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the wolf
of wall street
leonardo dicaprio is martin scorsese’s mytho man

aangeboden door uw filmtheater, nvf & nvb

mede aangeboden door uw filmtheater, nvf & nvb

9 JANUARI IN DE FILMTHEATERS

13 FEBRUARI IN DE FILMTHEATERS

Judi Dench
Steve Coogan

These two unlikely companions are on a journey to find her long lost son.
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Acteur Stellan Skarsgård over zijn samenwerking met Lars von Trier
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gratis de
nieuwe
marente
de moor?

Word donateur van de Filmkrant!
Elke maand alle nieuwe films, in
terviews, opinies & achtergron
den! Word nu donateur en ont
vang als welkomstgeschenk
Roundhay, tuinscène, de nieuwe
roman van AKO Literatuurprijs
winnaar Marente de Moor. Bent u
zelf al donateur en brengt u een
nieuwe donateur aan? Dan ont
vangt u allebei het welkomstge
schenk.*
De nieuwe roman van Marente de Moor is
gebaseerd op het levensverhaal van Louis Le
Prince (1842-vermist sinds 1890), de uitvinder
van het bewegend beeld die zijn filmpje Roundhay Garden Scene maakte in 1888, jaren voordat Edison en Lumière met hun eerste films
kwamen. Roundhay, tuinscène is een tragi
komische, weemoedige roman over ons verlangen de dingen vast te leggen voor later, en de
wanhopige poging van een zoon om indruk te
maken op een verdwenen vader.
*Stort ¤ 30 (of meer) op rekeningnummer
43.86.55.370 t.n.v. Stichting Fuurland te
Amsterdam, o.v.v. ‘nieuwe donateur’ en uw
adresgegevens. Deze aanbieding geldt zolang
de voorraad strekt. Met dank aan Uitgeverij
Querido.
De Filmkrant wordt mede mogelijk gemaakt
dankzij een financiële bijdrage van de Neder
landse Vereniging van Filmdistributeurs (NVF)
en de Nederlandse Vereniging van Bioscoop
exploitanten (NVB)

#361

De volgende Filmkrant verschijnt op donderdag 16 januari

nymphomaniac
Lars von Triers vaginamonologen k 6

artikelen

k 11 Leonardo DiCaprio Scorsese’s Mytho Man
k 18 Filmromans Nederlandse schrijvers ontdekken
de cinema k 20 Jaaroverzicht 2013 Ground control
to Major Tom k 22 15 jaar Telefilm Van Ochtend
zwemmers tot Cloaca, van Suzy Q tot Skin, k 23
Nederlandse klassiekers opnieuw bekeken Het
geheim van Delft, De Jantjes, Komedie om geld,

De Jantjes k 25

Makkers staakt uw wild geraas, Dokter Pulder zaait
papavers, De smaak van water, De stilte rond
Christine M., De witte waan, Zusje k 49 Jaar
overzicht Thuiskijken Einde van het bezit

recensies

k 9 Ne me quitte pas Zelfs de boom is verdwenen
k 10 The Wolf of Wall Street Wolf in maatkleren
k 13 The Congress Wervelwind van ideeën
k 15 Fruitvale Station De aanloop naar het drama
k 17 Philomena Verbijsterende onthullingen
k 35 The Secret Life of Walter Mitty Professione:
dagdromer Violette Ongemakkelijk openhartig
k 36 All is Lost Inderdaad. All is lost Much Ado
About Nothing Doe-het-zelf Shakespearen
k 37 Hemel op aarde Barsten in de cocon van een
Limburgse jeugd Wakker in een boze droom Leven
in angst Poetins Olympische Droom De nachtmerrie
van Sotsji k 50 Hannibal Vat vol tegenstrijdigheden
Heaven’s Gate Occupy Main Street

5

de Filmkrant
#361 januari 2014

Niet te missen!

filmkrant.nl

De vijf must-see films van deze maand
1 Nymphomaniac k 7
2 The Wolf of Wall Street k 10
3 Violette k 35
4 Philomena k 17
5 Ne me quitte pas k 9

Elke maand is er veel meer Filmkrant dan er in de
Filmkrant past. Op filmkrant.nl, staan dagelijkse
nieuwtjes, webrubrieken en extra lange interviews
en recensies.

sanne vogel
Actrice, schrijfster en filmmaakster
Sanne Vogel ziet in een horrorfilm de
Vagina Dentata.

k Amstelfilm wil day-on-date release

k 3 Redactioneel k 5 Filmkrant.nl Selectie uit het
online nieuws k 5 Niet te missen! k Column Sanne
Vogel over Vagina Dentata k 35 Kort Alle andere
films k 38 Agenda plus evenementen, pers en
sterren k 45 Het andere kijken Ebele Wybenga over
de optelsom van eenlingen k 47 Boeken Joe Dante
k 53 World Wide Angle Adrian Martin over ergens
anders k 54 Actie! Op de set van Jongen

interviews

k 6 Stellan Skarsgård over Nymphoma
niac ‘Soms zou ik willen dat ik geen piemel
had’ k 13 Ari Folman over The Congres
‘Niemand wil zichzelf zijn’ k 14 Ryan
Coogler over Fruitvale Station ‘De tikken
de klok’ k 16 Stephen Frears en Steve
Coogan over Philomena ‘De macht van de
leugen’ k 51 Andrew Bujalski over Com
puter Chess ‘Ik wil het mezelf zo moeilijk
mogelijk maken’

k Doorstart Provadja Alkmaar

Na een lange en stugge strijd wierp filmtheater Provadja in
Alkmaar een paar maanden geleden de handdoek in de ring.
Doorgaan als onderdeel van Jochems Theaters was geen
optie. Het bestuur stapte op en de programmering stopte op 1
december. Vrijwilligers zijn nu bezig met een doorstart onder
de naam Filmhuis Alkmaar. “We zijn bezig met de oprichting
van een nieuwe stichting, Filmhuis Alkmaar”, vertelt voormalig vrijwilliger en kersvers bestuurslid Jasper Donkers.
“Veertig à vijftig van de zeventig actieve vrijwilligers zijn met
ons meegegaan. Voor betaalde krachten — we hadden er acht
— is nu helaas geen plaats. We onderhandelen nog met de
gemeente over subsidie. Dat ligt lager dan wat Provadja
kreeg, op 148.000 euro voor 2014, en daarom hopen we ook
op een huurverlaging.” Om de kosten te drukken zal in eerste
instantie alleen het filmhuis een doorstart maken. Ook in de
programmering moeten we een stap terug doen. We hopen
op 1 maart open te gaan.”

k Marwan Kenzari Shooting Star

Marwan Kenzari, bekend van Wolf en Loft, is uitgekozen om
deel te nemen aan het Shooting Star-evenement tijdens het
filmfestival van Berlijn. Een internationale jury koos uit 24
nominaties tien veelbelovende acteurs. Kenzari (1983) studeerde in 2009 af aan de Toneelacademie in Maastricht en
werkte daarna bij Toneelgroep Amsterdam. Afgelopen jaar
speelde hij in Wolf, de tweede speelfilm van Jim Taihuttu.
Zijn vertolking van kickbokser Majid leverde hem een Gouden Kalf voor beste acteur op. Komend jaar is Kenzari te zien
in drie bioscoopfilms. Hij speelt de hoofdrol in Hartenstraat
van Sanne Vogel en de thriller Bloedlink van Joram Lürsen. In
Lucia de B. van Paula van der Oest heeft hij een bijrol.

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.

Het nieuwe boek van Paul Ruven
en Marian Batavier: “Rijk door 1 zin.
Het gouden filmidee”.

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.”

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 verkoopbaar maken.

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.

ZIN

Een uitgave van de Theatrebookshop;
vanaf half september daar verkrijgbaar voor €19,95.

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.

P au l R u ven & M a r i a n B a t a vi e r

LEES HET
VANDAAG!

BEKENDE FILMMAKERS PAUL RUVEN
EN MARIAN BATAVIER WERKTEN
O.A. MEE AAN ‘ALASKA’, DAT EEN
OSCAR VOOR BESTE BUITENLANDSE
STUDENTENFILM WON.

advertentie

Deze uitgave werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van het
Nederlands Fonds voor de Film.

colofon
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FILM
IDEE

IEDEREEN
KAN HET!

Edo Dijksterhuis

het gouden

rubrieken

FI LM I DEE

Violette k 35

De bioscoopbranche is mordicus tegen, maar distributeur
Amstelfilm denkt dat de gelijktijdige release van films in theater en via VOD kan werken — voor een bepaald soort film.
Omdat meten weten is, doet de distributeur vanaf 16 januari
een experiment. For Those in Peril krijgt een zogenaamde
day-on-date release, waardoor de film zowel in het theater
als thuis te zien is. Het day-on-date release experiment is
onderdeel van TIDE, het programma dat vanuit de Europese
Commissie is opgezet om te zien hoe gelijktijdige release uitpakt. De theaters hebben zich er tijdens de jaarlijkse Europa
Cinemas-bijeenkomst tegen uitgesproken. “Maar er zijn
genoeg theaters die er geen angst voor hebben”, verzekert
Carlo Dias, hoofd sales van Amstelfilm. “Anders zouden ze
ook niet For Those in Peril programmeren.”

Ik dacht laat ik eens iets kijken waar ik nog
nooit van heb gehoord. Even geen romcom, arthouse, coming of age of kostuumdrama, maar
horror. Op Netflix zag ik een interessante foto
van een depressief meisje in een bad. Een lekker gestileerde poster met in rode letters de titel ‘Teeth’. Ik las de omschrijving: Dawn onderdrukt haar seksuele lusten door het boegbeeld
van de lokale kuisheidsbeweging te worden. Als
ze wordt aangerand, ontdekt ze dat haar vagina
scherpe tanden heeft. Ik las de tekst nog eens.
Ik vraag me af hoe dit creatieve proces is gegaan. Ergens in Amerika is ene Mitchell Lichtenstein op een ochtend wakker geworden,
misschien bakte hij een eitje als ontbijt, of
waarschijnlijk een worstje. Waarschijnlijk at hij
het worstje en besefte dat het toch echt op een
penis leek. Waarschijnlijk beet hij een stuk van
de worst af en ging er opeens een horrorlampje
in zijn hoofd branden. Hoe zou het zijn als ik
een film maak over een bijtende vagina? Of hij
studeerde mythologie en de mythe Vagina Dentata heeft hem in de studiebanken zo gefascineerd of bang gemaakt dat hij er jaren later nog
over droomde en niet anders kon dan er een
film over maken. Maar dan. Ik zie mezelf al aankomen bij een producent: ‘Jongens ik wil een
film maken over een meisje dat scherpe tanden
in haar vagina heeft, topidee, toch?’ Ik zie de
dames en heren bij het Filmfonds elkaar over
hun leesbrillen aanstaren als ze de synopsis lezen… Of stel je voor dat je als jonge actrice
wordt gebeld door een castingbureau: ‘We willen dat je komt casten voor een hoofdrol.’ Je
doet een dansje in je woonkamer en vraagt:
‘Wat voor rol is het?’ Je hoort de castingdirector mompelen: ‘Het gaat om de rol van een
meisje met een vleesetende kut, we dachten
meteen aan jou.’ Mijn fascinatie voor een filmmaker die een succesvolle film heeft weten te
maken over een getande vagina maakt mij
nieuwsgierig naar het eindresultaat. Ik druk op
play. Onder begeleiding van spannende drums
en een trieste piano verschijnt er een treurig
Amerikaans dorp in beeld. Een doorsnee huis
doemt op in het beeld. Hier woont ze dan, onze
getergde heldin die tijdens haar seksuele ontwikkeling tot de verschrikkelijke ontdekking
komt dat ze nooit normaal de liefde zal kunnen
bedrijven omdat haar geslachtsdeel dat van
haar geliefde zal verslinden. Een tragische aandoening. Tot ze erachter komt dat haar ‘probleempje’ wel een ijzersterk wapen is tegen
kwaadaardige mannen. Ik ga maar niet te veel
inhoudelijk vertellen omdat ik eigenlijk vind dat
iedereen deze bizarre film zelf moet kijken. Een
paar dagen later gaat toch steeds weer die
vraag door mijn hoofd: hoe kwam Lichtenstein
op het idee? Zou hij zelf ooit bijna zijn mannelijkheid zijn verloren aan deze mythe? Of heeft
hij een puberende dochter waar hij zich zorgen
over maakt en van wie hij hoopt dat ze gezegend is met zo’n machtig wapen? Ik google zijn
naam en vind een interview. Het waseen professor op de universiteit die hem vertelde over
de mythe van de getande vagina. En die actrice
Jess Weixler won ook nog de special jury prize
op het Sundance Film Festival, voor haar vertolking van de moordlustige Punani. Dus voor
iedereen die tijdens de kerstdagen kotsmisselijk wordt van olijke kerstmannen en rendieren,
jullie weten nu welke film je nog kunt kijken.

Sanne Vogel
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Stellan Skarsgård over Nymphomaniac

Soms zou ik willen dat
Lars von Trier praat niet meer met de
pers. Maar zijn vaste acteur Stellan
Skarsgård, die ook weer een belangrijke rol heeft in Von Triers seksevangelie
Nymphomaniac, weet misschien nog
wel beter waar het allemaal over gaat. 
Door Jan Pieter Ekker

“Hebben jullie de film gezien? Ik probeer van jullie gezichten af te lezen wat jullie ervan vinden.” Terwijl hij in
een suite van het 5-sterrenhotel D’Angleterre in Kopenhagen in zijn kopje thee roert, kijkt de Zweedse acteur
Stellan Skarsgård (Göteborg, 1951) het kringetje journalisten rond. De wedervraag, of hij bang is voor de reacties, beantwoordt hij met een resoluut ‘nee’. “Absoluut
niet. Maar normaal gesproken laat ik een film voor wat
hij is zodra ik klaar ben met de opnamen. Dan moet de
regisseur het verder maar doen. Maar Lars praat niet,
daarom zit ik hier. Ik zeg het er maar even bij: ik kan niet
namens hem praten, alleen namens mezelf.”
Lars – voor alle duidelijkheid – is Lars von Trier. De
Deense provocateur-regisseur doet er het zwijgen toe
sinds hij zichzelf in mei 2011, tijdens een inmiddels berucht geworden persconferentie op het festival van
Cannes, hoorde zeggen dat hij een nazi is. Tijdens dezelfde persconferentie ontvouwde Von Trier plannen
voor een drie tot vier uur durende pornofilm met de Melancholia-actrices Kirsten Dunst en Charlotte Gains-

bourg in de hoofdrollen. En “lots of uncomfortable sex”.
De film is er nu: Nymphomaniac. Skarsgård – die
eerder al te zien was in Von Triers miniserie The Kingdom (1994), Breaking the Waves (1996), Dancer in the
Dark (2000), Dogville (2003) en Melancholia (2011) – is
erin te zien als Seligman, een joodse eenzaat die op de
avond voor kerst een zwaargewonde vrouw (Joe, gespeeld door Charlotte Gainsbourg) op straat vindt. Hij
voert haar mee naar zijn Spartaanse appartement, legt
haar op bed, schenkt een kopje thee voor haar in, en zij
begint te vertellen.
Wat is Nymphomaniac volgens u voor een film? “Een
film zoals ik nog nooit eerder heb gezien. Maar dat is eigenlijk altijd zo bij Lars. Het is een film als een roman,
hij is heel literair, met talrijke zijpaden. Je kunt zien dat
Lars ter inspiratie Prousts A la recherche du temps perdu
heeft gelezen. Het belangrijkste verschil tussen beide
versies is dat er een paar zijlijnen ontbreken. Gelukkig
zijn er genoeg verhalen overgebleven, de film zou volgens mij veel saaier zijn geweest, als het een lineair verhaal was geweest. Het is een soort wandtapijt; een alomvattende studie naar wat als afwijkend gedrag wordt
gezien. Wat er verder is gesneuveld? Pompende lichaamsdelen. Veel pompende lichaamsdelen.”
Zit er iets van Von Trier in uw personage? “Er zit een
deel van Lars in ieder personage, zowel in Seligman als

in de nymfomane Joe. Joe is wat gecompliceerder; zij is
gebaseerd op zijn gevoel dat hij anders is, denk ik. Dat
de samenleving hem een vreemde snuiter vindt. Dat
deelt hij met Joe, en daar probeert hij mee te leven. Er zit
in ál zijn vrouwelijke hoofdrollen veel van hemzelf.
Soms zou ik willen dat ik geen piemel had, dan zou ik
ook de smeuïge rollen kunnen spelen, want die schrijft
Lars nu eenmaal voor vrouwen. Nee, ik was niet teleurgesteld dat ik niet naar bed mocht met Charlotte Gainsbourg. Ik heb meer dan genoeg geneukt; ik heb acht
kinderen. En ik heb mijn piemel al in tientallen films laten zien.
Seligman representeert vooral de nerderige kant van
Lars; die fetisj voor feiten, boeken en triviale kennis…
Vliegvissen is ook iets dat Lars graag doet. Zelf ben ik
niet zo’n outdoor-mens. Ik eet graag vis, dat wel.”
Is het zwaar om in een film van Lars von Trier te spelen? “Nee, dat is een misverstand. Lars is helemaal niet
zo veeleisend. De sfeer op de set was luchtig, iedereen
maakte grapjes. Wat wel zwaar was, was dat ik 90 pagina’s tekst uit mijn hoofd moest leren, en dat we maar
tien dagen hadden om al mijn scènes op te nemen. Maar
het was ook fijn; het is een bijzondere ervaring om zo
lang met slechts één andere acteur in een kleine ruimte
te zijn. Dat schept een band, en het wordt daardoor heel
intiem.”
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Vaginamonologen
Het seksuele evangelie volgens Lars
von Trier. In twee gekuiste delen, meldt
de disclaimer.
Nadat de camera minutenlang door een
labyrint van – nep ogende – bakstenen
muren is gegleden, houdt hij stil bij een
vrouw die voor dood op het trottoir ligt. Er
dwarrelt sneeuw naar beneden. Alhoewel,
sneeuw kun je het nauwelijks noemen; het is
natter. Viezer. Op de soundtrack zet snoeihard Führe mich van Rammstein in.
Een man buigt zich over de vrouw. “U hebt
een ongeluk gehad”, zegt hij. “U hebt een
ambulance nodig.” De vrouw wil geen ambulance, en ook geen politie; ze wil wel een
kopje thee met melk. “Dan moet je met me
mee”, zegt de man. “Ik serveer geen thee op
straat.”
In zijn Spartaans ingerichte woning (aan
de muur hangt alleen een Russische icoon)

vraagt Seligman (Stellan Skarsgård) wat er is
gebeurd. “Ik ben een slecht mens”, antwoordt Joe (Charlotte Gainsbourg). “Dat
bestaat niet”, riposteert hij. “Wilt u er misschien over praten?” “Ik zou niet weten waar
ik moet beginnen”, zegt zij weer. “Maar als je
het écht wilt begrijpen, moet ik het hele verhaal vertellen. En dat is lang en immoreel.”
Vervolgens begint de vrouw haar levensverhaal te vertellen; het is een aaneenschakeling van seksuele aberraties, opgedeeld in
hoofdstukken met welluidende titels als
Delirium en The Eastern and the Western
Church. De vrouw vertelt, de film maakt een
sprong in de tijd en we zien hoe ze al op jonge
leeftijd rebelleert tegen de liefde. Liefde is
lust met jaloezie, seks is veel en veel beter,
vindt het mooie meisje, dat het met zo veel
mannen doet dat ze ze niet meer uit elkaar
kan houden.
Seligman, een wat vreemde, joodse een-

zaat, kijkt er nauwelijks van op. Hij is een al
begrip, stelt af en toe een vraag (“Voelde je je
goed of voelde je je slecht?”), vergoelijkt en
vat het een en ander adequaat samen: “Dus
je was met al die mannen, en toch voelde je je
eenzaam?!”
Nymphomaniac bevat, zoals Von Trier had
aangekondigd, veel frontaal naakt en talrijke
expliciete seksscènes, waaraan je gek genoeg
redelijk snel went. De seks wordt afgewisseld
met verhandelingen over vliegvissen en de
volgorde waarin mensen hun nagels knippen, over het jodendom, Bach en essen, de
mooiste bomen van allemaal. Von Trier versnelt en gebruikt split screen; er verschijnen
van betekenis zwangere getallen in beeld en
er is een hoofdstuk in zwart-wit. Tijdens de
aftiteling van het eerste deel zijn er al beelden te zien van het nóg explicietere tweede
deel (de nymfomane Joe met twee enorme
zwarte mannen, Joe met een sm-meester
met een engelenvoorkomen).
De cast bestaat uit een interessante mix
van Von Trier-habitués, gerespecteerde
Deense (theater)acteurs (Nicolas Bro, Jens

Albinus) en Hollywoodsterren (Shia LaBeouf, Christian Slater en Uma Thurman – die
een even groteteske als huiveringwekkende
rol speelt als bedrogen echtgenote). De Britse
Stacy Martin, die de jonge Joe speelt, maakt
een debuut dat zij en de kijker nooit meer
zullen vergeten.
Von Trier trekt, kortom, alle registers
open. Het maakt dat het eerste deel voorbij
vliegt, en dat je het tweede deel zo snel
mogelijk ook wilt zien. Het maakt ook
benieuwd naar de film die de Deense provocateur werkelijk voor ogen stond; deel 1
wordt voorafgegaan door een disclaimer.
Daarin staat dat het een ingekorte, gecensureerde versie is, gemaakt met Von Triers toestemming, maar zonder zijn medewerking.
Jan Pieter Ekker

»»»»»

Nymphomaniac denemarken/duitsland/
frankrijk/belgië/groot-brittannië, 2013 | regie
Lars von Trier | 110 minuten | Met Charlotte
Gainsbourg, Stellan Skarsgård, Stacy Martin |
Distributie Wild Bunch | Te zien vanaf 26 december

t ik geen piemel had
Is Von Trier veel veranderd sinds u voor het eerst met
hem werkte, aan The Kingdom en Breaking the Waves? “Hij is nu meer relaxed, hij vertrouwt zijn acteurs
meer. Zijn eerste films waren heel gecontroleerd: Lars
showde wat hij allemaal in zijn mars had als filmregisseur. Dat bereikte een hoogtepunt – of dieptepunt –
met Europa. Fantastisch hoor, maar zo dood als een
pier, omdat hij iedere beweging, ieder zuchtje van de
acteurs had uitgedacht. Dat besefte hij zelf ook. Daarom
maakte hij The Kingdom, Breaking the Waves en The Idiots, waarin de acteurs helemaal los mochten gaan. Met
Dogville en Manderlay ging hij nóg een stapje verder, dat
was eigenlijk alleen nog maar acteurs en tekst. Nu gebruikt hij weer meer filmische middelen. Bij de opnamen van Nymphomaniac zag ik weer dolly shots, er was
zelfs een kraan op de set! Het goede is dat zijn acteurs
nog steeds hun gang mogen gaan.”
Waarmee mogen de acteurs precies aan de gang? Wat
staat er op papier? “Lars schrijft geen heel realistische,
uit het leven gegrepen teksten. Het zijn een soort versjes
van een hyperintelligent kind. Kraakhelder, maar ook
een beetje gestoord. Het is mijn werk dat tot leven bren-

gen. We praten er van tevoren nauwelijks over. We repeteren ook niet. Hij zet de camera neer en zegt ‘actie!’. Ik
kan vervolgens doen wat ik wil. En dan nog een keer, op
een andere manier. Het enige wat hij zegt is ‘goed’ of
‘dat was slecht’. Dan antwoord ik: ‘klopt Lars, maar dat
komt door jouw tekst’.
Is Nymphomaniac ook een reactie op wat er in Cannes is voorgevallen? “Dat schoot wel door mijn hoofd
toen ik het script las. Het gaat er ook over wat als geoorloofd gedrag wordt gezien in een samenleving; wat je
wel en wat je niet mag zeggen. Ik wil daar nog wel wat
over kwijt: ik was namelijk heel erg boos na die persconferentie. Niet door wat Lars zei, maar door de hypocriete reacties. Lars praatte in Cannes tegen journalisten die hem kenden en hij dacht dat hij zo’n grapje wel
kon maken. Iedereen wist dat hij geen nazi is, en toch
stond het op alle voorpagina’s. En die lafaards in Cannes lieten Lars vervolgens zijn excuses aanbieden, wat
hij nog deed ook, en verklaarden hem vervolgens tot
persona non grata. Ongetwijfeld onder druk van sponsors als Mercedes, een van de hoofdsponsors van de
Tweede Wereldoorlog! Sindsdien praat Lars niet meer

Filmkrant.Live verzorgt in januari
en februari inleidingen bij Nympho
maniac.

The Movies Amsterdam 4 januari 21.15
(tussen de beide delen van de film in),
Dana Linssen

met journalisten, omdat hij bang is dat zijn woorden tegen hem worden gebruikt om meer kranten te verkopen.
Ik begrijp dat wel.”
Verwacht u dat Nymphomaniac ook weer voor een
schandaal zal zorgen? “Nee, hoewel de reacties overal
ter wereld anders zullen zijn. In Salt Lake City en Kabul
staan ze waarschijnlijk niet te springen. En de film zal
ook elders de tongen losmaken. Maar de discussie zal
anders zijn, dit zal hem niet beschadigen. Want waar
hebben we het nu over? Nymphomaniac is toch geen
pornofilm? Je kunt hem niet kijken en tegelijk rukken,
dat werkt niet. Dat hij heeft aangekondigd dat hij een
pornofilm ging maken, zegt niks. Dat is een Larsisme.
Als hij een meesterwerk heeft gemaakt, zegt hij dat het
een gedrocht is. Zo werkt het bij Lars. Ik vind Nymphomaniac ook niet erg erotisch. Het is verbazingwekkend
hoe snel je gewend bent aan alle seks, kutten en piemels;
het wordt al snel net zo gewoon als cruesli bij het ontbijt. Althans, dat vind ik. Maar ik ben opgevoed door
ouders die thuis de godganse dag naakt rondliepen.
Mijn klasgenoten dachten dat baby’s door de ooievaar
werden afgeleverd. Ik weet wel wie beter af was.”
o

Raadpleeg ook de agenda van uw filmtheater |
Voor meer informatie en boekingen

filmkrant.live@gmail.com

“Stunning.

Unlike anything you will ever see.

A truly special
cinematic experience.”
- Indiewire

12 D EC E MBE R IN DE BIO SC O O P

in januari o.a.
Breakfast at Tiffany’s (4K)

De digitale restauratie van Blake Edwards’ klassieker werd uitgevoerd naar aanleiding van de 50e
verjaardag van de film.
Vanaf 23/1
www.cinemien.nl

The Quay Brothers’ Universum

Tentoonstelling & filmprogramma
Grote tentoonstelling over het werk van de Amerikaanse gebroeders Quay. Animatiefilms, tekeningen en muziek-ensceneringen.
15/12/2013 t/m 9/3/2014

The Gaze

De nieuwe serie The Gaze laat zien hoe homoseksuele, lesbische en transgender regisseurs, -acteurs
en -scenarioschrijvers de filmgeschiedenis gestalte
hebben gegeven.
9/1 21.30

Jean-Pierre Melville Retrospectief

oliVier GourMet

Sandrine Kiberlain

emmanuelle Devos

Violette

een fil m Va n M a r t i n P r o v o s t

Eerbetoon aan de Franse regisseur Jean-Pierre Melville (1917-1973) met een overzicht van zijn films.
Met o.a. Le cercle rouge, Un flic en Le samouraï
9/1 – 31/1

Die andere Heimat + Q&A Edgar Reitz
Op 19 /1 (13.15) is regisseur Edgar Reitz te gast in
EYE. Die andere Heimat is het laatste deel van de
veelgeprezen kroniek over de inwoners van het
dorpje Schabbach.
Vanaf 16/1

Info & tickets:
eyeﬁlm.nl
vanaf 9 januari in de filmtheaters

9

de Filmkrant
#361 januari 2014

Zelfs de boom Ne me quitte pas

is verdwenen

De licht-absurdistische documentaire
Ne me quitte pas, die draaide in de
IDFA-hoofdcompetitie, laat op buitengewone wijze zien hoe vriendschap en
zelfdestructie hand in hand kunnen
gaan. Schuif aan bij de keukentafel bij
de Belgische Marcel en Bob.
door Mariska Graveland

Twee jaar lang dronken regisseurs Niels van Koevorden
en Sabine Lubbe Bakker mee met de zachtaardige, aan
drank verslaafde Marcel en Bob, twee melancholieke
zielen die elkaar hebben gevonden aan de keukentafel,
waar de fles altijd open staat.
De drinkenbroeders lijken onafscheidelijk, en maken
zelfs plannen om samen een eind aan hun leven te maken, en wel bij een zorgvuldig gekozen boom die Wachten op Godot-schrijver Samuel Beckett moet hebben
aangesproken. Want als Bob na een lange wandeling
door het bos eindelijk bij de plaats komt waar de boom
had moeten staan, blijkt de boom verdwenen, of Bob
moet verdwaald zijn. Ook het motto van het door Studio Godot geproduceerde Ne me quitte pas is van Beckett: “It is not everyday that we are needed.”
De Waalse Marcel en de Vlaamse Bob willen het liefst
verdwijnen en stoppen met denken, want hun gedachtes zijn te duister en overvloedig. Marcel en Bob zijn
geen excentriekelingen, want zoals zij zijn er velen.
Trillend als er geen alcohol wordt geschonken, gekweld
door een mislukt huwelijk, dat éne glaasje drinkend na

tien dagen droogstaan, en liegend over het aantal innames per dag. Op bezoek bij een verslavingsarts komt
Bob ermee weg als hij zegt dat hij een halve liter rum per
dag drinkt - Marcel onthult later dat het toch echt 1,5 liter is. Subtiel maar niet minder aangrijpend zijn de scènes waarin Marcel met zijn drie kinderen een armzalig
carnavalsfeestje bezoekt in een kroeg waar de kinderen
zich aan hem vastklampen.
Tragikomische, licht-absurdistische scènes zijn er
ook, zoals een gezamenlijk bezoek aan de tandarts en de
emmer water die Bob over het hoofd van de omgevallen
Marcel stort. Maar echt lachen wordt het nooit, daarvoor benaderen Van Koevorden en Lubbe Bakker de
twee mannen met te veel respect en zien ze hen terecht
niet als rariteit. Van Koevorden, die al indruk maakte
met zijn afstudeerdocumentaire aan de Filmacademie
Winterslaap in Lukomir, hanteerde zelf de camera, zodat de tweekoppige crew makkelijk bij de twee mannen
konden aanschuiven. Met groots resultaat: Ne me quitte
pas, gelardeerd met passende muziek van Françoise
Hardy, is een buitengewone documentaire over twee
mannen die elkaar op de been houden, maar elkaar ook
naar de ondergang leiden. Vriendschap en zelfdestructie gaan hier hand in hand.

de buitenwereld, bivakkeert hij een langere tijd bij de
mensen die hij filmt, zodat hij er een band mee kan
smeden. Beide regisseurs zijn geen antropoloog die van
een kritische afstand notities maken, maar proberen
een onderdeel te worden van de groep om een bepaald
soort nabijheid te krijgen. De twee mannen vragen om
een andere aanpak dan een inzichtelijke, journalistieke
reportage. Want Ne me quitte pas reikt verder dan de
borreltafel van Bob, het bestrijkt het hele leven.
Omdat de makers een documentaire niet gebruiken
voor een afstandelijke informatieoverdracht, worden de
precieze oorzaken van het overmatige alcoholgebruik
niet direct duidelijk. We moeten zelf naar deze mannen
kijken, tot het vellen van een oordeel worden we gelukkig niet uitgelokt. Dat deze mannen gevoelig, humoristisch en levenslustig zijn, lijkt in tegenspraak met hun
destructieve gedrag, maar juist deze karaktereigenschappen kunnen de behoefte aan opwekkende en bezwerende alcohol verhogen. Misschien wil Marcel wel
te veel in het leven maar lukt het hem zelden om aan de
zelfopgelegde eisen te voldoen. Bob lijkt zich ondertussen te hebben neergelegd bij de zwaarte van het bestaan
en gebruikt de alcohol als een laatste medicijn. Want we
zijn niet iedere dag nodig.

Bivakkeren

Niels van Koevorden lijkt met zijn eerste lange documentaire zijn draaimethode te hebben gevonden. Net
als in Winterslaap in Lukomir, over een dorpje in Bosnië
en Herzegovina dat in de winter totaal is afgesloten van

Ne me quitte pas »»»»» Nederland/België, 2013 | Regie Niels van Koevorden, Sabine
Lubbe Bakker | 106 minuten | Distributie Mokum | Te zien vanaf 5 december
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The Wolf of Wall Street

Wolf in maatkler
Als toekomstige generaties ongeremd
kapitalisme in actie willen zien, hoeven
ze alleen maar The Wolf of Wall Street
te bekijken. Martin Scorsese voert hier
de beurshandelaren van de jaren negentig op als Goodfellas in Armani-pakDoor Mark van den Tempel
ken.
Dat de Amerikaanse effectenbeurs bevolkt wordt door
hyena’s weten we. Maar wanneer iemand furore maakt
als de ‘Wolf van Wall Street’, moet hij wel een speciaal
geval zijn. Dat was Jordan Belfort dan ook. Als oprichter
van beleggingsfirma Stratton Oakmont leidde hij begin
jaren negentig een leger van beurshandelaren met maar
een opdracht: waardeloze aandelen verkopen tegen absurde winstmarges. Belfort hield dit jaren vol en werd
gillend rijk. Eenmaal tegen de lamp gelopen koos hij ervoor zijn naaste medewerkers aan de FBI te verlinken in
ruil voor strafvermindering.
In de film over Belforts leven voert Martin Scorsese
Jordan op als de klootzak die hij was. Hij snuift coke van
de kont van hoeren, laat vrienden en familie miljoenen
aan cash naar Zwitserland smokkelen en slikt kalmerende Quaaludes als Tic Tacs. Zijn leven is een perma-

nente gangster rap-video. Bestuursvergaderingen worden besteed aan de vraag of je dwergen alleen maar mag
werpen, of ze ook hun broek mag uittrekken. Op een gegeven moment zijn er zoveel prostituees actief op de
beursvloer van Stratton Oakmont dat de firma een ‘fuck
free zone’ moet instellen.
Prachtig materiaal natuurlijk voor een regisseur die
graag de vinger aan de pols van de tijdgeest legt. Dit waren gulzige jaren voor speculanten, en niemand was
gulziger dan Jordan Belfort. “You have half the money
in the world, why you want the other half”, vraagt zijn
vader hem terecht. Jordan heeft wel wat gemeenplaatsen klaar, als “Money makes you a better person”, of:
“There is no nobility to poverty.” Maar de vraag echt beantwoorden doet hij niet.
En Scorsese eigenlijk ook niet. De regisseur wil hier
niet moraliseren, waardoor The Wolf of Wall Street
nooit Oliver Stone’s Wall Street wordt. Een satire is het
ook niet, om dezelfde reden waarom je geen satire over
de mode-industrie kunt maken: deze werkelijkheid is
van zichzelf al krankzinnig. Vermaken doet Wolf wel:
met bakken. Het is een fantastisch kijkspel. Geestig
ook, getuige de scène waarin Belfort spastisch van de
pillen zijn peperdure Ferrari thuis probeert te krijgen.

Naast de virtuoos gefilmde bacchanalen wordt er
hier en daar zo goed geacteerd dat je je vingers erbij kunt
aflikken. Matthew McConaughey’s optreden als mentor
is een vroeg hoogtepunt, en verderop zit een wonderlijk
erotische uitwisseling tussen DiCaprio en Joanna Lumley. DiCaprio speelt vermoedelijk zijn beste Scorsese-rol hier, of in elk geval de meest intense.
Maar in de drie uren van Wolf slaat de balans toch
wel sterk door in de richting van een hedonistische
overkill. Nooit zien we de investeerders ten koste waarvan Belfort zijn fortuin vergaarde. En de vasthoudende
FBI-agent met zijn goedkope confectiepakken krijgt te
weinig tijd om te beklijven. Net als Goodfellas, de Scorsese-film waarmee hij het meeste gemeen heeft, barst
The Wolf of Wall Street van dynamiek en vitaliteit. Maar
na afloop voel je je toch een beetje schuldig dat je er zo
van hebt genoten.

The Wolf of Wall Street »»»»» VS, 2013 |
Regie Martin Scorsese | 180 minuten | Met Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Matthew McConaughey | Distributie Dutch Film Works | Te zien
vanaf 9 januari
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Leonardo DiCaprio

Martin
Scorsese’s
Mytho Man
The Wolf of Wall Street is Martin
Scorsese’s vijfde film met Leonardo
DiCaprio in de hoofdrol. DiCaprio is
Scorseses nieuwe inspiratiebron, de
opvolger van Robert De Niro. En hij
wordt alleen maar beter.
Door Laura van Zuylen

Extravagante engerd in Django Unchained
(Quentin Tarantino, 2012), verongelijkte
materialist in The Great Gatsby (Baz Luhrmann, 2013) en glibberige handelaar in The
Wolf of Wall Street (Martin Scorsese, 2013):
Leonardo DiCaprio (1974) heeft het sentimentele jochie uit Titanic (James Cameron,
1997) glansrijk van zich afgeschud om plaats
te maken voor een grillige en gevaarlijke
avonturier, die snuift en fronst en een
gelaagd pantser heeft waar heel wat lastiger
doorheen te breken valt. De afgelopen tien
jaar heeft hij zich uiteenlopende rollen aangemeten, waarin hij bijna altijd een held was,
maar wel een met mankementen.
Geen wonder dat Martin Scorsese voor
DiCaprio viel toen hij de dertig naderde. In
Gangs of New York (Scorsese, 2002) is hij zijn
puppyvacht verloren maar is zijn jongensachtigheid bewaard gebleven. Hij betovert
met het unieke timbre van zijn stem, dat diep
en breekbaar tegelijkertijd is. Zijn voice-overs lokken je mee en zuigen je het verhaal in, want zijn woorden blijven fluisterend in je hoofd weergalmen. Tegelijkertijd
klinkt er in die stem iets broeierigs. DiCaprio
lijkt met zijn knappe kop, blonde haar en
atletische lijf een all-American boy, maar hij
is het niet. Zijn wenkbrauwen zitten laag
boven zijn ogen en zijn permanente frons
insinueert een verborgen geschiedenis en
geeft je het gevoel dat hij iets achterhoudt.

