want ook op de 
tweede editie van de Black Achie-
vement Month, van 29 sept. t/m 
29 okt. in Den Haag, Rotterdam en 
Amsterdam, valt weer veel fraais te 
beleven. Zoals de spetterende 
show Black Renaissance, met bij-
dragen van onder meer danser Mi-
chaela DePrince (Het Nationale 
Ballet), Untold en Pink Oculus. 
Bijzonder is ook het meertalige 
theaterconcert Malcolm X, een sa-
menwerking van podiumtalent uit 
Brussel, Antwerpen, Amsterdam 
en Londen. En er is het muzikale 
theaterstuk Lieve Hugo, A Poku 
Tori, een hommage aan het leven 
van de legendarische Surinaamse 
volkszanger Julius Theodoor Hugo 
Uiterloo, beter bekend als Lieve 
Hugo.

Naast theater- en muziekvoor-
stellingen zijn er filmvertoningen. 
EYE participeert in de Black 
Achievement Month met drie films 
van Spike Lee: She’s Gotta Have It 

(1986), Malcolm X en het niet in 
Nederland uitgebrachte Chi-Raq 
(2015), een satire waarin vrouwen 
in Chicago in seksstaking gaan met 
als eis dat er een einde komt aan de 
bendemoorden. LantarenVenster 
vertoont vier films in het Black 
Achiement Month-onderdeel 
‘zwart LHBTI’. Kiki (Sara Jordenõ, 
2016) is een documentaire over 
zwarte LHBTI-jongeren in New 
York; de speelfilm Looking for 
Langston (Isaac Julien, 1989) 
schetst vanuit het perspectief van 
de gay-scene een beeld van de 
Harlem Renaissance, een bewe-
ging van zwarte kunstenaars in de 
jaren twintig; in de komedie Tan-
gerine (Sean Baker, 2015) slaan 
twee zwarte transgenderprostitu-
ees zich een weg door het leven; en 
in de speelfilm The Watermelon 
Woman (Cheryl Dunye, 1996) ont-
dekt een filmmaker dat een door 
haar bewonderde zwarte actrice 
uit de jaren twintig een liefdesrela-
tie had met een witte vrouw.

Filmhuis Den Haag vertoont 
Sporen van suiker (Ida Does, 2017), 
waarin Noraly Beyer en Typhoon 
hun familiegeschiedenis ontrafe-
len; Poetry Is an Island – Derek 
Walcott (Ida Hoes, 2013), een do-
cumentaire over dichter Derek 
Walcott; en Mi ta hasi mi kos (Wil-
ma Ligthart,. 2016), een docu-
mentaire over de Curaçaose actri-
ce Rina Penso. Filmtheater Rialto, 
ten slotte, vertoont Anton de Kom 
– Wij slaven van Suriname (Frank 
Zichem, 1999), over het leven van 
de Surinaamse vrijheidsstrijder; 
Wij slaven van Suriname: Louis 
Doedel (Frank Zichem, 1999), over 
de Surinaamse vakbondsactivist 
Louis Doedel); en eveneens Wilma 
Ligtharts Mi ta hasi mi kos. Isaac 
Julien, Ida Hoes, Frank Zichen en 
acteerdiva Rina Penso zijn bij de 
vertoningen van hun films aanwe-
zig.

BLACKACHIEVEMENTMONTH.NL

Stilistische 
schoonheid heeft 
de film zeker, 
maar ook die is 
vaak weinig sub-
tiel. Zoals de vele 
weerspiegelingen 
van een hoofdper-
sonage dat vooral 
(als zichzelf) ge-
zien wil worden. 
Of de karikaturaal 
harde tegenwind 
waarin Marina op 
straat voorover 
hangt en die, nou 
ja, de tegenwind 
verbeeldt die ze 
van de wereld er-
vaart.
11111
Kees Driessen over Una 
mujer fantástica in de 
Filmkrant

CHI-RAQ

Films die ertoe doen
De zomer is voorbij, dus start Mo-
vies That Matter On Tour. Films die 
veel indruk maakten op het Movies 
That Matter Film Festival afgelo-
pen voorjaar gaan op tournee door 
filmtheaters in zeventien steden. 
Van oktober t/m mei is in deze the-
aters op een vaste dag en vast tijd-
stip een imponerende film te zien, 
met een inleiding of nagesprek. De 
reeks opent met de documentaire 
No Place for a Rebel van Maartje 
Wegdam en Ariadne Asimakopou-
los. De film volgt de jongeman Op-
ono Opondo, die zestien jaar gele-
den in Oeganda als kind werd ont-
voerd door Joseph Kony’s Leger 
van de Heer. Hij was een van de 
vele duizenden kinderen die tot 
kindsoldaat werden gedrild. Na 
zijn ontsnapping na vele jaren zit 
de samenleving op zijn zachtst ge-
zegd niet op hem te wachten. Men 
wantrouwt ex-kindsoldaten, want 
hoe onvrijwillig was hun leven bij 
de guerrilla? Ook kunnen veel 
ex-kindsoldaten nauwelijks weer 
wennen aan een regulier burgerle-
ven. Ook Opondo worstelt met het 
vinden van een nieuwe plek in de 
samenleving. Hij leert brommer 

rijden, volgt een businesscursus en 
laat visitekaartjes drukken, maar 
het lukt hem niet om een nieuw 
bestaan op te bouwen. No Place for 
a Rebel toont de dunne lijn tussen 
slachtoffer- en daderschap en laat 
zien hoe een gruwelijk verleden 
niet zomaar oplost.

In november vertoont Movies 
That Matter on Tour de documen-
taire Insyriated (Philippe van 
Leeuw, 2017), over een vrouw die 
met haar familie in een apparte-
ment in Syrië probeert te overle-
ven, terwijl buiten de oorlog 
woedt. Het gezin kan geen kant op. 
De claustrofobische film toont hoe 
een liefdevol thuis in een oorlogs-
situatie in een gevangenis veran-
dert. De laatste film dit jaar is in 
december A River Below (Marc 
Grieco). De documentaire toont de 
strijd van een Braziliaanse tv-ster 
en een bioloog voor het behoud 
van de zeldzame roze dolfijn, die 
door de jacht in de Amazonerivier 
bijna is uitgestorven. Een schan-
daal zet de verhoudingen op 
scherp en legt dwingende ethische 
vragen bloot. 

