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R E DAC T I O N E E L  Het is jammer dat 
de bubbel het afgelopen jaar zo’n problema-
tisch begrip is geworden, want om filmfestivals 
te beschrijven ken ik nog steeds geen beter 
beeld. Een festival is een beetje zoals een aqua-
bubble, zo’n levensgrote doorzichtige plastic 
bal waarin je op het water kunt lopen. Je kunt de 
hele wereld zien, iets onmogelijks doen, je moet 
er flink voor balanceren, maar je haalt toch 
geen nat pak. 

Een nog betere bubbel vind ik trouwens het 
aloude sneeuwbolletje. De films zijn de 
sneeuw  vlokken, en na stevig schudden zie je na 
een week of zo de contouren van de stad of het 
landschap dat het festival voor jou heeft opge-
trokken.

Voorafgaand aan het 68ste Filmfestival Ber-
lijn stelde directeur Dieter Kosslick, die dit jaar 
zijn een-na-laatste editie samenstelde, dat het 
dit jaar lastig zou zijn om een thema of trend in 
zijn programma te ontdekken: de films uit de 
competitie “weerspiegelden de wereld zoals hij 
is, en die wereld is complex, gelaagd en opwin-
dend.” Van Kosslick is dit opmerkelijk, want 
meestal heeft zijn selectie wel een duidelijke 
toon – meestal politiek. En bovendien, elke film 
weerspiegelt op een bepaalde manier de we-
reld. Het gaat natuurlijk om het hoe en waarom.

Of een festival nu zelf wel of niet de contou-
ren van z’n selectie (en daarmee van z’n selec-
tiecriteria en –procedure) aangeeft, voor elke 
toeschouwer, professioneel of niet, ontstaat er 
in het aanbod vanzelf een verhaal. Zelfs al 
wordt dat alleen maar gedicteerd door de toe-
vallige volgorde waarin mensen een aantal 
films zien. Het is een associatief verhaal, zon-
der causale verbanden. Maar omdat wij men-
sen nu eenmaal verhalenvreters zijn leggen we 
die zelf wel aan in het gesprek dat die films met 
elkaar en de wereld er omheen aangaan.

Hoe weloverwogener zo’n programma tot 
stand komt, hoe spannender die interacties 
worden. Hoe interessanter de wisselwerking 
tussen films onderling en de buitenwereld, hoe 
meer een selectie getuigt van goed curator-
schap. Dat betekent dat je niet alleen maar een 
vlootschouw samenstelt van de beste en be-
langrijkste films die beschikbaar zijn. Elke film 
vraagt niet alleen om een goede reden om ’m te 
vertonen aan een festivalpubliek, maar vraagt 
ook om een samenhang met de andere films.

Als die samenhang ontbreekt – zoals dit jaar 
in Berlijn -  zit er geen lucht in de aquaballon, of 
loopt juist het water uit het sneeuwbolletje 
weg en implodeert het programma. Dan zweven 
zelfs relevante en urgente films als Christian 
Petzoldts Transit, die een vluchtelingenverhaal 
uit de Tweede Wereldoorlog naar hedendaags 
Marseille verplaatste en daarmee een van de 
meest indringende films in het genre afleverde 
die ik heb gezien (en dat zijn er nogal wat), hul-
peloos rond in het luchtledige. 
 DANA LINSSEN

 @DANALINSSEN

MEER OVER BERLIJN 4 9
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De erfenis van

MEI ’68 
De spektakelmaatschappij draait op volle toeren 4 28 

UP!  | Denk aan Elizabeth Taylor en Kim Novak – Elizabeth 
Taylor en Kim Novak weet je nog? – Last Summer – The Le-
gend – 1959 – 1968 – Catherine Holly – Lylah Clare – Joseph 
Mankiewicz – Robert Aldrich – zelfmoord – kannibalisme – 
dood – trauma – herinneren – terugkijken – vignet – wit
heid – stemmen – botten – bloed – seksuele personages – 
die straten in – die trappen op – een schreeuw.
 
 CRISTINA ÁLVAREZ LÓPEZ EN ADRIAN MARTIN
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DE VOLGENDE FILMKRANT VERSCHIJNT OP DONDERDAG 5 APRIL

#407STEUN DE 
FILMKRANT: 
WORD  
ABONNEE 

VIDEO
ESSAY
filmkrant.nl

THE THINKING 
MACHINE #16

Word nu abonnee van de Filmkrant 
en ontvang The Party op dvd.

Als u nu abonnee wordt van de Filmkrant, 
dan ontvangt u als welkomstgeschenk 
The Party op dvd. Bent u al abonnee maar 
brengt u een nieuwe abonnee aan? Dan 
ontvangt u allebei het welkomstge-
schenk.*

Janet heeft net een belangrijke functie gekregen 
in de Britse politiek. Dit is de kroon op haar car-
rière en dat moet gevierd worden. Terwijl de 
vrienden arriveren krijgt het feestje een drama-
tische wending als Bill, de man van Janet, een 
schokkende mededeling doet. 

“Zoals zo ongeveer elk feestje waar ons soort 
mensen elkaar ontmoet om los te gaan op 
champagne en hors-d’oeuvres loopt Sally Pot-
ters The Party gierend uit de hand”, schreef 
Ronald Rovers in de Filmkrant. “Potter filmde 
alles in strak zwart-wit en gaf de film de ultra-
korte speeltijd van 70 minuten. De titel van deze 
Britse sterrenparade verwijst niet alleen naar 
het feestje waar de gasten doordraaien op aro-
matherapie en coke, maar ook naar de naam-
loze politieke partij waar Kristin Scott Thomas’ 
personage Janet zojuist gepromoveerd is tot 
schaduwminister op Gezondheid.” 

* Stort €40,- (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 5 april. Met dank aan Twin Pics.



DE FILMKRANT  
#407 MAART 2018   5

4 6 Fatih Akin 
over Aus dem 
Nichts ‘De 

dreiging van neo nazi’s is groter dan jullie denken’
4 10 Warwick Thompson over Sweet Country De mythe 
van het lege land  4 14 Naomi Kawase over Radiance 
Sensaties van leven  4 19 Thierry Frémaux over 
Lumière! L’aventure commence Het achterneefje van de 
Lumières  4 20 Bert Scholiers over Charlie en Hannah 
gaan uit ‘Cinema is een fantastisch medium dat alles 
toelaat’  4 22 Saskia Diesing over Dorst ‘Je hebt dagen 
van melodrama en komedie’ 4 24 Kristof Hoornaert 
over Resurrection ‘Niemand wordt slecht geboren’

4 9 Berlinale Op 
zoek naar een plek 
om je lichaam neer 

te leggen  4 12 Hoe #MeToo onze blik op film veranderde 
‘Wie om censuur roept, heeft er niets van begrepen’   
4 26 Eye Art & Film Prize Het grijze gebied tussen white 
cube en black box  

4 7 Aus dem Nichts 
Wanhoopswraak 
4 11 Sweet Country 

Wetteloos Australië  4 15 Radiance De ondergaande zon 
achterna  4 17 Lumière! L’aventure commence Ome 
Thierry vertelt 4 21 Charlie en Hannah gaan uit Ex, seks 
en schuld in het nachtleven  4 23 Dorst  Wezenloze mix 
van net-niet tragedie en niet-niet komedie 
4 25 Resurrection Broedermoord in de bossen van 
Wallonië  4 31 Katie Says Goodbye Een engel in de 
woestijn  Les gardiennes Vrouwen op de voorgrond – 
eventjes  4 33 LBJ Een poging om Lyndon B. Johnson te 
rehabiliteren  Lucky Harry Dean Stantons zwanen zang  
4 35 Morisot Maker op feministische missie  Amor 
fragili De liefde is niet over, want dat wil ik niet 
4 36 Bankier van het verzet Echte helden zie je zelden  
Centaur Verhalen kunnen niet op tegen harde valuta  
4 37 Tom of Finland Braaf homomonument  God’s Own 
Country Een lichaam ploegen als het land

RECENSIES

4 3 Redactioneel  
4 4 The Thinking 
Machine  4 5 Niet 

te missen  4 5 Humans of Film Amsterdam  4 5 Het 
nieuwe kijken Ebele Wybenga over Europa Cinemas
4 27 Op ooghoogte Mark Cousins over het oeuvre van 
Theo Angelopoulos  4 31 Filmkort Alle andere films  
4 38 Agenda en evenementen  4 44 Filmsterren  
4 46 Boeken The Story of Looking  4 47 Thuis kijken 
Annihilation, Wolf Warrior 2, Ready Player One  
4 50 Actie! Op de set van Kapsalon Romy

RUBRIEKEN

INTERVIEWS

ARTIKELENNIET TE MISSEN 
Ga deze maand in ieder geval naar:
1  Aus dem Nichts 4 7
2  Sweet Country 4 11
3  Lumière! L’aventure commence 4 17
4  God’s Own Country 4 37
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Wat voor invloed hebben films op het leven van gewone 
Amsterdammers? Een serie straatfoto’s in samenwer-
king met Humans of Film Amsterdam.

“Je hebt die prachtige film Manufactured Landscapes (2006) 
van Edward Burtynsky. Die naam doet me altijd bijna denken 
aan de componist. De film toont je prachtige beelden van ex
treme omgevingen. In China bijvoorbeeld heb je enorme fa
brieken met duizenden arbeiders die elke dag van en naar de 
fabriek lopen. Je ziet een panoramisch shot van een van die 
fabrieken en de mijnen zijn helemaal leeg. De film vertelt 
over de geschiedenis van deze omgevingen en over hoe de 
mens met zijn cultuur dit landschap gevormd heeft tegen
over hoe de natuur het landschap gevormd heeft. Esthetisch 
is het een mooie film, daarom is het mijn favoriet. Vier of vijf 
jaar geleden zag ik ’m voor het eerst.

“Ik ben zelf kunstenaar en mijn werken hebben een heel 
bepaald soort esthetiek. Mensen hebben zoveel invloed op de 
natuur en dat kan iets heel moois opleveren, weet je. Terwijl 
de meeste mensen die invloed als iets negatiefs zien. Zoiets 
als luchtvervuiling kan iets moois in zich hebben. Of een 
olievlek op de oceaan kan heel mooi zijn om naar te kijken. 
Zelfs een zinkend schip kan iets subliems hebben. Dat is de 
reden dat ik begon te zien hoe super schitterend ze die land
schappen in de film geportretteerd hebben. Er zitten ook fo
to’s in de film. Als ik het goed heb, zijn die ook genomen door 
Burtynsky en is het hem gelukt om de duurste foto ooit te 
maken.

“Wat ik meenam uit Manufactured Landscapes is: kijk zo
veel mogelijk en leer van films. Heb ik ook gedaan. Je kunt 
zoveel onverwachte schoonheid in dingen vinden. Bij een 
boeket bloemen ligt dat voor de hand, we weten allemaal dat 
bloemen mooi kunnen zijn. Maar waarom vind je het mooi? 
Ziet het er mooi uit? Is het je geleerd om zoiets mooi te vin
den? Of hou je misschien meer van een grijze dan van een 
blauwe lucht? Misschien lukt het je wel om de schoonheid in 
iets lelijks te zien? (Lotte)
 FEARGAL AGARD

HUMANSOFFILMAMSTERDAM.COM

HUMANS OF FILM 
AMSTERDAM

DE FILMKRANT  
#407 MAART 2018   5

EUROPA CINEMAS 
Er is een moment in de bioscoop waarop ik me 
het meest comfortabel voel. Ik heb m’n stoel 
gevonden, een glas rode wijn binnen handbe-
reik, m’n jas is ergens goed weggestopt, m’n 
mobiel staat op stil, het zakje M&M’s is geo-
pend, de lichten doven, mensen stoppen met 
kletsen en dan begint het… de trailer van 
Europa Cinemas. ‘This cinema is a member of 
the Europa Cinemas network’ zien we staan ter-
wijl het drumloopje begint. Op het diepe blauw 
van een avondhemel verschijnen als flonke-
rende sterren de namen van Europese steden. 
Gdansk, Athens, Cagliari, Copenhagen... Tussen 
de letters wordt de ruimte steeds groter, tot ze 
vervagen en plaatsmaken voor nieuwe plekken, 
nog verder weg. Sarajevo verschijnt, Marseille 
verdwijnt. We zijn Europa inmiddels uit. Cape 
Town staat er nu. Beijing. Porto Allegre. Ramal-
lah. Osaka. De woorden vallen stuk voor stuk 
uiteen in onleesbaar rondzwermende letters. 
Een nieuwe titel komt in beeld: ‘3200 cinemas - 
675 cities’. 

Waarom geniet ik zo van deze veertig secon-
den? Ik ervaar het elke keer als een viering van 
kosmopolisme. Ik zit lekker in een filmtheater, 
klaar om een goede film te zien en wordt erop 
gewezen dat in duizenden steden over de hele 
wereld mensen hetzelfde doen. Hetzelfde gaan 
zien en waarschijnlijk hetzelfde waarderen. Van 
Buenos Aires tot Tel Aviv, van Trondheim tot 
Rangoon. Supersentimenteel, maar het pakt me 
iedere keer. Dat komt niet in de laatste plaats 
door de muziek. Het is een optimistisch jazz-
loopje dat dezelfde kwaliteit heeft als de tune 
uit de commercials van Robeco, ‘the invest-
ment engineers’. Dat komt uit een nummer van 
Benjamin Herman. Maar wie heeft de muziek bij 
het Europa Cinemas-leadertje gemaakt? Er 
gebeurt iets heel prettigs met doffe percussie 
en basgitaar. ‘Does anyone know the name of 
the track?’ vraagt een YouTube-kijker onder de 
online versie. ‘Der trailer is schon wieder ein 
Grund ins Multiplex zu gehen’, schrijft een 
andere reageerder. ‘My absolute favorite part of 
going to the cinema,’ staat er. En: ‘When we are 
in a cinema with a school, my classmates are 
applauding at this jingle’. Ik ben dus niet de 
enige die ervan geniet. 

EBELE WYBENGA
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We waarschuwen vast: het is onmogelijk met Fatih Akin over het 
wraakdrama Aus dem Nichts te praten en het niet over het einde 
te hebben. Nadat de maker van Gegen die Wand en Auf der 
anderen Seite ontdekte dat zijn naam op een neonaziwebsite 
stond, besloot hij een film te maken over de reële dreiging van het 
ultranationalisme in Duitsland.  DOOR RONALD ROVERS

Tussen 2000 en 2007 pleegde de neonazistische NSU 
in Duitsland tien moorden. Negen immigranten – acht 
Turken, één Koerd – en een Duitse agent. Omdat het 
bijna allemaal Turken waren, dachten zowel de Duitse 
staat als de Duitse bevolking dat de daders gezocht 
moesten worden in kringen van de Turkse maffia. 

In 2011 werd min of meer toevallig ontdekt dat de 
echte daders terroristen met een extreemrechtse ach
tergrond waren. De Duitse regisseur Fatih Akin (1973) 
realiseerde zich toen dat hij net zo goed een doelwit had 
kunnen zijn, vertelde hij afgelopen mei in Cannes aan 
verzamelde journalisten.

Akin vertelde vervolgens dat hij zich ergerde aan het 

racisme dat schuilging achter de onverschilligheid van 
de samenleving. De gedachte dat wanneer er hoofdza
kelijk immigranten zijn vermoord, de daders dan vast 
ook een etnische, en meer nog, een criminele achter
grond hebben.

Aus dem Nichts werd een drama over politieke 
moorden in een onverschillige samenleving maar het 
is ook een persoonlijk drama over verlies en rouw en de 
weigering om onrecht weg te slikken. 

Hoe ging u om met de angst dat u een mogelijk doelwit 
was voor neonazi’s? Het besef dat u niet echt beschermd 
wordt door politie en justitie? “Ik voel me wel be

schermd door politie en justitie. Die bescherming kent 
alleen grenzen. Als mensen het serieus op je voorzien 
hebben dan kunnen politie en justitie je niet bescher
men. Ik ken het gevaar en ik probeer ermee om te gaan. 
Een paar jaar terug stond ik echt op een lijst. Niet van de 
NSU maar op de neonaziwebsite Nuremburg 2.0, waar 
ze namen van politici en kunstenaars met een etnische 
achtergrond verzamelden. Dat was de directe aanlei
ding om het scenario te schrijven. Ik wilde iets terug
doen. Maar de eerste versies stonden met niet aan. Te 
veel wraak, te weinig karakter.”

U was niet geshockeerd toen u ontdekte dat u op die lijst 
stond? “Het voelde meer als een compliment, om eer
lijk te zijn. Als mensen woest op je zijn, doe je blijkbaar 
iets goed.”

Beseffen wij buiten Duitsland voldoende hoezeer het  
nationalisme in uw land groeiende is? “Ik denk het niet. 
Toen we nog met de montage bezig waren en ik een 
ruwe versie aan mensen liet zien, zeiden veel mensen 
dat ze niet wisten dat de dreiging al zo groot is. We we
ten niet eens hoeveel moorden in Duitsland aan neona
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Fatih Akin over Aus dem Nichts

‘DE DREIGING VAN NEONAZI’S IS 
GROTER DAN JULLIE DENKEN’



zi’s moeten worden toegeschreven. Het aantal dat we 
wel hebben vastgesteld, ligt al behoorlijk hoog. Maar 
vaak wordt niet goed onderzoek gedaan naar de toe
dracht van geweld. Dan wordt bij mishandeling gewoon 
Körperverletzung genoteerd. Lichamelijk letsel.”

In het begin van de film maken we kennis met een ver-
liefd stel, Katja (Diane Kruger) en Nuri (Numan Acar) en 
hun zoon. U laat een mooi beeld van integratie zien. Het 
einde is, laten we zeggen, veel minder optimistisch. Hoe 
ziet u de toekomst? “Ik weet dat dit een woeste film is. 

Toch ben ik optimistisch. We leven in een tijd van glo
balisering. Ik ben een kind van de globalisering. Mijn 
vrouw is half Mexicaans, half Duits. Dat fenomeen zie je 
steeds meer in grote steden, over de hele wereld. Ooit 
zal dit normaal zijn. Ooit zal het vredig en kalm zijn. 
Maar voor het zover is, moeten we waarschijnlijk door 
een pijnlijk proces.”

Hoe kan Aus dem Nichts bijdragen aan het debat?   
“Bijdragen? Het moet een debat creëren. Er wordt veel 
te weinig over gesproken. Ik laat slechts een fractie zien 
van de ellende die in Duitsland plaatsvindt. Ik noem  
bijvoorbeeld niet de betrokkenheid van een van onze 
geheime diensten. Of zoek online naar combat18 – de  
1 staat voor de A in het alfabet, de 8 voor de H; Adolf  
Hitler. Dan zul je ontdekken dat er een uitgebreid  
neonazinetwerk bestaat in Europa. Het is veel groter 
dan wat ik in de film laat zien. Daar moet over gespro
ken worden.”

We moeten het toch even over dat einde hebben. “Met 
dat einde zul je moeten leren leven.”

Dus u weet al dat er veel discussie over is? “Een ander 
einde zou een ‘pussy ending’ zijn. Ik kan niet al die radi
cale kwesties opwerpen en dan aan het eind niet de bal
len hebben om door te zetten. Ik kan me er niet druk 
over maken dat mensen zich geschoffeerd voelen. Ik 
moet doen wat goed voelt.”

Dus u ben het eens met wat Katja doet? “Het is aan de 
kijker om ervan te houden of het te haten. Ik heb de film 
aan mensen laten zien. Gewone, politiek correcte men
sen. Die hadden er geen probleem mee. Er waren wel 
geldschieters die niet wilden investeren vanwege dit 
einde.

“Meestal zijn het Amerikaanse en Koreaanse films 
die over wraak gaan en ik geniet van die films. Maar 
daar krijg je nauwelijks achtergrond en mensen vinden 

het prima. Ze hoeven geen motieven, ze willen alleen 
de wraak zien. Het genoegen van de wraak. Mijn film 
analyseert dat hele proces. Want ik wil het begrijpen. 
De teleurstelling in de gerechtigheid die de staat levert 
tegenover het persoonlijke gevoel van gerechtigheid. 
Of het om een echte emotie gaat. En als die echt is, wat 
een individu dan nodig heeft om tot actie over te gaan. 
Wat zijn de lagen in die emotie? Wat is de ontwikkeling 
van het personage? Voor mij is het meer een karak
terstudie dan een wraakfilm. Hier heb je een moeder, 
iemand voor wie de hele wereld draaide om het moe
derschap. Alles heeft ze opgegeven. En plotseling wordt 
haar dat ontnomen. Wat zegt haar instinct dan?”

Hoe zit dat bij u? Het gevecht tussen verstand en onder-
buik? “Je moet een balans zien te vinden en dat komt 
met ervaring. Wat dat betreft vind ik mijn meest recente 
film altijd de beste, omdat die reflecteert waar ik me op 
dit moment bevind.”

Dus nu bent u radicaler en meer politiek betrokken dan 
eerder? “Ik weet het niet. Mijn films waren altijd al… Ik 
hou niet van de term ‘politieke film’, dat schrikt mensen 
af. Ik hou politieke motieven liever op de achtergrond. 
Ook al begon dit hele project met de wil om iets te 
schrijven over neonazi’s in Duitsland, de film is steeds 
meer een verhaal over die vrouw, over een moeder ge
worden. 

“Over terroristen komen we na een aanslag meestal 
veel te weten. De vader komt uit de coulissen want het 
was toch zo’n goeie jongen en wie had dit ooit gedacht 
enzovoort. Maar de slachtoffers worden gereduceerd 
tot getallen. Over hun achtergrond horen we nauwe
lijks. Laat staan over de mensen daaromheen, de men
sen die achterblijven. Misschien maakt het niet eens uit 
wat precies de achtergrond van de daders en de slacht
offers is in deze film. In zekere zin zijn ze inwisselbaar 
en is het een film over wat rouw met je doet.” 5
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Wanhoopswraak
Movies that Matter opent met een film 
over de zoektocht naar rechtvaardigheid 
en het verlangen naar wraak. 

Zat er maar in elke film zo’n shot dat alles sa
menvat waar hij over gaat. Zo’n beeld waar je 
geen woorden voor nodig hebt. In Aus dem 
Nichts van de Duitse regisseur Fatih Akin 
(Gegen die Wand) zit het halverwege. Katja is 
bij een bomaanslag haar man en zoontje ver
loren en loopt als verdoofd het kleine ver
taal/reis/administratiekantoortje binnen in 
de Hamburgse “Turkenwijk” waar de explo
sie heeft plaatsgevonden. Alles in puin. 
Bloed op de muren. Ze legt haar hand op de 
muur. Ze wil iets aanraken, begrijpen, wat 
niet te bevatten is.

Fatih Akin heeft sowieso maar weinig 
woorden nodig om uit te leggen waar het in 
zijn film om draait. Hij is een regisseur van 
emotie. Er is een aanslag geplaagd (uit het 
niets) en hoe ga je daar mee om? Omdat 
echtgenoot Nuri een exdrugsdealer van 
Koerdische afkomst is, concludeert de poli
tie al snel dat de daders in misdadige, dan 
wel islamitischterroristische hoek moeten 
worden gezocht. Maar Katja denkt daar an
ders over: het zijn nazi’s. Of dat nu is omdat 
ze oog in oog heeft gestaan met een van de 
daders, of omdat ze een haarfijn gevoel heeft 
voor het vooringenomen frame van de plaat
selijke politie. 

Het doet er ook niet toe hoe ze dat weet. 
Want het is voor Akin slechts een shortcut 

naar wat hij met zijn film wil aankaarten: de 
blinde vlek voor de extreemrechtse netwer
ken die in Europa opereren en aanslagen ple
gen. Door aanslagen als die in Finsbury Park 
in Londen komt er langzamerhand meer 
aandacht voor de manier waarop extreem
rechts en jihadisten zich van dezelfde reto
riek en modus operandi bedienen. 

Aus dem Nichts is een film die zowel die 
politieke insteek heeft, als zich in de psycho
logische gevolgen van aanslag en een falende 
juridische procedure wil verdiepen. Hoewel 
we het merendeel van de tijd in de rechtbank 
doorbrengen is het geen klassieke procedu
refilm. Sterker nog, de rechtbankscènes zijn, 
hoe onthutsend technocratisch en kil de ad
vocaat van de verdachten ook is, vooral 
schematisch. Het is een fase die Katja door 
moet om te bedenken of en hoe je na zoveel 
onrecht en geweld nog verder kan. Of je ooit 
rechtvaardigheid en genoegdoening kunt 

krijgen. Wat doe je als de machteloosheid de 
overhand krijgt? Elk shot van haar door ver
driet geïmplodeerde gezicht (de reden dat 
actrice Diane Kruger vorig jaar in Cannes 
een acteerpalm kreeg) laat de film je on
machtiger voelen. Is er sowieso wel een rati
onele uitweg? Leidt wanhoop altijd tot wan
hoopsdaden, tot wanhoopswraak?

Het omstreden einde van de film slaat die 
vragen keihard richting toeschouwer. Het is 
Akins huidige variant op het ‘tegen de muur’ 
van zijn doorbraakfilm uit 2004.

DANA LINSSEN

Aus dem Nichts  DUITSLAND, 2017 |  REGIE FATIH 

AKIN |  106 MINUTEN |  MET DIANE KRUGER, DENIS 

MOSCHITTO, NUMAN ACAR |  DISTRIBUTIE CINÉART |  TE 

ZIEN TIJDENS MOVIES THAT MATTER EN VANAF  29 

MAART   
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De 68ste Filmfestspiele Berlin waren een van 
de minst spectaculaire edities van de afgelo-
pen jaren. Totdat de winnaar bekend werd 
gemaakt, die toch nog voor een klein 
schandaaltje zorgde. DOOR DANA LINSSEN

Een vrouw van middelbare leeftijd kijkt vanaf een af
standje naar de callboy die zich op haar verzoek op haar 
bed bevredigt. Er gaat een lichte siddering door haar 
heen, maar opwinding of bevrediging kun je het nau
welijks noemen. Wat er ook voor gevoel aan dat beeld 
verbonden is, het zit ergens heel diep van binnen. In 
een lichaam dat verstijft als het wil denken of voelen. 
Als hij klaar is, en weg, verstopt ze haar gezicht in de 
lakens. Het is niet de geur van seks of lust die ze daar 
opsnuift. Maar van eenzaamheid.

Zo begint de film die op het afgelopen Filmfestival 
Berlijn geheel onverwacht de Gouden Beer won. 

Het Roemeense Touch Me Not is een hybride van 
documentaire en dramatisering, een essay in de ouder
wetse zin des woords. Niet een film die iets beweert, 
maar een film die iets onderzoekt. Debuterend regis
seur Adina Pintilie lijkt zichzelf daarbij niet te sparen, 
met haar stuurse blik in de monitor die regelmatig in 
beeld opduikt  totdat zij door een van haar (zichzelf 
spelende?) acteurs voor de camera wordt uitgedaagd 
om over haar eigen remmingen en taboes rondom sek
sualiteit te praten. Haar stuurse blik krijgt ook iets af
wijzends. Alsof ze tegenover het publiek duidelijk haar 
grenzen aangeeft: je mag kijken, en ik bepaal zelf tot 
hoever ik meedoe. Raak me niet aan.

Het maakte dat de overgeproduceerde en overont
wikkelde film behalve dapper ook afstandelijk blijft. 
Achter elk verhaal zit een langer verhaal dat je graag 
zou willen horen.

Transgender sekstherapeut
Touch Me Not zou volkomen op z’n plek zijn geweest 
in de selectie van het Forum, het steeds minder onaf
hankelijke programmaonderdeel voor meer grensver
leggende en experimentele films in Berlijn. Het was 
een van de meest onbevreesde films van de competitie, 
maar ook een van de meest intieme en fragiele, waar
door je hoopt dat hij niet onder z’n prijzenvracht en 
controversiële inhoud bezwijkt. Het filmfestivalpu
bliek, doorgaans wel wat gewend, liep weg bij naakt
scènes met een transgender sekstherapeut en een man 
met een neuromusculaire aandoening die met zijn 
vrouw smclubs bezoekt. The Guardiancriticus Peter 
Bradshaw schreef een onbetamelijk hatelijke recensie.

De film onderzoekt vragen rondom schoonheid, li
chamelijkheid en seksualiteit, en lijkt een tegenwicht te 
willen bieden aan door Hollywood en reclame gestan
daardiseerde schoonheidsidealen en relatievormen. 
Wat zijn de normen en blokkades die de maatschappij 
ons oplegt? Wat komt van buiten en wat van binnen? 
En wat zijn seksualiteit en intimiteit dan wel? Wat is 
een aanraking? Wat is echt contact?

Het Forum zat dit jaar vol met dat soort essayach
tige dagboekfilms waarin jonge filmmakers hun plek in 
de wereld proberen te definiëren. Een onbedoeld twee
luik werd gevormd door Ricky D’Ambroses Notes on an 

Appearance en Classical Period van Ted Fendt. Clas-
sical Period volgt een aantal jonge academici in Phila
delphia die met elkaar discussiëren over Dante’s Infer-
no. Hoe gekunsteld dat ook mag klinken, de zoektocht 
naar betekenis en authenticiteit die daarachter schuilt, 
is in feite heel ontroerend. Fendt filmde op 16mm, wat 
zijn film tijdloos en kwetsbaar maakt. Notes on an Ap-
pearance is veel strakker. D’Ambroses film speelt zich 
af in een milieu van het soort geprivilegieerde jonge 
New Yorkers dat van beurzen en trustfunds leeft, en 
wier slimheid ook iets eenzaam zelfgenoegzaams heeft. 
De collagefilm (gespeelde scènes, plattegronden, dag
boeken, veel tekstuele verwijzingen) is een zoektocht 
naar de plotseling verdwenen David, wiens vermissing 
wel of niet parallel loopt aan zijn zoektocht naar de 
ongrijpbare nihilistische filosoof Stephen Taubes. De 
personages zijn strak ingekaderd, lusteloos, en de rigide 
architectonische vormen in de cinematografie beper
ken hun vrijheid nog verder.

Ontrouwheidsgen
Een andere film uit het Forum, The Casanova Gene 
van Luise Donschen, stelt zich dezelfde vragen als 
Touch Me Not. De film begint als een zoektocht naar 
het Casanovagen bij zangvogels, het zogenaamde 
ontrouwgen, waar op het Max Planck Instituut in 
Seewiesen onderzoek naar wordt gedaan. Voor man
netjesvogels ligt ontrouw biologisch en evolutionair 
voor de hand, stellen de wetenschappers. Ze kunnen 
zo immers hun nageslacht vergroten. Maar wat is het 
‘nut’ voor vrouwtjes, die het gen via hun vader blijken 
te erven? Is het een genetisch foutje, een overbodige ei
genschap? Of zingt uiteindelijk ieder vogeltje ook zoals 
het gebekt is? 
Net als Adina Pintilie is Donschen op zoek naar wat 
verlangen en intimiteit betekenen in een wereld waarin 
genderrollen en opvattingen over seksualiteit ver
schuiven. Natuurlijk zijn deze twee films al lang voor 
#MeToo aan de beleving van hun makers ontsproten 
en ontwikkeld, maar net als het werk van D’Ambrosio 
en Fendt zijn het films die iets proberen uit te drukken 
over de verwarring en de hoge verwachtingen van mil
lennials. Dat ze daarvoor fluïde vormen zoeken en hun 
werk dus instabiel en soms bijna onaanraakbaar is, past 
daarbij. 
Berlinaledirecteur Dieter Kosslick had dit jaar geen 
grote woorden over voor zijn programma. Alle films 
weerspiegelden de wereld, zei hij. De films die in die 
onspectaculaire selectie het meeste opvielen, waren 
films waarvan de makers zich juist afvroegen wat hun 
plaats ín de wereld is. Welke plek ze mogen innemen. 
Waar ze hun lichaam mogen neerleggen. Dat is een 
klein verlangen, maar een grote vraag. Raak me aan. 
Zeg dat ik besta. 5

Berlinale 2018
OP ZOEK NAAR EEN PLEK OM JE 
LICHAAM NEER TE LEGGEN
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TOUCH ME NOT
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Een western vanuit het perspectief van de 
indiaan, noemt Warwick Thornton zijn nieuw-
ste film Sweet Country. De regisseur neemt 
opnieuw de onderdrukking van de Australische 
Aboriginals op de korrel. ‘We móéten eerlijk zijn 
over het verleden, anders komen we nooit 
ergens.’ DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA

“We leren het ook nooit, hè?”, verzucht Warwick 
Thornton. Ons gesprek over zijn nieuwe film Sweet 
Country is als vanzelf verschoven naar de hedendaag
se politiek. Geen wonder: de op ware gebeurtenissen 
gebaseerde western mag dan spelen in de Australische 
bush in de vroege twintigste eeuw, maar Thornton zet 
dat verhaal in om iets duidelijk te maken over het he
den. Zoals hij ook in zijn eerdere films, waaronder het 
prijswinnende Samson & Delilah (2009), de positie van 
de Aboriginal in zijn land al aan de kaak stelde.

“Het nationalisme is in Australië in opkomst, net als 
in de rest van de wereld. We zetten steeds meer onze 
oogkleppen op en praten alleen nog maar over de gren
zen dichtgooien, over muren bouwen, dat soort gevaar
lijke onzin. De mensheid leert niet van het verleden, en 

dus blijven we een stelletje dorpsidioten. Om van het 
verleden te kunnen leren, moeten we eerst eerlijk zijn 
over wat er in dat verleden gebeurde.”

En dus wil hij met Sweet Country eerlijk zijn over 
de Australische geschiedenis. Pijnlijk eerlijk. De film 
draait om de Aboriginal slaaf Sam Kelly, die uit zelf
verdediging een blanke landeigenaar vermoordt nadat 
die zijn vrouw heeft verkracht. Via de klopjacht op 
Kelly, en de daaropvolgende rechtszaak, legt Thornton 
de systematische onderdrukking van de Aboriginals in 
zijn land bloot. “Ik ontdekte het verhaal waarop we de 
film baseerden dankzij mijn vriend David Tranter, die 
samen met Steven McGregor het scenario schreef. Het 
biedt een uniek perspectief op de geschiedenis, en op 
het filmgenre van de western. Het is een western vanuit 
de blik van de indiaan, die speelt in een tijd waarin de 
slavernij een wereldwijde epidemie is. Er waren in die 
tijd meer zwarte slaven dan witte cowboys, maar dat 
zie je nooit in de films.”

Angstvisioenen
Hoewel Thornton direct onder de indruk was van het 
scenario, heeft hij het vervolgens nog ingrijpend her

schreven. “Inhoudelijk was het precies wat het moest 
zijn, maar in zijn vorm was het te veel een klassieke 
western, echt volgens het boekje. Al die clichés moes
ten eruit, niet alleen in het verhaal maar ook in mijn ei
gen denken – over de muziek, de manier waarop je het 
draait, al die klassieke beelden.”

De belangrijkste toevoeging die Thornton deed, zijn 
een reeks korte flashbacks en flashforwards. Flarden 
van herinneringen of angstvisioenen, die vorm geven 
aan de innerlijke wereld van de personages. “Ik wilde ze 
meer diepgang geven, en voorbijgaan aan het simpele 
denken in ‘goodies’ en ‘baddies’. Iedereen heeft zijn 
angsten, zijn dromen, zijn verleden. Er stonden er een 
paar van in het scenario, en tijdens de opnames zijn er 
nog meer ontstaan. We draaiden allerlei scènes of shots 
die niet in het scenario stonden, soms ook niet direct 
iets met het verhaal te maken hadden, maar waarvan ik 
dacht dat ik het misschien later in de montage ergens 
mee kon verbinden.”

In de uiteindelijke film zijn gebruikt Thornton er 
slechts een handjevol van. “Heel veel bleken bij nader 
inzien compleet waardeloos, haha! Maar de paar die ik 
wel gebruikt heb, maken de film wat hij is. Het zet het 

Warwick Thornton over Sweet Country
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publiek aan het werk. Dat vind ik zelf ook heerlijk als 
ik film kijk: ik wil vragen hebben. Ik heb een hekel aan 
films waarin ik precies weet wat er gaat gebeuren.”

Draai om de oren
De belangrijkste blanke rollen worden gespeeld door 
enkele grote namen in de Australische filmindustrie, 
zoals Sam Neill als de goedaardige dorpspriester en 
Bryan Brown als sadistische legercommandant. Daar 
tegenover staan Aboriginal spelers met weinig of geen 
acteerervaring. “Maar voor mij is het belangrijkste dat 
hun levenservaring overeenkomt met de personages die 
ze moeten spelen”, legt Thornton uit. “Alle Aboriginal 
acteurs in mijn film komen uit het gebied waar dit ge
beurde; hun voorouders hebben het meegemaakt.”

Het verschil in acteerervaring is daaraan onderge
schikt, en verdwijnt op de set sowieso al snel. “Acteren 
kan ik ze wel leren, dat gaat vooral om opbouwende 
kritiek geven, positief zijn, respect hebben. Ik zeg 
altijd dat slechte acteurs niet bestaan, je hebt alleen 
slechte regisseurs. Als iemand niet goed speelt, is dat 
mijn schuld, omdat ik de verkeerde persoon in de rol 
heb gezet. En elke acteur, of het nou een prof is of een 
amateur, vereist een eigen aanpak: de een moet je bij de 
hand nemen, de ander een knuffel geven, een derde een 
draai om zijn oren.”

Geen blanco canvas
De filmtitel Sweet Country verwijst naar de blanke blik 
op het Australische continent: eindeloze hoeveelhe
den vruchtbaar land dat zomaar voor het oprapen ligt. 

Dat er op dat land al mensen woonden, werd maar 
al te gemakkelijk terzijde geschoven. Thornton: “De 
mentaliteit was: het land ligt voor het grijpen, en als er 
al iemand is die zich daartegen verzet, dan ruim je ze 
gewoon uit de weg. Het land werd gestolen, en de men
sen van wie het gestolen werd zijn vervolgens tot slaaf 
gemaakt. Australië is gebouwd op gratis arbeid.”

Die mentaliteit wordt pijnlijk duidelijk in een scène 
die speelt op de avond voor de rechtszaak van Sam Kel
ly. Een rondreizende bioscoop doet het kleine dorpje 
aan, en de inwoners kijken naar een speelfilm over 
bandiet Ned Kelly. “Ned Kelly is in Australië een icoon, 
het is onze versie van Robin Hood. Maar in feite was hij 
een moordenaar en een dief die nooit iets aan de armen 
heeft gegeven. De dorpelingen juichen als Ned Kelly op 
het scherm iemand vermoordt, maar de volgende dag 
roepen ze ‘Hang die zwarte op!’ als Sam Kelly maar half 
zo erge dingen doet, en om veel betere redenen.”

De rechtszaak van Sam Kelly maakt vervolgens dui
delijk hoe de wreedheden van de blanke kolonisators 
onder het mom van beschaving onder het tapijt wer
den geschoven. “Men zei: ‘Dat was toen, voor we hier 
beschaving hadden.’ Compleet hypocriet. Want het is 
natuurlijk een waanidee dat dit gebied een blanco can
vas was toen de blanken er voet aan wal zetten, zonder 
wetten of geloof. Natúúrlijk was dat er wel, de inheem
se wetten en religie hadden tienduizenden jaren prima 
gefunctioneerd.”

Als we dat in de doofpot blijven stoppen, komen we 
nergens, zegt Thornton. “Hoe meer we weten over het 
verleden, hoe meer we de juiste beslissingen kunnen 
nemen over onze toekomst. Dat is vrij simpel. Daarom 
zie ik het als mijn taak om die geschiedenis eerlijk en in 
zijn volle breedte te vertellen. Wat we zeggen over wie 
we waren, heeft enorme invloed op wie we nú zijn, dus 
het móét waarachtig zijn.” 5

Wetteloos 
Australië
De aangrijpende Australische tragedie 
Sweet Country is de eerste western van-
uit Aboriginal-perspectief.

Sweet Country begint met het beeld van 
zwarte, kokende koffie. Boze witte stemmen 
schelden: “Fucking black basterd, sla hem 
verrot!” Het is een sterke en veelzeggende 
opening voor een film waarin regisseur War
wick Thornton, zelf Aboriginal, meestal juist 
ingehouden vertelt over het misbruik van en 
racisme jegens zijn volk.

Het verhaal speelt zich af in het noorden 
van Australië, eind jaren twintig. De Abori
ginal Sam Kelly en zijn vrouw Lizzie werken 
op het land van de vriendelijke predikant 
Fred Smith. Iets verderop werken Archie en 
de veertienjarige Philomac voor de heel wat 

veel minder zorgzame boer Kennedy. Geen 
van beide bazen is echter zo wreed en racis
tisch als Harry March. De gewelddadige 
March is net teruggekeerd van het front en 
heeft land gekocht in North Creek. Hij vraagt 
Smith of hij wat ‘zwartvee’ mag lenen om 
nieuwe hekken aan te leggen. Smith vraagt 
zijn arbeider Kelly en deze stemt toe – met 
afschuwelijke gevolgen. 

Sweet Country is losjes gebaseerd op een 
zaak waarover in augustus 1929 te lezen viel 
in de Northern Standard. Sam is gemodel
leerd naar Wilberta Jack, een Aboriginal die 
voor de rechter moest verschijnen omdat hij 
een witte boer had doodgeschoten. De 
rechtszaak en de uitspraak vormen uiteraard 
de climax van Sweet Country, maar de film 
draait vooral om de maatschappelijke om
standigheden en menselijke verhoudingen 
die eraan vooraf gingen. 

Warwick Thornton regisseerde eerder on
der meer het op het filmfestival Cannes be
kroonde liefdesverhaal Samson & Delilah 
(2009) en The Darkside (2013), een collectie 
inheemse spookverhalen. Sweet Country 

werd geschreven door David Tranter, net als 
Thornton afkomstig uit een van de stammen 
in centraalAustralië, en het is de eerste 
western vanuit Aboriginalperspectief. 

De indrukwekkende landschappen, de 
wetteloosheid, de posse die jacht maakt op 
een verdachte: bijna alle kenmerkende ele
menten zijn aanwezig. Alleen de typische 
westernscore ontbreekt. De stilte in de uit
gestrekte woestijn en het lome tempo, ge
dicteerd door de zinderende hitte, drukken 
ons nog dichter op de personages. Sam Neill, 
als de zachte predikant, en Bryan Brown, als 
sergeant Fletcher, zijn de bekendste koppen. 
Hoofdrolspeler Hamilton Morris en Natassia 
Gorey Fruber als Sams vrouw Lizzie verdie
nen het grootste compliment.