Zoon

Dat is een kwaliteit die Scorsese steeds op
nieuw opzoekt. Hij houdt van onverschrokken, explosieve jongemannen. Jarenlang was
het ongeleide projectiel Robert De Niro zijn
muze. Die is spannend omdat je nooit kun
voorspellen wat hij gaat doen. Niet voor niets
is zijn monoloog in Mean Streets (1973)
legendarisch geworden, waarin hij als
‘Johnny Boy’ minutenlang uitlegt waarom hij
geen geld kan terugbetalen omdat hij zo
depressief is. De Niro heeft de ultieme haaldie-grijns-van-je-gezicht-kop, waarmee hij
zonder woorden direct de boel becommentarieert. Hij zorgt voor reuring. Hij en Scorsese
groeiden samen als acteur en regisseur op in
Hollywood en het lijkt of de twee als vrien-

den kwajongensstreken zijn gaan uithalen,
met gevaarlijke films en een dik Italiaans
accent.
Als De Niro Scorseses vriend is, dan is
DiCaprio zijn zoon. En in een zoon zoek je
iets anders dan in een vriend. Waar hij De
Niro zichzelf laat spelen, boetseert Scorsese
DiCaprio als Pygmalion. In Gangs of New
York laat DiCaprio een jonge, doelbewuste
activist zien, die zich met kennis van de
straat tegen de gevestigde orde verzet. Daar
borduurt Scorsese in The Departed (2006) op
voort, als hij DiCaprio een agent laat spelen
die het klappen van de zweep kent en infiltreert in een criminele organisatie. In de biopic The Aviator (2004) onderzoekt Scorsese
welke waanzin er in DiCaprio schuilt. Diens
vertolking van de ambitieuze vliegtuigpionier en regisseur Howard Hughes valt op
door de waarachtige manier waarop hij
smetvrees en dwangneuroses vormgeeft. In
Shutter Island (2010) gaat Scorsese met die
gekte verder als hij van DiCaprio een psychiatrische patiënt maakt, die denkt dat hij een
detective is. Opmerkelijk is hoe ver DiCaprio
je in zijn paranoia kan meeslepen. Scorsese
moet in deze film gezien hebben dat DiCaprio vertrouwen opwekt. En wat je daarmee
kunt doen.

Olympus

In The Wolf of Wall Street kijkt Scorsese hoe
veel rek er in dat vertrouwen zit en de sympathie die DiCaprio daarmee bij de toeschouwer oproept. De regisseur toont Wall
Street als de Olympus. Hier heersen Aphrodite, godin van de lust en schoonheid, Eros,
god van seksualiteit en verlangen en Dyonisos, god van drank, drugs en roes. Demeter
is verbannen, want in de wereld van de
maatpakken is alles cultuur, maakbaar en te
verkopen. De godin van de akkerbouw en de
natuur is overbodig. Ook Pallas Athene,
godin van de wijsheid, kunst en techniek
schittert door afwezigheid.
DiCaprio laat zich van talloze kanten zien,
soms woedend en eng, dan weer komisch en
charmant. Hij is Zeus, de oppergod, heersend over de aandelenwereld: overmoedig en
alles neukend wat los en vast zit. Maar hij is
ook Poseidon, god van zee en aardbevingen,
in zijn opvliegendheid en de manier waarop
hij alles naar zijn hand zet. We zien net
zozeer het wilde en zinneloze van Ares, de
god van de oorlog en hij is uitgekookt als
Hermes, god van de handel en beschermer
van de dieven.
DiCaprio is in The Wolf of Wall Street van
alle liefde gestript. Drie uur lang krijg je zo’n
overdaad aan tieten, coke en pillen voorgeschoteld dat je je smerig voelt als je eruit
komt. Wat de Olympus leek, blijkt de onderwereld. Wall Street is het afvoerputje van de
wereld waar alles te koop is en niets dus meer
van waarde. Maar Scorsese vertelt het niet
moralistisch – die conclusie laat hij je zelf
trekken. En uiteindelijk wankelt die uitkomst weer. DiCaprio staat voor de ultieme
taak om ons opnieuw zijn wereld in te trekken. En het lukt hem. We trappen er met
open ogen in. 
o
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Ari Folman over The Congress

‘Niemand wil zichzelf zijn’
“Er zit een scène in The Congress waarin de actrice
Robin Wright, het personage in de film, zich laat scannen. Toen ik die scène schreef, had ik eigenlijk geen idee
waar ik het over had, maar toen we hem wilden gaan
opnemen, zei de locatiescout in Los Angeles tegen me:
‘Man zo’n bedrijf hebben we hier verderop in de straat.’
Ik was geshockeerd. We gingen er naar toe en het was
verschrikkelijk. Duizenden witte lampen. Na twee
minuten scannen ben je verblind. Die technologie is er
dus gewoon al. Het is dat ik het je nu vertel, anders zou
je niet geloven dat het meisje in het demonstratiefilmpje een gescande actrice is. Hoe men dat verder in de
toekomst gaat gebruiken, kan ik niet voorspellen.
“Of wel. Ik kan voor Stanislav Lem spelen en bedenken hoe de huidige technologie zich in de toekomst ver-

der zal ontwikkelen. Mijn kinderen zijn nu al de hele dag
met hun iPads en hun mobieltjes bezig. Denk je dat die
het over vijftien jaar iets kan schelen of een filmpersonage door een echte acteur wordt gespeeld of niet? Als
het in een videogame kan, kan het in een film ook. En als
films er goedkoper door worden, waarom niet. Als de
geldschieters het voor het zeggen hebben…
“Robin Wright was uitermate dapper. Ze zei: ‘Je mag
m’n leven hebben en m’n filmografie hebben, maar de
vrouw in de film is ‘Robin Wright’. Maar vraag me niet
om mezelf te zijn. Ik ga haar spelen. Ik ben niet de Robin
Wright in de film. Dat heeft het voor haar uiteindelijk
ook makkelijker gemaakt. Ze kon altijd zeggen: ‘Dit ben
ik niet. Dit is een filmfiguur.’ Haar rol zegt iets over onze
obsessie met roem. Iedereen wil Robin Wright zijn, nie-

Wervelwind van ideeën
De toekomst van de entertainment
industrie, het Syndroom van Usher,
Faust en een tweede leven in een hallucinogene wereld; de nieuwe film van
Ari Folman is een slechts ten dele
geslaagde, maar fascinerende wervelwind van ideeën.
Ari Folman (Waltz with Bashir) verbindt zijn
verfilming van het Poolse sciencefictionboek
The Futurological Congress (Stanislaw Lem,
1971) om te beginnen aan een gedachte die
niet eens meer zo futuristisch is. In The Congress krijgt actrice Robin Wright (optredend
onder eigen naam) van filmstudio ‘Miramount’ het aanbod zich van top tot teen te
laten inscannen. Talloze motion capture
acteurs in de game- of filmindustrie gaan
haar op dit moment voor.
Maar in The Congress gaat het verder. Studiobaas Jeff (Danny Huston) pepert de

actrice in dat ze te oud wordt voor Hollywood en formuleert de voorwaarden van
haar Faustiaanse laatste contract. Robin
krijgt een eenmalig bedrag waarmee ze zich
kan terugtrekken met haar twee kinderen, ze
mag nooit meer acteren en de studiobazen
zijn vrij om met haar beeltenis te doen wat ze
willen. ‘We want to own this thing called
Robin Wright.’ Robins agent (Harvey Keitel)
moedigt haar aan te tekenen. ‘No sciencefiction,’ probeert ze nog. Tevergeefs, want wanneer The Congress twintig jaar vooruitspringt in de tijd ziet ze tot haar verbazing
haar digitale evenbeeld rondrennen in de
nieuwe scifi-actiefilm Rebel Robot Robin.
Tegen die tijd hebben we met Robin ‘the
animated zone’ betreden en is The Congress
veranderd in een uitbundige animatiefilm
vol hallucinante kleuren en filmverwijzingen. De soepel golvende schepen, octopussen en bell boys doen denken aan de Silly

mand wil zichzelf zijn.
“Lem schreef zijn boek als allegorie voor het communisme. Ik was toen niet daar, dus ik kon dat niet direct
vertalen. Ik moest iets van mezelf toevoegen, en dat werd
de cinema. Toen ik het scenario schreef, had ik een
Griekse tragedie voor ogen, over een protagonist die haar
identiteit aan de duivel verkoopt in ruil voor eeuwige
jeugd en haar liefde opgeeft om haar zoon te terug te vinden, wat haar nooit zal lukken. Ze faalt en ze sterft. Maar
toen nam mijn menselijke kant het over. Niet om de film
toegankelijker of commerciëler te maken. Maar omdat er
hoop moest zijn. Mensen hebben hoop nodig.”

Symphonies van Walt Disney of Yellow Submarine van The Beatles. We ontmoeten een
getekende versie van Tom Cruise. In de
hotelfoyer lopen Jezus, Picasso en Frida
Kahlo. Robin verneemt er dat haar beeltenis,
met dank aan de farmaceutische afdeling
van Miramount, allang niet meer alleen voor
films wordt gebruikt. De wereld is veranderd
in één permanente, niet langer van de werkelijkheid te onderscheiden, chemische
vlucht.
Het boeiende, pessimistische toekomstbeeld in The Congress doet denken aan dat
van The Matrix, die deels op hetzelfde boek
is geïnspireerd. Robin is echter een veel passiever held dan Neo. Terwijl Folman zich
duidelijk zorgen maakt over die vlucht uit de
realiteit, laat zijn protagonist het maar een
beetje over zich heen komen. Robin wil niet
veel meer dan herenigd worden met haar
zoon Aaron (Kodi Smit-McPhee), een jongen
die aan een ziekte lijdt die hem langzaam
doof en blind maakt. Wat het Syndroom van
Usher en Aarons liefde voor vliegers in de
film doen, ligt op een symbolisch niveau te

Dana Linssen
Zie

filmkrant.nl voor het complete interview

zeer voor de hand en bezorgt de film, die
begon met het aankaarten van allerlei filosofische kwesties, een sentimentele en oppervlakkige slotakte.
Zo zijn er, naast vele interessante ideeën,
meer onevenwichtigheden. Opvallend is bijvoorbeeld, dat er juist in het ‘echte’ (live-action) deel van de film zo slecht geacteerd
wordt. Wright en Keitel worstelen met dialogen die steeds maar Folmans filosofische
intenties blijven onderstrepen. ‘The gift of
choice’, daar draait het om. We snappen het.
De eeuwige jeugd is een holle belofte en het
escapisme van de filmindustrie is verdorven.
De paradox is dat de filmmaker zichtbaar
meer plezier heeft – en geeft – met die bonte
geanimeerde fantasiewereld. Een film die
onder zijn eigen ambities bezwijkt, maar wel
op een boeiende en spectaculaire manier.
Barend de Voogd

»»»»»

The Congress VS, 2013 | Regie Ari Folman | 122
minuten | Met Robin Wright | Distributie
Cinéart| Te zien vanaf 9 januari
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Ryan Coogler over Fruitvale Station

De tikkende klok

Toen op het Fruitvale station in
de vroege uren van Nieuwjaars
dag 2009 een zwarte jongeman
werd doodgeschoten door een
blanke metro-agent stond Oak
land in vuur en vlam. “Ik was
getuige van de rellen, maar merk
te dat ze zonder effect bleven”,
zegt regisseur Ryan Coogler.
“Door met Fruitvale Station 90
minuten aandacht te krijgen
bereik ik meer dan door winkels
te vernielen.”

Door Ivo De Kock

Coogler en Michael B. Jordan op de set van Fruitvale Station
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Zijn fascinatie voor het verhaal van ras- en generatiegenoot Oscar Grant zette de jonge filmmaker Ryan Coogler niet aan tot een vlammende aanklacht maar tot een
intieme ‘de dag waarop je sterft’-tragedie. “Ik hou van
films waar de actie zich zoals bij Elephant en Do the
Right Thing afspeelt op één dag en je het gevoel van een
constant tikkende klok krijgt”, aldus Coogler. “Die
structuur laat het toe om spanning op te bouwen en
dramatiek te ontwikkelen.” Quentin Tarantino is alvast
gek van Fruitvale Station.
Vaak debuteren cineasten met een persoonlijk verhaal. Jij koos voor een fait divers. “Tijdens mijn studie
werd ik verliefd op film als kunstvorm en ontdekte ik dat
het een uitstekende uitlaatklep is voor emoties en vragen. Ik wil verhalen over gemarginaliseerde personages
vertellen, sociale onderwerpen aansnijden en stof leveren voor discussies. Film moet iets betekenen, dan kan
het mensen bewustmaken.”
Waarom zag je Fruitvale Station als een fictiefilm en
niet als een documentaire? “Eerst en vooral omwille
van de tijd. Het onderwerp is brandend actueel en ik
wou er zo snel mogelijk op inhaken. Aan een goede documentaire werk je lang. Je doet research, leert je onderwerp kennen, bent lang in de weer met getuigen en
nog langer met de montage. Daar komt nog bij dat aan
het einde van de rit documentaires minder bekeken
worden dan speelfilms. Bovendien brengt goede fictie je
dichter bij de personages. Mijn doel is mensen tijd laten
doorbrengen bij Oscar Grant.”
Je vertelt het verhaal vanuit zijn oogpunt. “Heel bewust.
Tijdens het proces raakte de zaak gepolitiseerd en dan
gaat de menselijkheid verloren. Terwijl een individu meer
is dan de som van elementen die hem politiek plaatsen.
De advocaten van de agent focusten op de slechte dingen
die ze bij Oscar vonden. Zijn arrestaties en misdrijven.
Daardoor werd hij herleid tot een crimineel en werd alles
bekeken vanuit een negatieve invalshoek. Zo was hij geen

De aanloop
naar het
drama
Fruitvale Station is goed geacteerd en
in een mooie naturalistische stijl
gefilmd, maar Ryan Coogler probeert
veel te nadrukkelijk zijn punt te maken.
De moord op de 22-jarige Oscar Grant III in
een metrostation in Oakland leidde in 2009
tot geschokte reacties en rellen. Twee amateurvideo’s zijn er gemaakt van het incident
op Nieuwjaarsdag. Fruitvale Station opent
ermee. Te zien is hoe leden van de Bay Area
Rapid Transit-politie een groepje mensen in
de boeien slaat op halte Fruitvale Station.
Oscar Grant zit op zijn knieën wanneer het
schot valt. De jonge Afro-Amerikaan overleed de volgende dag in het ziekenhuis.

vader, maar een man die een vrouw zwanger had gemaakt. Terwijl Grants advocaten dan weer alles onder de
mat veegden en hem voorstelden als een perfecte kerel,
een zinloos vermoorde sociale activist. Enkel wie dicht bij
Oscar stond, kende de ware tragedie en zag zijn goede én
slechte kanten. Niemand is immers helemaal goed of helemaal slecht. Omdat Oscar dood is en geen weerwoord
kan geven, vertel ik het verhaal vanuit zijn perspectief.
Wat mij interesseerde was niet hoe dit incident kon gebeuren, maar wel hoe Oscar in een situatie belandde die
zijn leven drastisch inkortte. Als 22-jarige heb je nog niet
alles op een rijtje en het tragische is dat Oscars leven beëindigd werd voor hij zichzelf kon vinden.”
Door niet te focussen op de politie hou je hun paranoia, racisme en machismo buiten beeld. “Het perspectief van agenten krijgt het publiek al zo vaak te zien.
Daarom leek het me interessanter om als verteller het
standpunt van het slachtoffer in te nemen. De agent die
Oscar doodschoot groeide op in Napa County. Een honderd procent ‘witte’ omgeving en als volwassene werd
hij, gewapend met een pistool en een badge, in de meest
multiculturele stad ter wereld losgelaten. Totaal onvoorbereid om met kleurlingen om te gaan. Zijn beeld
van zwarten was gekleurd door misdaad en dood. Het
probleem is dat zo iemand bij een confrontatie mensen
zoals Oscar niet als een mens behandelt, maar als een
archetype, een cliché. Dat ik zijn standpunt niet verder
uitspit heeft alles te maken met het feit dat hij er nog is,
hij kan zich nog verklaren en verdedigen, Oscar niet.”

Nieuwjaar zag hij als een nieuwe start, hij keek er naar
uit meer tijd door te brengen bij zijn dochter en dacht na
over manieren om te veranderen.”
Hoe moeilijk was het om geld te vinden voor een debuutfilm zonder sterren? “Ik had het geluk dat een
aantal van mijn korte films prijzen wonnen en dat ik opgemerkt werd door Significant Productions, Forest
Whitakers productiemaatschappij. Forest is geïnteresseerd in mensenrechtenthema’s en geeft jong talent
kansen. Toen ik hem in april 2011 duidelijk maakte hoe
nauw Fruitvale me aan het hart lag, omarmde hij meteen de film. Op dat moment zat ik nog op de filmschool. Nog voor ik afstudeerde begon ik te praten met
Oscars familie en vrienden. Ik ben als filmmaker begonnen om verhalen te vertellen die door zo veel mogelijk
mensen gezien worden en daarbij hielp het festival. De
Weinstein Company besloot de film na het Sundance
Festival uit te brengen en Cannes nam hem op in Un
Certain Regard. Een filmproductie is een auto die wanneer mensen instappen verandert in een kleine vrachtwagen waar weer meer mensen instappen, zodat het
een bus wordt. Je weet niet waar het eindigt.” 
o

Je benadrukt ook Oscars familieleven. Dat is warm,
ook al zijn er conflicten. “Opnieuw: dit wordt zelden
getoond. Door het familieleven van iemand als Oscar te
negeren kan men het gebeuren sneller wegzetten. Ironisch genoeg was die fatale dag heel huiselijk. Het verjaardagsfeestje van zijn moeder was extra belangrijk
omdat hij de vorige keer in de gevangenis zat. Volgens
zijn vrienden gedroeg hij zich erg vreemd, leek hij die
dag veel na te denken. Zijn moeders verjaardag en

Omstanders schoten de video’s die vrijwel
meteen op televisie verschenen.
De agent die de ongewapende Grant in de
rug schoot, werd veroordeeld voor doodslag
en zat een gevangenisstraf uit van twee jaar.
Dat doet natuurlijk niets af aan het verdriet
van de nabestaanden of de ongemakkelijke
politieke context, ook al is er in de video’s
niets dat direct wijst op racistische motieven. De agent verklaarde dat hij met een
taser-pistool had willen schieten, maar per
ongeluk zijn echte pistool greep.
De debuutfilm van Ryan Coogler concentreert zich op de aanloop naar het drama. In
Fruitvale Station volgen we Oscar Grant
(Michael B. Jordan) op Oudjaarsdag. Een
opzichtige tatoeage en een flashback over
zijn periode in de San Quentin-gevangenis,
vertellen ons dat hij niet altijd een lieverdje is
geweest. Het gevangenisbezoek van zijn
moeder betekende een keerpunt in zijn
leven. Tegenwoordig probeert hij met
Sophina en zijn vierjarige dochter Tatiana
een nieuw leven op te bouwen.
Dat is een worsteling. Oscar is zijn baan bij
de supermarkt net kwijtgeraakt. Wanneer de

bedrijfsleider weigert hem opnieuw in dienst
te nemen, is hij zijn woede nauwelijks de
baas. In zijn klerenkast ligt nog een grote zak
marihuana die hij zo zou kunnen verkopen.
“Ik wil opnieuw beginnen”, zegt hij. “Maar
het wil niet echt lukken.” Zijn moeder citeert
Oprah: het duurt dertig dagen om nieuwe
gewoontes aan te leren. Die tijd krijgt Oscar
echter niet. Wanneer hij met Sophina en wat
vrienden naar het vuurwerk wil gaan kijken
laten ze de auto staan en nemen de metro.
Fruitvale Station is goed geacteerd en in
een mooie naturalistische stijl gefilmd, maar
Coogler probeert veel te nadrukkelijk zijn
punt te maken. Natuurlijk weerstaat Oscar
de verleiding en gooit de marihuana in zee.
Hij heeft een prachtige, optimistische glimlach en straalt van liefde wanneer hij zijn
schattige dochtertje leert tandenpoetsen. ’s
Avonds eten ze allemaal gumbo bij grootmoeder en vertellen elkaar honderd keer dat
ze van elkaar houden. Het oogt af en toe te
veel als een moderne en iets rauwere versie
van The Cosby Show.
Oscar heeft het moeilijk, wil Coogler maar
zeggen, maar hij is een goede jongen die het

niet verdient te sterven. Waarschijnlijk is
iedereen die een bioscoopkaartje voor deze
film heeft gekocht, dat op voorhand met hem
eens. Dat de dood van Oscar bijvoorbeeld
ook reden zou kunnen zijn tot moedeloosheid (in zeker opzicht haalt Oscars gevangenisverleden hem in) of politieke verandering,
wordt nauwelijks aangekaart. Het blijft bij de
pamflettekst: politie doodt onschuldige
man. Zoiets moet natuurlijk nooit vergeten
worden, maar film kan zoveel meer. Misschien is het sterkste aan Fruitvale Station
daarom wel, dat de film zich bijna ongemerkt
afspeelt in een zwarte wereld. Oscar komt
zelden in aanraking met witte mensen. Niet
het incident, maar die schijnbaar vanzelfsprekende segregatie stemt tot nadenken.
Barend de Voogd

»»»»»

Fruitvale Station VS, 2013 | Regie Ryan Coogler | 85 minuten | Met Michael B. Jordan, Melonie Diaz | Distributie A-film| Te zien vanaf 2 januari
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Stephen Frears en Steve Coogan vonden elkaar in Philomena
op de grens van cynisme en sentiment. Of zoals Coogan zegt:
“Grappig zijn is niet makkelijk, maar oprecht zijn nog veel
Door Kees Driessen
moeilijker.”

De macht Stephen Frears en Steve Coogan over Philomena

van de leugen

Verbijsterende onthullingen
Stephen Frears’ Philomena gaat over
feiten die je bloed doen koken. De
woede neemt een beetje af dankzij het
tedere en evenwichtige script en het
fenomenale spel van Steve Coogan en
Judi Dench.
Martin Sixsmith, de schrijver van The Lost
Child of Philomena Lee, noemde het onlangs
in een interview een surrealistische ervaring
om zichzelf gespeeld te zien worden door
Steve Coogan. Toch is de beslissing om de
schrijver zo’n centrale rol te geven in de verfilming van zijn boek, een gelukkige.
Sixsmith is om te beginnen een fascinerend personage. Hij was BBC-correspondent
in Polen en Moskou ten tijde van de Koude
Oorlog en was een van de spindokters van
premier Tony Blair. Hij was niet de man die
op 9/11 voorstelde slecht nieuws onder de
berichten over de Twin Towers te begraven,
maar een soortgelijk schandaal kostte hem

maanden later wel zijn baan. Coogan portretteert Sixsmith aan het begin van Philomena met milde spot: enigszins depressief
en voorgoed genezen van de politiek. Thematisch kan het ook nauwelijks mooier: de
voormalige spindokter doet in Philomena
een reeks verbijsterende onthullingen.
Minstens zo’n fascinerend personage is de
oude Philomena Lee (Judi Dench). Het Ierse
dametje verbreekt na vijftig jaar opeens het
stilzwijgen en vertelt haar dochter dat ze als
tiener een kind heeft gekregen. Ze moest –
het waren de jaren 50 – haar baby afstaan
aan de Sisters of the Sacred Heart. ‘Gevallen
meisjes’ als Philomena moesten werken voor
de nonnen en bidden; hun kinderen belandden bij adoptieouders. Vijftig jaar zou haar
Anthony nu moeten zijn.
Veel zin in dit human interest-verhaal (“a
euphemism for stories about weak-minded,
ignorant people”) heeft Sixsmith aanvankelijk niet. Toch besluit hij Philomena te hel-

pen en de zoektocht zal de twee uiteindelijk
zelfs naar de Verenigde Staten voeren. Misschien is het die vrome glimlach van zuster
Claire die zijn argwaan wekt. Ze zegt niet te
weten waar Anthony is. Misschien is het de
weerloosheid van Philomena, een eenvoudige vrouw met een groot respect voor de
zusters. Misschien is het die verweerde grafsteen van een veertienjarige moeder in de
tuin van het klooster in Roscrea.
Het scenario van Coogan en Jeff Pope
maakt mooi werk van de twee tegengestelde
persoonlijkheden. Het naïeve dametje dat
trots is op haar gehuurde Vauxhall Cavalier,
maar Sixsmith ook verrast met een openhartig relaas van haar eerste seksuele ervaring:
“The thing is, I didn’t even know I had a clitoris, Martin!” De journalist is cynisch over
“what a lifetime of the Reader’s Digest, the
Daily Mail and romantic fiction can do to a
person”, maar smelt helemaal voor Philomena. Het ritje achterop een bagagewagen

op het vliegveld, waarin ze hem de volledige
inhoud van een van haar kasteelromannetjes
navertelt, is komisch goud. Het vormt
bovendien een prachtig tegenwicht voor de
afschuwelijke, treurige geschiedenis die in
Philomena schuilgaat.
Hoe eenvoudig deze film ook lijkt, Stephen Frears (My Beautiful Laundrette, The
Queen) schakelt ontzettend knap tussen
aanklacht, drama en komedie. Coogan en
Dench zijn fenomenaal. Net als The Magdalene Sisters (2002) slaat Philomena een van
de zwartste bladzijden open over het Ierse
katholicisme, maar hier overwint gelukkig
de troost. De Sisters of the Sacred Heart
waren uitstekende spindokters, maar de
ontroerende vriendschap tussen Philomena
Lee en haar journalist is sterker.
Barend de Voogd

»»»»»

Philomena GB/VS/FR, 2013 | Regie Stephen
Frears | 98 minuten | Met Judi Dench, Steve
Coogan | Distributie Paradiso | Te zien vanaf 9
januari
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Van Nederlanders wordt vaak gezegd dat we niet accepteren dat iemand boven het maaiveld uitsteekt, maar de
Britten kunnen er ook wat van. Stephen Frears (The
Queen) en Steve Coogan (24 Hour Party People), respectievelijk regisseur en coscenarist/coproducent/hoofdrolspeler van Philomena, halen tijdens een press junket
bij de première in Venetië zowel zichzelf als hogergeplaatsten naar beneden: instituten als de Britse tabloidpers en de Ierse katholieke kerk moeten het ontgelden.
Net als in de film, die is gebaseerd op een ware geschiedenis en in zijn toon eveneens luchtige zelfrelativering
combineert met een stevige aanklacht.
De katholieke kerk verkocht in de jaren vijftig Philomena’s buitenechtelijke kind in het geniep aan Amerikaanse adoptieouders. De tabloidpers – waarbij
Coogans personage Martin Sixsmith, auteur van het
oorspronkelijke boek, werkzaam is als journalist – is in
eerste instantie alleen geïnteresseerd in het commercieel uitmelken van Philomena’s geëmotioneerde pogingen haar zoon terug te vinden.

Komisch

Bij Steve Coogans zelfrelativering speelt mee dat hij
met Philomena zijn nek uitsteekt als dramatisch acteur;
sterke hoofdrollen als in 24 Hour Party People, The Trip
en zelfs The Look of Love leunden meer op humor (die in
Philomena overigens niet afwezig is). “Ik heb jarenlang
geprobeerd om ook eens in iets anders gecast te worden”, memoreert de acteur, die in Engeland vooral bekend is door zijn komische televisiepersonage Alan
Partridge, “maar ook na goede audities kreeg ik te horen: sorry, de regisseur ziet je toch te veel als komiek.”
En dus schreef Coogan dan maar een rol voor zichzelf.
Aangezien Philomena op het moment dat het interview plaatsvindt nog aan zijn zegetocht moest beginnen, was Coogans nervositeit begrijpelijk: als deze film
was mislukt was hij niet alleen als dramatisch acteur,
maar ook als dramatisch scenarist door de mand gevallen. De grootste angst had Coogan echter, vertelt hij,
toen Judi Dench ja zei tegen de titelrol. “Ik wilde haar
per se hebben, maar toen ze ja zei, dacht ik: oh mijn
God! Ik speel tegenover Judi Dench! Wat als die casting-agents nou eens gelijk hadden en ik niet goed genoeg ben? Alles in de film draait om het yin en yang van
die twee personen: als die niet werkt, heb je niks.”
“Oh mijn God” – kun je dat nog een standaarduitdrukking noemen, als Coogan later verwijst naar een
‘Damascaanse bekering’ verraadt hij zijn katholieke
achtergrond. “Dat katholicisme van het personage is van
mij en niet van Martin [Sixsmith]. Ik ben katholiek opgevoed, hij is van de Church of England. Het cynisme
van mijn personage, zijn afkeer van geïnstitutionaliseerde religie, is echt, is van mij. Daarom dacht ik ook dat ik
hem kon spelen.”
De nonnen komen er niet goed vanaf, hoewel Coogan
benadrukt dat hij geen simpele aanval op de katholieke
kerk wilde schrijven en er inderdaad, zoals dat gaat, één
goede non werkt in het klooster dat in de jaren vijftig
jonge vrouwen opvangt voor buitenechtelijke bevallingen en goed geld verdient aan het stiekem verkopen van
de hummels aan Amerikaanse adoptieouders. De toon
is, door de komische interacties tussen Coogans cyni-

Coogan en Frears op de set van Philomena

sche journalist en Dench’ koppige huisvrouw, niet zo
grimmig als in Peter Mullans thematisch verwante The
Magdalene Sisters (2002), maar het onderliggende
schandaal is even groot.

Afwimpelen

Die aanval op de katholieke kerk trok Frears aan, al relativeert hij, zoals altijd, elke rol die hijzelf heeft gespeeld
in de totstandkoming van Philomena. Je doet “wat op je
pad komt”, regisseren is niet meer dan “een beetje
snoeien zodat het verhaal bovenkomt” en over mogelijk
zijn beste film merkt hij tussen neus en lippen op dat hij
“helemaal geen zin had in The Queen”. Bovenal mag hij
– een favoriet stokpaardje – niet als intellectueel gezien
worden. Over Coogans personage: “Het is altijd bevredigend om te zien hoe dom intellectuelen zijn. Erg bevredigend.” In plaats daarvan positioneert Frears zich
traditiegetrouw aan de kant van de kleine luyden – in
dit geval Philomena, die de Bouquetreeks leest en met
tegelspreuken als ‘je reist wel eerste klas maar dat
maakt je nog geen eersteklaspersoon’ de boerenwijsheid in pacht blijkt te hebben.
Met de term ‘auteur’ hoef je dus bij Frears niet aan te
komen. En filmisch gezien getuigt zijn oeuvre, inclusief
Philomena, ook meer van vakmanschap dan van kunstzinnige inspiratie. Thematisch heeft Frears echter wel
degelijk de consistentie van een auteur. Naast films die
zich, in lijn met de Britse sociale traditie, verdiepen in de
buitenbeentjes van de lagere klasse (My Beautiful Laundrette, 1985; The Van, 1996; Dirty Pretty Things, 2002)
richt hij zijn camera en pijlen voortdurend op machtsbolwerken, waarvan hij het decorum en de morele leegte te
kijk zet. Dat geldt voor het koningshuis dat hij superieur
portretteerde in The Queen (2006), voor het hofleven dat
hij toonde in Dangerous Liaisons (1988) en Chéri (2009),
en ook, op een andere manier, voor de Tour de France:
Frears is bezig met een biopic over Lance Armstrong.
Philomena past zo, met zijn opkomen voor de kleine
vrouw en zijn aanval op de machtige Ierse katholieke

kerk, in Frears’ beide straatjes en dat verklaart de
souplesse waarmee de film in elkaar steekt. Ook de
macht van de leugen en de kwetsbaarheid van oprechtheid in het verhaal zijn voor Frears vertrouwd terrein.
Dit zei hij me ten tijde van Chéri: “In Dangerous Liaisons
was alles wat iedereen zei een leugen. Behalve Madame
de Tourvel, het personage van Michelle Pfeiffer. Zij
draagt geen masker – en zie wat er met haar gebeurt!”
De naïeve madame bezondigt zich aan echte liefde – en
betaalt daarvoor een hoge prijs.
In Philomena maakt de kerk op een vergelijkbare manier misbruik van Dench’ goedgelovigheid; eerst wanneer haar het kind wordt afgenomen en later als ze wordt
afgepoeierd bij haar onderzoek bij de oude nonnen. Dit
leidt naar de mooiste kronkel in het verhaal: er komt pas
schot in de zaak door het cynisme van de tabloidpers, die
zich vastbijt in het commercieel interessante verhaal.
Een tabloidpers waarmee, mag nog worden opgemerkt,
Coogan zelf publiekelijk overhoop heeft gelegen.
Het benadrukt dat, waar Frears meer richting cynisme neigt en Coogan richting sentiment, beiden vooral
schitteren waar die twee dingen overlappen en elkaar
overhoop halen. Omdat, zoals Coogan zegt, “grappig
zijn niet makkelijk is, maar oprecht zijn nog veel moeilijker”.
o

Filmkrant.Live verzorgt in januari en
februari inleidingen bij Philomena.
Cinecitta Tilburg 7 januari 14.00, Barend de
Voogd | Lieve Vrouw Amersfoort 9 januari
21.00, Barend de Voogd | Gigant Apeldoorn 3
februari 20.00, Barend de Voogd
Raadpleeg ook de agenda van uw filmtheater | Voor meer informatie en boekingen
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Filmromans

Nederlandse schrijvers

ontdekken de cinema
Dat de Nederlandse film zwaar leunt op
literatuurverfilmingen is bekend. Maar
in 2013 verschenen er ook een aantal
boeken met een filmthema die zich niet
zomaar verfilmen laten.
Door Dana Linssen

Drie seconden duurt het. Twaalf beeldjes per seconde.
En het staat nu te boek als het oudste bestaande filmpje.
Move over Lumières. Roundhay Garden Scene heet het en
het werd in 1888 opgenomen door Louis Le Prince in de
tuin van een Engels landhuis. Je ziet Le Prince’s zoon,
schoonmoeder en een andere man en vrouw een rondje
lopen in de zon. De filmgeschiedenis heeft vele vaders en
Le Prince is er een van. Zijn mysterieuze verdwijning
twee jaar nadat hij het filmpje opnam inspireerde schrijf
ster Marente de Moor tot het boek Groundhay, tuinscène
dat dit jaar verscheen. Het is niet de enige Nederlandse
roman van het afgelopen jaar met een filmthema. Ook
Remco Campert, Kees ’t Hart, Thomas Rosenboom en K.
Schippers schreven boeken waarin de literaire werkelijkheid met een filmische laag werd verrijkt.
Dat de Nederlandse film zwaar leunt op boekverfilmingen is bekend. Ook 2013 zag er weer een flink aantal,
van De wederopstanding van een klootzak (waarvoor
Guido van Driel zijn eigen strip bewerkte), tot Boven is
het stil (Nanouk Leopold naar Gerbrand Bakker), Het
diner (Menno Meyjes naar Herman Koch) en Soof (Antoinette Beumer naar de columns van Sylvia Witteman).
Van schrijvers als Campert en K. Schippers is het al langer bekend dat ze zich graag door film laten inspireren.
Het is dan ook niet zozeer de uitgave van deze filmromans die opvallend is, als wel de manier waarop deze
boeken iets doen wat in film niet zo makkelijk zo onmerkbaar kan, namelijk de grenzen tussen objectiviteit
en subjectiviteit vervagen. En waardoor we bovendien
beter begrijpen hoe onze waarneming van de werkelijkheid inmiddels door film gekleurd is.
Daar is natuurlijk al veel over gezegd, gezongen en
geschreven, of het nou het blije eighties-popliedje ‘Net
als in de film’ is of het luidruchtige Welcome to the Desert of the Real (2001) waarin filosoof Slavoj Zizek be-

schrijft hoe we ons op 9/11 opeens realiseerden dat we
de aanslagen op de Twin Towers alleen nog maar als een
rampenfilm konden begrijpen.

haal dat je zou willen geloven, maar nooit meer helemaal kan, omdat we weten dat ook filmbeelden kunnen
liegen alsof het gedrukt staat.

Dilemma

Hitchcock

Die manier waarop film onze perceptie van de werkelijkheid heeft veranderd – en daarmee misschien ook
wel de werkelijkheid zelf – staat ook centraal in De
Moors historische fictie. Ze zadelt Le Prince, in Roundhay, tuinscène Valéry Barre geheten, op met het dilemma van de uitvinder. Zal zijn uitvinding de wereld heil of
onheil brengen? Wat gebeurt er als we alles kunnen
vastleggen en bewaren? En hoe echt zijn die beelden eigenlijk, zelfs als ze sprekend lijken op wat we ook zonder tussenkomst van een lens en een filmrol kunnen
waarnemen?
Tegelijkertijd ontzegt ze Barre zijn pioniersstatus
niet. Het boek begint als hij op 16 december 1890 de
trein van Dijon naar Parijs neemt om het patent op zijn
uitvinding te regelen. Al wordt meteen al in de eerste zin
duidelijk dat hij daar niet zal geraken. Barre wordt op de
hielen gezeten door ambitie, twijfel en misschien niet
zo heel onterechte paranoia. Als hij zijn uitvinding weet
vast te leggen, dan zal hij als een van de belangrijkste
uitvinders van de moderne tijd de geschiedenis ingaan.
Maar er is ook nog zo iemand als ‘de Verduisteraar’ in
wie we zowel de duivel als Thomas Edison herkennen,
de Amerikaanse uitvinder en entrepreneur die nu met
de gebroeders Lumière als de ontdekker van de film bekend staat, maar die ook verguisd wordt om de nietsontziende wijze waarop hij patenten opkocht en zo verdere innovatie van het nieuwe medium duur en moeizaam maakte.
In die sfeer van argwaan en achtervolgingswaan
roept Groundhay, tuinscène een toekomstvisioen op
waarin we ons eigen heden herkennen. Alles beweegt.
Nooit meer staat de tijd stil. En hoe echter we de werkelijkheid in filmbeelden kunnen vangen, hoe meer we er
van vervreemd zijn geraakt. Tegelijkertijd is het boek
ook een fijn ‘what if’-verhaal, een literaire Forgotten
Silver (1995), die fake docu van Peter Jackson over de
Nieuw-Zeelandse filmpionier Colin McKenzie, een ver-

Ook Kees ’t Hart neemt een loopje met de filmgeschiedenis in Hotel Vertigo, waarin de geschiedenis wordt
beschreven van een fictieve scholier die in het kader van
een uitwisselingsprogramma op de set van Alfred Hitchcocks Vertigo (1958) terechtkwam. Als gepensioneerde man keert hij terug naar San Francisco voor een reconstructie van zijn herinneringen. Vertigo is natuurlijk
een film die gaat over de vraag of wat we zien ook wel
echt zo is als we denken dat het is. Privédetective Scotty
wordt in een web van leugens meegezogen om de werkelijkheid, en de vrouw van wie hij houdt, zo te zien als
anderen hem die willen voorspiegelen. Daaruit ontwaken is pijnlijk. Het gaat bijna met een Zizekiaanse
‘shock of the Real’ gepaard. ’t Hart gaat nog een stukje
verder. Je kunt met je neus bovenop de geschiedenis
staan en toch niet weten wat je ziet, lijkt hij te betogen.
Kijken en juist zo goed kijken dat je onverwachte
dingen kunt zien is een van de hoofdthema’s in het oeuvre van schrijver en essayist K. Schippers. Voor jou is
een subtiele tussenvorm tussen essay, memoir en fictie.
Voor hem is er op een andere manier geen scheidslijn
tussen de werkelijkheid, waarneming, verbeelding en
producten van die verbeelding. Het is een continuüm,
waarin het ene hooguit een andere dichtheid heeft dan
het andere. Hij heeft Zizek niet nodig. Zijn wereld is een
soort hyperpoëtica, die mild is in zijn verwondering
over de feitelijkheid.
In Voor jou beschrijft hij hoe een gastdocentschap
aan filmstudenten van de RITS in Brussel… nee, stop,
ho. Hij beschrijf niet hoe. Hij is in Brussel en hij reist.
Bezoekt musea en plekken waar kunstenaars hebben
gewoond of films zijn opgenomen. En hoe kort achter
elkaar zijn vrienden G. Brands en Henk Bernlef, en medeoprichters van het illustere literaire tijdschrift Barbarber, zijn overleden. En hoe zij opeens gesprekspartners en reisgenoten blijken te zijn in de gedachten die hij
tussen zijn bezigheden heeft.
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Dat is vergelijkbaar met de novelle Hotel du Nord van
Remco Campert waarin een oudere dichter en scenarioschrijver verdwijnt, zijn gevecht met de alcohol verliest, tobt en mijmert en via een wereld van nachtmerries en dagdromen weer greep op de werkelijkheid
krijgt. Het is niet toevallig dat de film zich in de wereld
van film en ‘revolverjournalistiek’ afspeelt. De dromen
zijn beschreven als surrealistische filmscènes, die ons
intuïtief duidelijk maken hoe het wringt tussen al die
realiteits- of irrealiteitslagen: “Woorden ontbraken
hem om het zichzelf uit te leggen. Het was een poëtisch
gevoel, besefte hij, het verdroeg geen benadering.”

