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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
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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
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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