Heel veel westerns produceerde Australië 
niet, maar Thornton verwijst in een scène 
wel expliciet naar The Story of the Kelly 
Gang (Charles Tait, 1906). De eerste lange 
speelfilm ooit gaat over een Australische 
outlaw. Thornton groeide op met VHSban
den van, vooral Amerikaanse, westerns. Hij 
had er weinig mee (“I am a Indian man, from 

an indigenous tribe connected to a county 
that was stolen”) totdat hij de Italiaanse 
westerns zag waarin antihelden, dieven en 
opstandelingen de helden kunnen zijn en 
grijstinten prevaleren. Met Sweet Country 
wilde hij alle verschillende kanten bekijken. 
De film wil het racisme niet blind voorstellen 
als een eenvoudig, zinloos kwaad, maar eer
der als de systemische realiteit van die tijd.

En zo komen ook de rechter, de opportu
nistische Archie en zelfs de hondsdolle Harry 
March als volwaardige personages tot leven. 
Het Aboriginalperspectief levert, voor wie 
een beetje geïnformeerd is over de behande
ling van de inheemse volken van Australië, 
geen nieuwe inzichten op, maar dit is een 
verhaal dat keer op keer verteld moet wor
den. Thornton doet dat uitstekend met deze 
aangrijpende tragedie. 

BAREND DE VOOGD

Sweet Country  AUSTRALIË, 2017 |  REGIE WARWICK 

THORNTON |  121 MINUTEN |  MET HAMILTON MORRIS, 

BRYAN BROWN, SAM NEILL |  DISTRIBUTIE CHERRY 

PICKERS |  TE ZIEN VANAF 15 MAART   

 Sweet Country  FILMSCHUUR 

HAARLEM, 17 MAART 16.30 UUR
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2017 was het jaar van #MeToo. Van hoe de val van 
superproducent Harvey Weinstein, en vele filmpromi
nenten na hem, symbool werd voor de institutionele 
genderongelijkheid en het seksueel machtsmisbruik 
in de filmwereld. Na het aankaarten van concrete mis
standen, werd ook duidelijk dat er iets fundamenteel 
verstoord is in het DNA van de filmwereld en het me
dium film. In de manier waarop grote publieksfilms de 
dominante en scheve verhoudingen tussen mannen 
en vrouwen, tussen traditioneel sterkeren en zwak
keren, tussen mensen onderling representeren. Niet 
alleen narratief, maar ook visueel. Zo lang Hollywood 
geen oog krijgt voor de verhalen van anderen, en de 
manier waarop het seksualiteit, macht en de eeuwige 
jeugd erotiseert, zal er weinig veranderen. Daarmee 
gaf #MeToo ook nieuwe energie aan al langer gevoerde 
discussies rondom de ongelijke vertegenwoordiging 
van minderheden, vrouwen en mensen van kleur in de 
filmwereld als geheel.

Omdat alles in Hollywood ook symboolpolitiek 
is, werd de uitreiking van de Oscars als grote testcase 
gezien. Zou na de zwarte jurken, het Time’s Up en de 
gloedvolle toespraak van Oprah Winfrey bij de Golden 
Globes en de kritische noten die er aan de vooravond 
van de 90ste Academy Awards werden gekraakt bij 
de Independent Spirit Awards ook de Oscaruitreiking 
worden gekenmerkt door het besef dat de filmwereld 
een andere koers moet varen? De Oscaruitreiking is 
nog steeds het grootste mondiale filmfeestje, het mo
ment dat Hollywood zich live aan de rest van de wereld 
presenteert. Dus wat daar gezegd wordt zal meer effect 
hebben dan alle speeches van het hele prijzenseizoen 
bij elkaar. En dan gaat het dus om veel meer dan alleen 
seksueel misbruik. Het gaat over een industrie die voor 
en achter de camera grossiert in het normaliseren van 
allerlei vormen van machtsmisbruik.

Morele dilemma’s
Terwijl deze Filmkrant bij de drukker ligt is die Oscar
uitreiking in volle gang. Tijd om de stilte voor de storm 
te benutten voor de inventarisatie van een van de groot
ste morele dilemma’s waar de filmwereld zich door 
#MeToo voor geplaatst ziet. Namelijk: hoe gaan we 

om met de films die, zoals de dissidente feministe Ca
mille Paglia in februari nog in The Hollywood Reporter 
stelde, door “slechte mensen zijn gemaakt”? Ze zei dat 
ter verdediging van Roman Polanski die (wederom) in 
opspraak raakte door een retrospectief dat de Cinéma
thèque Française afgelopen najaar over zijn werk orga
niseerde. De timing was ongelukkig. De regisseur wordt 
nu al jaren achtervolgd door een veroordeling in 1978 in 
de Verenigde Staten wegens seks met een minderjarige. 
“Maar geen zonde of misdaad van de man Polanski kan 
ooit de immense verworvenheden van de kunstenaar 
Polanski tenietdoen”, schreef Paglia.

Tegelijkertijd maakte criticus A.O. Scott van The 
New York Times juist gewag van zijn “Woody Allen 
Problem” door te beschrijven hoe de aanhoudende be
schuldigingen van kindermisbruik van Allens adoptief
dochter Dylan Farrow zijn blik op het werk van Allen 
blijvend hebben beïnvloed. Ze openden zijn ogen voor 
het feit dat veel van Allens films – met name Manhat-
tan wordt vaak als vroeg en karakteristiek voorbeeld 
genoemd  gepreoccupeerd zijn met verhoudingen tus
sen oudere mannen en jongere, op de grens van meer
derjarigheid zwevende vrouwen.

Beiden stukken schetsen de contouren waartussen 
het debat zich beweegt. Enerzijds: koppel de kunst los 
van de kunstenaar. Anderzijds: is er een persoonlijke, 
weloverwogen omgang mogelijk met makers en films 
die misschien een grotere (systemische) misstand of 
ongelijkheid vertegenwoordigen (zowel psychologisch 
als in de maatschappij als geheel, en de filmwereld in 
het bijzonder)? Dat Harvey Weinstein en velen met 
hem in Hollywood zijn uitgespeeld, is duidelijk. Maar 
welke verantwoordelijkheid hebben wij nu zelf als film
kijkers ten opzichte van de filmgeschiedenis?

Het juridische argument
Allen is nooit veroordeeld, zei ook de filmmaker zelf 
onlangs weer in een reactie op CBS This Morning, naar 
aanleiding van een interview van de zender met Dylan 
Farrow in januari. De 25 jaar oude misbruikclaim kwam 
door #MeToo weer in het nieuws toen Farrow zich in 
december in een opiniestuk in de Los Angeles Times 
afvroeg waarom haar beschuldigingen niet meer effect 

hebben gehad op Woody Allens carrière. Daarna ging 
het snel. Een enorme schare acteurs die in het verleden 
met Allen heeft gewerkt (onder wie Colin Firth, Greta 
Gerwig, Ellen Paige, Mira Sorvino) zag zich genood
zaakt spijt te betuigen en te verklaren nooit meer een 
film met Allen te maken.

Het probleem is dat het strafrecht niet zoveel kanten 
op kan met gevallen van seksueel misbruik; slachtoffers 
doen vaak niet direct aangifte, bewijs en getuigen ont
breken. Het recht en de noodzaak van slachtoffers om 
gehoord en geloofd te worden, staat haaks op dat van 
de vermeende daders om zich te kunnen verdedigen. 
Terecht waarschuwt men dan ook voor ‘trial by media’ 

en eigenrichting. Maar die voorzichtigheid mag nooit 
een reden zijn om een slachtoffer niet serieus te nemen. 
We kunnen ons dus niet achter het juridische argument 
verschuilen, terwijl we tegelijkertijd ons vertrouwen in 
het strafrecht niet willen verliezen. Dat maakt #MeToo 
een zaak van elke filmkijker. Individueel maar ook bin
nen het collectief van een consumerend publiek.

Kunnen we de kunst nog wel los zien van de kunstenaar?
Dat brengt ons op het grootste dilemma waar #MeToo 
de filmkijker voor heeft geplaatst. Hoe gaan we er zelf, 
thuis, en in de bioscoop mee om? Scott was niet de eer
ste criticus of opiniemaker die een persoonlijk relaas 
schreef over zijn omgang met het werk van in opspraak 
geraakte makers. Het werk van Roman Polanski en 
Woody Allen vervulde daarin een sleutelrol. Misschien 
wel juist omdat het, anders dan bij Harvey Weinstein 
en andere nieuwe zaken niet ging om grote aantallen en 
duidelijk aan machtsmisbruik gekoppelde zaken, maar 

Hoe #MeToo onze blik op film verandert
WIE OM CENSUUR  

ROEPT HEEFT ER NIETS 
VAN BEGREPEN

Twee kwesties dringen zich op in de nasleep van #MeToo: hoe 
herstellen we de machtsbalans in de filmwereld en hoe gaan we 
om met het werk van makers die van seksueel machtsmisbruik en 
andere misstanden zijn beschuldigd? Kunnen we de kunstenaar 
nog wel van zijn werk scheiden, of is onze blik voor altijd z’n 
onschuld kwijt? DOOR DANA LINSSEN
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om individuele en reeds onderzochte zaken. 
De historische afstand bracht nog iets anders aan 

het licht. Het zijn makers die hun waarde hebben be
wezen. Hoe ga je daarmee om in andere tijden, bij ver
anderende mores, of simpelweg als een onschuldige (en 
vergoelijkende) blik niet meer mogelijk is? Kunnen we 
na #MeToo een kunstwerk nog wel (of juist weer) los 
zien van de kunstenaar? Kan een omstreden kunste
naar kunst maken die losstaat van zijn biografie, gedrag 
en opinies? Kan zo’n kunstenaar zich via zijn werk 
rehabiliteren? En kunnen, of mogen, of willen we daar 
nog wel van genieten?

Het zijn ingewikkelde vragen. Deels omdat we 

(mede onder invloed van het postmodernisme dat ons 
deed lachen om ‘foute’ films en genres) zo gewend zijn 
geraakt om morele oordelen buiten de kunst te hou
den. Nadat Roland Barthes eind jaren zestig de auteur 
doodverklaarde, en daarmee een einde wilde maken 
aan de gewoonte om persoonlijkheid en intenties van 
een kunstenaar in de kunstbeschouwing te betrekken, 
zijn we gewend om kunstwerken op hun eigen merites 
te beoordelen.

Tegelijkertijd is in de filmgeschiedenis de au
teurstheorie nooit helemaal uitgestorven, en daarmee 
de verering van de auteur. Dat blijkt wel uit de gewoon
te om regisseurs met hun werk te identificeren, verant
woordelijk te houden voor zowel het falen als het slagen 
van een film. En als het dan gaat om makers als Woody 
Allen wiens leven op zoveel andere punten zo nauw 
verweven is met zijn films, wordt het lastig om privé 
en werk te scheiden. Dat maakt het ook moeilijk om 
die andere vraag te stellen: kan kunst een uitlaatklep 

of sublimatie zijn voor vragen en verlangens waar een 
kunstenaar mee worstelt?

Hoe dan wel?
In de representatiediscussie die op #MeToo volgde, 
ging het vooral over hoe vrouwen, door hun onderver
tegenwoordiging in de kunst en filmgeschiedenis, als 
maker en als zelfstandig handelend onderwerp gecon
ditioneerd zijn geraakt om alleen naar zichzelf te kijken 
door de ogen van een ander (een man). We zijn allemaal 
Clint Eastwood, en daarom was het het afgelopen 
jaar zo bevrijdend om ook Wonder Woman of Chris 
Washington uit Get Out te kunnen zijn. 

Maar de filmgeschiedenis bestaat niet alleen uit Clint 
Eastwood. Vooral buiten Hollywood bestaat film uit 
tal van complexe, gecompromitteerde en onvolmaakte 
personages waarmee we ons, los van onze individuele 
hoedanigheden, hebben kunnen identificeren om zo iets 
te weten te komen over de menselijke natuur en onszelf. 
We hoeven geen moordenaar te zijn om moordlust te 
herkennen, geen advocaat om de neiging te voelen de 
regels te gebruiken om wat krom is recht te praten, geen 
vogel om te willen vliegen. Dit zijn geen grote voorbeel
den die van de discussie wegvoeren, maar kleine voor
beelden die heel precies aangeven wat de kracht en het 
gevaar van kunst is. Zonder dat gevaar gaat het namelijk 
niet. Als film een empathiemachine is, zoals Roger Ebert 
zei, dan is het ook een machine die ons op z’n minst de 
mogelijkheid biedt om ons in te leven in, of te verhou
den tot situaties en emoties die ons niet nabij staan. 
Dat is zelden een veilige situatie, omdat dergelijke films 
altijd van ons vragen onszelf op het spel te zetten, op 

het randje te balanceren van wat bekend en onbekend, ja 
misschien wel gewenst en ongewenst is of betamelijk en 
onbetamelijk. Dus misschien moeten we juist wél naar 
Woody Allen kijken om iets te begrijpen van de link tus
sen jeugd, schoonheid, vitaliteit en seksualiteit. Om iets 
te begrijpen van de reden waarom half Hollywood zich 
laat volbotoxen om er als een zeventienjarige uit te zien. 
En onze eigen rol daarin.

Een nieuw puritanisme 
Wie om censuur roept heeft er niets van begrepen. We 
wissen de aanklachten tegen Kevin Spacey niet uit door 
zijn scènes in All the Money in the World te vervangen 
door een andere acteur, zoals Ridley Scott deed. Maar 
wie denkt dat we nu bang moeten zijn voor een nieuw 
puritanisme, zoals de ondertekenaars van de open brief 
die 100 Franse vrouwen in januari publiceerden, snapt 
het ook niet. Verkrachting is een misdaad, onhandig 
flirten is dat niet, stelden zij. Dat is waar, maar het leidt 
ook de aandacht af van waar het wel om gaat: namelijk 
de bestaande en ware misstanden. Net zoals Michael 
Haneke die in een interview met de Oostenrijkse krant 
Kurier vreesde dat het merendeel van de grote artfilms 
als gevolg van #MeToo nu niet meer gemaakt zou kun
nen worden. 

Ik denk dat we de verhalen op het doek moeten 
loskoppelen van de gebeurtenissen zoals die achter de 
schermen bekend zijn geworden. En niet door de kun
stenaar vogelvrij te verklaren of juist totale immuniteit 
te bieden, maar door het evenwicht óp het scherm te 
herstellen. Oog te hebben voor alternatieve geschiede
nissen. De mainstream te nuanceren, rijker te maken. 
Op andere manieren te leren kijken, en praten over ci
nema. Ook en met name over de rijke tradities van alles 
wat niet Hollywood is.

#MeToo heeft onze ogen geopend voor de manier 
waarop een patriarchale samenleving in Hollywood zijn 
macht misbruikt of op z’n minst zijn onderbewustzijn 
de ruimte geeft, en dat via talloze filmproducties niet 
alleen verbeeldt maar vooral legitimeert. Dat daar nu 
een einde aan komt, is alleen voor de mannen in kwestie 
bedreigend. Voor iedereen die daar (indirect) het slacht
offer van was, is het simpelweg bevrijdend. Critici die 
bang zijn dat het nadenken over ‘wie’ ‘wat’ en ‘voor wie’ 
representeert zal leiden tot (zelf)censuur of identiteits 
politiek denken nog steeds vanuit de bestaande status 
quo. De manier waarop voorstanders van een even
wichtiger manier van representatie ‘moralisme’ wordt 
verweten doet denken aan de manier waarop rechtse 
politici momenteel claimen de laatste voorvechters van 
de ‘vrijheid van meningsuiting’ te zijn. Terwijl het er 
altijd om gaat wat je met die vrijheid doet. Dat kunste
naars, en met name filmmakers die zich van het grootste 
massamedium van onze tijd bedienen, wordt gevraagd 
daar op een verantwoordelijke manier mee om te gaan is 
ethisch, en noodzakelijk om de machtsbalans te herstel
len, maar niet per se moralistisch.

In laatste instantie ligt de verantwoordelijkheid bij 
de filmkijker en kunstliefhebber zelf. Hij of zij kan zelf 
besluiten om aan een schilderij van Balthus voorbij te 
lopen of niet naar de nieuwe Woody Allen te gaan. En 
nee, hij kan de oude Woody Allens die hij al gezien heeft 
niet meer ontzien, zoals A.O. Scott schrijft. Maar als 
we die nu aan het publieke domein onttrekken dan 
kunnen toekomstige kijkers (onder wie misschien zij
zelf) ze ook niet herzien, om ze wellicht in een andere 
context op hun eigen specifieke (of een heel andere) 
waarde te beoordelen. 5



Net als alle andere films van Naomi Kawase 
draait Radiance om het accepteren van verlies. 
Volgens de Japanse regisseur moet je namelijk 
eerst leren loslaten voordat er ‘een nieuwe 
wind door je leven kan waaien’. 
 DOOR HUGO EMMERZAEL

Wat betekent het om te leven? Alle speelfilms van 
Naomi Kawase lijken die vraag op hun eigen manier 
te willen beantwoorden. Na een reeks documentaires 
brak de Japanse regisseur in 1997 door met Suzaku, 
een poëtisch portret van een familie die afbrokkelt na 
het plotse overlijden van de vader. Kawase is het meest 
geïnteresseerd in hun rouwproces omdat rouwen een 
essentieel onderdeel van elk leven vormt. Zo legt een 
monnik in The Mourning Forest (2007) uit dat verlies je 
bewust kan maken van je eigen “sensatie van leven”. 

Verlies typeert alle personages van Kawase. Zij wor
stelen met de vraag hoe ze de sensaties van hun leven 
kunnen blijven voelen. In Firefly (2000) heeft hoofd
personage Ayako haar emotionele palet verloren na 
de zelfmoord van haar moeder. Zij slijt haar liefdeloze 
dagen als stripper. In Shara (2003) verliest Shun zijn 
tweelingbroertje op jonge leeftijd. Als jongvolwassene 
moet hij ondanks de leegte een plek voor zichzelf in 
de wereld vinden. In Still the Water (2014) verliest een 
jong stel zijn onschuld op een subtropisch eiland waar 
liefde, dood en leven gevaarlijk dicht bij elkaar komen. 
An (2015), Kawase’s vorige film, gaat over geldverlies 
en vertelt over bakker Sentarô die door hoge schulden 
zijn hele leven moet werken als verkoper van dorayaki 
pannenkoekjes. 

Naomi Kawase over Radiance
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SENSATIES 
VAN LEVEN 



“Ik heb ook momenten in mijn leven gehad waarop 
ik dierbare dingen moest loslaten”, vertelt Kawase in 
een strandrestaurant tijdens het filmfestival Cannes 
aan een groep journalisten. “Maar als je een obsessie 
ontwikkelt voor wat je verloren hebt, maak je het jezelf 
alleen maar moeilijker.” We hebben het over verlies 
naar aanleiding van haar nieuwste film Radiance die er 
vorig jaar geselecteerd werd voor de competitie en de 
prijs van de oecemenische jury won. In Radiance ver
liest fotograaf Masaya (Masatoshi Nagase, bekend van 
An en Paterson) langzaam maar zeker zijn gezichtsver
mogen. Het maakt van hem een brombeer die, omdat 
hij zijn verlies nog niet kan accepteren, snel van zich 
afslaat. 

Ontmoeting
Kawase: “Ik denk dat obsessie zwaarder is voor mensen 
dan verlies. Wanneer je in staat bent om los te laten 
kan een nieuwe wind door je leven waaien. Dat maakt 
nieuwe ontmoetingen weer mogelijk.” Dat is het twee
de dat alle films van Kawase typeert: de ontmoeting na 
het verlies. Stripper Ayako wordt verliefd, Shun vindt 
steun bij een jeugdvriend en Sentarô krijgt hulp van 
zijn bejaarde assistent Tokue. In Radiance stuit Masa
ya op Misako (Ayame Misaki), een jonge auteur van 
audiobeschrijvingen van films voor slechtzienden. De 
jonge vrouw met een heel leven voor zich en de oudere 
man die vol treurnis terugblikt vinden elkaar tijdens 
een vertoning voor een testpubliek waar Misako haar 
audiobeschrijving voordraagt. 

Die vertoningen zijn een emotionele ervaring omdat 
ze iets teruggeven aan een groep mensen die iets dacht 
te hebben verloren: het vermogen om film te zien. Het 
is een ideaal onderwerp voor de cinema van Naomi 
Kawase, maar zij kwam zelf pas op late leeftijd met au
diodescripties in aanraking. “Twee jaar geleden werd 
voor het eerst gewerkt aan een audiobeschrijving voor 
een van mijn films. Ik kreeg een tekst aangeleverd met 

de beschrijving van An. Ik werd omvergeblazen. Mijn 
films hebben niet veel dialoog, maar zelfs elk stille shot 
werd op uiterst delicate wijze beschreven.” 

Berusten in de wereld
Radiance gaat over de uitdaging om tot de essentie van 
dingen te komen, over hoe belangrijk nuances in taal zijn 
als je het gebruikt om cinema – en dus het leven – te be
schrijven. Als jonge schrijver worstelt Misako daar nog 
mee. Haar beschrijvingen zijn nu eens te specifiek en 
dan weer te algemeen. De norse fotograaf Masaya wijst 
haar hier het hardst op. Als beelden maker zonder ge
zichtsvermogen weet hij als geen ander wat hij mist. 

Ook Kawase moest zich bewust worden van de im
plicaties van woorden om Radiance te kunnen filmen. 
Ze vertelt over een geïmproviseerd moment in haar 

film. “Een slechtziende vrouw vertelt in een scène dat 
ze wordt opgeslokt door een gigantische wereld als ze 
naar een film kijkt. Ze berust in die wereld. Het voelt 
voor haar alsof ze zelf met de personages op het grote 
doek kan praten. Als ze zo’n grotere wereld heeft, wil ze 
dus niet dat die verkleind wordt door de kaders van het 
taalgebruik van iemand anders. Dat was precies wat ik 
met deze film wilde zeggen.” 

Radiance is dan ook een essentiële Kawase, omdat ze 
laat zien hoe de leegte van de één opgevuld kan worden 
door de daden van een ander. En dat dit soms te ver 
dreigt te gaan, en dat je iemand die iets heeft verlo
ren niet alleen maar moet definiëren door zijn of haar 
verlies. De films van Kawase gaan allereerst over de 
sensatie van het leven. Dat is deels verlies, en daarna de 
herontdekking dat niet alles voorgoed verloren is.  5
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De ondergaande zon achterna rennen
Via een schitterende omweg onderzoekt 
Naomi Kawase in Radiance de visuele 
werkelijkheid en de verbeeldingskracht. 
Met zulke uitgesproken symboliek zijn 
woorden al snel te veel.

Wat zie je eigenlijk als je een film kijkt? Wat 
vertelt het beeld? Tijdens Radiance ontkom 
je niet aan die vraag; een prikkelende vraag 
voor de kijker, een essentiële voor de maker. 
Zo betrekt Naomi Kawase haar publiek bij 
haar eigen proces. Ze doet dat door als 
hoofdpersonage een blindentolk op te voe
ren, die werkt aan een audiobeschrijving van 
een film over een bejaarde man en zijn ster
vende echtgenote. Misako’s beschrijving 
wordt beoordeeld door een testpanel van 
blinden en slechtzienden, en uit hun com

mentaar blijkt hoe nauw het luistert met au
diodescriptie. Is de beschrijving te vaag, dan 
leidt dat tot verwarring, maar wat de beelden 
aan de suggestie van de kijker overlaten, 
moet wel suggestie blijven. De panelleden 
willen dat hun verbeelding wordt geprikkeld, 
niet buitenspel gezet. 

Goed, dat lijkt weinig meer dan een vari
atie op het aloude adagium ‘show, don’t tell’, 
maar voor Kawase is het een middel om de 
directe zintuiglijke ervaring die in veel van 
haar films een cruciale, helende rol speelt 
op een nieuwe manier te benaderen. Een fo
tograaf die zijn gezichtsvermogen aan het 
kwijtraken is, brengt Misako tijdens de test
sessies van haar stuk met zijn terechte, 
maar tactloos geserveerde kritiek op haar 
‘opdringerige’ audiocommentaar. Toch laat 

Kawase iets van een romance ontstaan tus
sen deze twee mensen, die elk hun eigen 
verlies te verwerken hebben. Want dat  
Misako zo gevoelig is over haar audiodes
criptie, heeft ook te maken met haar eigen 
verhouding tot de film die ze beschrijft. En 
die hangt weer samen met haar persoonlijke 
situatie, waarin ze haar dementerende 
moeder ziet wegglijden in een eigen wereld 
waar ze haar nauwelijks meer kan bereiken. 
Misako’s ambitie om beelden in woorden te 
vatten is ook op te vatten als een poging om 
een nieuwe connectie tot stand te brengen 
tussen de wereld van de zintuigen en die van 
de verbeelding.

Radiance brengt al die thema’s samen in 
het terugkerende beeld van een ondergaande 
zon: hoe hard je daar ook achteraan rent, hij 

zal je altijd achter de horizon ontglippen. Net 
als met het personage van de blinde fotograaf 
is de symboliek weinig subtiel, maar Kawase 
bezit de gave om ze op een organische ma
nier in haar vertelling op te nemen. Die ver
telling, die met zijn metakarakter expliciet 
uitnodigt na te denken over de mate waarin 
hij emoties oproept dan wel uitspelt, heeft 
vaker dan Kawase toestaat aan beelden ge
noeg. De (in Japanse films bijna obligate) 
zoete pianoscore en een aantal uitleggerige 
dialogen kunnen best gemist worden – door 
het ziende publiek dan. Radiance liet mij 
voor het eerst zien dat zij niet de enigen zijn 
die graag naar de film gaan.

SASJA KOETSIER

Radiance (Hikari)  JAPAN, 2017 |  REGIE NAOMI 

KAWASE |  101 MINUTEN |  MET AYAME MISAKI, 

MASATOSHI NAGASE |  DISTRIBUTIE CINÉART |  TE ZIEN 
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Cannes-directeur Thierry Frémaux zet 108 
films van de gebroeders Lumière achter elkaar 
en geeft uiterst innemend tekst en uitleg bij 
het oeuvre van de eerste filmkunstenaars.

DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA

Tussen 1895 en 1905 maakten de broers Auguste en 
Louis Lumière volgens hun bedrijfsarchieven ruim 
1.400 films, elk bestaand uit een enkel shot van nog 
geen minuut lang. Slechts een handjevol films ging 
verloren en van de bewaard gebleven films zijn er nu 
108 verzameld in de documentaire Lumière! L’aventure 
commence. Als je 108 keer 50 seconden achter elkaar 
zet, kom je wonderwel uit op zo’n beetje de lengte van 
een hedendaagse speelfilm.

Dat is dan ook precies wat Thierry Frémaux heeft 
gedaan voor zijn documentaire. De artistiek directeur 
van het Filmfestival Cannes maakt met de film zijn re
giedebuut – al is het dus misschien accurater om hem 
aan te duiden als de samensteller. En als de verteller, 
want Frémaux geeft in een innemende voiceover 
(ietwat gezapig ondersteund door muziek van Camille 
SaintSaëns) commentaar terwijl de zwijgende filmpjes 
lopen. Maar de regisseurs van de film zijn en blijven de 
broers Lumière – dat benadrukt ook Frémaux zelf her
haaldelijk. Want zoals Frémaux het in zijn voiceover 
stelt: de Lumières zijn niet alleen de laatste uitvinders 
van de cinemageschiedenis omdat zij het apparaat ver
volmaakten, maar ook de eerste regisseurs.

Juist dat is een grote verdienste van zijn documen
taire: veel meer dan gebruikelijk is benadert Frémaux 
het tweetal als filmauteurs in de moderne(re) zin van 
het woord. Waar over vroege filmmakers veelal gedacht 
wordt als kermisartiesten die teerden op de noviteit 
van hun medium, behandelt Frémaux ze als makers met 
een herkenbare stijl, die vanuit een persoonlijke visie 
op hun vak en op de wereld nadachten over zaken als 
kadrering en miseenscène.

Remake
Frémaux zette de 108 korte films niet lukraak achter el
kaar. En hoewel hij begint met de beroemde allereerste 
film, La sortie de l’usine Lumière à Lyon, is ook de chro
nologie niet leidend in zijn structuur. In plaats daarvan 
verdeelt hij het overgeleverde werk van de Lumières in 
elf grofweg thematisch georganiseerde hoofdstukken. 
Een greep: beelden van Lyon, de woonstad van de Lu
mières; films over kinderen; komedies; werk; sport en 
spel; films over de snelle maatschappelijke veranderin
gen rond de vorige eeuwwisseling.

Zoals de explicateur van de vroege cinema als 
spreekstalmeesters tijdens de filmprogramma’s tekst 
en uitleg gaven, zo biedt ook Frémaux context en dui
ding. Soms haalt hij met de tong in de wang de geves
tigde mythes onderuit: van La sortie de l’usine blijken 

meerdere versies te zijn, dus misschien is de ‘eerste film 
van de filmgeschiedenis’ direct al een remake. Andere 
keren houden de mythes stand: de doodsangst die het 
publiek zou hebben doorstaan bij de vertoning van een 
film met een aankomende trein, wetenschappelijk al 
jaren geleden ontkracht, komt doodleuk weer voorbij. 
Niet voor niets haalt Frémaux ergens dit adagium van 
John Ford aan: “Print the legend, not the fact.”

Het thema ‘eersten’ blijft terugkomen, en (hoewel 
enig Frans chauvinisme hem zeker niet vreemd is) 
Frémaux lijkt tussen de regels door die nadruk op het 
debuut ook enigszins op de hak te nemen. Het filmpje 
Baby’s First Steps, waarin we inderdaad een kind zijn 
eerste voorzichtige stapjes zien zetten, noemt Fré
maux gekscherend “de allereerste suspensefilm”; een 
weergave van een theatrale vechtwedstrijd in Japan 
wordt “de eerste kung fufilm”; een opname vanuit een 
luchtballon “het eerste droneshot”.

Zeg wat je ziet
Naast die zeer gedegen onderbouwde contextuali
sering, verteld op de toon van een al tientallen keren 
herhaalde maar nog altijd geliefde familieanekdote, 
waagt Frémaux zich in zijn voiceover ook aan visuele 
analyses van de films. Hier en daar blijft dat steken in 
al te hoogdravende platitudes over “meesterlijke mi
seenscène” of een “briljante plaatsing van de came
ra”, zonder die stellingen te onderbouwen.

Frémaux hanteert regelmatig de simpele tactiek ‘zeg 
wat je ziet’, iets wat in het begin irriteert maar gaande
weg steeds meer waarde krijgt doordat bepaalde obser
vaties zich opstapelen. Zo blijken de Lumières vrijwel 
altijd een publiek binnen hun kader te plaatsen. Zowel 
in hun documentaires als in de fictiefilmpjes is er vaak 
een onschuldige passant die reageert op de handelingen 
– of dat nu een kleine visuele grap is, of een met veel 
misbaar voorbijsnellende brandweerwagen. Zo kauwen 
de filmmakers ook zonder aanzwellend strijkorkest het 
publiek bij hun vertoningen voor wat zij van het ge
toonde kunnen vinden en voelen.

Tussen de regels door maakt Frémaux ook duidelijk 
hoe intiem de vroege filmgeschiedenis verbonden is 
aan het persoonlijke leven van deze makers. Veel van 
hun eerste beelden zijn (ogenschijnlijk) simpele beel
den van hun eigen familieleven, en de eerdergenoemde 
trein kwam aan op station La Ciotat – het kustplaatsje 
waar de familie Lumière een zomerhuis had. Het be
stendigt Frémaux’ benadering van de broers als fil
mauteurs in plaats van fabrikanten. Makers met een 
duidelijk idee van cinema als kunstvorm – in Frémaux’ 
woorden: “vreugdevol, teder en universeel.”

Lumière! L’aventure commence  FRANKRIJK, 
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Vanaf 25 maart
Lawrence of Arabia 
70mm
Algemeen beschouwd als een hoogte-
punt in de fi lmgeschiedenis. Het prachti-
ge epos uit 1962 dat bekroond werd met 
maar liefst 7 Oscars. Een fi lm die je 
gewoonweg op een groot doek gezien 
moet hebben. Nu exclusief in EYE te 
zien op verbluffend 70mm. Verplichte 
kost voor de echte fi lmliefhebber.
eyefi lm.nl/lawrence

Vanaf 24 maart
Tentoonstelling

Hito Steyerl, Wang Bing, 
Ben Rivers
EYE Art & Film Prize

Het grensgebied tussen fi lm en beeldende 
kunst is een belangrijk aandachtspunt 
binnen het tentoonstellingsbeleid van 
EYE. Om het belang hiervan te bena-
drukken hebben EYE en het Paddy and 
Joan Leigh Fermor Arts Fund in 2015 
een jaarlijkse prijs in het leven geroepen 
ter stimulering van nieuw werk van een 
kunstenaar/fi lmmaker die een belangrijke 
bijdrage levert aan dit interdisciplinaire 
gebied. Op de tentoonstelling rond deze 
EYE Art & Film Prize is het werk te zien 
van de eerste drie winnaars, die allen een 
geëngageerd kunstenaarschap laten zien: 
Hito Steyerl, Ben Rivers en Wang Bing.
eyefi lm.nl/eyeprize

Phantom Thread 
70mm
In zijn zwanenzang als acteur bundelt 
Daniel Day-Lewis opnieuw zijn uitzonder-
lijke krachten met Paul Thomas Anderson, 
in een waanzinnige rol als mode-ont-
werper in de Londense jetset van de jaren 
50. EYE draait als enige vertoner in de 
Benelux Phantom Thread op het royale 
70mm-formaat (meer diepte, meer detail, 
rijke kleuren). De vertoning sluit aan bij 
eerdere breedbeeldvertoningen in EYE 
van Paul Thomas Andersons The Master 
(2012) en Quentin Tarantino’s The Hateful 
Eight (2016).
eyefi lm.nl/phantomthread

Vanaf 14 maart
This is Film! 
Film Heritage in Practice

In samenwerking met de Universiteit van 
Amsterdam organiseert EYE een zes-
delige serie over bijzondere projecten op 
het gebied van fi lmrestauratie en fi lm-
erfgoed, variërend van found footage 
documentaires tot de restauratie en pre-
sentatie van 70mm Hollywood Classics. 
Met introductie door Giovanna Fossati 
(Hoofd Curator van EYE en Hoogleraar 
Filmerfgoed en Digitale Filmcultuur), vele 
(inter)nationale experts en natuurlijk bij-
zondere fi lmvertoningen. 
eyefi lm.nl/thisisfi lm
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Cannes-directeur Thierry Frémaux compi-
leerde 108 gerestaureerde filmpjes van film-
pioniers Auguste en Louis Lumière: ,,Men zegt 
altijd: ‘De Lumières vonden de documen taire 
uit; Géorges Méliès maakte de eerste fictie-
films.’ Maar je kunt beter zeggen: ‘Méliès was 
Fellini en Lumière Rosselini.’”  DOOR DANA LINSSEN

Toen Thierry Frémaux in 1999 werd gevraagd om ar
tistiek directeur te worden van het Filmfestival Cannes 
had hij maar één voorwaarde: dat hij mocht aanblijven 
als directeur van het Institut Lumière in Lyon waar hij 
enige jaren eerder was aangetreden. 

Is het goed om het niet over Cannes te hebben? Mis-
schien dat we er vanzelf op komen om het werk van de 
Lumières te vergelijken met de stand van zaken in de film 
nu, maar ik ben eigenlijk benieuwd naar uw tweede baan, 
en uw eerste liefde. Misschien is het een voor de hand 
liggende vraag: maar waarom de Lumières en niet Mé-
liès? “Het is simpel. De Lumières kwamen uit Lyon, en 
ik ook. En ik ben een cinefiel. Door deze film te maken 
kon ik het over cinema hebben, en niet over filmarcheo
logische zaken. Het gaat niet om de vraag of de Lumiè
res film hebben uitgevonden; al vind ik van wel. Maar de 
films die zij hebben gemaakt zijn uitzonderlijk. Zij be
grepen als geen ander wat film was, wat de mogelijkhe
den van film waren.”

Waarom niet die filmarcheologische zaken? Het begin 
van de cinema, en het werk van de Lumières is nog 
steeds door veel mythes omgeven. “Natuurlijk moeten 
we ons tot die mythes verhouden. Maar mijn eerste doel 
was om het werk van de Lumières terug te brengen in de 
bioscoop. Ik wilde dat op een hedendaagse manier 
doen, niet door een vertoning uit 1895 te recreëren. Dus 
ik heb een ‘filmisch object’ gemaakt van anderhalf uur 
lang. Daar heb ik muziek en mijn commentaar aan toe
gevoegd – als mensen de dvd kopen kunnen ze mijn voi
ceover uitzetten. Het is geen documentaire, geen fic
tiefilm, het is ook niet mijn film, maar een film van de 
Lumières.”

Uw film is zowel historisch als thematisch geordend, 
kunt u iets zeggen over de selectie en de structuur? “De 
film is voortgekomen uit een aantal live optredens die ik 
met het materiaal heb gedaan. De thema’s (werk, vrije 
tijd, fictiefilms, de wereld buiten Frankrijk) zijn daar or
ganisch uit voortgekomen. Het laatste hoofdstuk ‘Déjà 
cinéma’ was bijvoorbeeld belangrijk om te laten zien 
dat wat zij deden al echt cinema was, niet een soort kor
te newsreels of documentaires, zoals het meestal wordt 
gezien. De films van Lumière keken naar de wereld. 
Naar de intieme wereld van vrienden en familie, maar 
ook naar de buitenwereld van arbeiders en andere lan
den.”

U noemt een aantal van hun grootste verdiensten als het 
om de kunstvorm gaat: hun feilloze oog voor compositie 
en scherptediepte, de schilderachtige kwaliteiten, de 
uitvinding van tracking shot en close-up, tot het werken 
met meerdere kaders in een shot aan toe. Hoe komt het 
dan toch dat we hen alleen maar kennen van die beroem-
de filmpjes La Sortie de l’usine Lumière à Lyon en L’Arri-
vée d’un train en gare de La Ciotat? “Dat is een van de 
grootste misverstanden rondom hun werk. Louis Lumi
ère heeft meer dan 1400 films gemaakt, of naar zijn in
structies laten maken, en er zijn er maar heel weinig 
verloren gegaan. Het is een van de meest complete ver
zamelingen van vroege cinema. Een ander misverstand 
is dat de Lumières de documentaire uitvonden en Géor
ges Méliès de fictiefilm. Je kunt beter zeggen: Méliès 
was Fellini en Lumière Rosselini. Lumière neemt de 
werkelijkheid en geeft hem terug aan het doek; Méliès, 
en Fellini, en Hollywood nemen de wereld en vinden 
hem opnieuw uit. Ze dromen de wereld. Het is niet de 
een tegen de ander. Het zijn verschillende tradities. Lu
mière is Bresson, Renoir, Cassavetes, Kiarostami, 
Kechiche, Pialat…”

Een van de grootste eyeopeners vond ik dat de Lumières 
ook fictie maakten en niet dat alleen. Ze maakten ook re-
makes van hun eigen werk. Betekent dat dat ze ook ver-
schillende takes deden, en de beste uitkozen? “Daar be
staat geen documentatie van; dus filmhistorisch gezien 
is dat een onontgonnen gebied. Hetzelfde geldt voor de 
vergelijkingen die ik met schilderkunst maakt; bijvoor
beeld het schilderij van Cézanne. Mijn hypothese is dat 
dat op twee manieren interessant is. Als ze het schilderij 
kenden, dan is het bijzonder dat ze een film maakten die 

gebaseerd was op een schilderij. Als ze het schilderij 
niet kenden is het zo mogelijk nog buitengewoner. Dan 
wil het zeggen dat Lumière hetzelfde idee had als Cé
zanne. Iets anders was me ook fascineert is hoe het mo
tief van hun filmpjes van kinderen op het strand even 
later terugkomt in een Engelse schilderschool. Ik wil 
niet zeggen dat die schilders hun idee van de Lumières 
hebben gekregen, maar wel dat er een uitzonderlijke se
rendipiteit is. Dat geldt ook voor de filmmakers na hen. 
Er lopen directe lijnen vanuit hun werk naar het werk 
van anderen, naar Jean Renoir, Yasujiro Ozu, James Ca
meron. Ze stelden zich dezelfde vragen als deze filmma
kers. Dat betekent dat ze wisten wat ze deden. Het is een 
bepaald soort mindset. Louis wist wat hij deed. Ik trek 
ook vergelijkingen met het werk van tijdgenoten als 
Marcel Proust en Emile Zola, omdat ik ook wil aantonen 
dat ze volkomen kinderen van hun tijd waren en de 
tijdsgeest perfect aanvoelden. Maar Louis moet ook 
enorm veel plezier hebben gehad in wat hij deed. Hij 
wilde de kleurenfilm ontdekken, wat hij later ook deed. 
Hij had de geest van een uitvinder.”

U legt veel nadruk op de continuïteit in de geschiedenis 
van de cinema. Tegelijkertijd zegt u ook: voor de uitvin-
ding van de cinematograaf werden er veel vreemde ap-
paraten uitgevonden, maar daarna niet meer. Is er met 
cinema als zevende kunst een einde gekomen aan de 
ontwikkeling van de kunsten of kan er uit de cinema een 
achtste kunstvorm ontstaan, net zoals cinema uit de 
eerdere kunstvormen is ontsproten? “Ik weet het niet. 
Misschien virtual reality. Vorig jaar vertoonden we Car-
ne y arena van Alejandro González Iñárritu op het festi
val. Dat was een buitengewoon kunstwerk, maar geen 
cinema. Misschien is het cinematisch, maar dan is het 
ook theatraal. Al is het belangrijkste dat Iñárritu als 
kunstenaar een dichter is, en daarom in staat om zoiets 
te maken. Het grootste probleem met de ontwikkeling 
van een kunstvorm, en de ontdekking van nieuwe vor
men is dat mensen aan het einde van de negentiende 
eeuw niets verwachten, en daarom volkomen verrast 
konden zijn door het nieuwe. Nu verwachten we voort
durende dat er iets zal gebeuren waarvan we niet weten 
dat het zal gebeuren. We zijn ons veel meer bewust van 
onze onwetendheid. Carne y arena is misschien verge
lijkbaar met het effect wat cinema in die begindagen 
had. Alejandro vertelde me dat in Cannes mensen heel 
fysiek op Carne y arena reageerden. Sommigen pro
beerden de vluchtelingen te beschermen, anderen do
ken weg voor de politie. Is dat niet vergelijkbaar met de 
schrik die is beschreven toen mensen voor het eerst die 
aanstormende trein op een doek zagen. Ook nu kun je 
zeggen dat mensen wisten wat ze te wachten stond. 
Virtual reality is niet door hem uitgevonden. Maar de 
reactie van die mensen was wel echt en oprecht.”