MOVIESTHATMATTER.NL

INSYRIATED



O.a. verwacht Blade Runner 2049 
vanaf 5 okt | Blessed Benefit vanaf 
21 sep | City of Ghosts vanaf 21 sep 
| Detroit vanaf 28 sep | Good Time 
vanaf 12 okt | HHhH vanaf 12 okt | Lo-
veless vanaf 5 okt | Manifesto van-
af 5 okt | Mother! vanaf do 14 sep | 
Safari vanaf do 14 sep | Walk With 
Me vanaf 28 sep | Wind River van-
af do 14 sep | Specials Strange Days 
wo 27 sep en 1 okt | Texas Chainsaw 
Massacre vr 15 sep | Sneak Preview 
elke di 21.30 | Amongst Friends ma 
18 sep | Brigsby Bear wo  4 okt | Mae-
stro Morricone The Sicilian Clan za 
16 sep en 18 sep | The Untoucha-
bles za 23 sep en 25 sep | Break-
fast at KINO Loving Vincent vr 8 okt | 
Walk With Me zo 24 sep | Royal Ope-
ra House La Bohème di 3 okt (live) 
| The Magic Flute wo 20 sep | Rain-
bow Classic Victim do 21 sep en zo 
24 sep | Eastern Neighbours Fes-
tival On Tour zo 24 sep | Pearl Jam 
Let’s Play Two do 28 sep, vr 29 sep, 
zo 1 okt en ma 2 okt 
4 Lantaren Venster
Otto Reuchlinweg 996 (Gebouw 
New Orleans, Wilhelmina Pier) | 
010-277 2277 | lantarenvenster.nl
Camera Japan Festival Met katten-
films, horror en anime do 21 sep t/m 
vr 29 sep | Architectuur Filmfestival 
Rotterdam ma 4 t/m vr 8 okt Thema 
City for Sale 

Schagen
4 Fth De Luxe/Scagon Theater
Torenstraat 1B (Cultuurhuis M18) | 
0224-213 162 | filmtheaterdeluxe.nl 
| Aanvang: 20.00
Get Out do 28 en vr 29 sep | I Am Not 
Your Negro do 21 en vr 22 sep | In 
the Crosswind do 5 okt | Lady Mac-
beth do 14 en vr 15 sep | Quality Time 
vr 6 okt 

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

Schijndel
4 Filmclub Schijndel/City Theater
Hoofdstraat 145 | 073-547 4837 | 
schijndelfilm.nl | Aanvang: 20.30
Lion di 3 okt 
4 Het Gasthuis
Lidwinahof 70
Themafilms Moeder en dochter di 19 
sep, 20.00 | Wereldcinema: Iran di 
26 sep, 20.00 | Familiebanden di 10 
okt, 20.00 

Sittard
4 Filmhuis De Domijnen
Ligne 3 | 088-599-5587 | dedomij-
nen.nl
L’amant double do 28 sep t/m wo 18 
okt | Ascent vr 15, zo 17 en wo 20 sep 
| HhhH - The Man in the Iron Mask do 
5 t/m wo 11 okt | Howards End vr 29 
sep t/m zo 8 okt | Little Men do 28 
sep t/m di 10 okt | La Región Salvaje 
vr 15 t/m di 26 sep | Retour en Bour-
gogne do 14 sep t/m di 3 okt | Sage 
Femme t/m wo 20 sep | Summer 
1993 t/m wo 27 sep | Tulipani do 21 
sep t/m wo 11 okt | Viceroy’s House 
t/m di 26 sep | Walk With Me zo 24 
sep, 11.30 | Filmcursus British Film 
di 3, 10, 24, 31 okt + di  7 nov 

Stadskanaal
4  Filmliga Stadskanaal
Menistenplein 9 | 0599-610 777 | 
smoky.nl | Aanvang: 20.15
20th Century Women di 10 okt | Af-
ter the Storm di 26 sep | Magellanes 
di 24 okt | Sami Blood di 3 okt | Ver-
dwijnen di 19 sep | Voir du Pays di 31 
okt | Waldstille di 17 okt 

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

Tilburg
4 Cinecitta
Willem II straat 29 | 085-902 2996 
| cinecitta.nl | Raadpleeg de website 
voor exacte tijden en data 

Uden
4 Filmhuis De Pul
Kapelstraat 13 | 0413-265 091 | 
filmpul.com | Aanvang: 20.00
L’amant double do 26 okt | Donkyo-
te do 19 okt | Die göttliche Ordnung 
do 12 okt | King of the Belgians do 14 
sep | The Other Side of Hope do 21 
sep | Retour en Bourgogne do 5 okt | 
Vincent do 28 sep 

Utrecht
4 ’t Hoogt
Hoogt 4 | 030-232 8388 | hoogt.nl
Verwacht Blessed Benefit vanaf 
do 21 sep | Daphne vanaf do 19 okt 
| A Family Quartet vanaf do 28 sep 
| Liefde is aardappelen vanaf do12 
okt | Loveless vanaf do 5 okt | Mani-
festo vanaf do 5 okt | Walk With Me 
vanaf do 28 sep | Previously Unre-
leased Safari vanaf do 14 sep | Cha-
sing Reels - Indie filmavond Colos-
sal + Like Me vr 15 sep (double featu-
re première) | Nederlands Film Fes-
tival do 21 t/m wo 27 sep | Exhibi-
tions On Screen David Hockney at 
the Royal Academy of Arts zo 1, di 3 
en zo 8 okt | Roze Film Die Mitte der 
Welt wo 18 okt 
4 Louis Hartlooper Complex
Tolsteegbrug 1 | 030-232 0452 | 
hartlooper.nl | Raadpleeg de web-
site voor het wekelijkse programma
Verwacht 120 BPM vanaf do 28 sep 
| Cargo vanaf do 28 sep | City of 
Ghosts vanaf do 21 sep | Detroit van-
af do 28 sep | Good Time vanaf do 12 
okt | Die göttliche Ordnung vanaf do 
14 sep | In Blue vanaf do 14 sep | Lo-
ving Vincent vanaf do 26 okt | Mau-
die vanaf dio 14 sep | Mother! van-
af do 14 sep | Tulipani vanaf do 21 
sep | Victoria and Abdul vanaf do 21 
sep | Walk With Me vanaf do 28 sep | 
Wind River vanaf do 14 sep 
4 Springhaver 1 en 2
Springweg 50 | 030-231 3789 | 
springhaver.nl | Raadpleeg de web-
site voor het wekelijkse programma
Verwacht 120 BPM vanaf do 28 sep 
| Cargo vanaf do 28 sep | City of 
Ghosts vanaf do 21 sep | Detroit van-
af do 28 sep | Good Time vanaf do 12 
okt | Die göttliche Ordnung vanaf do 
14 sep | In Blue vanaf do 14 sep | Lo-
ving Vincent vanaf do 26 okt | Mau-
die vanaf dio 14 sep | Mother! van-
af do 14 sep | Tulipani vanaf do 21 
sep | Victoria and Abdul vanaf do 21 
sep | Walk With Me vanaf do 28 sep | 
Wind River vanaf do 14 sep | 
Animatiehoofdstad Job, Joris & Ma-