Patent

Van al die filmromans die in het afgelopen jaar uitkwamen, is De rode loper van Thomas Rosenboom het meest
traditioneel in z’n opbouw van spanning en plot. Voor
de goede verstaander zitten er heel wat sleutelscènes in
uit de wereld van muziek en cultfilm. De Filmkrant
wordt er zelfs in genoemd als blad dat je moet lezen als
je alles over film wilt weten. Hoofdpersoon Lou Baljon

Video on
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Kijk online films bij de
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kan alleen maar uit zijn lethargie ontsnappen door een
schijnwereld te creëren. Maar hij kiest niet voor de film,
maar voor de rode loper. Hij opent een bioscoop waarin
het publiek naar zichzelf kan kijken terwijl het over de
rode loper schrijdt. De film is bijzaak. Het is de cynische
consequentie van de negentiende-eeuwse uitvinderswereld die Marente de Moor beschrijft, het gaat niet
meer om het idee, maar om het patent en dus om de exploitatie van het idee.
Het is onvermijdelijk om je bij het lezen van al die
boeken af te vragen hoe ze het als film zouden doen. Zijn
de ideeën van deze boeken te exploiteren? De grote
overeenkomst tussen deze vijf boeken is dat ze allemaal
de rol van film en verbeelding thematiseren (en soms
problematiseren) en zo verrijken. Gevaarlijk, maar ook
op een creatieve manier explosief. Ze zijn daarmee veel
minder realistisch dan de Nederlandse film van dit moment, die liever niet te veel aandacht besteedt aan de
vraag of z’n hoofdpersonen wel in de realiteit leven.
Laat staan naar manieren zoekt om de deuren tussen de
verschillende werkelijkheden open te zetten. Hoe we

‘net als in de film’-leven, dromen, hopen en wakker geschud kunnen worden in een droom.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dat ook niet eenvoudig is. Hoe laat je iets zien wat echt is, en toch een
beetje vreemd? Alleen maar omdat je ernaar kijkt. En
wat dan omdat je ernaar kijkt afschrikwekkend vertrouwd wordt. Er zijn in de filmgeschiedenis maar weinig regisseurs geweest die dat konden, zeker als je het
surrealisme van Buñuel of het magisch-realisme van
Alain Resnais (L’année dernière à Marienbad) wegdenkt.
We kunnen ons verheugen op Her, van Spike Jonze, die
er in februari aankomt, en die dat kan. Tot die tijd moeten we in de kerstvakantie maar kijken naar letters. En
hoe letters woorden en beelden worden. Want de beste
Nederlandse films van het afgelopen jaar waren boeken.

Hotel du Nord remco Campert | De Bezige Bij
Hotel Vertigo Kees ’t Hart | Querido
Roundhay, tuinscène Marente de Moor | Querido
De rode loper Thomas Rosenboom | Querido
Voor jou K. Schippers | Querido

Boven is het stil

Rhino Season

Jagten

Like Someone in Love

The Patience Stone

Les chevaux de Dieu

Nanouk Leopold

Abbas Kiarostami

Bhaman Ghobadi

Atiq Rahimi

Thomas Vinterberg

Nabil Ayouch
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Deze uiterst
beklemmende
film is in totale
vrijheid gemaakt.
Hij snoert je vast
en tilt je op.

Losgeslagen van de wereld waren we in de films van
2013. Van Gravity tot The Act of Killing, van de inloopkast van Paris Hilton tot de reclamespots die
Pinochet van de troon stootten.

Door Ronald Rovers

Post tenebras lux |
Carlos Reygados (MG)

Jaaroverzicht 2013

ground control
Met Django Unchained in januari en Twelve Years a Slave als opener van de Amsterdam Film Week in november (en begin 2014 in de bioscoop), kun je met een beetje
goeie wil zeggen dat het filmjaar opende en afsloot met
een revisionistische kijk op slavernij. Quentin Tarantino deed het op zijn manier: over-de-top, blazing saddles. Steve McQueen op de zijne: rauw en direct. Die
film over slavernij moet in Nederland nog steeds gemaakt worden.
Dat moeten is niet zomaar iets. Als kunst de enige
manier is om heden en verleden in de ogen te kijken en
te ontdekken hoe we ons echt tot elkaar verhouden, dan
is het maken van een film over slavernij een noodzaak.
Een eerlijke film, geen didactisch of melodramatisch
gezever.
Dat moeten sprak ook uit La grande bellezza, die zo
ongeveer intercontinentaal als de beste film van 2013
wordt gezien. Dat bleek op 7 december in Berlijn ook bij
de European Film Awards toen hij de prijzen voor beste
film, regie, acteur en montage won. Op veel favorietenlijstjes gevolgd door Canneswinnaar La vie d’Adèle. Het
was ook hoog tijd dat een filmmaker de ramkoers van
Italië liet zien en het was ook weleens nodig dat iemand
de intieme chaos van de liefde zo zichtbaar maakte. Gek
dat dat nog nooit eerder zo gebeurd is.

Tv-reality

Chargerend kun je zeggen dat de films die noodzakelijk,
urgent en radicaal waren dit jaar uit de Verenigde Staten
kwamen. Niet alleen die twee over slavernij, vooral ook
Spring Breakers van Harmony Korine en The Bling Ring
van Sofia Coppola. Ze stellen dezelfde diagnose van de
maatschappij en gebruiken dezelfde expressionistische
esthetiek.
Korine fabriceerde uit videoclips van gangstarappers
en het jaarlijkse Spring Break in Florida een soort natte
droom van blanke schoolmeiden. In die geweldsgeile
fantasie lopen de meiden als spelfiguurtjes onafgebroken in bikini rond en kunnen ze gangsta’s te lijf gaan
omdat ze onkwetsbaar zijn. Dit is geen reality-tv, maar
tv-reality. Coppola herkende aan de andere kant van de
VS tv-reality in de inbraken die een groep pubers pleegde bij Hollywood-sterren. Zie het als een spel, zegt een
van de meiden in Spring Breakers voor ze een restaurant
overvallen. Zo zien de inbrekers in The Bling Ring het
ook. Moraal bestaat niet in deze virtuele spektakelwereld – je zou het ook gaming-reality kunnen noemen –
de enige vraag is of iets kan. Of een deur geopend kan
worden en of een obstakel genomen. Als ze gearresteerd
worden, raken ze in verwarring. Ze speelden het spel
toch in godmode, zoals dat in games heet? Hetzelfde gebrekkige realiteitsbesef voel je in Het diner, de Herman

Koch-verfilming van Menno Meijes, waarin drie jongens zomaar een zwerfster in brand steken. Die vervreemding van de maatschappij kenmerkt ook de personages in Wolf van Jim Taihuttu, maar toch hoort die
film niet in dit rijtje thuis. Taihuttu’s personages handelen uit noodzaak, niet uit lamlendigheid.
Eigenlijk zijn al deze personages de highschoolversies van Bret Easton Ellis’ eighties-yuppen-klassieker
American Psycho, waarin voor het eerst dat postmoderne losgeslagen gevoel van verveling een bron werd voor
amoreel handelen. Zeg maar wat Scorcese twee decennia later met The Wolf of Wall Street doet. In Joel Schumachers Flatliners uit 1990 proberen studenten geneeskunde opzettelijk bijna-doodervaringen te creëren.
Bij de personages van Korine en Coppola is het inmiddels andersom: vanuit hun toestand van schijndood –
suspended animation – doen ze alles voor een bijna-levenervaring.

Zwaartekracht

Die personages die in Gravity in suspended animation
door de ruimte zweven, losgeslagen van hun schip, op
de rand van de dood, zijn daar een soort metafysische
verbeelding van. Groundcontrol to major Tom. Niet dat
Alfonso Cuarón dat voor ogen stond. Die wilde net als
ooit Méliès gewoon de wet van de gebroeders Lumière
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“This is the
fucking American
dream. All this
sheeyit. Look at
all my sheeyiiit!”
Spring Breakers |
Harmony Korine (JB)



Zelfverklaarde
Indonesische
handhavers van
de nieuwe orde
slachtten in de
jaren zestig zonder greintje gewetenswroeging
honderden (vermeende) tegenstanders van
Soeharto’s

regime af. Hele- Hoe laat je
maal verbijsteverliefdheid
rend is dat ze een zien? Zo dus
halve eeuw later La vie d’Adèle |
tevreden terug- Abdellatif Kechiche (RR)
blikken op hun
moordzucht.
The Act of Killing |
Joshua Oppenheimer
(JvdB)

In wezen dezelfde
film. De vervoering van de roes,
en de pijn. Met
volle overgave de
onschuld verliezen en elke keer
weer hopen dat er
toch nog zoiets
als een wonder
overeind blijft. Is
dat melancholie?

Ik zou ze daarom
nog weleens als
double bill willen
bekijken, want
dat is immers elk
jaar het enige criterium: welke
films zou ik hier
en nu willen herzien.
La grande bellezza |
Paolo Sorrentino en
Spring Breakers |
Harmony Korine (DL)

to Major Tom
doorbreken dat acteurs net als gewone stervelingen aan
de zwaartekracht gehoorzamen. Maakt niet uit, Gravity
is Hollywood op z’n best, ook al orakelde Bret Easton
Ellis op Twitter dat 2013 “het slechtste jaar ooit was
voor Amerikaanse films”. Niet omdat in 2013 het door
hem geschreven The Canyons gekraakt werd natuurlijk.
Vast om andere redenen. Over critici die 2013 wel een
goed jaar vinden, vraagt Ellis zich trouwens af: “Zijn het
misleide hoeren die hun baan willen houden of gewoon
totale idioten?” Wat een vent.
Maar dan. Over tv-reality gesproken. Of godmode.
Als je het verhaal van te voren zou pitchen zou niemand
geloven dat het kon. Toch lukte het Joshua Oppenheimer om in The Act of Killing drie voormalige leiders van
een Indonesisch doodseskader een aantal moorden die
ze in de jaren zestig pleegden in musical- of westernstijl
te laten naspelen. Scrupules hebben ze niet, wat een bizarre, onwerkelijke film oplevert. “Een walgelijke film”,
vond Claude Lanzmann, een andere chroniqueur van
historische verschrikkingen, die tijdens het International Documentary Filmfestival Amsterdam even in Nederland was. Werner Herzog herkende daarentegen zijn
eigen leidmotief dat de mensheid graag rondbanjert in
een hel van eigen hand, en besloot de documentaire te
produceren.
En dan is het maar een kleine stap naar Borgman.

Niet vanwege de Indonesische doodseskaders, ook al
wordt het Wassenaarse gezin in zekere zin ook geteisterd
door een doodseskader dat ongevraagd komt logeren,
maar vanwege de zelfgecreëerde hel. Want de duivel in
Van Warmerdams rigoureus gestileerde Cannespronkstuk loopt dan wel uit te dagen, het zijn de mensen die
toehappen. Zelfgecreëerde inferno’s en formele rigueur
ook bij Ulrich Seidl, die met de Paradies-trilogie net als
Van Warmerdam dit jaar in topvorm was. Drie vrouwen
die dromen van liefde, god en schoonheid maar die ontdekken dat de wereld daar heel anders over denkt. Ergens is het ook weer een tv-reality die hier funest blijkt,
want waarom denken ze dat liefde en schoonheid op die
onwaarschijnlijke plekken te vinden zijn?

Reclamespot

Misschien wel de meest verontrustende, want bizar genoeg de meest herkenbare tv-reality werd in Pablo Larrains NO voorgeschoteld. In het slotdeel van zijn trilogie over Pinochets Chileense dictatuur lukt het een reclamebureau om met manipulatieve televisiespots in
1988 de eerste democratische verkiezingen voor de socialisten te winnen en zo Pinochet naar huis te sturen.
Waargebeurd. Goed nieuws dus voor de vrijheid in Chili. Maar wat Larrain eigenlijk laat zien, is dat de toekomst van een land bepaald wordt door de partij die het

televisiepubliek het best weet te bespelen. Tegenwoordig kijkt niemand daar nog van op – Eisenhower werd in
al 1952 tot Amerikaans president gekozen met een campagnenummer van Irving Berlin en een reclamespot van
Walt Disney – maar dat maakt het niet minder bizar.
Niet alles past natuurlijk onder die paraplu. Het was
namelijk ook een jaar van mooie uitbijters. Passion van
Brian De Palma, Tabu van Miguel Gomes, In Another
Country van Hong Sang-soo, Museum Hours van Jem
Cohen. Maar ook Post tenebras lux van Carlos Reygadas. Als je nou één film van het afgelopen jaar absoluut
moet zien, laat het dan deze zijn. Het idee is zo elegant
en zo eenvoudig dat je je ook hier afvraagt waarom niemand het eerder als film realiseerde: wat zie je als je op
een bepaald moment in iemands bewuste en onderbewuste zou kunnen kijken? Gedachten, actieve herinneringen, onderdrukte herinneringen, angsten en fantasieën en wat er allemaal nog meer aan data daarboven
rondgaat. Fragmenten van een mens. Prachtige film en
de eerste in z’n soort. Een sleutel voor de ontcijfering
van al die andere films uit 2013. Neem ze samen en zie ze
als fragmenten van dat ene personage dat door al die
films wandelt en dat een reflectie van ons is: Major Tom.
Daar buiten in de ruimte. Het was een goed jaar.
o
Volledige lijsten op
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krenten en 15 jaar Telefilm

vingers in de pap
Heldere keuzes

Cloaca

Van Ochtendzwemmers tot Cloaca, van
Suzy Q tot Skin, de Telefilm bracht met
regelmaat sieraden voor de Nederlandse cinema en televisie voort. In januari
viert de Telefilm zijn vijftienjarig jubileDoor Laura van Zuylen
um.
Jarenlang werd er vergaderd en onderhandeld. De opstart van de Telefilm was weliswaar moeizaam, maar
uiteindelijk startte het initiatief in 1999 met een kanonschot. Kijk maar naar het eigenzinnige Suzy Q, het
speelfilmdebuut van Martin Koolhoven. In gestileerd
jaren zestig-decor spreekt een piepjonge Carice van
Houten in felgekleurde stretchjurkjes met een haarband
en een steile pony met Mick Jagger en Marianne Faith
full af op een hotelkamer. De camera belaagt de acteurs.
Vaak toont hij ze niet op ooghoogte, maar van onder- of
bovenaf.
Ook Nicole van Kilsdonk debuteert met Man, vrouw,
hondje (1999) in deze eerste serie. Sindsdien regisseerde
zij als koningin van de Telefilm nog vijf andere in de
reeks. De laatste is Sekjoeritie (2010) met Loek Peters als
een opgepompte beveiliger. Van Kilsdonk vertelt aan de
Filmkrant: “De Telefilm stelde me in de gelegenheid om
de stap te maken naar een film van negentig minuten,
omdat het laagdrempeliger is dan een bioscoopfilm. Dat
zorgt voor diversiteit in de Nederlandse cinema. Soms
is een verhaal namelijk niet geschikt voor een grote release en juist wel voor televisie. Je krijgt dus een breder
spectrum aan films en dat is goed.”
Er zit inderdaad veel variëteit in het Telefilmaanbod.
Het dolle Oom Henk, een misdaadkomedie (Elbert van

Strien, 2012), met Hans Kesting in de titelrol, knipoogt
slim en ondeugend naar waargebeurde criminele incidenten en zware jongens als Willem Holleeder en Cor
van Hout. Daar tegenover staat de verfilming van het
toneelstuk Cloaca (Willem van de Sande Bakhuyzen,
2004) waarin steracteurs Peter Blok, Pierre Bokma, Gijs
Scholten van Aschat en Jaap Spijkers de sterren van de
hemel spelen en schitteren als studentikoze middelbare
mannetjes.
Toch is de Telefilm niet een plek om te experimenteren, denkt Van Kilsdonk: “Zeker nu niet meer. De praktijk wijst uit dat de omroepen een steeds grotere vinger
in de pap hebben en liever op safe spelen. Toen ik het
plan voor Ochtendzwemmers indiende (een musical uit
2001, waarin een vaste groep zwemmers ervan wordt
verdacht een criminele organisatie te vormen, LvZ),
konden de AVRO en de NCRV moeilijk inschatten of het
zingen en playbacken in de film zou gaan werken. Desalniettemin gaven ze me de kans om het uit te proberen.
Zonder garanties. Dat zie ik ze nu niet meer doen.”

Matterhorn

De publieke omroepen zijn niet alleen verantwoordelijk
voor de voorselectie en de definitieve selectie van de
Telefilms, ze houden gedurende de hele ontwikkeling en
productie zeggenschap. Wat het resultaat wordt, hangt
dus voor een groot deel af van de omroep waarbij een
film wordt gemaakt. Aangezien de omroepen stevig
moesten bezuinigen, is het niet zo vreemd dat ze zo min
mogelijk risico willen lopen. Dat blijkt echter niet per
definitie te leiden tot de beste films.
Hanro Smitsman maakte vanaf 2008 vijf Telefilms:
“Met mij en de Telefilm is het raar gelopen. Bijna alle
films die ik heb gemaakt, heb ik overgenomen van een
andere regisseur. Skin was echt van mij. Maar ja, het is
altijd leuk om op de set te staan. Liever dat dan een
commercial.” Skin (2008) was Smitsmans speelfilmdebuut. Hoofdrolspeler Robert de Hoog debuteerde in
deze film eveneens en won een Gouden Kalf voor zijn rol
als de zoon van een overlever van de Holocaust, die
wordt opgenomen door een groep neonazi’s.
Smitsman is van mening dat een Telefilm de meeste
kans van slagen heeft als de makers zo veel mogelijk vrij
worden gelaten. Smitsman: “Het is essentieel dat je als
regisseur heldere keuzes kunt maken en niet iedereen
probeert te behagen. Dat gaat tegen de principes van televisie in, omdat daar vooral wordt gedacht in doelgroepen en kijkcijfers. Kritiek is belangrijk, maar niet
iedereen hoeft gelijk te krijgen. Wat is een kameel? Een
paard ontworpen door een commissie. Als te veel mensen zich met een film bemoeien, wordt het een opeenstapeling van compromissen. Wanneer je als filmmaker
de vrijheid krijgt om te maken wat je wilt, levert dat de
meest interessante cinema op. Neem Matterhorn bijvoorbeeld. Dat voelt als een auteursfilm. Je ziet dat Diederik Ebbinge heeft kunnen doen wat hij wilde. Dáár
wordt een film goed van.”
In de Telefilm Matterhorn (2013) laveert René van ’t
Hof ontroerend naast Ton Kas in een kil, oer-Hollands
dorp waar de kerk het hoogste woord heeft. Dat lef zie je
ook terug in de Telefilm Win/win (2010) van toenmalig
debutant Jaap van Heusden. Net als Matterhorn scoorde de film, over de absurditeit van het gokken met virtueel geld bij een investeringsbank, hoge ogen op het
Filmfestival Rotterdam. Het is zaak die eigenheid te
koesteren. Niet alleen als impuls voor de Nederlandse
filmindustrie, maar net zozeer als belangwekkende televisie. Er komt weer een reeks Telefilms aan, dit keer in
de vorm van jeugdfilms. Die van Rolf van Eijk belooft al
meteen veel goeds: in T.I.M. probeert een kind zijn
huisrobot te redden. Dat is in ieder geval gek.
De nieuwe reeks Telefilms wordt vanaf zondag 19 januari wekelijks om 9.00 uitgezonden
op Z@PP (zie ook Actie! op p. 54). De Filmkrant
interviewt ter aankondiging elke week een
van de regisseurs, te lezen op filmkrant.nl
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“Zo slaat De Jantjes een brug tussen heden
en verleden. Als je met een jenevertje in een
bruine kroeg in de Jordaan staat, beginnen hun
verhalen te leven. En dan is het plotseling geen
ouderwetse film meer, maar een feest van
herkenning”

…en acht andere manieren
om naar Nederlandse
klassiekers te kijken
Met dank aan EYE

De afgelopen maanden verzamelde een groepje jonge filmliefhebbers
en filmcritici zich in het EYE Filmmuseum om naar Nederlands film
erfgoed te kijken, en erover te praten en te schrijven. De resultaten van
die workshop filmkritiek presenteren we hier in een bijzondere bijlage
over canonieke klassiekers en Gouden Leeuw-winnaars die aan het
zicht onttrokken zijn. Als er een ding uit al die artikelen spreekt is het
wel hoe actueel die Nederlandse filmgeschiedenis eigenlijk is. Vergelijkingen met meer recente films geven een frisse blik op traditie en
Dana Linssen & Ronald Rovers
vernieuwing.

23

de Filmkrant

foto collectie eye

#361 januari 2014  	

24

Het geheim Het geheim van Delft

van vertellen
Het geheim van Delft is een van de
oudste spektakelfilms uit de Nederlandse filmgeschiedenis. Filmster
Annie Bos werd beroemd omdat ze er
haar eigen stunts in deed. Maar er is
meer aan de film te ontdekken en over
Door Hugo Emmerzael
te vertellen.
Stel, je bent net naar de première geweest van een goede film
en wilt dit met iedereen delen. Het eerste waar je het dan
waarschijnlijk over hebt is het verhaal van de film, niet hoe
het verteld werd. Best logisch, het verhaal is belangrijk, maar
bij sommige films is de vraag over hoe een verhaal verteld
wordt minstens zo belangrijk en soms zelfs veel interessanter. In het geval van Maurits Bingers stille film Het geheim van
Delft uit 1917 is dit zeker zo.

Het geheim als verhaal

feiten. Personages moeten een persoonlijkheid hebben, vandaar dat Binger ze kort introduceert in een voor hen typerende situatie. We zien Lilly kleren naaien, Jan Vogel werken
in de fabriek en Van Haaften zich buigen over een vaas, terwijl mevrouw Van Haaften wegkijkt van haar krant. Deze
kleine schetsjes geven de personages net wat meer achtergrond. De belangrijkste personageschets in de film is die van
Willem: langzaamaan draait hij zijn hoofd tot hij streng in de
camera kijkt. Plots spert hij zijn ogen wijdt open en geeft een
kwade frons. Willem is overduidelijk de schurk.
Dit soort dingen moeten de toeschouwers echter wel zelf
concluderen. Via beeld kunnen zij het geheim van het verhaal al voor een deel ontrafelen. Door zulke elementen in de
tussentitels van de film te verwerken, zou dat alleen maar
afbreuk doen aan de spanning. “Show, don’t tell” is immers
het filmische devies. Om te veel tussentitels te voorkomen
hadden de filmmakers van vroeger dan ook een andere visuele truc bedacht: kleur.

Door onze interesse in verhalen is het begrijpelijk dat men
snel na de uitvinding van film het medium inzette om die te
vertellen. Simpele films over arriverende treinen (L’arrivée
d’un train en gare de La Ciotat, 1895) en vertrekkende
fabrieksarbeiders (La sortie des usines Lumière à Lyon, 1895),
de eerste films die aan het publiek werden vertoond, werden
al snel opgevolgd door fantastische maanreizen (Le voyage
dans la lune, 1902) en spectaculaire treinroven (The Great
Train Robbery, 1903).
Toch stond het vertellen van filmverhalen toen nog in de
kinderschoenen. Als je met het oog van nu naar een film van
toen kijkt, merk je het meteen: de vroege film is soms saai,
soms sloom en altijd stil. Het is belangrijk om je als kijker
bewust te zijn van de beperkingen die het medium toen had.
Dat de verhalen van vroeger niet suf of gedateerd zijn,
blijkt wel uit Het geheim van Delft uit 1917. Daarin zitten
intriges, verwarrende misverstanden en schokkende zelfmoorden. Dit gebeurt allemaal door de ontdekking van het
‘geheim van Delft’ uit de titel: het verloren recept voor de
perfecte porseleinglans.

Kleur

Geheim recept

Dat Binger met zijn films altijd vernieuwing nastreefde zien
we het beste terug in de meest memorabele scène van Het
geheim van Delft. Actrice Annie Bos moest zich van Binger
voor een achtervolgingsscène vastklampen aan de dertig
meter hoge draaiende wieken van een molen. Samen met de
cameraman draait zij in volle vaart door de lucht, cirkelend
over het Nederlandse landschap. Een exemplarisch voorbeeld van de Nederlandse films van toen: geen trucage, geen
geavanceerde zekeringen en al helemaal geen stuntmannen
of vrouwen; slechts een overdaad aan lef en vernieuwingsdrang en voor Annie Bos enkel een fles champagne als beloning.
Zulke verhalen over de productie van de film overstijgen
het verhaal van de film zelf. Het meer weten over de achtergrond van een oude film geeft ons dan ook de context waarin
we de film kunnen plaatsen. Op die manier kunnen we de
film haar stilte, saaiheid of traagheid beter vergeven.
Als je openstaat voor het idee dat een film niet alleen een
verhaal bevat, kan je op een hele andere manier een film beleven, ontcijferen en analyseren. Door in het geval van Het
geheim van Delft meer te weten over hoe het verhaal gemaakt
is, leer je niet alleen over onze filmgeschiedenis, maar het
grootste geheim van verhalen vertellen zelf: het zijn niet de
verhalen die de grootste veranderingen ondergaan, maar
juist de manieren waarop we ze kunnen vertellen.

Jan Vogel, een werknemer in een Delftse porseleinfabriek,
ontdekt dit recept en wil het delen met zijn baas Van Haaften. Die treft hij echter dood aan. Blijkbaar had hij net voor
Vogels komst vanwege geldgebrek zelfmoord gepleegd. Willem, een ex-werknemer van de fabriek, is ook uit op het
geheime recept en legt door een list de verantwoordelijkheid
voor Van Haaftens dood bij Vogel. Vogel heeft nu de hulp
nodig van zijn dochters Annie en Lilly om zijn onschuld te
bewijzen en het geheim van Delft uit handen te houden van
de kwade Willem.
Zoals uit bovenstaande samenvatting wel blijkt, heeft Het
geheim van Delft een ingewikkeld verhaal. Toch moest Maurits Binger het kunnen overbrengen naar zijn publiek. Hoe
kon hij dit doen met de relatief beperkte middelen van toen?
Zonder gesproken dialogen en zonder vaste soundtrack –
muziek werd ter plekke opgevoerd in een bioscoop en was
daarom onderhevig aan verandering – was je als filmmaker
namelijk maar op één element aangewezen: het beeld.

Het geheim van het verhaal

Een van de belangrijkste visuele manieren om een film toch
van informatie te voorzien, was door de beroemde en
beruchte tussentitels. Tussentitels konden veel meegeven
aan de kijker. Zij konden een dialoog bevatten, tijdsaanduidingen geven, onduidelijke handelingen uitleggen of personages beschrijven. Zo begint Het geheim van Delft bijvoorbeeld met een feitelijke beschrijving van elk personage.
Alleen met tekst kwam een filmmaker echter niet heel ver.
De kijker wil per slot van rekening meer weten dan de droge

De kleurenfilm zoals wij die kennen was destijds weliswaar
nog niet uitgevonden, maar dat betekende niet dat de films
van vroeger zwart-wit moesten zijn. Een filmmaker kon
namelijk op twee manieren kleur toevoegen aan zijn film: of
door elk filmbeeldje een voor een in te kleuren (tinting) of
door een deel van de filmrol te baden in een bepaalde kleur
verf (toning). Tinting was een zeer arbeidsintensieve techniek, daarom gebruikte filmmakers meestal toning om hun
films van kleur te voorzien.
De filmmaker gebruikte overigens niet voor zijn hele film
eenzelfde kleur; hij gaf verschillende scènes verschillende
kleuren. Op deze manier kon hij veel informatie aan zijn
publiek overbrengen. Kleur kon een tijd aangeven (oranje
voor dag, blauw voor nacht), een bepaalde sfeer schetsen
(blauw tijdens spanning, oranje tijdens rust) of zelfs een specifiek element in de film aanduiden (rood als er brand is). In
Het geheim van Delft zijn al deze manieren van kleurgebruik
toegepast, wat voor die tijd behoorlijk innovatief was.

Champagne

Het geheim van Delft 1917 | Regie Maurits
Binger | 62 minuten | Met Annie Bos, Willem van
der Veer en Jan van Dommelen
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Feest van De Jantjes

herkenning
Hoewel De Jantjes uit 1934 over
tijdloze thema’s als liefde en jaloezie
gaat, staat het verhaal ver af van onze
21e eeuwse belevingswereld. Toch is de
film met zijn prachtige beelden van
vooroorlogs Amsterdam nog steeds een
feest van herkenning. Op zo veel plekken in Amsterdam loop je nog steeds
Door Sacha Gertsik
door De Jantjes.

hart’. Ook deze liedjes waren een onderdeel van een snood
marketingplan. De Jantjes was voor het toenmalige publiek
namelijk herkenbaar omdat het een tweede verfilming was
van het gelijknamige populaire toneelstuk van Herman Bouber uit 1922. De eerste verfilming van dit toneelstuk was de
acht minuten durende stille film van Maurits Binger uit datzelfde jaar. Omdat de liedjes nu ook te horen waren, trok de
verfilming in 1934 volle zalen. Door een populair werk als
uitgangspunt te gebruiken verzekerden de makers zich
bovendien van een publiek, wat het financiële risico
beperkte.

Als je er rondloopt, dan is het nog altijd dezelfde wijk. De
auto’s zijn nieuwer, de stoep is schoner, maar in de kleine
straatjes van de Amsterdamse Jordaan lijkt het nog altijd
alsof je ieder moment de zingende Na Druppel en De Mop uit
De Jantjes tegen het lijf zou kunnen lopen. Deze film van Jaap
Speyer uit 1934 vertelt over drie matrozenvrienden – de Jantjes uit de titel, niet omdat ze zo heten, maar omdat matrozen in de volksmond ‘Jantjes’ genoemd werden. Na hun
diensttijd keren ze terug naar Amsterdam, blij om weer bij
hun liefjes te zijn. Maar als geldzorgen en jaloezie de kop op
steken, wankelt hun toekomst in de vertrouwde Jordaan.
Het lijkt een duidelijk verhaal, maar bij het kijken van deze
film bekruipt je een paradoxaal gevoel: terwijl de locaties
heel herkenbaar zijn, zijn de ouderwetse personages en het
verhaal van De Jantjes dat minder. Toch blijf je kijken, gehypnotiseerd door de gelijkenis tussen deze tachtig jaar oude
beelden en de zo bekende straten. In de ban van een gevoel
van herkenning dat je niet meteen kunt plaatsen.

Genot

De stad als personage

Deze herkenning slaat meteen al toe tijdens de opvallende
intro van De Jantjes: nog voordat de personages worden geïntroduceerd krijgt de kijker een keur aan beelden uit het
Amsterdam van toen te zien, gemonteerd op Ode aan ’t Y van
oerkleinkunstenaar Louis Davids. De Westertoren, de grachten, het Centraal station gezien vanaf het IJ – er lijkt in tachtig jaar amper iets veranderd in Amsterdam. En hoewel een
groot deel van De Jantjes is opgenomen in de legendarische
Cinetone Filmstudio’s, stelen ook in de rest van de film de op
locatie opgenomen scènes de show. Bijvoorbeeld wanneer
Na Druppel en De Mop – het aandoenlijke, ogenschijnlijk
permanent aangeschoten straatmuzikantenduo – de klassieker Draaien, altijd maar draaien zingen op een Amsterdamse brug, maar juist het uitzicht op de gracht alle aandacht opeist.
Hiermee wordt Amsterdam meer dan een locatie in de film
– het wordt een belangrijk personage. Zo belangrijk zelfs, dat
de herkenning die de kijker voelt sterker is dan de identificatie met de personages. Want hoewel Na Druppel en De Mop
later in veel producties als archetypische Amsterdammers de
revue zouden passeren, is het geen archetype dat de hedendaagse Amsterdammer meteen herkent. Zoals we ons doorgaans identificeren en meeleven met de hoofdpersonen in
een film, zo leven we nu mee met de stad die ons in de levendige scènes van De Jantjes wordt voorgeschoteld.

Commerciële belangen

Maar herkenning is niet alleen een weg naar identificatie.
Het is een gevoel dat vaak met commerciële doeleinden
wordt ingezet. Zo ook bij De Jantjes. Met de opkomst van de
geluidsfilm aan het begin van de twintigste eeuw ontstond er
een grote vraag naar Nederlandse films. Niet alleen vanwege
de taal, maar ook door een groeiende behoefte aan films die
over het eigen ‘milieu’ gingen. De makers van De Jantjes
speelden hier fijntjes op in. Zo werd de film in advertenties
aangeprezen met de slogan ‘Een Hollandsch filmwerk voor
een Hollandsch hart’.
Het waren vooral de liedjes die spraken tot dit ‘Hollandsch

De commerciële toepassing van herkenning is misschien zo
groot, omdat herkenning een voorwaarde voor plezier is.
Freud zei dat mensen pas genot voelen wanneer ze al bekend
zijn met hetgeen ze tegenkomen of ervaren. Te veel herkenning resulteert echter weer in het omgekeerde – verveling of
desinteresse. Daarmee is het plezier dat kijkers ontlenen aan
filmbeelden dus een fragiel evenwicht tussen de sensatie van
de ontdekking en het plezier van herkenning. Genot is een
staat van zijn waarin de geest een deel van wat getoond wordt
herkent – niet alles, maar zeker ook niet niets.
Herkenning is daarmee niet alleen een marketingtool,
maar een noodzakelijke voorwaarde om genot aan film te
ontlenen. Als Jantje Dries het geroddel over zijn kuise
geliefde gelooft maar er in ‘Nederlandsch-Indië’ een vriendinnetje op na houdt, komt de dubbele moraal van de Jantjes
ons misschien vreemd voor. De omgeving herkennen we
echter met gemak: de Posthoornkerk, de IJ-haven waar diezelfde geliefde met betraande ogen ‘haar’ Dries toch weer
uitzwaait. Verrast door de vertrouwdheid van de getoonde
locaties neemt de herkenning het over van de verwondering.
Zo slaat De Jantjes een brug tussen heden en verleden door
het plaatsen van een minder herkenbaar verhaal in herkenbare locaties. Als je in een bruine kroeg staat met een jenevertje, beginnen de ouderwetse belevenissen van de Jantjes
te leven. En dan is De Jantjes plotseling geen stoffige film
meer, maar een feest van herkenning.

De Jantjes 1934 | Regie: Jaap Speyer | Zwartwit, 99 minuten | Met: Fien de la Mar, Susie
Klein, Cissy van Bennekom en Marie van Westerhoven
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Komedie om geld Hebberige

stromannen
tonen de Coens een gesprek tussen de doortrapte bestuursNiemand is opgewassen tegen de
leden: vadsig en in grijze kostuums, met pakkende sloganverleiding van fortuin en macht, hoe
achtige zinnetjes.
onschuldig en eerlijk je ook bent. Dat
bewijzen Max Ophüls en de gebroeders Liftboys en draaiorgelspelers
Coen in Komedie om geld en The Hud
De mannetjes Brand en Norville zijn in die wereld een
vreemde eend in de bijt. Zowel door hun karakter als hun
Door Laura van Zuylen
sucker Proxy.
Dikke mannen zijn engerds en dunne mannen al helemaal.
Vrouwen zijn secretaresses, behalve eentje en die is dan ook
heel bijzonder. Hoewel The Hudsucker Proxy (Joel en Ethan
Coen, 1994) werd gemaakt tijdens de economisch bloeiende
jaren negentig en Komedie om geld (Max Ophüls, 1936) in de
nasleep van de bankencrisis van de jaren dertig, springen de
overeenkomsten in het oog. Beide satires vestigen de aandacht op de donkere kant van de kapitalistische wereld,
waarin de kleine man door grote instanties wordt vermorzeld.
Onze ideeën over de zakenwereld zijn blijkbaar niet zo veel
veranderd, want beide tragikomische films vertellen in principe hetzelfde verhaal. Een knullig ventje wordt aan het
hoofd van een smerig gigabedrijf gezet en de sores beginnen
als hij zelf gaat nadenken. De redenen voor de firma’s om een
loser als baas te nemen verschillen weliswaar, maar alles
draait om geld. In Komedie om geld zit een louche financieringsonderneming achter het veronderstelde kapitaal van
voormalig bankloper Karel Brand (Herman Bouber) aan. In
The Hudsucker Proxy zoekt het bestuur van een groot concern eind jaren vijftig een nitwit om de aandelen in waarde te
laten dalen. Ophüls en de Coen-broers tonen aan dat niemand immuun is voor de aantrekkingskracht van succes: de
hoofdpersonen doen hun best om zich in die directeursrol te
wurmen.