LEES DE UITGEBREIDE VERSIE VAN DIT INTERVIEW OP 
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Thierry Frémaux over Lumière! L’aventure commence
‘IK WIL LUMIÈRE ZIJN PLEK IN DE 
FILMGESCHIEDENIS TERUGGEVEN’
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Waarom laten zo weinig Nederlandstalige 
filmmakers hun fantasie de vrije loop? Waarom 
wordt er zo weinig met de vorm gespeeld?  
De kunstvorm leent zich ervoor en het hoeft 
helemaal niet zoveel te kosten. Vlaming Bert 
Scholiers wijst de weg met Charlie en Hannah 
gaan uit. DOOR KEES DRIESSEN

Als je je eerste lange film maakt, waarom dan kiezen? 
Waarom niet meteen alles doen? Vorig jaar had je het 
veelvormige Nederlandse speelfilmdebuut Quality Time 
van Daan Bakker, dat per verhaalonderdeel een andere 
stijl koos. Inhoudelijk en uiterlijk geheel anders, maar 
met een vergelijkbare stilistische ruimdenkendheid, is 
Bert Scholiers’ debuut Charlie en Hannah gaan uit, ‘de 
wonderlijkste Vlaamse film in tijden’, aldus Humo. Een 
film waarin twee eindeloos pratende boezemvriendin

nen een absurdistische nacht doorhalen. Waarbij niet 
alleen de vriendinnen, maar ook de boezem praat.

Bakker en Scholiers zijn de uitzonderingen. Maar 
waarom? Zoals Scholiers zegt: “Cinema is een fantas
tisch medium dat alles toelaat. In principe zit er geen 
enkele regel aan vast. We zitten te veel vast aan de 
drieaktenstructuur. We hebben echt een probleem in 
de hedendaagse cinema met de verbeelding, vergeleken 
met wat er in de jaren zestig gebeurde, met de Italiaan
se cinema, de Tsjechische. Ik bedoel, de verbeelding 
van Fellini of Věra Chytilová of de Godardfilms uit die 
periode, dat is ongelooflijk. Dan gaat je hart open en je 
denkt: wooow, dit kan, dit bestaat!” Hij besluit: “Vanaf 
dat je in je hoofd denkt: dit kan, dan doe je het gewoon.” 
En dus springt zijn Charlie en Hannah gaan uit van het 
ene filmgenre naar de volgende absurdistische scène.

Lef
Het uitgangspunt – en de rode draad – vormt het genre 
van de oeverloos babbelende indie à la Woody Allen en 
Noah Baumbach, twee belangrijke bronnen voor Scho
liers’ “witty praatfilm” (al noemt hij ook Whit Stillman, 
Dorothy Parker, George Kaufman en de serie Gilmore 
Girls). Net zoals het zwartwit in het stedelijke Charlie 
en Hannah inspiratie ontleende aan hun stadsfilms 
Manhattan (1979) en Frances Ha (2012).

Bij de première op het filmfestival van Gent wist 
het publiek ook niet beter dan dat het zo’n film zou 
worden. “Ik vond het essentieel dat er geen enkel raar 
element op voorhand lekte. En we hadden een teaser 
gemaakt dat het gewoon zo’n praatfilm zou zijn. Ook 
dankzij Minds Meet, het enige productiehuis in Vlaan
deren dat echt lef heeft en gaat voor radicale arthouse, 
of dat nu van die slow cinema is of iets als dit. Die vin

Bert Scholiers over Charlie en Hannah gaan uit
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den het goed als je zo’n teaser maakt. Wat fantastisch 
is, voor mij, als debutant.”

Inmiddels is die verrassing niet meer mogelijk, con

stateert Scholiers op het festival van Rotterdam waar 
ik hem spreek: “Het programmatekstje hier verklapt 
al de hele film.” Wat niet helemaal klopt (de film heeft 
nog veel meer merkwaardigheden dan daar genoemd 
worden), maar toch even slikken is (omdat ik die tekst 
zelf geschreven heb). “Ah nee, ik vind dat tekstje su
peraanstekelijk hoor”, sust Scholiers mijn ongemak. En 
bovendien: de nieuwe trailer vertelt inmiddels ook een 
heleboel.

Plotse ananas
Overigens is surrealisme is niet altijd even gemakkelijk 
te pitchen. “We hebben wel enkele commentaren ge
kregen vanuit de filmcommissies, zowel in Nederland 
als Vlaanderen, over dat die ananas plots in het scena
rio stond. Ze konden er niet tegen dat er geen enkele 
reden voor was.” 

Terwijl het juist essentieel is dat het nergens op 
slaat: elke reden die je zou geven om achter een vlie
gende ananas aan te lopen zou de scène automatisch 
belachelijk maken. Alsof je bij een schilderij van Dalí 
gaat uitleggen dat door een kernexplosie de horloges 
van het tafelblad af zijn gesmolten. En dat door het 
verhoogde stralingsniveau de olifanten lange, dunne 
poten hebben gekregen. Wie zo’n verklaring verlangt, 
begrijpt er niks van.

Maar goed, het geld kwam er, voor een lowbudget 
film. En dan komen we bij het tweede punt: niet alleen 
kun je in cinema alles doen wat je wilt (dus waarom 
doen zo weinig makers het?), het hoeft ook niet veel te 
kosten (dus waarom doen zo weinig makers het?).

Pratend flatgebouw
Waarbij een belangrijke kanttekening gemaakt moet 
worden: een laag budget klinkt romantisch, maar het 
betekent doorgaans gewoon dat medewerkers te wei
nig verdienen. Zo schreef de Nederlandse blockbus
tercomponist Chrisnanne Wiegel (Alles is liefde, Nova 
Zembla) zijn zeer eclectische score voor “een derde van 

zijn normale budget” en viel Scholiers uit budgettaire 
redenen terug op enkele computereffecten, terwijl hij 
het liefst alles fysiek gedaan zou hebben. (“Hoe kicken 
was dat in The Last Jedi om de oude Yodapop terug te 
zien?”)

Maar dat neemt niet weg dat veel van de effecten 
niets of bijna niets kostten. Zoals de eerder genoemde 
pratende borsten: een voiceover, niets anders, maar 
ze worden wel genoemd in elke recensie die ik gelezen 
heb. De persoon die in een flatgebouw verandert: ook 
een voiceover. Scholiers speelt met beeldverhoudin
gen, ronde kaders, en krassen en vlekjes om oud cellu
loid te suggereren (een goedkoop digitaal filtertje waar 
volgens Scholiers veel mensen intrappen). En ook de 
kleurenscènes in giallostijl ontlenen hun effectiviteit 
voor een groot deel gewoon aan blauwe, rode en groene 
lampen. “Ja, dat is fantastisch aan zulke kleurenpalet
ten”, beaamt Scholiers, “Dat soort dingen zijn heel tof, 
maar wordt weinig gedaan. Terwijl het eigenlijk heel 
gemakkelijk is.” 5  

Ex, seks en 
schuld in het 
nachtleven
Dit vindingrijke speelfilmdebuut van 
Vlaams regisseur Bert Scholiers ver-
beeldt het chaotische liefdesleven van 
twee vriendinnen die schijnbaar nooit 
meer een normaal avondje kunnen stap-
pen in Antwerpen. 

Debuterend regisseur Bert Scholiers mag ge
prezen worden voor zijn vindingrijkheid. 
Zoals Daan Bakker vorig jaar met debuutfilm 
Quality Time eigenzinnige vondsten deed 

om de onzekerheid van een jonge man te ver
beelden, doet Scholiers dat in Charlie en 
Hannah gaan uit voor de jonge vrouw. Bak
ker haalde zijn visuele inspiratie onder an
dere uit ouderwetse Nintendospellen met 
hun top down camerastandpunten, Scholier 
zoekt het eerder bij Michel Gondry, Charlie 
Kaufman en Italiaanse giallofilms uit de ja
ren zestig. Net als in het even dromerige 
maar inferieure Het Leven is Vurrukkulluk 
(Fransz Weisz, 2018) zijn de vlotte shots 
meestal in nostalgisch zwartwit. Het is de 
meest consistente stijlkeuze waar alsnog 
graag mee gebroken wordt in een film die 
zich niet makkelijk laat typeren.

Toch een poging: het is een absurde ro
mantische komedie over de ex, seks en 
schuld waarin voorbije relaties een storm
achtige nacht feesten in Antwerpen over
schaduwen. Zoals de titel doet vermoeden 
gaat het om Charlie (Evelien Bosmans) en 

Hannah (Daphne Wellens), twee vlotte 
Vlaamse vrouwen die uit de emotionele 
houdgreep van hun exen proberen te komen. 
Ze beginnen hun zaterdagavond dus lekker 
met magische chocolaatjes. Trippy taferelen 
volgen direct. Antwerpen krijgt de schaal 
van een kartonnen maquette, de borsten van 
Hannah beginnen te praten. Iedereen in haar 
buurt kan meeluisteren als de linker en 
rechterborst in harmonie schreeuwen om 
kebab. 

Scholiers gebruikt de anekdotische aard 
van een avondje stappen (“en toen gebeurde 
dit en toen kwamen we die tegen en toen 
raakten we die kwijt”) om de chaos in het 
scenario te laten heersen. Zoals in een film 
van Michel Gondry (Eternal Sunshine of the 
Spotless Mind) is tijdens deze nacht alles 
mogelijk: zweven door de kosmos, de magna 
carta vinden, gekidnapt worden door een 
Italiaanse horrorwetenschapper, in een bor

deel belanden met historische literaire per
sonages. Wat alleen niet mogelijk blijkt, is 
een avondje zorgeloos stappen zonder dat 
het gelijk om seks draait. Kunnen twee vrij
gezellen na een nacht samen naar huis gaan 
zonder de belofte/dreiging/voorbode van 
seks? Het dikwijls geestige Charlie en Han-
nah gaan uit laat uiteindelijk zien dat het net 
zo makkelijk is om over grenzen te stappen 
als om ze aan te kaarten en te respecteren. Zo 
maakt Scholiers in een korte tijd (met een 
speelduur van 76 minuten) een treffend punt 
over wat de vloek en de zegen is van het vrij
gezelle nachtleven. 

HUGO EMMERZAEL 

Charlie en Hannah gaan uit  BELGIË, 2017 |  REGIE 

BERT SCHOLIERS |  76 MINUTEN |  MET DAPHNE 

WELLENS, EVELIEN BOSMANS, PATRICK VERVUEREN | 

DISTRI BUTIE WINDMILL FILM |  TE ZIEN VANAF 21 

MAART   RT
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Saskia Diesing over Dorst

‘JE HEBT DAGEN VAN 
MELODRAMA EN KOMEDIE’

Dorst is pas de tweede speelfilm van Saskia Diesing maar 
er tekent zich nu al een trend af in haar werk: op het 
randje van een genrefilm zitten, met een twist à la 
Diesing. Na Nena, haar debuut dat een Gouden Kalf voor 
Beste Regie won, schreef Diesing wederom het scenario 
met Esther Gerritsen, ook auteur van de  gelijknamige 
roman. DOOR BERI SHALMASHI

Nena ging over een vader en een dochter. Dorst gaat over een moe
der en een dochter. Het lijkt haast een tweeluik. Coco, de dochter in 
Dorst, is net wat ouder dan Nena, maar moet ook zeker nog haar co-
ming of age beleven.

Zien we in deze films Saskia Diesing opgroeien of is het niet zo persoon-
lijk als het lijkt? “Het duurde even voor ik dat zelf doorhad, gek ge
noeg. Maar nu steeds meer mensen de film hebben gezien, hoor ik dit 
vaker. Het grootste compliment dat je kunt krijgen, is als iemand zegt 
dat dit echt ‘een Saskia Diesingfilm’ is. Dat heeft met meerdere din
gen te maken. Maar het allerbelangrijkste vind ik wel de thematiek. Die 
komen in Nena en in Dorst overeen: een gebroken gezin, waarbij de 
zieke ouder de boel op scherp zet.”

Daar staat steeds wel een koppig, jong meisje tegenover. “Ja. Met haar 
verzet tegen de onvermijdelijkheid, zou je kunnen zeggen. Eigenlijk 
trekt vooral het existentiële dilemma me in dit soort verhalen. Je bent 
verbonden met een familie, maar uiteindelijk komt het besef dat je al
tijd alleen op de wereld bent. Dat je het zelf moet doen. Ik denk dat dat, 
zowel in Dorst al in Nena, bij beide vrouwen het diepe besef is van een
zaamheid. Dat je verbonden bent door bloedbanden, maar het uitein
delijk toch alleen moet doen.”

In Nena leek de hoofdpersoon haast letterlijk gecast op hoe jij als tiener 
was. Hoe heb je deze keer de keuze gemaakt? Of is deze jonge vrouw 
misschien meer Esther Gerritsen dan Saskia Diesing? “Dat zou best 
kunnen. Als je Esther vraagt met wie ze zich het meest identificeert 
zegt ze allebei. Ik iets meer met Elisabeth, de moeder. Dat hele ratio
nele, dingen moeten geordend zijn, dat heeft de film zelf ook een beet
je. Alles moet logisch zijn voor je tot handelen komt, dat herken ik wel. 
Maar Coco is zo’n personage dat er vol in gaat. Esther heeft haar wel 
eens omschreven als iemand die voortdurend tegen een muur aan blijft 
lopen, maar dat wel steeds dapper blijft doen. Zonder gezichtsverlies. 
Toen ik eerder werk van actrice Elise van ’t Laar had gezien, wist ik:  
Elise moeten we hebben.”

In Dorst maak je een paar interessante stilistische keuzes, die haast uit 
de toon vallen met het genre waarin de film zich lijkt af te spelen. ”Een 
echte genrefilm maken, vind ik niet zo interessant. Het leuke aan film 
is dat je daarmee kunt spelen en een balans probeert te vinden tussen 
bekend en onbekend terrein. Voor sommige shots moest ik echt vech
ten, zoals de scènes waarin Simone Kleinsma recht in de camera kijkt. 
Dat vond de crew ook op de set nog wel een spannende keuze. Sowieso 
begint de film wat staccato, maar langzamerhand wordt het steeds los
ser. Ook de personages. Je gaat je niet enorm in ze inleven, maar ik 
hoop wel dat je mededogen voelt.”

Niet omdat het op een roman gebaseerd is, maar hebben de personages 
misschien iets literairs? “Dat is een bewuste keuze geweest. In de eer
ste stijlbespreking voor de crew had ik een PowerPoint voorbereid. En 
op de eerste pagina had ik een citaat van Alexander Payne: Life mixes 
tones all the time. Ik vind dat een mooi uitgangspunt voor een film. Je 
kunt in een dag van melodrama verschuiven naar komedie en weer 
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naar iets compleet anders. Bij film willen meestal we 
genrevast zijn en dat smeren we dan uit over een heel le
ven, zodat het klopt. Ik eindigde die Powerpoint, dat 
weet ik ook nog, met dat er publiek is voor literaire films 
en dat die het verdienen gemaakt te worden. Het is het 
soort film waar ik van houd.”

Betekent dat dan dat je op een gegeven moment een ei-
gen vorm gevonden hebt, of moet je dat voor elke volgen-
de film opnieuw onderzoeken? “Ja. Ik denk dat Nena op 
een bepaalde manier minder literair was dan Dorst. Het 
zijn natuurlijk ook het soort personages dat Esther cre

eert. Voor mij was het de uitdaging om dat te behouden 
en toch te zorgen dat je met deze vrouwen meegaat. Die 
compassie vond ik belangrijk. Als je het boek leest, zie je 
dat de vrouwen daarin nog veel verder gaan.”

De film is gedraaid voor het #MeToo-tijdperk. Is er iets 
dat je nu anders zou hebben gedaan? “Nee, maar ik be
sef wel dat mensen nu bewuster kijken. Er is wel echt 
een dingetje met de leeftijd van de vriend van Coco, hij 
is ook een stuk ouder dan in de roman. Maar het klopt 
heel erg met hun personages. In bepaalde scènes is de 
verhouding daderslachtoffer heel diffuus. Iedereen 

maakt misbruik van elkaar en tegelijker gaat het in deze 
film ook nog over goede bedoelingen. Daar mag je best 
even over nadenken.”

Kijk je anders naar je eigen plek binnen het filmvak als 
vrouwelijke regisseur? “Ik denk dat ik van nature wel 
een provocatief karakter heb, en ik denk dat je dat er
gens in mijn films ook wel voelt. Maar dat zou niet moe
ten hoeven om erbij te horen. Soms heb je als vrouwelij
ke maker ook bijna een ingebakken male gaze, daar pro
beer ik wel voor te waken.” 5

Wezenloze mix van net-niet 
tragedie en net-niet komedie
Bij haar geslaagde autobiografische 
groeipijnendrama Nena kreeg Saskia 
Diesing scenariosteun van schrijfster 
Esther Gerritsen. Nu stort de regisseur 
zich op Gerritsens roman Dorst. Met 
minder overtuigend resultaat.

Personages die tegen de camera praten. Het 
is een risicovol stijlmiddel. Toch zijn er ge
noeg films die er glansrijk mee wegkomen. In 
de klassieke tienerkomedie Ferris Bueller’s 
Day Off maakt de spijbelende hoofdpersoon 
de kijker bijkans medeplichtig aan zijn vro
lijke schelmenuitstapje, door zich recht

streeks tot hem/haar te richten. Maar in zijn 
knallende bewerking van Richard III wordt 
de door Ian McKellen vertolkte autocraat 
juist extra afstotelijk door de inkijkjes die Ri
chard, brutaal in de lens loerend, biedt in zijn 
door en door verrotte ziel. Niet alleen pro
tagonisten doorbreken de vierde wand suc
cesvol. Ook een – al dan niet alwetende – 
verteller kan het zich prima veroorloven om 
zijn publiek direct in de ogen te kijken. Hij 
zat immers toch al tegen hen aan te kletsen. 
Een favoriet voorbeeld is Sam Elliotts laco
nieke Stranger in The Big Lebowski.

Ook Simone Kleinsma mag zich in Dorst 

meerdere keren rechtstreeks tot de camera 
richten. De musicaldiva weet op zich best te 
overtuigen als een terminale patiënt. Maar 
die terzijdes werken voor geen meter. Dat 
komt doordat zij protagonist noch verteller 
is. Haar personage, en dan vooral de ziekte 
van haar personage, is weinig meer dan een 
katalysator voor het drama dat draait om 
haar dochter. Kleinsma’s onderonsjes maken 
een extreem gekunstelde indruk en bevesti
gen de stelling dat kletsen tegen de camera 
een risicovol stijlmiddel is.

Het blijkt exemplarisch voor een film die 
nergens heldere keuzes maakt. Waardoor de 
acteurs in verschillende werelden lijken te be
staan. Tegenover Kleinsma’s nuchtere kan
kerpatiënt verbleekt Elise van ’t Laar als de 
emotioneel verwaarloosde dochter die haar 
oppervlakkigheid wil bestrijden door als 
mantelzorger bij haar zieke moeder in te trek
ken. Haar oudere minnaar Leopold Witte en 

haar vader Stefan de Walle acteren alsof ze uit 
de losse pols een improvisatieopdracht uit
voeren in het (overigens onvolprezen) tvpro
gramma De vloer op. Margot Ros maakt van de 
stiefmoeder een (misplaatst) ongemakkelijk 
typetje uit Toren C, terwijl cabaretier Patrick 
Stoof een vermoeide kapperskarikatuur neer
zet. Ergens ver weggestopt bevat de film de 
drama’s van een ongeschikte moeder en haar 
al net zo ongeschikte dochter. Misschien dat 
deze drama’s in het boek van Esther Gerritsen 
wel uit de verf kwamen. De verfilming blijft 
echter hangen in een wezenloze mix van 
netniettragedie, netnietkomedie en 
netnietabsurdisme.

FRITZ DE JONG

Dorst  NEDERLAND, 2018 |  REGIE SASKIA DIESING |  95 

MINUTEN |  MET ELISE VAN ’T LAAR, SIMONE KLEINSMA, 

LEOPOLD WITTE, STEFAN DE WALLE |  DISTRIBUTIE 

SEPTEMBER FILM |  TE ZIEN VANAF 15 MAART   
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Resurrection, het speelfilm debuut van de Vlaamse regisseur 
Kristof Hoornaert, is eigenzinnige contemplatieve cinema en ‘een 
film die je moet voelen in je lijf’. DOOR IVO DE KOCK

Na zijn op diverse festivals bekroonde korte films de
buteert regisseurscenarist Kristof Hoornaert met  
Resurrection, een onder je huid kruipende poëtische 
parabel. “Ik schreef het scenario in 2003 om er een lan
ge speelfilm van te maken”, vertelt Hoornaert tijdens 
Film Fest Gent. “Een producent stelde voor om eerst 
een korte film te draaien. Ik heb toen de eerste drie pa
gina’s verfilmd als Kaïn (2009).”

Resurrection kwam er pas veertien jaar nadat het ge
schreven werd en twee korte films verder (The Fall, Em-
pire), omdat Hoornaert “tegen de mainstream manier 
van filmmaken ingaat. Vaak ziet men film als entertain
ment, als iets wat je consumeert. Voor mij is het logisch 
om eerder kunstzinnige films te maken.” 

Gaat Resurrection over leven met schuldgevoelens?  
“Dat thema zit erin maar het draait vooral om de vraag 
hoe we moeten omgaan met de wreedheid van mens en 
beschaving. Het door Johan Leysen gespeelde hoofd
personage worstelt met die vraag. Lang geleden is hij de 
beschaving ontvlucht en nu haalt hij de wreedheid te

rug in huis met het personage van Gilles De Schryver, de 
jongeman die hij in de natuur vindt en uit medelijden 
mee naar huis neemt. Na een tijdje ontdekt hij echter 
dat de jongen een moord heeft gepleegd. De centrale 
vraag is: hoe gaat hij daarmee om? Naar het einde van 
de film toe heeft hij een antwoord op die vraag. Wanneer 
je het bekijkt vanuit het personage van Gilles gaat het 
over schuld en boete, Dostojevski dus, maar ook over 
een politiesysteem dat machteloos is.”

De film opent zeer lichamelijk en bevat vrijwel geen dia-
loog. “Ik wilde fysiek beginnen en toch afstand bewa
ren. Pas wanneer Johan Leysen opduikt krijgen we clo
seups van een gezicht. Dat heb ik zo lang mogelijk uit
gesteld omdat ik het wilde hebben over de mens in de 
natuur. Maar ik laat de kijker de vrijheid om dingen zelf 
in te vullen en te interpreteren. Ik wil geen regisseur zijn 
die zegt ‘daarover gaat het’ en ‘dat moet je denken’. Ik 
wil dat de kijker zelf nadenkt en een eigen visie ontwik
kelt, voor mij moet de catharsis na afloop in zijn hoofd 
spelen.”

U toont een appartementencomplex erg sprookjesach-
tig. “Zowel geluid als beeld zijn niet realistisch. De 
kleuren trok ik naar zwartwit en in combinatie met 
slowmotion is dat meteen een signaal dat we in een po
etische realiteit zitten. Dit speelt zich niet in de wereld 
van vandaag af. Voor mij is Resurrection een poëtische 
expressie en met die eerste beelden maak ik duidelijk 
dat de toeschouwer de film moet bekijken als een ver
vorming van de werkelijkheid. Die vervorming maakt 
het mogelijk om thema’s uit te drukken.”

Wat wilde u bereiken? “Ik wilde de kijker zelf laten re
flecteren op de thema’s. Ik zie Resurrection voor een 
deel als een Christusfilm, het verhaal van iemand die 
zichzelf verwant voelt met het leed van de wereld en 
zich opoffert voor de mensheid. Uiteindelijk keert hij 
terug naar de beschaving, verzoent hij er zich na zoveel 
jaren mee. Wat het personage doet is heel extreem – ik 
denk niet dat er iemand een moordenaar zal vergeven of 
zijn plaats wil innemen – maar het is een expressie van 
liefde en verzoening, ook al gaat het in tegen de normale 
manier van denken. 

Toen ik het scenario schreef las ik het verhaal van 
een vrouw die een bomaanslag op een bus had over
leefd en de dader, die ook nog in leven was gebleven, 
ging opzoeken. Iedereen in haar omgeving was daar 

Kristof Hoornaert over Resurrection
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compleet tegen. Dat idee vond ik heel interessant. 
Ondanks het feit dat een individu niet goed te praten 
slechte dingen heeft gedaan, sluiten we hem niet op 
in een hoekje maar proberen we ons open te stellen en 
te zoeken naar begrip, naar waar dat geweld vandaan 
komt. Ik denk dat het te gemakkelijk is om te zeggen: 
‘het zijn slechte mensen en dat is het.’ Het moet ergens 
vandaan komen. Niemand wordt slecht geboren. De 
moordenaar in Resurrection is duidelijk zelf een slacht
offer. Hij heeft een buil op het achterhoofd en lijdt zelf 
ook. Aan zijn gezicht merk je ook dat hij berouw heeft, 
dat hij de moord betreurt.”

De waaromvraag blijft onbeantwoord. “Daarover heb ik 
het liever niet. Hij haalt uiteindelijk ‘geld’ aan als moge
lijk motief maar dat is geen concrete verklaring. Geld 
staat symbool voor de beschaving. Het is eerder een 
metaforisch gegeven. Wat onderstreept wordt wanneer 
hij in de gevangenis door de metaaldetector loopt en ze 
geld uit zijn zakken halen. Ik wilde zeker geen psycholo
gische verklaring geven voor de moord want dan in
strueer je de toeschouwer om alles via een oorzaaken 
gevolgstramien te bekijken. Het zou ook het personage 
te specifiek maken. Dan werd het een archetype en ging 
het over ‘hem’ met zijn problemen en zijn motieven ..”

...dan kan je het daarmee afdoen en gaat het niet over 
‘ons’. “Als kijker ga je dan zeggen ‘daarom heeft hij het 
gedaan’ en kan je alles van je af schuiven.”

Waardoor je je als kijker niet langer aangesproken voelt. 
“Vanaf het moment dat je antwoorden geeft, stel je de 
kijker veilig.”

U wil met een contemplatieve film interactie creëren. 
“Absoluut. Alles staat in functie van het actief betrekken 
van de kijker in de film. Het contemplatieve ritme geeft 
de kijker tijd om te reflecteren, om zelf actief te zijn in de 
film. Ik geloof heel sterk dat de kijker moet werken. Zelf  
hou ik van films waarin ik kan participeren. Zulke films 
zijn een enorme verrijking, omdat je kan meedenken en 
dingen mee naar huis kan nemen. Een film waar je mee 
blijft zitten, die je voelt in je lijf, vind ik veel krachtigere 
cinema dan wanneer alles verklaard wordt en je rustig 
naar huis kan gaan zonder er nog over na te denken.”

Waarom gebruikt u CinemaScope? “Wanneer je met 
kleinere beeldformaten dicht op de gezichten zit, sluit je 
meer aan bij een psychologische benadering die ik ab
soluut wilde vermijden. Ik gebruik CinemaScope omdat 
het je toelaat beelden te maken zoals je tableaus maakt. 
Daardoor kun je de wereld beter aanschouwen.” 5

Broeder-
moord in de  
bossen van 
Wallonië
Een kluizenaar stuit in de Waalse bossen 
op een broedermoord. Dit bijzondere 
staaltje slow cinema ontdoet het drama 
van elke franje. Kristof Hoornaert steekt 
als debutant zijn nek uit.

Je moet het maar durven: je eerste film  
maken over twee mannen die geen woord 
wisselen. De Vlaamse regisseur Kristof 
Hoornaert is zo’n waaghals die de cinema 
goed kan gebruiken. Hij vertrouwt op het 
beeld en laat het drama onuitgesproken. 
Dankzij het intense en ingetogen spel van  
Johan Leysen weet hij het zwijgen naar een 
hoger plan te tillen in zijn bijzonder stijlvaste 
debuut Resurrection. 

Leysen speelt een kluizenaar in de bossen 
van La Robinette in OostWallonië, die zich 
in leven houdt met kippen en moestuin. Op 
een van zijn wandelingen vindt hij een half
naakte jongeman, die hij kleren, voedsel en 
onderdak biedt. Hun woordeloze samenzijn 
wordt op de proef gesteld als de politie aan de 
deur komt en de mysterieuze jongeman een 
moord blijkt te hebben gepleegd. Samen met 
de kluizenaar sta je voor een moreel dilemma: 
moet hij hem helpen of aangeven? 

De pure beelden bevatten geen andere 
franje dan het landschap zelf. Het minima
listische camerawerk, in breed Cinema
Scope, is van de Litouwer Rimvydas Leipus, 
bekend van de films van Sharunas Bartas en 
Khadak. Hij filmt ogenschijnlijk niets op
zienbarends: het raam, de zon, de velden, 
hun gezichten. Zijn kalme, wijd openge
sperde beelden geven de kijker alle ruimte. 
Om naar hun beweegredenen te raden bij
voorbeeld, maar dat hoeft niet. Je kunt zelf 
kiezen waar je je aandacht op richt. Spil is 
het diepgegroefde gelaat van Leysen, dat alle 
emoties in zich draagt, van bezorgd tot boos.

Met deze slow cinema maakte Hoornaert 
niet alleen een stilistisch waagstuk, maar 
ook een parabel over de wreedheid in de we
reld. Op de radio zijn flarden te horen over 
een scherpschutter, de moord op de broer 
roept vragen op over schuld en boete, en een 
uiterst tragische gebeurtenis uit het verleden 
steekt de kop op. “Vertrouw geen mensen”, is 
het noodgedwongen levensmotto van de 
kluizenaar. “En verlos ons van het kwade”, 
wil hij daar nog hoopvol aan toevoegen. Deze 
twee eenzame mensen vinden elkaar in hun 
verborgen misère. De Bijbelse verwijzingen 
– broedermoord, de wederopstanding uit de 
titel – worden nergens opgedrongen, maar 
geven de kalme beelden wel reliëf. Hoornaert 
steekt met die bijzondere vorm echt zijn nek 
uit.

MARISKA GRAVELAND

RESURRECTION |  BELGIË, 2017 |  REGIE KRISTOF 

HOORNAERT |  110 MINUTEN |  MET JOHAN LEYSEN, 

GILLES DE SCHRYVER, KRIS CUPPENS, THOMAS 

RYCKEWAERT |  DISTRIBUTIE CONTACT FILM |  TE ZIEN 

VANAF 29 MAART   
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Sinds Nam June Paik in 1965 aan de slag ging met een video-
camera maakt bewegend beeld deel uit van de beeldende kunst. 
De ten toonstelling van de EYE Art & Film Prize laat echter zien dat 
de grens tussen kunst en film bijzonder lastig te trekken is. 
 DOOR EDO DIJKSTERHUIS

Alsof de jury het erom gedaan heeft. De drie winnaars 
van de EYE Art & Film Prize hadden niet meer van el
kaar kunnen verschillen dan Hito Steyerl, Ben Rivers 
en Wang Bing. Rivers vertelt utopisch getinte verhalen 
die hij opneemt met antieke camera’s op 16mmfilm 
die hij handmatig ontwikkelt. Steyerl is weliswaar de 
oudste van dit trio maar technisch verreweg de meest 
innovatieve en zit met haar onderwerpen bovenop de 
tijdsgeest. De Duitse zet een breed scala aan compute
reffecten in om seksisme, machtsmisbruik en de ma
nipulatieve kracht van de media aan de kaak te stellen. 
Het swingt en het knalt in haar films. Heel anders dan 
in de documentaire opnames die Wang Bing maakt in 
Chinese strafkampen en fabrieken voor zijn werken die 
uren kunnen duren.

Een samenhangende tentoonstelling maken met het 
werk van deze drie prijswinnaars is zo goed als onmo
gelijk. Er is geen thema te bedenken dat ze verbindt. 
Vandaar dat de presentatie in EYE eruitziet als drie 
solo’s. De enige mogelijke conclusie is dat het gebruik 
van bewegend beeld in de beeldende kunst bijzonder 
divers is.

En zelfs die bewoording zal protest opleveren. 

Steyerl noemt zichzelf namelijk consequent filmma
ker. “Ik ben geen kunstenaar want ik kan tekenen noch 
beeldhouwen”, stelde ze in een interview. Anderzijds is 
haar werk vrijwel exclusief te zien in musea en op gro
te kunstmanifestaties zoals de Biënnale van Venetië. 
Bings werken zijn ook vaak te zien in Venetië, maar dan 
op het filmfestival.

Toch zijn Bings films de meest museale van de 
drie. Je kunt er gewoon in binnenvallen, een stuk van 
meepikken, weer doorlopen en toch een heel aardig 
idee hebben van de intentie en de toon. De EYEten
toonstelling speelt met die eigenschap door meer
dere Wang Bingtitels in één ruimte te vertonen, de 
schermen als een soort landschappen naast elkaar. De 
beelden vloeien een beetje in elkaar over en gaan een 
dialoog aan zoals schilderijen dat ook kunnen.

Rivers heeft voor de EYEpresentatie juist bedongen 
dat bezoekers op ieder punt in de ruimte maximaal één 
film van hem tegelijk zien. Beeld en geluid zijn erop 
gericht de kijker het verhaal in te zuigen. Dat is een heel 
andere beleving dan bij een installatie waar het oog in 
en langs kan dwalen.

Ook de films van Rivers zijn regelmatig te zien op 

filmfestivals. De Brit won in Rotterdam zelfs twee 
keer een Tiger Award in de competitie voor korte film. 
Zijn producties blijven net zo goed overeind op het 
bioscoopscherm als in een galerie. Daarmee is hij een 
uitzondering. Het meeste werk dat gemaakt is voor de 
‘white cube’ verdraagt de overgang naar de ‘black box’ 
maar slecht. Een goed voorbeeld is de kunst van Steve 
McQueen. Zijn eerste film Bear (1993), een tien minu
ten durende worstelpartij van twee naakte mannen, 
ademt in een museumzaal een en al agressie en erotiek. 
Het werk is ook ooit vertoond tijdens het IFFR maar 
sloeg in de bioscoop helemaal dood.

Het zal iets te maken hebben met de kijkconcen
tratie die verschilt per ruimte. De vertoning van film 
in een bioscoop is dwingender. Je moet binnen zijn 
voordat het licht uitgaat, in je stoel blijven zitten 
en mag pas weer weg als de aftiteling voorbij is. De 
kunstcontext heeft de naam veel strenger te zijn maar 
is feitelijk veel losser. Je kunt rondlopen en je vanuit 
verschillende hoeken verhouden tot het beeld. Kijken 
is hier veel meer een fysieke aangelegenheid dan vanuit 
de bioscoopstoel. Bankjes om dichterbij die statische 
ervaring te komen ontbreken vaak – niet zelden op na
drukkelijk verzoek van de kunstenaar.

Natuurlijk zijn hier ook uitzonderingen te verzinnen, 
bijvoorbeeld in het oeuvre van Steve McQueen. Voor de 
vertoning van Gardini tijdens de Biënnale van Venetië 
in 2009 moest je in de rij aansluiten om als groep tege
lijkertijd naar binnen te gaan. Bij zijn grote overzichts
tentoonstelling van 2013 in het Zwitserse Schaulager 
hingen naast de zaalingang zelfs klokjes die aangaven 

WANG BING: TA’ANG BEN RIVERS: INSTALLATION
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hoe lang de film al bezig was en min of meer suggereer
den dat je maar beter niet tussentijds naar binnen kon 
gaan. McQueen reproduceerde hiermee in het museum 
een bioscoopsetting. Het bleef overigens bij die ene 
keer. Hij heeft het daarna nooit meer zo gedaan. Blijk
baar klopte het toch niet helemaal.

Met Sam TaylorJohnson (Nowhere Boy en Fifty 
Shades of Grey) en Gillian Wearing (Self Made) behoort 
McQueen tot het zeer selecte groepje kunstenaars die 
succesvol de overstap hebben gemaakt naar de film
industrie. De budgetten voor het maken van een grote 
publieksfilm liggen doorgaans buiten het bereik van 
kunstenaars. En als het ze wel lukt het geld bij elkaar te 
krijgen, is het nog maar de vraag of hun film aanslaat. 
The Invader (2012) had bijvoorbeeld de regiecarrière 
van Nicholas Provost moeten lanceren, maar verdween 
na de première tijdens het filmfestival van Venetië ge
ruisloos uit de bioscopen.

Het IFFR probeert sinds een paar jaar kunstenaars 
op weg te helpen met het Art:Filmprogramma. Met 
uitzondering van Fiona Tans Ascent levert de regeling 
echter niet de speelfilms op waar ze voor bedoeld is. 
Dat zal iets te maken hebben met de werkwijze van 
kunstenaars, die over het algemeen solistischer is dan 
die van filmmakers, maar ook met het kunstcircuit dat 
niet gericht is op het bereiken van een zo groot moge
lijk publiek maar juist exclusiviteit hoog in het vaandel 
heeft. Erik van Lieshout maakte met Werk eigenlijk ge
woon weer ‘een Erik van Lieshout’: een sterk autobio
grafisch verhaal in typerende holderdebolderstijl, vol 
chaotische zijpaden en vandeschoudercamerawerk. 

En Beyond Index van Gerald van der Kaap is heel veel 
dingen – impressionistisch beeldessay over kunstpro
ductie, maatschappelijk commentaar en vormexperi
ment – maar zeker geen speelfilm.

Bij de uitverkochte vertoning van Beyond Index in 
EYE afgelopen maand zat de zaal vol kunstpubliek. Ook 
dat is indicatief voor het gat dat nog steeds bestaat tus
sen film en beeldende kunst. Aan de aanbodkant wordt 
al flink gemixt. Filmfestivals selecteren steeds vaker 
werk van kunstenaars en kunstbeurzen kunnen bijna 
niet meer zonder filmprogramma. Maar het publiek 
blijft nog stevig gesegregeerd. Kunstliefhebbers zijn 
nog wel eens in een bioscoopzaal te vinden, maar film
fanaten zijn zelden museumbezoekers. De relatief lage 
bezoekcijfers van de EYEtentoonstellingen over Fellini 
en Antonioni, toch onderwerpen die cinefielen zouden 
moeten interesseren, onderstrepen dit nog eens.

Toch is de verwachting dat het grijze gebied tussen 
beeldende kunst en film in de nabije toekomst ver
dwijnt. Met de komst van streaming video, smartpho
nes, tablets en LEDschermen in de openbare ruimte 
heeft film haar territorium enorm vergroot. De kunst is 
zo mogelijk nog imperialistischer en heeft zo’n beetje 
alle aspecten van leven en samenleving geannexeerd 
als werkterrein en grondstof. Ze gaan vroeg of laat dus 
overlappen. De jury van de EYE Prize kan z’n lol op.

EYE Art & Film Prize  24 MAART T/M 27 MEI IN EYE 

 

HITO STEYERL: THE TOWER

HET GRIJZE GEBIED TUSSEN WHITE CUBE EN BLACK BOX

Mark Cousins (The Story of Film) schrijft maandelijks 
over film en beeldassociaties. Deze maand trok hij zich 
terug met het oeuvre van Theo Angelopolous.

Wat is dit 
voor beeld? 
Een giganti-
sche hand 
die uit de 
Griekse zee 
wordt opge-
vist. Een 
film-greep 
uit Lands-
cape in the 
Mist (1988), 
een van de 

beste films van de Griekse regisseur Theo Angelopoulos (1935-
2012). Ik roep het hier in herinnering omdat ik onlangs mijn eigen 
Angelopoulos-retrospectief hield. Er is hier in Schotland veel 
sneeuw gevallen, en dus heb ik in de bergen een huisje gehuurd 
zodat ik elke dag kon wandelen. Ik was alleen en er was geen wifi, 
dus wat moest ik ‘s avonds doen?

Jaren geleden kocht ik een Angelopoulos-boxset, maar ik had 
er nog niet veel van gezien. Hij was een grote naam in de cinema 
van de jaren zeventig, tachtig en negentig, won de Gouden Palm 
in Cannes voor Eternity and a Day (1998), en regisseerde artfilm-
sterren als Jeanne Moreau, Bruno Ganz en Marcello Mastroianni. 
Maar zijn films zijn zo lang (sommige meer dan drie uur) en zo 
traag, dat ze soms moeilijk in een druk leven in te passen zijn. 
Mijn tijd in de cottage was ideaal voor een hernieuwde kennis-
making met zijn werk. 

Nu ik Alexander the Great (1980), Voyage to Cythera (1984), 
The Beekeeper (1986), Landscape in the Mist (1988), The Sus-
pended Step of the Stork (1991), Ulysses’ Gaze (1995) en Eternity 
and a Day (1998) heb bekeken, heb ik het gevoel dat ik een tijdje 
in Angelopoulos-land heb doorgebracht. Het is een winterse, 
regenachtige plek. De meeste van zijn films zijn in het noorden 
van Griekenland gesitueerd, ver weg van de toeristische clichés. 
Het is een cinema van grote onderwerpen – tijd, ouderdom, 
geschiedenis, verlies en politiek verraad – en grote metaforen: 
veel van zijn verhalen hebben mythische dimensies en gebruiken 
vaak beelden – bruggen, vlotten, bijen – die verwijzen naar de 
voorbijgaande en rusteloze aard van de menselijke natuur. Het 
tempo, de grandeur en het gebruik van de briljante klassieke 
muziek van Elin Karaindrou laat een statige vorm van ambachte-
lijke Europese artcinema zien die door digitaal en Dogma werd 
weggevaagd. 

De grootste zwakte van Angelopoulos’ films is de manier 
waarop ze vrouwen portretteren. Keer op keer hebben de ouwige 
mannenfiguren een enorme aantrekkingskracht op vrouwen. 
Prachtige jonge vrouwen die zich in de armen van mannen als 
Mastroianni (The Beekeeper, de slechtste film die ik zag) en Har-
vey Keitel in Ulysses’ Gaze werpen.

Los daarvan zijn de films klankrijk, zelfs profetisch. Zijn 
beroemde, soms wel tien minuten durende shots, die vaak dicht-
bij beginnen, dan naar achteren bewegen en weer terug draaien 
om te onthullen wat zich achter de camera bevindt, zijn nog 
steeds indrukwekkend. Ze maken dat zijn films als het ware zwe-
ven en, omdat de personages vaak trappen beklimmen of zich op 
een balkon bevinden, lijken op etsen van Escher. 

Misschien nog wel aangrijpender en fascinerender is de 
hedendaagse relevantie van films als The Suspended Step of the 
Stork en Eternity and a Day. Terwijl een aantal van de beroemdste 
Europese auteurs, zoals Luchino Visconti en Ingmar Bergman, 
zich voornamelijk op het leven van de middenklasse richtten, zijn 
de films van Angelopoulos zich altijd bewust van armoede. En hij 
heeft niet alleen oog voor de harde realiteit van het dagelijkse 
leven, ook gaan bijna al zijn films, en in het bijzonder de twee die 
ik net noemde, over migratie. Grenzen, vluchtelingen, de Balkan 
als uitgestrekt transitkamp – beelden die de afgelopen jaren 
zoveel in het nieuws zijn geweest – ze zitten in al zijn werk.

Noem hem Homerisch, als je wilt. In het slechtste geval was er 
een hoop mannelijk ego aan het werk. Maar deze briljante stilist 
was een doodskunstenaar. Hij luidde een noodklok en keek naar 
de wereld vanuit een van de meest interessante plekken op aarde 
– de Balkan. Films als Eternity and a Day, Landscape in the Mist 
en The Suspended Step of the Stork verlichten, verrijken en 
maken de Europese tragedies van onze tijd begrijpelijk.