rieke + Frame Order & il Luster Films 
+ Winnaars HAFF 2017 zo 15 okt 

Veendam
4 Filmhuis vanBeresteyn
Museumplein 5a | 0598-317 730 | 
vanberesteyn.nl 
Bram Fischer ma 9 okt, 20.00 | Dub-
belspel di 3 okt, 19.30 | Dunkirk ma 
23 okt, 20.00 | Hampstead ma 30 
okt, 20.00 | My Cousin Rachel ma 18 
sep, 20.00 | Pop Aye ma 2 okt, 20.00 
| Retour en Bourgogne ma 16 okt, 
20.00 | Sense of an Ending ma 25 
sep, 20.00 

Veenendaal
4 Filmhuis Veenendaal
Kees Stipplein 72 (Spectrum) | 
Alleen info 06-5388 3412 | film-
huisveenendaal.nl | Aanvang: 
20.00
The Big Sick za 30 sep, 20.00 | zo 8 
okt, 14.30 | Dunkirk za 23 sep, 20.00 
| zo 1 okt, 14.30 | My Cousin Rachel 
za 16 sep, 20.00 | Sage femme zo 17 
sep, 14.30 | Viceroy’s House zo 24 
sep, 14.30 

Venlo
4 Filmtheater De Nieuwe Scene
Nieuwstraat 13 | 077-351 8183 | 
nieuwescene.nl
L’ Amant Double week do 21 sep t/m 
wo 4 okt | Câini week do 14 sep t/m 
wo 4 okt | Glory week van do 19 okt 
t/m wo 1 nov | Hampstead week do 
21 sep t/m wo 4 okt | In het hoofd van 
mijn zusje week do 14 sep t/m wo 20 
sep | Just like our Parents week do 
21 sep t/m wo 4 okt | Louise en hi-
ver t/m wo 20 sep | La mort de Lou-
is XIV week van do 19 okt t/m wo 1 
nov | Night of the Living Dead week 
van do 26 okt t/m wo 1 nov | Un Re-
gión Salvaje t/m wo 13 sep | Summer 
of 1993 t/m wo 20 sep | Una week 
van do 19 okt t/m wo 1 nov | Vicero-
y’s House t/m wo 20 sep | Victoria 
and Abdul week van do 19 okt t/m wo 
1 nov | IMBISS-Food 10-daagse do 5 
okt t/m wo 18 okt  met de films : The 
Island and the Whales | It All Starts 
With Beer | Mussles in Love | Pa-
ris Can Wait | Retour en Bourgogne | 
Spokenjagers | Theater of Life 

Vlaardingen
4 Filmtheater Het Zeepaard
Veerplein 134e (Vue Vlaardingen) 
| hetzeepaard.nl | Reserveren via 
website
The Big Sick do 5 okt, 20.30 | zo 8 
okt, 16.15 | Donkeyote do 28 sep, 
20.30 | zo 1 okt, 16.15 | I Am Not You 
Negro do 14 sep, 20.30 | zo 17 sep, 
16.15 | Just Like Our Parents do 12 
okt, 20.30 | zo 15 okt, 16.15 | Louise 
en hiver do 21 sep, 20.30 | zo 24 sep, 
16.15 | Une vie do 26 okt, 20.30 | zo 
29 okt, 16.15 

Voorschoten
4 Filmtheater Voorschoten
Prinses Marijkelaan 4 | 071-561 
2566 | filmtheatervoorschoten.nl | 
Raadpleeg de website voor de actu-
ele informatie

Waalwijk
4 Filmtheater De Leest
Vredesplein 12 | 0416-337-746 | 
deleest.nl 
The Big Sick ma 18 sep, 20.15 | 

Hampstead ma 25 sep, 20.15 | Tuli-
pani vr 22, za 23, ma 25 en vr 29 sep, 
19.45 | Wakefield ma 18 sep, 19.45 

Wageningen
4 Filmhuis Movie W
Generaal Foulkesweg 42a (‘t Ven-
ster) | moview.nl 
Donkyote do 14, zo 17 en di 19 sep, 
20.30 | Louise en hiver za 16 en wo 
20 sep, 20.30 | Una zo 24 sep, di 26 
sep, za 30 sep en di 3 okt, 20.30 | 
Wakefield za 23 sep, ma 25 sep, do 
28 sep, ma 2 okt en wo 4 okt, 20.30 
| Film & Wine Retour en Bourgog-
ne vr 15 sep, 20.30 | zo 17 sep, 16.00 
| Klassieker Taxi Driver vr 22 en vr 
29 sep, 20.30 | Film & Food Silent 
Land: The Fight for Fair Food wo 27 
sep, 20.00 

Weesp
4 Theater City Of Wesopa
Herengracht 23 | 0294-458 093 | 
wesopa.nl 
20th Century Women do 21 sep, 
20.00 | Dunkirk do 28 sep en zo 1 okt, 
20.00 | It do 26 okt, 20.00 | Lady 
Macbeth do 14 sep, 20.00 | Sage 
femme do 12 okt, 20.00 | Sense of 
an Ending do 19 okt, 20.00 | Spra-
keloos do 5 okt, 20.00 | Film & Live 
Muziek Born to Be Blue + Superfly za 
7 okt, 20.00 

Winterswijk
4 Filmhuis/Servicetheater 
Skopein
Meddosestr 4-8 | 054-352 1515 | 

filmhuiswinterswijk.nl | Aanvang: 
18.30 en 21.00
El ciudadano illustre di 26 sep | The 
Sense of an Ending di 3 okt | Their 
Finest di 19 sep | Vincent di 10 okt 