Jan met de pet

En er zit altijd een addertje onder het gras: in beide films
moet de verteller ingrijpen om de hoofdpersonen, en vooral
het publiek, een happy end te geven. Komedie om geld start
met een clown die als een Grieks eenmanskoor commentaar
geeft voor een circustent met glitterletters, een gong en een
draaiende kartonnen zon. De extravagante, gestileerde
vormgeving is karakteristiek voor Ophüls. Bijna loopt de boel
mis en dan schiet de clown te hulp. Hij tilt een jongetje door
de gescheurde gong heen zodat het kind als een deus ex
machina het verhaal kan redden: ‘de jeugd’ lost alles op. De
clown (al even symbolisch) heeft de touwtjes in handen en
wrijft de toeschouwer in dat dit in werkelijkheid niet zou
kunnen. Opmerkelijk dat de regisseur ons ondanks zijn
Duitse achtergrond een typisch Hollandse les leert. Het is
nobel om nederig te zijn: wees blij met wat je hebt, want jan
met de pet kan een groter leven niet aan. In films als Liebelei
(1933), The Reckless Moment (1949) of zijn latere Madame
de… (1953) laat hij zijn hoofdpersonen liever sterven dan dat
hij ze er zo makkelijk vanaf laat komen.
Als alles de mist in dreigt te gaan, komt er ook in The
Hudsucker Proxy hulp van de verteller, een donkere klokkenmaker met een zuidelijk Amerikaans accent. Maar dit goede
einde is net zo goed schone schijn. Cynisme sijpelt langs de
randjes. Norville Barnes’ (Tim Robbins) ambitie wordt tegen
een wel heel hoge prijs beloond. Hij blijft de baas van de
organisatie die hem te pakken nam, wat impliceert dat niemand is bestand tegen lonkende centen.
De filmmakers bespeuren in de zakenwereld onpersoonlijkheid en benadrukken dat via herhaling in de montage. In
Komedie om geld worden zich opstapelende aanmaningen
gedicteerd door ijsberende mannen, met dezelfde mimiek,
opgetikt door inwisselbare typistes. Als Brand geld heeft verloren, drukken de kassiers een voor een gechoqueerd hun
neus tegen het ruitje in korte, vlot achter elkaar gemonteerde
shots. Met eenzelfde serie van ritmische, korte beelden

fysiek: Brand is te kort, Norville te lang. Ze proberen te integreren tussen de te chique pakken met forse sigaren, de te
hoge plafonds, te lange gangen en te geordende bureaus.
Komedie om geld doet denken aan het Duits expressionisme
door de protserige, op twee roofvogels steunende open
haard, de brede trappen en de boomstammen van pilaren.
Strakke lijnen kenmerken ook de stilering van de Coenbroers. Die wordt door de cameravoering versterkt. Het is of
je een echo ziet, doordat de camera de kille, lege ruimtes nog
meer diepte geeft. Brand en Norville passen er niet tussen,
maar ze verkopen hun ziel: Brand als hij een draaiorgelspeler
laat wegsturen, Norville wanneer hij de liftboy ontslaat.
Een vrouw probeert de verloren mannen tot de orde te roepen. Die vrouwen demonstreren de tegenhanger van het vermogen, namelijk liefde. Maar de Coens geloven er niet in. Ze
ontdoen een eerste ontmoeting van romantiek door hem met
platitudes te bederven. Norville ontmoet een juffrouw in een
café en het publiek loert mee vanaf de andere kant van de bar.
Twee gerimpelde ventjes met maagklachten becommentariëren het schouwspel. Zij doorzien hoe de griet Norville
bespeelt, omdat dat van alle tijden is: dáár komen de tranen
om zijn aandacht te trekken en nú gaat ze flauwvallen, zodat
hij niet meer van haar af komt.
Ook Ophüls zet clichés in, maar herschept ze tot iets
moois: stille film neemt de overhand bij liefde op het eerste
gezicht. Een benzinepompbediende maakt de ruiten van een
auto schoon en als het sop verdwijnt, spoelt ook het geluid
weg. We horen alleen muziek. Hij stapt in de auto en praat
met het meisje, maar de tekst is irrelevant. Alle eerste
gesprekjes zijn immers hetzelfde. Ze vergeten de tijd: de benzinepomp blijft lopen en de tank stroomt over. Liefdesvuur
wordt aangewakkerd.
Ophüls slaat deze romantiek op een andere manier kapot,
want dit is de dochter van Brand. Als zij de liefde van haar
leven vindt, beschouwt haar vader hem als te min. Nu hij rijk
is, doet hij gewichtig en neemt niets meer van haar aan. Net
zo schudt Norville de kritiek van zijn vriendin van zich af en
kiest hij, terwijl hij een hoofdmassage krijgt, voor de poen.
Brand en Norville komen op hun keuzes terug en toch is het
dan al te laat. Zij waren goudeerlijk, naïef en onschuldig. En
uitgerekend deze kleine mannen stellen tentoon dat de cirkel
van hebzucht zich onherroepelijk zal herhalen.

Komedie om geld 1936 | Regie Max Ophüls | 82
minuten | Met Herman Bouber, Matthieu van
Eysden, Rini Otte
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Makkers staakt uw wild geraas & Alles is liefde

Twee oerHollandse
Sinterklaasfilms
Het Sinterklaasfeest lijkt niet erg
veranderd als we de klassieker Makkers staakt uw wild geraas vergelijken
met Alles is liefde, die het genre ruim
vijf jaar geleden weer nieuw leven
inblies. Toch is de boodschap van de
films totaal verschillend. Door Renske Derkx
Een Sint die een snoekduik in het water maakt, Zwarte Pieten
die met Vespa’s langs massa’s juichende kinderen scheuren
en de stoomboot die aanmeert in hoofdstad Amsterdam.
Tussen de productie van de films Makkers staakt uw wild
geraas (Fons Rademakers, 1960) en Alles is liefde (Joram Lürsen, 2007) zit bijna een halve eeuw, evengoed beginnen de
films met dezelfde klassieke beelden van de intocht. De
onrust over het Zwarte Pieten-dilemma van het afgelopen
jaar is in ieder geval nog nergens te bekennen. Dit is het Sinterklaasfeest waar de voorstanders van de traditie het liefste
aan vasthouden. Of toch niet?
In beide films leven verschillende gezinnen toe naar het
traditionele ‘heerlijk Hollands avondje’. Daar waar we in
Nederland op 5 december gemoedelijk met de familie bijeenkomen, ervaart menig Brit dezelfde sfeer tijdens het kerstfeest. Zo illustreert ook de kerstfilm Love Actually, waar Alles
is liefde een bewerking van is. De thematiek is hetzelfde:
ieder vergeet z’n problemen voor eventjes, of probeert daar
een (tijdelijke) oplossing voor de vinden. Maar Alles is liefde
is misschien nog wel meer een erfgenaam van Fons Rademakers’ klassieker.

Nederlandse welvaart

Het zijn beide mozaïekfilms waarin verschillende verhaallijnen en personages met elkaar verweven zijn. Soms hebben ze
maar zijdelings met elkaar te maken. Het zijn buren, collega’s, familie of ze komen elkaar slechts ‘toevallig’ tegen.
Makkers staakt uw wild geraas was daarin behoorlijk revolutionair: het was één van de eerste mozaïekfilms aller tijden.
Beide films roepen een ‘oud-vaderlandse’, ietwat burgerlijke sfeer op. De setting ondersteunt deze sfeer: alle hoofdpersonages hebben een goede baan (De heer Lomijn uit Makkers staakt uw wild geraas is eigenaar van een chique schoenenzaal, De heer Leegher directeur van een reclamebureau en
in Alles is liefde is men begrafenisondernemer, leraar of iets
bij de tv) en wonen in luxueuze grachtenpanden (Makkers) of
gezellige Amsterdams grachtengordelhuisjes (Liefde). De
shots van het winterse Amsterdam geven bijna een sprookjeswereld weer. Het warenhuis De Bijenkorf speelt een sleutelrol in die sprookjeswereld: het is een perfecte illustratie
van de Nederlandse welvaart, zowel in de jaren van de
wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog als in het Nederland van voor de huidige economische crisis.

Veranderende tijdsgeest

De films mogen dan een droombeeld presenteren, toch
nemen de makers de Sinterklaastraditie ook een beetje op de
hak. Kleine details maken de films luchtig en geven Sinterklaas een bijna rebels imago. Zo verschijnen constant Sinterklazen in beeld tussen de scènes door: de goedheiligman
springt achterop een tram in Makkers staakt uw wild geraas,
hij zit met z’n mantel en mijter vast in een taxideur en
schreeuwt in de televisie-uitzending in Alles is Liefde
“Goedheiligman, me hol.” Sinterklaas wordt in die film ook
opgeleukt met theemuts en een biertje in z’n handen. De
goedheiligman is misschien niet zo traditioneel meer, maar

nog steeds oer-Hollands. Het Sinterklaasfeest was en is, als
voorbeeld van burgerlijke gemoedelijkheid, voor regisseurs
de perfecte arena om de veranderende tijdsgeest te laten
zien.
De thema’s die behandeld worden zijn dan ook niet zo traditioneel, maar juist enigszins controversieel. Vooral Makkers staakt uw wild geraas laat de schrijnende situatie van die
tijd doorsijpelen in op het eerste gezicht luchtige thematiek.
Zo kiest Ellen Vogel voor een leven als alleenstaande, onafhankelijke vrouw, iets wat niet gebruikelijk was in die tijd.
Bovendien was het de eerste keer dat de nozemcultuur in film
zo serieus werd genomen en realistisch werd neergezet. De
opstandige jeugd was in die tijd een vrij nieuw fenomeen,
waar nog weinig films zich aan waagden.
In Alles is liefde kiezen de makers ook voor moderne
onderwerpen, maar dan wel op een luchtigere manier: zo
spelen Paul de Leeuw en Daan Schuurmans een homostel dat
op het punt staat om te trouwen, ook dat was in 2007 (en nu
nog steeds, in films) vrij ongewoon. Daarnaast zorgde het
introbeeld van een scheldende, springende Sinterklaas
(‘godver, godver, kut’) ook voor nogal wat rumoer in de pers.
Al werd de film ook verweten voor het multiculturele Nederland van 2007 veel te wit te zijn.

Geen happy end

Ook al krijgt de sinterklaasacteur in Alles is Liefde meteen in
de eerste paar minuten een dodelijke hartaanval, toch blijft
de boodschap van de film romantisch en ‘lekker gezellig’:
“Liefde is net als Sinterklaas, je moet er in geloven, anders
blijft er niks van over.”
Het verhaal illustreert een tijd van vergevingsgezindheid
en samenzijn, die je doorbrengt met familie en geliefden.
Iedereen is op zoek naar liefde, alsof het naderende feest een
soort amoureuze onrust met zich meebrengt.
Die vergevingsgezindheid en het samenzijn met geliefden
zijn ook twee belangrijke factoren in Makkers staakt uw wild
geraas. Toch staat de gedachte achter de film haaks op die
van Alles is liefde. Rademakers verpakt de onrust van de jaren
zestig in zijn film, en die zorgt niet per se voor een happy end.
“Rond Sinterklaastijd maakt iedereen goede voornemens en
is men geneigd vriendelijk te zijn voor zijn medemens. Op de
avond van de vijfde december komt de oplossing van al die
problemen. Daarna worden de goede voornemens weer vergeten en gaat het leven gewoon verder.” Volgens Rademakers
gaan we uiteindelijk, na Sinterklaasavond, allemaal weer
verder met oude en nieuwe problemen. Een eenzame Guus
Hermus, die zijn vrouw achterlaat en in het donker wegloopt, illustreert dat. En het nozemzoontje van de heer en
mevrouw Lomijn mag dan uiteindelijk toch in dronken toestand bij hen thuis belanden op Sinterklaasavond (zijn ze
tóch nog samen, als vanouds!), de kijker weet dat het zoontje
de volgende dag weer net zo rebels met z’n vrienden zal afgeven op hun burgerlijke ouders. Dat probleem van de nozemjeugd is heus niet zomaar opgelost.

Makkers staakt uw wild geraas 1960 | Fons
Rademakers | 97 minuten | Met Ellen Vogel,
Guus Hermus, Ank van der Moer, Jan Teulings,
Yoka Berretty en Guus Oster

‘Melville is God
to me’ (John Woo)
Jean-Pierre Melville Retrospectief
L’armée des ombres | Bob le flambeur | Le cercle rouge | Le doulos
Les enfants terribles | Un flic | Léon Morin, prêtre | Le samouraï
Le silence de la mer | Met Melville: À bout de souffle

9 - 31 januari 2014

eyefilm.nl

de Filmkrant

foto collectie eye

#361 januari 2014  	

29

De andere Dokter Pulder zaait papavers

Haanstra
We kennen hem van Fanfare en Alleman. Minder bekend is dat Bert Haanstra op latere leeftijd een persoonlijkere film maakte: Dokter Pulder zaait
papavers over verslaving en identiteitscrisis. Waarom kennen we deze film zo
Door Susan Warmenhoven
slecht? 
Fanfare (1958) en Alleman (1963) kunnen gerust Haanstra’s
meest bekende films genoemd worden. Beide films trokken
veel bezoekers en staan in het nationale geheugen gegrift. Ze
zijn typerend voor het werk van een filmmaker die met vloeiende montage en een rustige, kabbelende stijl verhalen vertelde. En misschien het meest belangrijke: Haanstra maakte
films over ons, over Nederlanders. In Haanstra’s hoogtijdagen gingen Nederlanders naar zijn films om zichzelf te zien.
Fanfare vertelt een simpel verhaal – twee leden van een
dorpsfanfare krijgen ruzie waarin het hele dorp betrokken is.
Het is de Nederlandse maatschappij in het klein. Haanstra
maakt gebruik van herkenbare archetypes: het mooie meisje
uit de stad, de plichtsgetrouwe politieagent en de dikke,
weinig sympathieke caféhouder. Lagerwiede, het fictieve
dorp waar de film zich afspeelt, is een dorp als veel Nederlandse dorpen: het is idyllisch en er heerst gemeenschapszin,
maar er wordt ook geroddeld. Fanfare is een lichtvoetige
film: er wordt ruzie gemaakt om iets frivools als een fanfare,
met komisch effect.

Morfinevoorraad

Ook de burgerlijke huisarts Kees Pulder (een rol van de
onlangs overleden Kees Brusse) uit Dokter Pulder zaait papavers (1975) woont in een idyllisch dorp. Hij lijkt daar echter
minder plezier te hebben dan de dorpelingen in Fanfare. Als
hij na jaren zijn studievriend, de geslaagde neurochirurg
Hans (Ton Lensink), op bezoek krijgt, verandert alles. De
twee vrienden zetten het op een drinken, waarna Hans blijft
logeren. De volgende dag is Hans met Pulders morfinevoorraad verdwenen. Niet veel later sterft de chirurg aan een
overdosis, waarna Kees begint te twijfelen over zijn leven en
in de ban raakt van Hans’ minnares.
In Alleman, de documentaire die twaalf jaar voor Dokter
Pulder verscheen, is er nog geen vuiltje aan de lucht. Haanstra toont Nederland aan de hand van hoe we wonen, werken, recreëren, naar de kerk gaan en verliefd worden. Haanstra presenteert de Nederlanders als een rustig, eensgezind
en daadkrachtig volk. We hebben pret, maar met mate. We
laten ons gaan, maar niet te veel. We wonen dicht op elkaar,
maar dat brengt geen problemen. We zijn beschaafd. We steken de handen uit de mouwen om geld te verdienen. We zetten door. Het idee van eensgezindheid
creërt Haanstra niet alleen door beeldrijm, maar ook door
vlotte montage.

Identiteitscrisis

Met zijn films uit de jaren vijftig en zestig lijkt Haanstra te
willen zeggen: een mens is niet uniek. Door beelden te tonen
van hoe mensen op elkaar lijken – of zelfs op dieren, zoals in
Zoo (1962) – wordt het concept van het individu genegeerd
en afgezwakt, want die eenheidsworst levert kalmte op. Dokter Pulder vertelt ons echter iets anders.
Kees Pulder lijkt gebukt te gaan onder dit gebrek aan eigen
identiteit. Dokter Pulder heeft een andere focus dan Haanstra’s eerdere werk. De film zoomt in op de crisis van een
individu: zijn twijfels, angsten en ontevredenheid. Heel wat
anders dan wat er te zien was in de eerdere films. Daar zagen
we de grotere patronen, gemiddeld menselijk gedrag en harmonie. Bij Pulder is ook de frivoliteit verdwenen. Er is niets
lolligs of frivools aan morfineverslaving, alcoholisme of een
identiteitscrisis.

Vanwaar deze omslag? Ten eerste is er het boek van Koolhaas – De nagel achter het behang (1971) – waarop de film
gebaseerd is. Haanstra las graag Koolhaas en was met hem
bevriend – de schrijver fabriceerde ook de tekst voor Alleman. Omdat het tamelijk duistere verhaal van Koolhaas de
basis voor de film was, werd Dokter Pulder ook een duistere
film. De verandering lijkt echter vooral te maken te hebben
met de levensfase waarin Haanstra was beland. Dokter Pulder bevat verschillende thema’s, maar de meest belangrijke is
de identiteitscrisis: het twijfelen aan eerder gemaakte keuzes, meer willen dan het brave burgermansbestaan en op
zoek gaan naar vrijheid en avontuur. Haanstra was zestig
toen hij de film maakte en had ook te kampen gehad met deze
gedachten. In een interview in de Haagse Post verklaarde hij
over zijn hoofdpersonage: “Dat is mijn mannetje. Dat ben ik.
Een man van in de vijftig die ineens denkt: wat heb ik eigenlijk zitten doen in dit klotedorp? Griepjes behandelen! Hij wil
die andere wereld leren kennen.” Met de keuze voor het verfilmen van Koolhaas’ boek bewijst Haanstra dat hij zelf ook
een andere wereld wilde leren kennen. Hij liet de frivoliteit
achterwege en en verwelkomde de duistere, verleidelijke,
onbewuste krachten van het leven.

Reputatie

Wij willen Haanstra echter zien als de grote cineast die een
Oscar won (voor Glas in 1960), en die in staat was om het
gedrag van de Nederlander te observeren en analyseren.
Doorgaans waren dat positieve, milde observaties en analyses. Dat Dokter Pulder door het publiek destijds minder
gewaardeerd werd door het publiek (280.000 bezoekers terwijl Fanfare meer dan twee miljoen bezoekers trok), heeft te
maken met dat Haanstra met de film thematisch een andere
richting koos. We zien geen tevredenheid, bescheidenheid,
standvastigheid en gezwinde voorspoed meer. In Dokter Pulder zien we twijfel, verslaving en ondergang. Omdat Haanstra ons zijn beroemde spiegel voorhield, hadden veel mensen moeite Pulder als een Haanstra-film te zien. Dokter Pulder is in zekere zin slachtoffer van de reputatie van zijn
maker. Jammer, want de film over de dolende vijftiger is juist
in deze tijd van keuzestress, hang naar avontuur en allerhande persoonlijke crises de moeite waard om te zien.

Dokter Pulder zaait papavers 1975 | Regie
Bert Haanstra | 102 minuten | Met Kees Brusse,
Dora van der Groen, Ton Lensink
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Hóe De smaak van water

smaakte water?
Orlow Seunkes debuutfilm De smaak
van water is nog altijd de enige Gouden
Leeuw-winnaar van Nederlandse
bodem. Destijds binnegehaald als
maatschappijkritisch en stilistisch
meesterwerk, tegenwoordig niet eens
verkrijgbaar op dvd of stream.
Door Alexander Zwart

Dé Nederlandse filmgebeurtenis van 2013 lijkt zonder twijfel
‘onze’ terugkeer in Cannes. Achtendertig jaar na Jos Stellings
Mariken van Nieumeghen (1974) mochten we eindelijk weer
meedoen aan de officiële competitie. Het enthousiasme rond
de selectie van Borgman leek het cinefiele equivalent van een
behaalde WK-kwartfinale (compleet met voetbal-we): eindelijk hoorden WE weer bij de wereldklasse. Maar hoe begaan
zijn we écht met het lot van onze helden? Eerdere winnaars
blijken zomaar aan ons zicht te kunnen verdwijnen.
Laten we hiervoor eerst teruggaan naar 1975. Het jaar van
Mariken van Nieumeghen in Cannes. Maar ook het jaar dat
een jonge filmstudent cum laude afstudeert aan de Nederlandse Filmacademie, richting scenario en regie. Het lijkt het
begin van de carrière van de 23-jarige Orlow Seunke, maar
eigenlijk is die al in volle vaart: ten tijde van zijn afstuderen
heeft hij al acht lange en korte films (Twisk, Bison Kid etc.) op
zijn naam staan waarvan sommige al aangekocht voor televisie. Niet alleen in Nederland, ook in Finland, Zweden en
Denemarken. Tekenend voor zijn filmdrang: op zijn 21ste
reist hij af naar het ijzige Finland om met 13.000 bij elkaar
gesprokkelde guldens en zijn vader in de hoofdrol de korte
film Jaakko Mortalla (1974) op te nemen. De al gevestigde
Frans Weisz is onder de indruk en biedt Seunke, hoewel er
uiteindelijk nooit gebruik van wordt gemaakt, een baan aan
als regieassistent bij zijn volgende film.

Naar Venetië

Klinkt dit al als een sprookje? Seunkes succesverhaal neemt
pas echt een grote wending in het begin van de jaren tachtig.
Na zes jaar schrijven en schaven begint hij in november 1981
met de opname van zijn eerste lange speelfilm De smaak van
water. Wat ooit is begonnen als “iets rond het thema machteloosheid”, krijgt in nauwe samenwerking met mede-scenarist
Dirk Ayelt Kooiman en acteur Gerard Thoolen vaste vorm.
Geïnspireerd op onder meer Kafka, via de Orson Welles-verfilming van Het proces (1962) en Akira Kurosawas Ikiru (1952),
is De smaak van water een regelrechte aanklacht tegen de
bureaucratie. Een wereld van donkere kamertjes waarin ambtenaren als een op hol geslagen speeldoosje alsmaar hetzelfde
riedeltje afdraaien. Te midden van deze setting stuit de afgevlakte ambtenaar Hes (gespeeld door Thoolen) in het huis van
een overleden echtpaar op een mensenschuw meisje (Dorijn
Curvers) dat zich verstopt in de kast. Het is een film met de
cirkelwerking van een Escher-schilderij: je kan proberen te
ontsnappen aan het ‘systeem’, maar vergeet tijdens al je
inspanningen niet dat je in een rondje rent.
IFFR-oprichter en directeur Hubert Bals krijgt de film in
1982 als eerste te zien. Hij is enthousiast en werpt zich op als
bemiddelaar. De smaak van water komt nog voor de Nederlandse release terecht in de competitie van Venetië. Al een
eer op zich, maar prompt wint Seunke daar de UNICEF-Prijs. De dag daarna onverwacht gevolgd door een Gouden Leeuw (voor beste debuut), een eer die nog geen enkele
Nederlandse film te beurt is gevallen. Twee weken later
opent de film de toenmalige Nederlandse Filmdagen in
Utrecht en gaat hij in roulatie. De pers is unaniem enthousiast. Seunke wordt geroemd om zijn eigenheid, vernieuwing
en internationale allure.

Onzichtbare dertiger

Terug naar 2013. Inmiddels is De smaak van water een dertiger. De herinnering eraan lijkt gereduceerd tot ‘die film met

het meisje in de kast’ en een relletje om de rechten (want
hoewel aanvankelijk onvermeld op de titelrol, deels gebaseerd op György Konráds debuut De bezoeker uit 1968). En
dat terwijl de film anno nu, met dank aan Seunkes verregaand doorgevoerde abstracties, inhoudelijk niks aan kracht
heeft ingeboet. Sterker nog, met zijn vervreemdende sfeer,
grimmige locaties en naamloze instanties is De smaak van
water een tijdloze parabel. Nu minstens zo actueel als bij uitbreng, wie heeft er in tijden van crisis immers niet met (frustrerende) instanties te maken? Maar hoe goed De smaak van
water ook bij deze tijdgeest past, er is een nogal cruciaal probleem: de ooit zo bejubelde film is verdwenen uit het publiek
toegankelijke domein.
De onzichtbaarheid roept een naargeestige vraag op: in
hoeverre leeft een film nog als hij niet gezien kan worden?
Een film zonder de ogen van een publiek lijkt verdoemd te
verworden tot een anekdote uit het verleden. De Nederlandse film mag dan wel een thuishaven hebben in de archieven van EYE, ook dit garandeert geen eeuwig, zichtbaar
leven. Leontien Bout, juridisch medewerker van EYE: “Wij
krijgen automatisch kopieën van elke film waar ooit subsidie
voor is verstrekt door het Nederlands Filmfonds. Bovendien
kunnen op eigen initiatief gemaakte producties persoonlijk
worden aangeleverd. Dit betekent echter niet dat iedereen
deze films kan opvragen. Mits gedigitaliseerd (wat met Seunkes films het geval is) kan een film enkel voor onderzoek
bekeken worden. Voor anderen is de film inderdaad tijdelijk
onzichtbaar.”

De Nederlandse film in de kast

Op Ximon.nl, het video-on-demand-initiatief dat ernaar
streeft het gehele Nederlandse filmaanbod direct toegankelijk te maken, ontbreekt de titel. En ook bij Beeld en Geluid in
Hilversum, waar ooit op televisie uitgezonden Nederlandse
speelfilms in het archief zijn opgenomen, schittert de film
door afwezigheid. Het is verleidelijk de oorzaak te overpeinzen. Bout: “Wat je veel ziet bij Nederlandse films is dat er
voor de productie bv’tjes worden opgericht die vervolgens
worden opgeheven of die de rechten doorverkopen. Dit
bemoeilijkt de traceerbaarheid van rechthebbenden.” Jan
Musch, samen met Tijs Tinbergen en Seunke producenten
van De smaak van water, vertelt dat hun productiemaatschappij MAYA in 1985 is opgeheven. Tinbergen en hij wilden
de documentairekant op terwijl Seunke door wilde met lange
speelfilms. De rechten liggen echter nog gewoon bij het drietal. De onzichtbaarheid van de film kan Musch niet verklaren. Seunke spreekt hij nog sporadisch, die woont en werkt
tegenwoordig in Jakarta.
Precies daar moet een deel van het antwoord dan ook vandaan komen. In een reactie laat Seunke weten het plan te
hebben voor een dvd-box met al zijn werk. Zelf geproduceerde films houdt hij daarom weg van bijvoorbeeld Ximon.
nl. Op de vraag of hij de onzichtbaarheid van zijn film(s)
betreurt, antwoordt hij niet meer actief te zijn in Nederland.
Het is ver weg, voor zijn gevoel. “Dat zal er ook mee te maken
hebben. Hopelijk heb ik snel tijd voor de box, dan zijn mijn
films weer zichtbaar voor iedereen.” Het is iets om naar uit te
kijken. Tegelijkertijd, de film zelf blijft wachtend in de transitzone. De laatste bioscoopvertoning was in 2010 tijdens het
Nederlands Filmfestival, de laatste tv-uitzending in 2001.
Wie zich tot de gelukkigen mag rekenen die De smaak van
water heeft gezien, zal zich ongetwijfeld Dorijn Curvers oogopslag herinneren. De eerste blik die het verwaarloosde en
verweesde meisje uit de kast werpt. Haar met vegen
besmeurde gezicht nog half verstoppend. Laat die ene aftastende blik een symbool zijn voor alle Nederlandse films die
nog sporadisch de buitenwereld in komen. Films die nieuwe
generaties nu te gemakkelijk over het hoofd kunnen zien. De
kast zit op slot zonder te weten wat er eigenlijk in zit.

De smaak van water 1982 | Regie Orlow
Seunke | Kleur, 102 minuten | Met Gerard Thoolen, Dorijn Curvers, Hans van Tongeren
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De stilte rond Christine M.

Wraak
vrouwen
Hoe de moord van drie vrouwen op een Afleiding
man bij de ene regisseur een feministi Waar het verhaal van de Stilte rondom Christine M. begint
met de moord, die pas later in de film getoond wordt, heeft
sche klassieker oplevert, en bij de
Moordwijven een constante, chronologische opbouw, met de
andere een narcistisch kijkje in de
moord als climax. Maas wisselt beelden van de huurmoordewelvaartgeneratie geeft. De stilte
naar, die verwikkeld is in politieachtervolgingen en worstelingen achter het stuur, af met dramatische ontploffingen en
rondom Christine M. versus Moord
rondvliegende brokstukken. Dankzij de manier van filmen
Door Birte Hendriks
wijven.
Drie vrouwen die besluiten een man te vermoorden. Geen
nieuws feit dat dagelijks te lezen is in de Nederlandse kranten, maar toch inspiratiebron voor twee uiteenlopende filmmakers in verschillende periodes in de Nederlandse filmgeschiedenis: Marleen Gorris en Dick Maas. Dat twee films met
dezelfde strekking toch compleet verschillend kunnen zijn,
bewijzen De stilte rondom Christine M. (1982) en Moordwijven (2007). Waar Gorris haar drie hoofdpersonen laat strijden om de feministische orde in de maatschappij te herstellen, toont Maas drie narcistische en materialistische types
die als uiteindelijk doel hebben om het geld te erven van hun
stinkend rijke echtgenoten.

1-0 voor de vrouwen

Hoewel de moord in beide films centraal staat, wordt deze op
twee verschillende manieren geïntroduceerd bij de kijker. In
De stilte rondom Christine M. weet de kijker vanaf het begin
dat de moord heeft plaatsgevonden. Gorris besluit echter om
de daadwerkelijke moordscène pas na geruime tijd te tonen
aan de kijker, en doet dit door middel van flashbacks. Ze
filmt de ruimte waarin de moord zich afspeelt door middel
van totalen, maar wisselt ze af met medium en over shoulder-shots van de daadwerkelijke moord. Hierdoor geeft ze de
toeschouwer het gevoel zich in dezelfde ruimte te bevinden.
De moord voelt bijna intiem, als iets wat je samen met de drie
vrouwen meemaakt. Zo creëert Gorris sympathie en een
zekere mate van begrip voor de drie verdachten. De eerste
drie kwartier van de film krijg je de nodige informatie over de
drie verdachten, maar vorm je je nog geen duidelijk beeld. Je
kiest nog geen kant. Normaliter zou een moord als deze enkel
zorgen voor afschuw en vervreemding van de moordenaars,
maar dankzij het cameragebruik weet Gorris de toeschouwer
erbij te betrekken.

Materialisme in totaalshots

Daar waar Gorris vooral gebruik maakt van intieme shots,
toont Dick Maas zich in Moordwijven de koning van de
extreme totalen. Door gebruik te maken van deze totaalshots
benadrukt hij hoe belangrijk de omgeving van zijn hoofdpersonen is. Maas toont het over de top jetsetleven van zijn drie
hoofdpersonen, en laat geen scène onbenut om hun overdreven levensstijl weer te geven. Het materialisme van zijn
hoofdpersonen uit zich in alles wat om hen heen gebeurt.
Een gesprekje is nooit zomaar een gesprekje, maar altijd een
gesprekje op een tennisbaan, of een jacht, of met een limousine op de achtergrond. In feite zou je kunnen zeggen dat
Maas dezelfde tactiek toepast als Gorris. Door totaalshots te
gebruiken, creëert hij op zijn manier een duidelijke context
voor de drie vrouwen, en poogt hij ook sympathie te kweken.
Door je hun leefomgeving en rijkdom zo onder de neus te
wrijven is het namelijk moeilijk om de dames los te zien van
hun exorbitante levensstijl, en besef je dat, willen ze deze
levensstijl behouden, er weinig anders op zit dan de moord
ook daadwerkelijk te plegen. Want zeg nu zelf, hoe kunnen zij
nog verder leven zonder hun dagelijkse winkelrondje en roze
Hummer?

heeft Maas een groot speelveld gecreëerd, waar hij zelf dankbaar gebruik van maakt. Zo kan hij serieuze gesprekken op de
voorgrond laten plaatsvinden, terwijl de kijker op de achtergrond een Togoleese asielzoeker ziet verdrinken na een mislukte worsteling met een elektronische grasmaaier. Waar
Maas deze achtergrondgrapjes nodig heeft om de kijker te
boeien en vooral te amuseren, ligt de kracht van Gorris net in
het klein houden van de shots. Er is geen enkele afleiding.
Gorris heeft geen opsmuk van de omgeving nodig.

Feminisme

De stilte rondom Christine M. zou een feministische klassieker worden, die dertig jaar na dato nog werd opgenomen in
de programmering van de eerste editie van London Feminist
Film Festival. Gorris toont met De stilte een realistische kijk
op de maatschappij van de jaren tachtig, en laat op subtiele
wijze zien dat de verschillen tussen man en vrouw nog steeds
erg groot zijn. Drie vrouwen die een man vermoorden werd
beschouwd als een volslagen belachelijke misdaad. Die vrouwen moesten wel knettergek zijn, want welke normaal denkende vrouwen zouden ‘zomaar’ een man vermoorden?
Dankzij de opeenstapeling van de kleine, op het eerste
gezicht nietszeggende details en opmerkingen die tegen
vrouwen geplaatst worden, begrijp je waar Gorris met deze
film naar toe wil, en ook waarom deze film toentertijd zo veel
ophef veroorzaakte. Je hoeft geen doorgewinterde feminist te
zijn om je te realiseren dat de verschillen tussen man en
vrouw duidelijk aanwezig waren, en ook dat er de laatste
dertig jaar weinig veranderd is. Waar Gorris de moord
gebruikt om een boodschap over te brengen, gebruikt Maas
zijn Moordwijven als puur entertainment. Men kijkt in 2007
niet meer op van moordende vrouwen, en al helemaal niet als
zij dit doen voor de erfenis. Dankzij films als Moordwijven
wordt de boodschap van Gorris zelfs 31 jaar later pijnlijk duidelijk: er moet nog heel wat gebeuren voordat dit soort
vrouwonvriendelijke vooroordelen de wereld uit zijn.

De stilte rondom Christine M. 1982| Regie
Marleen Gorris| 92 minuten | Met Edda Barends, Nelly Frijda, Cox Habbema en Henriette
Tol
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Tussen genie De witte waan

en mislukking
In 1987 stapte regisseur Adriaan Ditvoorst op 47-jarige leeftijd uit het leven
door bij zijn geboorteplaats Bergen op
Zoom in De Schelde te springen. Zijn
zelfmoord markeert het einde van een
korte, bewogen filmcarrière.
Door Guus Schulting

Terugkijkend lijkt Adriaan Ditvoorst een tragische figuur in
de Nederlandse filmgeschiedenis. Na een flitsende start in de
jaren zestig eindigde zijn veelbelovende filmcarrière twintig
jaar later met zijn zelfmoord. Tijdens die carrière maakte
Ditvoorst geen school, had hij geen volgelingen en bracht zijn
compromisloze karkater hem herhaaldelijk in moeilijkheden
met producenten en geldschieters. Pogingen om het grote
publiek te bereiken faalden jammerlijk, en ondanks dat zijn
eigenzinnige manier van filmen hem veel lof opleverde, werd
hij even vaak als excentriek en onbegrijpelijk weggezet.
Tussen genie en mislukking: het is precies die combinatie
van beeldende kracht en persoonlijke thematiek die Ditvoorst uniek maakt en die vandaag nog tot de verbeelding
spreekt. Zijn vaak claustrofobische films tonen niet de alledaagse realiteit, maar scheppen door het gebruik van onconventionele camerastandpunten, wonderlijke geluidstrack en
experimentele vertelstructuur een geheel eigen werkelijkheid. Een persoonlijk universum waarin de filmmaker, zo
schrijft hij in een director’s statement naar aanleiding van
zijn afstudeerfilm Ik kom wat later naar Madra (1965), kon
afrekenen met obsessies en trauma’s die in het dagelijks
leven geen plaats konden krijgen, “maar die vragen om een
oplossing. Schreeuwen om een climax”.

Veranderende tijden

In geen andere film komt dit zo sterk naar voren als zijn laatste, De witte waan uit 1984. Dit door cameraman Albert van
de Wildt als een hallucinerende trip gefilmde verhaal, gaat
over kunstenaar en heroïnegebruiker Lazlo (Thom Hoffman)
die zijn hulpbehoevende moeder (Pim Lambeau) tijdens haar
laatste dagen bijstaat. De dan 44-jarige regisseur maakte de
film na twee commerciële flops. Hij voelde zich eenzaam en
niet langer begrepen, was verslaafd aan alcohol en had zich
als laatste hoop voor de toekomst tot de radicale ideeën van
de Amsterdamse kraakbeweging gericht. De witte waan werd
een laatste uitbarsting van obsessies en ideeën die jaren door
het hoofd van de regisseur moeten hebben rondgespookt.
Adriaan Ditvoorst wordt in 1940 tijdens de oorlog geboren
en groeit op in een katholiek arbeidersgezin in Bergen op
Zoom. Na het gymnasium komt hij via een omweg bij de net
opgerichte Filmacademie terecht. Aldaar ontmoet hij de
mensen met wie hij midden jaren zestig de zogenaamde eerste golf vormt: filmmakers als Pim de la Parra en Wim Verstappen en cameramensen als Jan de Bont en Frans Bromet.
Ze vormen de eerste lichting afgestudeerden die geïnspireerd
door de Nouvelle Vague in Frankrijk de Nederlandse film
internationaal op de kaart willen zetten.
Binnen die groep had Ditvoorst artistiek gezien misschien
wel het meeste succes. Zijn korte afstudeerfilm Ik kom wat
later naar Madra draaide met veel succes op de buitenlandse
filmfestivals en werd daar opgemerkt door mensen als
Godard, Truffaut en Bertolucci. De film vertelt het verhaal
van een jonge soldaat die vanuit de legerbasis naar zijn vrouw
in het ziekenhuis wordt geroepen en viel op door zijn gefragmenteerde vertelstructuur. Na dit succes kan Ditvoorst met
steun van het productiefonds een lange speelfilm maken.
Ook dit speelfilmdebuut, de W.F. Hermans verfilming Paranoia (1967), oogst succes: de Nederlandse kritieken prijzen
het internationale niveau, het toonaangevende Franse filmblad Cahiers du Cinéma omarmt Ditvoorst als Nederlands
enige auteur.