 MARK COUSINS
@MARKCOUSINSFILM

ANGELOPOULOS
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Eén jaar voor mei 1968 verscheen La société du spec-
tacle waarin filosoof en filmmaker Guy Debord zich 
richt tegen het moderne kapitalisme en ‘het systeem 
van illusies’: de spektakelmaatschappij. Het boek was 
van grote invloed op de studentenprotesten die een jaar 
later de straten van Parijs zouden kleuren. En Debord 
kreeg gelijk. Veel van wat hij voorspelde, is realiteit ge
worden: anno 2018 zijn we geobsedeerd door beelden 
en media die het echte leven vervangen, voelen ons 
bespied en missen een thuisgevoel. De analyses die al 
decennia over onze overspannen beeldcultuur en dito 
prestatiemaatschappij worden gemaakt en die mis
schien ooit abstract leken, voelen we nu tot in de vezels 
van ons dagelijks leven. 

Debord beschrijft in korte, felle hoofdstukjes hoe we 
passieve toeschouwers zijn geworden van beelden uit 
de populaire cultuur, de media en de reclame. We wor
den daar door opgeslokt en ervaren steeds minder ver
schil tussen het beeld en de werkelijkheid. Iets bestaat 
pas als het op beeld is vastgelegd. Eén ongelukkige foto 
is genoeg om mensen te veroordelen.

Debord schreef in 1967 dat dit grote gevolgen heeft 
voor onze gemoedstoestand: ‘De eigen handelingen 
van de mens zijn niet meer de zijne, maar die van een 
ander die ze hem voorstelt. Daarom voelt de toeschou
wer zich nergens thuis, want het spektakel is overal.’ 
We laten ons maar al te graag vrijwillig in slaap sussen, 
schreef hij: ‘Het spektakel is de boze droom van de ge

De boze droom van Guy Debord is werkelijkheid geworden: de 
spektakelmaatschappij waar hij in de jaren zestig voor waar-
schuwde, draait op volle toeren. De verleidelijkste beelden, de 
grootste clowns en de hardste schreeuwers krijgen onze aan-
dacht. Hoe heroveren we onze autonomie en leren we weer zelf 
onze weg te zoeken? Deel 2 van een reeks artikelen over mei  
1968 en de erfenis van denkbeelden uit die tijd.  DOOR MARISKA GRAVELAND

SPELEN, STRUIKELEN,
VERDWALENMei ’68: De spektakelmaatschappij
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ketende moderne maatschappij, die uiteindelijk slechts 
een uitdrukking is van haar wens om te slapen.’ 1984 en 
vooral Brave New World, waarin de doezelende bevol
king zijn verveling compenseert met vermaak, zijn vaak 
aangehaald als profetische boeken voor onze tijd, maar 
datzelfde kan gezegd worden over De spektakelmaat-
schappij.

Vakanties
Zelf maakte Debord ook gebruik van de macht van 
het beeld. In de essayfilm La société du spectacle die 
hij in 1973 bij het boek maakte, geeft hij commentaar 
op allerlei (waaronder erotische) found footage. Hij 
toont fragmenten uit klassieke films, zoals Nicholas 

Rays Johnny Guitar (1954) en Orson Welles’ Mr. Ar-
kadin (1955) en hij toont reclamebeelden, nieuws en 
archiefmateriaal, om het allesomvattende ‘spektakel’ 
te illustreren. Eraan ontsnappen kan niet: het spektakel 
is overal, zegt Debord: ‘Het grappige is dat alle boeken 
die dit fenomeen, dit moderne spektakel, analyseren, 
meestal om het te betreuren, wel mee móeten doen aan 
het spektakel als ze aandacht willen krijgen. Het lege 
debat over het spektakel (…) wordt zo georganiseerd 
door het spektakel zelf.’

Zijn wijdlopige aforismen zijn pittige kost maar een 
flink aantal ervan kun je moeiteloos toepassen op onze 
tijd. Zo moet je gelijk denken aan Facebook als Debord 
schrijft: ‘Naarmate het leven van de mens momenteel 
meer zijn product is, is hij meer gescheiden van zijn 
leven.’ Een belangrijke kritiek op Facebook is dat men
sen niet alleen zelf het product zijn geworden maar ook 
vervreemd raken van het echte leven, zoals Debord al 
voorspelde.

Of neem deze, over geld verdienen met onze vrije 
tijd: ‘Het kapitalisme [richt] zich op de verkoop van 
eenheden ‘geheel verzorgde’ tijd (…) de collectieve 
schijnverplaatsingen van de vakanties, het abonne
ment op culturele consumptie en de verkoop van de 
gezelligheid zelf in ‘boeiende gesprekken’ en ‘ontmoe
tingen met persoonlijkheden’.’ 

Tirades tegen de media, waaronder televisie en po
pulaire cultuur, horen we natuurlijk al lang, maar toch 
is het goed om Debords kritiek ook in onze tijd serieus 
te nemen. Dat geldt vooral voor de digitale generatie: 
‘Het bewustzijn van de toeschouwer, dat de gevange
ne is van een vervlakt universum, begrensd door het 
scherm van het spektakel waarachter zijn leven is ge
deporteerd, kent alleen nog fictieve gesprekspartners.’ 
Videodrome van David Cronenberg liet in 1983 al zien 
hoe schermen ingrijpen in ons leven, maar nu pas lijkt 
tot ons door te dringen hoe radicaal die invloed is.

Tredmolen
Ook het geloof in economische groei moet het ont
gelden, waarmee Debord vanaf de jaren negentig veel 
kunstenaars/muzikanten als The KLF en activisten als 
Naomi Klein inspireerde. We zijn helemaal niet vrij 
binnen het kapitalistische systeem, zegt Debord. ‘Het 
spektakel onderwerpt de levende mensen in dezelfde 
mate als waarin de economie hen heeft onderworpen. 
Het is niets dan de economie die zich ten behoeve van 
zichzelf ontwikkelt.’ 

Zo vindt ook de overspannen werknemer een luiste
rend oor bij Debord. Zijn we zo bang de boot te missen 
dat iedereen, ook kinderen, tegenwoordig linea recta 
richting succes moet worden geduwd? Kijk naar een 
werknemer op het randje van burnout. Die zou ei
genlijk bevrijd moeten worden uit de tredmolen van 
het rendement. Onwillekeurig ga je verlangen naar een 
nieuwe Kafka die de beknelde mens een stem geeft. 

Debord schreef al: ‘Het kapitalisme streeft ernaar de 
arbeider nogmaals in zijn greep te krijgen als een ‘goed 
in de groep ingepaste persoonlijkheid. Het is overal 
hetzelfde project van een herstructurering zonder ge-
meenschap.’ Hij zag ook onze angst om uit de tredmolen 
te worden geslingerd: ‘De abnormale behoefte aan een 

voorstelling [beelden] compenseert hier een fnuikend 
gevoel op de rand van het bestaan te verkeren.’ Daarom 
durven we ook niet meer zo snel een onverwachte hoek 
om te slaan.

Zachte stemmen
Hoe heroveren we onze autonomie en leren we weer 
zelf onze weg te zoeken, in plaats van dat uit te beste
den aan Google, Booking.com en TomTom? Durven 
we nog te verdwalen? Om te ontsnappen aan het voor
gekookte spektakel organiseerde Debord zogenoemde 
dérives: dwaaltochten waarin mensen zich lieten leiden 
door gevoel en toeval. Dat is ook nu nog een heilzame 
manier om weer op jezelf te leren vertrouwen: door let
terlijk je eigen pad te zoeken, zelf weer iets te beleven in 
plaats van je te laten leiden door een marketingafdeling 
die dat prefab voor je heeft verzonnen. Bij de geprefa
briceerde ‘schijngebeurtenissen’ waar Debord het over 
heeft, denk je in onze tijd al gauw aan de festivalisering, 
voorgeprogrammeerde vakanties en gamende youtu
bers die hun Minecraftgamebeelden via veelbekeken 
live streams doorgeven op YouTube – een dubbele 
overwinning van het scherm op het echte leven. Die 
schijngebeurtenissen kunnen volgens Debord gedij
en omdat we weinig zelf meer beleven. Dus kijken we 
graag naar andermans levens.

Debord verbaasde zich over het belang dat we hech
ten aan het kijken. Hij zag het spektakel als erfgenaam 
van de gehele zwakte van de westerse filosofie, dat de 
wereld wilde begrijpen vanuit het zien.

Maar kijken is niet alleen een poging tot waarheids
vinding, het betekent maar al te vaak ook oordelen. 
Een mening vormen betekent tegenwoordig vooral het 
veroordelen van de ander. Zachte stemmen worden niet 
gehoord, want geen dag zonder schreeuwerige hype in 
het spiegelpaleis van de media. In plaats van meningen 
spuien zouden we beter naar inzicht kunnen streven.

Op zijn kop
Steeds meer mensen proberen in de overvloed aan 
beelden het hoofd boven water te houden door hun 
mediaconsumptie te beperken. Het wantrouwen in al 
dan niet gemanipuleerd beeld is niet nieuw, maar lijkt 
nu dankzij rondgepompt fake news een hoogtepunt te 
bereiken. Makers van beelden, dus ook filmmakers, 
zouden dit wantrouwen kunnen doorbreken door niet 
aan het lijntje te lopen van geprefabriceerde  
events of economische belangen. Als het beeld en de 
cinema zich kunnen bevrijden uit de spektakelmaat
schappij, dan kunnen wij dat ook als individuen. 

Debord zag een uitweg: door onverwachte ingrepen 
kun je de dingen op zijn kop zetten, wat hij met de situ
ationisten en zijn ongeplande wandelingen in de prak
tijk bracht. Hij liet zich daarbij inspireren door Johan 
Huizinga’s Homo ludens, de spelende mens. We zouden 
er goed aan doen weer los van de lijn te lopen en te spe
len, struikelen, verdwalen. 5

SPELEN, STRUIKELEN,
VERDWALENMei ’68: De spektakelmaatschappij
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Death Wish
Eli Roth | Met een (naar verluid hevig herschre-
ven) scenario van Joe Carnahan geeft gewelds-
specialist Roth de klassieke wraakthriller met 
Charles Bronson een update voor het internet-
tijdperk: na de moord op zijn vrouw leert chirurg 
Paul Kersey (Bruce Willis) zichzelf schieten via 
YouTube-filmpjes en zijn wraakgeweld gaat al 
snel viral. 
TE ZIEN VANAF 8 MAART   

Film Stars Don’t Die in Liverpool
Paul McGuigan | Biopic over de laatste jaren in 
het leven van Hollywood-actrice Gloria Gra-
hame (1923-1981) en haar laatste liefde met de 
veel jongere Peter Turner, op wiens memoires 
de film is gebaseerd. Annette Benning – zelf ook 
Hollywood royalty – leeft zich uit in de hoofdrol 

en regisseur McGuigan verwijst enthousiast 
naar de filmtechniek van Grahame’s glorieda-
gen. 
TE ZIEN VANAF 8 MAART   

Mannen van Mars
Hans Somers | In deze midlifecrisis-komedie 
van GTST-veteraan Somers blijkt de reünie van 
hun middelbare school nogal confronterend 
voor veertigers Edwin, Mark en Peter. Het plot-
lijntje over Peters twijfels over zijn mannelijk-
heid omdat hij een leesbril nodig heeft, was 
goed voor een sponsordeal met Hans Anders. 
TE ZIEN VANAF 8 MAART   

The Strangers 2: Prey at Night
Johannes Roberts | “Is Tamara thuis?”, vroegen 
drie gemaskeerde vreemdelingen in 2008 aan 

de deur van het vakantiehuis van een jong stel. 
In dit vervolg tien jaar later, zonder bemoeienis 
van de originele cast en crew, vragen ze het-
zelfde aan een jong gezin in een trailer park. 
TE ZIEN VANAF 8 MAART   

LES GARDIENNES

Les gardiennes
Vrouwen op 
de voorgrond 
– eventjes
Les gardiennes is een portret van Franse 
boerinnen die tijdens de Eerste Wereld-
oorlog heel even bevrijd zijn van het pa-
triarchaal juk. Hiermee sluit Xavier Beau-
vois aan bij het humanistisch realisme 
van Renoir en Pialat.

Een vervolg op Des hommes et des dieux is Les 
gardiennes niet, maar thematisch en stilis
tisch sluit deze verfilming van Ernest 
Pérochons gelijknamige roman wel aan bij 
het grootste commerciële succes van de 
Franse regisseur Xavier Beauvois. In beide 
drama’s raakt een gesloten en geïsoleerde 
harmonieuze gemeenschap uit evenwicht 
wanneer hevige emoties de rust verstoren. 
Zowel het contemplatieve, intellectuele le
ven van monniken in een afgelegen Alge
rijnse bergstreek (Des hommes et des dieux), 
als het rituele, rond fysieke arbeid draaiende 
bestaan van boerinnen op het Franse platte
land (Les gardiennes) kabbelt zonder war of 
the sexes eendrachtig voort, tot vijandigheid 
en agressie het paradijs bezoedelen. 

Les gardiennes speelt tegen de achter
grond van de Grote Oorlog. Terwijl mannen 
in 1915 aan het front vechten voor het vader
land, strijden weduwe Hortense en haar 
dochter Solange op het platteland voor hun 
familieboerderij. Samen met wees Francine, 
een noeste werkkracht, staan deze ‘hoed

sters van het land’ in voor het zaaien, onder
houden en oogsten, met blote handen en os
senkracht. Tot Amerikaanse machines 
opduiken. De mannelijke blik blijft aanwezig 
– ouderlingen kijken neerbuigend toe – 
maar de arbeidsverdeling draagt niet langer 
de stempel van het patriarchaat. Vrouwelijke 
samenwerking en solidariteit creëren on
danks de beproevingen en tegenslagen een 
vrolijk en rebels vrouwelijk paradijs, onbe
zoedeld door het oorlogsgeweld en de mo
derne tijden. Tot de militairen (even) terug
keren en ‘de Amerikanen’ neerstrijken. 

De oorlog heeft de Franse mannen van hun 
heroïsch en autoritair aureool beroofd. Ze 
zijn aangeslagen, soms zwijgzaam en steeds 
getekend door de confrontatie met de dood, 
en zitten in de greep van tristesse. Georges 
wordt verliefd op Francine maar wanneer die 
zwanger raakt, verdenkt Hortense op basis 
van geruchten een Amerikaanse soldaat van 
het vaderschap. Ook al omdat die ‘vreemde
ling’ iets aantrekkelijks én bedreigends heeft 
voor de rigide gemeenschap. Haar wraak is 
verschrikkelijk en de tragiek doet het drama 
omslaan in een melodrama. Net zoals aan 
het front gaat menselijkheid op het platte
land verloren en worden levens verwoest. De 
nieuwe perspectieven die zich aandienden 
voor de van het patriarchaal juk bevrijde 
boerinnen zijn meteen weg. 

Dat verlies geeft Les gardiennes een 
melancholische toon en kritische insteek,  
al serveert Beauvois geen maatschappe

lijke analyse. In de realistische, humanis
tische traditie van Jean Renoir en Maurice 
Pialat portretteert hij mensen en boerenle
vens. Dat levert lyrische taferelen op maar 
ook nauwkeurige beschrijvingen van het 
harde werk en de rituelen in een agrarische 
samenleving waar vrouwen op de voorgrond 
treden. Eventjes toch.

IVO DE KOCK

Les gardiennes  FRANKRIJK/ZWITSERLAND, 2017 | 

REGIE XAVIER BEAUVOIS |  138 MINUTEN |  MET 

NATHALIE BAYE, LAURA SMET, IRIS BRY, CYRIL 

DESCOURS |  DISTRIBUTIE PARADISO |  TE ZIEN VANAF 8 

MAART   

Katie Says Goodbye
Een engel in 
de woestijn
In het leven van een jong meisje in een 
heet en zanderig Arizona wordt leed op 
nog groter leed gestapeld. Zelf raakt ze er 
murw van en de kijker bijna ook.

Katie heeft een lief, open gezichtje en een 
zachte stem. Ze kan koken, ze heeft talent 
voor visagie, ze is hulpvaardig en beleefd. 
Overdag serveert ze hamburgers aan truc
kers en tijdens haar pauzes stapt ze bij man
nelijke dorpsgenoten in voor een ‘ritje’: Ka
tie is parttime prostituee. Haar moeder 
Tracey (Mireille Enos) zit thuis in het trailer
park lethargisch op de bank te wachten op 
bericht van de getrouwde buurman met wie 
ze een affaire heeft. Katie is dus kostwinnaar 
en ze heeft een plan: San Francisco, de grote 
stad, een nieuw leven als schoonheidsspeci
aliste. Als ze geld overhoudt verstopt ze het 
in een schoenendoos in haar kamertje. Voor 
ze in slaap valt voert ze een dankbaar, denk
beeldig gesprekje met haar onbekende, af
wezige vader. 

Het mag duidelijk zijn: Katie is een goed 
mens in beroerde omstandigheden. Trucker 
Bear (James Belushi) omarmt haar vaderlijk 
na hun vaste vrijages, bazin Maybelle (Mary 
Steenburgen) maakt zich moederlijk zorgen 
en ergert zich aan Tracey’s wangedrag. Als 
Katie verliefd wordt op Bruno (Christopher 
Abbott), een stuurse nieuweling in wie ze 
eenzelfde puurheid vermoedt als waarover 
ze zelf beschikt, keert de reputatie die ze on
danks haar engelachtigheid blijkt te hebben 
opgebouwd zich tegen haar en gaat het van 
kwaad tot erger, met een verkrachting in een 
autowrak als dieptepunt. Het schaarse dat ze 
had, verliest Katie, zelfs de schoenendoos 
wordt leeggeroofd.

Belushi en Steenburgen maken iets heel 
authentieks van hun bescheiden rollen en 
Mireille Enos verheft het zwijgend uitbeel
den van een intrigerende cocktail van moe
derliefde en –haat tot een kunst. Olivia 
Cooke, nota bene uit het Britse Manchester 
afkomstig en niet de eerste keuze voor de rol, 
heeft met haar romige huid en amandelvor
mige ogen onmiskenbaar star appeal, hier 
gevierd met een vrijwel permanente bezet
ting van het doek. Maar glamour maakt de 
soms absurd positieve grondtoon van haar 
rol niet makkelijker te verteren. Integendeel: 
het vergroot de afstand tot de kijker. Wie is 
dit wezen?

De vraag is een beetje waarom debuterend 
regisseur en scenarioschrijver Wayne Ro
berts juist dit verhaal wilde vertellen. In een 
interview noemt hij een ‘visioen van Katie’ 
als het startpunt van zijn script, waar hij 
geen verdere research voor nodig achtte. 
Misschien had hij dat toch moeten doen.

Het hoertje met het gouden hart is een 
stereotype uit de populaire cultuur dat onder 
anderen Shirley MacLaine, Jamie Lee Curtis 
en Julia Roberts eerder en scherper gestalte 
gaven in Hollywoodfilms; de diner, de spora
disch voorbijrazende trein en verbaal weinig 
ontwikkelde inwoners behoren tot het vaste 
Arizonarepertoire. Roberts bewijst zichzelf 
wél als acteursregisseur; voor zijn tweede 
auteursfilm, Richard Says Goodbye, kreeg hij 
Johnny Depp onder zijn hoede. Wie weet.

SANDRA HEERMA VAN VOSS

Katie Says Goodbye  VERENIGDE STATEN, 2016 | 

REGIE WAYNE ROBERTS |  88 MINUTEN |  MET OLIVIA 

COOKE, MIREILLE ENOS, MARY STEENBURGEN |  DIS TRI-

BUTIE CONTACT FILM |  TE ZIEN VANAF 8 MAART   
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Tomb Raider
Roar Uthaug | Vijftien jaar na de laatste van de 
twee films met Angelina Jolie in de rol van 

game-icoon Lara Croft, stapt de Zweedse 
actrice Alicia Vikander in de schoenen van de 
actieheldin. Ditmaal duikt Croft in de mysteri-
euze moord op haar vader.
TE ZIEN VANAF 15 MAART   

Rikkie de Ooievaar
Toby Genckel & Reza Memari | Animatie over de 
jonge mus Rikkie, opgevoed door ooievaars. Hij 
wil net als zijn ouders naar het zuiden vliegen 
om te overwinteren. Halen zijn kleine vleugels 
het, of moet hij onder ogen zien wie hij echt is? 
TE ZIEN VANAF 21 MAART   

Mary Magdalene
Garth Davis | “Een revisionistische vertelling 
met Maria als trotse proto-feminist en Jezus als 
de aanvoerder van een quasi-terroristische 

Jewish Lives Matter-beweging”, aldus The Hol-
lywood Reporter over deze Bijbelfilm met 
Rooney Mara in de titelrol en Joaquin Phoenix 
als Jezus. 
TE ZIEN VANAF 22 MAART   

Mountain
Jennifer Peedom | In deze meditatieve docu-
mentaire vol overdonderende berglandschap-
pen worden de overdenkingen uit Robert Mac-
farlane’s boek Mountains of the Mind voorge-

LBJ
Texaans 
werkpaard
De politieke film LBJ is een poging om pre-
sident Lyndon B. Johnson te rehabiliteren. 
Het drama toont hem niet als de man ach-
ter de Vietnamoorlog, maar als de prag-
matische politicus die zwarte Amerika-
nen gelijke rechten gaf. 

Wie onsterfelijk wil worden, doet er goed 
aan om jong te sterven. Dat geldt voor film 
en popsterren, maar ook voor politici. Hoe 
zouden we nu over president John F. Ken
nedy denken als hij niet in 1963 op 46jarige 
leeftijd was doodgeschoten? Door zijn ge
welddadige dood is hij blijven voortleven als 
de eeuwige belofte voor een beter Amerika. 
Historici kunnen nog zoveel afdingen op dit 
beeld, dat door Jackie Kennedy werd gesti
muleerd (zie Jackie), maar het is sterker dan 
de feiten. Een van die feiten is dat Kennedy 
Amerika de oorlog in Vietnam binnen rom
melde. Bij zijn dood waren er zestienduizend 
Amerikaanse ‘adviseurs’ (lees: soldaten) in 
ZuidVietnam. Zij vochten met het Zuid 
Vietnamese leger tegen communistisch 
NoordVietnam. 

Geen fijne erfenis voor Lyndon B. Johnson 
(LBJ), die na de moord op Kennedy als vice
president het presidentschap in de schoot 
kreeg geworpen. Johnson zette Kennedy’s 
Vietnambeleid in verhevigde mate voort, 

waardoor de Vietnamoorlog escaleerde. In 
1968 vochten er meer dan een half miljoen (!) 
Amerikaanse soldaten in Vietnam. De oorlog 
werd Johnsons politieke Waterloo. In 1968 
stelde hij zich op het dieptepunt van zijn po
pulariteit niet beschikbaar voor herverkie
zing. 

Kennedy begon de Vietnamoorlog, maar 
Johnson liet hem escaleren, zodat boven de 
herinnering aan hem altijd de slagschaduw 
van deze gruwelijke oorlog hangt. Toch valt 
het woord Vietnam nauwelijks in Rob Rei
ners speelfilm LBJ, die de aanloop naar en het 
eerste jaar van Johnsons presidentschap be
strijkt. Dat zegt alles over de intenties van de 
makers, die Johnson (Woody Harrelson) 
wegslepen van de Vietnamoorlog. Ze pre
senteren hem als een pragmatische manne
tjesputter (“iemand moet naar de business 
van het land kijken”), die in 1964 de Civil 
Rights Act, die zwarte Amerikanen dezelfde 
rechten als witte gaf, door het Congres joeg. 
Dat was inderdaad een grootse prestatie van 
Johnson, die er vriend en vijand mee ver
raste, omdat hij als Texaan er nooit blijk van 
had gegeven dat rassenongelijkheid hem een 
biet kon schelen. Hoe hij tot andere inzich
ten kwam, verklaart de film niet. “John Ken
nedy gaf mensen hoop, wij geven hen resul
taten”, is ongeveer het enige dat hij over zijn 
drijfveren zegt.

Omdat van het taaie wetgevingsproces 
van de Civil Rights Act moeilijk spannend 
drama valt te maken, zoeken de makers van 
LBJ dat in de meer dan stekelige verhouding 
van Johnson met de Kennedyfamilie. Het 
levert amusante scènes op tussen de stijve 
Texaanse hark maar ook sluwe politicus, en 
de glamourrijke Kennedybroers John en 

Bobby. Je hebt werkpaarden en sierpaarden, 
zegt Johnson over hun verhouding, waarbij 
wel duidelijk is wie het werkpaard is. Het zijn 
amusante scènes in de hagiografische reha
bilitatie van Johnson van Vietnamschurk tot 
standvastige politicus die waarmaakt wat hij 
zegt. 

 JOS VAN DER BURG

LBJ  VERENIGDE STATEN, 2016 |  REGIE ROB REINER |  98 

MINUTEN |  MET WOODY HARRELSON, JENNIFER JASON 

LEIGH, MICHAEL STAHL-DAVID |  DISTRIBUTIE DUTCH 

FILMWORKS |  TE ZIEN VANAF 15 MAART   

Lucky 
Stantons 
zwanenzang
De in 2017 overleden meesteracteur Harry 
Dean Stanton danst in Lucky zijn laatste 
wals en zingt zijn zwanenzang. Wim Wen-
ders noemt de excentriekeling ‘een man 
van weinig woorden’, in de documentaire 
Harry Dean Stanton: Partly Fiction.

Een weids landschap vol cactussen, een 
strakblauwe hemel, en een schildpad die op 
een slakkengang door het beeld beweegt: het 
zijn beelden die onlosmakelijk verbonden 
zijn met Harry Dean Stantons hoofdrol in de 
klassieker Paris, Texas (1984). Zijn titelrol in 
Lucky van John Carroll Lynch is in zekere zin 
een reprise van dat personage, hoewel de ui
terst contemplatieve film eveneens losjes op 
Stantons eigen leven is gebaseerd, met de 
overpeinzingen van een hoogbejaarde athe
ist in een onbeduidend Amerikaans woes
tijndorp. Lucky is Stanton op het lijf geschre
ven, met zijn voorliefde voor bloody mary’s 
em mariachimuziek. 

De kettingrokende Lucky doet iedere 
ochtend, tussen twee sigaretten, wat yoga
oefeningen. Hij heeft een rigide levensritme: 
bed uit, sigaret, yoga, aankleden, laarzen 
aan, hoed op, de deur uit. Lucky is altijd in 

beweging, net als Stanton in het echte leven, 
getuige de documentaire Harry Dean Stan-
ton: Partly Fiction die naast Lucky opnieuw 
te zien is. Maar dan zakt Lucky in elkaar. “Je 
bent oud”, zegt de dokter. Maar Lucky is geen 
film over onze krampachtige omgang met 
ouderdom, maar een bitterzoet verhaal over 
de naderende dood: ‘de leegte’, zoals Stanton 
het zelf graag noemde. 

De zanger/acteur, met zijn doorleefde 
stem en dito gezicht, oogt in de film als een 
man die ook in het echt zijn levenseinde 
heeft bevroed. Stanton stierf voor de premi
ère op 91jarige leeftijd. Kort daarvoor had 
coscenarist en goede vriend Logan Sparks 
nog de trailer en enkele scènes aan zijn men
tor getoond, naar volle tevredenheid van de 
nestor. In een van die scènes speelt David 
Lynch een gastrol: de filmmaker die nimmer 
het achterste van zijn tong laat zien. Ook 
Stanton hult zich dikwijls moedwillig in ne
velen. Met zijn hypnotiserende blik kijkt hij 
in Lucky langs de lens, net als in Paris, Texas 
en in Harry Dean Stanton: Partly Fiction. 
Wat er werkelijk in hem omgaat neemt hij 
mee in zijn graf. 

OMAR LARABI

Lucky  VERENIGDE STATEN, 2017| REGIE JOHN 

CARROLL LYNCH| MET HARRY DEAN STANTON, DAVID 

LYNCH, RON LIVINGSTON |  88 MINUTEN |  DISTRIBUTIE 

DE FILMFREAK |  TE ZIEN VANAF 8 MAART   

Harry Dean Stanton: Partly Fiction  VERENIGDE 

STATEN, 2012| REGIE SOPHIE HUBER |  MET HARRY DEAN 

STANTON, WIM WENDERS |  77 MINUTEN |  DISTRIBUTIE 

DE FILMFREAK |  TE ZIEN VANAF 8 MAART   
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Lucky  FILMSCHUUR HAARLEM, 10 MAART 17.00 UUR, JOS VAN DER BURG 
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Paul  Ruven & Marian Batavier
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EE AAN ‘ALASKA’, DAT EEN 

OSCAR VOOR BESTE BUITENLANDSE 
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LEES HET
VANDAAG!

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

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

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

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

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

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

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

Paul Ruven & Marian Batavier het gouden
FILMIDEE

IEDEREEN
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 The Best  
  of IDFA   
  on Tour

 Binnenkort in de filmtheaters 

 Kijk voor het complete tourschema op idfa.nl 

Korting met de
BankGiro Loterij VIP-kaart

 Filmtheaters januari 

The Other Side of Everything (Mila Turajlic)  
Winnaar van de IDFA Award for Best Feature-Length Documentary

Piripkura (Renata Terra, Bruno Jorge, Mariana Oliva)  
Winnaar van de eerste Amsterdam Human Rights Award  

As We’re Told (Erik Holmström, Fredrik Wenzel)  
Winnaar van de IDFA Special Jury Award for Short Documentary

Amal (Mohamed Siam) Openingsfilm van IDFA 2017

Filmtheater Hilversum Hilversum 20-jan
Filmschuur Haarlem 20-jan
LantarenVenster Rotterdam 20-jan
Concordia Film & Theater Enschede 20-jan
De Nieuwe Bibliotheek Almere 20-jan
Verkadefabriek Den Bosch 20-jan
Cinebergen Bergen 20-jan
LantarenVenster Rotterdam 21-jan
Filmtheater ’t Hoogt Utrecht 21-jan
Concordia Film & Theater Enschede 21-jan
Filmhuis Den Haag Den Haag 21-jan
Cinecitta Tilburg 21-jan
Filmschuur Haarlem 23-jan
FOCUS Filmtheater Arnhem 27-jan
Filmschuur Haarlem 27-jan
Theater Aan De Slinger Houten 27-jan
Filmtheater De Fabriek Zaandam 27-jan
Theater Aan De Slinger Houten 28-jan
Filmtheater ’t Hoogt Utrecht 28-jan
Filmhuis Alkmaar Alkmaar 28-jan
De Lieve Vrouw Amersfoort 28-jan
Gruitpoort Doetinchem 28-jan
FOCUS Filmtheater Arnhem 30-jan
Filmschuur Haarlem 30-jan
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As We’re Told (Erik Holmström, Fredrik Wenzel)  
Winnaar van de IDFA Special Jury Award for Short Documentary

Amal (Mohamed Siam) Openingsfilm van IDFA 2017

Filmtheater Hilversum Hilversum 20-jan
Filmschuur Haarlem 20-jan
LantarenVenster Rotterdam 20-jan
Concordia Film & Theater Enschede 20-jan
De Nieuwe Bibliotheek Almere 20-jan
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The Other Side of Everything (Mila Turajlic) 
Binnen de muren van een opgedeeld appartement in  

Belgrado wordt het verhaal van een familie een portret  
van een land in politieke onrust. 

Winnaar IDFA Award for Best Feature-Length Documentary

Piripkura (Renata Terra, Bruno Jorge, Mariana Oliva) 
Het unieke verhaal over de enige twee Piripkura-indianen  

die nog in hun leefgebied in de Amazone leven. 
Winnaar eerste Amsterdam Human Rights Award 

 
As We’re Told (Erik Holmström, Fredrik Wenzel) 

Portret van de meest impopulaire instantie in Zweden:  
het arbeidsbureau. Waarin de werknemers gereduceerd zijn  

tot bordkartonnen figuren. 
Winnaar IDFA Special Jury Award for Short Documentary

Amal (Mohamed Siam) 
Op haar veertiende staat Amal al te demonstreren  
op het Tahrirplein. In de jaren erna zoekt ze haar  

identiteit in een land in transitie. 
Openingsfilm IDFA 2017
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Amori fragili
De liefde is niet over, want dat wil ik niet
De dramafilm Amori fragili toont liefdes-
verdriet in al zijn drift, humor en lelijk-
heid. 

Twee mannen voelen aan de baard van een 
derde. Die is zacht. “Ik heb heimwee naar de 
tijd dat mannen gewoon nog over vrouwen 
en motoren spraken,” verzucht Claudia (Lu
cia Mascino). “Die tijd heeft nooit bestaan,” 
antwoordt Flavio (Thomas Trabacchi). Toch 
betekent dat niet dat je er geen heimwee naar 
kunt hebben. Denk maar aan de touw
tjesuitdebrievenbussentijd van Jan Ter
louw. Het verleden is weg. Herinneringen, 
associaties en fantasieën blijven en die zijn 
gekleurd door verlangens en angsten. Clau
dia verlangt terug naar de tijd dat zij en Fla
vio nog gelukkig waren. Naar de periode dat 
hun liefde gelijkwaardig en wederzijds was. 
Maar of die ooit heeft bestaan, is nog maar 
de vraag.

Na de televisieserie Gomorra (20142017) 
over de Napolitaanse maffia brengt regisseur 

Francesca Comencini de komische drama
film Amori fragili (‘breekbare liefdes’). 
Hierin bloeit op een universiteit in Rome een 
liefde op tussen twee hoogleraren en na ze
ven jaar samenwonen gaat die weer voorbij. 
Flavio wil door met zijn leven, Claudia wei
gert hem op te geven. “Onze liefde is niet 
over, want dat wil ik niet,” redeneert ze. In 
plaats van zich stilletjes terug te trekken, eist 
ze schreeuwend haar plek op. Comencini 
(dochter van de Italiaanse filmer Luigi Co
mencini) maakt haar liefdesverdriet tast
baar. Het neemt haar leven over en doet haar 
schaamte en trots vergeten. 

Amori fragili springt heen en weer tussen 
heden en verleden, tussen vóór de breakup 
en erna. De film beslaat minstens een jaar of 
acht maar dat zie je niet aan het uiterlijk van 
de personages. Dat verwart, omdat je zeker 
in het begin niet direct kunt duiden wat ver
leden of heden is. Dat blijkt uit de context. 
Het maakt je deelgenoot van het subjectieve 
karakter van Claudia’s herinneringen. 

Het is ook een statement. Het stelt dat 
leeftijd niet verandert wie je bent. Des te iro
nischer is de satirische fantasiescène in 
zwartwit, waarin de ongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen op de heteroseksuele 
markt wordt blootgelegd. In een collegezaal 
vol vrouwen van middelbare leeftijd legt een 
androgyne docente uit dat de waarde van de 
mens met de leeftijd daalt. De waarde van 
vrouwen neemt sneller af dan die van man
nen. Kwestie van vraag en aanbod. Op de 
lesbische seksuele markt liggen de verhou
dingen weer helemaal anders. De scène valt 
qua stijl wat uit de toon, maar ontleedt 
scherp de absurditeit van een fenomeen dat 
zo vaak als vanzelfsprekend wordt be
schouwd. 

Comencini maakt van de vrouwen geen 
eenzijdige helden, maar complexe figuren, 
omringd door andere vrouwen. Claudia is 
hoogopgeleid, niet op haar mondje gevallen 
én totaal gebroken door liefdesverdriet. Ze is 
explosief, egocentrisch én grappig en liefde

vol. Amori fragili wordt vergezeld door films 
als Charlie en Hannah gaan uit (Bert Scho
liers, 2017), Lady Bird (Greta Gerwig, 2017) 
en Jeune femme (Léonor Serraille, 2017), die 
vrouwen niet als enkel sterk of zwak neer
zetten. Het zijn geen idolen om ons aan op te 
trekken. Het zijn gewoon mensen en dat is 
voldoende.  

LAURA VAN ZUYLEN

Amori fragili  ITALIË, 2017| REGIE FRANCESCA 

COMENCINI |  92 MINUTEN |  MET LUCIA MASCINO, 

THOMAS TRABACCHI |  DISTRIBUTIE ARTI FILM |  TE ZIEN 

VANAF 15 MAART   
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EVERYBODY WANTS SOME!!

dragen door de groezelige stem van acteur Wil-
lem Dafoe.
TE ZIEN VANAF 22 MAART   

My First Highway
Kevin Meul | Dit speelfilmdebuut, niet autobio-
grafisch maar wel deels gebaseerd op persoon-

lijke ervaringen van de jonge Vlaamse regisseur 
Meul, draait om de zestienjarige Benjamin die 
halsoverkop valt voor het verkeerde meisje. 
“Een fucked-up sprookje”, aldus Meul. 
TE ZIEN VANAF 22 MAART   

Pacific Rim: Uprising
Steven S. DeKnight | Televisieveteraan 
DeKnight (Angel, Smallville, Daredevil) mag het 
stokje overnemen van Guillermo del Toro voor 
dit vervolg op diens spektakelstuk Pacific Rim, 
met nog meer megarobots die vechten tegen 
nog grotere monsters. 
TE ZIEN VANAF 22 MAART   

The Gringo
Nash Edgerton | Als kantoorkneus Harold (David 
Oyelowo) zijn eigen ontvoering in scène zet om 

zijn harteloze bazen een poot uit te draaien, 
loopt het snel uit de hand. De Australische 
stuntman en filmmaker Edgerton (broer van 
acteur Joel) maakt met The Gringo zijn Holly-
wood-debuut. 
TE ZIEN VANAF 22 MAART   

AMOR FRAGILI

Morisot – Moed, storm en liefde
Regisseur op feministische missie
Kan een negentiende-eeuwse vrouwelij-
ke kunstenaar als hedendaags rolmodel 
dienen? Regisseur Klaas Bense weet ze-
ker van wel.

Klaas Bense schafte op een veiling een por
tret van een mysterieuze brunette aan, las de 
naam ‘Berthe Morisot’ op de achterkant en 
begon een filmische zoektocht naar zowel de 
herkomst van het schilderij als de dame in 
kwestie. Een duidelijk antwoord krijgt hij 
niet: de biograaf, achterkleinzoon, kunstex
pert en andere kenners die Bense vraagt om 
het doek te analyseren, twijfelen allemaal of 
zij het wel is, dan wel gemaakt heeft. Andere 
schilderstijl, andere haardracht – de argu
menten stapelen zich op, en vooral Morisots 
achterkleinzoon lijkt plaatsvervangend ge
geneerd over het feit dat Bense een fake in 
handen lijkt te hebben. 

Bense zelf weigert om het zo te zien: hij 
voltooide met zijn film een eerbiedig portret 
van een benard kunstenaarsleven – uitgebrei
der en ambitieuzer, maar niet wezenlijk an
ders dan een gemiddeld kunstuur op tv. Ber

the Morisot (18411895) mocht als dochter 
van de haute bourgeoisie niet zonder cha
peronne de straat op, laat staan zelfstandig 
kunstenaar worden; haar leven lang had ze 
geen eigen atelier en borg ze haar gerei op in 
een kast in de woonkamer. Toch lukte het haar 
om, via het kopiëren van oude meesters in het 
Louvre, te exposeren in de Salon van Parijs en 
aansluiting te vinden bij de rebellenclub van 
de impressionisten, die het dagelijks leven zo
als het zich voordeed trachtten vast te leggen.

Een huwelijk stelde Morisot zo lang mo
gelijk uit, totdat Eugène Manet, de eveneens 
schilderende broer van Édouard, zich aan
diende als de minste van alle kwaden. Haar 
zus Edma, ook een artistiek talent, was haar 
voorgegaan; in 1875 schildert Berthe haar 
terwijl ze weemoedig in de wieg van haar 
eerstgeborene kijkt, symbool van conventie. 
Berthe zelf beleeft het anders: na de geboorte 
van dochter Julie in 1878 wordt ze overspoeld 
door liefde, haar oogappel wordt haar favo

riete model. De twijfels over de kwaliteit van 
haar werk blijven haar kwellen tot haar 
vroege dood aan een longonsteking op 
54  jarige leeftijd.

Uit dit korte résumé valt al op te maken dat 
het leven van Morisot niet in een simpel fe
ministisch frame te vatten valt, maar ook hier 
geeft Bense zich niet gewonnen: hij presen
teert haar als symbool, rolmodel voor alle 
vrouwen die voor gelijke kansen vechten. Te
genover het leven binnenskamers van de ne
gentiendeeeuwse bourgeoisie stelt hij ro
mantische beelden van het Parijs van nu, met 
vrouwen in jurkjes en meisjes op skateboards. 
Een prominente rol krijgt rapster Cayenne, 
die een nummer aan Berthe Morisot opdroeg; 
verbeten, arrogant, vrij na zeven maanden 
gevangenis én zes maanden zwanger.

Hoe goed bedoeld ook, dit idealistisch 
raamwerk komt wat star en geforceerd over. 
Bense droomt van een vrouwenwereld die 
mooier is dan ze in werkelijkheid zou wor
den. Van Morisot valt ook te leren dat werk 
niet automatisch een bron van geluk is, en 
elke bevrijding relatief. 

 
SANDRA HEERMA VAN VOSS

Morisot – Moed, storm en liefde  NEDERLAND, 

2018 |  REGIE KLAAS BENSE |  70 MINUTEN |  CINEMA 

DELICATESSEN |  TE ZIEN VANAF 8 MAART   MORISOT

PACIFIC RIM: UPRISING

THE GRINGO



Bankier van het verzet
Echte helden
Terug van weg geweest: de oorlogsheld. 
Bankier van het verzet brengt een hom-
mage aan Walraven van Hall. Om het ver-
zet te financieren organiseerde deze ban-
kier de grootste bankfraude uit de Neder-
landse geschiedenis.

Hoe je een tijdvak dood kunt nuanceren, 
hebben we de laatste decennia gezien in lite
ratuur en films over de Tweede Wereldoor
log. Het traditionele beeld van de oorlog als 
een periode van helden en schurken/colla
borateurs ging tegen de vlakte. Terecht, want 
de meeste Nederlanders pasten niet in een 
van die categorieën. Men paste zich aan de 
Duitse bezetting aan, maar wilde ook best 
een Duitser die de weg vroeg de verkeerde 
kant op sturen. Accommodatie noemde his
toricus J.C.H. Blom deze houding. Dat was in 
1983, waarna iedereen met die term aan de 
haal ging.

Het mondde uit in het beeld van de oorlog 
als een grijze periode, waarin iedereen op
portunistisch schipperde. Toeval bepaalde 
aan welke kant je terechtkwam. Had je zin in 
avontuur, dan ging je in het verzet of je 
meldde je bij de SS. Het was in de oorlog al

lemaal veel minder principieel gegaan dan 
staatshistoricus Loe de Jong  ons had willen 
doen geloven. In het verzet wemelde het 
trouwens van de verraders. De filmwereld 
hinkte achter deze visie aan, met Paul Ver
hoevens Zwartboek (2006) als hoogte of 
dieptepunt van het beeld dat het verzet een 
zootje ongeregeld was, dat stommiteit op 
stommiteit stapelde. Helden waren hier niet 
te vinden.