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

Zaandam
4 Filmtheater De Fabriek
Jan Sijbrandsteeg 12 | 075-631 1993 
| Reserveren via belbios | de-fa-
briek.nl | Raadpleeg de website voor 
het actuele programma

Zaltbommel
4 Filmtheater Cinemaarten
In Theater de Poorterij Nieuw-
straat 2 | Reserveren via e-mail 
cinemaarten@planet.nl | Aanvang: 
20.15
La Chana di 26 sep | Donkeyote di 
19 sep 

Zeist
4 Hotel Theater FIGI
Het Rond 2 | 030-692 7497| figi.nl /
bioscoop | Het programma wordt 
wekelijks aangevuld, raadpleeg de 
website voor het complete pro-
gramma

Nicolas Roeg
Hij is 89 jaar en maakte tien jaar 
geleden met Puffball zijn laatste 
film, maar jonge filmmakers die 
geen ingesleten paden willen be-
wandelen doen er goed aan zijn 
werk te bestuderen. We hebben het 
natuurlijk over de Britse filmmaker 
Nicolas Roeg, wiens werk veel te 
weinig te zien is. Worm in Rotter-
dam doet er iets aan door 18 okto-
ber Roegs vroege klassieker Walk-
about te vertonen. Roegs carrière is 
even grillig als zijn films. De Brit 
begon in 1947 als editor en maakte 
daarna furore als een uitstekende 
cameraman. Hij draaide onder 
meer beelden voor Lawrence in 
Arabia (1962), maar werkte ook 
voor François Truffaut (Fahrenheit  
451) en Jon Schlesinger (Far From 
the Madding Crowd, 1967). In 1970 
maakte Roeg een controversieel 
regiedebuut als coregisseur met 
Performance. De film was door 
Warner bedoeld als stervehikel 
voor Mick Jagger, maar onder regie 
van David Cammell en Roeg werd 

het een giftig mengsel van seks, 
geweld en identiteitsverwarring. 
Warner was not amused en liet de 
film twee jaar op de plank liggen. 
Zoiets is nooit slecht voor de repu-
tatie van een debuterende filmma-
ker. Een jaar later maakte Roeg zijn 
solodebuut met Walkabout. Daar-
in zijn een tienerdochter en haar 
zevenjarige broertje in de outback 
van Australië na de zelfmoord van 
hun vader volledig op elkaar aan-
gewezen. Als ze een Aboriginal 
ontmoeten, wordt hij hun steun en 
toeverlaat in de wildernis, maar als 
ze de bewoonde wereld bereiken, 
blijkt deze gevaarlijker dan de rui-
ge natuur.

Voorafgaande aan Walkabout 
vertoont Worm het half uur du-
rende Dear Lorde (Emily Vey Duke 
en Cooper Battersby, 2015). Daarin 
zoekt een meisje, dat botten verza-
melt, contact met haar helden, on-
der wie primatoloog Jane Goodall 
en de Nieuw-Zeelandse popster 
Lorde. WORM.ORG
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Kim kiest het per-
spectief van de 
Noord-Koreaan 
om zijn eigen land 
met nieuwe ogen 
te zien. Onrustige 
en onscherpe 
handheld shots 
visualiseren wat 
de winkelstraat 
met de commu-
nistische visser 
doet. Opgejaagd 
poogt hij te vluch-
ten hij van een po-
litiek-economisch 
systeem waar hij 
niet uit kan ont-
snappen.
11111
Hugo Emmerzael over The 
Net in de Filmkrant

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

American Made      11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

The Beguiled      11111 11111 111231 111231 11111 111231 11111 111231 11111 11111 11111

Félicité       11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Girls Trip      11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Die Göttliche Ordnung      11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

In Blue      11111 11111 111231 11111 11111 111231 11111 11111 111231 11111 11111

Kidnap      11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Knife in the Clear Water      11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Logan Lucky      11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Love is Thicker Than Water      11111 11111 11111 11111 11111 112311 11111 11111 11111 11111 11111

Maudie      11111 111231 11111 111231 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111

Una mujer fantástica      11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

The Net      11111 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 111231 11111 11111

The Nile Hilton Incident      11111 11111 11111 111123 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111

The Only Living Boy in New York      11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Patti Cake$      11111 11111 111231 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111

Shot Caller      11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Terminator 2      11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Tulip Fever      11111 11111 11111 112311 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Wind River      11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
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Zevenaar
4 Filmhuis Zevenaar
Wittenburgstr 14 | 0316-331 527 | 
Reserveringen 0316-344 250 (na 
19.15) | filmhuiszevenaar.nl 
Auf Einmal do 14 sep, 14.30 | ma 25 
sep, 20.15 | Broers di 26 sep, 10.30 
| wo 27, vr 29 sep, 14.30 | vr 18 au-
gustus 14.30 | do 21, za 23 sep, ma 
2, di 3 okt, 20.15 | La Chana  ma 25 

sep, 14.30 |ma 18, wo 20 sep, 20.15 
| Django di 19 sep, 20.15 | Het doet 
zo zeer zo 24 sep, 14.30 | The Eagle 
Huntress di 19 sep, 10.30 | ma 18, do 
21, di 26 sep, zo 1 okt, 14.30 | do 14, 
za 16, vr 22 sep, 20.15 | The Fury of a 
Patient Man di 19 sep, 14.30 |vr 15, 
wo 27 sep, 20.15 | Mountain di 3 okt, 
14.30 | vr 29 sep, zo 1 okt, 20.15 | The 
Promise di 3 okt, 10.30 | ma 2, wo 4 
okt, 14.30 | do 28, za 30 sep, 20.15 | 

Sami Blood zo 17 sep, 20.15 | Vicer-
oroy’s House vr 22, do 28 sep, 14.30 | 
di 26 sep, wo 4 okt, 20.15 