Maar is hij in de jaren zestig nog de gevierde man, in de
jaren zeventig verandert het Nederlands filmklimaat. De
auteurstheorie raakt uit de mode en met films als Blue Movie
(1971) en Turks fruit (1973) weten regisseurs Wim Verstappen
en Paul Verhoeven een groot publiek te bereiken. Er ontstaat
het begin van een filmindustrie waarin Ditvoorsts persoonlijke experimenten moeilijk een plek kunnen vinden. Ook
raakt hij steeds meer vervreemd van zijn collega’s. Verhoeven
bijvoorbeeld levert moordende kritiek tijdens een groepsdiscussie in het literaire tijdschrift De Revisor: “Ik vind dat hij,
ja, niet verder kijkt dan zijn neus lang is. Hij wil gewoon graag
doen wat hij wil. Dat streeft hij na en over tien jaar heeft hij
nog niets gemaakt op die manier.”

Tragisch einde

Binnen deze nieuwe beweging raakt Ditvoorst steeds meer
geïsoleerd, een eenling die gedreven door persoonlijke
obsessies een duister en afgesloten wereldbeeld omarmt.
Waar Verstappen en Verhoeven de maatschappij lijken aan te
spreken met een vitaliteit en omarming van het leven, blijft
zelfs wanneer het grote publiek lokt de wereld in Ditvoorsts
films onheilspellend en tragisch: Flanagan (1975) naar de
gelijknamige roman van Tim Krabbé is een in eigen woorden
‘stijlvolle thriller voor het grote publiek’ over een man die
wraak neemt op diegenen die hem acht jaar eerder in de
gevangenis hebben laten belanden. Ook de sketchachtige
komedie De mantel der liefde (1978) was groter van opzet, om
publiek te trekken prijkt op de poster de prikkelende aanprijzing: ‘Adriaan Ditvoorst’s schokkende persiflage op De Tien
Geboden!’ Beide films floppen.
Achteraf blijkt juist in deze handreikingen naar het grote
publiek de tragiek van de filmmaker te liggen: zijn talent, die
eigenzinnigheid en dat beeldend vermogen, gaat hem in de
weg zitten en slaat om naar een in zichzelf gekeerd kunstenaarschap. Ook De witte waan kreeg al snel het predicaat te
moeilijk opgeplakt: Het Parool bijvoorbeeld kopte dat er geen
verhaal in zat en het publiek liet de film veelal links liggen.
Toch zien we in De witte waan nog een keer het genie van
Ditvoorst: een eenzame held wordt gekweld door het verleden en opgeslokt door de industriële leegte van een samenleving in verval – de hele wereld voelt claustrofobisch, de personages daarin hulpeloos. Vanuit nu bezien, met de wetenschap dat Ditvoorst drie jaar later zelfmoord zou plegen,
blijft vooral het einde indrukwekkend, wanneer Lazlo zijn
moeder naar de dood begeleidt. Ineens is daar een heel
intiem maar tegelijkertijd theatraal moment, alsof Lazlo en
zijn moeder een toneelstukje opvoeren. Nog eenmaal: een
laatste, bevrijdende opvoering, want dan heel even komen ze
los van die bedrukkende werkelijkheid. Dat moet het gevoel
zijn dat Adriaan Ditvoorst tijdens zijn filmcarrière heeft
nagestreefd: filmen is afrekenen en dat is bevrijdend.

De witte waan 1984 | Regie Adriaan Ditvoorst
| 96 minuten | Met Thom Hoffman en Pim Lambeau
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Camera als Zusje
secretaris van

de waarheid
Zusje was in 1996 op het Utrechts
Filmfestival hét verrassende debuut
van regisseur Robert Jan Westdijk
door de nieuwe manier van filmen.
Dertien jaar later greep Westdijk terug
naar deze stijl met Het echte leven.
Door Anouk Leijtens

Het lijkt een aaneenschakeling van goed-geïmproviseerde
scènes. Je wilt erbij horen, je wilt deel uitmaken van dit chaotische en kleurrijke leven. De aantrekkingskracht van
Robert Jan Westdijks debuutfilm Zusje (1995) is zo intens dat
té dichtbij niet lijkt te bestaan. En laat de film daar nu net
over gaan. Dat maakt hem ook voor studenten anno nu die
alles met hun mobieltjes filmen en vastleggen zeer herkenbaar.
Na jarenlange afwezigheid dringt Martijn het leven van
zijn jongere zus Daantje binnen. Op fanatieke en obsessieve
wijze is hij van plan het leven van Daantje vast te leggen met
zijn nieuwe videocamera, en dat zorgt voor grote spanning in
hun broerzusrelatie, die toch al door een geheim uit het verleden vertroebeld lijkt te zijn.
De candid camera van Martijn en de homevideo-stijl van
de film creëren de illusie dat je midden in het leven van studente Daantje bent beland. Het voelt alsof je erbij bent, in
haar huis woont en bij haar feestje aanwezig bent. Westdijk
streefde er duidelijk naar de levenslust van de jonge Amsterdammers te laten zien. Je waant je in een chaotische en
niet-alledaagse wereld, maar het is écht; het is de realiteit.

Nieuw tijdperk

Het energieke Zusje werd laaiend enthousiast ontvangen op
het Filmfestival Utrecht in 1996. De debuutfilm van Westdijk
was verfrissend en geloofwaardig, in tegenstelling tot de
andere speelfilms die er destijds in Nederland werden
gemaakt, waaronder vooral veel boekverfilmingen en oorlogsdrama’s. Daarnaast werd iedereen onmiddellijk verliefd
op debutante Kim van Kooten. Het publiek voelde aan dat
met deze film weleens een nieuw tijdperk voor de Nederlandse film aangebroken kon zijn. Ook in het buitenland werd
de film geroemd om Westdijks behandeling van de thema’s
voyeurisme en seksualiteit en het gebruik van de vernieuwende camerastijl. Zusje zette een ware vernieuwingsgolf in
werking door te laten zien hoe je als talentvolle filmmaker
buiten het almachtige Filmfonds om met weinig budget en
zonder medewerking van de al bekende namen een succesvolle speelfilm kon produceren.
Dertien jaar later zou regisseur Robert Jan Westdijk nog
een keer terugkeren naar de thematiek van zijn debuutfilm
Zusje. Ook in Het echte leven (2008) is hij op zoek naar de
manier waarop de filmcamera de werkelijkheid kan tonen.
Maar wat maakt Het echte leven zo anders dan Zusje?
Waarom wist Westdijk met Het echte leven geen discussie aan
te wakkeren, zoals bij Zusje wel het geval was?

Waarheid

Met zijn keuze voor een cinéma-vérité-stijl en het gebruik
van een handheld camera waardoor de film Zusje een homevideo karakter krijgt, speelt Westdijk met thema’s waarheid,
werkelijkheid, authenticiteit en realisme. Je bent, in deze
film nog extremer dan anders, alléén in staat te zien wat de
camera wil dat je ziet. De camera in handen hebben betekent
de macht in handen hebben; zodra Martijn de camera uit

handen geeft op het verjaardagsfeest van Daantje is hij
machteloos.
Het echte leven gaat daar nog dieper op in, en is een absolute ode aan de film als medium. Ook hier gaat het over het
maken van een film (dit keer een professionele film) en met
acteurs, actrices, cameramannen en lichttechnici aanschouw je het leven op de set. De film is lichtzinniger dan
Zusje, maar Het echte leven vormt eveneens een afspiegeling
van ‘de werkelijkheid’ die je voor je ogen ziet voltrekken.
Westdijk had bij beide films hetzelfde doel voor ogen, namelijk om de camera als secretaris van de waarheid te laten fungeren.
Vrijwel alle films van Westdijk gaan over manipulatie en
obsessie, en deze thema’s spelen een belangrijke rol bij de
realisatie van beide film-in-films. Er is echter een groot verschil in hoe dit thema in beide films wordt uitgewerkt. Bij
Zusje is het de overduidelijke obsessie van broertje Martijn
tegenover zijn zus Daantje, die door haar te filmen haar wil
manipuleren met hem te kijken naar hun gezamenlijke verleden. In Het echte leven is de obsessie ook van de filmmaker,
namelijk de regisseur Martin die zichzelf verliest in het
maken van een film en zijn vriendin als muze daarin.
Waar in Zusje de obsessieve, manipulerende Martijn ons
leidt naar een grotere en zwaardere thematiek, blijft Het
echte leven aan de oppervlakte. In Zusje blijken seksualiteit
en incest een groot trauma in de levens van Martijn en Daantje. Deze thema’s zijn van een andere orde dan de thema’s die
in Het echte leven worden aangesneden. In Het echte leven
dient de manipulatie van regisseur Martin een zeer oppervlakkig doel, dat eerder neigt naar een goedkoop reality-programma bedoeld voor televisie. Het idee dat regisseur Martin
had met zijn filmproject en dat door manipulatie van zijn
vriendin zou moeten floreren als succesvol, wordt niet naar
een hoger niveau getild. Westdijk neemt de regisseur niet
serieus, en daardoor kan het publiek de regisseur met zijn
film-idee ook niet serieus nemen. Het filmproces van Martin
gaat nu aan je voorbij door de luchtige en vermakelijke sfeer
die er hangt.

Film-in-film-genre

Daarnaast had Westdijk ook te maken met het feit dat men
anno 2008 al veel meer gewend was aan het film-in-film en
film-over-film-genre door films als The Blair Witch Project
(1999) en Tape (2001).Wie nu iets over voyeurisme en de
wisselwerking tussen feit en fictie wilde zeggen, moest veel
verder gaan. Waar The Blair Witch Project psychologisch
ingenieus in elkaar zit, doet Tape iets bijzonders met de realtime waarin het zich afspeelt. Beide films gaan een stap verder in het gebruik van een candid camera en laten de camera
fungeren als hulpmiddel om voyeurisme of feiten en fictie
aan de kaak te stellen. Waar Westdijk in Zusje een absolute
nieuwe trend zette in filmmaken, heeft Westdijk in Het echte
leven, in een tijd waarin door het gebruik van mobieltjes met
camera’s het fenomeen van de ‘amateurfilm’ algemeen
bekend was, te weinig gehaald uit het gebruik van de candid
camera-stijl. Het blijkt dat de candid camera-stijl die Westdijk in 1995 ontdekt leek te hebben, niet zomaar klakkeloos
met hetzelfde doel gekopieerd kon worden in 2008 waar het
publiek deze ‘trucjes’ al meer dan gewend was.

Zusje 1995 | Regie Robert Jan Westdijk | Kleur,
91 minuten | Met Kim van Kooten, Roeland Fernhout, Ganna Veenhuysen, Maarten Zomer

Politiek, erotiek, film!
Veertig jaar Vrije Circuit
‘Vanaf 12 januari 1974 is het
sekretariaat van het VRIJE CIRCUIT
officieel in werking getreden. Alle
vertoners, distributeurs, producenten
en filmkijkers kunnen van de mogelijkheden van dit sekretariaat gebruik
gaan maken.’
Via deze simpele advertentie, in
de toen gebruikelijke spelling,
eigenhandig getypt met de letter
Gothic in het januari-nummer
van het filmblad Skrien, werd de
geboorte van de Vereniging het Vrije
Circuit een feit. Nederland had in
het latere krakersbolwerk aan de
Amsterdamse Rozengracht 103,
tweehoog, een serieuze tegenhanger
van de toen almachtige Nederlandse
Bioscoop Bond, de NBB, die elders in
Amsterdam, in een chic kantoor aan
de Jan Luykenstraat, resideerde.
Het doel van de Vereniging was
tweeledig: ‘Het bevorderen van noncommerciële produktie, distributie en
vertoning van films’ en ‘het bevorderen
van inspraakmogelijkheden van het
filmpubliek bij de filmproduktie,
distributie en vertoning’. Aanvankelijk
was er nog een derde doel: ‘Door de
bovengenoemde doelstellingen mede
te werken aan de totstandkoming van
een socialistiese samenleving.’
Omdat de aandacht in de loop der
jaren – vaak terecht – naar de
kolossale prestaties van Huub Bals
en zijn Internationaal Filmfestival
Rotterdam ging, zijn de activiteiten én
verworvenheden van het Vrije Circuit
nogal eens onderbelicht gebleven.
Daarom organiseert Natlab in
Eindhoven, waar in cultureel centrum

De Krabbedans ook één van de eerste
vrijplaatsen voor filmvertoning in
1974 ontstond, half januari een kleine
hommage aan dit dappere initiatief
van dwarse doeners en denkers. Als
aanvulling op de geschiedschrijving
en als eerbetoon aan al die anonieme
studenten, actievoerders en hun
geestverwanten die vaak eigenhandig
filmzaaltjes in elkaar timmerden in
lege scholen en kantoren. Zonder hun
inzet zouden er nu geen filmtheaters
cq arthouses bestaan – én zou het
spiksplinternieuwe Natlab met zijn
zes goed geoutilleerde filmzalen
afgelopen herfst niet zijn geopend.

VR 17-1
Opening, met Tout va bien,
J.L. Godard (1972) - 35mm
(en inleiding op het hele
programma)
19.30 uur
L’Empire des sens,
N. Oshima (1976) - 35mm
(met inleiding) 21.40 uur

ZA 18-1
Ronde tafel discussie in het
café van Natlab over
(film)activisme toen en nu
16.00 uur
La Salamandre,
A. Tanner (1971) - 35mm
17.15 uur
L’année dernière
à Mariënbad,
A. Resnais (1961) - 35mm
(met inleiding) 19.45 uur
Venus in Fur, R. Polanski
(2013)
22.00 uur

ZA 18-1
18+ DANCE!
DJ’s Fred, Hy Pike (A’dam)
en special guests. Op de
achtergrond Nymphomaniac
van Lars von Trier (2013)
23.00 uur - 04.00 uur
ZO 19-1
Il caso Mattei, F. Rosi (1972)
(nieuwe kopie, met inleiding)
14.30 uur
Venus in Fur, R. Polanski
(2013)
16.50 uur

Vanaf 1974 ontstonden overal in
Nederland kleinere en grotere
filmclubs. De in filmblad Skrien
gepubliceerde lijst van vertoningen in
het Vrije Circuit werd met de maand
langer. Van Sneek tot Pijnacker en van
Weert tot Wassenaar werden opeens
films vertoond als Potemkin, Tout va
bien, Camera Sutra, La Salamandre,
Ludwig, Il caso Mattei en vele,
vele andere.
Het Vrije Circuit ontstond in een tijd
dat er een einde leek te komen aan de
grenzeloze groei. In dat opzicht zijn de
jaren zeventig vergelijkbaar met die
van nu. Toen werd de vrijheid gezocht
in onafhankelijke filmvertoningen,
eigen drukkerijen, eigen tijdschriften.
Nu zie je eenzelfde soort bewegingen
terug binnen de online media.
Vandaar. 18+ in Natlab te Eindhoven.
17, 18 en 19 januari 2014.
Pauline Terreehorst,
Directeur Natlab_door_plaza_futura
(Terreehorst was in 1975 één van de
oprichters van Cinemien en was van 19771980 hoofdredacteur van filmblad Skrien).

Het raadselachtige verhaal
over een ontmoeting tussen
een man en een vrouw laat
de kijker voortdurend raden
naar het effect van de verbeelding op de herinnering.
Wat is waarheid? En hoe is
dat beter te onderzoeken
dan door het medium film?

De strijd tussen de seksen werd in de jaren zeventig vaak vertaald in economische termen, als gelegaliseerde prostitutie.
Daar tegenover staat de vrije liefde waarin de partners gelijkwaardig zijn – en seksueel aan elkaar gewaagd. Dat verklaart
het relatief grote aandeel aan erotische films uit die dagen
waarin die vrije liefde in al zijn verschijningsvormen wordt
gevierd. L’empire des sens van Nagisa Oshima is daar een
van de heftigste voorbeelden van.

Natlab door Plaza Futura | Kastanjelaan 500 | Eindhoven
kaartverkoop: 040 294 68 48 | natlab.nl
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Violette

Ongemakkelijk openhartig
The Secret Life of Walter Mitty

The Secret Life of Walter Mitty

Professione: dagdromer
Men neme een sympathieke hoofdpersoon die iets ontbeert: noem het pit,
lef, alertheid, en men geve hem een uitdaging die voor een gewone sterveling
al een hele opgave is. Dat is een kolfje
naar de hand van Ben Stiller.
Dat je naam het woordenboek haalt, overkomt niet alleen schrijvers als Kafka, maar
ook fictieve personages, zoals de hoofdpersoon van het ultrakorte verhaal The Secret
Life of Walter Mitty (1939) van James Thurber. Toch is het niet altijd even eervol: een
Walter Mitty (of: mittyesque) is iemand die
graag wegdroomt uit zijn onopmerkelijke
leven om in zijn verbeelding de ene na de
andere heldendaad te begaan, maar die in
werkelijkheid onavontuurlijk is en niets
waarmaakt.
Het verhaal van tweeëneenhalve pagina
inspireerde al eens eerder tot een speelfilm
(door Norman McLeod in 1947); nu is de
beurt aan Ben Stiller, die zowel de regie
(alweer voor de vijfde keer) als de hoofdrol
van deze nieuwe productie voor zijn rekening nam.
Walter Mitty is in dit scenario een vriendelijke, ondergewaardeerde kantoorslaaf.
Iemand met korte mouwen en gladgeschoren
wangen in een wereld waar lange mouwen en
dito hipsterbaarden de norm zijn. Waar het in
zijn leven aan actie of romantiek ontbreekt,
voegt hij die met wat verbeelding zelf toe –
spectaculaire dagdromen die filmisch naadloos aansluiten op zijn grijze werkelijkheid.
Mitty werkt op de (analoge) fotoafdeling
van het reportageblad Life Magazine dat de
stap naar het digitale tijdperk wil maken.
Maar niet zonder flink de bezem door het
personeelsbestand te halen. Terwijl de laat-

kort
The Hobbit: The Desolation of Smaug

Peter Jackson | “Op papier leek Desolation de
Hobbit-film om het minst naar uit te kijken:
een typische overgangsaflevering, gevuld
met nog niet afgewerkte plotlijnen. Niets
blijkt minder waar. Het is in ieder opzicht
een verbetering van An Unexpected Journey.
Desolation heeft meer vaart, humor, spanning en verrassing, en bovenal een eigen
smoel. (…) Dode momenten, zoals de wel erg
lange aanloop van Journey, zijn er nauwelijks. De vlucht van de dwergen uit Mirkwood
en hun confrontatie met de majestueuze

ste papieren editie wordt voorbereid, blijkt
het negatief voor de laatste cover van
Life-huisfotograaf Sean O’Connell (Sean
Penn) zoekgeraakt. Aan Mitty de taak om de
doorgaans onvindbare O’Connell over de
hele aardbol achterna te reizen en en passant
zijn veilige positie aan de zijlijn op te geven.
Het op 35mm geschoten verhaal van Walter
Mitty biedt fijne retro-esthetiek, grafische
totaal- en luchtshots, beeldschone effecten
waarbij tekst in beeld wordt geïncorporeerd
en een mooie soundtrack. Fotografiereferenties voor de goede verstaander. Ruimte om te
lachen is er ook, uiteraard. Toch blijft het een
nogal ongevaarlijke coming-of-age-vanklunzige-veertiger-film.
‘Stop dreaming, start living’ luidt de tagline van Walter Mitty, net als de opzichtige
moraal van het verhaal. Ironisch genoeg zijn
Mitty’s muizige kantoorbesognes en avonturendromen spannender dan de uiteindelijk
werkelijk door hem beleefde avonturen, en
juist wanneer Mitty als mens in beweging
komt, mindert de film vaart. Zijn avonturen
lijken niets te kosten – geen pijn of moeite,
zelfs geen cent, en hooguit een minimum
aan reflectie. Als het zo makkelijk is om een
held te zijn, als we alleen maar een knop hoeven om te zetten zoals hier gebeurt, kunnen
we net zo goed nog een tijdje Walter Mitty’s
blijven en, bijvoorbeeld, eerst nog even een
mooie film gaan zien.
JANNA REINSMA

»»»»»

The Secret Life of Walter Mitty 2013 | Regie Ben Stiller | 114 minuten | Met Ben Stiller,
Kristen Wiig, Adam Scott, Sean Penn | Distributie Warner Bros | Te zien vanaf 2 januari

draak Smaug kunnen zich qua spektakel
meten met het beste uit de eerste trilogie.
Peter Jackson heeft zich in The Desolation of
Smaug losgemaakt van de dwangbuis die The
Lord of the Rings voor hem betekende, en een
zalig fantasy-avontuur geschapen. Kom
maar op met die finale!” – Recensie Mark van
den Tempel online  Te zien vanaf 11 december

Een moeizaam schrijversbestaan in de
periferie van het Franse existentialisme: Violette maakt er oogstrelende
en meeslepende cinema van.
Misschien zijn er te weinig grootneuzige
actrices; in elk geval minder dan er schrijfsters zijn. Zoals Nicole Kidman een neusextensie kreeg aangemeten om Virginia Woolf
te spelen (The Hours), zo geeft Emmanuelle
Devos met een kunstneus gestalte aan de
Franse auteur Violette Leduc. Die neus is
belangrijk: hij staat symbool voor haar lelijkheid, die naast haar onwettige geboorte de
rode draad vormt van Leducs leven en werk.
Het gezicht van Devos kan ook met neus
zowel mooi als lelijk zijn, maar samen met
een hoekige motoriek en een ingekeerde blik
maakt ze Leduc overtuigend oncharmant.
Anders dan Woolf behoort Violette Leduc
niet tot de literaire canon, en dat is waarom
regisseur Martin Provost in haar geïnteresseerd is. Aan het begin van Violette is te zien
hoe ze op haar vijfendertigste voor het eerst
de pen ter hand neemt – het advies komt van
een vriend die wil dat ze hem niet langer lastig valt met haar jeugdtrauma’s. De geest is
uit de fles, en ondanks armoede, miskenning
en censuur blijft ze gestaag werken aan een
oeuvre waarin ze zonder enige gêne haar
leven exposeert. Dat is dapper, want dat
leven was naar alle heersende maatstaven
een mislukking. Gemis van moederliefde,
moeizame verhoudingen met mannen en
vrouwen, een ongewenste zwangerschap en
een traumatische abortus vormen terugkerende thema’s. Ze lijdt onder haar zelfverklaarde lelijkheid en stoot haar omgeving af
door haar voortdurende beroep op liefde en
aandacht. En ze schrijft het allemaal op.
Provost maakte eerder een biopic over een
outsider in de kunsten: de schilder Séraphine
de Senlis (Séraphine, hier op dvd uitgebracht).
Waar zij door de ontmoeting met een Duitse
kunsthandelaar artistieke erkenning verwierf, vindt Violette Leduc haar beschermvrouw in Simone de Beauvoir. Met haar
beheerste elegantie, haar intellect, haar rijke
liefdesleven en haar literaire successen is De
Beauvoir alles wat Leduc niet is. Maar ze

verhaal absorbeert de kijker — niet in de
laatste plaats door het mooie camerawerk
van Oleg Mutu (4 maanden, 3 weken en 2
dagen) — van begin tot eind. Recensie Janna
Reinsma online 
Te zien vanaf 19 december

In Bloom

Nana Ekvtimishvili, Simon Gross | “In Bloom is
de meermaals bekroonde, indrukwekkende
eerste film van Nana Ekvtimishvili en de
tweede van co-regisseur Simon Gross. De
vriendschap tussen de twee meisjes en zowel
de fricties binnen als de vanzelfsprekende
onvoorwaardelijkheid van die vriendschap
zijn prachtig getroffen. Het onvoorspelbare

In Bloom

bewondert Leducs poëtische directheid en
stimuleert haar om onderwerpen als vrouwelijke seksualiteit of abortus in de literatuur te
introduceren. Die openhartigheid vindt jammer genoeg weinig weerklank: uitgevers voelen zich er ongemakkelijk bij en het publiek
blijft overwegend ongeïnteresseerd.
Over de lange weg naar erkenning gaat
Violette. Er hangt voortdurend verwachting
in de lucht, zelfs in het rommelige eenkamerappartement waar Leduc het grootste
deel van haar schrijversleven doorbrengt. De
verbluffend gedetailleerde interieurs en kostuums spelen een grote rol in het oproepen
van de atmosfeer van het naoorlogse Parijs,
en van dat kleine kringetje van schrijvers en
intellectuelen waar Violette Leduc van haar
marginaliteit uiteindelijk haar succes kon
maken.
Sasja Koetsier

»»»»»

Violette Frankrijk 2013 | Regie Martin Provost | 139 minuten | Met Emmanuelle Devos,
Sandrine Kiberlain, Olivier Gourmet | Distributie Contact Film | Te zien vanaf 9 januari

Violette

Filmkrant.Live verzorgt in januari en
februari inleidingen bij Violette.
Focus Arnhem 4 januari 15.30, Q&A met
regisseur Martin Provost door Sasja Koetsier
| Rialto Amsterdam 5 januari 14.45, Q&A met
regisseur Martin Provost door Dana Linssen |
Lieve Vrouw Amersfoort 6 februari 21.15, Sasja Koetsier | Gigant Apeldoorn 11 maart 19.30,
Sasja Koetsier
Raadpleeg ook de agenda van uw filmtheater | Voor meer informatie en boekingen

filmkrant.live@gmail.com

Avant l’hiver

Phillipe Claudel | “In deze derde film van
schrijver-cineast Philippe Claudel speelt
Daniel Auteuil een drukbezet neurochirurg
met oogkleppen op. Zijn echtgenote (Kristin
Scott Thomas) vult haar dagen met wanhopig tuinieren rond hun fraaie alleenstaande
villa. Als zij eindelijk suggereert dat ze eens
moeten praten antwoordt hij: “Waarover?”
Het ergste is, hij lijkt het te menen. (…) De
thrillertrekjes die de geschiedenis krijgt, lijken de zaak aanvankelijk op scherp te gaan
zetten, maar met de uiteindelijke schokkende onthulling schiet Claudel zijn doel
voorbij. Wat rest is een mooi open eind, veel
aanzetten tot overpeinzing en een sterk
gevoel van melancholie, samengebald in een
ontroerend kinderliedje.” – Recensie Leo
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All is Lost

Inderdaad:
all is lost
De oude man en de zee. Maar dan zonder zwaardvis. Alleen in gevecht met
zichzelf. En de elementen. En de hoop.
All is Lost. Hoeveel hoop is er nog met zo’n
titel? All is lost. En dan wordt dat kleine
beetje hoop wat we nog hebben – we zijn per
slot van rekening mensen, die altijd blijven
hopen, omdat alles zonder hoop te groot en
afschrikwekkend is – alsnog weggeslagen als
we die woorden uitgesproken horen worden.
Het zijn niet eens woorden. Het is de stem
van zijn gedachten. Neergeschreven in een
laatste captain’s log. Alles is verloren. Ik heb
het geprobeerd. Ik heb gehoopt.
Wie spreekt hij toe? Zijn het zijn kinderen? Zijn vrienden? Zijn het de mensen die

het wrak van zijn zeilschip zullen vinden?
1700 zeemijl van de Soenda-straat? Een
zeestraat tussen de Javazee en de Indische
Oceaan. Of spreekt hij vooral zichzelf nog
een keer moed in? Die man, alleen op zijn
zeilboot op zee.
De eerste keer dat we hem zien ligt hij op
zijn bed en wordt hij wakker van het water
dat zijn schip instroomt. Aanvaring met
zeecontainer. Dat is acht dagen eerder. Dan
is nog niet alles verloren. Dan zien we hem,
en hij is Robert Redford, de acteur die dit
naamloze personage gestalte geeft tot en met
elke verweerde rimpel in zijn gezicht, kalm,
beheerst, redden wat er te redden valt. Hij is
vindingrijk en soeverein. Hij is de eerste en
de laatste man op aarde. Een zeeman die
weet dat hij niet over de golven moet willen
heersen, maar met de golven moet leven.
All is Lost is net als 127 Hours en Gravity
een film als een suspensebom. Je weet dat hij
de komende anderhalf uur af zal gaan. Je
vreest het ergste en hoopt op het beste. Als er
geen verhaal meer is – man zit vast in rotsspleet, 2 astronauten zweven in outer space,
man dobbert op scheepswrak in het midden

van de oceaan – dan gaat het alleen nog daarover, over hoe we hopen dat ze zullen overleven, en vrezen dat dat niet zal lukken. Want
zo zitten mensen nou eenmaal in elkaar. De
rest – en er is bijna geen rest – is bijzaak.
In zijn tweede film na Margin Call (ook
zo’n verloren moment in het oog van de
storm voor de bankencrisis van 2008) weet
J.C. Chandor nog verder tot de essentie, de
existentiële essentie van drama door te dringen. Het helpt natuurlijk dat Redford de
hoofdrol speelt, de enige rol, zwijgend, want
tegen wie moet hij, op die voice-over aan het
begin van de film na nog praten? Redford kan
dat. Een rol verinnerlijken. Een touw knopen. Een watertank vullen. Vloeken zonder
te vloeken. Uit levenservaring weten dat
panikeren geen optie is, want als alle hoop
verloren is, dan rest er alleen nog handelen,
want anders is het afgelopen. En ‘onze man’
zoals hij op de credits heet, gaat door, als een
Sysifus, een Beckettiaans personage: ‘I can’t
go on. You must go on. I can’t go on. I’ll go
on.’ En gek genoeg schuilt daarin ook hoop.
Heel sober en miniem. Heel naargeestig ook.
Want als er hoop is, moet je je weer gaan

Much Ado About Nothing

hebben het ongetwijfeld te danken aan de
filmsuccessen van stripgigant Marvel: zij
trokken Branagh aan voor Thor, dat een Shakespeariaanse grootsheid nastreefde en de
regisseur wellicht de smaak (en het cachet)
voor het grote werk gaf. En de studio strikte
Whedon als grootarchitect van hun filmuniversum én schrijver/regisseur van The Avengers, en gaf ook hem daarmee zijn eerste
Hollywoodsucces.
Want Whedon mag dan een reputatie
hebben opgebouwd als maker van intelligent
en vooruitstrevend popcornvermaak, hij is
ook de man wiens televisieprojecten de afgelopen decennia – sinds Buffy the Vampire
Slayer – telkens voortijdig van de buis werden gehaald. Het maakt Much Ado About
Nothing des te sympathieker: eindelijk heeft
Whedon de slagkracht om te maken wat hij
wil, en wat doet hij? Juist: een verfilming van
één van Shakespeare’s meest luchtige komedies, een klucht over mannen en vrouwen die
verliefd worden en trouwen. Opgenomen in
twaalf dagen, tijdens (!) de preproductie van
The Avengers. Met een hedendaagse setting,
maar met de letterlijke tekst van het origineel (op het kuisen van een denigrerend
gebruik van het woord ‘Jood’ na). Gedraaid

in zwart-wit, met zijn eigen huis als set, en
met vrienden als cast en crew – Whedon-fans zullen vrijwel alle acteurs herkennen uit één van de series die hij produceerde,
van Buffy via Firefly naar Dollhouse.
Maakt dat de film zelf ook tot iets bijzonders? Niet helemaal – niet zo bijzonder, in
ieder geval, als de jubelende Amerikaanse
recensies zouden doen geloven. Maar de
acteurs – immers gewend aan Whedons
eigen verbositeit – weten goed raad met de
Shakespeariaanse woordenstroom. De huiselijke setting biedt een humoristisch contrast met de grote woorden over koningen,
oorlogen en strijders. En Whedons bescheiden mise-en-scène, waar desondanks
enkele opmerkelijke beelden doorheen zitten, zet zowel de algehele luchtigheid van het
stuk als de emotionelere momenten op
scherp. Niet briljant; wel uiterst sympathiek
en zeer vermakelijk.
Joost Broeren

»»»»»

Much Ado About Nothing Verenigde Staten, 2013 | Regie Joss Whedon | 109 minuten |
Met Alexis Denisof, Amy Acker | Distributie
Imagine | Te zien vanaf 16 januari

Justin Bieber’s Believe

Bankersen en interview met regisseur Claudel
online 
Te zien vanaf 19 december

Jon M. Chu | Backstage en on-stage kijk op
Justin Bieber op weg naar de status van
superster. 
Te zien vanaf 2 januari

Mandela: Long Walk to Freedom

Justin Chadwick | “Het is een keuze waar elke
filmbiograaf mee worstelt: neem je een fase
uit iemands leven (Lincoln) of wordt het een
volledige beschrijving (Gandhi)? Mandela:
Long Walk to Freedom kiest voor het hele
verhaal. Dan wordt het verdomd moeilijk
nuances aan te brengen, laat staan er echte
cinema van te maken. Mandela haast zich
van gebeurtenis naar gebeurtenis, en probeert ondertussen Nelson Mandela neer te
zetten als een mens van vlees en bloed. Dat
dit lukt is vooral te danken aan acteur Idris
Elba, met zijn kalme maar formidabele uitstraling. Nog indrukwekkender is Naomie

Dana Linssen

»»»»»

minuten | Met Robert Redford | Distributie UPI
| Te zien vanaf 16 januari

Doe-het-zelf Shakespearen
Het lijkt wel of iemand twee planningen door
elkaar heeft gehaald. Terwijl Shakespeare-
specialist Kenneth Branagh zich deze maand
stort op het actievehikel Jack Ryan: Shadow
Recruit, komt Avengers-regisseur Joss Whedon met een Shakespeareverfilming. We

afvragen wat er na de hoop komt. En zo gaat
deze film, als we het aandurven aan boord te
gaan, over ons allemaal. Maar wees gewaarschuwd: ‘Laat varen alle hoop, gij die hier
binnentreedt.’ Dat is dus de hel. Die golf. En
dat licht. En de hemel.

All is Lost VS, 2013 | Regie J.C. Chandor | 106

Much Ado About Nothing

Joss Whedon kan zich na het succes
van The Avengers en Cabin in the
Woods blijkbaar wat veroorloven – en
komt met een bescheiden Shakespeare-verfilming in zwart-wit.

All is Lost

Paranormal Activity: The Marked Ones

Mandela: Long Walk to Freedom

Harris als Winnie Mandela. De twee maken
het verschil in een film die verder netjes binnen de lijntjes blijft.” – Recensie Mark van
den Tempel en interview met regisseur Chadwick online 
Te zien vanaf 19 december

Christopher Landon | Tijdens een feest sterft
een vrouw in het apartment op de verdieping
beneden, waarna een groepje feestgangers
met camera op onderzoek uitgaan. Ze ontdekken restanten van magische rituelen en
Jesse ontdekt een bovennatuurlijke afdruk
op z’n arm, waarna de pleuris uitbreekt.

Delivery Man

Te zien vanaf 2 januari

Ken Scott | Allround komische meneer Vince
Vaugh komt erachter dat hij als anonieme
donor van een zaadbank 533 kinderen heeft.