Maar het tij is gekeerd. Historici erkennen 
sinds enige tijd weer dat er in de oorlog wel 
degelijk mensen waren die een principiële 
keuze maakten. En ook nu weer haakt de 
filmwereld aan. Rudolf van den Berg bracht 
met Süsskind (2012) een hommage aan de 
man die honderden Joodse kinderen uit de 
Hollandsche Schouwburg redde. En nu is er 
Bankier van het verzet van Joram Lürsen, dat 
een monument opricht voor Walraven van 
Hall, beter bekend als Wally. Deze bankier or
ganiseerde in de oorlog, met steun van onder 
meer zijn broer Gijs, de grootste bankfraude 
uit de Nederlandse geschiedenis. Met com
plexe financiële constructies werd De Neder
landsche Bank omgerekend naar de huidige 
waarde voor een half miljard euro getild. Met 
het geld werd het verzet gefinancierd.

Bankier van het verzet draait om de bank
fraude, maar het dramatische hart is de rela
tie tussen Wally en Gijs. Wally is de durfal 
(“We moeten iets doen”), Gijs de weifelaar 
(“We zijn bankiers Wally, geen verzetsstrij

ders”). Barry Atsma en Jacob Derwig zijn als 
broers een mooi stel, dat een tikkeltje kari
katurale tegenstander vindt in Pierre Bokma 
(opgetrokken schouders, lispelend) als 
Meinoud Rost van Tonningen, de directeur 
van De Nederlandsche Bank. Bankier van het 
verzet is geen vernieuwende cinema, maar 
een degelijke publieksfilm over mensen die, 
anders dan de regering in Londen met wie ze 
contact hebben, hun leven op het spel zetten 

in de strijd tegen de Duitsers. Echte helden 
zie je zelden, zong Herman van Veen in een 
ver verleden. In Bankier van het verzet vind je 
ze.

JOS VAN DER BURG

Bankier van het verzet  NEDERLAND, 2018 |  REGIE 

JORAM LÜRSEN |  123 MINUTEN |  MET BARRY ATSMA, 

JACOB DERWIG |  DISTRIBUTIE DUTCH FILMWORKS |  TE 

ZIEN VANAF 8 MAART   

Centaur
Verhalen kunnen niet op 
tegen harde valuta
Een dorpeling rijdt met paarden door de 
maanverlichte nacht. Niet om ze te ste-
len, maar om de mythes van ooit te eren. 
Met een sprookjesachtige logica brengt 
de Kirgizische regisseur Aktan Arym 
Kubat in Centaur een ode aan de dromers.

Voormalig filmoperateur Centaur (een vijfti
ger wiens echte naam niet meer gebruikt 
wordt omdat zijn liefde voor paarden hem 
heeft ingehaald) ligt spelend met zijn kind op 
de grond en vertelt. Over Kambar Ata, de pa
troonheilige van de paarden, die eeuwen ge
leden in de gedaante van een paard neer

daalde om de dictatoriale heerser Merez Kan 
toe te spreken. Toen de dictator opdracht gaf 
het paard te doden, verdween het in de lucht. 
Een vloek van Kambar Ata over Merez Kans 
volk en land was het gevolg. Tot nu toe werd 
niemand gevonden om met het snelste paard 
door de maanverlichte nacht te rijden en zo 
Kambar Ata om vergiffenis te vragen. Het is 
een verhaal als bekentenis tegen een jonge 
zoon die niet spreekt en een vrouw die doof
stom is. Want iedere keer als Centaur over 
ingekochte racepaarden hoort die op stal 
staan, trekt hij er ’s nachts op uit om er met 
gespreide armen op te rijden.

Peter Rabbit
Will Gluck | In 1938 wees schrijfster Beatrix 
Potter het voorstel van Walt Disney af om haar 
verhaal Peter Rabbit tot animatiefilm te maken. 
In de loop van de decennia verschenen toch 
diverse verfilmingen van haar tijdloze kinder-

boek uit 1902, en nu verschijnt een nogal eigen-
tijdse nieuwe versie van de maker van de 
recente update van Annie. 
TE ZIEN VANAF 28 MAART   

Hostiles
Scott Cooper | Deze western, waarin een leger-
kapitein zich genoodzaakt ziet een opperhoofd 
door gevaarlijk terrein te begeleiden, is als een 
soort anti-Dances with Wolves: niks geen 
mogelijkheid voor vriendschap tussen indianen 
en koloniale bezetters.
TE ZIEN VANAF 29 MAART   

Wendy & Dixie
Dagmar Seume | Na een ongeluk heeft de 
twaalfjarige Wendy het niet meer zo op paar-
den, in deze Duitse kinderfilm (uitgebracht met 

Nederlandse nasynchronisatie). Dat verandert 
als ze op de vervallen manege van haar oma op 
het paard Dixie stuit. 
TE ZIEN VANAF 29 MAART   

The Bastard
Floris-Jan van Luyn | Documentaire over de 
Ethiopische Daniel, die opgroeide voor galg en 

rad nadat zijn Nederlandse vader hem achter-
liet. Zijn Groningse halfbroer wist nooit van zijn 
bestaan, maar de vader en de zoon die hij 
negeerde blijken meer gemeen te hebben dan 
beiden zouden willen. 
TE ZIEN VANAF 29 MAART   

JOOST BROEREN-HUITENGA

BANKIER VAN HET VERZET

CENTAUR

PETER RABBIT

HOSTILES
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In zijn zesde speelfilm Centaur (2017) ob
serveert de Kirgizische regisseur Aktan Arym 
Kubat (Beshkempir) de verdwijnende mythes 
in de volkscultuur. Net als in zijn internatio
naal meest succesvolle film The Light Thief 
(2010) speelt Arym Kubat daarin zelf de 
hoofdrol als een kleine man die blijft vast
houden aan de verloren onschuld. De dromer 
tussen de kwaden. Was dat in The Light Thief 
een elektricien die voor het hele dorp zorgde, 
tot ongenoegen van lokale overheden, in Cen-
taur gaat het om de zonderlinge titelheld. Een 
gezinsman die heilig in de mythes van weleer 
gelooft. Maar terwijl de wereld van de men
sen in het dorp steeds meer om geld draait, 
raken mythes juist in verval. Concrete valuta 
zijn niet te rijmen met volksverhalen die 
makkelijk als zweverig zijn af te doen. Ooit de 
basis voor een gezamenlijke cultuur, nu niet 
meer dan wat oude munten.

Ondanks het naturalistische uiterlijk en 
verschillende verhaaluitstapjes, is Centaur 
een onthaastend sprookje over aan banden 

gelegde vrijheid. Voor een ongeduldige kijker 
een beproeving, voor een geduldige een klei
nood dat zijn waarheden niet meteen prijs
geeft en waarschijnlijk meer vragen oproept 
dan beantwoordt. Dat komt deels door het 
gebrek aan Kirgizische context voor een Wes
ters publiek (de Sovjetbanden tot in de jaren 
negentig van de vorige eeuw, de opkomst van 
de radicale Islam in het land), maar ook 
doordat Arym Kubat wat hij aan de kaak stelt 
ook zelf durft toe te passen: een hoofdper
soon met een sprookjesachtige logica als lei
draad. Daarin ligt de boodschap van de film 
besloten. Het zijn de dromers die we niet 
meer begrijpen. 

ALEXANDER ZWART

Centaur  KIRGIZIË, 2017 |  REGIE AKTAN ARYM KUBAT | 

89 MINUTEN |  MET AKTAN ARYM KUBAT, ZAREMA 

ASANALIEVA, TAALAIKAN ABAZOVA |  DISTRIBUTIE 

MOOOV FILM DISTRIBUTION |  TE ZIEN VANAF 22 MAART 

EN ONLINE VIA picl.nl   

Tom of Finland
Braaf homo-
monument
De homo-erotische tekeningen van Tom 
of Finland zijn te vinden op alles van mok-
ken tot postzegels. Toen Tom zijn afge-
trainde, bijna uit hun broek klappende 
mannen in de jaren veertig voor het eerst 
schetste, waren ze subversief. De biopic 
van Dome Karukoski over Meneer Finland 
is eerder het tegenovergestelde.

Dome Karukoski, scenarist Aleksi Bardy en 
de producenten hebben het natuurlijk niet 
makkelijk gehad. Als je de man achter de ar
tiestennaam Tom of Finland aan een breder 
(en niet alleen homo) publiek wilt introdu
ceren, dan kun je qua inhoud niet al te ver 
gaan. Een sympathieke grootmoeder in een 
buitenwijk van Helsinki of Heerenveen wil 
misschien best een film over een van de 
meest bekende tekenaars van Finland zien 

maar zit waarschijnlijk niet te wachten op 
talloze scènes vol leer, latex en achterdeur
seks. Tegelijk kan de biopic niet om seks en 
geilheid heen; het zijn immers de centrale 
gegevens die de verboden tekeningen — ho
moseksuele handelingen waren in Finland 
tot 1971 strafbaar — van Tom uiteindelijk zo 
populair zouden maken. 

Het resultaat is een film die, thematisch 
gezien, vlees noch vis is; een biopic die de 
inhoud van de tekeningen nooit verbloemd 
maar waar het er in het echte leven van de 
auteur veel netter en saaier aan toe lijkt te 
gaan. Het is daardoor soms bijna alsof hij zijn 
seksuele dromen alleen aan het papier toe
vertrouwd, terwijl het verhaal juist over een 
man gaat die, in het leger en daarna vooral in 
het buitenland, zichzelf vond in seksueel be
vrijdende uitspattingen die dan weer hun 
weerslag vonden in zijn tekenwerk. 

Als we de ongemakkelijke spagaat tussen 
inhoud en toon even vergeten, is Tom of Fin-
land een degelijke, vrij goed doortimmerde 
biopic waarin we de hoofdfiguur door de ja
ren heen volgen, van jonge soldaat tot artiest 
in Amerika en homoman die geconfronteerd 
wordt met de aidscrisis. Acteur Pekka Strang 
speelt “Tom” (echte naam: Touko Valio 
Laaksonen) gedurende 40 jaar en doet dat 

vrij onderkoeld, wat goed past bij het karak
ter van de Finnen maar waardoor het voor 
het publiek soms lastig is om directe lijntjes 
te trekken tussen zijn denken, handelen en 
artistieke inspiraties. 

Als puur historische film werkt Tom of 
Finland beter en Karukoski schetst een mooi 
gefilmd en aangekleed beeld van de verande
rende normen en waarden. Niet alleen in 
Finland en Europa maar in de hele Westerse 
wereld van de jaren veertig tot en met de ja
ren tachtig. 

BOYD VAN HOEIJ

Tom of Finland  FINLAND/ZWEDEN/DENE MARKEN, 

DUITSLAND, IJSLAND, VERENIGDE STATEN, 2017 |  REGIE 

DOME KARUKOSKI|  116 MINUTEN |  MET PEKKA STRANG, 

LAURI TILKANEN, JESSICA GRABOW SKY |  DISTRIBUTIE 

CINEMIEN |  TE ZIEN VANAF 15 MAART   

God’s Own Country
Een lichaam 
ploegen als 
het land
Francis Lee onderzoekt een onmogelijke 
liefde in zijn onstuimige debuut God’s 
Own Country waarin een Britse boer zijn 
hart opent voor een Roemeense sei-
zoensarbeider. 

In zijn debuutfilm God’s Own Country 
schetst Francis Lee het plattelandsbestaan 
niet als de knusse romantiek van Boer zoekt 
vrouw. En ook niet als het paradijs op aarde 
waarin Richard Gere en Brooke Adams stie
kem om elkaar dartelen in Terence Malick’s 
iconische Days of Heaven (1978). Nee, het 
Britse platteland waar de op zichzelf gewe
zen puber Johhny Saxby (Josh O’Connor) 
zijn dagen slijt is leeg, onstuimig en ruw. 

Vuk Janic’ documentaire Het mysterie van 
de melkrobots (2017) liet goed zien hoe boer
derijen werken als familiebedrijven. Wie in 
een boerengezin opgroeit wordt dikwijls ge
acht het stokje over te nemen. Voor Johhny is 
die tijd te vroeg aangebroken. Amper volwas
sen moet hij de taken vervullen die zijn groot
moeder en zijn door een beroerte getroffen 

vader niet meer kunnen dragen. In God’s Own 
Country is het platteland daardoor een plek 
waar constant iets moet. Als er geen land be
werkt hoeft te worden moet de stal uitgemest. 
En daarna zijn er nog een heleboel andere ta
ken die Johhny niet aan het doen is. 

Johhny drinkt elke nacht. De openings
scène toont hem midden in de nacht, kok
halzend in de badkamer. Spanning hangt al
tijd in de lucht. De driftige emoties van 
Johhny en zijn strenge vader hangen als 
dikke nevel over het huishouden van de  
Saxbys. Daarom wordt seizoenarbeider  
Gheorghe Ionescu (Alec Secareanu) gevraagd 
om mee te helpen op het land. 

Met het arriveren van de Roemeen snijdt 
Lee twee belangrijke onderwerpen aan: xen
ofobie en homofobie op het platteland. 
Gheorge en Johhny zijn constant op elkaar 
gewezen en hoewel dat eerst alleen maar lijkt 
te schuren, groeit er vanzelf een intieme 
band tussen de twee jongens. In eerste in
stantie verwerpt Johhny die intimiteit, maar 
wie is hij om zijn hart te negeren? 

Bij vlagen doet deze ontluikende relatie 
denken aan de voorzichtige, flirterige inter
actie tussen Armie Hammer en Timothée 
Chalamet in Luca Guadagnino’s Call Me by 
Your Name. Het grote verschil is dat hun 
personages Oliver en Elio in intellectuele 
omgevingen verkeren en onder woorden 
kunnen brengen wat ze voor elkaar voelen. 
Vooral Johhny mist dat vermogen. Hij heeft 
geen woorden voor zijn onderdrukte gevoe
lens dus die komen naar buiten als een don
derstorm. Zijn relatie met Gheorge wordt 
daardoor net zo fysiek als zijn relatie met het 
land: het is een lichaam om te bewerken, om 
de baas over te zijn en om uit te halen wat hij 
nodig heeft. Maar zo werken relaties niet. 
Lee laat prachtig zien hoe Johhny Saxby voor 
het eerst moet heroverwegen hoe hij invul
ling geeft aan zijn leven, zijn liefde en het 
land waarop hij leeft. Zou de titel slaan op 
zijn mogelijkheid om de baas in zijn eigen le
ven te worden? Ondanks de tegenslagen 
geeft het ontroerende God’s Own Country 
genoeg aanleiding om te geloven dat deze 
twee jongens de leegte van dit platteland met 
elkaar zouden kunnen vullen.  

HUGO EMMERZAEL

God’s Own Country  VERENIGD KONINKRIJK, 2017 | 

REGIE FRANCIS LEE |  104 MINUTEN |  MET JOSH 

O’CONNOR, ALEC SECAREANU, GEMMA JONES | 

DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM |  TE ZIEN VANAF 29 

MAART   

TOM OF FINLAND

GOD'S OWN COUNTRY

DE FILMKRANT  
#407 MAART 2018   37DE FILMKRANT  
#407 MAART 2018   37



DE FILMKRANT  
#407 MAART 2018   38

Agenda
Alkmaar
4 Filmhuis Alkmaar
Pettemerstraat 3 | 072-520 2022 | 
filmhuisalkmaar.nl | Raadpleeg de 
website voor het actuele program-
ma
Verwacht Don’t Look Back di 6 mrt 
| The End of Fear ma 5 mrt | The 
Shape of Water vanaf do 8 mrt | Re-
trospectief P.T. Anderson Inherent 
Vice ma 12 en za 17 mrt | The Master 
ma 5 en za 10 mrt | Phantom Thread 
do 1 en wo 7 mrt | There Will Be Blood 
za 3 en ma 19 mrt | Exhibition on 
Screen Vermeer zo 25 en di 27 mrt 

Almelo
4 Filmhuis Almelo
Elisabethhof 4 | Informatie/reser-
veren 0546-850 264 | filmhuisal-
melo.nl | Aanvang: 20.15
Call Me By Your Name wo 14 mrt | 
The Insult di 27 mrt | The Leisure 
Seeker vr 9 mrt | The Party vr 2 mrt | 
The Post vr 23 mrt | You Were Never 
Really Here vr 16 mrt 

Almere
4 Het nieuwe filmhuis/De nieuwe 
bibliotheek
Stadhuisplein 101 | 036-548 6000 | 
denieuwebibliotheek.nl /hetnieu-
wefilmhuis
The Leisure Seeker vr 2 en di 6 mrt, 
19.30 | za 3 mrt, 13.00 | wo 7 mrt, 
19.00 | The Post vr 23 en di 27 mrt, 
19.30 | za 24 mrt, 13.00 | wo 28 mrt, 
10.00 | Three Billboards Outside Eb-
bing, Missouri vr 16 en di 20 mrt, 
19.30 | za 17 mrt, 13.00 | wo 21 mrt, 
10.00 | Wild vr 9 en di 13 mrt, 19.30 | 
za 10 mrt, 13.00 | wo 14 mrt, 10.00 

Almere Haven
4 Corrosia Theater, Expo & Film
Markt 43 | 036-521 5929 | corrosia.
nl 
Just Like Our Parents vr 9 mrt, 11.00 
en 20.00 | Lady Macbeth vr 16 mrt, 
11.00 en 20.00 | Loving Vincent vr 23 
mrt, 11.00 en 20.00 | Perfetti Sco-
nosciuti di 13 mrt, 20.00 

Alphen a/d Rijn
4 Filmhuis Parkvilla
Cornelis Geellaan 2 (Park Rijn-
stroom) | 0172-493 737 | parkvilla.
nl /filmhuis 
Un beau soleil intérieur do 8, za 
10, ma 12 en di 13 mrt, 20.00 | Bre-
athe do 1, za 3 en vr 9 mrt, 20.00 | di 
13 mrt, 13.30 | C’est la vie! do 15, vr 
16 en wo 21 mrt, 20.00 | di 20 mrt, 
13.30 | Il colore nascosto delle cose 
vr 23, ma 26 en di 27 mrt, 20.00 | On 
Body and Soul za 24 en wo 28 mrt, 
20.00 | di 27 mrt, 13.30 | The Party vr 
30 mrt, ma 2 en di 3 apr, 20.00 | Vis-
age, villages vr 2, ma 5 en di 6 mrt, 
20.00 | Wild do 29 mrt, za 31 mrt 
en wo 4 apr, 20.00 | di 3 apr, 13.30 | 
Wonderstruck za 17, di 20 en do 22 
mrt, 20.00 | zo 25 mrt, 14.30 | Best 
of IDFA on Tour zo 4 mrt, 14.00 | di 6 
mrt, 10.30 | Klassieker Les uns et les 
autres zo 11 mrt, 14.30 | wo 14 en ma 
19 mrt, 20.00 

Amersfoort
4 Filmtheater De Lieve Vrouw
Lieve Vrouwestraat 13 | 033-422 
6555 | lievevrouw.nl | Programma 
wordt wekelijks aangevuld, zie 
website
Premières & Nieuw De achtste dag 
vanaf do 29 mrt | Amori Fragili van-
af do 15 mrt | Aus dem Nichts van-
af do 29 mrt | Centaur vanaf do 22 
mrt | Dorst vanaf do 15 mrt | Film 
Stars Don’t Die in Liverpool vanaf 
do 8 mrt | Les Gardiennes vanaf do 
8 mrt | God’s Own Country vanaf do 
29 mrt | Jusqu’à la garde vanaf do 8 
mrt | Lucky vanaf do 8 mrt | Moun-
tain vanaf do 22 mrt | Radiance van-
af do 15 mrt | Resurrection vanaf 
do 8 mrt | Sweet Country vanaf do 

15 mrt | Nog te zien o.a. Ava | Doof 
kind | Hannah | The Insult | Marlina 
the Murderer in Four Acts | Ma’ Rosa 
| Phantom Thread | The Post | The 
Shape of Water | Wild (NL) | De Wil-
de Stad | Royal Opera House Bern-
stein Celebration di 27 mrt 20.15 
(The Royal Ballet live) | Carmen do 
15 mrt 14.00 (The Royal Opera en-
core) | Macbeth wo 4 apr 20.15 (The 
Royal Opera live) | Tell Freedom Pro-
gramma met Zuid-Afrikaanse films, 
waaronder Bram Fischer | Tsotsi | 
The Wound | Gay Film The Wound zo 
25 mrt, 21.15 | Exhibition on Screen 
Cézanne - Portraits of a Life di 20 
mrt, 19.00 (met inleiding) | Movies 
that Matter Newton ma 12 mrt, 19.15 
| Cinesingle Dorst zo 18 mrt, 12.00 
(inloop vanaf 11.00) | Dante Film-
avond Amori Fragili do 22 mrt, 19.00 
| O.a. verwacht Finding Your Feet | 
Foxtrot | Lady Bird | Macbeth | Nico 
1988 | The Rider

Amsterdam
4 Cinema De Balie
Kleine-Gartmanplantsoen 10 | 
Informatie: 020-553 5151 | Reserve-
ring: 020-553 5100 | debalie.nl
Verwacht Bouwen temidden van 
eenzaamheid (met inleiding en na 
afloop Q&A) | Doof kind do 1 mrt | 
Jusqu’à la garde do 1 mrt | Morisot di 
13 mrt, 19.00 (met inleiding) | Ver-
langen en architectuur zo 11 mrt, 
15.30 | Best of IDFA on Tour za 3 mrt 
| De Oscarnacht + voorpremière 
Lady Bird zo 4 mrt, 22.30 
4 Filmhuis Cavia
Van Hallstraat 52-1 | 020-681 1419 
| filmhuiscavia.nl 
Examined Life do 15 en vr 16 mrt, 
20.30 | Slow West do 29 en vr 30 
mrt | Tron do 22 en vr 23 mrt, 20.30 
| Wariazone za 17 mrt, 20.30 (met 
Q&A regisseur) | International Wo-
men’s Day Screening Sois belle et 
tais-toi! do 8 mrt, 20.30 | Ojobo-
ca films Heliopolis Heliopolis + The 
Masked Monkeys vr 9 en za 10 mrt, 
20.30 | RietveldTV wo 28 mrt, 21.00 
| Atrabilious Experimental Film Fes-
tival za 31 mrt, 20.00 | zo 1 apr, 19.00 
4 Cinecenter
Lijnbaansgracht 236 | 020-623 
6615 (vanaf 15.45) | cinecenter.nl | 
Programmering is onder voorbe-
houd, raadpleeg de website voor het 
complete programma
Ava do 1 t/m wo 7 mrt | Call Me By 
Your Name do 1 t/m wo 7 mrt | Doof 
kind do 1 t/m wo 7 mrt | The Florida 
Project do 1 t/m wo 7 mrt | God’s Own 
Country wo 21 mrt | Phanton Thread 
do 1 t/m wo 7 mrt | The Post vr 2 t/m 
wo 7 mrt | Radiance zo 11 mrt | Three 
Billboard Outside Ebbing, Missou-
ri vr 2 en za 3 mrt | De Wilde Stad do 1 
t/m wo 7 mrt 
4 Eye Filmmuseum
IJpromenade 1 | 020-589 1400 | eye-
film.nl
O.a. verwacht Lumiere! L’aventure 
commence | Phanton Thread | Cine-
rama Adventure Cinerama Adventu-
re vr 2 mrt, 19.00 | Cinerama Holiday 
za 3 mrt, 18.45 | Cinerama’s Russi-
an Adventure ma 5 mrt, 20.30 | How 
the West Was Won zo 10 mrt, 13.15 
| Seven Wonders of the World zo 4 
mrt, 10.30 | This is Cinema za 3 mrt, 
13.30 | Windjammer zo 4 mrt, 16.15 
| Cinedans wo 14 t/m zo 18 mrt | Ci-
nema Concert La glace à trois faces 
zo 25 mrt, 16.00 | Veille d’armes zo 
11 mrt, 16.00 | Cinema Egzotik: Duck 
Night Duck Soup + Duck, You Sucker 
vr 30 mrt, 20.00 | 

This is Film! #1 Found Footage wo 
14 mrt, 15.30 | This is Film! #2 Lar-
ge Film Formats wo 18 mrt, 15.30 | 
Eyeshadow Point Break za 24 mrt, 
21.00 (met na afloop live optreden 
MOOON) 
4 Het Ketelhuis
Westergasfabriekterrein | Pazza-
nistraat 4 | 020-684 0090 | ketel-
huis.nl
Premières Amori Fragili vanaf do 15 
mrt | Aus dem Nichts vanaf do 29 
mrt | Bankier van het Verzet van-
af do 8 mrt | Cobain vanaf do 5 apr | 
Deep Look vanaf do 5 apr | Doof Kind 
vanaf do 1 mrt | Dorst vanaf do 15 mrt 
| Pieter Konijn vanaf do 29 mrt | Tom 
of Finland vanaf di 15 mrt | De Wilde 
Stad vanaf do 1 mrt | Nog te zien Ear-
ly Man | Hannah | De Hazenschool 
| Wild | Roze Filmdagen Amster-
dams LGBTQ filmfestival do 8 t/m zo 
18 mrt | Best of Movies That Matter 
De drie beste films van het festival 
op één dag te zien za 31 mrt, 13.00 | 
Het Schimmenrijk Hans Beerekamp 
eert recent overleden filmpersoon-
lijkheden zo 4 mrt | Amongst Friends 
Sneak Preview met bijzondere vi-
deoclip als inleiding  ma 19 mrt, 21.15 
| Deutsches Kino Es war Einmal di 
27 mrt, 19.15 | Gay Film Night The 
Wound ma 5 mrt, 19.15 | wo 28 mrt, 
21.15 | Psychoanalyse & Film Shock 
Head Soul wo 7 mrt, 20.00 (met in-
leiding) | Cinémathèque Française 
Loulou di 6 mrt, 19.00 | 13 mrt, 15.00 
| L’ivresse de pouvoir di 20 mrt, 
19.00 | 27 mrt, 15.00 
4 Kriterion
Roetersstraat 170 | 020-623 1709 | 
kriterion.nl
Premières Aus dem Nichts vanaf do 
29 mrt | Lucky vanaf do 8 mrt | Af-
ter Midnight [REC] vanaf za 3 mrt, 
elke zaterdagnacht in mrt, 00:15 | 
CinemAsia Film Festival di 6 t/m zo 
11 mrt | Movies that Matter on Tour 
Newton wo 14 mrt, 19.30
4 Lab111
Arie Biemondstraat 111 | 020-616 
9994 | info@lab111.nl | lab111.nl
Oscar Weekends do 1 t/m zo 4 mrt | 
Farewell, Daniel Day-Lewis Gangs 
Of New York za 17 en za 31 mrt | In 
The Name of the Father do 15 en ma 
26 mrt | The Last of the Mohicans 
ma 5 en do 8 mrt | My Beautiful Lau-
ndrette do 1 en ma 12 mrt | There Will 
Be Blood za 24 en do 29 mrt | LAB 
Classics The Devil’s Backbone do 1 
en ma 5 mrt | The Rocky Horror Pic-
ture Show za 31 mrt | The Witching 
Hour Berberian Sound Studio vr 9 
en vr 23 mrt | A Girl Walks Home Al-
one At Night vr 2 en vr 16 mrt | Com-
panion Piece The Master za 3 en wo 
7 mrt | Halal Docs & Docu Dinsdag 
Special A Stranger Came To Town di 
6 mrt (met Q&A) | International Wo-
men’s Day Frida do 8 en vr 9 mrt | 
Over The Rainbow Tom Of Finland 
za 10 mrt (+ dress up party) | Film & 
Brunch March Of The Penguins zo 11 
en zo 25 mrt | Italian Cineclub He-
dendaagse Italiaanse cinema vr 23 
mrt | Straight To Video Twee film op 
originele VHS vr 30 mrt 
4 The Movies
Haarlemmerdijk 161 | 020-638 
6016 | themovies.nl
O.a. verwacht Bankier van het Ver-
zet vanaf do 8 mrt | Film Stars Don’t 
Die in Liverpool vanaf do 8 mrt | Les 
Gardiennes vanaf do 8 mrt | God’s 
Own Country vanaf do 29 mrt | Jus-
qu’à la garde vanaf do 1 mrt | Phan-
ton Thread vanaf do 1 mrt | Voorpre-
mière Lady Bird zo 4 mrt | The Ro-
yal Opera Carmen vr 6 mrt | Macbeth 

Ellende maar 
ook hoop
Het Movies that Matter Festival 
beleeft van 23 t/m 31 maart in 
Filmhuis Den Haag en het Theater 
aan het Spui zijn achttiende editie. 
Helaas heeft het festival, dat films 
over mensenrechten vertoont, nog 
steeds volop bestaansrecht, want 
mensenrechtenschendingen halen 
dagelijks het nieuws. Toch draait 
het in het Movies that Matter Fes
tival niet alleen om slecht nieuws, 
want het festival toont ook hoop
volle films over mensenrechten
strijders. Onder de nieuwe titel 
Activists besteedt het festival met 
een apart, acht films tellend com
petitieprogramma aandacht aan 
zulke moedige mensen, die onver
schrokken mensenrechtenschen
dingen aan de kaak stellen. Zoals in 
Jaha’s Promise (Patrick Farrelly en 
Kate O’Callaghan), over de strijd 
van een vrouw in Gambia tegen 
vrouwenbesnijdenis. In Silas (An
jali Nayar en Hawa Essuman) vecht 
een Liberiaanse activist voor de 
landrechten van kleine boeren die 
in hun bestaan bedreigd worden 
door (illegale) ontbossing door 
grote palmolieplantages.

Naast Activists is er het compe
titieprogramma Camera Justitia. 
Het bevat acht films, zowel docu
mentaires als speelfilms, over di
lemma’s in het internationale 
recht, waarheidsvinding in con

flicten en de strijd tegen straffe
loosheid. Een goed voorbeeld is 
Aus dem Nichts (Fatih Akin), een 
op ware gebeurtenissen gebaseer
de speelfilm over de blinde vlek 
van de Duitse recherche en justitie 
voor het geweld van neonazi’s te
gen migranten. Deze openingsfilm 
van het festival won de Golden 
Globe voor beste buitenlandse film 
en op het filmfestival Cannes de 
prijs voor beste actrice (Diane 
Kruger). Ook te zien in dit pro
gramma is The Third Murder, een 
speelfilm van Hirokazu Koreeda 
(Like Father, Like Son; After the 
Storm) over een moordzaak die 
ethisch en moreelfilosofisch veel 
ingewikkelder is dan op het eerste 
gezicht lijkt.

Nieuw op het festival is ook 
Dutch Movies Matter, een zes films 
tellend competitieprogramma 
voor Nederlandse films. Daarin is 
onder meer te zien Back to the Taj 
Mahal Hotel (Carina Molier), 
waarin overlevenden van de terro

ristische aanslag op het Taj Mahal 
Hotel in Mumbai in 2008 praten 
over de invloed ervan op hun leven.

Naast de drie competitiepro
gramma’s zijn er talrijke neven
programma’s, zoals de vertoning 
van de vijf beste mensenrechten
films van het afgelopen jaar, geko
zen via een online stemming. Het 
zijn vijf geweldige films: I Am Not 
Your Negro (Raoul Peck), Loveless 
(Andrei Zvyagintsev), Una mujer 
fantastica (Sebastián Lelio), 
Moonlight (Barry Jenkins) en An 
Incovenient Truth 2 (Bonni Cohen, 
Jon Schenk).

Natuurlijk wordt er op het festi
val ook gepraat met makers in 
Q&A’s en talkshows. En Ester 
Gould en Sarah Sylbing leggen in 
een masterclass over hun veelge
roemde tvserie Schuldig uit hoe je 
over een ingewikkeld onderwerp 
een meeslepende documentaire
serie kunt maken.

MOVIESTHATMATTER.NL

Programmagegevens voor de Filmkrant van april moeten vóór 
vrijdag 23 maart (schriftelijk of per e-mail agenda@filmkrant.
nl) bij de redactie zijn ingeleverd. De Filmkrant is niet verant-
woordelijk voor onjuiste vermeldingen of programmawijzigin-
gen. De volgende Filmkrant verschijnt op donderdag 5 april.

JAHA'S PROMISE

Films over kun-
stenaars en ande-
re creatievelingen 
zijn vaak dunver-
holen portretten 
van de regisseur 
zelf. Wat dat be-
treft is saillant dat 
Anderson in inter-
views aangaf dat 
de kiem voor 
Phantom Thread 
werd gelegd door 
hoe anders zijn 
vrouw hem bena-
derde als hij wel 
eens ziek en zwak 
was. Maar als de 
film indirect iets 
over zijn maker 
zegt, dan gaat dat 
niet alleen op voor 
Anderson, maar 
zeker ook voor 
hoofdrolspeler 
Daniel Day-Lewis.
Joost Broeren-Huitenga in de 
Filmkrant



wo 4 apr | The Royal Ballet Bern-
stein Celebration di 27 mrt | Exhibi-
tion on Screen Girl With a Pearl Ear-
ring zo 1 apr 
4 Rialto
Ceintuurbaan 338 | 020-676 8700 | 
rialtofilm.nl
Premières Aus dem Nichts vanaf 
do 29 mrt | Centaur vanaf do 22 mrt 
| Doof kind vanaf do 1 mrt | Jusqu’a 
la garde vanaf do 1 mrt | Katie Says 
Goodbye vanaf do 8 mrt | Lucky van-
af do 8 mrt | Morisot vanaf do 8 mrt 
| Mountain vanaf do 22 mrt | Phan-
tom Thread vanaf do 1 mrt | Radi-
ance vanaf do 15 mrt | Tom of Fin-
land vanaf do 15 mrt | CinemAsia 
Film Festival wo 7 t/m zo 11 mrt | Ri-
alto Filmclub Lucky vr 16 mrt, 11.00 
| Cracking the Frame Julian Schna-
bel: A Private Portrait wo 21 mrt | 
Docupodium Bewaren – of hoe te le-
ven za 31 mrt, 16.00 (na afloop in-
terview met regisseur) | Klassiekers 
My Beautiful Laundrette zo 4, di 6 
en zo 11 mrt | Wild at Heart di 27 mrt 
| The Wild Bunch di 13, zo 18, di 20 en 
zo 25 mrt 
4 Filmtheater De Uitkijk
Prinsengracht 452 | 020-223 2416 | 
uitkijk.nl
3-Iron di 13 mrt, 22.00 | Le quattro 
volte di 27 mrt, 22.00 | Les triplettes 
de Belleville di 20 mrt, 22.00 | Wild 
Amsterdam (De wilde stad) dage-
lijks in maart (Engels gesproken) | 
Klassieker Badlands zo 11, zo 18 en 
zo 25 mrt, 21.00 | Film & Filosofie 
Festival Riddles of the Sphinx wo 14 
mrt, 21.00 | Teorema wo 4 apr, 21.00 
| Videodrome wo 28 mrt, 21.00 | Do-
cumentaire Venus do 22 mrt, 20.30 
4 Zuid-Afrikahuis
Keizersgracht 141-C | 020-624 
9318 | Reserveren: evenementen@
zuidafrikahuis.nl | zuidafrikahuis.
nl
Cry the Beloved Country do 15 mrt, 
19.30 | Sophiatown do 22 mrt, 19.30 
(muziekdocumentaire met inleiding) 

Apeldoorn
4 Filmtheater/Podium Gigant
Nieuwstraat 377 | 055-521 6346 | 

gigant.nl
7 Giorni do 8 t/m di 13 mrt | Arjan’s 
Big Year ma 2 apr | Ava do 29 mrt t/m 
wo 4 apr | Centaur do 22 mrt t/m wo 
4 apr | Darkest Hour do 8 t/m di 27 
mrt | Doof Kind do 8 t/m wo 28 mrt 
|Film Stars Don’t Die in Liverpool do 
22 mrt t/m wo 4 apr | Les Gardien-
nes do 29 mrt t/m wo 4 apr | Hannah 
do 15 t/m vr 23 mrt | The Insult do 15 
t/m wo 21 mrt | I, Tonya do 8 t/m wo 
14 mrt | Katie Says Goodbye vr 23 
mrt t/m wo 4 apr | The Leisure See-
ker ma 12 t/m ma 26 mrt | Lucky do 
29 mrt t/m wo 4 apr | M. do 8 t/m di 
13 mrt | Marlina the Murderer do 15 
t/m 21 wo mrt | Ma’ Rosa do 15 t/m 
wo 21 mrt (di 20 met Filmkrant.Live 
inleiding) | Médecin de campagne do 
8 t/m wo 14 mrt | A Mindful Choice zo 

1 apr | Phantom Thread do 8 mrt t/m 
di 3 apr | The Post do 1 t/m wo 4 apr | 
The Shape of Water do 8 mrt t/m wo 
4 apr | Three Billboards Outside Eb-
bing, Missouri do 8 mrt t/m wo 4 apr 
| Les uns et les autres zo 11, zo 18 en 
zo 25 mrt & zo 1,  en ma 2 apr | Wild 
vr 10 mrt t/m wo 4 apr | De wilde 
stad do 8 t/m vr 30 mrt | 24e Film-
nacht met: Oh Lucy, Lady Bird, Une 
saison en France, God’s Own Coun-
try + sneakpreview za 10 mrt | Exhi-
bition on Screen Cezanne; Portraits 
of Life zo 11, di 13 en wo14 mrt | IFFR 
gemist! Drie titels rechtstreeks van 
het festival za 17 mrt | Ontbijt & Film 
Lady Bird zo 25 mrt | Movies that 
Matter Festival Spin-off za 31 mrt 
(3 films rechtstreeks vanaf het Fes-
tival!) | Movies That Matter Newton  
di 13 mrt 

Arnhem
4 Focus Filmtheater
Korenmarkt 42 | 026-442 4283 | 
focusarnhem.nl
Premières Aus dem Nichts vanaf do 
29 mrt | Centaur vanaf do 22 mrt | 
Harry Dean Stanton: Partly Ficti-
on vanaf do 8 mrt | Katie Says Good-
bye vanaf do 8 mrt | Lucky vanaf do 
8 mrt | Phantom Thread vanaf do 1 
mrt | Radiance vanaf do 15 mrt | Re-
surrection vanaf do 29 mrt | Cursus 
Boek & Film Au revoir là-haut ma 5 
en di 6 mrt, 19.15 | Special Doof kind 
zo 4 mrt, 16.00 (met na afloop een 
Q&A) | Cracking The Frame Along 
For The Ride: Dennis Hopper wo 28 
mrt, 19.15 (Engels ondertiteld) | Déjà 
Vu Klassiekerreeks: Vive Le Ciné-
ma! Lumiere! L’aventure commence  
za  31 mrt, 14.00 | le mépris za 17 mrt 
14.00 | ma 19 mrt 19.00 | za 24 mrt 
14.00 | ma 26 mrt 19.00 | Le redou-
table ma 5 mrt, 19.00 | Vivre sa vie 
za 10 mrt, 14.00 | ma 12 mrt, 19.00 | 
Gelders Doek Een verrassende me-
lange aan (korte) films en gesprek-
ken met de makers di 20 mrt, 21.00 
| Exhibition on Screen Cézanne - 
Portraits Of A Life zo 4 mrt, 16.30 | 
zo 11 mrt, 11.15 | Movies that Matter 
Newton wo 21 mrt, 19.00 (met aan-

sluitend een zaalgesprek) | Gay Film 
Special The Wound (Inxeba) zo 18 
mrt, 19.00 

Assen
4 Bioscoop De Nieuwe Kolk
Weiersstraat 1 | 088-012 8560 | 
asserfilmliga.nl | Aanvang: 20.30
La novia del desierto ma 19 en di 20 
mrt | On Body and Soul ma 26 en di 
27 mrt | The Party ma 5 en di 6 mrt 
| Until the Birds return ma 2 en di 
3 apr | Wonder Wheel ma 12 en di 
13 mrt 

Bergen
4 Fth CineBergen/Zwarte Schuur
Eeuwigelaan 7 | 072-581 5914 | 
cinebergen.nl
7 Giorni do 1 en vr 2 mrt | Amori Fra-
gili vr 30 en za 31 mrt | Ava do 22 en 
ma 26 mrt | Call Me By Your Name 
zo 4 mrt | Darkest Hour za 3, ma 5, 
wo 7, vr 16 en zo 18 mrt | Doof kind zo 
25 mrt | Downsizing vr 9, za 10 en di 
13 mrt | The Florida Project vr 2, zo 4 
en di 6 mrt | 
Hannah za 10, zo 11 en wo 14 mrt 
| The Insult do 8 en ma 12 mrt | I, 
Tonya vr 23, za 24 en di 27 mrt | Jus-
qu’à la garde vr 23, zo 25 en wo 28 
mrt | The Leisure Seeker zo 11 en zo 
18 mrt | Het leven is vurrukkulluk vr 
9 mrt | Ma’ Rosa do 15 en wo 21 mrt | 
Médecin de campagne zo 11 mrt | The 
Post vr 16, za 17, zo 18 en di 20 mrt | 
The Shape of Water vr 30 en za 31 
mrt | Three Billboards Outside Eb-
bing, Missouri za 3 mrt | Les uns et 
les autres za 17 mrt | Visages Villa-
ges ma 19 mrt | Food & Film Perfetti 
Sconosciuti do 29 mrt 

Breda
4 Chassé Cinema
Claudius Prinsenlaan 8 | 076-530 
3131 | chasse.nl
Premières Centaur vanaf do 22 mrt 
| Dorst vanaf do 15 mrt | Film Stars 
Don’t Die in Liverpool vanaf do 8 mrt 
| God’s Own Country vanaf do 29 mrt 
| Katie Says Goodbye vanaf do 8 mrt 

| Lucky vanaf do 8 mrt | Resurrecti-
on vanaf do 29 mrt | Nog te zien Call 
Me By Your Name | Darkest Hour | 
Doof Kind | The Florida Project | De 
Hazenschool | Het leven is vurruk-
kulluk | Otez-moi d’un doute | Phan-
tom Thread | The Post | The Shape 
Of Water | Three Billboards Outsi-
de Ebbing, Missouri | Verwcht Best 
of IDFA | Woensdagdocu The End 
of Fear wo 14 mrt, 19.20 | De onmo-
gelijke keuze wo 28 mrt, 19.20 | Ro-
mijn wo 4 apr, 19.20 | Ontbijtfilm zo 
25 mrt, 10.45 | Nachtfilm za 24 mrt, 
23.00, za 24 mrt, 23.15 en za 24 mrt, 
23.30 | Royal Opera House Bern-
stein Celebration (ballet live) di 27 
mrt, 20.15 | Carmen (opera recorded) 
zo 11 mrt, 10.30 | Boek in Beeld Dorst 
ma 19 mrt, 19.30| Gay Film Night & 
Matinée Tom of Finland za 17 mrt, 
16.30 | The Wound di 13 mrt, 19.20 
| za 24 mrt, 16.30 | di 10 apr, 19.20 | 
Cracking the Frame Along the Ride 
wo 21 mrt, 19.20 | Filmclub vr 16, wo 
21, do 22, vr 23 en wo 28 mrt 

Bussum
4 Filmhuis Bussum
Brediusweg 1 | 035-693 8694 | 
filmhuisbussum.nl
7 Giorni za 3 mrt, 19.00 | zo 4 mrt, 
15.45 | wo 7 mrt, 20.30 | vr 9 mrt, 
13.30 | vr 9 mrt, 21.30 | za 10 mrt, 
16.00 | za 10 mrt, 21.30 | zo 11 mrt, 
13.00 | di 13 mrt, 20.00 | Ava do 1 
mrt, 20.30 | vr 2 mrt, 21.30 | za 3 
mrt, 15.45 | zo 4 mrt, 20.30 | Darkest 
Hour do 1 mrt, 20.00 | vr 2 mrt, 15.30 
| za 3 mrt, 18.45 | zo 4 mrt, 20.00 | 
za 10 mrt, 13.00 | zo 11 mrt, 15.30 | 
ma 12 mrt, 20.00 | do 15 mrt, 20.00 
| vr 16 mrt, 15.45 | za 17 mrt, 15.45 | 
zo 18 mrt, 16.00 | ma 19 mrt, 20.00 | 
za 24 mrt, 13.00 | zo 25 mrt, 20.00 | 
ma 26 mrt, 20.00 | The Florida Pro-
ject vr 16 mrt, 13.15 | vr 16 mrt, 19.00 
| za 17 mrt, 19.00 | zo 18 mrt, 20.30 | 
wo 21 mrt, 20.30 | za 24 mrt, 19.00 | 
zo 25 mrt, 20.30 | Les Gardiennes do 
22 mrt, 15.45 | vr 23 mrt, 12.45 | za 
24 mrt, 15.45 | wo 28 mrt, 14.30 | The 
Insult do 15 mrt, 20.30 | vr 16 mrt, 
16.00 | za 17 mrt, 21.30 | di 20 mrt, 
20.00 | do 22 mrt, 16.00 | vr 23 mrt, 
16.00 | za 24 mrt, 21.30 | I, Tonya do 
15 mrt, 16.00 | vr 16 mrt, 21.30 | za 
17 mrt, 16.00 | zo 18 mrt, 13.30 | vr 
23 mrt, 13.00 | vr 23 mrt, 21.30 | ma 
26 mrt, 20.30 | Jusqu’à la garde do 
22 mrt, 20.30 | vr 23 mrt, 19.00 | za 
24 mrt, 16.00 | wo 28 mrt, 20.30 | M 
vr 2 mrt, 19.00 | za 3 mrt, 21.15 | di 6 
mrt, 20.00 | vr 9 mrt, 19.00 | za 10 
mrt, 13.30 | wo 14 mrt, 20.30 | Méde-
cin de campagne vr 2 mrt, 18.45 | zo 
4 mrt, 13.00 | wo 7 mrt, 20.00 | The 
Post do 8 mrt, 15.45 | vr 9 mrt, 13.00 
| vr 9 mrt, 21.15 | za 10 mrt, 15.45 | zo 
11 mrt, 20.00 | vr 16 mrt, 13.00 | vr 
16 mrt, 18.45 | za 17 mrt, 21.15 | zo 18 
mrt, 20.00 | wo 21 mrt, 14.30 | do 22 
mrt, 20.00 | vr 23 mrt, 15.45 | za 24 
mrt, 18.45 | zo 25 mrt, 13.00 | The 
Shape of Water do 8 mrt, 20.30 | vr 
9 mrt, 18.45 | za 10 mrt, 21.15 | do 15 
mrt, 15.45 | za 17 mrt, 18.30 | di 20 
mrt, 14.00 | vr 23 mrt, 21.15 | zo 25 
mrt, 15.45 | wo 28 mrt, 20.00 | Three 
Billboards Outside Ebbing, Missou-
ri vr 2 mrt, 21.15 | za 3 mrt, 15.30 | za 
3 mrt, 21.30 | ma 05 mrt, 20.00 | vr 
9 mrt, 15.30 | za 10 mrt, 18.45 | wo 
14 mrt, 20.00 | za 17 mrt, 13.00 | zo 
18 mrt, 13.15 | wo 21 mrt, 20.00 | vr 
23 mrt, 18.45 | za 24 mrt, 21.15 | Wild 
do 1 mrt, 16.00 | vr 2 mrt, 15.45 | wo 
7 mrt, 14.45 | do 8 mrt, 16.00 | zo 11 
mrt, 20.30 | ma 12 mrt, 20.30 | De 

Dansen in de bioscoop
Er gaat natuurlijk niets boven zelf 
dansen, maar wie inspiratie wil 
halen uit dansfilms kan ook dit jaar 
weer terecht op het dansfilmfesti
val Cinedans - Dance on screen, 
dat van 14 t/m 18 maart in EYE zijn 
vijftiende editie beleeft. Op het ju
bileum zijn ruim negentig interna
tionale dansfilms – fictie en docu
mentaire – te zien. Daarnaast zijn 
er installaties, lezingen, debatten 
en workshops. Een kleine greep uit 
het programma. Choreograaf 
Krisztina de Châtel maakt al ruim 
veertig jaar dansvoorstellingen op 

hoog niveau. De documentaire Een 
uitzinnige beheersing, leven en dans 
van Kristztina de Châtel (Manon 
Lichtveld) portretteert de grande 
dame van de Nederlandse moder
ne dans. Bijzonder is ook De wolf 
danst!, een interdisciplinair dans
filmproject dat steeds bestaat uit 
een documentaire en een dansfilm. 
Te zien zijn de combinatie van 
Dance or Die (Roozbeh Kaboly), 
een documentaire over de naar 
Nederland gevluchte jonge Syri
sche danser Ahmed Joudeh, met de 
dansfilm Vlucht (Wiam AlZaba

ri). Een tweede combi is Mother’s 
Balls (Catherine van Campen), een 
documentaire over de Amerikaan
se Amber Vineyard, die in Neder
land jongeren met uiteenlopende 
seksuele gerichtheid een veilige 
dansomgeving biedt, en de dans
film Otherland (Jan Pieter Tuin
stra) over een jonge Voguedanser.