Zierikzee
4 Filmtheater Zierikzee
Korte Nobelstraat 37-39 | 0111-411 
223 | fizi.nl
L’amant double ma 18, za 23 en ma 
25 sep, 20.00 | Donkeyote wo 27 sep 

en wo 4 okt, 20.00 | Get Out do 28 
sep, za 30 sep en ma 9 okt, 20.00 
| Indivisibili vr 29 sep en ma 2 okt, 
20.00 | Kedi zo 17 sep, 20.00 | zo 21 
sep, 14.00 | My Cousin Rachel vr 22 
en zo 24 sep, 20.00 | di 26 sep, 14.00 
| Sage femme do 14 en za 16 sep, 
20.00 | Viceroy’s House vr 15 en do 
21 sep, 20.00 | di 19 sep, 14.00

Zoetermeer
4 Filmhuis Cameo
Theaterplein 10 | filmhuiscameo.nl 
| Raadpleeg de website voor de 
actuele informatie

Zutphen
4 Filmtheater Luxor
Houtmarkt 64 | 0575-513 750 | 
luxorzutphen.nl | Raadpleeg de 
website voor de actuele informatie

Zwolle
4 Filmtheater Fraterhuis
Blijmarkt 25 | Reserveren via web-
site | filmtheaterfraterhuis.nl
Premières Borg/McEnroe vanaf do 
12 okt | Du Forsvinder vanaf do 5 okt 
| The Glass Castle vanaf do 19 okt | 
HhhH - The Man with the Iron Heart 
vanaf do 12 okt | Kleine IJstijd van-
af do 19 okt | Loveless vanaf do 5 
okt | Loving Vincent vanaf do 26 okt 
| Manifesto vanaf do 5 okt | Whi-
te Sun vanaf do 26 okt | Woodshock 
vanaf do 19 okt | Nieuwe films Lief-
de is aardappelen  vr 13 okt, 16.00 | 
zo 15 okt, 16.30 | di 17 okt, 14.00 | We 
Margiela zo 29 okt, 16.30 | di 31 okt, 
14.00 | Verwacht C’est La Vie | Hap-
py End | Insyriated | Oude Liefde | 
The Square | We Are X | Wonder | Ge-
prolongeerd 120 BPM | Tulipani | Vi-
ctoria and Abdul | Walk With Me | 
Special Silent Land: The Fight For 

Fair Food zo 8 okt, 14.00 | Pop-Up Ci-
nema Grote Kerk Publieke Werken 
vr 13 en za 14 okt, 21.00 | Exhibition 
On Screen David Hockney At The Ro-
yal Academy of Arts za 28 okt, 17.00 
| ma 30 okt, 20.15 

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.

Amersfoort
4 Filmtheater De Lieve Vrouw
Nog te zien Casper & Emma de ber-
gen in 4+ | Gilbert 6+ | Verwacht in 
okt Cinekid

Amsterdam
4 Eye Filmmuseum
Cinemini Dierenmanieren: Elep-
hant’s Bicycle + My Happy End + 
Pawo + Trampoline zo 8 okt, 10.30 
4 Het Ketelhuis
Dikkertje Dap 4+ vanaf wo 4 okt | 
Dummie de Mummie en de tom-
be van Achnetoet 6+ vanaf wo 4 
okt | De LEGO Ninjago Film 6+ van-
af wo 27 sep 

Bergen
4 Fth CineBergen/Zwarte Schuur
Verschrikkelijke ikke 3 6+ zo 24 sep, 
15.30 

Breda
4 Chassé Cinema
Nog te zien Gilbert 6+ |

Forum van de Regisseurs 
Nederlandse publieksfilms trekken 
de meeste aandacht in de Neder-
landse filmwereld, maar voor in-
ternationaal prestige zorgen ei-
genzinnige films van even eigen-
zinnige regisseurs. Negen van deze 
films zijn op het Nederlands Film 
Festival in het Louis Hartlooper 
Complex in Utrecht van 21 t/m 28 
sept. te zien op de derde editie van 
het Forum van de Regisseurs. Het 
focust op grensverleggende cine-
ma en biedt een podium aan regis-
seurs die artistieke risico’s nemen. 
Het programma is ook nu weer sa-
mengesteld door Dana Linssen, 
filmjournalist en hoofdredacteur 
van de Filmkrant, en Jan Pieter Ek-
ker, chef kunst van Het Parool. Een 
jury bestaande uit de regisseurs 
Mijke de Jong, Morgan Knibbe en 
Gust Van den Berghe bepaalt welke 
van de negen filmmakers de 
VEVAM Fonds Prijs ontvangt. De 
prijs bestaat uit vijfduizend euro 
en de penning van het Forum van 
de Regisseurs.

Voor de verdiepende program-
ma’s rond de filmvertoningen 
werkt het Forum van de Regisseurs 
evenals vorig jaar samen met The-

ater Utrecht. Aan dit theater ver-
bonden regisseurs verzorgen de in-
leidingen. Na afloop van elke film-
vertoning is er een door Linssen of 
Ekker verzorgde Q&A.

Het Forum van de Regisseurs 
opent met drie (korte) producties 
van jonge filmtalenten: Amor van 
Isabel Lamberti, Limburgia van 
Noël Loozen en Lejla van Stijn 
Bouma, die op het afgelopen Film-
festival van Cannes geselecteerd 
was voor de studentencompetitie. 

De rode draad in het programma is 
het (verder) vervagen van de 
scheidslijnen tussen fictie en do-
cumentaire. Dat wordt dus goed 
opletten bij Beyond Index (Gerald 
van der Kaap), Broers (Bram 
Schouw), Stranger in Paradise 
(Guido Hendrikx) met voorafgaand 
A Story About My Eyes, Vind die 
domme trut en gooi haar in de rivier 
(Ben Brand), Ascent (Fiona Tan), 
Quality Time (Daan Bakker), 
Craigslist Allstars (Samira Elagoz), 
de documentaire én videoinstalla-
tie Passage (Jascha de Wilde en Ben 
Hendriks) en In Blue (Jaap van 
Heusden). FILMFESTIVAL.NL

BEYOND INDEX

Het Napels van re-
gisseur Edoardo 
De Angelis is het 
decor van vervlo-
gen dromen, afge-
bladderde ideeën 
over een beter be-
staan. Een plek 
waar de mensen 
hun reilen en zei-
len van dag tot dag 
bekijken. Maar 
niet Dasy en Viola. 
Zij zetten alles op 
alles om hun koers 
te veranderen.  
Indivisibli is duis-
ter en hartverwar-
mend tegelijk, een 
heerlijke combi-
natie.
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Beri Shalmasi in de Filmkrant