Wakker in een
boze droom

Leven in
angst
Wat gebeurt er met je leven als je hoort
dat je borstkanker hebt? Peter en
Petra Lataster volgen drie vrouwen die
dit slechte nieuws kregen.
Een op de acht vrouwen in Nederland krijgt
in haar leven te horen dat ze borstkanker
heeft. Peter en Petra Lataster kijken met
Wakker in een boze droom achter dit cijfer.
Wat gebeurt er met deze vrouwen en hun
omgeving als zij het nieuws te horen krijgen?
De Latasters volgen maandenlang gedetailleerd de impact van de ziekte op het leven van
drie getrouwde vrouwen, in leeftijd verschillend van dertig tot bijna zestig. Als een vlieg
op een muur volgt de commentaarloze film
de vrouwen thuis en bij hun gesprekken en
behandelingen in het ziekenhuis. De drie reageren totaal verschillend op wat hen over-

Als 142 daarvan een rechtszaak aanspannen
om zijn identiteit te achterhalen, overweegt
hij zich te melden. 
Te zien vanaf 9 januari

For Those in Peril

Paul Wright | Ontroerend drama over de jonge
Aaron die in een afgelegen Schots vissersdorp als enige overlevende van een bootongeluk door de rest van de bevolking als de
schuldige wordt gezien. Voor zijn eigen verdriet vanwege het verlies van zijn broer is
geen plek. Aaron raakt steeds meer de weg
kwijt. 
Te zien vanaf 16 januari

Winter Nomads

Manuel von Stürler | Documentaire over herders Carole (28) en Pascal (54) die vier maanden lang met drie ezels, vier honden en zo’n
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komt. De een gebruikt de woorden ‘verminkt’
en ‘niet volmaakt’ in het vooruitzicht van een
mogelijke borstamputatie, een ander, bij wie
een borst is afgezet, heeft er minder moeite
mee. Zij voelt zich ‘niet gehandicapt’ en
vindt het missen van een borst ‘meer sneu’
voor haar man dan voor zichzelf. Er zijn meer
verschillen. De ene vrouw gaat emotioneel
kopje onder in angst en verdriet, de ander
probeert de rationele greep op haar leven te
houden. Wakker in een boze droom laat zien
dat de universele patiënt niet bestaat: iedereen reageert anders op ziekte, ook als die
levensbedreigend is. Ook toont de film dat
artsen en verpleegsters, anders dan ziekenhuisclichés willen doen geloven, patiënten
niet als ‘gevallen’ zien, maar als mensen,
voor wie zij zich tot het uiterste inspannen.
Zo is het althans in deze film, waarin de vrouwen in het Amsterdamse Antoni van Leeuwenhoek worden behandeld.
Na Sacha Polaks recente documentaire
Nieuwe tieten, waarin de filmmaakster, die
het ‘borstkanker-gen’ heeft, haar borsten
preventief laat amputeren, lijkt Wakker in

een boze droom misschien een overbodige
film, maar hij is het niet. Nieuwe tieten gaat
niet over borstkanker, maar over het voorkomen ervan. Wakker in een boze droom laat
zien wat er met je gebeurt als je het hebt.
Zoals eerder in hun ontroerende documentaire Niet zonder jou, over de dementie van
Peter Latasters moeder, tonen de Latasters in
Wakker in een boze droom radeloosheid, verwarring, angst en verdriet, maar ook veerkracht en humor. Waarbij de film met de kibbelrelatie van een van de vrouwen met haar
man wat al te makkelijk op de lach mikt.
Wakker in een boze droom, dat op het IDFA de
prijs voor beste Nederlandse documentaire
won, is geen vernieuwende cinema, maar
toont de kracht van de humane, empathische
Nederlandse documentaire traditie.
Jos van der Burg

»»»»»

Wakker in een boze droom NL, 2013 | Regie
Peter Lataster en Petra Lataster-Czisch | 114
minuten | Distributie Amstel Film | Te zien vanaf 9 januari

Hemel op aarde

Barsten in de cocon van
een Limburgse jeugd
Pieter Kuijpers gooit het roer helemaal
om in deze op jeugdherinneringen
gebaseerde Limburgse vertelling.
Magie, onschuld en kluchtigheid strijden om voorrang.
Het werd een uitgesproken Limburgse on
derneming met uit Limburg afkomstige ac
teurs die fijn hun moerstaal spreken. Ook

Hemel op aarde

achthonderd schapen door het winters
grensgebied van Zwitserland en Frankrijk
trekken, op zoek naar voedzame graslanden.
Te zien vanaf 16 januari

regisseur Pieter Kuijpers en scenarist Edward
Stelder zijn daar opgegroeid en boetseerden
deze vertelling vol onschuld en nostalgie uit
hun eigen, stevig aangedikte en gedramatiseerde jeugdherinneringen. “We waren beiden misdienaar en geloofden in een God die
net zo tastbaar was als Sinterklaas en de
Kerstman”, stellen ze in een toelichting.
Hoe dat voelde, wordt prachtig verbeeld in
de opening. De Limburgse wereld van de
jonge hoofdpersoon Bart (Bram van Schie) is
een veilige cocon waarin het best stoer is om
de pastoor (Huub Stapel) bij de dienst te helpen. Maar Bart krijgt ook de leeftijd om
nieuwsgierig te zijn naar Emmanuelle op tv.
Of naar zijn nieuwe, een paar jaar oudere Belgische buurmeisje Moniek (Ella-June Henrard). Deze Lolita van het dorp heeft prachtige blote benen, maar zit wel in een rolstoel.
Het getuigt eigenlijk wel van lef om dat
allemaal zonder ironie te laten zien vanuit
het perspectief van een nieuwsgierige maar
tegelijkertijd brave en gelovige jongen van
dertien die door zijn eerlijkheid meer dan
eens in moeilijkheden komt.
Zelfs Barts eerste sekservaring wordt

getoond met een onschuld en onbevangenheid die we niet vaak tegenkomen. Tegelijkertijd worstelt hij met het feit dat God liefde
heet te zijn, terwijl het bedrijven van die
liefde als grote zonde wordt aangemerkt.
Er is steeds meer dat hem in verwarring
brengt. Waarom vindt God het goed dat
Moniek een ongeneeslijke ziekte heeft, zoals
Bart vanuit een zelfgebouwd kapelletje in het
bos wanhopig vraagt. En wat is er aan de hand
met zijn aardige vader (Jeroen van Koningsbrugge) die zijn baan en zijn verstand verliest? Terwijl de warme kleuren in Hemel op
aarde geleidelijk verbleken, komen er steeds
meer barsten in Bart’s veilige wereldbeeld.
Met Hemel op aarde probeert Kuijpers,
regisseur van rauwe en grimmige films als
TBS en Doodslag, iets nieuws. Dat levert een
lief en oprecht sprookje op waarin hij de
droefenis tot het bittere einde toch probeert
te verenigen met de trouwhartige onbevan-

»»»»»

Hemel op aarde Nederland/België, 2013 | Regie Pieter Kuijpers | 102 minuten | Met twee
Bram van Schie, Jeroen van Koningsbrugge |
Distributie A-Film Benelux | Te zien in Limburg
vanaf 19 december, rest van Nederland vanaf
9 januari

De nachtmerrie van Sotsji
Poetins Olympische droom is net zo
mooi en gedetailleerd geschoten als
Hans Pools eerdere series Van Moskou tot Moermansk en Van Dis in
Afrika. Pool stuitte in ‘wintersportparadijs’ Sotsji op verbijsterende misstanden.
Steeds meer berichten sijpelen naar buiten
over de wantoestanden in Sotsji, en dan hebben we het nog geeneens over de anti-homowet of de kritische journalisten die geen
visum meer krijgen. Regisseur Hans Pool zit
bovenop de actualiteit en toog in een vroeg
stadium van de Olympische bouwwoede
naar Sotsji, waar hij sprak met geldbeluste
ondernemers, gewetenloze oligarchen, uitgebuite, illegale werknemers, muitende
bobsleeërs en gearresteerde activisten. Pool
hanteert een rustige filmstijl; pas aan het
eind van zijn documentaire wordt de tol die
mensen moesten betalen voor de bouw van
de prestigieuze, maar in het moeras wegzakkende skischansen en ijshallen pas echt in
volle omvang duidelijk.
De komende Winterspelen in februari 2014
zijn de duurste Spelen ooit: in een recordbedrag van 50 miljard dollar wordt in het
subtropische vakantieoord Sotsji een ‘wintersportparadijs’ uit de grond gestampt. Dat
Poetin daarbij koos voor precies het warmste
stukje Rusland is nog een van de minst
bizarre gegevens. Veel erger is dat het huza-

Enough Said

Scott Graham | Coming-of-agedrama over de
jonge Shell, die met haar vader een afgelegen
tankstation runt in de Schotse Hooglanden.
Met de wind en nu en dan een chauffeur als
enige om mee te praten in de weidse open
ruimte, botst de eenzaamheid met haar
groeiende seksuele verlangen. – Recensie
Mariska Graveland online
Te zien vanaf 16 januari

Pelle en de dierenrovers

Winter Nomads

Leo Bankersen

Poetins Olympische droom

Shell

Rasmus A. Sivertsen | Pelle de politiewagen
gaat na de opening van een groot natuurpark
de strijd aan met een bende dierenrovers.

Te zien vanaf 16 januari

genheid van zijn jonge hoofdpersoon. Soms,
zoals bij de uitgelaten wanhoopstocht naar
een bedevaartsoord, levert dat tot de verbeelding sprekende momenten op. Het lukt
helaas niet altijd, nog afgezien van het feit
dat zo’n ziek meisje behoorlijk cliché is. De
invulling van de personages blijft een tikkeltje schematisch en soms dreigt deze aandoenlijke vertelling zelfs af te glijden naar
simpele kluchtigheid. Dan ontglipt Kuijpers
de magie die Hemel op aarde op zijn beste
momenten wel degelijk heeft.

renstuk ten koste gaat van de Centraal-Aziatische arbeiders die zonder contract worden
uitgebuit en van de lokale bewoners, die
dankzij een in allerijl aangenomen wet klakkeloos uit hun huis worden gezet. Pool sprak
ook met de leider van een pro-Poetin jeugdbeweging en een naar Londen uitgeweken
Russische vastgoedbaas die voor zijn leven
vreest vanwege de corruptieschandalen die
hij op het spoor kwam. Niemand lijkt te winnen in Sotsji, behalve straks de sporters en
Poetin zelf.
Sotsji lijkt slechts een pion in de megalomane, door eigenbelang gedreven wereld van
Poetin. Het tempo van de gedetailleerde,
onthullende documentaire is nergens hijgerig. Die stijl hanteerde Pool ook al in zijn
reisseries waarvoor hij camera en regie doet,
zoals Van Moskou tot Moermansk en Van Dis
in Afrika, waarmee hij de Zilveren Nipkowschijf won. Pool weerstond de verleiding om
er een Olympische krachtmeting met de
machthebbers van te maken; liever spreekt
hij met de gewone mensen die elke dag
getuige zijn van de nachtmerrieachtige
transformatie van Sotsji, en zelf niet de
eindstreep halen.
Mariska Graveland

»»»»»

Poetins Olympische droom Nederland, 2013
| Regie Hans Pool | 78 minuten | Distributie Amstel Film | Te zien vanaf 12 december

dies van de laatste jaren’. Eva rolt door het
leven met een scherp gevoel voor humor als
emotionele verdediging. Niemand, ook zij
zelf niet, hoeft haar in de ogen te kijken. Ze
ziet het probleem. “Ik ben het zat om grappig
te zijn”, zegt ze tegen de man die vannacht
naast haar sliep. Dat is Albert, de voorlaatste
rol van acteur James Gandolfini. Eva voelt
dat hij misschien wel door heeft wie ze is.

Te zien vanaf 16 januari

Jack Ryan: Shadow Recruit
Enough Said

Nicole Holofcener | ‘Een klein wonder van een
film’ schreef The New York Times en ‘een
van de bestgeschreven Amerikaanse kome-

Kenneth Branagh | Jack Ryan ontdekt als
jonge CIA-agent een plan om de economie
van de Verenigde Staten met een terreuraanval te laten crashen.  Te zien vanaf 16 januari
ronald rovers
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Agenda

Programmagegevens voor de Filmkrant van februari
moeten vóór vrijdag 3 januari (schriftelijk of per
e-mail agenda@filmkrant.nl) bij de redactie zijn
ingeleverd. De Filmkrant is niet verantwoordelijk
voor onjuiste vermeldingen of programma
wijzigingen. De volgende Filmkrant verschijnt op
donderdag 16 januari

Almelo
k Filmhuis Almelo Elisabethhof
4 | informatie-reserveren 0546850264 | filmhuisalmelo.nl | Aanvang: 20.15
La grande bellezza vr 24 | Io sono
Li wo 29 | Just the Wind wo 15 |
Mr. Morgan’s Last Love vr 10 |
Short Term 12 vr 17 | La vie
d’Adèle vr 31 | What Maisie Knew
wo 22

Almere
k Het nieuwe filmhuis/De nieuwe bibliotheek Stadhuisplein 101 |
036-5486000 | denieuwebibliotheek.nl/hetnieuwefilmhuis
Diana wo 29, 11.00 | vr 31, 19.30 |
Het diner vr 10 en di 14, 19.30 | wo
15, 11.00 | La grande bellezza vr 3,
19.30 | Night Train to Lisbon do
2, 19.30 | Short Term 12 vr 24 en
di 28, 19.30 | La tendresse di 7,
19.30 | wo 8, 11.00 | Twenty Feet
From Stardom vr 17, 19.30 | wo
22, 11.00 |
Best of IDFA on Tour | De beste
documentaires van het International Documentary Film Festival
Amsterdam za 18, 11.00 | Sneak
Preview | Verrassende voorpremière di 21, 19.30

Almere Haven
k Corrosia/Theater de Roestbak Stadhuisplein 2 | 036-5215929
| corrosia.nl

Stemwijzer
Ook al zo’n ongelofelijke zin in
de gemeenteraadsverkiezingen in maart? Misschien helpen films. De Balie in Amsterdam nodigt lokale politici in de
aanloop naar de verkiezingen
uit om een inspirerende film te
vertonen. Voorafgaand wordt
de politicus aan de tand gevoeld over zijn persoonlijke
drijfveren. De bedoeling is dat
politici nu eens niet praten
over parkeergarages, afvalstoffenheffingen en sluitingstijden van cafés, maar over
wat hen beweegt. Hopelijk
loopt het niet uit op een spervuur van zalvende woorden.
De eerste politicus die naar de
Balie komt is op 7 januari Roderic Evans-Knaup, de fractievoorzitter en lijsttrekker

Eindelijk erkenning do 16, 20.00
| Ex Drummer do 30, 20.00 | Special | Regisseur debuut van Vincent Gallo do 23 (titel wordt t.z.t.
bekend gemaakt)

Alphen a/d Rijn
k Parkfilmhuis Cornelis Geellaan 2 (Park Rijnstroom) | 0172493737 | parkfilmhuis.nl | Aanvang: 20.30
Boven is het stil vr 3, 21.30 | ma 6
en wo 8, 20.30 | Camille Claudel
1915 vr 24, 19.30 | zo 26 t/m di 28,
20.30 | Gabrielle do 16, zo 19 en
wo 22, 20.30 | vr 17, 21.30 | di 21,
13.30 | Gloria di 28, 13.30 | vr 31,
21.30 | zo 2 feb en di 4 feb, 20.30 |
A Long Story vr 3, 19.30 | zo 5 en
di 7, 20.30 | Love & Fungi vr 17,
19.30 | za 18, ma 20 en di 21, 20.30
| The Lunchbox vr 10, 19.30 | za 11,
ma 13 en di 14, 20.30 | Mr. Morgan’s Last Love do 9, zo 12 en wo
15, 20.30 | vr 10. 21.30 | di 14, 13.30
| De Nieuwe Wildernis do 2 en za
4, 20.30 | zo 5, 14.30 | di 7, 13.30 |
Short Term 12 do 23, za 25 en di
28, 20.30 | vr 24, 21.30 | What
Maisie Knew do 30, za 1 feb en ma
3 feb, 20.30 | vr 31, 19.30 | di 4 feb,
13.30

Amersfoort
k Filmtheater De Lieve Vrouw
Lieve Vrouwestraat 13 | 033‑
4226555 | lievevrouw.nl | Programma wordt wekelijks aangevuld, zie

van de lokale partij Red Amsterdam. De politicus is niet
bang voor lange films, want hij
koos Johan van der Keukens
vier uur durende Amsterdam
Global Village. De film portretteert Amsterdam als een veelkleurige stad met een bevolking die bestaat uit tientallen
nationaliteiten, religieuze
overtuigingen en culturele gewoonten. In een interview in
de Filmkrant in 1996 zei Van
der Keuken over het ontstaan
van de film dit: “Op een warme
zomeravond fietste ik een
keer naar Amsterdam-West
en daar kwam ik in een wijk terecht waarin alleen maar allochtonen wonen. Overal zaten mensen buiten en het was
alsof ik een ander werelddeel
binnenreed. Plotseling besefte ik dat ik in mijn eigen stad
bepaalde circuits helemaal
niet ken, terwijl ik als ik ver

website
Premières | Kill Your Darlings
vanaf do 30 | Philomena vanaf do
2 | Venus in Fur vanaf do 23 | Das
Wochenende (The Weekend)
vanaf do 23 | Nieuwe films |
Child’s Pose vanaf do 30 | Michael Kohlhaas vanaf do 30 | Still
Mine vanaf do 23 | Nog te zien |
Amazonia | Avant l’ hiver | The
Butler | Inside Llewyn Davis |
The Lunchbox | Mandela: Long
Walk to Freedom | Klassiekers |
Breakfast at Tiffany’s za 11,
12.00 | ma 13, di 21 en ma 27, 19.00
| Dr. Zhivago ma 6, 19.00 | Cinesingle | Philomena zo 19, 12.00 |
IFFR Preview | Only Lovers Left
Alive do 16, 21.15 | Gay Filmspecial | elke derde maandag van de
maand (titel wordt t.z.t. bekend
gemaakt)

Amsterdam
k Cinema De Balie Kleine-Gartmanplantsoen 10 | Informatie:
020-5535151 | reservering: 5535100
| debalie.nl
Stemwijzer Cinema: Lokale politici kiezen inspirerende films |
Amsterdam Global Village di 7
(keuze van Roderic Evans-Knaup)
| film nog onbekend di 21 (keuze
van Peter Kwint) | Cineville
Talkshow | Dallas Buyers Club
do 16 | Human Rights Weekend |
Een weekend lang films en discussies over mensenrechten, georganiseerd ism Human Rights
Watch vanaf vr 31
k Filmhuis Cavia Van Hallstraat
52-1 | 020-6811419 | filmhuiscavia.nl | Aanvang: 20.30 | Raadpleeg de website voor het actuele
programma
k Cinecenter Lijnbaansgracht
236 | 020-6236615 (vanaf 15.45) |
cinecenter.nl | Programmering is
onder voorbehoud
Premières | Dallas Buyers vanaf
do 23 | Nymphomaniac II vanaf
do 9 | Philomena vanaf do 9 | Two
Jacks vanaf do 23 | Venus in Fur
vanaf do 23 | Nog te zien | La
grande bellezza | Inside Llewyn
Davis | The Lunchbox | Mandela |
Nymphomaniac I

Amsterdam Global Village

weg van huis ben, bijvoorbeeld in India, op alle contacten in ga en elk spoor volg.”
Amsterdam Global Village
maakte Van der Keuken met
een blik alsof hij in India was.
Zijn conclusie over zijn reis
door de stad? “Maar zeer ten
dele leven we met elkaar — al
is dat door vriendschappen en
relaties soms verder ontwikkeld dan we denken — het is al
heel wat als we ongestoord
naast elkaar leven en de verschillende territoria een beetje soepel in elkaar overlopen.”
debalie.nl

k Eye Filmmuseum IJpromenade 1 | 020-5891400 | eyefilm.nl
Premières | Die andere Heimat –
Chronik einer Sehnsucht vanaf
zo 19 (do 19 inleiding en nagesprek met regisseur) | Breakfast
at Tiffany’s vanaf do 23 | The
Selfish Giant vanaf do 30 | Violette vanaf do 9 | Winter Nomads
vanaf do 16 | Prolongaties | Doctor Zhivago | La grande bellezza |
Inside Llewyn Davis | In the Fog |
Like Father, Like Son | Samsara |
Tanta agua | La tendresse | Filmprogramma bij The Quay Brothers’ Universum | Der Golem:
wie er in die Welt kam zo 26,
16.00 (met live muziek) | Hands
of the Idiot vr 17, 19.15 (compilatieprogramma) | Jan Švankmajer-programma vr 3, 19.15 (compilatieprogramma + lezing) | Outsider’s Refuge vr 24, 19.15 (compilatieprogramma met lezing) |
The Webs of Stanislaw Lem +
Jan Potocki vr 31, 19.15 (compilatieprogramma) | Witold Lutoslawski in Ons’ Lieve Heer op
Solder vr 10, 20.00 | De wonderlijke wereld van de poppenfilm
wo 1 t/m zo 5, 11.00 (compilatieprogramma) | Familievoorstellingen bij The Quay Brothers’
Universum | Bayaya (Bajaja) zo
26, 11.00 | Fantastic Mr. Fox wo
1, 15.00 | The Muppet Christmas
Carol do 2, 15.00 | zo 19, 11.00 |
Tim Burton’s The Nightmare
Before Christmas wo 4, 15.00 | zo
12, 11.00 | Jean-Pierre Melville
Retrospectief | verwachte films:
À bout de souffle | L’armée des
ombres | Bob le flambeur | Le cercle rouge | Deux hommes dans
Manhattan | Le deuxième souffle
| Le doulos | Les enfants terribles
| Un flic | Léon Morin, prêtre | Le
samouraï | Le silence de la mer
(raadpleeg t.z.t. de website voor
de data) | Shortcutz Gala | Tijdens het Shortcutz Gala wordt de
beste korte film van 2013 gekozen
uit een selectie van 75 titels (presentatie Tygo Gernandt) zo 12,
19.00 | Tati-tour | Playtime
(raadpleeg de website voor de
data) | Cinema Concert | Der Golem: wie er in die Welt kam zo 26,
16.00 | Cinema Egzotik - Melville Tribute: Lone Wolf Night |
The Driver + The Killer vr 17 |
Dutch Movies English Subtitles
| Matterhorn wo 8, 19.15 | E*Cinema Academy | Film Poetry:
Maya Deren + Stan Brakhage di
7, 19.15 | Utrecht School of the
Arts (HKU) and the University of
Amsterdam present: ‘Fragmentation and Feedback Loops’ di 21,
19.15 | EYE Filmcafé | Gratis toegankelijke live talkshow over film
vr 10, 16.30 | The Gaze: Roze
Filmdagen@EYE | o.a. de korte
films: Dyketactics en Un chant
d’amour | 35mm-trailers: van
Another Way, Mädchen in Uniform en Point Break do 9, 21.30
k Het Ketelhuis Westergasfabriekterrein | Pazzanistraat 4
(bioscoop) | Pazzanistraat 27
(filmcafé) | 020-6840090 | ketelhuis.nl
Premières | For Those in Peril
vanaf do 16 | Hemel op aarde vanaf do 9 | Wakker in een boze
droom vanaf do 9 | Nog te zien |
Avant l’hiver | The Lunchbox | Ne
Me Quitte Pas | Soof | La Tendresse | VERS | Maandelijkse bijeenkomst voor en door nieuwe

Ondersteund
door een sterke
cast draagt Jennifer Lawrence
de film opnieuw
met nonchalant
gemak als de atletische boogschutter die zich
niet laat breken
door het systeem.
»»»»»
Fritz de Jong over The
Hunger Games: Catching
Fire in de Filmkrant

film– en televisiemakers ma 6 |
Ken Loach Retrospectief | do 9
t/m wo 22 | Special | Een avond
ter nagedachtenis van acteur
Marc van Uchelen ma 13 |
Amongst Friends | De maandelijkse Sneak Preview met personal
touch ma 20 | Gay Film Night |
Snails in the Rain di 21 | Psychoanalyse & Film | The Truman
Show wo 22 (met inleiding en nagesprek) | Deutsches Kino | Vergiss mein nicht di 28
k Kriterion Roetersstraat 170 |
020‑6231709 | kriterion.nl |
Raadpleeg de website voor het
actuele programma
k Melkweg Cinema Lijnbaansgracht 234a | Info en reserveringen: 020-5318181 | melkweg.nl
Concertregistraties | The Best of
Keane (live in Berlin) vr 3 en vr
17, 20.00 | The Smashing
Pumpkins: Oceania (live in
NYC) vr 10, 20.30 | Subbacultcha! Presents | Hit So Hard za 11,
20.30 | Documentaire | Adam
Ant: The Blueblack Hussar za 25,
20.00 | Janine zo 12, 15.30
k The Movies Haarlemmerdijk
161 | 020-6386016 | themovies.nl |
Raadpleeg de website voor het
actuele programma
k Rialto Ceintuurbaan 338 |
020‑6768700 | rialtofilm.nl
Premières | The Selfish Giant
vanaf do 30 | Shell vanaf do 16 (do
16 met inleiding) | Violette vanaf
do 9 | Speciale voorpremière |
Violette zo 5 (regisseur aanwezig
voor Q&A) | Cracking the Frame
| Argerich wo 15, 19.30 | IFFR
Preview | Only Lovers Left Alive
di 21, 19.30 | Klassiekers | Il grido
di 7 en di 14 | Nine zo 19, di 21 en di
28 | Rialto Next | Memento vr 31,
19.30
k Studio/K Timorplein 62 |
020-6920422 | studio-k.nu |
Raadpleeg de website voor het
reguliere programma
k Pathé Tuschinski
Reguliersbreestraat 26-34 | 09001458 | pathe.nl | Titels zijn onder
voorbehoud, raadpleeg verder de
website
Nieuwe films | All is Lost vanaf
za 16 | Enough Said vanaf do 16 |
Jack Ryan: Shadow Recruit vanaf
do 16 | The Secret Life of Walter
Mitty vanaf do 2 | Wolf of Wallstreet vanaf do 9 | Theatre NT
Live | Coriolanus do 30 | Opera
MET Encore | Falstaff zo 19 |
Tosca zo 5 | Ballet | Jewels zo 19
k Filmtheater De Uitkijk
Prinsengracht 452 | 020-2232416 |
uitkijk.nl | Raadpleeg de website
voor het actuele programma

Apeldoorn
k Filmtheater/Podium Gigant
Nieuwstraat 377 | 055‑5220993 |
gigant.nl
Avant l’hiver wo 1, 20.15 | do 2, vr
3, zo 5, 15.45 | vr 3, 19.30 | za 4 en
za 11, 15.45 en 19.30 | ma 6 en zo
12, 20.00 | di 7, 17.30 en 20.00 | do
9, 15.30 en 20.15 | vr 10, 15.30 en
19.30 | wo 8 en ma 13 t/m wo 15,
15.45 en 20.00 (ma 13, 20.00 met
nabespreking) | Buitenkampers
za 18 en za 25, 15.30 | Child’s Pose
do 2 t/m wo 8, 15.30 en 19.30 (ma
6, met nabespreking) | Het diner
do 9, vr 10, ma 20 t/m vr 24 en zo
26, 15.45 | do 30 en vr 31, 15.30 |
Dr. Zhivago do 9, 19.30 | vr 10,
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Eindelijk:
Jean-Pierre
Melville
Jean Pierre Melville (19171973) staat bekend als regisseur van kaalgeslagen
gangsterfilms uit de jaren zestig, maar hij was veelzijdiger.
Melville maakte ook psychodrama’s, karakterstudies en
oorlogsfilms. Zijn oeuvre is
even klein (dertien films) als
invloedrijk. Merkwaardig genoeg is in Nederland nooit een
retrospectief van zijn werk gehouden. Het bleef bij incidentele vertoningen. EYE begint
het nieuwe jaar goed door dat
te veranderen. Van 9 t/m 31 januari presenteert het het bijna
complete oeuvre van Melville.
Te zien zijn elf films van de
man die als Jean-Pierre
Grumbach werd geboren,
maar die zijn achternaam uit
20.00 | za 11, 15.15 en 20.00 | zo 12,
ma 13 en wo 15, 15.15 | For Those in
Peril do 16, ma 20 t/m do 23 en zo
26 t/m wo 29, 20.15 | vr 17, 15.45 |
zo 19, 20.00 | za 18, vr 24 en za 25,
21.30 | Haar naam was Sarah zo
19, 15.30 | In Bloom do 23 en vr 31,
19.30 | vr 24, za 25 en do 30, 20.00
| zo 26 t/m wo 29, 15.15 en 19.30 |
Inside Llewyn Davies vr 3, 21.30 |
za 4, 15.15 en 21.30 | do 2, zo 5, ma
6 t/m wo 8 en zo 12 t/m wo 15,
20.15 | do 9 en vr 10, 15.15 | vr 10 en
za 11, 21.30 | do 16, 15.30 en 19.30 |
za 18, 15.45 en 20.15 | zo 19, 15.45 |
di 21 en wo 22, 20.00 | Jimmy P. vr
31, 15.15 en 20.00 | Like Father,
Like Son wo 1, 19.30 | do 2 en zo 5,
15.15 en 19.30 | vr 3, 15.15 en 20.15 |
za 4, 20.15 | ma 6 t/m wo 8, 15.15 |
The Lunchbox do 16, 15.45 en
20.00 | vr 17 en ma 27, 15.30 | za 18
t/m wo 22 en za 25, 19.30 | do 23,
15.15 en 20.00 | vr 24, 15.15 en
19.30 | zo 26, 20.00 | di 28, wo 29,
15.30 en 20.00 | Mandela: Long
Walk To Freedom do 9 en za 18,
20.00 | vr 10 en za 11, 20.15 | zo 12,
ma 13 en wo 15, 15.30 en 19.30 | di
14, 15.30 | do 16, vr 17 en zo 19 t/m
wo 22, 15.15 | De nieuwe wildernis
do 2 t/m zo 5, zo 12 en zo 26, 13.30
| zo 19, 13.30 en 20.15 | ma 20 t/
mvr 24, 15.30 | wo 29, 15.45 | do
30, 15.15 | Philomena do 30 en vr
31, 15.45 en 20.15 | Samsara vr 24,
20.15 | za 25, 15.45 en 20.15 | zo 26,
15.30 | do 30, 19.30 | vr 31, 21.30 |
The Young and Predigious T.S.
Spivet wo 1, 20.00 | IFFR Preview | Only Lovers Left Alive zo
12, 15.45 | Boek & Film | Het diner
do 14, 15.15 en 19.30 | Movies that
Matter | 5 Jahre Leben ma 20,
20.00 | Filmclub | Philomena zo
5, 10.30 (voorpremière)

Arnhem
k Focus Filmtheater Korenmarkt 42 | 026‑4424283 | focusarnhem.nl

bewondering voor Herman
Melville, de schrijver van
Moby Dick, in Melville veranderde. Melvilles oorlogservaringen, hij vocht in de Tweede
Wereldoorlog met het Franse
leger en later met het verzet
tegen de Duitse bezetter, zijn
terug te vinden in zijn films,
waarin verraad nooit ver weg
is. De oorlog scherpte ook
Melvilles onafhankelijkheidsgevoel. De maker, die op
55-jarige leeftijd aan een hartaanval overleed, wilde eigen
baas zijn, zodat hij zelf zijn
films produceerde. Het maakte hem tot een voorbeeld voor
de filmmakers van de nouvelle
vague. EYE vertoont Melvilles
gangstertrilogie met Alain
Delon (Le samouraï, Le cercle
rouge en Un flic), maar ook
zijn misdaadfilms met Lino
Ventura (Le deuxième souffle)
en Jean-Paul Belmondo (Le
doulos). Uiteraard ontbreekt
ook Melvilles oorlogstrilogie
Le silence de la mer, Leon Morin, prêtre en L’armée des ombres niet. Laatstgenoemde
werd in 1969 matig ontvanPremières | Die andere Heimat:
Chronik einer Sehnsucht vanaf
do 23 (voorpremière op do 2,
19.15) | Dallas Buyers Club vanaf
do 23 | For Those In Peril vanaf do
16 | Nymphomaniac I + II vanaf
do 9 | Philomena vanaf do 9 |
Venus in Fur vanaf do 23 | Violette vanaf do 9 | Das Wochenende
(The Weekend) vanaf do 30 | Gratis Jubileumvoorstelling | Final
Cut: Ladies and Gentlemen zo
12, 16.00 | IFFR Preview | Only
Lovers Left Alive za 18, 16.15 |
Cursus Boek en Film | Silver Linings Playbook ma 6 en di 7, 19.15
(met inleiding) | Movies that

Assen
k Bioscoop De Nieuwe Kolk
Weiersstraat 1 | 088-0128560 | asserfilmliga.nl | Aanvang: 20.30
Just the Wind ma 20 en di 21 | La
vie d’Adèle ma 13 en di 14 | What
Maisie Knew ma 27 en di 28

Bergen

Le samouraï

gen, maar wordt nu gezien als
een meesterwerk. Melvilles
liefde voor de Amerikaanse levensstijl is te vinden in Deux
hommes en Manhattan, dat
oogt als een hommage aan
New York. In Bob le flaneur
deed hij hetzelfde voor Parijs.
Ook te zien is Les enfants terribles, het resultaat van de
unieke samenwerking van
Melville met schrijver Jean
Cocteau. De film uit 1950
wordt gezien als een voorloper
van de nouvelle vague.


eyefilm.nl

Matter | 5 Jahre Leben wo 22,
19.00 | Déjàvu[?] Klassiekers |
De Ballade van Narayama vr 17
en vr 24, 19.00 | César et Rosalie
vr 3 en vr 10, 19.00 | La Dolce
Vita ma 6 en ma 13, 19.00 | La
Piscine ma 20 en ma 27, 19.00 |
Best of IDFA on Tour | De beste
documentaires van het International Documentary Film Festival
Amsterdam za 18, vanaf 13.00 |
Ken Loach Retrospectief | Kes
do 9 (met inleiding) | Ladybird
Ladybird do 23 | Raining Stones
do 16

5 jahre
leben in mtm
on tour

ADVERTORIAL

In januari presenteert Movies
that Matter On Tour de spannende speelfilm 5 Jahre Leben met nagesprekken in 15
steden door heel Nederland.
De Turkse Duitser Kurnaz
werd in 2001 in Pakistan gearresteerd, overgedragen aan
de Amerikanen en ruim vijf
jaar vastgehouden in Guantánamo. Hij was 19 jaar oud toen
hij als verse islambekeerling
op een pelgrimstocht naar Pakistan ging en daar prompt
werd gearresteerd op verdenking van terrorisme. Ondanks
martelingen heeft Kurnaz altijd zijn onschuld volgehouden. Het op ware gebeurtenis-

sen gebaseerde 5 Jahre Leben vertelt zijn verhaal. De
film is geselecteerd voor het
Movies that Matter Festival
2014.
Kijk voor meer informatie op
www.moviesthatmatter.nl

k Fth CineBergen/Zwarte
Schuur Eeuwigelaan 7 | 0725896310 | cinebergen.nl
Avant l’ hiver vr 24, 14.30 | zo 26
en di 28, 20.00 | The Butler do 30,
20.00 | vr 31, 14.30 | Camille
Claudel 1915 do 2 en wo 8, 20.00 |
Captain Philips vr 17 t/m zo 19,
20.00 | Child’s Pose ma 20 en di
21, 20.00 | Het diner vr 10 en zo 12
t/m di 14, 20.00 | Grand Central
vr 24 en za 25, 20.00 | zo 26, 15.30
| La grande bellezza vr 3, za 4, ma
6 en di 7, 20.00 | Inside Llewyn
Davis do 9, za 11 en wo 15, 20.00 |
Like Father, Like Son do 16 en wo
22, 20.00 | vr 17, 14.30 | Mr. Morgan’s Last Love zo 5, 20.00 | vr
10, 14.30 | De nieuwe wildernis zo
5, 15.30 | Omar do 23 en ma 27,
20.00 | Twenty Feet From Stardom zo 12, 15.30 | Klassieker | Dr.
Zhivago vr 31, 20.00

Borne
k Filmhuis Borne Marktstraat
23 | Informatie/reserveren 0742657200 | kulturhusborne.nl
Dans la maison wo 15 | A Late
Quartet wo 8 | Life of Pi wo 22 | Le
passé wo 29

Breda
k Chassé Cinema Claudius
Prinsenlaan 8 | 076-5303131 |
chasse.nl
Premières | Fruitvale Station
vanaf do 2 | Nymphomaniac II
vanaf do 9 | Philomena vanaf do 9
| The Selfish Giant vanaf do 30 |
Voorpremière | Die andere Heimat - Chronik einer Sehnsucht
do 2, 19.15 | Klassieker | Ballade
van Narayama ma 13 en ma 20,
19.20 | Eraserhead ma 27, 19.20 |
West Side Story ma 6, 19.20 | Dr.
Zhivago vanaf do 2 | Cinema Ballet | De notenkraker (3D) zo 5,
10.30 | Ken Loach Retrospectief
| It’s a free world zo 5, 12.40

Bussum
k Filmhuis Bussum Brediusweg
1 | 035-6938694 | filmhuisbussum.nl
Amazonia (3D) do 23 en za 25,
19.00 | vr 24, 15.45 | zo 26, 16.00 |
wo 29, 14.45 | Avant l’ hiver do
30, 18.45 | vr 31, 10.45 en 21.30 |
Captain Philips vr 24, 18.30 | za
25, 16.00 | ma 27 en wo 29, 20.00 |
do 30, 21.15 | vr 31, 18.45 | Child’s
Pose wo 1, 15.30 | do 2 en vr 3, 21.15
| za 4, 21.30 | wo 8, 20.00 | Diana
do 9, 21.15 | vr 10, 11.00 en 21.15 |
za 11, 15.45 | di 14, 14.15 en 20.00 |
Het diner do 2, za 4, do 16 en za
18, 19.00 | vr 3, 11.00 en 21.30 | zo
5, zo 12, wo 15 en di 21, 20.00 | vr
10, 15.45 en 21.30 | za 11, 18.45 | vr
17, 10.45 en 21.30 | wo 22, 20.30 |
Dummy Jim wo 1, 20.30 | Grand
Central do 16 en za 25, 18.45 | vr
17, za 18 en vr 24, 16.00 | do 23,
21.30 | vr 24, 21.15 | La grande bellezza vr 24, 11.00 | za 25 en zo 26,

Aan alles is te
merken dat The
Butler de definitieve film moest
worden over de
Afro-Amerikaanse emancipatie
strijd, gemaakt
voor de generatie
die op Barack
Obama stemde.
(…) De Amerikaanse geschiedenis trekt dus in
hapklare brokken
en sneltreinvaart
voorbij.
»»»»»
Barend de Voogd in de
Filmkrant

15.45 | vr 31, 16.00 | Inside Llewyn
Davis do 2 en do 9, 21.30 | vr 3 en
vr 10, 18.45 | za 4, za 11, do 16 en za
18, 21.15 | zo 5, 16.00 | wo 8, 20.30 |
zo 12 en vr 17, 15.45 | wo 22, 20.00 |
The Lunchbox do 9 en vr 17, 18.45
| vr 10, 10.45 | za 11, 16.00 en 21.30
| ma 13, 14.00 en 20.00 | wo 15,
14.45 | za 18, 15.45 | zo 19 en ma
20, 20.00 | Mandela: Long Walk
to Freedom do 23 en za 25, 21.15 |
vr 24, 10.45 en 21.30 | zo 26, 20.00
| vr 31, 15.45 | De nieuwe wildernis
wo 1 en ma 6, 20.00 | vr 3 en zo 12,
16.00 | za 4, 15.45 | vr 10 en vr 17,
19.00 | wo 15, 20.30 | za 18, 18.45 |
wo 22, 14.45 | Omar vr 3, 19.00 |
za 4, 19.30 | di 7, 20.00 | Samsara
do 30, 19.00 | vr 31, 11.00 en 21.15 |
Tanta agua do 23 en vr 24, 18.45 |
za 25 en do 30, 21.30 | zo 26 en wo
29, 20.30 | di 28, 20.00 | vr 31,
19.00 | La tendresse do 19 en za
11, 19.00 | vr 10, 16.00 | zo 12,
20.30 | do 16 en za 18, 21.30 | vr 17,
11.00 | Twenty Feet From Stardom do 2, 18.45 | vr 3, 10.45 | za 4,
16.00 | zo 5, 20.30 | wo 8, 14.45 |
Ontbijtfilm | Breakfast at Tiffany’s zo 12, 10.15 | IFFR Preview |
Only Lovers Left Alive vr 17, 21.15
| Best of IDFA on Tour | De beste
documentaires van het International Documentary Film Festival
Amsterdam zo 19, 15.45 (deel 1) en
19.30 (deel 2) | Klassiekers |
Breakfast at Tiffany’s zo 5, 15.;45
| ma 6 en ma 13, 20.30 | zo 12, 10.15
| di 14, 14.00 | Modern Times zo
19, 16.00 | ma 20 en ma 27, 20.30

Capelle a/d IJssel
k Isalatheater Stadsplein 5 |
010-4586300 | isalatheater.nl |
Aanvang: 20.00
Diana di 14 | Het diner vr 31 en di
4 feb | Elle s’en va di 28 | Mr. Morgan’s Last Love di 7 | What Maisie Knew di 21

Delft
k Filmhuis Lumen Doelenplein 5
| 015‑2140226 | filmhuis-lumen.nl
Avant l’ hiver vanaf wo 1 | Buitenkampers do 16 | Child’s Pose
vanaf do 9 | Il futuro vanaf do 23 |
Like Father, Like Son vanaf wo 1 |
A Long Story vanaf do 2 | The
Lunchbox vanaf wo 1 | Philomena
vanaf do 9 | Samsara vanaf do 16 |
Klassiekers | Breakfast in Tiffany’s ma 2 | Dr. Zhivago ma 13 |
Lawrence of Arabia ma 20 | Once
Upon a Time in the West ma 27 |
Movies that Matter | 5 Jahre Leben do 9 | Best of IDFA on Tour |
De beste documentaires van het
International Documentary Film
Festival Amsterdam za 11, 12.00 |
Special | TEDx Cinema di 14 |
IFFR Preview | Only Lovers Left
Alive wo 15 | Deutsches Kino |
Vergiss mein nicht do 23