Cinedans heeft ook oog voor in
novatieve producties, zoals de vol
ledig met smartphones in de Zwit
serse Alpen opgenomen dansfilm 
Downhill (Andrea Boll, Peter Kadar 
en Chris Fawcett). De keuze voor 
een mobiele telefoon had een ar
tistieke reden: met een smartpho
ne kun je ook op een steile berghel
ling makkelijk filmen.

Bijzonder is ook de installatie en 
dansarena An invitation to DANCE 
van filmmaker Noud Heerkens en 
choreograaf Loïc Perela. En wie 
een blik in de dansfilmtoekomst 
wil werpen, kan terecht bij het 
driedaagse Virtual Reality LAB. 
Ook het Open Space LAB staat in 
het teken van de toekomst: het on
derzoekt Mobile Choreography, 
het met smartphones maken van 
een dansfilm vanuit meerdere ge
zichtspunten.

CINEDANS.NL 
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Dat we nu zoveel 
verhalen uit de ja-
ren negentig te 
zien krijgen is niet 
zo verrassend: je 
ziet er de opkomst 
van de celebrity- 
cultuur, dat fake 
news van alle tij-
den is, en dat de 
wereld hard was 
(/is) voor oncon-
ventionele vrou-
wen. “She doesn’t 
fit in, she stands 
out”, zegt LaVona 
over haar dochter. 
I, Tonya is een 
pleidooi voor 
vrouwen — en 
films — die uit de 
toon vallen.
Hedwig van Driel in de 
Filmkrant

Rialto in maart
Julian Schnabel: A Private Portrait 
| wo 21 maart 19.30 | Intieme en 
onthullende documentaire over de 
luidruchtige en provocerende Ju
lian Schnabel (1951, Brooklyn), een 
van de grote supersterren uit de 
wereld van de hedendaagse kunst. 
Die roem werd alleen nog maar 
groter toen hij zich eind jaren ne
gentig als filmmaker begon te ma
nifesteren, getuige de vele prijzen 
die hij won met films als Basquiat, 
Before Night Falls en The Diving 
Bell and the Butterfly.

Bewaren | za 31 maart 16.00 | Voor
première van documentaire van 
Digna Sinke over de zin van het be
waren van spullen. De regisseur is 
zelf een enorme verzamelaar. Sa
men met haar stokoude moeder 
probeert ze te achterhalen waar die 
behoefte vandaan komt. Digna 
Sinke is bij de voorstelling aanwe
zig en wordt na afloop van de film 
geïnterviewd. Vanaf 19 april is de 
film dagelijks te zien.

RIALTOFILM.NL

ADVERTORIAL

EEN UITZINNIGE BEHEERSING

BEWAREN
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Wilde Stad vr 2 mrt, 13.15 | za 3 mrt, 
13.30 | zo 4 mrt, 13.30 | ma 05 mrt, 
20.30 | do 8 mrt, 20.00 | za 10 mrt, 
19.00 | zo 11 mrt, 13.30 | wo 14 mrt, 
14.45 | vr 16 mrt, 21.15 | zo 18 mrt, 
16.15 | za 24 mrt, 13.30 | Voorpremi-
ère Mozart in Love ma 12 mrt, 14.00 
| Exhibition on Screen Vermeer zo 18 
mrt, 11.15 | ma 19 mrt, 20.30 | di 20 
mrt, 14.15 | zo 25 mrt, 16.00 | di 27 
mrt, 20.00

Capelle a/d IJssel
4 Isalatheater
Stadsplein 5 | 010-458 6300 | isa-
latheater.nl 
Darkest Hour di 6 mrt, 13.30 en 
20.00 | Het leven is vurrukkulluk 
di 27 mrt, 20.00 | Médicin de Cam-
pagne di 20 mrt, 20.00 | Three Bill-
boards Outside Ebbing, Missouri di 
13 mrt, 20.00 

Delft
4 Filmhuis Lumen
Doelenplein 5 | 015-214 0226 | film-
huis-lumen.nl | Raadpleeg de web-
site voor de exacte data en tijden
Première Film Stars don’t die in Li-
verpool vanaf do 8 mrt | Sneak Pre-
view Elke zo | 
Weekfilms Doof kind do 22 t/m wo 
28 mrt | Dorst do 29 mrt t/m wo 4 
apr | Hannah do 8 t/m wo 14 mrt | Le 
redoutable do 15 t/m wo 21 mrt | Mo-
vies that Matter Newton do 8 mrt | 
Exhibition on Screen Cézanne – Por-
traits of a Life zo 11 mrt | The Girl 
with a Pearl Earring and Other Tre-
asures of the Mauritshuis ma 2 apr 
| Retrospectief Jean-Luc Godard Le 
Mépris ma 26 mrt | 

Vivre sa vie ma 12 mrt | Retrospec-
tief  Aki Kaurismäki Le havre ma 19 
mrt | Documentaire David Lynch the 
art life do 29 mrt | My Name is No-
body do 15 mrt | The Best of Idfa on 
Tour za 17 mrt | IFFR gemist (onder 
voorbehoud) za 24 mrt | The Best 
of Movies that Matterfestival za 31 
mrt | Deutsches Kino Es war einmal 
in Deutschland do 22 mrt | InBet-
ween Korte films di 27 mrt | Klassie-
ker Eraserhead ma 2 en di 3 apr 

Den Bosch
4 Verkadefabriek
Boschdijkstraat 45 | 073-681 8160 | 
verkadefabriek.nl
Premières Aus dem Nichts vanaf wo 
28 mrt | Bankier van het Verzet van-
af do 8 mrt | Dorst vanaf do 15 mrt 
| Film Stars Don’t Die in Liverpool 
vanaf do 8 mrt | God’s Own Coun-
try vanaf wo 28 mrt | Lucky vanaf do 
8 mrt | Lumiere! L’Aventure Com-
mence vanaf do 8 mrt | Filmcursus-
sen Filmcursus Déjà Vu do 8 en do 
22 mrt, 19.30 | Cursus Spaanse Ci-
nema wo 21 mrt, 19.30 | Best of IDFA 
zo 11 mrt, 13.00 | Film & Journalisiek 
The Newsroom - Off the Record do 
15 mrt, 19.30 | Bossche Filmers do 
29 mrt, 19.30 | Movies that Matter 
za 31 mrt, 13.30 | Ontbijt & Film Elke 
zo, 11.00 ontbijt en om 12.00 film | 
Sneak Preview Elke di, 21.15 

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 Amore Fragili vanaf do 15 
mrt | Centaur vanaf do 22 mrt | Dorst 
vanaf do 15 mrt | Les Gardiennes 
vanaf do 8 mrt | God’s Own Country 
vanaf do 29 mrt | Katie Says Good-
bye vanaf do 8 mrt | Lucky vanaf do 8 
mrt | Mountain vanaf do 22 mrt | Ra-
diance vanaf do 15 mrt | Tom of Fin-
land vanaf do 15 mrt | Vrouwendag 
The Wool Doll do 8 mrt, 19.00 (met 

nagesprek regisseur) | Movies that 
Matter Newton (met nagesprek) zo 
11 mrt, 14.00 | Filmfocus Thelma and 
Louise do 13 mrt, 19.00 | Exhibition 
on Screen Cézanne – Portraits of a 
Life in mrt | Film & Debat So Help me 
God do 15 mrt, 19.00 | Movies that 
Matter Festival vr 23 t/m za 31 mrt 

Den Helder
4 Cinema Zevenskoop
Julianaplein 43 | 0223-610 941 | 
http://cinemazevenskoop.wix.
com /recent | Aanvang: 20.30
All The Money in The World do 29 
mrt t/m ma 2 apr | Call Me By Your 
Name do 22 t/m ma 26 mrt | De Mat-
thäeuspassie zo 25 mrt | Three Bill-
boards Outside Ebbing, Missouri do 
15 t/m ma 19 mrt | De Wilde Stad di 3 
apr | You Were Never Really Here do 
8 t/m ma 12 mrt 

Deventer
4 Filmhuis De Keizer
Keizerstraat 78 | 0570-618 822 | 
filmhuisdekeizer.nl 
Premières Aus dem Nichts van-
af do 29 mrt | Centaur vanaf do 22 
mrt | Dorst vanaf do 15 mrt | Film 
Stars Don’t Die in Liverpool vanaf 
do 8 mrt | Les Gardiennes vanaf do 8 
mrt | God’s Own Country vanaf do 29 
mrt | Sweet Country vanaf do 15 mrt 
| Weekfilms Ava speelweek 22 mrt 
| De Wilde Stad speelweek 15 mrt | 
Nog te zien Darkest Hour | The Flori-
da Project | Jusqu’a la garde | Phan-
tom Thread | The Post | Three Bill-
boards Outside Ebbing, Missouri | 
Aki Karismäki Retrospectief Drif-
ting Clouds ma 12 en ma 19 mrt | The 
Man Without a Past ma 26 mrt en 
ma 2 apr | Sneak Preview di 13 mrt, 
20.30 | Deventer Boekenweek De 
Wilde Stad zo 18 mrt, 16.15 (met Q&A 
met producent Ignas van Schaick) | 
Documentairesalon The Last Fight 
zo 25 mrt (met Q&A met cameraman 
en geluidsman) 

Diemen
4 Filmtheater De Omval
Ouddiemerlaan 104 | 020-600 
1897 | theaterdeomval.nl 
Doof kind do 29 mrt, 20.00 | di 3 apr, 
14.00 en 20.00 | The Florida Project 
do 27 mrt, 20.00 | di 27 mrt, 14.00 
en 20.00 | Jane di 6 mrt, 14.00 en 
20.00 | De Matthäus Passion door 
Reinbert de Leeuw vr 30 mrt, 10.30 
en 19.30 | Three Billboards Outside 
Ebbing, Missouri do 8 en di 13 mrt, 
20.00 | Vivre sa vie do 15 mrt, 20.00 
| di 20 mrt, 14.00 en 20.00 | Best of 
IDFA zo 4 mrt, 11.00 

Doesburg
4 Filmhuis Doesburg
Het Arsenaal 1309, Kloosterstraat 
15 | 0313-482 336 | filmhuis-does-
burg.nl
La Chana vr 2 mrt | A Family Quar-
tet vr 16 mrt | Leven? Of theater? vr 
9 mrt | Loveless zo 25 en wo 28 mrt 
| Maudie zo 18 en wo 21 mrt | Tulipa-
ni zo 11 en wo 14 mrt | Wind River zo 4 
en wo 7 mrt 

Doetinchem
4 Filmhuis/Gruitpoort
Hofstraat 2 | 0314-340 943 | gruit-
poort.nl 
Aquarius vr 2 en ma 5 mrt, 20.30 | za 
3 mrt, 15.00 | Call Me By Your Name 
do 15, za 17, di 20 en zo 25 mrt, 20.30 
| di 20 mrt, 14.00 | vr 23 mrt, 16.00 | 
Darkest Hour do 1, za 3, di 6, vr 9 en 
zo 18 mrt, 20.30 | di 6 mrt, 14.00 | 
vr 16 mrt, 16.00 | Médecin de Cam-
pagne vr 23 mrt, ma 26 mrt en zo 1 
apr, 20.30 | za 24 en za 31 mrt, 15.00 
| di 27 mrt, 10.00 | Michelangelo wo 
7 mrt, 20.30 | vr 9 mrt, 16.00 | di 13 
mrt, 10.00 | Ôtez-moi d’un doute vr 2 
mrt, 16.00 | zo 4 en ma 12 mrt, 20.30 
| di 6 mrt, 10.00 | za 10 mrt, 15.00 | 
The Post do 22, za 24, di 27 en vr 30 
mrt, 20.30 | di 27 mer, 14.00 | di 3 
apr, 10.00 | The Shape of Water do 
29 mrt, za 31 mrt en di 3 apr, 20.30 
| di 3 apr, 14.00 | Three Billboards 

Outside Ebbing, Missouri do 8, za 10, 
di 13, vr 16 en ma 19 mrt, 20.30 | di 13 
mrt, 14.00 | za 17 mrt, 15.00 | di 20 
mrt, 10.00 | Vele Hemels boven de 
zevende zo 11 mrt, 20.30 | The Wo-
man Who Left vr 30 mrt, 14.00 | ma 
2 apr, 19.00 

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 
Bar Bahar do 1 en do 8 mrt, 20.30 | 
The Darkest Hour vr 2, za 3 en wo 7 
mrt, 20.30 | Médecin de Campag-
ne do 15 en do 29 mrt, 20.30 | The 
Shape of Water vr 23, za 24 en wo 28 
mrt, 20.30 | Three Billboards Out-
side Ebbing, Missouri vr 16, za 17 en 
wo 21 mrt, 20.30 | Lunchfilm Bewa-
ren do 29 mrt, 10.30 | Dorst do 1 mrt, 
10.30 | Film Stars Don’t Die In Liver-
pool do 9 mrt, 10.30 | Gek van Oranje 
zo 18 mrt, 15.00 

Eindhoven
4 Plaza Futura/Natlab
Kastanjelaan 500 | 040-294 6848 | 
natlab.nl | Raadpleeg de website 
voor het volledige programma
Verwacht Amori Fragili do 15 mrt | 
Aus dem Nichts do 29 mrt | Bankier 
van het Verzet do 8 mrt | Doof Kind 
do 1 mrt | Dorst do 15 mrt | Film Stars 
Don’t Die in Liverpool do 8 mrt | Les 
Gardiennes do 8 mrt | God’s Own 
Country do 29 mrt | Jusqu’à la gar-
de do 1 mrt | LBJ do 15 mrt | Lumie-
re! L’Aventure Commence do 8 mrt 
| Mary Magdalene do 22 mrt | Mi-
chel, acteur verliest woorden di 13 
mrt (met Q&A) | Mountain do 22 mrt | 
Phantom Thread do 1 mrt | Radiance 
do 15 mrt | Tom of Finland do 15 mrt 
| De Wilde Stad do 1 mrt | Live Ballet 
Bernstein Celebration (live) di 27 mrt 
en zo 1 apr (encore) | The Winter’s 
Tale (encore) zo 4 mrt | Exhibition on 
Screen Cézanne - Portraits of a Life 
zo 4 en ma 12 mrt | Girl With the Pearl 
Earring zo 25 mrt en ma 2 apr | Live 
Opera Carmen di 6 mrt | Macbeth wo 
4 apr | Movies that Matter Newton 
wo 14 mrt | IDFA on Tour zo 18 mrt 
4 Filmhuis De Zwarte Doos
TU/e terrein | 040-247 5348 of 
040-2474900 (ma t/m wo) | film-
huisdezwartedoos.nl | Aanvang: 
20.00, tenzijn anders vermeld 
The Disaster Artist ma 26 t/m wo 28 
mrt | The Great Dictator wo 7 mrt, 
19.30 | An Inconvenient Truth 2 ma 
5 en di 6 mrt, 19.30 | The Killing of 
a Sacred Deer ma 12 t/m wo 14 mrt 
| Loveless di 3 en wo 4 apr | Thelma 
ma 19 t/m wo 21 mrt

Emmen
4 Filmhuis Emmen
Westeinde 70 | 0591-668 250 | 
filmhuisemmen.nl 
O.a. verwacht Un beau soleil in-
térieur di 13 en wo 14 mrt, 19.00 | A 
Gentle Creature ma 12 mrt, 20.15 | 
Loving Vincent ma 5 mrt, 20.15 | wo 
7 mrt, 19.00 | The Square ma 19 mrt, 
20.15 | White Sun di 6 mrt, 19.00 

Het is lovens-
waardig dat Spiel-
berg een meesle-
pende film maakt 
die niet alleen er-
gens over gaat 
maar ook ergens 
voor wil staan. 
Met name pers-
vrijheid en gelijk-
heid van man en 
vrouw. Een state-
ment in tijden 
waarin media on-
deruitgehaald 
worden met zowel 
fake news als chil-
ling (het juridisch 
uitroken van kriti-
sche journalisten) 
en #MeToo aan-
geeft hoe precair 
alles is.
Ivo de Kock over The Post in 
de Filmkrant

Nog meer over film weten? 
De Filmkrant komt live in de 
filmtheaters. Filmkrantme-
dewerkers verzorgen elke 
maand introducties bij spe-
ciaal geselecteerde films 
plus lezingen, Q&A’s en 
workshops bij andere films 
uit het actuele aanbod en 
filmprogramma’s (op alfa-
betische volgorde naam 
stad).

4 Apeldoorn | Gigant
� Ma’rosa | 20 maart | 19.45 uur| 
Omar Larabi
 4 Assen | De Nieuwe Kolk
� International Filmfestival As-
sen | diverse inleidingen op 10 en 
11 maart
4 Groningen | GroningerForum
� Fitzcarraldo | 12 maart | 19.30 
uur | Jos van der Burg
4 Haarlem | Filmschuur
� Lucky | 10 maart | 17.00 uur Jos 
van der Burg
� Sweet Country | 17 maart | 
16.30 uur
4 Rijswijk | Filmhuis
� Wadjda | 31 maart | 13.00 uur | 
Gerlinda Heywegen
4 Voorburg | Bibliotheek
� Knielen op een bed violen | 13 
maart |avond | Jos van der Burg

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

Retrospectief Daniel Day-Lewis
Op het moment van schrijven we
ten we nog niet of Daniel DayLe
wis zijn vierde Oscar voor beste 
acteur (voor Phantom Thread) 
heeft gewonnen. Als hij hem wint 
– wat niet de verwachting is – zou 
dat ongelofelijk zijn, want er is 
maar één acteur die dat eerder luk
te. Nee, niet Meryl Streep, maar 
Katherine Hepburn had vier Os
cars op de schoorsteenmantel 
staan. Wat we wel weten over 
DayLewis is dat hij met acteren is 
gestopt. Phantom Thread is het af
scheid van de zestigjarige method 
actor, die naam maakte door volle
dig op te gaan in zijn personages. 
Kino en Lab111 luiden de acteur uit, 
die voor velen als de grootste van 
zijn generatie wordt gezien, onder 
de titel ‘Farewell, Daniel DayLe
wis’ met zes films uit zijn dertigja
rige carrière. Uiteraard is zijn laat
ste film Phantom Thread te zien, 
maar met My Beautiful Laundrette 
(1985) ook een van zijn eerste. Le
wis’ vermogen om in een persona
ge te verdwijnen viel toen al op. De 
legendarische filmcriticus Roger 

Ebert schreef dat hij van verbazing 
van zijn stoel viel toen hij zag dat in 
My Beautiful Laundrette de neona
zi, die een liefdesrelatie krijgt met 
een Pakistaanse jongen, door de
zelfde acteur werd gespeeld als het 
bekakte personage dat hij even 
eerder had gezien in A Room With a 
View (1985). Na My Beautiful Lau-
ndrette stond de carrière van 
DayLewis op de rails en vier jaar 
later won hij zijn eerste Oscar met 
My Left Foot. Die film vertonen 
Kino en Lab111 niet, maar wel The 

Last of the Mohicans (Michael 
Mann, 1992), In the Name of the 
Father (Jim Sheridan, 1993), Gangs 
of New York (Martin Scorsese, 
2002) en There Will Be Blood (Paul 
Thomas Anderson, 2007). Het 
laatste woord is aan DayLewis : 
“Als ik acteren niet als uitlaatklep 
had, zou er geen plaats voor mij 
zijn in de maatschappij.” Benieuwd 
hoe het hem zal vergaan in zijn ac
teerloze leven.

KINOROTTERDAM.NL 
LAB111.NL

MY BEAUTIFUL LAUNDRETTE



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 | Aanvang: 20.30
Darkest Hour vr 23 en di 27 t/m vr 
30 mrt | On Body and Soul vr 2, wo 7, 
vr 9, di 13 en wo 14 mrt | Three Bill-
boards Outside Ebbing, Missouri vr 
9, wo 14, za 17, ma 19, di 20 en wo 21 
mrt | Visages, Villages wo 7, ma 12, 
vr 16 en wo 21 mrt | Wonder Wheel do 
1 en di 6 mrt | You Were Never Really 
Here do 22, ma 26 en wo 28 mrt 

Gouda
4 Filmhuis
Lethmaetstraat 45 | 0182-522 200 | 
filmhuisgouda.nl
Call Me By Your Name do 8 mrt, di 13 
mrt, 20.30 | vr 9 mrt, 21.45 | Darkest 
Hour vr 16 mrt, 15.30 | za 17 mrt, 21.15 
| zo 18 mrt, 16.00 | wo 21 mrt, do 29 
mrt, 20.30 | vr 23 mrt, 19.00 | za 24 
mrt, 18.30 | zo 25 mrt, 11.00 | vr 30 
mrt, 21.45 | zo 1 apr, 20.00 | di 3 apr, 
14.00 | Las hijas de Abril za 10 mrt, 
18.30 | wo 14 mrt, 20.30 | Het leven 
is vurrukkulluk zo 11 mrt, 11.00 | di 
13 mrt, 14.00 | vr 16 mrt, 19.00 | ma 
19 mrt, 20.30 | M. vr 23 mrt, 15.30 | 
zo 25 mrt, 20.00 | di 27 mrt, 14.00 | 
vr 30 mrt, 19.00 | wo 4 apr, 20.30 | 
Ôtez-moi d’un doute vr 9 mrt, 15.30 
| zo 11 mrt, 20.00 | za 17 mrt, 18.30 | 
zo 18 mrt, 11.00 | di 20 mrt, 20.30 | 

The Post do 22 mrt, di 3 apr, 20.30 
| za 24 mrt, 21.15 | vr 30 mrt, 15.30 
| za 31 mrt, 18.30 | zo 1 apr, 11.00 | 
Le redoutable vr 23 mrt, 21.45 | ma 
26 mrt, 20.30 | za 31 mrt, 21.15 | zo 1 
apr, 16.00 | Snelwegkerk ma 12 mrt, 
20.30 (met inleiding en Q&A) | Three 
Billboards Outside Ebbing, Missou-
ri vr 9 mrt, 19.00 | za 10 mrt, 21.15 | 
do 15 mrt, wo 28 mrt, 20.30 | vr 16 
mrt, 21.45 | zo 18 mrt, 20.00 | di 20 
mrt, 14.00 | zo 25 mrt, 16.00 | Vivre 
sa vie di 27 mrt, 20.30 (met inleiding 
en Q&A) | ma 2 apr, 20.30 | Filmspe-
cial 2 film noir-boekverfilmingen zo 
11 mrt, 16.00 

Groningen
4 Groninger Forum
Hereplein 73 | 050-312 0433 | gro-
ningerforum.nl | Raadpleeg de 
website voor exacte data en aan-
vangstijden
Premières Amori fragili vanaf do 15 
mrt | Aus dem Nichts vanaf do 29 
mrt | Les Gardiennes vanaf do 8 mrt | 
God’s Own Country vanaf do 29 mrt | 
Lucky vanaf do 8 mrt | Mijlpalen film 
Fitzcarraldo ma 12 mrt | Internati-
onal Movie Night di 13 mrt | Ciné-
club Lumière di 13 mrt | Your Cine-
ma #10 wo 14 mrt | Amongst Friends 
ma 19 mrt | Italiafilm Amori fragili di 
20 mrt | Docs Harry Dean Stanton: 
Partly fiction wo 14 mrt | A stran-
ger Came to Town wo 21 mrt | Cine-
madiner Murder on the Orient Ex-
press  di 27 mrt | Royal Opera House 
Live Bernstein Celebration di 27 
mrt | Macbeth wo 4 apr Royal Opera 
House Live Encore Carmen zo  11 m 
4 RKZ Bios
Emmastraat 15-s101 | 050-526 
2482 | rkzbios.nl | Aanvang: 20.30

Ava za 24 en ma 26 mrt | Billy za 3 en 
ma 5 mrt | Marlina the Murderer in 
Four Acts za 31 mrt en ma 2 apr | Ma’ 
Rosa za 17 en ma 19 mrt | Internatio-
nale Vrouwendag Die Göttliche Ord-
nung za 10 en ma 12 mrt 

Haarlem
4 Filmschuur
Lange Begijnestraat 9 | 023-517 
3910 | filmschuur.nl | Raadpleeg de 
website voor het complete pro-
gramma
Nog te zien in maart Doof kind | The 
Florida Project | Hannah | Phan-
ton Thread | Three Billboards Outsi-
de Ebbing, Missouri | O.a. verwacht 
Dorst vanaf do 15 mrt | Film Stars 
Don’t Die in Liverpool vanaf do 8 mrt 
| Lucky za 10 mrt (met inleiding) en 
ma 12 mrt | Radiance vanaf do 15 mrt 
| Sweet Country vanaf do 15 mrt 

Hardenberg
4 Filmhuis Hardenberg
Badhuisplein 3 | 0523-280 353 | 
filmhuishardenberg.nl | Aanvang: 
20.00
Loveless di 6 en wo 7 mrt | Vele he-
mels boven de zevende di 3 en wo 
4 apr 

Harderwijk
4 Filmhuis Harderwijk/
Catharinakapel
Klooster 1 | 0341-419 500 | film-
huisharderwijk.nl
Bar Bahar do 8 en zo 11 mrt, 20.15 
| Darkest Hour do 22 en za 24 mrt, 
20.15 | di 27 mrt , 14.00 | The Post za 
31 mrt, 20.15 | di 3 apr, 14.00 | That 
Sugar Film ma 26 mrt, 20.15 | Thel-
ma zo 18 mrt, 20.15 | di 20 mrt, 14.00 
| Three Billboards Outside Ebbing, 
Missouri za 17 en ma 19 mrt, 20.15 | 
Vele hemels boven de zevende za 10 
en ma 12 mrt, 20.15 

Heemskerk
4 Fh Heemskerk/Gebouw de Cirkel
Cirkel 1 | 0251-214 720 | filmhuis-
heemskerk.nl
Battle of the Sexes zo 4 mrt, 20.00 

| Huisvrouwen bestaan niet zo 11 
mrt, 20.00 

Heerlen
4 Filmhuis De Spiegel
De Bongerd 18 | 5e verdieping Glas-
paleis | 045-577 2209 | filmhuisde-
spiegel.nl | Aanvang 20.00
A Ciambra do 1, vr 2 en ma 5 mrt, 
20.00 | zo 4 mrt, 14.00 | Les Gar-
diennes do 29 mrt t/m za 31 mrt, 
20.00 | I, Daniel Blake zo 11 mrt, 
20.00 | Mr. Gaga zo 18 mrt, 14.00 | 
ma 19 mrt, 20.00 | Pendular do 8 en 
vr 9 mrt, 20.00 | Three Billboards 
Outside Ebbing, Missouri do 15, vr 16 
en za 17 mrt, 20.00 | vr 16 mrt, 14.00 
| Woodshock ma 2 apr, 14.00 | You 
Were Never Really Here za 10 en ma 
12 mrt, 20.00 | zo 11 mrt, 14.00 | Ver-
rassingsfilm & False Memory Archi-
ve Tour za 3 mrt, vanaf 17.00 | Eure-
gion Film Festival (EFF) Barbara + 
Stille Storm do 22 mrt, 20.00 (cast 
en crew aanwezig) | Broeders vr 23 
mrt, 20.00 | Instant Dreams ma 26 
mrt, 20.00 | Resurrection za 24 mrt, 
20.00 (Regisseur en Johan Leysen 
aanwezig) | Verzamelprogramma 
Joost Rekveld zo 25 mrt, 14.00 

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

Hengelo
4 Filmhuis Hengelo
Beursstr 44 | 074-255 6789 | film-
huishengelo.nl | Aanvang: 20.15
Call Me By Your Name vr 16 en za 17 
mrt, 20.15 | zo 25 mrt, 15.00 | Final 
Portrait do 8 en vr 9 mrt, 20.15 | The 
Killing of a Sacred Deer vr 2, za 3 en 
wo 7 mrt, 20.15 | On Body and Soul 
wo 21 en do 29 mrt, 20.15 | The Par-
ty do 15, za 24 en wo 28 mrt, 20.15 
| Wonderstruck do 22 en vr 23 mrt, 
20.15 | Wonder Wheel vr 9 mrt, 16.00 
| za 10 en wo 14 mrt, 20.15 

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

Hoogeveen
4 Filmhuis
VUE Hoogeveen, van Echtenplein | 
0528-234 000 | filmhuishoogeveen.
nl | Aanvang: 20.15
Un beau soleil intérieur ma 5 mrt | 
Beyond the Mountains and Hills di 
13 en ma 19 mrt | Knife in the Wa-
ter di 27 mrt 

Hoorn
4 Cinema Oostereiland
Krententuin 25 | 0229-232 296 | 
cinemaoostereiland.nl | Raadpleeg 
de website voor het actuele pro-
gramma

Houten
4 Film Aan de Slinger
De Slinger 40 | 030-635 1024 | 
filmaandeslinger.nl | Aanvang: 
20.00, tenzij anders aangegeven
7 Giorni di 27 mrt | All the Money 
in the World do 22 en vr 23 mrt | 
Bar Bahar di 3 apr | Call My By Your 
Name di 13 mrt | Darkest Hour do 15 
en vr 16 mrt | Dorst wo 21 mrt, 10.00 
| The Florida Project di 20 mrt | The 
Party di 6 mrt | The Shape of Wa-
ter do 29 en vr 30 mrt | Three Bill-
boards Outside Ebbing, Missouri do 
8 en vr 9 mrt 

Kampen
4 Filmhuis
Burgwal 84 | Reserveren via website 
| filmhuiskampen.nl 
The Leisure Seeker vr 2 en za 3 mrt, 
20.15 | M. vr 16 en za 17 mrt, 20.15 | 
The Post vr 30 en za 31 mrt, 20.15 | 
The Shape of Water vr 23 en za 24 
mrt, 20.15 | Three Billboards Out-
side Ebbing, Missouri vr 9 en za 10 
mrt, 20.15 

Leeuwarden
4 Slieker Film
Wilhelminaplein 92 | Reserveringen 
058-205 0320 (tijdens kassa-uren) 
| sliekerfilm.nl | Raadpleeg de web-
site voor het volledige programma 
O.a. verwacht Centaur vanaf do 
22 mrt | Film Stars Don’t Die in Li-
verpool vanaf do 8 mrt | God’s Own 
Country vanaf do 29 mrt | Moun-
tain vanaf do 22 mrt | Exhibition 
on Screen Canaletto and the Art of 
Venice zo 11 mrt, 11.30 | wo 14 mrt, 
20.00 

Lelystad
4 Filmtheater/Agora
Agorabaan 12 | 0320-239 239 | 
agora-lelystad.nl 
Darkest Hour di 27 mrt, 19.45 | The 
Killing of a Sacred Deer di 20 mrt, 
19.45 | Het leven is vurrukkulluk di 6 
mrt, 19.45 | Three Billboards Outsi-
de Ebbing, Missouri di 13 mrt, 19.45 
| 1928 Ennio Morricone 2018 Muzi-
kale hommage aan Ennio Morricone 
met filmfragmenten za 24 mrt, 19.45 
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In de omslag die 
de film maakt van 
sociaal-realis-
tisch drama naar 
een slotakkoord 
dat bijna in het 
horrorgenre 
hoort, zet Legrand 
net een stap te ver 
en morrelt aan de 
geloofwaardig-
heid van de wereld 
die hij tot dan toe 
zo zorgvuldig op-
bouwde. Toch 
doet dat maar een 
heel klein beetje 
afbreuk aan de 
impact van zijn 
hartverscheuren-
de film.
Joost Broeren-Huitenga over 
Jusqu’ à la garde in de 
Filmkrant

Laurel en Hardy
Wie zijn/is leuker? Laurel & Hardy 
of Charlie Chaplin? Voor de Laurel 
& Hardyfanclub Perfect Day Tent 
van de Sons of the Desert (even oe
fenen op die naam) is dat een bijna 
beledigende vraag. De door Bram 
Reijnhoudt – filmpublicist en uit
gever van het Laurel & Hardyfan
blad Blotto – aangevoerde fanclub 
bestaat vijftig (!) jaar. Uiteraard 
wordt dat groots gevierd. Onder de 
titel Het beste van Laurel & Hardy 
staat Tuschinski op 24 maart in het 
teken van het slapstickduo. Te zien 
zijn zes korte films, het genre 
waarin de filmkomieken zich het 
best thuis voelde. De zwijgende 
films in het programma worden 
live begeleid door het befaamde 
Tuschinksiorgel. Een extra at
tractie is het optreden in de pauze 
van de Ashton Brothers, de komi
sche theatergroep die veel van 

Laurel & Hardy heeft opgestoken.
De zes vertoonde films hebben 

elk een lengte van 2030 minuten. 
In Two Stars (1928) veroorzaken 
Laurel en Hardy een verkeersop
stopping die uitloopt op een vecht
partij. In Double Whoopee (1920) 
zijn ze portiers in een duur hotel, 
wat uiteraard ontaardt in chaos. In 
Perfect Day (1929) bewijzen Stan en 
Ollie weer eens dat autorijden niet 
hun sterkste kant is. In Another 
Fine Mess (1930) werkt het duo zich 
stevig in de nesten als het achter
volgd door de politie een leeg
staande villa in vlucht. In Towed in 
a Hole (1932) komen de twee op het 
onzalige idee om met een oude 
boot vis te gaan vangen. En in Them 
Tar Hills (1934) krijgen ze te maken 
met een jaloerse echtgenoot.

PERFECTDAYTENT.AMSTERDAM 
PATHE.NL/BIOSCOOP/TUSCHINSKI

Newton in Movies  
that Matter On Tour
In maart komt de humoristische 
speelfilm Newton naar 17 filmthea
ters door heel Nederland in Movies 
that Matter On Tour. Humor is 
misschien niet het eerste waar je 
aan denkt bij een film over het in 
goede banen leiden van een demo
cratisch proces. Regisseur Amit 
Masurkar slaagt erin om deze film 
te doorspekken van zwarte humor 
en won daarmee de CICAEaward 
op de Berlinale 2017. Newton is een 

man van principes. Zo haalt hij de 
woede van zijn familie op de hals 
wanneer hij weigert uitgehuwelijkt 
te worden. Bij zijn werk als over
heidsambtenaar wordt zijn hou
ding wel op prijs gesteld en mag hij 
een stembureau coördineren in een 
van de meest afgelegen gebieden 
van India. Dit levert zowel span
nende als komische taferelen op.