Bussum
4 Filmhuis Bussum
Brandweerman Sam . UFO Alarm 4+ 
za 16 sep, 13.30 | zo 17 sep, 15.30 | wo 
20 sep, 15.00 | zo 24 sep, 13.30 | za 
30 sep, 15.30 | Cars 3 6+ za 23 sep, 
15.30 | zo 24 sep, 13.00 | wo 27 sep, 
14.30 | vr 29 sep, 15.30 | za 30 sep, 
13.00 | Gilbert 6+ zo 17 sep, 13.15 

Delft
4 Filmhuis Lumen
Nog te zien Gilbert 6+ | Pelle en de 
dierenrovers 4+ | Cinekid Verwacht 
in de herfstvakantie 14-21 okt: De 
geheime club van Soepstad 8+ | The 
Invisible Boy 10 + | De kleine grijze 
tractor en de dansende geit 5+ | Paw 
de reddingshond 8+ | Ted Sieger’s 
Molly Monster 4+ 

Deventer
4 Filmhuis De Keizer
Nog te zien Gilbert 6+

Drachten
4 Schouwburg de Lawei
Gilbert 6+ zo 1 okt, 15.00 | Peuter-
pret Nijntjes avonturen zo 29 okt, 
11.00 

Heemskerk
4 Fh Heemskerk/Gebouw de Cirkel
Verschrikkelijke ikke 6+ zo 29 okt, 
14.00 

Hilversum
4 Filmtheater
Dikkertje Dap 4+ vanaf za 30 sep | 
Cinekid De geheime club van Soep-
stad 8+ vanaf za 21 okt | The Invisi-
ble Boy 10 + vanaf za 21 okt | De klei-
ne grijze tractor en de dansende geit 
5+ vanaf za 21 okt | Paw de reddings-
hond 8+ vanaf za 21 okt | Ted Sieger’s 
Molly Monster 4+ vanaf za 21 okt 

Middelburg
4 Cinema Middelburg
Gilbert 6+ zo 24 sep, 15.00 | wo 27 
sep, 14.00 

Middelharnis
4 Fh Middelharnis (Het Diekhuus)
Storm 9+ wo 18 okt, 14.00 | Pyjama-

ontbijt Toen mijn vader een struik 
werd 6+ werd do 19 okt, 10.30 

Nijmegen
4 Lux
Dikkertje Dap 4+ vanaf wo 4 okt | Ci-
nekid za 14 t/m zo 22 okt 

Oldenzaal
4 Filmhuis/Stadstheater De Bond
Ballerina 6+ zo 15 okt | Toen mijn va-
der een struik werd 6+ zo 24 sep 

Purmerend
4 Filmhuis Purmerend
Dolfje weerwolfje 6+ wo 11 okt 

Rotterdam
4 KINO Rotterdam
Dikkertje Dap 4+ vanaf 4 okt | Kapi-
tein Onderbroek: Het eerste grote 
avontuur 6+ vanaf 12 okt 

Sittard
4 Filmhuis De Domijnen
Cloudboy 9+ elke zondagmiddag in 
okt | Raafje met de rode sok 4+ zo 
17 en zo 24 sep | Solan & Ludwig en 
de grote kaasrace 4+ elke zondag-
middag in okt | Toen mijn vader een 
struik werd 6+ zo 17 en zo 24 sep 

Veendam
4 Filmhuis vanBeresteyn
Brandweerman Sam 4+ zo 24 sep, 
10.30 

Zevenaar
4 Filmhuis Zevenaar
Casper en Emma de bergen in 4+ vr 
15, zo 17, woe 20 sep, 14.30 

Zwolle
4 Filmtheater Fraterhuis
Verwacht Dikkertje Dap 4+ | Cine-
kid De geheime club van Soepstad 
8+ ma 23 en do 26 okt, 15.30 | The In-
visible Boy 10 + di 24 en vr 27 okt, 15.30 
| De kleine grijze tractor en de dan-
sende geit 5+ di 24 en do 26 okt, 13.30 
| Paw de reddingshond 8+ wo 25 
okt, 15.30 | vr 27 okt, 13.30 | Ted Sie-
ger’s Molly Monster 4+ ma 23 en wo 
25 okt, 13.30

Lezersacties
Little Men

Wanneer de 
grootvader 
van de 13-ja-
rige Jake komt 
te overlijden, 
verhuist het 
gezin terug 
naar hun 
oude huis in 
Brooklyn. 
Daar raakt 

Jake bevriend met Tony, wiens al-
leenstaande moeder de winkel be-
neden runt. Hun vriendschap 
wordt steeds sterker, maar hun fa-
milies worden uit elkaar gedreven 
vanwege een meningsverschil over 
de huur. De jongens besluiten te 
reageren op de volwassenen om 
hen heen met een belofte van stil-
te. “Ira Sachs toont in zijn subtiele 
en tedere Little Men hoe de van-
zelfsprekende vriendschap tussen 
twee vroege tieners in de mangel 
komt van de economische strijd 
tussen hun ouders”, schreef Joost 
Broeren-Huitenga in de Filmkrant. 
“De plot wordt voortgestuwd door 
de handelingen van de volwasse-
nen, die een economisch conflict 
langzaam laten verworden tot een 
persoonlijke vete. Maar het per-
spectief dat Sachs kiest ligt na-
drukkelijk bij hun zoons, en vooral 
bij Jake, zonder dat daarmee aan de 
complexiteit van zijn volwassen 
personages wordt ingeboet.” Sep-
tember Film stelt vijf dvd’s van Lit-
tle Men beschikbaar voor lezers van 
de Filmkrant. 

Song to Song
De ambitieu-
ze maar on-
zekere zange-
res Faye 
(Rooney 
Mara) legt het 
aan met mu-
ziekprodu-
cent Cook 
(Michael Fas-
sbender), in 
de hoop dat 
dat haar car-
rière ten goe-

de zal komen. Als ze BV (Ryan Gos-

ling) ontmoet, ontdekt ze de ware 
liefde, maar het lukt niet Cook los 
te laten. “Geen enkel decennium 
heeft ons zoveel films van Terrence 
Malick gebracht als dit. Sinds The 
Tree of Life (2011) leverde Malick 
niet alleen een IMAX-natuurdo-
cumentaire af over het ontstaan 
van het heelal, maar ook drie films 
die zich in het heden afspelen (wat 
al een unicum is voor Malick) 
waarin verloren zielen op zoek zijn 
naar iets ongrijpbaars dat hun le-
ven richting kan geven”, schreef 
Hugo Emmerzael in de Filmkrant. 
“Voor Song to Song dook Terrence 
Malick achter de schermen van het 
Amerikaanse muziekfestival 
SXSW, waar dwalende muzikanten 
op zoek zijn naar verlichting. Het 
is bekende Malick-thematiek die 
vooral nieuw aanvoelt door een 
nadruk op de seksuele escapades 
van de personages.” Twin Pics stelt 
vijf dvd’s van Sing to Song beschik-
baar voor lezers van de Filmkrant.