Delfzijl
k Filmliga Eemsmond Centrum De Molenberg Molenberg
11 | 0596-852584 | filmligadelfzijl.
nl | Aanvang: 20.00 | Raadpleeg de
website voor het actuele programma

Den Bosch
k Verkadefabriek Boschdijkstraat 45 | 073-6818160 | verkadefabriek.nl | Raadpleeg verder ook
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de website
Alleman za 18, 20.30 | Amores
perros do 16, 19.30 | Babel do 30,
19.30 | Bewogen koper zo 12, 12.30
| Movies That Matter | 5 Jahre
Leben zo 12, 15.30 | IFFR Preview
| Only Lovers Left Alive do 16,
19.45 | Film en psychiatrie | À
perdre la raison ma 20, 19.45

Den Haag
k Filmhuis Den Haag Spui 191 |
070‑3656030/3459900 | filmhuisdenhaag.nl
Premières | Die Andere Heimat
vanaf do 23 | The Congress vanaf
do 9 | Metro Manilla vanaf do 23 |
Nymphomaniac I vanaf do 26 dec
| Nymphomaniac II vanaf do 9 |
Philomena vanaf do 9 | The Selfish Giant vanaf do 30 | Shell
vanaf do 16 | Violette vanaf do 9 |
Wakker worden in een boze
droom vanaf do 9 | IFFR Preview
| Only Lovers Left Alive zo 5 | Best
of IDFA on Tour | De beste documentaires van het International
Documentary Film Festival Amsterdam zo 12 | Cinemum | Met je
baby naar de film elke vr, 13.00 |
Sneak Preview | ma 20, 21.15 |
Gay Film Night | Snails in the
Rain ma 27, 19.30 | Go Short
Voorfilm | Something for Nothing vanaf wo 1 | Movies that
Matter | 5 Jahre Leben zo 19,
14.00 (met nagesprek)
k Nutshuis Riviervismarkt 5 |
070-3459090 | nutshuis.nl
Los muertos do 30, 20.00 | Videocracy do 23, 20.00 | Beeld
voor Beeld Film Festival | Highlights do 16, 20.00
k Pathé Buitenhof Buitenhof 20

| 0900-1458 | pathe.nl | Titels zijn
onder voorbehoud, raadpleeg
verder de website
Nieuwe films | All is Lost vanaf
za 16 | Enough Said vanaf do 16 |
Jack Ryan: Shadow Recruit vanaf
do 16 | The Secret Life of Walter
Mitty vanaf do 2 | Wolf of Wallstreet vanaf do 9 | Theatre NT
Live | Coriolanus do 30 | Opera
MET Encore | Falstaff zo 26 |
Tosca zo 12 | Ballet | Jewels zo 19

Den Helder
k Cinema 7skoop Julianaplein
43 | 0223‑610941 | cinema7skoop.
nl | Aanvang: 20.30, tenzij anders
vermeld
La grande bellezza do 9 t/m ma
13 | Inside Llewyn Davis do 16
t/m ma 20 | Mr. Morgan’s Last
Love ma 27 t/m do 30 dec |
Samsara do 23 t/m ma 27 | What
Maisie Knew do 2 t/m ma 6 | Special | Buitenkampers zo 5 en zo
19, 14.00

Deventer
k Filmhuis De Keizer Keizerstraat 78 | 0570‑618822 | filmhuisdekeizer.nl
Blackfish do 2, 11.30 | vr 3 en za 4,
21.30 | di 7, 17.45 | Child’s Pose vr
3, 11.30 en 19.30 | za 4, 21.15 | zo 5,
20.30 | di 7, 14.00 en 20.30 | wo 8,
17.15 en 20.30 | Fruitvale Station
do 16, di 21 en wo 22, 20.00 | vr 17
en za 18, 21.15 | zo 19, 16.45 | di 21,
14.30 | Grand Central vr 10,
19.00 | za 11, 21.15 | di 14 en wo 15,
17.45 | La grande bellezza do 9,
20.00 | vr 10, 21.15 | zo 12, 16.15 en
20.00 | di 14 en wo 15, 17.15 | vr 17,

14.00 en 19.30 | za 18, 19.30 | zo
19, 16.15 | di 21 en wo 22, 17.15 |
The Lunchbox do 2, 20.30 | vr 3,
21.15 | za 4, 19.30 | di 7, 14.30 en
17.15 | wo 8, 17.45 | Mandela: Long
Walk to Freedom do 2 en zo 5 t/m
wo 8, 20.00 | vr 3, 11.00 | De nieuwe wildernis do 2, 11.00 | vr 3 en
za 4, 19.00 | Nymphomaniac I vr
24, 14.00 en 21.15 | za 25, 21.15 | zo
26 en wo 29, 20.00 | di 28, 17.15 |
Omar vr 17, 14.30 | zo 19, 20.00 |
di 21, 14.00 | di 21 en wo 22, 17.45 |
Philomena do 9, ma 13, wo 15, do
16, zo 19 t/m do 23 en zo 26, 20.30
| vr 10, 14.00 en 19.30 | za 11, vr 24
en za 25, 19.30 | zo 12, 16.45 | di 14,
14.00 en 20.00 | vr 17 en za 18,
19.00 | di 28 en wo 29, 17.45 |
Samsara vr 24 en za 25, 19.00 | zo
26, 16.15 | di 28, 14.00 en 20.00 |
wo 29, 17.15 | Twenty Feet From
Stardom vr 10 en di 14, 14.30 | vr
10, 21.30 | za 11, 19.00 | zo 12,
20.30 | wo 15, 20.00 | Venus in
Fur do 23, 20.00 | vr 24, 14.30 en
21.30 | za 25, 21.30 | zo 26, 16.45 |
ma 27 t/m wo 29, 20.30 | di 28,
14.30 | Cinemum | Philomena vr
10, 10.30 | Horrornacht | 30 Days
of Night za 11, 23.59 | Sneak Preview | Koekmag sneak di 14,
20.30 | IFFR Preview | Only Lovers Left Alive za 11, 21.30 | Ken
Loach Retrospectief | My Name
is Joe ma 27, 20.00 | Riff Raff ma
20, 20.00 | Sweet Sixteen ma 13,
20.00 | The Wind that Shakes
the Barley ma 6, 20.30
k De Kleine Keizerin/Openbare Bibliotheek Brink 70 | 0570675700 | obdeventer.nl/dekleinekeizerin
Themafilms | raadpleeg de website voor het programma || Keu-

Met dank aan het Vrije circuit
De meeste mensen jonger dan
een jaar of zestig zal het niets
zeggen, maar het door linkse
studenten opgerichte Vrije
Circuit legde veertig jaar geleden de basis van het netwerk
van filmhuizen en –theaters in
Nederland. In de tijd waren de
ambities van deze politieke
filmbeweging ietsje pietsje
groter, want het doel was om
met films een bijdrage te leveren aan de omverwerping van
het kapitalistische systeem.
Veertig jaar later kan worden
vastgesteld dat het anders is
gelopen en dat de wereld
kampt met de puinhopen van
het neoliberalisme. Het Vrije
Circuit leidde tot de wereldrevolutie geleid, maar wel tot de
lappendeken van filmtheaters
die Nederland rijk is. Overal
werden in de jaren zeventig
oude schoollokalen en leegstaande kantoorpanden vertimmerd tot bioscoopzaaltjes,
waar het publiek op houten
klapstoeltjes naar revolutionaire films kon kijken. Ook in
Eindhoven, waar het nu in het
Natlab gevestigde Plaza Futura in de jaren zeventig in cultureel centrum de Krabbedans

idealistische ondernemer die
neerstort met zijn privévliegtuigje (aanslag van het grootkapitaal?), en L’année dernière à Marienbad (Alain Resnais, 1961), over een raadselachtige ontmoeting van een
man met een vrouw in een
kasteeltuin. Roman Polanski’s
nieuwe film Venus in fur (over
de seksueel geladen relatie
van een actrice met een regisseur) en Lars von Triers
Nymphomaniac (inderdaad:
over een nymfomane) staan
als nieuwe films tegenover de
oude films. Trek zelf je conclusies.


natlab.nl, plazafutura.nl

Mitty vanaf do 2 | Wolf of Wallstreet vanaf do 9 | Ballet | Jewels
zo 19
k Plaza Futura/Natlab Kastanjelaan 500 | 040‑2946848 | plazafutura.nl
Premières | Fruitvale Station
vanaf do 2 | Metro Manila vanaf
do 23 | Much Ado About Nothing
vanaf do 16 | Nymphomaniac II
vanaf do 9 | Parkland vanaf do 30
| Philomena vanaf do 9 | Venus in
Fur vanaf do 23
k Filmhuis De Zwarte Doos
TU/e terrein | 040-2475348 of
040-2474900 (di t/m do) | dezwartedoos.nl.nl | Aanvang: 20.00
Blancanieves ma 20 t/m wo 22 |
Kapringen ma 27 t/m wo 29

Diemen
k Filmtheater De Omval Ouddiemerlaan 104 | 020-6001897 |
theaterdeomval.nl | Aanvang:
20.00
La grande bellezza do 23 en di 28,
20.00 | Like Father, Like Son do
30, 20.00 | La vie d’Adèle do 16 en
di 21, 20.00 | The Young and Prodigious T.S. Spivet do 9, 20.00 |
OntbijtBios | The Young and
Prodigious T.S. Spivet zo 12,
11.00 (ontbijt om 10.00)

Emmeloord

Doesburg
k Filmhuis | Het Meulenhuus
Bergstraat 48 | 0313‑482336 |
filmhuis-doesburg.nl
Great Expectations zo 22 dec,
20.00 | Hannah Ahrendt zo 12 en
wo 15, 20.00 | A Late Quartet zo 5
en wo 8, 20.00 | Night Train to
Lisbon zo en wo 22, 20.00 | Paul
dans sa vie vr 3, 20.00 | Take this
Waltz zo 29 dec en wo 1, 20.00 |
Your Sister’s Sister wo 29, 20.00

Doetinchem
k Filmhuis/Gruitpoort Hofstraat 2 | 0314-340943 | gruitpoort.nl
Het diner do 23, za 25, ma 27 en di
28, 20.30 | di 28, 14.00 | Elle s’en
va do 9, za 11, ma 13 en di 14,
20.30 | di 14, 14.00 | La grande
bellezza do 2, za 4, ma 6 en di 7,
20.30 | di 7, 14.00 | Like Father,
Like Son do 30, 20.30 | What
Maisie Knew do 16, za 18, ma 20
en di 21, 20.30 | di 21, 14.00

Dordrecht

L’empire des sens

met filmvertoningen begon.
For the sake of old times keert
Club Natlab in het weekend
van 17 januari terug naar de
filmactivistische jaren zeventig. Natuurlijk ontbreekt JeanLuc Godard niet. Van het
boegbeeld van de filmrevolutionaire tijdgeest is Tout va bien
(1972) te zien, waarvan de titel uiteraard ironisch moet
worden opgevat. Verder staan
op het programma L’empire
des sens (Nagisa Ôshima,
1976), over seksuele obsessie,
La salamandre (Alain Tanner,
1971), over een driehoeksverhouding, Il caso Mattei (Francesco Rosi, 1972), over een

zefilm COC | elke eerste en laatste vrijdag van de maand gratis
toegang voor leden Openbare Bibliotheek en leden van het filmhuis De keizer

k Cinema The Movies Nieuwstraat 60-62 | info & reserveren:
078-720077 (vanaf 11.00) | themoviesdordrecht.nl | Check de
website voor exacte data en aanvangstijden
Premières | Hemel op aarde vanaf do 9 | Philomena vanaf do 9 |
The Secrey Life of Walter Mitty
vanaf do 2 | Toscaanse Bruiloft
vanaf do 30 | Prologanties | The
Hobbit: The Desolation of Smaug (3D) | Walking With Dinosaurs (3D) | Combi film + museum | Stop Making Sense vr 17 en
zo 19

Drachten
k Filmhuis Drachten/De Bios
Noorderdwarsvaart 25/0512543806 (filmhuisdrachten.nl) |
Aanvang: 20.00 | Raadpleeg de
website voor het volledige programma

Eindhoven
k Pathé Eindhoven
Dommelstraat 27 | 0900-1458 |
pathe.nl | Titels zijn onder voorbehoud, raadpleeg verder de website
Nieuwe films | Delivery Man
vanaf do 9 | Ender’s Game vanaf
do 23 | Jack Ryan: Shadow Recruit vanaf do 16 | Paranormal
Activity: The Marked Ones vanaf
do 2 | The Secret Life of Walter

Mandela haast
zich van gebeurtenis naar gebeurtenis, en wil
ondertussen
Nelson Mandela
neerzetten als
een mens van
vlees en bloed.
Dat dit lukt is
vooral te danken
aan acteur Idris
Elba, met zijn
kalme maar formidabele uitstraling.
»»»»»
Mark van den Tempel
over Mandela: Long Walk
to Freedom in de
Filmkrant

k Filmhuis Movieskoop Cinema’s Beursstraat 3 | 0527-699868
| filmhuisemmeloord.nl | movieskoop.nl | Raadpleeg de website
voor het actuele programma

Emmen
k Filmhuis Emmen Westeinde
70 | 0591-668250 | filmhuisemmen.nl | Aanvang: 20.15 | Raadpleeg verder ook de website
The Bling Ring ma 13 en wo 15 |
Eat Sleep Die wo 8 | La vie d’Adèle ma 6

Enschede
k Concordia K & C Cinema
Oude Markt 15-17 | 053-4311089 |
concordia.nl | Raadpleeg de website voor het volledige programma
Premières | Nymphomaniac II
vanaf do 9 | Philomena vanaf do 9
| Ken Loach Retrospectief | Kes
do 9 | Ladybird, Ladybird zo 12 |
The Wind that Shakes the Barley
vr 10 | Filmclub | De mooiste films
als eerste zien vr 10 t/m di 14

Goes
k ’t Beest Beestenmarkt 3 |
0113‑228142 | tbeest.nl | Aanvang:
20.30 | Raadpleeg de website voor
het actuele programma

Gouda
k Filmhuis Lethmaetstraat 45 |
0182‑522200 | filmhuisgouda.nl
Avant l’ hiver vr 17 en vr 24, 21.45
| zo 19, 16.00 | di 21, 14.00 | za 25,
19.00 | zo 26 en di 28, 20.30 |
Blackbird vr 24, 19.00 | ma 27,
20.30 | vr 31, 21.45 | Borgman za
4, 21.45 | zo 5, di 7 en ma 13, 20.30
| The Butler do 30, 20.30 | Het diner do 9, di 14, zo 19, ma 20 en wo
22, 20.30 | vr 10 en za 18, 21.45 | zo
12, 16.00 | vr 17, 15.30 | Dr. Zhivago zo 12, 11.00 | di 14, 14.00 | zo
26, 16.00 | Inside Llewyn Davis
vr 31, 19.00 | Just the Wind do 2,
ma 6 en wo 8, 20.30 | vr 3, 21.45 |
The Lunchbox vr 10, 15.30 | za 11
en za 18, 19.00 | zo 12 en di 21,
20.30 | Mandela: Long Walk to
Freedom do 23 en wo 29, 20.30 |
zo 26, 11.00 | di 28, 14.00 | vr 31,
15.30 | De nieuwe wildernis vr 3,
15.30 | za 4 en vr 10, 19.00 | zo 5,
16.00 | Samsara vr 17, 19.00 | zo
11, 11.00 | vr 24, 15.30 | za 25, 21.45
| Short Term 12 vr 3, 19.00 | zo 5,
11.00 | di 7, 14.00 | za 11, 21.45 | wo
15, 20.30 | IFFR Preview | Only
Lovers Left Alive do 16, 20.30
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Muziekfilms
Wie van films en (pop)muziek
houdt, kan al een tijdje terecht
in de Melkweg bij concertregistraties en andere muziekfilms. Ook deze maand. Ok,
The Smashing Pumpkins hebben niet meer de invloed die zij
in de jaren negentig hadden,
maar dat de band er nog toe
doet is 10 januari te zien in de
concertfilm The Smashing
Pumkins : Oceania 3D (Live in
NYC). Daarin spelen ze hun
laatste album Oceania en een
selectie van hun grootste hits.
Naar verluidt is de film qua

Groningen
k ForumImages Hereplein 73 |
050-3120433 | forumimages.nl |
Raadpleeg de website voor exacte
data en aanvangstijden
Premières | Die andere Heimat
vanaf do 23 | How to Describe a
Cloud vanaf do 9 | Nymphomaniac II vanaf do 9 | Philomena
vanaf do 9 | Shell vanaf do 16 |
IFFR Preview | Only Lovers Left
Alive vr 10 | Ciné-club | 11.6 +
voorfilm Avant que de tout perdre ma 27 | Casse-tête Chimois ma
13 | Boek & Film | Het diner do 23
| IFFR in Groningen | International Film Festival wo 29 t/m zo 2
feb
k Pathé Groningen Gedempte
Zuiderdiep 78 | 0900-1458 | pathe.
nl | Titels zijn onder voorbehoud,
raadpleeg verder de website
Nieuwe films | Delivery Man
vanaf do 9 | Ender’s Game vanaf
do 23 | Jack Ryan: Shadow Recruit vanaf do 16 | Paranormal
Activity: The Marked Ones vanaf
do 2 | The Secret Life of Walter
Mitty vanaf do 2 | Wolf of Wall-

3D-videotechnologie ‘state of
the art’, wat een bijzondere ervaring moet opleveren. Van
een andere orde is 11 januari
Subbacultcha! Presents: Hit
So Hard. De documentaire
volgt het leven van Patty
Schemel, in de jaren negentig
de drummer van Courtney Loves rockband Hole. Schemel
kwam er openlijk voor uit dat
ze lesbisch was (“Het is goed
als mensen die in een of ander
klein stadje wonen en zich
raar voelen omdat ze homo
zijn, weten dat andere mensen
dat ook zijn en dat het ok is.”).
Ook verborg ze haar drugsverslaving niet, waarvan ze tien
jaar geleden afkickte. Tegenwoordig leidt ze een rustiger
leven. Ze drumt in allerlei
bandjes en runt een opvangstreet vanaf do 9 | Theatre NT
Live | Coriolanus do 30 | Opera
MET Encore | Tosca ma 13 | Ballet | Jewels zo 19
k RKZ Bios Emmastraat 15-s101
| 050‑5262482 | rkzbios.nl | Aanvang: 20.30 | Raadpleeg de website
voor het actuele programma
k Vera Zienema Oosterstraat 44
| 050‑3134681 | vera-groningen.nl
| Aanvang: 21.00 | Raadpleeg de
website voor het actuele programma

Haarlem
k Filmschuur Lange Begijne
straat 9 | 023-5173910 | filmschuur.nl
Fruitvale Station vanaf do 2 |
Philomena vanaf do 9 | Nymphomaniac II vanaf do 9 | Venus in
Fur vanaf do 23 | Dallas Buyers
Club vanaf do 23 | The Selfish Giant vanaf do 30 | Best of IDFA on
Tour | De beste documentaires
van het International Documentary Film Festival Amsterdam
vanaf za 11 | IFFR Preview | Only
Lovers Left Alive ma 20 | IDFA

Smashing Pumpkins: Oceania 3D

centrum voor verwaarloosde
honden. Op 12 januari gaat het
niet over popmuziek, maar
over klassieke muziek in Janine, dat een meeslepend portret schetst van Janine Jansen in de tijd dat ze een burn
out opliep. Op 17 en 18 januari
komen liefhebbers van Kane
aan hun trekken bij de concertfilm The Best of Kane: Live
melkweg.nl
in Berlin.
Junior on Tour | za 1 feb | Ken
Loach retrospectief | Kes ma 6
(met lezing) | Ladybird Ladybird
ma 20 | Land and Freedom ma 13 |
The Spirit of ‘45 ma 10 feb | Sweet
Sixteen ma 27 | The Wind That
Shakes the Barley ma 3 feb

Hardenberg
k Filmhuis Hardenberg Badhuisplein 3 | 0523-280353 | filmhuishardenberg.nl | Aanvang:
20.00 | Raadpleeg de website voor
het actuele programma

Harderwijk
k Filmhuis Harderwijk/Catharinakapel Klooster 1 | 0341428899 | filmhuisharderwijk.nl
Camile Claudel 1915 za 11 en ma
13, 20.15 | Doctor Zhivago za 25 en
ma 27, 20.15 | di 28, 14.00 | Gloria
zo 12, 20.15 | di 14, 14.00 | La vie
d’Adèle za 4 en ma 6, 20.15 | di 7,
14.00 | What Maisie Knew za 18
en ma 20, 20.15 | di 21, 14.00

rialto in januari
Rialto Podium

Wo 15 januari | Cracking the
Frame: Argerich (Stéphanie
Argerich, 2012) | “Ik ben de
dochter van een godin.” Op
deze wijze omschrijft filmmaakster Stéphanie Argerich
de relatie tot haar moeder, de
wereldberoemde Argentijnse
pianiste Martha Argerich. In
de documentaire Argerich
portretteert Stéphanie de
mens achter het genie – een
vrouw die de delicate balans
tussen artistieke perfectie en
een gelukkig privéleven
moest zien te vinden. Het resultaat is meer dan een intiem
beeld van een geniale pianiste met een ongebruikelijk gezin; Stéphanie laat ook zien
hoe het leven in dit gezin voor

ADVERTORIAL

haarzelf geweest is, een leven
met een moeder die ophield
moeder te zijn zodra ze achter
de piano plaatsnam.

Rialto Klassiek

Zo 19 januari, di 21 & 28 janu
ari | Nine (Rob Marshall | Verenigde Staten, 2009) | Deze
film, gebaseerd op de gelijknamige Broadwaymusical, is
sterk geënt op Fellini’s meesterwerk 8 1/2, maar dan een
halfje meer. De arrogante en
egocentrische regisseur Guido Contini staat op het punt
te beginnen aan zijn grootste
filmproject tot dan toe: Italia.
Probleem: hij heeft nog geen
scenario, sterker, hij zelfs
geen enkel idee waar de film
over moet gaan. Hij zoekt in-

Argerich

spiratie bij zijn vrouw, zijn
minnares, zijn muze en zijn
moeder – kortom bij de vrouwen die hem gevormd hebben. Regisseur Rob Marshall
(Chicago) zet een imposante
lijst acteurs en actrices in:
Daniel Day-Lewis, Nicole Kidman, Sophia Loren, Penélope
Cruz, Kate Hudson en Judi
Dench.
Meer informatie op
rialtofilm.nl

Heemskerk

Hilversum

k Fh Heemskerk/Gebouw de
Cirkel Cirkel 1 | 0251‑214720 |
filmhuisheemskerk.nl | Aanvang:
20.00
Blue Jasmine zo 12 | Camille
Claudel 1915 zo 26 | Gabrielle zo
19

k Filmtheater Herenplein 5 |
035‑6235466 | filmtheaterhilversum.nl | Raadpleeg de website voor
het actuele programma

Hoogeveen
k Luxor-Theater Grote Kerkstraat 32 | 0528-234350 | filmhuishoogeveen.nl | Aanvang: 20.30 |
Raadpleeg de website voor het
actuele programma

Heerenveen
k Filmhuis Heerenveen/De
Bios Burgemeester Cuperusplein
53 | 0513-654468 | filmhuisheerenveen.nl | Aanvang: 20.30 | Raadpleeg de website voor het volledige
programma

Hoorn
k Cinema Oostereiland Krententuin 25 | 0229-232296 | cinemaoostereiland.nl | Aanvang:
20.30 | Raadpleeg de website voor
het volledige programma

Heerlen
k Filmhuis De Spiegel De Bongerd 18 | 5e verdieping Glaspaleis |
045‑5772209 | filmhuisdespiegel.
nl
As I Lay Dying do 16, 20.00 | Bellas Mariposas ma 27, 20.00 |
Blue Jasmine do 30 t/m za 1 feb,
20.00 | zo 2 feb en ma 3 feb, 14.00
| Child’s Pose zo 12, 14.00 | ma 13,
20.00 | La dolce vita zo 5, 14.00
(met lezing) | Eat Sleep Die za 25,
20.00 | zo 26, 14.00 | Elle s’en va
vr 17 en za 18, 20.00 | zo 19 en ma
20, 14.00 | La grande bellezza do
2 t/m za 4, 20.00 | ma 6, 14.00 en
20.00 | Wadjda do 23 en vr 24,
20.00 | What Maisie Knew do 9
t/m za 11, 20.00 | Woody Allen: a
Documentary ma 3 feb, 20.00 |
IFFR Preview | Only Lovers Left
Alive ma 20, 20.00

Helmond
k Filmhuis Frans-Joseph van
Thielpark 6 | 0492‑529009 | Di
t/m do van 9.00 tot 17.00 | filmhuis-helmond.nl
Child’s Pose do 9, 20.00 | vr 10,
21.30 | di 14 en vr 17, 14.00 | za 18,
19.30 | zo 19, 20.30 | Het diner vr
10, 19.30 | zo 12, 15.00 en 20.00 |
za 18, 21.45 | zo 19, 18.30 | di 21,
14.00 | La grande bellezza vr 9,
14.00 | za 11, ma 13, di 14, do 16, vr
17, ma 20 en di 21, 20.00 | zo 12,
17.00 | zo 19, 15.00 | Like Father,
Like Son do 23 en ma 27, 20.00 |
vr 24 en za 25, 21.15 | di 28, 14.00
en 21.15 | De nieuwe wildernis vr
24, 16.00 | zo 26, 12.00 | wo 29,
14.00 en 20.00 | Prince Avalanche do 2, 20.00 | vr 3. 14.00 en
21.45 | zo 5, 19.00 | ma 6, 21.45 | di
7, 19.30 | Short Term 12 za 4,
19.30 | zo 5, 15.00 (met inleiding) |
di 7, 14.00 | La tendresse vr 24,
14.00 en 19.30 | za 25 en di 28,
19.30 | zo 26, 15.00 en 19.00 | The
Young and Prodigious T.S. Spivet vr 3 en ma 6, 19.30 (beide data
met inleiding) | za 4 en di 7, 21.30

Hengelo
k Filmhuis Hengelo Beursstr 44
| 074-2556789 | filmhuishengelo.nl
| Aanvang: 20.15 | Raadpleeg de
website voor het volledige programma
Behind the Candelabra vr 3, wo
8, do 9 en za 18, 20.15 | The Bling
Ring do 16, 20.15 | Kapringen do
2, za 4 en vr 10, 20.15 | De nieuwe
wildernis vr 3, 14.00 | vr 17, 16.00
| La vie d’Adèle za 11, wo 15, vr 17
en wo 22, 19.30

Kampen

Loznitsa geeft
zijn personages
én de kijker de
gelegenheid het
hoofd te breken
over de grote vragen waarmee hier
geworsteld wordt
– over goed en
kwaad, vergeving
en wraak, en wat
oorlog doet met
het menselijk
karakter.
»»»»»
Joost Broeren over In the
Fog in de Filmkrant

k Filmhuis Burgwal 84 | Reserveren via website | filmhuiskampen.
nl | Aanvang: 20.30, zondagfilm:
16.00 | Raadpleeg de website voor
het volledige programma

Leeuwarden
k Slieker Film Wilhelminaplein
92 | reserveringen 058‑2050320
(tijdens kassa-uren) | sliekerfilm.
nl | Raadpleeg de website voor het
volledige programma

Lelystad
k Filmtheater/Agora
Agorabaan 12 | 0320-239239 | agora-lelystad.nl | Aanvang: 20.15 |
Raadpleeg de website voor het volledige programma

Leusden
k De Filmtuin De Smidse 1b |
033-4953107 | detuininleusden.nl
Anna Karenina zo 26, 15.30 |
Song for Marion ma 20 en di 21,
20.00

Lisse
k Filmhuis/Cultureel Centrum
’t Poelhuys Vivaldistraat 4 |
0252‑213458 | filmhuis-lisse.nl |
Aanvang: 20.30
Chez Nous za 18 | Gloria di 28 |
Meisje met negen pruiken di 21 |
Mr. Morgan’s Last Love di 7

Maastricht
k Lumière Bogaardenstraat 40b
| 043‑3214080 | lumiere.nl | Raadpleeg de website voor het volledige
programma

Middelburg
k Cinema Middelburg Achter de
Houttuinen 30 | 0118‑613482 |
cinemamiddelburg.nl | Aanvang:
20.30
69: liefde seks senior vr 17, 15.00
| Autumn Gold zo 26, 14.00 |
Child’s Pose vr 10 en zo 19, 15.00 |
za 11, 21.45 | ma 13, do 16 en di 21,
20.00 | vr 17, 19.00 | La grande
bellezza do 2, di 7 en wo 15, 20.00
| vr 3, zo 5 en zo 12, 15.00 | vr 10 en
za 11, 19.00 | Just the Wind vr 3 en
za 4, 21.30 | wo 8, 20.00 | Like
Father, Like Son vr 3 en za 4,
19.00 | ma 6, do 9 en di 14, 20.00 |
vr 10, 21.45 | The Lunchbox do 23
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en wo 29, 20.00 | vr 24, 21.30 | za
25, 19.00 | Tanta agua vr 17, 21.30
| za 18, 19.00 | ma 20, 20.00 |
Workers vr 24, 15.00 en 19.00 | za
25, 21.30 | ma 27, 20.00 | Avond
van de Franse film | Après mai
wo 22, 20.00 | IFFR Preview |
Only Lovers Left Alive za 18,
21.30 | Movies that Matter | 5
Jahre Leben di 28, 20.00

The Wind that Shakes the Barley
di 28, 19.30 | IFFR preview | Only
Lovers Left Alive wo 15, 19.30 |
Klassiekers | Ballade van Narayama ma 27, 19.30 | César et
Rosalie ma 13, 19.30 | Filmcursussen | Cursus Scandinavische
tv series wo 15, wo 22 en wo 29,
19.30 | Cursus Première ma 20,
19.30

Middelharnis

Noorwolde

k Fh Middelharnis (Het Diekhuus) Beneden Zandpad 7 | 0187482400 | Aanvang: 20.00 | cultuurpleingo.nl | twitter: @hetdiekhuus
The Broken Circle Breakdown do
16 | Caesar Must Die do 2 | Dans
la Maison do 30 | Love is All You
Need do 23 | The Source do 9

k Cinema Paradiso/SWW ’t
Vlechtwerk Mandehof 13 | 0521320003 | sww.eu | Raadpleeg de
website voor het volledige programma

Nieuwegein
k FTN/Wolff Nieuwegein
Passage 102 | 030‑6045678 |
filmtheaternieuwegein.tk | Aanvang: 20.15
La grande bellezza di 28 | Inside
Llewyn Davis di 14 | The Young
and Prodigious T.S. Spivet di 21

Nijmegen
k Lux Mariënburg 38-39 |
0900‑5894636 | lux-nijmegen.nl
Premières | All Is Lost vanaf do
16 | Die andere Heimat: Chronik
einer Sehnsucht vanaf do 23 |
Dallas Buyers Club vanaf do 23 |
Fore Those in Peril vanaf do 16 |
Fruitvale Station vanaf do 2 | Kill
your Darlings vanaf do 30 | Metro Manila vanaf do 23 | Nymphomaniac II vanaf do 9 | Philomena vanaf do 9 | The Selfish Giant vanaf do 30 | Shell vanaf do 16
| Venus in Fur vanaf do 23 | Violette vanaf do 9 | Wakker in een
boze droom vanaf do 9 | Previews
met inleiding | Dallas Buyers
Club zo 5, 17.00 | Philomena zo 5,
12.00 | Venus in Fur zo 5, 14.45 |
LuxDocs | Blackfish wo 8, 19.30 |
Dummy Jim wo 22, 19.30 | Filmkring | Philomena do 9 en di 14,
12.00 | IndoFilmCafé | One Day
When the Rain Falls zo 12, 19.30 |
Roze Borrel | Snails in the Rain
zo 12, 14.15 | Ken Loach Retrospectief | My Name is Joe di 14,
19.30 | Raining Stones di 7, 19.30
| The Spirit of ‘45 di 21, 19.30 |

Oirschot
k Filmclub/Rabotheater De
Enck De Loop 67 | 0499-572691 |
deenck.nl
De rouille et d’os di 21

Oldenzaal
k Filmhuis/Stadstheater De
Bond Molenstraat 25 | 0541511094 | filmhuisoldenzaal.nl
Blancanieves di 28 | Het diner di
21 en wo 22 | Kapringen di 7 en wo
8

Oosterhout
k Filmtheater De Bussel Torenplein 12 | 0162-428600 | Reserveren: filmtheaterdebussel.nl | Aanvang: 20.15, zo 14.00 | Raadpleeg
de website voor het actuele programma

Oosterwolde
k Cinema Paradiso/Fletcher
Hotel De Zon Stationsstraat 1 |
info en reserveren: kunstwerf.com
| Raadpleeg de website voor het actuele programma

Oss
k Cultuurpodium Groene Engel Kruisstraat 15 | 0412-405504 |
groene-engel.nl
#Alleman (live docu) vr 10, 20.30
| Blackbird zo 19 t/m di 21, 20.30 |
ma 20, 16.00 | Child’s Pose zo 12
t/m di 14, 20.30 | ma 13, 16.00 |
Elle s’en va zo 5 t/m di 20.30 | ma
6, 16.00 | Omar zo 26 t/m di 28,
20.30 | ma 27, 16.00

De mooiste van Ken Loach
Socialist in hart en nieren en
een gepassioneerde filmmaker, maar aan alles komt een
einde. Ook voor Ken Loach.
Nee, de 77-jarige is niet dood,
maar stopt met het maken van
speelfilms. Jimmy’s Hall, geïnspireerd op het leven van een
Ier die in de jaren dertig van de
vorige eeuw als communist en
eigenaar van een danshal in
aanvaring kwam met de katholieke moraal, zal zijn laatste speelfilm zijn. Na deze
film, die medio 2014 in Nederland te zien zal zijn, gaat Loach het rustiger aan doen. Af

en toe nog een documentaire,
maar geen speelfilms meer.
Het vorige maand in Filmhuis
Den Haag begonnen Loach-retrospectief komt dus op
een mooi moment. Een selectie uit het retrospectief rouleert tot eind februari door de
filmtheaters in het land. Deze
maand zijn dat Het Ketelhuis,
Focus Filmtheater in Arnhem,
Chassé Cinema in Breda.
Filmhuis De Keizer in Deventer, Concordia in Enschede, de
Filmschuur in Haarlem, Lux in
Nijmegen, LantarenVenster in
Rotterdam en ’t Hoogt in

Oudenbosch
k Filmtheater Fanfare Pagnevaartweg 109 (Markland College) |
0165‑314503 | filmtheaterfanfare.
nl | Aanvang: 20.15
Het diner do 23 | Elle s’en va do 9 |
Fruitvale Station do 19 dec
(voorpremière) | Like father, like
son do 2 | Omar do 30 | Paris
Texas do 16 (met inleiding)

Purmerend
k Filmhuis Purmerend Kerkstraat 11 | 0299-416506 (reserveringen via internet) | filmhuispurmerend.nl | Aanvang: 20.30
Camille Claudel 1915 vr 17 | Doe
Maar: Dit is alles vr 31 | Eat Sleep
Die di 28 | Elle s’en va za 18 en di
21 | De nieuwe wildernis di 7 en vr
10 | La vie d’Adèle vr 24 en za 25 |
What Maisie Knew za 11 en di 14

Roermond
k ECI Cultuurfabriek ECI 13 |
0475-317171 | ecicultuurfabriek.nl
As I Lay Dying vr 24 en za 25,
21.30 | zo 26, 14.15 | di 28, 20.15 |
Blackbird Vanaf do 30 | Het diner
do 23, 20.00 | vr 24 en za 25, 19.30
| zo 26, 16.45 | wo 29, 20.15 | Elle
s’en va do 9 en di 14, 20.00 | vr 10
en vr 17, 21.15 | zo 12, 14.15 | do 16
en di 21, 20.15 | za 18, 19.35 | The
Grandmaster vr 3 en wo 8, 20.00
| zo 5, 14.00 | Like Father, Like
Son do 16, vr 17, di 21 en wo 29,
20.00 | zo 19, 14.15 | vr 24 en za 25,
21.15 | zo 26, 16.30 | Love & Fungi
vr 3, 21.45 | za 4, 21.30 | zo 5, 16.45
| di 7, 20.15 | vr 10 en za 11, 19.30 |
De nieuwe wildernis za 4, 19.30 |
zo 5, 16.30 | di 7, 20.00 | Renoir vr
3, 19.30 | za 4, 20.00 | zo 5, 14.15 |
wo 8, 20.15 | Short Term 12 do 23,
20.15 | vr 24 en za 25, 19.45 | zo 26,
14.00 | di 28, 20.00 | La vie
d’Adèle do 9, di 14, wo 15, za 18 en
wo 22, 19.30 | za 11, 20.00 | zo 12
en zo 19, 14.00 | What Maisie
Knew vr 10, 19.35 | za 11, 21.30 | zo
12 en zo 19, 16.30 | wo 15 en wo 22,
20.00 | vr 17, 19.30 | za 18, 21.45

Rotterdam
k Lantaren Venster Otto Reuchlinweg 996 (gebouw New Orleans,
Wilhelmina Pier) | 010‑2772277 |
lantarenvenster.nl | Aanvang:
19.30

Kes

Utrecht. Ze vertonen hoogtepunten als Ladybird Ladybird,
Raining Stones, My Name Is
Joe en The Wind that Shakes
the Barley. Misschien wel zijn
mooiste film, Kes uit 1969, is
met een inleiding te zien in Focus Filmtheater in Arnhem (9
januari) en de Filmschuur in
Haarlem (6 januari).
kenloach.nl


Premières | The Congress vanaf
do 9 | Fruitvale Station vanaf do
2 | Much Ado About Nothing
vanaf do 16 | Nymphomaniac II
vanaf do 9 | Philomena vanaf do 9
| Winter Nomads vanaf do 16 |
Sneak Preview | Verrassende
voorpremière elke ma, 21.30 |
Beefcake | Snails in the Rain di 7,
21.30 | Best of IDFA on Tour | De
beste documentaires van het International Documentary Film
Festival Amsterdam za 11 en zo 19,
11.00-18.00 | za 18, 14.30 (for
kids) | Ken Loach Retrospectief |
It’s A Free World ma 20, 19.15 |
The Spirit of ‘45 ma 6, 19.15 | The
Wind that Shakes the Barley ma
13, 19.15 | IFFR Preview | Only
Lovers Left Alive di 21
k Pathé De Kuip Cor Kieboomplein 501 | 0900-1458 | pathe.nl |
Titels zijn onder voorbehoud,
raadpleeg verder de website
Nieuwe films | Delivery Man
vanaf do 9 | Ender’s Game vanaf
do 23 | Jack Ryan: Shadow Recruit vanaf do 16 | Paranormal
Activity: The Marked Ones vanaf
do 2 | The Secret Life of Walter
Mitty vanaf do 2 | Wolf of Wallstreet vanaf do 9 |