MOVIESTHATMATTER.NL

NEWTON

ADVERTORIAL

TOWED IN A HOLE
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Leusden
4 De Filmtuin
De Smidse 1b | 033-495 3107 | de-
tuininleusden.nl | Vertoning van 
sept t/m mei
Absolutely Fabulous ma 19 en di 20  
mrt | Hidden Figures do 8 mrt 

Lisse
4 Filmhuis Lisse – Floralis-Huis 
van Cultuur
Floralisplein 69 | 0252-213 458 | 
filmhuis-lisse.nl 
Breathe di 27 mrt, 20.00 | C’est la 
vie! di 13 mrt, 20.00 | De Matthäus 
Missie van Reinbert de Leeuw di 
20 mrt, 15.00 | De Matthäus Passi-
on van Reinbert de Leeuw di 27 mrt, 
14.00 | On Body And Soul di 3 apr, 
20.00 | The Square di 6 mrt, 20.00 
| Three Billboards Outside Ebbing, 
Missouri di 20 mrt, 20.00 

Maastricht
4  Lumière Cinema
Bassin 88 | 043-321 4080 | lumiere.
nl | Raadpleeg de website voor het 
volledige programma
Premières Aus dem Nichts vanaf do 
29 mrt | Centaur vanaf do 22 mrt | 
Doof Kind vanaf do 1 mrt | Dorst van-
af do 15 mrt | Film Stars Don’t Die in 
Liverpool vanaf do 8 mrt | Les Gar-
diennes vanaf do 8 mrt | God’s Own 
Country vanaf do 29 mrt | Jusqu’a la 
garde vanaf do 1 mrt | Lucky vanaf 
do 8 mrt | Lumiere! L’Aventure com-
mence vanaf do 8 mrt | Marlina the 
Murderer vanaf do 1 mrt | Mountain 
vanaf do 22 mrt | Phantom Thread 
vanaf do 1 mrt | Pieter Konijn van-
af wo 28 mrt | Radiance vanaf do 
15 mrt | Resurrection vanaf do 29 
mrt | De Wilde Stad vanaf do 1 mrt 
| Harry Dean Stanton Special Har-

ry Dean Stanton: Partly Fiction van-
af do 8 mrt | Lucky vanaf do 8 mrt | 
Paris, Texas vanaf do 8 mrt | El Cine 
en Español El Botón De Nácar ma 12 
mrt, 21.15 | wo 14 mrt, 19.00 | Incer-
ta Glòria za 10 mrt, 19.00 | El Labe-
rinto Del Fauno (Pan’s Labyrinth) 
za 10 mrt, 21.10 | Magallanes zo 11 
mrt, 19.00 | di 13 mrt, 19.00 | El Pre-
sidente zo 11 mrt, 13.30 | wo 14 mrt, 
21.15 | También La Lluvia ma 12 mrt, 
19.00 | Tempestad zo 11 mrt, 16.00 | 
di 13 mrt, 21.15 | Movies that Matter 
Newton vanaf ma 26 mrt | Psycho-
logie & Film Shock Head Soul van-
af wo 28 mrt | Exhibition on Screen 
Girl With A Pearl Earring And Other 
Treasures Of The Mauritshuis van-
af zo 1 apr 

Middelburg
4 Cinema Middelburg
Achter de Houttuinen 30 | 0118-613 
482 | cinemamiddelburg.nl
7 Giorni do 15 mrt, 15.30 | za 17 mrt, 
21.30 | zo 18 mrt, 19.00 | wo 21 mrt, 
16.00 | wo 21 mrt, 20.00 | Arjan’s 
Big Year di 27 mrt, 20.00 | wo 28 
mrt, 16.00 | Call Me By Your Name 
do 1 mrt, 20.00 | vr 2 mrt, 15.00 | vr 
2 mrt, 21.00 | za 3 mrt, 18.30 | ma 5 
mrt, 14.00 | Darkest Hour do 1 mrt, 
15.30 | vr 2 mrt, 18.30 | za 3 mrt, 
21.30 | zo 4 mrt, 19.00 | di 6 mrt, 
20.00 | wo 7 mrt, 20.00 | do 8 mrt, 
15.30 | vr 9 mrt, 19.00 | za 10 mrt, 
21.30 | zo 11 mrt, 15.00 | wo 14 mrt, 
15.30 | The Florida Project do 22 mrt, 
15.30 | vr 23 mrt, 19.00 | za 24 mrt, 
19.00 | zo 25 mrt, 15.15 | ma 26 mrt, 
14.00 | wo 28 mrt, 20.00 | Hannah 
do 29 mrt, 15.30 | vr 30 mrt, 21.30 
| zo 1 apr, 15.15 | ma 2 apr, 14.00 | di 
3 apr, 20.00 | M do 22 mrt, 20.00 | 
vr 23 mrt, 21.30 | za 24 mrt, 21.30 
| zo 25 mrt, 19.00 | Ma’ Rosa do 29 
mrt, 20.00 | vr 30 mrt, 19.00 | zo 1 

apr, 19.00 | wo 4 apr, 20.00 | Snel-
wegkerk vr 16 mrt, 16.30 | ma 19 mrt, 
14.00 | di 20 mrt, 20.00 (met nage-
sprek regisseur) | Three Billboards 
Outside Ebbing, Missouri do 8 mrt, 
20.00 | vr 9 mrt, 21.30 | za 10 mrt, 
19.00 | zo 11 mrt, 19.00 | ma 12 mrt, 
14.00 | wo 14 mrt, 20.00 | Les uns et 
les autres zo 4 mrt, 14.00 | The Wor-
ld is My Country do 15 mrt, 20.00 
| Best of MTM 2018 Armed to the 
Teeth za 31 mrt, 19.00 | Ask the Sex-
pert za 31 mrt, 15.30 | Foxtrot za 31 
mrt, 21.30 | Cinema Filmcollege vr 
9 en vr 23 mrt, 15.00 | Movies that 
Matter on tour Newton di 13 mrt, 
20.00 | IFFR Gemist vr 16 mrt, 19.00 
en 21.30 | za 17 mrt, 19.00 | Fran-
se middag Médecin de campagne zo 
18 mrt, 15.00 | Visage, vilages zo 18 
mrt, 11.30 

Middelharnis
4 Fh Middelharnis (Het Diekhuus)
Beneden Zandpad 7 | 0187-482 400 
| Aanvang: 20.00 | hetdiekhuus.nl 
O.a. verwacht Can I Be Me wo 7 mrt | 
Happy End do 8 mrt | Lady Macbeth 
do 1 mrt | Suffragette di 6 mrt 

Neerijnen
4 Stroomhuis Neerijnen
Van Pallandtweg 1 | 06-1347 3992 | 
stroomhuisneerijnen.nl 
Bewaren - of hoe te leven vr 2 mrt, 
19.30 | Filmcyclus Film en schil-
derkunst Licht in de Gouden eeuw 
(Vermeer en Rembrandt) do 15 mrt, 
19.30 | Italiaanse Barok (Caravaggio) 
do 22 mrt, 19.30 

Nijmegen
4 Filmhuis O42
Oranjesingel 42 | 024 303 1111 | 
filmhuiso42.nl
Premières 7 Giorni vanaf do 1 mrt | 
Katie Says Goodbye vanaf do 8 mrt 
(met inleiding) | M vanaf do 1 mrt | 
Resurrection vanaf do 29 mrt (met 
inleiding) | Sneak Preview di 6 mrt | 
O.a. nog te zien Visage, Vilages | It 
Takes Forty Two Tango Argentijn-
se tango film & tango salon di 13 mrt, 
20.00 | Cracking the Frame Be Right 
Back di 20 mrt | Dance to the Movies 
Helzapoppin - Lindyhop di 27 mrt, 
19.45 (dansfilm, workshop dans en 
vrij dansen) 
4 Lux
Mariënburg 38-39 | 024-381 6859 | 
lux-nijmegen.nl | Raadpleeg de 
website voor het complete pro-
gramma
O.a. verwacht Aus dem Nichts vanaf 
do 29 mrt | Centaur vanaf do 22 mrt 
| Dorst vanaf do 15 mrt | Film Stars 
Don’t Die in Liverpool vanaf do 8 mrt 
| Les Gardiennes vanaf do 8 mrt | 
God’s Own Country vanaf do 29 mrt 
| Hostiles vanaf do 29 mrt | Lucky 
vanaf do 8 mrt | Lumiere! L’Aventu-
re commence vanaf do 8 mrt | Mary 
Magdalene vanaf do 22 mrt | Mo-
risot - Moed, Storm en Liefde van-
af do 8 mrt | Mountain vanaf do 22 
mrt | Pieter Konijn vanaf wo 28 mrt 
| Radiance vanaf do 15 mrt | Sweet 
Country vanaf do 15 mrt | Tom of Fil-
nland vanaf do 15 mrt 

Oirschot
4 Filmclub/Rabotheater De Enck
De Loop 67 | 0499-572 691 | deenck.
nl
Carol di 13 mrt 

Oldenzaal
4 Filmhuis/Stadstheater De Bond
Molenstraat 25 | 0541-511 094 | 
filmhuisoldenzaal.nl
Loving Vincent di 27 mrt | On Body 
and Soul di 20 en wo 21 mrt | Three 
Billboards Outside Ebbing, Missouri 
di 3 en wo 4 apr | Vele hemels boven 
de zevende di 6 en wo 7 mrt 

Oss
4 Cultuurpodium Groene Engel
Kruisstraat 15 | 0412-405 504 | 
groene-engel.nl | Aanvang 20.30, 
ma ook 16.00, tenzij anders ver-
meld
The Killing of a Sacred Deer zo 18 
t/m di 20 mrt | M zo 25 t/m di 27 mrt 
| De Matthäus Passion van Rein-
bert de Leeuw do 20 mrt, 15.00 en 
20.00 | Thelma zo 11 t/m di 13 mrt | 
Until the Birds Return zo 4 t/m di 6 
mrt | Exhibition on Screen Cezanne - 
Portraits of Life wo 14 mrt, 16.00 en 
20.30 | Documentaire Donker Oss 
do 22 mrt, 20.00 

Oudenbosch
4 Filmtheater Fanfare
Utopiazaal (Markland College) | 
Pagnevaartweg 7 | 0165-314 503 | 
filmtheaterfanfare.nl | Aanvang: 
20.15
Darkest Hour do 1 mrt | The Florida 

Project do 8 mrt | I, Tonya do 29 mrt 
| Jusqu’à la garde do 22 mrt | Three 
Billboards Outside Ebbing, Missou-
ri do 15 mrt 

Purmerend
4 Filmhuis Purmerend
Kerkstraat 11 | 0299-416 506 (re-
serveringen via internet) | film-
huispurmerend.nl | Aanvang: 20.30
Breathe di 6 mrt, 13.30 en 20.30 | 
Darkest Hour za 24 mrt, 20.30 | The 
Disaster Artist vr 30 mrt, 20.30 | 
Heartstone vr 23 mrt, 20.30 | Las 
hijas de Abril di 27 mrt, 13.30 en 
20.30 | Insyriated vr 2 mrt, 20.30 
| Life, animated za 31 mrt, 20.30 | 
Three Billboards Outside Ebbing, 
Missouri vr 9 en di 13 mrt, 20.30 | Vi-
ctoria & Abdul za 10 mrt, 20.30 | di 
13 mrt, 13.30 | Viering 40-jarig ju-
bileum Call me by your name di 20 
mrt, 13.30 en 20.30 | God’s Own 
Country za 17 mrt, 16.00 en 20.30 | 
The Leisure Seeker zo 18 mrt, 13.30 
en 17.00 | Keuzefilms vr 16 mrt, 
keuze 2 (17.45) en keuze 1 (20.30) 
(Stem, uiterlijk 9 mrt, op https://
www.facebook.com/filmhuispur-
merend/ op één van de keuzefilms 
Festen, Una giornata particolare, 
Missing, The Piano, Slumdog Millio-
naire of La vita è bella) 

Ammehoela Film Festival
Het Ammehoela Film Festival richt 
zich op ‘onafhankelijke, tegen
draadse, eigenzinnige, brutale, 
creatieve en geëngageerde parel
tjes uit de schatkamers van de Ne
derlandse audiovisuele (onder)we
reld’. Dat klinkt alvast veelbelo
vend voor de tweede editie op 31 
maart in bioscoop FC Heyena in 
Amsterdam. Het festival richt zich 
niet alleen op filmmakers, maar op 
alle ‘beeldmakers die de randen 
opzoeken’. Het biedt een podium 
aan beginnende en gevestigde ma
kers, ‘die zich in hun werk durven 
uit te spreken en lak hebben aan 
conventies’. Dat kan een korte fic
tiefilm of documentaire zijn, maar 
ook een internetvideo, kunstfilm 
of een muziekclip. Alle makers zijn 

op het festival aanwezig om met 
het publiek in discussie te gaan 
over hun werk. Een kleine greep uit 
het programma. In Green Screen 
Gringo loopt filmmaker Douwe 
Dijkstra met een green screen door 
miljoenenstad São Paulo. In Boer 
Peer portretteert Daan Jongbloed 
een 97jarige alleenwonende Bra
bantse boer. Sophie Kurpershoek 
volgt in Al was het maar voor even 
een vrouw die zich uit de wereld 
heeft teruggetrokken, landschaps
kunst maakt en in een auto woont. 
En de dansfilm Tarikat van Jasmijn 
Schrover volgt een vrouw die zich 
volledig onderdompelt in de isla
mitische soefitraditie. 

AMMEHOELAFILMFESTIVAL.NL

En déze film is wel 
gelukt. En hoe: Del 
Toro won zelfs het 
festival van Vene-
tië met zijn uiter-
aard weer prach-
tig vormgegeven, 
operateske avon-
turenfilm annex 
liefdesdrama, dat 
speelt in Baltimo-
re in 1962, midden 
in de Koude Oor-
log. Hij houdt zich 
daarbij aan de ba-
sisprincipes van 
de Universal- 
horrorcanon: het 
monster is onbe-
grepen en de 
mensheid is het 
echte monster — 
op een paar zuive-
re zielen na.
Kees Driessen over The 
Shape of Water in de 
Filmkrant

BOER PEER Ambachtelijke films
Je kunt overal films over maken, 
dus ook over ambachten. Dat er 
meer te beleven valt op dat gebied 
dan de ambachtelijke slager op de 
hoek is te zien op het Ambacht in 
Beeld Festival van 18 t/m 22 maart 
in Lab111 in Amsterdam. Het festi
val presenteert films over ambach
ten, maar er zijn ook workshops, 
lezingen en debatten. Het festival 
opent met The Nose – Searching for 
blamage (Paul Rigter). De docu
mentaire volgt de eigenzinnige, in 
Amsterdam wonende parfumma
ker Alessandro Gualteri in het zoe
ken naar een nieuw parfum, dat hij 
wil baseren op toeval en fouten, 
omdat deze volgens hem in het ma
ken van beroemde parfums altijd 
een rol spelen. De naam voor het 
parfum heeft hij alvast: blamage. 
Over liefde voor de aloude druk
pers gaat de documentaire Pressing 
On (Erin Beckloff, Andrew P. 
Quinn). In de film praten Ameri
kaanse drukpersliefhebbers met 
veel passie over hun grote liefde 
voor inkt en drukwerk. Ramen 
Heads (Kogi Shigenen) gaat ook 
over passie – het woord valt vaak 
op het festival – maar dan voor de 

Japanse noedelsoep. In de film pra
ten koks over de bereiding van de 
perfecte soep. Wie altijd al brons 
heeft willen gieten, moet Heat of 
Fusion – A Life in the Art of Casting 
(Stephen Spaccarelli) niet over
slaan. De film portretteert een gro
te bronsgieterij in New York, waar 
de 86jarige eigenaar nog dagelijks 
aan het werk is. Wie meer voelt 
voor houtrestauratie kan terecht bij 
twee korte films. In Kaatje en Anna 
volgt Niek Koppen de restauratie 
van de vrouwenfiguur Anna, een 
beroemd Amsterdams zeevaart
beeld. In The Uppark House Table – 
A Reconstruction of a 18th Century 
Console Table volgt Rob van Uche
len het maken van een replica van 
een verloren gegane karakteristieke 
Engelse tafel. Wie iets met zijde 
heeft moet naar Time Worm (Sena 
Bassice) gaan. De film gaat over het 
kweken en verwerken van de zij
derups in OostTurkije. Wie wil 
zien waarin veel zijderupsen in Ja
pan eindigen, kan terecht bij Hand-
made in Japan: The Kimono (Jon 
Morice). De film toont alle stadia 
van zijderups tot kimono.

AMBACHTINBEELDFESTIVAL.NL 

THE NOSE



Roermond
4 ECI Cultuurfabriek
ECI 13 | 0475-317 171 | ecicultuurfa-
briek.nl
O.a. verwacht Bar Bahar do 8, vr 9, 
zo 11 en ma 12 mrt | Dr. Knock vr 9 t/m 
zo 11, wo 14, vr 16 t/m zo 18, di 20 en 
wo 21 mrt | The Party vr 9 t/m di 13, 
do 15 t/m zo 18 mrt | You Were Never 
Really Here do 8 t/m zo 11, di 13 en vr 
16 t/m ma 19 en wo 21 mrt 

Rotterdam
4 KINO Rotterdam
Gouvernestraat 129-133 | 010 268 
1160 | kinorotterdam.nl 
O.a. verwacht Aus dem Nichts vanaf 
do 29 mrt | Charlie en Hannah Gaan 
Uit vanaf do 22 mrt | Gangway to a 
Future vanaf do 22 mrt | God’s Own 
Country vanaf do 29 mrt | Hostiles 
vanaf do 29 mrt | Lucky vanaf do 8 
mrt | Lumiere! L’Aventure Commen-
ce vanaf do 8 mrt | Pieter Konijn van-
af wo 28 mrt | Ready Player One van-
af do 29 mrt | Sweet Country van-
af do 15 mrt | Sneak Preview elke di, 
21.30 | Farewell, Daniel Day-Lewis 
In the Name of the Father za 17 en di 
20 mrt | The Last of the Mohicans za 
10 en di 13 mrt | There Will Be Blood 
za 24 mrten 27 mrt | Best of IDFA za 
10 en zo 11 mrt | NRC Filmdag zo 11 
mrt | KINO x BKB De Keuken van Kok 
wo 14 mrt (met nagesprek) | KINO 
Epic Baahubali 1: The Beginning vr 
16 mrt | Baahubali 2: The Conclu-
sion vr 23 mrt | Voorpremière Lady 
Bird zo 25 mrt, wo 28 mrt en ma 2 
apr | Special Wasted! A Food Docu-
mentary (+ food waste buffet) di 27 
mrt | Movies That Matter On Tour 
Newton wo 28 mrt | KINO LIVE #2 
Ready Player One (met aansluitend 
optreden van Beau Zwart) do 29 mrt 
| Cine Mar di 3 apr | Face Value Dark 
Passage di 3 apr | KINO Klub Goethe 
Oh Boy di 3 apr | Royal Opera House 
Macbeth (live) wo 4 apr | IFFR KINO 
#14 Audition wo 4 apr 
4 Lantaren Venster
Otto Reuchlinweg 996 (Gebouw 
New Orleans, Wilhelmina Pier) | 
010-277 2277 | lantarenvenster.nl | 
Raadpleeg de website voor het 
actuele programma

Schagen
4 Fth De Luxe/Scagon Theater
Torenstraat 1B (Cultuurhuis M18) | 
0224-213 162 | filmtheaterdeluxe.nl 
The Disaster Artist do 29 en vr 30 
mrt, 20.00 | The Killing of a Sacred 
Deer do 15 en vr 16 mrt, 20.00 | Thel-
ma vr 9 mrt, 20.00 | Vele hemels bo-
ven de zevende do 22 en vr 23 mrt, 
20.00 | Internationale Vrouwendag 
Suffragette do 8 mrt, 19.30 | Do-
cu-zondag Jane zo 25 mrt, 14.00 | 
Visages, Villages zo 1 apr, 14.00 

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 
Tulipani di 3 apr, 20.30 | A United 
Kingdom di 6 mrt, 20.30 
4 Het Gasthuis

Lidwinahof 70 
Vrouwenfilmmaand met het the-
ma ‘gevecht tegen de macht’ di 13 
mrt, 20.00 | met het thema ‘kracht 
van de eenvoud’ di 20 mrt, 20.00 | 
met het thema ‘Pittige dames’ di 27 
mrt, 20.00 

Sittard
4 Filmhuis De Domijnen
Ligne 3 | 088-599-5587 | dedomij-
nen.nl
Call me By Your Name t/m wo 14 mrt 
| A Ciambra t/m wo 14 mrt | Darkest 
Hour t/m wo 28 mrt | Get Out do 15 
t/m wo 21 mrt | Human Flow vr 16 & 
wo 21 mrt | Loving Vincent zo 25 t/m 
vr 30 mrt | Médecin de Campagne 
do 15 t/m wo 28 mrt | Mimosas do 22 
t/m di 27 mrt | The Post vanaf do 29 
mrt | The Shape of Water vanaf do 
5 apr | Three Billboards Outside Eb-
bing, Missouri vanaf vr 23 mrt | Vele 
hemels boven de zevende t/m wo 14 
mrt | Filmcolleges Jan Salden elke 
di, 19.30 (t/m di 10 apr) | Int. Vrou-
wendag Les Gardiennes do 8 mrt, 
20.00 | Oscarwinaar Beste Buiten-
landse Film vr 9 mrt, 20.30 | Godard 
Special Le Mépris + Vivre sa vie zo 
18 mrt, 11.00 

Stadskanaal
4  Filmliga Stadskanaal
Menistenplein 9 | 0599-610 777 | 
smoky.nl | Aanvang: 20.15
The Glass Castle di 27 mrt | Die Mitte 
der Welt di 20 mrt | Mother! di 13 mrt 
| Victoria and Abdul di 6 mrt 

Tiel
4 Filmtheater Agnietenhof
St. Agnietenstraat 2 | 0344-673 
500 | agnietenhof.nl | Raadpleeg de 
website voor actuele informatie
Darkest Hour di 20 en wo 21 mrt, 
20.30 | Dorst do 22 mrt, 20.00 | 
Earth: Een Onvergetelijke Dag wo 
14 mrt, 20.30 | Finding Your Feet 
di 3 apr, 10.30 | I, Tonya zo 25 mrt, 
11.00 | Phantom Thread di 3 en wo 
4 apr, 20.30 | Three Billboards Out-
side Ebbing, Missouri di 27 en wo 
28 mrt, 20.30 | De Wilde Stad di 13 
mrt, 20.30 

Tilburg
4 Cinecitta
Willem II straat 29 | 085-902 2996 
| cinecitta.nl | Raadpleeg de website 
voor exacte tijden en data 
O.a. verwacht Doof Kind | Film-
stars Don’t Die in Liverpool | Isle of 
Dogs | Jusqu’à la garde | Lady Bird | 
Mountain | Phantom Thread | Sweet 
Country | Three Billboards Outside 
Ebbing, Missouri 

Uden
4 Filmhuis De Pul
Kapelstraat 13 | 0413-265 091 | 
filmpul.com | Aanvang: 20.00
Call Me By Your Name do 15 mrt | 
Ôtez-moi d’un doute do 22 mrt | The 
Post do 29 mrt | Three Billboards 
Outside Ebbing, Missouri do 8 mrt 

Utrecht
4 ’t Hoogt
Hoogt 4 | 030-232 8388 | hoogt.nl | 
Raadpleeg de website voor het 
actuele programma
4 Louis Hartlooper Complex
Tolsteegbrug 1 | 030-232 0452 | 

hartlooper.nl | Raadpleeg de web-
site voor het wekelijkse programma
4 Springhaver 1 en 2
Springweg 50 | 030-231 3789 | 
Raadpleeg de wekelijkse filmladder 
en Uitloper

Veendam
4 Filmhuis vanBeresteyn
Museumplein 5a | 0598-317 730 | 
vanberesteyn.nl | Aanvang: 20.00
Darkest Hour ma 12 mrt | L’insulte 
ma 26 mrt | Three Billboards Outside 
Ebbing, Missouri ma 19 mrt | De wil-
de stad di 3 apr 

Veenendaal
4 Filmhuis Veenendaal
Kees Stipplein 72 (Spectrum) | 
Alleen info 06-5388 3412 | film-
huisveenendaal.nl | Raadpleeg de 
website voor het actuele program-
ma

Venlo
4 Filmtheater De Nieuwe Scene
Nieuwstraat 13 | 077-351 8183 | 
nieuwescene.nl
Bar Bahar week do 8 mrt t/m wo 21 
mrt | Darkest Hour Speelweek do 1 
mrt t/m wo 14 mrt | The Florida Pro-

ject week do 29 mrt t/m wo 4 apr | 
Jane Speelweek do 1 mrt t/m wo 7 
mrt | Loving Vincent Speelweek do 1 
mrt t/m wo 7 mrt | Mimosas week do 
22 t/m wo 28 mrt | On Body and Soul 
week do 8 mrt t/m wo 28 mrt | Petit 
Paysan week do 1 mrt t/m wo 7 mrt 
| The Post week do 15 mrt t/m wo 
28 mrt | You Were Never Really Here 
week do 29 mrt t/m wo 4 apr | Venlo 
door de jaren heen Compilatie his-
torische archief films week do 15 mrt 
t/m wo 21 mrt | Rondom Water Fes-
tival Mimosas  + Watermark week 
do 15 mrt t/m wo 21 mrt | Klassieker 
Les uns et les autres week do 22 mrt 
t/m wo 4 apr 

Vlaardingen
4 Filmtheater Het Zeepaard
Veerplein 134e (Vue Vlaardingen) | 
hetzeepaard.nl | Raadpleeg de web-
site voor het complete programma
O.a. te zien On Body and Soul do 1 
mrt, 20.30 | zo 4 mrt, 16.15 | 

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

Voorschoten
4 Filmtheater Voorschoten
Prinses Marijkelaan 4 | 071-561 
2566 | filmtheatervoorschoten.nl 
All the Money in the World do 15 t/m 
za 17 mrt, 20.00 | Darkest Hour do 1 
en vr 2 mrt, 20.00 | zo 4 mrt, 15.30 | 
Film Stars Don’t Die in Liverpool do 
22 en vr 23 mrt, 20.00 | zo 25 mrt, 
15.30 | Girl with a Pearl Earring za 31 
mrt, 20.00 | I, Tonya do 29 en vr 30 
mrt, 20.00 | za 31 mrt, 15.30 | Mur-
der on the Orient Express za 3 mrt, 
20.00 | Three Billboards Outside 
Ebbing, Missouri vr 9 en za 10 mrt, 
20.00 | za 17 mrt, 15.30 | IDFA on 
Tour zo 18 mrt, 11.00 

Alles over filmerfgoed
Wat doet een filmmuseum als EYE 
eigenlijk? Natuurlijk zien we er 
films en exposities, maar wat ge
beurt er achter de schermen? Wie 
wil weten wat er komt kijken bij 
het beheren van het filmerfgoed, 
moet de zesdelige openbare colle
gereeks This is film! Film heritage 
in practice niet laten lopen, die 
vanaf 14 maart t/m 16 mei twee
wekelijks op woensdagen vanaf 
15.30 uur in EYE wordt gehouden. 
De colleges, waarin de voertaal En
gels is, bieden een unieke blik op 
het werk in filmmusea en archie
ven. Binnen en buitenlandse ex
perts behandelen uiteenlopende 
onderwerpen, waaronder found 
footage, de revival van 70mm 
films, de ins en outs van filmpro
jectie, Technicolor en, last but not 
least, de uitdagingen die zich voor
doen bij filmrestauraties. Elk col
lege bestaat uit een lezing van Gio
vanna Fossati, hoofdconservator 
EYE, gevolgd door een interview 
en Q&A met een expert, waarna de 
middag wordt besloten met een 
filmvertoning. Ook fijn: de entree 
is slechts vijf euro per college. 

De zes colleges op een rij. Found 
footage (14 maart) heeft als gastex

pert de filmmaker en kunstenaar 
Bill Morrison, van wie Dawson 
City: Frozen Time (2016) is te zien. 
Op 28 maart praat René Wolf, 
hoofd acquisitie en programmeur 
EYE, over grote filmformaten. De 
middag besluit met de 70mm ver
toning van Lawrence of Arabia 
(David Lean, 1962). Het derde col
lege (11 april) gaat met expert 
Leenke Ripmeester, curator ani
matie en manager sales collecties 
EYE, over filmprojectie. Te zien is 
The Dying of the Light (Peter Flynn, 
2016). Over kleur in film gaat het 
op 25 april, met als gast Michael 
Pogorzelski, directeur van het fil
marchief van de Academy of Moti

on Picture Arts and Sciences in Los 
Angeles. De middag wordt beslo
ten met een compilatie van 35mm 
Technicolorfragmenten. Over 
zwijgende cinema gaat het 9 mei in 
Silent cinema: The Polish Dancer, 
met als gast Elżbieta Wysocka, 
hoofd filmrestauratie van het Na
tionale Filmarchief in Warschau, 
inclusief een vertoning van The 
Polish Dancer (Aleksander Hertz, 
1917). De collegereeks eindigt 16 
mei met de restauratieproblemen 
die filmlaboratoria tegenkomen. 
Gast is Tiago Ganhão, restaurateur 
bij de cinematheek in Lissabon. 
Deze middag besluit  met de verto
ning van Memories and Confessi-
ons (Manoel de Oliveira, 1982). Op 
filmkrant.nl verschijnen verslagen 
van alle colleges.

EYEFILM.NL/THISISFILM

DE FILMKRANT  
#407 MAART 2018   43

Bovenal is Doof 
kind een opge-
wekte aansporing 
om onze verbeel-
ding te gebruiken 
en in te zien dat 
‘beperking’ maar 
een relatief begrip 
is. Het zijn de om-
standigheden die 
bepalen of iets 
een beperking of 
juist een troef is, 
en met wat geluk 
kun je die omstan-
digheden kiezen 
of naar je hand 
zetten.
Sasja Koetsier in de 
Filmkrant

Roze Filmdagen
Van 8 t/m 18 maart reis je vanuit 
Het Ketelhuis in Amsterdam met 
125 films uit 40 landen de hele we
reld over. Van de openingsfilm tot 
en met de slotfilm ga je letterlijk en 
figuurlijk op pad. Van grootse mu
zikale tijdreizen (Hello Again, VS 
2017) aan het begin van het festival 
tot een intiem old schoolkam
peertripje (Mi mejor amigo, Argen
tinië 2018 – wereldpremière) ter 
afsluiting. En steeds is de reis die je 
meemaakt natuurlijk belangrijker 
dan de bestemming. Ervaar naast 

oogstrelende crowdpleasers uit be
kende gebieden, nietalledaagse 
LHBTgerelateerde eyeopeners uit 
landen als Iran, India, Taiwan, 
Peru, Puerto Rico, Kosovo en 
Kroatië. Niet alleen de stand van 
zaken rondom homoseksualiteit 
wordt getoond, ook is het bemoe
digend om te zien dat in steeds 
meer films de homoseksualiteit an 
sich het probleem niet meer is. We 
vieren onze (seksuele) diversiteit.

ROZEFILMDAGEN.NL

SIGNATURE MOVE

ADVERTORIAL

DAWSON CITY: FROZEN TIME
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 is zeer goed |  is goed |  is redelijk |  is matig |  is slecht |  is zeer slecht |  is niet gezien

Ava      11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Bankier van het verzet      11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 111231

Black Panther      11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Broeders      11111 112311 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Darkest Hour      11111 111231 111231 112311 112311 11111 11111 111231 11111 11111 11111

Doof kind      11111 111231 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111

Downsizing      11111 11111 112311 112311 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Early Man      11111 11111 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111

The End of Fear      11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 111231 11111 11111 11111

Film Stars Don’t Die in Liverpool      11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 111231

The Florida Project      11111 11111 11111 111123 11111 11111 111123 11111 11111 11111 11111

Les gardiennes      11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Hannah      11111 111231 111231 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111

I, Tonya      11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 111123

The Insult      11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111

Jusqu’à la garde      11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 111231

Lumiere! L’aventure commence      11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 111231

Ma’Rosa      11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 111231

Marlina the Murderer      11111 11111 111231 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 111231

Marquis de Wavrin      11111 111231 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Médecin de campagne      11111 111231 11111 11111 112311 11111 11111 11111 11111 11111 11111

The Post      11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

The Shape of Water      11111 11111 111123 111123 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

De wilde stad      11111 11111 11111 111231 112311 11111 11111 11111 11111 11111 11111
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Waalwijk
4 Filmtheater De Leest
Vredesplein 12 | 0416-337-746 | 
deleest.nl 
Call Me By Your Name di 6 & za 10 
mrt, 20.15 | Darkest Hour di 27, vr 
30, za 31 mrt, 20.15 | Doofkind di 3 
apr, 20.15 | Fifty Shades Freed vr 23, 
vr 30 & za 31 mrt, 19.45 | Get out di 
6 mrt, 19.45 | The Greatest Show-

man vr 2 & za 3 mrt, 19.45 – zo 4 mrt 
16.00 | Het Leven Is Vurrukkulluk 
di 3 apr, 19.45 | De Matthäus Mis-
sie van Reinbert de Leeuw za 10 mrt, 
20.30 | Médecin de Campagne di 20 
mrt 20.15 | Three Billboards Outside 
Ebbing, Missouri, vr 9 mrt, 19.45 – di 
13 mrt, 20.15 | Ontbijtfilm 7 Giorni zo 
4 mrt, 10.00 | Boek en Film Het Le-
ven Is Vurrukkulluk di 13 mrt, 19.30 | 
Filmclub di 20 mrt, 10.30 

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

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

Winterswijk
4 Filmhuis/Servicetheater 
Skopein
Meddosestr 4-8 | 054-352 1515 | 
filmhuiswinterswijk.nl | Aanvang: 
21.00
Breathe di 13 mrt | On Body and Soul 
di 27 mrt | Petit Paysan do 6 mrt | 
Thelma di 20 mrt 

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

Zaandam
4 Filmtheater De Fabriek
Jan Sijbrandsteeg 12 | 075-631 1993 
| Reserveren via belbios | de-fa-
briek.nl
Aus dem Nichts zo 25 mrt (voorpre-
mière) | Bankier van het verzet do 
8 t/m di 13, vr 16, za 17, zo 18, wo 21 
en za 24 mrt (do 8 met Q&A regis-
seur) | Bar Bahar za 3, zo 4, wo 7, do 
8 en za 10 mrt | Breathe  vr 2 en za 3 
mrt | Call Me By Your Name do 1 t/m 
zo 4, wo 7 en zo 11 mrt | Darkest Hour 
do 22 t/m ma 26 mrt | I, Tonya do 15 
t/m ma 19, vr 23, zo 25 en di 27 mrt 
| The Last Fight za 10, zo 11, vr 16 en 
zo 18 mrt | The Leisure Seeker do 22 

t/m za 24 en ma 26 mrt | Het leven 
is vurrukkulluk do 15 t/m ma 19 en 
za 24 mrt | Three Billboards Outside 
Ebbing, Missouri do 1 t/m ma 5, vr 9, 
za 10, wo 14, za 17, di 20 en za 24 mrt 
| Les uns et les autres za 24 , zo 25 
en wo 28 mrt (za 24 met inleiding) | 
Visages Villages  za 19 t/m ma 12, do 
15, za 17 en wo 21 mrt | De wilde stad 
do  1 t/m di 6, do 8 t/m zo 11, wo 14, vr 
16 t/m zo 18 en zo 25 mrt | You Were 
Never Really Here do 22 t/m za 24 en 
wo 28 mrt | Filmcursus Lights, Ca-
mera, Action! di 6 , di 13 , di 20 en di 
27 mrt | Kunstfilm Camille Claudel 
1915  vr 9 mrt 

Zaltbommel
4 Filmtheater Cinemaarten
In Theater de Poorterij Nieuw-
straat 2 | Reserveren via e-mail 
cinemaarten@planet.nl | Aanvang: 
20.15
Darkest Hour di 13 mrt, 20.15 | The 
Post di 27 mrt, 20.15 | Three Bill-
boards Outside Ebbing, Missouri di 
20 mrt, 20.15 | Vele hemels boven de 
zevende di 6 mrt, 21.15 

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
Ma Loute di 20 mrt, 20.15 | Oude 
Liefde  ma 19 mrt, 15.00 | Filmliga 
Heuvelrug Frantz di 27 mrt, 15.45 | 
Land of Mine di 3 apr, 19.00 en 21.15 | 
Life, Animated (documentaire) di 13 
mrt, 19.00 en 21.15 | Nocturnal Ani-

mals di 6 mrt, 15.45 | The Royal ope-
ra House Bernstein Celebration di 27 
mrt, 20.15 | Carmen di 6 mrt, 19.45 
| MacBeth wo 4 apr, 20.15 | Boek & 
Film Vele hemels boven de zevende  
ma 12 mrt, 19.30 (met inleiding en 
nabespreking) | Kunst in Beeld Great 
Expectations wo 14 mrt, 20.00 

Zevenaar
4 Filmhuis Zevenaar
Wittenburgstr 14 | 0316-331 527 | 
Reserveringen 0316-344 250 (na 
19.15) | filmhuiszevenaar.nl 
Billy vr 9, zo 11 en di 20 mrt, 20.15 | 
ma 12 en zo 18 mrt, 14.30 | Breathe 
do 15, zo 18 en vr 23 mrt, 20.15 | vr 
16, ma 19 en di 27 mrt, 14.30 | di 20 
mrt, 10.30 | Call me by your Name 
do 8 mrt, 19.15 | za 10, vr 16 en ma 19 
mrt, 20.15 | zo 11, do 15 en wo 21 mrt, 
14.30 | Coco vr 23, zo 25 en wo 28 
mrt, 14.30 | Insyriated do 22, zo 25 
en ma 26 mrt, 20.15 | Jane ma 5 mrt, 
20.15 | wo 7 mrt, 14.30 | The Killing of 
a sacred Deer vr 2, di 6, ma 12, za 17 
en di 27 mrt, 20.15 | di 13 mrt, 10.30 | 
wo 14, di 20 en do 22 mrt, 14.30 | On 
Body and Soul wo 21 en ma 26 mrt, 
14.30 | za 24 mrt, 20.15 | di 27 mrt, 
10.30 | Petit Paysan za 3 mrt, 20.15 
| ma 5 en vr 9 mrt, 14.30 | De Rode 
Ziel zo 4 mrt, 14.30 | di 6 mrt, 10.30 
| The Square do 1 en di 6 mrt, 14.30 | 
di 13 mrt, 20.15 | Visages Villages do 
1, zo 4 en wo 14 mrt, 20.15 | vr 2, do 
8 en di 13 mrt, 14.30 | Exhibition on 
Screen Vermeer zo 25 mrt, 11.00 | wo 
28 mrt, 20.15 

Spaanstalige films
In Nederland kunnen we redelijk 
wat Spaanstalige films zien – 
Spanje, Mexico en Argentinië zijn 
geen onbekende filmlanden – 
maar het kan altijd beter. Dat vindt 
ook Filmtheater Lumière in Maas
tricht dat onder de titel El cine en 
Español van 10 t/m 12 maart zeven 
Spaanstalige films vertoont. Drie 
ervan zijn niet eerder te zien ge
weest in Nederland. Dat is niet de 
documentaire El botón de nácar 
(Patricio Guzman, 2015), dat 
prachtige lyrische natuurbeelden 
van Chili koppelt aan het besef dat 
de zee tijdens het regime van Pino
chet uit vliegtuigen gegooide poli
tieke gevangenen verzwolg. Ook 
Pan’s Labyrinth (Guillermo del 
Toro, 2006), over een meisje bij 
wie in de nadagen van de Spaanse 
burgeroorlog realiteit en fantasie 
door elkaar lopen, is bepaald geen 
onbekende titel. Maar misschien 
een goede gelegenheid om het aan
grijpende drama van de maker van 
The Shape of Water nog eens te 

zien of in te halen. De Spaanse 
Burgeroorlog is ook het decor van 
Incerta Glòria (Agustí Villaronga, 
2017), waarin een femme fatale een 
getrouwde officier naar de onder
gang sleurt. In het politieke drama 
El presidente (Santiago Mitro, 
2017) raakt de Argentijnse presi
dent door zijn schoonzoon betrok
ken bij een corruptieschandaal. 
Doet een bel rinkelen? De Mexi
caanse documentaire Tempestad 
(Tatiana Huezo, 2018) gaat over 

twee vrouwen die door het corrup
te Mexicaanse politieke en sociale 
systeem worden vermalen. In de 
Peruaanse sociopolitieke thriller 
Magellanes (Salvador del Solar, 
2015) probeert een taxichauffeur 
een vroegere kolonel met een in de 
burgeroorlog van dertig jaar gele
den gepleegde misdaad te chante
ren. En in También la illuvia (Iciar 
Bollain, 2010) spiegelt de arrogan
te houding van een filmcrew die in 
een dorpje in de Andes een film 
over Columbus maakt, de kolonia
le mentaliteit van de ontdekkings
reiziger die ze portretteren. 