Sami Blood
Centraal in 
Sami Blood 
staat  de 
zoektocht van 
het veertien-
jarige Sami-
meisje El-
le-Marja naar 
haar identi-
teit. Op 
school ont-

dekt ze dat de mogelijkheden van 
de Sami zich beperken tot een her-
dersbestaan. Ze wordt herhaalde-
lijk geconfronteerd met discrimi-
natie en begint te dromen van een 
ander leven. Vervolgonderwijs is 
niet voor de Sami weggelegd, maar 
Elle-Marja weigert zich hierbij 
neer te leggen. Om haar dromen na 
te kunnen jagen, wordt ze gedwon-
gen afstand te doen van haar cul-
tuur en de banden met haar familie 
te doorbreken. 

“Het rondtrekkende herders-
volk de Sami werd aan het begin 
van de vorige eeuw systematisch 
gediscrimineerd in Zweden. Film-
maker Amanda Kernell, zelf half 
Sami, brengt in haar indrukwek-
kende speelfilmdebuut het pijnlij-
ke verleden van haar voorouders 
aan het licht”, aldus Omar Larabi in 
de Filmkrant. “Haar volk wordt in 

de jaren dertig van de vorige eeuw 
door de Zweedse overheid behan-
deld als antropologische studieob-
jecten.” Cinemien stelt vijf dvd’s 
van Sami Blood beschikbaar voor 
lezers van de Filmkrant.

The Fury of a Patient Man
Curro wordt 
gearresteerd 
na een overval 
op een juwe-
lier in 
Madrid. Na 
zijn vrijlating, 
acht jaar later, 
hoopt hij het 
leven met zijn 
vriendin Ana 
en hun zoon-
tje weer op te 

kunnen pakken. Maar bij thuis-
komst blijkt er iets veranderd te 
zijn. Er is een andere man in Ana’s 
leven gekomen. De aanwezigheid 
van deze stille en mysterieuze José 
blijkt geen echter toeval te zijn. 
“De plot van The Fury of a Patient 
Man is op zichzelf genomen niet zo 
heel verrassend, maar de menge-
ling van drama en wraakthriller is 
wel geslaagd”, schreef Barend de 
Voogd in de Filmkrant. “Deels is 
dat te danken aan het scenario dat 
geduldig de tijd neemt om de per-
sonages bij ons te introduceren. 
Sommige scènes verraden dat (de-
buterend regisseur Raúl) Arévalo 
goed gekeken heeft naar westerns 
en Amerikaanse thrillers uit de ja-
ren zeventig, maar dat verzandt 
nooit in vervelende eerbetoonci-
nema. De uitstekende cast is de 
andere troef.” Twin Pics stelt vijf 
dvd’s van The Fury of a Patient 
Man 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 
belangstelling hebt. N.B. Slechts 
één actie per inzender en wie het 
eerst komt, die het eerst maalt. 
Deze actie loopt tot 12 oktober. 
Winnaars ontvangen bericht en 
over de uitslag kan niet gecorres-
pondeerd worden.
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Behalve in die eer-
ste helft werkt  
Félicité vooral 
goed als een soort 
state of the nation 
van een land waar 
de meest basale 
voorzieningen en 
elk gevoel van vei-
ligheid ontbreken. 
Waar het eigen ri-
sico niet een paar 
honderd euro is 
maar een zaak van 
leven en dood.
11111
Ronald Rovers in de 
Filmkrant
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Volgende maand   A GENTLE CREATURE   THE 
MOUNTAIN BETWEEN US 
WHITE SUN  THE SQUARE
JUPITER’S MOON
LOVING VINCENT

Actie!

Nieuwe Herengracht 33, 
1011 RM Amsterdam
20 april 2017, 15.46 uur

“Kun je even in de gracht plassen?” vraagt de 
opnameleider. “Maar niet alles eruit, want 
misschien moet het nog een keer over.” De 
jongens proesten het uit. Een paar tellen la-
ter heeft cameraman Jasper Wolf zijn ge-
wenste shot.

Er heerst een uitgelaten sfeer voor het 
studentenhuis op de Nieuwe Herengracht. 
Een aantal in badjassen geklede jongens is 
aan het voetballen; anderen hangen op een 
oude, gare bank die midden op straat staat. 
Overal liggen halfvolle en lege flesjes bier. 
Regisseur Michiel van Erp, die een paar me-
ter verderop onder een zwart doek voor een 
monitor de opnamen volgt, ziet het geamu-
seerd aan. “Jullie hebben allemaal echt bier 
gedronken, toch?”

Van Erp, die furore maakte met documen-
taire(series) als Pretpark Nederland (2006), I 
Am a Woman Now (2011), MH17: Het verdriet 
van Nederland (2015) en Dit zijn wij (2017) en 
de met een Nipkow-schijf bekroonde dra-
maserie Ramses, is bezig met de opnamen 
van Niemand in de stad, zijn speelfilmdebuut 
naar de gelijknamige roman van Philip Huff 
uit 2012. 

In werkelijkheid zetelt het in 1901 opge-
richte Letterkundig Dispuutgezelschap Ho-
nesto Et Bono Excellamus (‘in het eerlijke en 
goede blinken wij uit’) in het statige pand 
aan de Nieuwe Herengracht; in boek en film 

heet het studentenhuis Het Weeshuis en 
staat het op de Prinsengracht. Philip Hof-
man (Minne Koole) en zijn huisgenoten, de 
hartenbreker Matt de Jager (Jonas Smulders) 
en de intellectuele Jacob van Wijnbergen 
(Chris Peters), hebben daar, buiten het blik-
veld van de maatschappij, hun ouders en hun 
vriendinnen, een vrijplaats gecreëerd, een 
proeftuin voor het echte leven. Het leven is 
mooi. En dan ontmoet Philip de mooie Karen 
(Sofie Porro).