LUMIERE.NL

EL BOTÓN DE NÁCAR



Zierikzee
4 Filmtheater Zierikzee
Kerkhof 3 | 0111-410 202 | fizi.nl | 
Raadpleeg de website voor het 
actuele programma

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

Zutphen
4 Filmtheater Luxor
Houtmarkt 64 | 0575-513 750 | 
luxorzutphen.nl
20th Century Women do 8 mrt, 
15.00 en 20.00 | Bar Bahar vr 16 mrt, 
20.30 | wo 21 mrt, 20.00 | Beyond 
Words za 17 mrt, 18.30 | di 20 mrt, 
20.00 | Call Me by Your Name do 15 
mrt, 15.00 en 20.00 | za 17 mrt, 21.00 
| do 22 mrt, 20.00 | za 24 mrt, 21.00 
| Camille Claudel 1915 ma 5 mrt, 
20.00 | Heartstone vr 2 mrt, 17.00 | 
zo 4 mrt, 20.00 | Las Hijas de Abril vr 
30 mrt, 17.00 | za 31 mrt, 18.30 | Hu-
man Flow zo 25 mrt, 15.00 | The Kil-
ling of a Sacred Deer vr 16 mrt, 17.00 
| zo 18 mrt, 20.00 | The Leisure See-
ker do 22 mrt, 15.00 | wo 28 en do 29 
mrt, 20.00 | za 31 mrt, 21.00 | Loving 
Vincent vr 2 mrt, 14.00 | zo 4 mrt, 
11.00 | Mesteren vr 30 mrt, 20.30 
| Midnight in Paris ma 12 en ma 19 
mrt, 20.00 | More Than Honey vr 9 
mrt, 17.00 | za 10 mrt, 21.00 | Ôtez-
moi d’un doute do 29 mrt, 15.00 | 
The Party vr 23 mrt, 17.00 | za 24 
mrt, 18.30 | di 27 mrt, 20.00 | Tokyo 
Trial 1 do 1 en wo 7 mrt, 20.00 | Les 
uns et les autres zo 18 mrt, 15.00 | 
Victoria ma 26 mrt, 20.00 | De Wil-
de Stad vr 9 mrt, 20.30 | za 10 mrt, 
18.30 | zo 11 en di 13 mrt, 20.00 | The 
Woman Who Left zo 4 mrt, 15.00 | 
Wonder Wheel do 1 mrt, 15.00 | za 
3 mrt, 21.00 | di 6 mrt, 20.00 | Your 
name vr 2 mrt, 20.30 | za 3 mrt, 
18.30 | wo 7 mrt, 15.00 | Youth - La 
Giovinezza zo 11 mrt, 15.00 | You 
Were Never Really Here vr 23 mrt, 
20.30 | zo 25 mrt, 20.00 

Zwolle
4 Filmtheater Fraterhuis
Blijmarkt 25 | Reserveren via web-
site | filmtheaterfraterhuis.nl
Premières Amori fragili vanaf do 15 
mrt | Aus dem Nichts vanaf do 29 
mrt | Bankier van het verzet van-
af do 8 mrt | Centaur vanaf do 22 
mrt | Dorst vanaf do 15 mrt | Film 
Stars don’t Die in Liverpool van-
af do 8 mrt | Les Gardiennes van-
af do 8 mrt | God’s Own Country van-
af do 29 mrt | Jusqu’à la garde van-
af do 1 mrt | Mary Magdalene  van-
af do 22 mrt | Mozart in Love vanaf 
do 1 mrt | Phantom Thread vanaf do 
1 mrt | De wilde stad vanaf do 1 mrt 
| Nieuw Arjan’s Big Year | Doof Kind 
| orisot - Moed, Storm en Liefde | 
Mountain | Resurrection | Geprolon-
geerd Call Me By Your Name | Dar-
kest Hour | Hannah | I, Tonya | The 
Post | The Shape of Water | Pop Up 
Cinema Brooklyn vr 16 en za 17 mrt, 
20.30 (Academiehuis Grote Kerk) 
| Amongst Friends Sneak Preview 
ma 19 mrt, 21.15 | Fraterhuis Aca-
demie Architectuur in film, bouwen 
aan beeld en sfeer za 24 mrt, 11.00 
- 13.00 | Exhibition On Screen Girl 
With A Pearl Earring za 31 mrt, 17.00 
| ma 2 apr, 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 De Hazenschool 4+ | Ver-
wacht Buurman en Buurman bou-
wen een huis 4+ 

Amsterdam
4 Eye Filmmuseum
De IJslandbende 8+ vanaf wo 7 mrt 
| Rikkie de Ooievaar 6+ vanaf wo 
21 mrt 
4 Rialto
Nog te zien Bob de Bouwer – Mega 
Machines 3+ | De Hazenschool 6+

Arnhem
4 Focus Filmtheater
Verwacht De Hazenschool 6+ | Fo-
cus Mini’s Pim en Pom: Het grote 
avontuur 3+ wo 28 mrt. 9.45

Bergen
4 Fth CineBergen/Zwarte Schuur
Bob de Bouwer - Mega Machines 4+  
do 1 en zo 4 mrt | Early Man 6+ za 24 
en zo 25 mrt 

Delft
4 Filmhuis Lumen
Elias: alle ankers vooruit 4+ t/m wo 
14 mrt | De Hazenschool 6+ vanaf do 
15 mrt | De IJslandbende 8+ t/m wo 
28 mrt | Johan en de Verenkoning 6+ 
vanaf do 29 mrt 

Den Bosch
4 Verkadefabriek
Pieter Konijn 6+ vanaf wo 28 mrt 

Den Haag
4 Filmhuis Den Haag
Museumnacht Kids Speciaal voor 
jonge culturele nachtbrakers! za 
17 mrt 

Deventer
4 Filmhuis De Keizer
Taartrovers Film Festival za 10 en zo 
11 mrt met de films 
Papier & Inktfanfare | Prentenkoek-
jes | Rintje | Monsieur Carton Mara-
thon | Mijn Avonturen door V. Sw-
chwrm | Lettersoep | Koyaa & Boxi 
| Nijntje | De Boze Heks | Gruwelij-
ke Rijmen | Wie...? | Kerity - Het Ge-
heim van Eléonore | Rita & Krokodil | 
Eendjes van Papier | Boekenwurmen 
& Leesbeesten | Nog te zien De Ha-
zenschool 6+ 

Doesburg
4 Filmhuis 
Kleine Anna en Lange Oom 3+ za 
10 mrt 

Drachten
4 Schouwburg de Lawei
De Hazenschool 6+ zo 25 mrt, 15.00 

Eindhoven
4 Plaza Futura/Natlab
Peter Rabbit 6+ wo 28 mrt | Rikkie 
de Ooievaar 6+ wo 21 mrt | Taartro-
vers Film Festival za 24 en zo 25 mrt 

Groningen
4 Groninger Forum
Taartrovers Film Festival vr 30 mrt 
t/m ma 2 apr 

Heemskerk
4 Fh Heemskerk/Gebouw de Cirkel
Meester Spion 6+ zo 18 mrt, 14.00 

Middelburg
4 Cinema Middelburg
Elias: Alle ankers vooruit! 4+ vr 16 
mrt, 15.00 | wo 21 mrt, 14.00 | zo 25 
mrt, 13.30 | wo 28 mrt, 14.00 | vr 30 
mrt, 15.00 | zo 1 apr, 13.30  | wo 4 
apr, 14.00 | Kinderkunstweek Tom 
Poes in dromenland wo 7 en wo 14 
mrt, 14.00 

Oldenzaal
4 Filmhuis/Stadstheater De Bond
Paddington 2 6+ zo 4 mrt 

Tiel
4 Filmtheater Agnietenhof
Kikker & Vriendjes - Vriendschap 2+ 
zo 25 mrt, 10.00 

Veendam
4 Filmhuis vanBeresteyn
Elias: Alle ankers vooruit! 4+ zo 18 
mrt, 14.00 | 

Voorschoten
4 Filmtheater Voorschoten
Early Man 6+ do 1 t/m zo 4 mrt, 13.30 
| do 1 t/, za 3 mrt, 15.30 | za 3 en zo 4 
mrt, 11.00 | De IJslandbende 8+ wo 
7, wo 14, za 17 en wo 21 mrt, 13.30 | 
wo 7, wo 14 en wo 21 mrt, 15.30 | za 
17 mrt, 11.00 | Pieter Konijn 6+ zo 25 
en za 31 mrt, 11.00 | zo 25 mrt, wo 28 
mrt, vr 30 mrt, za 31 mrt, ma 2 apr 
en wo 4 apr, 13.30 | wo 28 mrt, vr 30 
mrt, ma 2 en wo 4 apr, 15.30 

Zaandam
4 Filmtheater De Fabriek
De dieren uit het Hakkebakkebos 
4+  vr 2 ,za 3 ,zo 4, zo 11 , zo 18 en zo 
25 mrt | Rita & Krokodil 4+ vr 2 ,za 3 
en zo 11 mrt 

Zutphen
4 Filmtheater Luxor
De dieren uit het Hakkebakkebos 4+ 
wo 21 mrt, 15.00 | Erik of het kleine 
insectenboek 6+ wo 14 mrt, 15.00 | 
Rita & Krokodil 4+ wo 28 mrt, 15.00 

Zwolle
4 Filmtheater Fraterhuis
Verwacht De Hazenschool 6+
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L’insulte draagt de 
sporen van Douei-
ri’s eigen geschie-
denis. Dat de re-
gisseur films leer-
de maken in Ame-
rika, bepaalt de 
stijl: vaardig ver-
teld maar ook wat 
bombastisch, uit-
leggerig en met 
opdringerige mu-
ziek. Tegelijk is het 
cultureel een 
mengvorm van de 
Arabische locatie 
en een Europese 
politiek — zoals 
ook Doueiri zelf in-
middels zijn tijd 
verdeelt tussen 
Libanon en Frank-
rijk.
Joost Broeren-Huitenga in de 
Filmkrant

Lezersacties maart
Movies that Matter

Van 23 tot en 
met 31 maart 
vindt in Den 
Haag de acht
tiende editie 
van het Mo-
vies that Mat-
ter Festival 
plaats. Het 

festival kent twee hoofdprogram
ma’s: Activist (voorheen A Matter 
of ACT) over mensenrechtenver
dedigers en Camera Justitia, dat 
inzoomt op onder meer het belang 
van de rechtsstaat en de strijd te
gen straffeloosheid. Nieuw dit jaar 
is het competitieprogramma 
Dutch Movies Matter met Neder
landse speelfilms en documentai
res die ogen openen voor mensen
rechten. Naast de filmcompetities 
kent Movies that Matter een aantal 
themaprogramma’s zoals Save The 
Planet over duurzaamheid, On the 
Move over migratie en specials als 
Weapon of Choice, de keuzefilms 
van een aantal prominente Neder
landers en een door het publiek sa
mengestelde selectie Chosen by 
YOU. Het festival presenteert bo
vendien een uitgebreid verdie
pingsprogramma met masterclas
ses, inleidingen, Q&A’s, muziek
optredens en een expositie. Movies 
that matter stelt 1strippenkaart en 
5x2 vrijkaarten beschikbaar voor 
lezers van de Filmkrant.
 
Aquarius

De 65jarige 
weduwe Clara 
woont al heel 
lang in een 
prachtig ap
partement 
aan het strand 
van Recife, 
waar ze veel 
heeft meege
maakt. Als ze 

benaderd wordt door een vast
goedbedrijf dat haar appartement 

wil kopen, slaat Clara het aanbod 
af. Maar het bedrijf heeft zijn zin
nen op Clara’s huis gezet en 
schroomt niet allerlei vuile trucs te 
gebruiken. “De Braziliaanse gran
de dame Sonia Braga (Kiss of the 
Spider Woman, Dona Flor e seus 
dois maridos) zet een prachtige rol 
neer als de koppige Clara”, aldus 
Mariska Graveland in de Film
krant. “Regisseur Kleber Men
donça Filho laat via haar zien hoe 
de stadsontwikkeling en gentrifi
catie in Recife de oudere bewoners 
van de stad vervreemdt, als een 
soort Publieke werken van Thomas 
Rosenboom in hedendaags Brazi
lië.” Contact Film stelt vijf dvd’s 
van Aquarius beschikbaar voor le-
zers van de Filmkrant.

Oude Liefde
Twee ge
scheiden zes
tigers zien el
kaar voor het 
eerst na vele 
jaren als hun 
40jarige 
zoon plotse
ling komt te 
overlijden. In 
de maanden 
die volgen 
zoeken ze 
troost bij el

kaar en laait hun oude liefde weer 
op. Ze genieten van een onschuldi
ge affaire, die ze geheim proberen 
te houden voor hun familie. “Oude 
liefde bloeit op in Nicole van Kils
donks tragikomedie over twee 
exechtgenoten die na vele jaren 
weer voor elkaar vallen”, schreef 
Fritz de Jong in de Filmkrant. “Laat 
het maar aan acteerveteranen Bep
pie Melissen en Gene Bervoets over 
om er een ongemakkelijk weerzien 
van te maken. Maar als het de kij
ker toch niet duidelijk was dat er 
oud zeer zit, dan is er altijd nog 
Halina Reijn om als oudste dochter 
haar weggelopen vader te kapitte

len.” September Film stelt vijf dvd’s 
van Oude Liefde beschikbaar voor 
lezers van de Filmkrant.

Missing
Op 27 maart 
verschijnt 
Missing op 
dvd en het 
online plat
form lumie
reseries.com. 
Helena Berg
ström, Johan 
Widerberg en 
Molly Nutley 
spelen hoofd

rollen in deze vierdelige Zweedse 
misdaadserie van Colin Nutley. 
Bogesund is een afgelegen plaatsje 
midden in de Zweedse Bijbelgor
del. Zoals in de meeste dorpen valt 
er weinig te beleven  totdat er in
eens wel iets gebeurt. Het lichaam 
van een jonge vrouw wordt gevon
den en even later verdwijnt een 
meisje. Bogesund wordt langzaam 
wakker. Maya Silver, terug in Bo
gesund vanwege familieproble
men, krijgt de leiding van het re
chercheteam. We volgen het on
derzoek stap voor stap. De dorps
bewoners worden steeds onrusti
ger als lang verborgen geheimen 
worden onthuld. Kerk en religie 
blijken daarbij een grote rol te spe
len. Lumière stelt drie DVD’s van 
The Bridge beschikbaar voor lezers 
van de Filmkrant.

Interesse?
Stuur een email met naam en adres 
naar info@filmkrant.nl en geef 
daarin aan voor welke actie u be
langstelling hebt. N.B. Slechts één 
actie per inzender en wie het eerst 
komt, die het eerst maalt. Deze ac
tie loopt tot 5 april. Winnaars ont
vangen bericht en over de uitslag 
kan niet gecorrespondeerd wor
den.

Koop nu je kaarten op
moviesthatma� er.nl

MtM-18-14 Advertentie Filmkrant_WT.indd   1 09/02/2018   16:06
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Mark Cousins, columnist voor de Filmkrant, is 
vooral bekend als maker van de documentaire-
serie The Story of Film, zijn blik op de film-
geschiedenis. Het ruim vierhonderd pagina’s 
tellende The Story of Looking is er een soort 
vervolg op, en gaat over de geschiedenis van 
het kijken.  DOOR ANDRÉ WAARDENBURG

In The Story of Looking biedt Mark Cousins een syn
these van inzichten over kijken, zien en observeren 
uit wetenschap, geschiedenis, filosofie en kunst. Elk 
hoofdstuk telt veel boeiende illustraties, bedoeld om 
zijn betoog kracht bij te zetten. Veel hiervan komen uit 
films, de expertise van Cousins, maar ook uit fotogra
fie, de beeldende kunst en literatuur. Hij ontvouwt zijn 
geschiedenis van het kijken zowel op individueel als 
collectief niveau, van de mensheid van 3000 v.Chr. tot 
het heden. Hij begint met een baby die voor het eerst 

de wereld in soft focus ziet en daarna mensen, dingen 
en beweging leert onderscheiden en eindigt met het 
slechter wordende zicht van deze denkbeeldige per
soon en zijn sterven na een leven vol kijken. 

Het belangrijkste inzicht waarop Cousins zijn be
toog bouwt, is de gedachte dat de output van onze 
visuele cortex tien keer zo groot is als de input via onze 
ogen. Kijken activeert het brein: beelden worden ge
interpreteerd, in een context geplaatst en beoordeeld. 
Dat kan evolutionair bepaald zijn – inschatten of iets 
gevaarlijk is – maar ook esthetisch of ideologisch. 
In zijn conclusie plaatst Cousins kijken in een soort 
continuüm. Met aan de ene kant beelden die sociaal of 
psychologisch schadelijk kunnen zijn, en aan de an
dere kant beelden die de verbeelding stimuleren, leuk 
en verrijkend zijn. Helemaal links plaatst hij Maarten 
Luther, Augustinus en de Taliban, diegenen die afbeel
dingen (van God) immoreel vinden. Helemaal rechts 
plaatst hij kleur, landschap en gezichten maar ook 
visual comedy en de films van Claire Denis. Ertussenin 
zitten de koloniale blik, de ‘male gaze’, reclame en sur
veillance. Een opzettelijk subjectief lijstje waarmee je 
het van Cousins best oneens mag zijn.

Troostend
Kijken gaat ook over gezichtspunt: wie kijkt en vanuit 

welke positie? Net als in zijn serie The Story of Film 
maakt Cousins zijn eigen subjectieve positie expliciet. 
Hij bekritiseert de mannelijke en koloniale blik, corri
geert eurocentrisme en belicht de slachtoffers van wes
ters imperialisme – bijvoorbeeld de native Americans 
die het onderspit delfden. 

Kijken helpt ons denken, is een van de stellingen van 
Cousins, die allerlei soorten kijken onderscheidt: em
pathisch, alert, verlangend, agressief, abstract, episch, 
metafysisch, troostend, angstig, excessief (Narcissus), 
gefragmenteerd, atomisch, et cetera. Het zelf obser
veren van de werkelijkheid wordt naarmate de eeuwen 
verstrijken uitgebreid met allerlei hulpmiddelen en 
surrogaten voor kijken. Camera obscura, telescoop, 
microscoop, röntgenstralen, infrarood en schilderijen, 
fotografie, film, televisie, virtual reality en augmented 
reality. 

De 21ste eeuw is de eeuw van de ‘visuele stortvloed’, 
maar Cousins is niet negatief over bijvoorbeeld smart
phones, internet of sociale media. Evolutionair gezien 
kunnen we simpelweg meer visuele stimuli aan, al ci
teert Cousins onderzoek dat concludeert dat het brein 
van jongeren die opgroeiden in het internet en mobie
letelefoontijdperk anders is dan gebruikelijk. Cousins 
waarschuwt hier niet te veel in te lezen: ‘Het is te vroeg 
om er iets over te zeggen.’ 

Zijn conclusie luidt: ‘Ik ben gepassioneerd over kij
ken, maar niet blind voor de tekortkomingen. Het heeft 
onze levens substantieel verrijkt.’ Een van zijn laatste 
woorden is dan ook: ‘Kijk’. Die oproep (beter) te kijken 
werkt aanstekelijk, evenals zijn analyse van foto’s, 
films, literatuur en beeldende kunst. 

The Story of Looking is erudiet maar ook wat braafjes. 
Cousins’ boek mist prikkelende inzichten die beeldcul
tuurklassiekers als Ways of Seeing (John Berger), Susan 
Sontags On Photography of het meer academische The 
Techniques of the Observer van Jonathan Crary wel 
boden. Cousins is weliswaar goed in kijken en beelden 
analyseren maar doet er uiteindelijk vrij weinig mee. 

The Story of Looking  MARK COUSINS |  2017, 

CANONGATE |  426 P. |  € 29,95 |  DIT IS EEN BEWERKTE 

EN INGEKORTE VERSIE VAN EEN STUK DAT EERDER 

VERSCHEEN IN NRC HANDELSBLAD  

The Story of Looking

KIJK!

Boeken kort
Backwards & In Heels  THE PAST, PRESENT AND 

FUTURE OF WOMEN WORKING IN FILM |  ALICIA MALONE 

|  2017, MANGO PUBLISHING |  € 17,99

In het jaar waarin Hollywoodac-
trices met hun openbaringen 
over het seksuele wangedrag 
van producent Harvey Weinstein 
de wereldwijde #MeToo-cam-
pagne ontketenden, publiceert 
filmcritica Alicia Malone een 
toegankelijk boek dat de 

geschiedenis van vrouwen in de Amerikaanse 
film zichtbaar maakt. Want dat Hollywood door 
evenveel vrouwenhanden als mannenhanden is 
opgebouwd moge duidelijk zijn. Het eerste deel 

van het boek behandelt in zes hoofdstukken op 
essayistische wijze de biografieën van vrouwen 
die tussen 1890 tot 2010 een belangrijke bij-
drage leverden aan de ontwikkeling van de 
Amerikaanse film. Relatief onbekende namen, 
zoals van de eerste vrouwelijke filmeditor Mar-
garet Booth, passeren de revue naast die van 
sterren als Dorothy Dandridge – de eerste 
Afro-Amerikaanse actrice die een Oscarnomi-
natie ontving voor haar rol in Porgy and Bess 
(Otto Preminger, 1959). In het tweede deel 
bespreekt Malone vrouwen die in het heden-
daagse filmlandschap een bijzondere rol inne-
men, doordat ze bijvoorbeeld achter de scher-
men grote invloed hebben of zich uitspreken 
voor een feminisering van de filmwereld. In het 
nawoord spreekt Malone de hoop uit dat het 
masculiene Hollywood, waar in sommige delen 
van het maakproces (zoals de montage) de ver-

tegenwoordiging van vrouwen slechter is dan 
honderd jaar geleden, getransformeerd kan 
worden tot plek die vrouwelijke filmmakers 
bewust(er) steunt. 

Cinemaps AN ATLAS OF 35 GREAT MOVIES |  ANDREW 

DEGRAFF EN A.D. JAMESON |  2017, QUIRK BOOKS |  

€ 31,95

Elke goede film weet de illusie 
op te wekken dat er buiten de 
vier randen van het kader een 
gehele wereld schuilgaat. In 
Cinemaps worden de verschil-
lende locaties van 35 wereldbe-
roemde films zoals The Shining, 

Star Trek, Jaws en Fargo in kaart gebracht. Voor 
een deconstructivistische benadering, waarbij 
de echte filmlocaties of ‘de achterkant’ van het 
maakproces worden getoond, hoeft u echter 

niet te vrezen. Of Edward Scissorhands’ kasteel 
werkelijk in een buitenwijk met pastelkleurige 
huizen staat wordt namelijk niet in twijfel 
getrokken. De fantasiewerelden worden juist 
uiterst serieus genomen en verder ingekleurd. 
Op de prachtige tekeningen van Andrew DeGraff 
worden de kleinste details nauwkeurig weerge-
geven, waarbij de routes van de verschillende 
personages zijn uitgestippeld. Zo kunt u Middle 
Earth bijvoorbeeld doorkruisen over de paden 
van het goede en het kwade. De essays van A.D. 
Jameson geven originele bespiegelingen op de 
films waarbij de geografie, locaties, landschap-
pen en decors een terugkerend thema vormen. 

SAMENSTELLING JORIK GALAMA, INTERNATIONAL 

THEATRE & FILM BOOKS, LEIDSEPLEIN 26, 1017 PT 

AMSTERDAM, T 020 622 6489, THEATREANDFILM-

BOOKS.COM   

35 SHOTS OF RUM (CLAIRE DENIS)
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Wolf Warrior 2
Chinese Rambo redt Afrika 
Patriottistisch bloedbad waarin China’s 
nieuwste actieheld Jing Wu eigenhandig 
het hele Afrikaanse continent redt én een 
box office-record scoort. 

In de lijst van meest winstgevende films van 
2017 staat tussen alle Disneys en Marvels één 
grote onbekende: Wolf Warrior 2, met een 
opbrengst van 870 miljoen dollar. Dat is 
meer dan Thor en Wonder Woman – en die 
draaiden over de hele wereld, terwijl Wolf 
Warrior 2 louter Chinese kaartjes verkocht. 
Een krankzinnig succes. 

De eerste Wolf Warrior (2015) was een 
vette, beetje foute actiefilm waarin een stel 
commando’s met spectaculaire vuist en 
schietgevechten internationale drugscrimi
nelen te lijf gingen. Het was ook de geboorte 
van een nieuwe actiester: Jing Wu, die sinds 
zijn zesde levensjaar getraind had voor deze 
rol. Hij regisseert zichzelf opnieuw in Wolf 
Warrior 2, waar hij het leger achter zich laat 
en het oerAmerikaanse pad van Rambo 
volgt. Als een eenmansleger redt hij zielige, 
anonieme en dankbare mensen uit de han
den van gemene Europese huurlingen, aan
gevoerd door een sadistische Amerikaanse 
Bacteur. 

Tot zover niks nieuws, behalve: de actie 
vindt nu plaats in Afrika. Inderdaad, het con
tinent waar China zoveel investeringen doet, 
op zoek naar grondstoffen en afzetmarkten. 
Maar in de film laten de Chinezen vooral hun 
hart spreken. Jing Wu’s missie is het redden 
van zoveel mogelijk mensen, zwart of Chi
nees, hij maakt geen onderscheid. Als het 
echt gevaarlijk wordt (burgeroorlog, een 
smerig virus) keert de rest van de wereld zich 
af van Afrika. Dat wordt prachtig verbeeld 
door de Amerikaanse vloot die de kust ver
laat, terwijl de hypermoderne Chinese fre
gatten juist richting vuurhaard varen. 

Maar we kwamen natuurlijk niet voor een 
geopolitiek traktaat. We kwamen voor de 
belofte van beukende actie en opwindende 

kungfu. Die is er gelukkig genoeg. Het stunt
werk en vooral de gevechtschoreografieën 
zijn van het hoogste niveau. Verder zijn er 
drones met mitrailleurs en een mantegen
tankgevecht. Veel scènes hebben een hoog 
WTF gehalte, zoals onderwater kungfu en 
een auto die over de kop vliegt en landt in een 
massagraf. Dat alles in moordend tempo en 
dichtgesmeerd met orkestrale bombast die 
Michael Bay zou doen fronzen. 

Wie niet gillend wegrent bij zoveel vlag
vertoon en achteloos bloedvergieten, ziet in 
Wolf Warrior 2 een fascinerend Chinees ant
woord op de patriottistische actiefilms uit 
Amerika. Dat de VS niet langer het alleen
recht heeft op zelfverheerlijking en het red
den van de wereld is alleen maar winst.

RIK HERDER 

Wolf Warrior 2 (Zhan lang II)  CHINA, 2017 |  REGIE 

JING WU |  123 MINUTEN |  MET JING WU, CELINA JADE, 

FRANK GRILLO |  DISTRIBUTIE WELL GO USA (IMPORT) 

  

Annihilation
Natuurwetten door de blender  
Alex Garland volgt zijn intrigerende 
kunstmatige intelligentie-thriller Ex Ma-
china op met een minstens zo mysterieu-
ze avonturenfilm die voor je ogen mu-
teert in een bizarre parabel over de nie-
tigheid van de mens.  

Vergeet de veelbesproken Netflix verras
singsrelease van The Cloverfield Paradox. 
Wie naar mysterie op het VODplatform 
zoekt is beter af met Alex Garlands Annihila-
tion, die in een (nu nog) uitzonderlijke deal 
van Hollywoodstudio Paramount is opge
kocht om buiten de Verenigde Staten op 
Netflix in première te gaan. In Annihilation 
worden de natuurwetten omvergekegeld – of 
beter: van binnenuit veranderd – door een 
mysterieuze komeet die zich in een vuurto
ren heeft geboord. De psychedelische emul
sie die als gevolg om de vuurtoren krult 
breidt zich uit en dreigt een steeds groter 
deel van Amerika op te slokken. Die barrière, 
gevisualiseerd als een lucide en kleurrijke at
mosfeer, blijkt te werken als een stoorzender 
voor alles wat zich erin begeeft: radiogolven, 
microben, cellen, zelfs menselijk DNA gaan 
binnen de hallucinante grenzen door de 
blender. 

À la Stalkers ‘The Zone’ van Andrei Tar
kovsky wordt deze omgeving in Annihilation 
‘The Shimmer’ genoemd. Samen met een 
groep wetenschapsters gaat Lena (Natalie 
Portman), een voormalig soldaat en professor 
in biologie, daarin op expeditie. Stiekem 
treedt ze zo in de voetsporen van haar echtge
noot, de militair Kane (Oscar Isaac). Hij is als 
enige levend uit The Shimmer teruggekeerd, 
maar dan wel in totaal verwarde staat. Gedu
rende het jaar dat hij weg was beschouwde 
Lena hem als dood. Garland wisselt haar ex

peditie in The Shimmer af met huiselijke 
rouwtaferelen: ze houdt haar slaapkamer 
wanhopig in de staat van voor Kane’s ver
dwijning, maar heeft er ook een twijfelach
tige affaire met een ander.De mens die tever
geefs orde in chaos probeert te scheppen. 

Net als de recente films van Dennis Ville
neuve, Blade Runner 2049 (2017) en Arrival 
(2016), brengt Garland chaos in zijn stiekem 
best overzichtelijke narratief. Hij verstoort 
de chronologie van Annihilation, alsof zijn 
tekstverwerker ook door The Shimmer is ge
reisd. En net als Villeneuve vindt hij visuele 
inspiratie bij kunstfilmers Tarkovsky, Berg
man en Kubrick. Al kan Garland die invloe
den pas eer aan doen in de laatste twintig 
minuten waarin hij de psychedelische po
tentie van zijn scenario volledig benut. Net 
als de door Garland geschreven films van 
Danny Boyle (The Beach, 28 Days Later..., 
Sunshine) en zijn uitstekende regiedebuut Ex 
Machina (2014) muteert Annihilation dan 
van gelaagd psychologisch drama naar bi
zarre genrefilm. Alle regels van zijn eigen fil
mische universum gaan aan diggelen. Gar
land trekt parallellen tussen The Shimmer, 
celdeling en de groei van kanker en plaatst 
die vergelijking in een kosmisch perspectief. 
Qua opzet, ambitie en resultaat komt Anni-
hilation nog het meest overeen met Darren 
Aronofsky’s The Fountain (2006), een on
dergewaardeerde metafysische avonturen
film over de nietige mens verdwaald in de 
eeuwige kosmische schemering. 

HUGO EMMERZAEL

Annihilation  VERENIGDE STATEN, 2018 |  REGIE ALEX 

GARLAND |  MET NATALIE PORTMAN, JENNIFER JASON 

LEIGH, TESSA THOMPSON |  115 MINUTEN |  TE ZIEN OP 

NETFLIX VANAF 12 MAART   

WOLF WARRIOR 2

ANNIHILATION
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Steven Spielberg maakt een film over gaming. Als de voortekenen 
niet bedriegen is Ready Player One een korte introductie in allerlei 
soorten games die miljoenen mensen over de wereld momenteel 
spelen. We gingen Spielberg voor. DOOR RONALD ROVERS

Wie bij het horen van het woord party eerst aan een 
feestje denkt en denkt dat MMORPG een geluid is dat 
mensen maken als ze zich verslikken, moet zeker even 
meelezen. Vanaf 29 maart is Steven Spielbergs Ready 
Player One te zien en behalve een ongelofelijke hoe
veelheid verwijzingen naar de westerse popcultuur 
van de afgelopen veertig jaar, die de film op zichzelf 
al tot een fijne puzzel maken – denk aan de DeLorean 
uit Back to the Future die deelneemt aan een death 
race en het liedje ‘Pure Imagination’ uit Willy Wonka 
and the Chocolate Factory – leunt de film ook sterk op 
de gamecultuur. 

De plot is gebaseerd op het gelijknamige scifiboek 
van Ernest Cline. Dat zit vol met verwijzingen naar de 
offline gamecultuur zoals die van de jaarlijkse ‘Mystery 
Hunt’ van het Massachusetts Institute of Technolo gy 
en de daarop gebaseerde immens populaire escape-
rooms en misschien ook wel naar de schattenjacht ‘On 
the Trail of the Golden Owl’ – waarover straks meer. 
Maar visueel belooft de film een aaneenschakeling van 
videogamespektakel te worden. Dus wat moet je weten 
van games om Ready Player One te begrijpen? Of, laten 
we zeggen, om er meer van te genieten?

Oasis
Ready Player One speelt zich af in 2045. Door kli
maatveranderingen en een wereldwijde energiecrisis, 
oorlog, hongersnood, armoede en ziekte zijn de aarde 
en de mensheid de uitputting nabij. Binnen die dysto
pische wereld maakt computergenie James Halliday 
furore met OASIS, een succesvolle videogame die is 
uitgegroeid tot een immens populair virtual reali
tyuniversum waarop een groot deel van de mensheid 
minstens één keer per dag inlogt om al dan niet samen 
met anderen in groepen (de zogenoemde party’s) avon
turen te beleven of nieuwe contacten op te doen. Want 
dat lukt niet meer in de smerige, echte wereld buiten. 
Het succes heeft van Halliday een van de rijkste men
sen op de planeet gemaakt. 

OASIS is in feite wat een MMORPG wordt genoemd: 
een massively multiplayer online role-playing game 
waarin een groot aantal spelers in dezelfde online we
reld spelen. Met elkaar of tegen elkaar.

Destiny
Daarmee ondergraaft de film in navolging van de suc
cesroman van Ernest Cline het hardnekkige vooroor
deel dat gaming en andere vormen van interactie in een 

virtuele wereld botsen met ‘echte’ sociale contacten. 
Veel online games vereisen juist sociale interactie. 
Sterker nog, verschillende onderzoeken bevestigen 
dat een MMORPG als World of Warcraft zijn succes te 
danken heeft aan vormen van samenwerking en sociale 
interactie. Ze blijken voor spelers zelfs een belangrijke 
reden om het spel steeds opnieuw te spelen. 

De sciencefiction roleplaying game Destiny bij
voorbeeld heeft slechts een beperkt aantal single player 
missies, avonturen die je alleen kunt voltooien dus. Het 
succes heeft de game juist te danken aan de soepele 
manier waarop spelers van over de hele wereld samen 
kunnen werken en lol kunnen beleven als ze in elkaars 
spelsessies verschijnen. Een aantal complexe missies 
in Destiny kan zelfs niet gespeeld worden zonder in 
realtime via je headset met andere spelers over de beste 
strategie te overleggen. Al die elementen komen terug 
in Spielbergs film.

Paasei
Het belangrijkste plotelement van Ready Player One 
moet dan nog komen. Omdat miljardair Halliday geen 
erfgenaam heeft, blijkt hij na zijn overlijden een raadsel 
te hebben ontworpen dat naar een zogenoemd easter 
egg leidt. Wat is een easter egg? In Ready Player One 
blijkt het easter egg letterlijk een groot gouden ei, maar 
doorgaans zijn easter eggs in games verwijzingen naar 
populaire cultuur, bij voorkeur naar andere, oudere 
games. Wie bijvoorbeeld in de first person shooter – zie 
kader – Just Cause 3 door het denkbeeldige landschap 
van de mediterrane eilandstaat Medici struint, zou 

Ready Player One
WAT MOET JE OVER GAMING WETEN OM 
READY PLAYER ONE TE BEGRIJPEN?
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plotseling zomaar op Thors hamer kunnen stuiten (zie 
beeld).

Wie het easter egg vindt, erft niet alleen Hallidays 
enorme fortuin maar zal ook de leiding krijgen over 
OASIS, iets wat de gevestigde orde van het bedrijf 
achter OASIS trouwens niet zomaar over zijn kant laat 
gaan. De oplossing van het raadsel vereist niet alleen 
kennis van de popcultuur. Spelers moeten vooral over
winnen in virtuele races en virtuele gevechten door

staan die doen denken aan de games die we tegenwoor
dig op onze consoles spelen. 

Gouden uil
Ten slotte kort nog iets over de plot van Ready Player 

One want die lijkt dan weer gebaseerd op offline games. 
Ernest Cline lijkt zich bij het schrijven te hebben laten 
inspireren door een mysterie als On the Trail of the 
Golden Owl. Voor wie het niet kent: de Franse spelle

tjesontwikkelaar Max Valentin publiceerde in 1993 een 
boek met elf raadsels. Wie ze allemaal oploste zou een 
gouden uil vinden met toen al (!) een waarde van om
gerekend 150.000 euro. En nu komt de klapper: het is 
niemand ooit gelukt om het laatste mysterie op te los
sen. Dus ergens in Frankrijk ligt nog steeds de hoofd
prijs begraven.  5

Eieren zoeken op YouTube
In Ready Player One moet het hoofdpersonage puzzels oplossen en races winnen om 
het easter egg te vinden. Die puzzels en races hebben de vorm van de verschillende 
soorten videogames die we tegenwoordig op game consoles als de Playstation en de 
Xbox kunnen spelen. Van alle genoemde titels zijn trailers en ‘gameplay’ – dus hoe je 
het spel werkelijk speelt – op YouTube te vinden.

Grand Theft Auto
Het racen in Ready Player One heeft meer 
weg van de ultrarealistische racegame Gran 
Turismo Sport met een vleugje van de Dis
neyklassieker Tron (verfilmd met Jeff 
Bridges in de hoofdrol), dan van Grand Theft 
Auto. Maar die laatste is een absoluut hoog
tepunt onder de games en ontbreekt in geen 
enkele serieuze top tien van beste console
games aller tijden. Het is een immens spel 
waarin je afwisselend een van drie persona
ges speelt in het denkbeeldige San Andreas 
(een replica van Los Angeles). Doel is om als 
crimineel je fortuin op te bouwen. GTA V 
verscheen in 2013, een eeuwigheid geleden 
in de wereld van consolegames, maar voelt 
zelfs in 2018 geen seconde gedateerd. Wie 
wil weten hoe verleidelijk een gamewereld 
kan zijn, zoek op YouTube naar ‘gameplay 
Grand Theft Auto 5’.

FPS of first person shooter
Het eerstepersoonsperspectief in bijvoor
beeld de nieuwe WOIIgame Call of Duty 
WWII (vermoord nazi’s) of in zombieslasher 
DOOM (vermoord monsters) is een van de 
meest geliefde user interfaces in games. Dat 

wil zeggen, het perspectief dat je als gebrui
ker krijgt aangereikt om door de wereld van 
de game te bewegen. Je zou verwachten dat 
een film die zoveel affiniteit met games heeft, 
dat perspectief vaak zou gebruiken. 
Maar op basis van de trailerbeelden van 
Ready Player One lijkt de film toch vooral 

voor meer klassieke visuele effecten uit de 
cinema te hebben gekozen, al doen sommige 
fragmenten aan HALO denken, Microsofts 
beroemdste first person shooter. Spielberg 
heeft gezegd dat het zijn “moeilijkste film 
sinds Saving Private Ryan” is. Hij overlegde 
negen uur per week met Industrial Light and 
Magic over de visuele effecten. Film en het 
fpsperspectief gaan trouwens prima sa
men. Zoek op YouTube maar op ‘opening 
scene The Villainess’ en je vindt de weerga
loze eerste zeven minuten van deze Ko
reaanse actiefilm in fpsmodus.

RPG of Role Playing Game
Vaak hebben die de vorm van een soort Mid
deleeuws magisch avonturenspel, waarin je 

kunt kiezen tussen de rollen van tovenaar, 
ridder of sluiper/spion: de zogenoemde 
character classes die elk hun eigen specifieke 
krachten hebben. De protagonist van Ready 
Player One, de in 2025 geboren Wade Owen 
Watts, vernoemt zijn avatar in OASIS naar 
Percival, de ridder van de Orde van de Ronde 
Tafel uit de Arthurlegende die beroemd werd 
vanwege zijn zoektocht naar de heilige graal. 
Sommige fragmenten uit de trailer doen 
denken aan de RPG Skyrim en de Japanse Fi-
nal Fantasyserie maar ook aan de 
MMORPGgame Sword Art Online. En dat is 
pikant omdat het verhaal dat Cline schreef 
wel heel erg lijkt op de romans die ten grond
slag lagen aan Sword Art Online (en die een 
paar jaar eerder verschenen). Het verschil 
tussen RPG en MMORPG is overigens dat je 
RPG’s meestal in je eentje speelt en 
MMORPGs, zoals gezegd, met veel spelers 
tegelijk.

Spelregels
Om spelers niet te verwarren – een evolutie 
kunnen mensen nog wel aan, een revolutie 
creëert chaos – blijven de meeste games 
dicht bij de natuurwetten zoals we die op 
aarde kennen, ook al stapelen ze het ene 
spektakel op het andere. Vaak worden die 
natuurwetten een beetje verbogen, zoals in 
Just Cause, waarin je een flink eind kunt 
vliegen. Maar games die zulke wetten radi
caal omkeren, zoals de puzzelgame Portal, 
zijn zeldzaam. Ready Player One blijft net als 
de meeste games dicht bij de natuurwetten, 
maar de trailer van de film suggereert wel dat 
de zwaartekracht zeker niet altijd geldt.JUST CAUSE 3: THOR’S HAMMER
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Volgende maand  
A WRINKLE IN TIME  
COBAIN  LADY BIRD  UNE 
SAISON EN FRANCE  THE 
RIDER  BEWAREN  ZAMA

Actie!

Keizerstraat 4-parterre, 
2011 VS Haarlem
Zondag 14 januari 2018, 
11.43 uur

“Hé Romy, hoe is het met je oma?”. Het jonge 
meisje draait haar hoofd naar links, waar Me
neer van Putten in de deuropening van zijn 
gordijnwinkel staat. Ze kijkt hem onderzoe
kend aan. “Waarom vraagt u het haar niet 
zelf?”, zegt ze dan. “Ik wil wel een keer langs 
gaan, maar...” zegt Van Putten aarzelend. “Het 
is nog steeds mijn oma” riposteert Romy fel. 
Dan loopt ze door, de winkelstraat in.

Op een koude zondagochtend in een uitge
storven Haarlemse winkelstraat is Mischa 
Kamp bezig met de opnamen van de familie
film Kapsalon Romy. Het is een verfilming van 
het gelijknamige kinderboek van Tamara Bos, 
met wie ze eerder in eendrachtige samenwer
king de hit Het Paard van Sinterklaas (2005) 
maakte.

In Kapsalon Romy draait het om de 10ja
rige Romy. Omdat haar gescheiden moeder 
altijd druk is, moet zij elke dag na school naar 
haar strenge oma Stine, die een kapsalon 
runt, maar steeds meer dingen vergeet en 
steeds gekkere dingen doet. Als Romy op een 
dag boeken in de koelkast vindt, voelt ze dat 
oma haar nodig heeft. Ze gaat klusjes doen in 
de kapsalon; ze verwelkomt klanten, zet kof
fie voor ze, neemt de telefoon op, zet afspra
ken in de agenda en weet na een tijdje zelfs 
hoe ze krulspelden moet inzetten en de 
droogkap moet bedienen. Ze dagdroomt dat 

Kapsalon Stine op een dag Kapsalon Romy 
wordt. 

Kapsalon Stine werd middels een zoekop
dracht op internetsite Funda gevonden in 
Strijen in de Hoeksche Waard; een karakte
ristieke kapsalon die na het overlijden van de 
eigenaar na 52 jaar definitief op slot was ge
gaan, werd tot filmset omgetoverd. Om pro
ductionele redenen werd het straatje in het 
fictieve plaatsje, waar Romy iedere dag na 
school doorheen loopt, wat dichterbij huis 
gezocht.

Terwijl Elske van Buuren een meetlint      
om de nek hangt van Aus Greidanus (Meneer 
van Putten) legt Kamp Vita Heijmen – een 
9jarige Amsterdamse die uit meer dan hon
derd meisjes werd gekozen om Romy te spe
len – nog eens uit dat ze nog niet weet dat Van 
Putten iets naar haar gaat roepen als ze zijn 
gordijnwinkel passeert, dus dat ze pas naar 
binnen moet kijken nadat hij haar naam 

roept. Cameraman Melle van Essen en steadi
camoperator Jorrit Haas zijn ondertussen 
bezig met de timing van de scène. Beppie Me
lissen, die Romy’s dementerende oma Stine 
speelt, vraagt of er koffie is – zij hoeft later 
vandaag pas in actie te komen.

Kamp en Van Essen nemen vervolgens 
plaats achter een monitor, in de lampenwin
kel tegenover Van Puttens gordijnwinkel, die, 
o toeval, Van Putten heet. Vita/Romy loopt 
weer langs Van Puttens winkel, op de voet ge
volgd door de steadicam. Van Putten roept, 
Romy kijkt en antwoordt, Kamp is tevreden, 
Van Essen ook. Regisseur en cameraman 
overleggen fluks over een andere cameraposi
tie. Melissen krijgt een cappuccino in handen 
gedrukt, Van Buuren trekt Heijmen snel iets 
warms aan – het is nog steeds steenkoud in 
Haarlem.

JAN PIETER EKKER
FOTO BOB BRONSHOFF

Kapsalon Romy  NEDERLAND, 2018 |  SCENARIO 

TAMARA BOS |  REGIE MISCHA KAMP |  PRODUCENT 

BOSBROS |  IN COPRODUCTIE MET LEITWOLF FILM -

PRODUKTION |  UITVOEREND PRODUCENT MARION  

WELMERS |  CAMERA MELLE VAN ESSEN |  MONTAGE   

SANDER VOS |  ART DIRECTION VINCENT DE PATER 

|  KLEDING MARION BOOT EN EVELIEN KLEIN GEBBINK 

|  MAKE-UP FRANCOISE MOL |  MET VITA HEIJMEN,  

BEPPIE MELISSEN, NOORTJE HERLAAR, GUIDO POLLE-

MANS, BIANCA KRIJGSMAN, GEORGE TOBAL |  KLEUR, 

PLM 90 MIN |  OMROEP AVROTROS EN NORDDEUTSCHER 

RUNDFUNK |  DISTRIBUTIE IN THE AIR |  TE ZIEN VANAF 

EIND 2018   
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  THE GUERNSEY LITERARY AND POTATO FEEL  ROMANS  
BUURMAN & BUURMAN HEBBEN EEN NIEUW HUIS  HET 

ONEINDIGE ZOEKEN   THE HURRICANE HEIST  FINDING YOUR FEET  SHERLOCK GNOMES  BLOCKERS  JOSIE  MIDNIGHT SUN  

DE ACHTSTE DAG  FOXTROT  BEAUTY AND 
THE DOGS  AU REVOIR LÀ-HAUT  NICO, 1988   
CHAPPAQUIDDICK  THE 15:17 TO PARIS  DER 

HAUPTMANN  DJAM  LA HOLANDESA
MARIA BY CALLAS  A QUIET PLACE 

SO HELP ME GOD  HAVE A NICE DAY

AUS GREIDANUS (MENEER VAN PUTTEN), ELSKE VAN BUUREN 
(KOSTUUM ON SET), VITA HEIJMEN (ROMY), REGISSEUR 
MISCHA KAMP EN CAMERAMAN MELLE VAN ESSEN VOOR ÖZTAS 
KLEDINGREPARATIE & STOMERIJ IN DE KEIZERSTRAAT IN HAARLEM
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The performance of a lifetime - VARIETY

8 MAART IN DE BIOSCOOP

Een uitgave van De Filmfreak

FROM THE DIRECTOR OF SHERPA WITH THE  

AUSTRALIAN CHAMBER ORCHESTRA

A CINEMATIC & MUSICAL ODYSSEY

NARR ATED BY WILLEM DAFOE

“A stunning sense of awe and majesty”  
Lonely Planet
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