Van Erp heeft zelf nooit bij het corps geze-
ten, vertelt hij tussen twee takes door. “Ik 
kon zelf wel bepalen hoe ik gelukkig kon 
zijn.” Hij lacht: “Het is een film over drie jon-
gens die volwassen worden, geen afrekening 
met het corps of zo. Hoe ik het milieu ken? Ik 
heb een echtgenoot en wat vrienden die be-
hoorlijk corporaal zijn.” Dan loopt hij de set 
weer op. “Oké jongens, we doen hem nog één 
keer”, zegt hij. “Je doet wel mee, maar eigen-

lijk wil je helemaal niet meedoen”, geeft de 
regisseur Smulders nog mee. En tegen alle-
maal: “Het neerstorten was heel mooi!”

Als Van Erp weer achter zijn monitor heeft 
plaatsgenomen en een productiemedewer-
ker de voetbal uit de gracht heeft gevist, zet-
ten de jongens hun door Van Erp zelfbe-
dachte dronkemanslied weer in. “Al lig ik in 
m’n kooi / me eigen uit te rusten / denk ik 
aan jou, Marie / en aan je fraaie buste!” Ze 
gieren het uit en duikelen weer over elkaar 
heen op de bank. Van Erp laat de camera lek-
ker lang doordraaien. “Hebben we net nou 
gedraaid?” vraagt Koole na een tijdje. “Jawel, 
jawel”, antwoordt Van Erp. Hij komt onder 
zijn zwarte doek vandaan en steekt zijn duim 
op. Met geaffecteerde stem: “Julie waren 
heel goed. Echt allemaal!”

JAN PIETER EKKER
FOTO BOB BRONSHOFF

Niemand in de stad  NEDERLAND, 2017 |  SCENARIO 

PHILIP HUFF, MET EEN BIJDRAGE VAN MARNIE BLOK 

|  REGIE MICHIEL VAN ERP |  PRODUCENT NIDS FILM-

PRODUCTIE (MONIQUE BUSMAN & MICHIEL VAN ERP) 

|  IN COPRODUCTIE MET HET FAMILIEDRAMA, PHANTA 

FILM, EYEWORKS FILM & TV DRAMA BELGIË EN AVRO-

TROS |  UITVOEREND PRODUCENT ALEXANDER BLAAUW 

| CAMERA JASPER WOLF |  MONTAGE AXEL SKOVDAL 

ROELOFS |  ART DIRECTION VINCENT DE PATER |  KLE-

DING ALETTE KRAAN |  MAKE-UP EVALOTTE OOSTERO P 

|  MET MINNE KOOLE, JONAS SMULDERS, CHRIS 

PETERS, HUUB VAN DER LUBBE, ARIANE SCHLUTER, 

ANNEKE BLOK, JACQUELINE BLOM, HANS KESTING, 

JAAP SPIJKERS, SOFIE PORRO, JULIA AKKERMANS, 

JIP VAN DEN DOOL |  KLEUR, PLM. 90 MINUTEN | 

OMROEP AVROTROS |  DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM | 

TE ZIEN VANAF 15 MAART 2018   

VERSCHIJNT OP DONDERDAG 12 OKTOBERDE FILMKRANT #403

V.L.N.R. REGISSEUR MICHIEL VAN ERP GENIET VAN ZIJN ‘STUDENTEN’ 
JONAS SMULDERS, (DE LINKERARM VAN) CHRIS PETERS, JACOB DE 
GROOT, JIP VAN DEN DOOL EN MINNE KOOLE

WE MARGIELA   BARBIE: DOLPHIN MAGIC   WOODSHOCK   THANK YOU FOR YOUR SERVICE   WHAT HAPPENED TO MONDAY

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
THE GLASS CASTLE  T’PADASHTUN  
(UNWANTED)  LAZY EYE  LE FIDÈLE

YOUR NAME  NO PLACE FOR A REBEL THE RITUAL
UN BEAU SOLEIL INTERIEUR  OUDE LIEFDE  LAZY   
EYE  THE FOREIGNER  JIGSAW  THOR: RAGNAROK



N E D E R L A N D S  F I L M  F E ST I VA L
20 t/m 29 september — Utrecht

j e  w e e t  n i e t 
w a t  j e  z i e t

tips & tickets: filmfestival.nl

O ntd e k  d e  N e d e r l a n d s e  f i l m  va n  a l l e  ka nte n

VANAF 5 OKTOBER IN DE BIOSCOOP

EEN  F I LM  VAN

P E T ER  SCHØNAU FOG

[YOU D ISAPP E AR ]

www.cherrypickersfilm.nl   facebook.com/cherrypickersfilm @cpickersfilm



   

 

IN SEPTEMBER TE ZIEN TIJDENS
HET NEDERLANDS 
FILM FESTIVAL

IN OKTOBER TE ZIEN ALS VOORPREMIÈRE 
BIJ MOVIES THAT MATTER ON TOUR

RELEASE DONDERDAG 9 NOVEMBER 
IN O.A. RIALTO EN DE BALIE AMSTERDAM

2 OKTOBER 19.00 LOUIS HARTLOOPER, UTRECHT 
2 OKTOBER 19.30 LUX, NIJMEGEN
8 OKTOBER 14.00 FILMHUIS, DEN HAAG
9 OKTOBER 19.00 KIJKHUIS, LEIDEN
9 OKTOBER 19.15 DE LIEVE VROUW, AMERSFOORT
9 OKTOBER 19.30 LUMIÈRE, MAASTRICHT
10 OKTOBER 19.30 FILMHUIS, ALKMAAR
10 OKTOBER 20.00 CINEMA, MIDDELBURG
10 OKTOBER 19.30 CINECITTA, TILBURG
10 OKTOBER 20.15 FILMTHEATER, HILVERSUM
10 OKTOBER 20.00 GIGANT, APELDOORN
10 OKTOBER 20.30 VERA ZIENAMA, GRONINGEN
11 OKTOBER 19.30 KRITERION, AMSTERDAM
12 OKTOBER 19.30 LUMEN, DELFT
18 OKTOBER 19.00 PLAZA FUTURA, EINDHOVEN
25 OKTOBER 19.00 FOCUS, ARNHEM

   

 