Schagen
k Fth De Luxe/Scagon Theater
Torenstraat 1B (Cultuurhuis M18)
| 0224-213162 | filmtheaterdeluxe.
nl | Aanvang: 20.00
La grande bellezza do 23 en vr 24
| Io sono Li do 2 t/m za 4 | Mud do
30 en vr 31 | Short Term 12 do 16
en vr 17 | La vie d’Adèle do 9 en vr
10

Schiedam
k Wenneker Cinema Vijgensteeg 2 | 010-4733000 | wennekercinema.nl
Captain Phillips do 23, vr 24 en
vr 31 t/m zo 2 feb | Chez nous vr 10
t/m zo 12, vr 17 en za 18 | Het diner
vr 3 t/m ma 5 | Elle s’en va do 16
t/m zo 19 | La grande bellezza do
23 t/m za 25 | La vie d’Adèle do 2
t/m za 4 | What Maisie Knew do 9
t/m za 11 | Celluloid Classics |
Modern Times zo 26

Schiermonnikoog
k Cinema Paradiso/Filmhuis
aan Zee Torenstreek 18-A
(Dorpshuis) | 0519-531456 | uitzinnig.nl | Raadpleeg de website
voor het actuele programma

La grande bellezza vr 10, za 11, zo
19 en ma 20 | Like Father, Like
Son vr 24 t/m zo 26 | La vie
d’Adèle vr 17, za 18, ma 27 en di 28
| Workers zo 12 en di 21 | Matinee |
Elle s’en va ma 20, 15.00

Sneek
k Filmhuis Sneek/CineSneek
Leeuwenburg 12 | 058-2165619 |
filmhuissneek.nl | Aanvang: 20.00
| Raadpleeg de website voor het
volledige programma

Soest

Ne me quitte pas,
gelardeerd met
passende muziek
van Françoise
Hardy, is een buitengewone documentaire over
twee mannen die
elkaar op de been
houden, maar elkaar ook naar de
ondergang leiden.
Vriendschap en
zelfdestructie
gaan hier hand in
hand.
»»»»»
Mariska Graveland in de
Filmkrant

k Filmhuis Artishock Steenhoffstraat 46a | 06-43870112 |
artishock-soest.nl | Aanvang:
20.15
Blackbird ma 20 en wo 22 | Het
diner ma 27 en wo 29 | A long story ma 13 en wo 15 | Short term 12
ma 6 en wo 8

Stadskanaal
k Filmliga Stadskanaal Menistenplein 9 | 0599‑610777 | smoky.
nl | Aanvang: 20.15 | Raadpleeg de
website voor het actuele programma

Stiens
k Cinema Paradiso/Dorpshuis
De Skalm Pyter Jurjensstrjitte 17 |
058-2575220 | regiostiens.nl/
filmhuis | Raadpleeg de website
voor het actuele programma

Tiel
k Filmtheater Agnietenhof
St. Agnietenstraat 2 | 0344673500 | agnietenhof.nl | Raadpleeg de website voor actuele informatie

Tilburg
k Cinecitta Louis Bouwmeesterplein 1 (tijdelijk) | 06-83698775 |
cinecitta.nl
Première | Philomenia vanaf do 9
| Voorpremières | Philomenia
(met lezing) di 7, 14.00 | Venus in
Fur di 21, 14.00 | Nog te zien |
Avant l’ hiver | La grande bellezza | Inside Llewyn Davis | Specials | The Lunchbox di 14, 14.00 |
Samsara di 28, 14.00 | Best of
IDFA on Tour | De beste documentaires van het International
Documentary Film Festival Amsterdam zo 12, 10.30

Schijndel

Uden

k Filmclub Schijndel/City
Theater Hoofdstraat 145 | 0735474837 | schijndelfilm.nl | Aanvang: 20.30
Night Train to Lisbon di 7
k Het Gasthuis Lidwinahof 70
Themafilms | Echtscheiding di
14, 20.00 | Muziek & Film di 21,
20.00 | Wereldcinema: Argentinië
di 28, 20.00

k Filmhuis De Pul Kapelstraat
13 | 0413-265091 | filmpul.com |
Raadpleeg de website voor het
actuele programma

Sittard
k Filmhuis Het Domein Kapittelstraat 6 | 046-4514384 | filmhuishetdomein.nl | Aanvang:
20.00, tenzij anders vermeld
Avant l’ hiver vr 31 | Blackbird ma
13 en di 14 | Child’s Pose ma 6 en
di 7 | Elle s’en Va vr 3, za 4 en zo 5 |

Utrecht
k ’t Hoogt Hoogt 4 | 030‑
2328388 | hoogt.nl
Nieuwe films | Die Andere Heimat: Chronik Einer Sehnsucht
vanaf do 23 (voorpremière op zo 5) |
The Congress vanaf do 9 | Shell
vanaf do 16 | Violette vanaf do 9 |
Wakker in een Boze Droom vanaf
do 9 | The Weekend vanaf do 23 |
Winter Nomads vanaf do 16 | Ken
Loach Retrospectief | Ae Fond
Kiss za 11 | Kes di 14 | The Navigators di 7 | Riff Raff za 4 (met inlei-
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Jim Jarmusch dertig jaar later
Zoals altijd presenteert het
filmfestival Rotterdam, dat 22
januari begint, vóór het
festival als opwarmertje in de
filmtheaters een preview van
een festivalfilm. Dit jaar is dat
Only Lovers Left Alive van Jim
Jarmusch. Wie gevoel heeft
voor de geschiedenis van het
Rotterdamse festival zal bij de
keuze enige melancholie voelen. Jim Jarmusch was er namelijk vroeg bij in Rotterdam.
Zijn debuutfilm Permanent
Vacation werd in 1981 op de
valreep van het festival onaangekondigd vertoond. Dat
de toen 27-jarige Jarmusch
zou uitgroeien tot het boegbeeld van de Amerikaanse onafhankelijke cinema lag nog in
de toekomst verscholen. Voor

Jarmusch was het festival belangrijk, omdat hij er cameraman Robby Müller ontmoette.
Toen Jarmusch vier jaar geleden in Nederland was bij de
uitreiking van de Bert Haanstra-prijs aan Müller, deed hij
nog eens uit de doeken hoe hij
de cameraman in Rotterdam

ding) | The Wind that Shakes the
Barley za 18 | Culturele Zondag |
Filmcollege Filmmuziek zo 12 |
Groene Maandag | Winter Nomads ma 13 | Best of IDFA on
Tour | De beste documentaires van
het International Documentary
Film Festival Amsterdam zo 19 en
zo 26 | za 25 (for kids) | Roze
Maandag | Snails in the Rain ma
20 | Special | The Weekend wo 22
(met inleiding Het Literatuurhuis)
k Louis Hartlooper Complex
Tolsteegbrug 1 | 030‑2320452 |
hartlooper.nl | Raadpleeg de website voor het wekelijkse programma
k Springhaver 1 en 2 Springweg
50 | 030‑2313789 | Raadpleeg de
wekelijkse filmladder en Uitloper

Wageningen

Veendam
k Filmhuis vanBeresteyn
Museumplein 5a | 0598-317730 |
vanberesteyn.nl | Aanvang: 20.00
Gloria ma 6, 20.00 | di 7, 13.30 |
La grande bellezza ma 27, 20.00 |
Omar ma 13, 20.00 | Het diner ma
20, 20.00

Only Lovers Left Alive

k Filmhuis Movie W Generaal
Foulkesweg 42a (’t Venster) | movie-w.nl | Raadpleeg de website
voor het actuele programma
20 Feet from Stardom do 16, di 21
en wo 22, 20.30 | Blackbird do 2,
za 4, zo 5 en wo 8, 20.30 | Gabrielle vr 3, di 7, do 9, za 11 en zo 12,
20.30 | zo 5, 16.00 | What Maisie
Knew vr 10, di 14 en wo 15, 20.30 |
zo 12, 16.00 | Ook verwacht |
Filmfestival vr 17 t/m zo 19
k Heerenstraattheater Molenstraat 1b | 0317-414029 | heeren
straattheater.nl | Raadpleeg de
website voor het actuele programma
Verwacht | Philomena vanaf do 9
| The Secret Life Of Walter Mitty
vanaf do 2

bij een pinda-automaat aan
een bar ontmoette. Het klikte
en Müller werd zijn vaste cameraman. Hij fotografeerde
onder andere Down by Law,
Mystery Train en Dead Man.
Er wil maar mee gezegd zijn
dat er een link is tussen Nederland en Jarmusch. Met
Only Lovers Left Alive, Jarmusch’ nieuwe film na vier
jaar stilte, stort de filmmaker
zich op het vampiergenre. De
film voert twee vampiers op
(Tilda Swinton en Tom Hiddleston) die al eeuwenlang elkaars geliefden zijn. Zoals altijd gaat Jarmusch met genreclichés aan de haal. De film is
vóór het festival in meer dan
twintig filmtheaters te zien.
filmfestivalrotterdam.nl

Wassenaar
k Filmhuis Langstraat 40 | 0705113397 | obvw.nl/filmhuis-wassenaar | Raadpleeg de website voor
het actuele programma

Weesp
k Theater City Of Wesopa
Herengracht 23 | 0294-458093 |
wesopa.nl | Aanvang: 20.30 |
Raadpleeg de website voor het actuele programma
Verwacht | Blackbird do 16,
20.30 | Het Diner do 23, 20.30 |
Elle s’en va do 30, 20.30 | A Long
Story do 9, 20.30 | Short Term 12
do 2, 20.30

k Filmhuis Veenendaal Kees
Stipplein 72 (Spectrum) | Alleen
info 0318-582669 | filmhuisveenendaal.nl | Aanvang: 19.30 | Raadpleeg de website voor het actuele
programma

Meer over film weten? De Filmkrant komt nu ook live
in de filmtheaters. Filmkrantmedewerkers geven
elke maand inleidingen bij de Must See-films van de
redactie en andere films uit het actuele aanbod.

Venlo

Nymphomaniac

Vlissingen
k Cine City Spuikomweg 1 | Zie
de bioscoopladder en de agenda in
de dagbladen

Zoetermeer

k Filmhuis/Servicetheater
Skopein Meddosestr 4-8 | 0543521515 | filmhuiswinterswijk.nl |
Aanvang: 21.00
Eat Sleep Die di 14 | Elle s’en va di
28 | Short Term 12 di 21 | Wolf di 7

k Fth Cine Utopia/bioscoop
Utopolis Oostwaarts 70 | 0793300366 | cine-utopiazoetermeer.
nl | Aanvang: 20.00
Bellas mariposas di 28 | Call Girl
di 7 | Le passé di 21 | Silver Linings Playbook di 14

Woerden

The Movies Amsterdam 4 januari 21.15 uur (tussen de beide delen van de film in) | Dana
Linssen

Philomena

Cinecitta Tilburg 7 januari 14
uur | Barend de Voogd
Lieve Vrouw Amersfoort 9 januari 21 uur | Barend de Voogd
Gigant Apeldoorn 3 februari
20 uur | Barend de Voogd

Violette

Focus Arnhem 4 januari 15.30
uur | Q&A met regisseur Martin

Provost door Sasja Koetsier
Rialto Amsterdam 5 januari
14.45 uur | Q&A met regisseur
Martin Provost door Dana
Linssen
Lieve Vrouw Amersfoort 6 februari 21.15 uur | Sasja Koetsier
Gigant Apeldoorn 11 maart
19.30 uur | Sasja Koetsier
Lezingen bij Violette met dank
aan Contact Film
Raadpleeg ook de agenda van
uw filmtheater | Voor meer
informatie en boekingen

filmkrant.live@gmail.com

Zutphen

k AnnexCinema Rosmolenlaan 1
| 0348-436510 | annexcinema.nl |
Raadpleeg de website voor het
actuele programma
Verwacht | La grande bellezza di
14 | Jack Ryan: Shadow Recruit
do 16 | The Secret Life of Walter
Mitty do 2 | The Wolf of Wall
Street do 9 | CinemaPlus | The
Butler di 14

Zaandam
k Filmtheater De Fabriek Jan
Sijbrandsteeg 12 | 075‑6311993,
reserveren via belbios | de-fabriek.
nl
Blackfish za 4 (met inleiding,
o.v.b.), vr 10 t/m zo 12 en do 16 |
Buitenkampers vr 24 (met Q&A)
en zo 26 | Het diner do 16 t/m zo
19, di 21, vr 24 t/m ma 27 en wo 29
| Elle s’en va do t/m ma 13, wo 15
t/m zo 19 en di 21 | Gabrielle do 9
t/m di 14, vr 17 t/m ma 20 en wo
22 | La grande bellezza do 23 t/m
zo 26 en di 28 | Like Father, Like
Son do 23 t/m zo 26, di 28 en wo
29 | A Long Story do 2, vr 3, zo 5
en ma 6 | Omar do 23 en ma 27 |
Short Term 12 vr 3, za 4, zo 5 en di
7 | La vie d’Adèle do 2, vr 3, zo 5 en
di 7 | What Maisie Knew do 2 t/m
ma 6, wo 8 t/m zo 12, di 14, wo 15,
vr 17 t/m ma 20 en wo 22

Zaltbommel
k Filmtheater Cinemaarten In
Theater de Poorterij Nieuwstraat 3
| Reserveren via e-mail cinemaarten@planet.nl | Aanvang: 20.15
Elle s’en va di 28, 20.15 | La grande bellezza di 7, 20.15 | Mr Morgan’s last love di 21, 20.15 | What
Maisie Knew di 14, 20.15

Zevenaar

Veenendaal

k Filmtheater De Nieuwe
Scene Nieuwstraat 13 | 077‑
3518183 | nieuwescene.nl
20 Feet From Stardom do 2 t/m
wo 8 | Child Pose do 9 t/m wo 15 |
La Grande Bellezza do 2 t/m wo 8
| Il futuro do 23 t/m wo 29 | Inside
Llewyn Davis do 30 t/m wo 5 feb |
Like Father, Like Son do 16 t/m
wo 22 | The Lunchbox do 16 t/m
wo 22 | Mandela do 23 t/m wo 5
feb | Short Term 12 do 9 t/m wo 15

Winterswijk

k Filmhuis Zevenaar Wittenburgstr 14 | 0316-331527 | Reserveringen 0316-344250 (na 19.00) |
filmhuiszevenaar.nl
Diana di 28, 10.30 | ma 27, wo 29
t/m vr 31, 14.30 | za 25 t/m ma 27,
do 30 en vr 31, 20.15 | Het Diner di
14, 10.30 | vr 10, di 14 t/m vr 17, zo
19 en di 21, 14.30 | do 9 t/m wo 15,
20.15 | Dr. Zhivago zo 12, 14.30 |
Elle s’en va di 21, 10.30 | vr 24
14.30 | za 18 t/m di 21, 20.15 | Gabrielle di 7, 10.30 | ma 6, do 9 en
ma 13, 14.30 | za 4 t/m di 7, 20.15 |
Hoe duur was de suiker wo 1,
20.15 | Like Father, Like Son do
23, 14.30 | do 16, vr 17 en wo 22,
20.15 | Mr. Morgan’s Last Love di
7 en wo 8, 14.30 | do 2,vr 3 en wo 8,
20.15 | Omar di 28, 14.30 | do 23,
vr 24 en di 28, 20.15

Zierikzee
k Filmtheater Zierikzee Korte
Nobelstraat 37-39 | 0111-411223 |
fizi.nl | Raadpleeg de website voor
het actuele programma

Natuurlijk, enige
Indiase couleur
locale ontbreekt
niet, en de film
werkt zeker op je
eetlust. Maar de
herhalende beelden van het koken, het vervoeren, het eten, het
spel van spanning
en verwachting,
zijn heel bescheiden, en niet bijzonder innovatief
ingezet.
»»»»»
Dana Linssen over The
Lunchbox in de Filmkrant

k Filmtheater Luxor Houtmarkt
64 | 0575‑513750 | filmtheaterluxor.nl
Bellas Mariposas za 25, 21.00 | di
28, 14.30 | wo 29, 20.30 | Child’s
Pose vr 10 en ma 13, 20.30 | za 11,
18.00 | Dr. Zhivago wo 8, 20.00 |
Ella s’en va do 2, zo 5 en ma 6,
20.30 | di 7, 14.30 | La grande Bellezza do 16, 20.30 | vr 17, 17.00 | za
18, 21.00 | di 20, 14.30 | Hava Nagila vr 3, 17.00 | za 4, 21.00 | di 7,
20.30 | Inside Llewyn Davis do
30, 20.30 | vr 31, 17.00 | Jane
Manfield’s Car vr 10, 17.00 | di 14,
14.30 | Jimmy P vr 3, 20.30 | za 4,
18.30 | Ladybird Ladybird zo 5,
15.30 | Land and Freedom zo 19,
15.30 | Like Father, Like Son vr 17
en di 22, 20.30 | A Long Story do
23 en ma 27, 20.30 | vr 24, 17.00 |
za 25, 18.30 | Lunchbox vr 24, zo
26 en di 28, 20.30 | Nightwatching zo 19, 20.00 | zo 26, 15.00 |
Samsara vr 31, 20.30 | The Spirit
of ‘45 wo 15, 20.00 | La vie d’Adèle do 9, zo 12 en di 14, 20.00 | za 11,
20.30 | What Maisie Knew za 18,
18.30 | ma 20, 20.30

Zwolle
k Filmtheater Fraterhuis Blijmarkt 25 | Reserveren via website |
filmtheaterfraterhuis.nl
20 Feet From Stardom vr 10 en za
11, 21.30 | zo 12, 16.30 | Avant l’ hiver do 2 en vr 3, 19.00 | zo 5, 19.30 |
ma 6, do 9, wo 15, ma 20 en do 23,
14.00 | di 7 en ma 27, 19.45 | zo 12,
14.30 | ma 13, 20.30 | zo 19, 11.45 |
Blackfish zo 26, 16.30 | di 28,
14.00 | The Butler do 2 en vr 3,
16.00 | za 4, 18.30 | zo 5, 17.00 | ma
6, 19.45 | wo 8, 14.00 | Child’s
Pose do 16 en di 21, 19.45 | vr 17 en
za 18, 19.15 | zo 19, 19.30 | Het Diner do 2, 16.30 | zo 5, 11.15 | ma 6,
20.30 | Elle s’en va vr 3 en za 4,
19.15 | di 7, 14.30 | vr 10, 15.30 | zo
12, 20.15 | ma 13, 14.00 | La Grande
Bellezza vr 17 en za 18, 21.00 | zo
19, wo 22 en wo 29, 14.00 | vr 24,
15.30 | za 25, 16.30 | zo 26, 19.30 |
Hava Nagila: The Movie zo 19,
16.30 | di 21, 14.00 | Mandela:
Long Walk To Freedom do 2, vr 3
en za 4, 21.00 | zo 5, 16.30 | di 7,
14.00 | wo 8, 19.45 | Nymphomaniac (I) do 2 t/m za 4, 21.30 | zo 5,
20.15 | ma 6 en do 9, 14.30 | di 7 en
wo 8, 20.30 | za 11 en za 18, 16.30 |
zo 12, 11.15 | di 14, 14.00 | vr 17,
15.30 | Nymphomaniac (II) do 9,
di 14 t/m do 16, di 21 en wo 22,
20.30 | vr 10 en za 11, 21.00 | zo 12,
19.30 | ma 13 en ma 20, 14.30 | vr 17
en za 18, 21.30 | zo 19, 20.15 | Philomena do 9, ma 13, wo 15 en wo 22,
19.45 | vr 10, 16.00 | vr 10, za 11, vr
17 en za 18, 19.00 | zo 12 en zo 19,
17.00 | di 14 t/m do 16, di 21, do 23
en wo 29, 14.30 | ma 20 en di 28,
20.30 | vr 24, 19.30 | za 25, 18.00 |
zo 26, 11.15 | Samsara do 2, vr 10
en za 11, 19.30 | vr 3, 16.30 | zo 5 en
zo 12, 11.45 | di 14, 19.45 | Soof do
23 en di 28, 19.45 | vr 24 en za 25,
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21.30 | zo 26, 17.00 | ma 27, 14.30 |
La Tendresse vr 24, 19.00 | za 25,
20.00 | zo 26, 11.45 | ma 27, 14.00 |
wo 29, 19.45 | Venus in Fur do 23,
ma 27 en wo 29, 20.30 | vr 24,
21.00 | za 25, 19.30 | zo 26, 20.15 | di
28, 14.30 | Verwacht | 12 Years A
Slave | August: Osage Country |
Fruitvale Station | Only Lovers
Left Alive | Winter Nomads | Tati
- Tour | Playtime vr 17, 16.00 | zo
19, 11.15 | ma 20, 19.45 | Fraterhuis
Academie | Collegereeks Scandinavische Film deel 1 za 11, za 18 en
za 25, 11.00-14.00 | Café Zinnema | Carrie za 25, 22.30

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.

Almere
k Het nieuwe filmhuis/De
nieuwe bibliotheek Turbo (3D)
6+ za 4, 14.00 | Waar is Knoester? 5+ do 2, 14.00

Alphen a/d Rijn
k Parkfilmhuis Chimpanzee 7+
vr 3, 13.30 | Kirikou en de mannen
en de vrouwen 6+ do 2 | Nono, het
zigzag kind 10+ do 2 en vr 3, 15.15

Naar de
opera!
Het is natuurlijk het mooist om
operavoorstellingen live bij te
te wonen, maar als dat niet
kan, zijn de live-registraties
van de opera’s van het New
Yorkse The Metropolitan Opera (The Met) een goed alternatief. Sinds een paar jaar
kunnen we in Pathé Groningen, Tuschinski in Amsterdam
en Buitenhof in Den Haag alle
premières van The Met ‘live’
bijwonen. Enige tijd later zijn
de registraties van deze

Amersfoort
k Fth De Lieve Vrouw Pelle en
de dierenrovers 4+ vanaf za 18 |
Fantastisch Kinderfilm Festival
| za 25 en zo 26, 12.00-16.00 (2
t/m 9 jaar) | Elke hoofdfilm wordt
voorafgegaan door grappige
1-minuut-filmpjes met klei-animatie waarin kinderen elkaar een
mop vertellen | Dierenvrienden
4+ | Dik Trom 6+ | Laban maakt
er een potje van 3+ | Miniscule 3+
| Munya in mij 8+ | Pim & Pom,
fijnproevers! 2+ | Ratatouille 6+ |
Room on the Broom 3+ | Wallace
and Gromit: Op leven en brood

opera’s in Pathé-theaters in
Arnhem, Zwolle, Utrecht en
Tilburg te zien. Tot de zomer
van dit jaar kunnen we in Tuschinski, Pathé Groningen en
Buitenhof de premières zien
van Rusalka van Dvorãk (8
feb), Prince Igor van Borodin
(1 maart), Wether van Massenet (15 maart), La bohème
van Puccini (5 april), Cosi Fan
Tutte van Mozart (26 april) en
La cenerentola van Rossini
(10 mei). Op een later tijdstip
zijn registraties van deze
opera’s in de vier eerder genoemde steden te zien. Wie de
premierès in Buitenhof, Tuschinski en Pathé Groningen
mist kan later in deze theaters
onder de titel Encore de her8+ | Zhiharka, berenverhalen 4+
| Zweedse gehaktballetjes 2+ |
Nog te zien | Finn 8+ | Otto is een
neushoorn 5+

Amsterdam
k Eye Filmmuseum Pelle en de
dierenrovers 4+ vanaf za 18 | De
wonderlijke wereld van de poppen 6+ wo 1 t/m za 4, 11.00 | Nog
te zien | Amazonia (3D) 6+ | Finn
8+ | Otto is een neushoorn (3D)
5+ | Familievoorstellingen bij
The Quay Brothers’ Universum
| Bayaya (Bajaja) zo 26, 11.00 |
Fantastic Mr. Fox wo 1, 15.00 |

Arnhem
Prince Igor

haling zien. Begin dit jaar
staan er Encore-vertoningen
van Falstaff op het programma. Verdi’s komische opera is
19 januari te zien in Tuschinski, 26 januari in Buitenhof en
10 februari in Pathé Groningen.
pathe.nl/special/opera

Bergen
k Fth CineBergen/Zwarte
Schuur Midden in de winternacht 6+ vr 3, 14.30

Bussum
k Filmhuis Bussum Finn 8+ za
11 en zo 12, 13.30 | wo 15 en wo 29,
14.30 | za 18, zo 19, za 25 en zo 26,
13.00 | Otto is een neushoorn
5+za 18, zo 19, za 25 en zo 26, 13.30
| wo 22, 14.30 | Planes (3D) 6+ wo
1, 15.45 | za 4, zo 5, za 11 en zo 12,
13.00 | wo 8, 14.30 | Waar is
Knoester? 5+ vr 3, 15.45 | za 4 en
zo 5, 13.30

Delft

»»»»»

Gawie Keyser
De Groene Amsterdammer

Marieke Kremer
Spits

Dana Linssen
NRC Handelsblad

André Nientied
Nieuwe Revu/nu.nl

Ronald Rovers
De Filmkrant

Jann Ruyters
Trouw

Floortje Smit
De Volkskrant

André Waardenburg
NRC Handelsblad

Marco Weijers
De Telegraaf

Ab Zagt
Algemeen Dagblad

Coen van Zwol
NRC Handelsblad

Janna Reinsma in de
Filmkrant

Belinda van de Graaf
Trouw

k Filmhuis Lumen Finn 8+ en
Otto is een neushoorn 5+ nog t/m
wo 15 | Kerity en het geheim van
Eleonore 6+ en Pelle en de autodieven 4+ vanaf do 16

In Bloom is een
steengoede film
over twee meisjes wier lichaam
en geest tot bloei
komen in een afgebladderd Georgië, dat zonder
valse romantiek
in beeld wordt gebracht.

Gerhard Busch
Cinema.nl/VPRO

The Muppet Christmas Carol do
2, 15.00 | zo 19, 11.00 | Tim Burton’s The Nightmare Before
Christmas wo 4, 15.00 | zo 12,
11.00 | EYEwalk | Videotour voor
kinderen van 7 tot en met 12 jaar
waarbij spannende films tot leven
komen elke wo 12.00-17.00 | za en
zo 10.00-17.00
k Het Ketelhuis Nog te zien |
Finn 8+ | Frozen 6+ | Mees Kees
op kamp 6+ | Midden in de winternacht 6+
k Rialto Pelle en de dierenrovers
4+ vanaf za 18 | Nog te zien |
Amazonia (3D) 6+

k Focus Filmtheater Pelle en de
dierenrovers 4+ vanaf za 18 | Nog te
zien | Amazonia (3D) 6+ | Finn 8+ |
Otto is een neushoorn 5+ | Pettson& Findus: Pettsons belofte 4+

Jos van der Burg
Het Parool

69: liefde seks senior
Avant l’hiver
Bro’s before ho’s
The Butler
Captain Phillips
Finn
The Hobbit 3D
Il futuro
In The Fog
Inside Llewyn Davis
The Lunchbox
Mandela: Long Walk to Freedom
Mees Kees op kamp
Midden in de winternacht
Ne me quitte pas
Oldboy
Saving Mr. Banks
Soof
Tanta agua
Twenty Feet from Stardom
La tendresse

k Filmtheater/Podium Gigant
Otto is een neushoorn 5+ do 2
t/m zo 5 en zo 12, 13.15 | za 11, 15.30
| Pelle en de dierenrovers 4+ za 18
en za 25, 15.15 | zo 19 en zo 26, 13.15

Bor Beekman
De Volkskrant

FILMSTERREN

Apeldoorn
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Den Haag

Harderwijk

Rotterdam

k Filmhuis IDFA Junior on
Tour | Lydia blijft! 6+ zo 26

k Filmhuis Waar is Knoester?
5+ zo 12, 11.30

Deventer

Heerlen

k Lantaren Venster Nog te zien
| Amazonia (3D) 6+ | Finn 8+ |
Midden in de winternacht 6+

k Fh de Keizer Amazonia (3D)
6+ wo 22, zo 26 en wo 29, 14.00 |
Finn 8+ do 2 t/m za 4, wo 8, zo 12
en wo 15, 14.00 | Otto is een neushoorn (3D) 5+ do 2 t/m za 4, wo 8,
zo 12 en wo 15, 14.30 | Pelle en de
dierenrovers 4+ wo 22, zo 26 en
wo 29, 14.30 | Het Fantastisch
Kinderfilm Festival | jeugdfilms
voor 2-9 jaar za 18 en zo 19, 10.00

k Filmhuis De Spiegel Foeksia
de miniheks 6+ do 2, 14.00

Doesburg
k Fh De Teil Stip & Vlek 3+ za
11, 14.00

Doetinchem
k Filmhuis/Gruitpoort Waar is
Knoester? 5+ zo 4, zo 11, zo 18 en
zo 25, 14.30

Dordrecht
k Cinema The Movies Nog te
zien | The Hobbit: Desolation of
Smaug (3D) 12+ | Tarzan (3D) 6+ |
Walking With Dinosaurs (3D) 6+

Enschede
k Concordia K & C Cinema
Nog te zien | Amazonia (3D) 6+ |
Finn 8+ | Stip & Vlek 3+

Gouda
k Filmhuis De krekel 3+ zo 22
dec en zo 29 dec, 13.30 | Raaf, de
kleine rover 4+ do 26 dec, do 2 en
zo 5, 13.30

Helmond
k Filmhuis De nieuwe wildernis
6+ zo 26, 12.00 | wo 29, 14.00 |
Zarafa 6+ zo 5, 12.00 | wo 8,
14.00

Middelburg

k Filmhuis Artishock De
sneeuwkoningin 6+ vr 3, 16.00

Utrecht
k Fth ’t Hoogt Pelle en de dierenrovers 4+ vanaf za 18

Woerden
k AnnexCinema Verwacht |
Free Birds 6+ wo 15 | Tarzan (3D)
6+ wo 15 |

Nijmegen

Zaandam

k Lux Pelle en de dierenrovers
4+ vanaf do 16

k Fth De Fabriek Stip & Vlek 3+
zo 12 (met knutselactiviteit, reserveren aanbevolen), zo 19 en zo
26 | Waar is Knoester? 5+ zo 5

k Filmhuis/Stadstheater De
Bond Epic 6+ zo 12

Oudenbosch
k Filmtheater Fanfare Frozen
6+ zo 26, 14.00 | Midden in de
winternacht 6+ zo 12, 14.00
(o.v.b.) | Turbo 6+ zo 22 dec,
14.00 | Waar is Knoester? 5+ zo
5, 14.00

Purmerend
k Filmhuis Waar is Knoester?
5+ zo 19, 13.30

Zevenaar
k Filmhuis Zevenaar Prinses
Lillifee en de kleine eenhoorn 4+
do 2 en vr 3, 14.30

Zwolle
k Fth Het Fraterhuis Amazonia
(3D) 6+ do 2, vr 3 en zo 5, 14.00 |
za 4, 16.30 | wo 8, 14.30 | Finn 8+
za 18 en za 25, 15.45 | zo 19, 14.30 |
zo 26, 14.00 | De nieuwe wildernis 6+ za 4, 14.15 | zo 5, wo 22 en
zo 26, 14.30 | za 11, 15.45 | zo 12 en
do 16, 14.00 | vr 24, 16.00 | Waar
is Knoester? 5+ do 2 en vr 3, 14.30
| za 4, 15.45

Gebroeders
Quay en de
mosterd
Vorige maand schreef de Filmkrant al over de gebroeders
Quay, het filmduo dat unheimische, duistere poppenfilms
maakt waarin de waanzin
nooit ver weg lijkt. De aanleiding was de expositie The
Quay Brothers’ Universum in
EYE (t/m 8 maart). Dat de
broers niet in een vacuüm
werken, maar in een artistieke
traditie staan, blijkt uit het uitvoerige randprogramma Footnotes bij de tentoonstelling.
Daarin leggen de broers hun
inspiratiebronnen bloot. Daartoe behoren onder meer
Oost-Europese en Russische
poppenfilms uit de jaren vijftig, de tijd dat animatie in
Oost-Europa en Rusland op
hoog niveau stond. Animatie
werd er gezien als een ook
voor volwassenen interessante kunstvorm. Natuurlijk ont-

som van
eenlingen

Soest

k Cinema Middelburg De krekel
3+ do 2 en vr 3, 14.00

Oldenzaal

het nieuwe
kijken
de optel-

Waar nodig registreert Hänsel
heel precies.
Elders is de camera los en pragmatisch, wat de
film een prettige
flow geeft. Er zijn
geen kunstgrepen nodig om ons
nieuwsgierig te
laten kijken naar
mensen die elkaar voor de verandering eens
niet naar het
leven staan.
»»»»»
Leo Bankersen over La
tendresse in de Filmkrant

Svankmajers Surviving Life

breekt ook het werk van
Svankmajer niet in het randprogramma. Anton Damen
houdt 3 januari een lezing
over de invloed van de Tsjechische animator op de
broers. Restaurator en
filmhistoricus Simone Venturi
presenteert 17 januari een
avond rond de Neri Collectie,
een verzameling wetenschappelijke opnamen van mensen
met neurologische aandoeningen die de gebroeders
Quay fascineerden. Over outsiders, en outsiderkunst –
vaak ontstaan in psychiatrische inrichtingen – praat op
24 januari Patrick Allegaert

van het Dr. Guislain-museum
in Gent. Volkomen passend bij
het werk van de Quay’s is ook
Der Golem: Wie er in die Welt
kam (Paul Wegener, 1920). De
vertoning op 26 januari van de
film over de Joodse legende,
waarin een rabbi een reuzenfiguur van klei leven inblaast,
met desastreuze gevolgen,
wordt live begeleid door Space
in Motion. Tenslotte gaat het
31 januari over de invloed van
de Poolse schrijvers Jan Potocki en Stanislaw Lem, en de
Russisch-Franse stop motion
animator Ladislav Starevitsj,
op het werk van de Quay’s.
eyefilm.nl

Mensen die nog in ouderwetse televisie geloven gebruiken steeds dezelfde argumenten.
“De kracht van tv is het sámen kijken. Gezellig
met het hele gezin voor Ik hou van Holland op
zaterdagavond. Dat geven mensen niet op.” Samen kijken heeft inderdaad voordelen, je hoeft
even niet bezig te zijn met je eigen problemen
en ook niet met elkaar. Je kunt achteroverleunen en je laten entertainen. Gezellig? Eigenlijk
is het niet veel gezelliger dan met het hele gezin
zwijgend naar een aquarium staren. Het geruis
van de uitzending stuurt surrogaat-gezelligheid
de huiskamer in.
Samen kijken is vooral zinnig als je door de
uitzending heen met elkaar gaat praten. Daarvoor hoef je niet langer met elkaar in één kamer
te zitten, of zelfs bij hetzelfde huishouden te
horen. Dankzij het ‘tweede scherm’ van een tablet of smartphone in combinatie met social
media kun je samen kijken op afstand. Het
voordeel is dat je een programma kunt kiezen
dat bij je past, in plaats van een of andere compromis-show die voor het gemiddelde Hollandse huishouden bedacht is. Je kijkt in je eentje
zonder je alleen te voelen, want je kunt er gelijktijdig over praten met mensen die dezelfde
interesse hebben. Neem Zomergasten. De
nieuwe presentator wordt tijdens de eerste uitzending al gemaakt of gebroken door kijkers op
Twitter. In plaats van naar het scherm te roepen
dat je het er niet mee eens bent slinger je je onvrede meteen de wereld in.

Zomergasten

Televisie wordt zo een ander soort medium.
De kijkers praten terug en claimen hun invloed
op de inhoud. Televisiemakers krijgen beter inzicht dan ooit in wat hun programma’s teweegbrengen. Ze hoeven niet meer te wachten op
het afgewogen oordeel van een tv-criticus,
maar lezen live mee met de emotionele respons
van hun doelgroep. Zo weten ze wat om verandering vraagt. De discussie overstijgt de
live-uitzending, want ook kijkers die een programma later on demand hebben gezien, kunnen zich mengen in het online gesprek. Bij televisieseries, die vaak alleen worden gekeken,
blijft de discussie nog maanden leven in de reacties onder de ‘recap’ (snelle online recensie).
Daar melden zich steeds nieuwe on demand kijkers met hun gedachten en theorieën over de
ontwikkelingen in de serie. De sociale kracht
van tv zit niet meer in de eerste plaats bij het
kijkende gezin, maar in de optelsom van eenlingen die zich over hetzelfde druk kunnen maken.
ebele Wybenga


WINNER
BEST FILM & BEST ACTOR
SCOTTISH BAFTA AWARDS

WINNER
BEST ACTOR
STOCKHOLM FILM FESTIVAL

TRAILER

VANAF 16 JANUARI 2014 IN DE BIOSCOOP EN OP VIDEO ON DEMAND
www.forthoseinperilfilm.com

London
Film Festival 2012
Selectie

Brussels International
Film Festival 2013

Leiden International
Film Festival 2013

Beste debuut film

Selectie

7777
‘Shell casts a spell’
The Guardian

7777
‘Breathtaking visual poetry’
Empire

7777
‘Full

of aching beauty’
The Times

VANAF 16 JANUARI IN DE FILMTHEATERS
Vanaf 16 januari
in de filmtheaters
WWW.REMAININLIGHT.BE - WWW.FILMFREAKS.NL - WWW.FACEBOOK.COM/FILMFREAKDISTRIBUTIE
© Brocken Spectre Jockey Mutch Ltd/Flying Moon FilmProduktion GmbH/The British Film Institute/Creative Scotland/ 2012
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Boeken
Van mensen Joe Dante

en monsters
Het boek Joe Dante weet op overtuigende wijze een lans te breken voor
Dantes positie als ware cinefiel met een
Door Mike Lebbing
geheel eigen stempel. 

Het lijkt een vreemde en misschien zelfs misplaatste
keuze om een boek te wijden aan de Amerikaanse regisseur Joe Dante met als belangrijkste drijfveer zijn status
als filmauteur te onderbouwen. Dante is vooral bekend
als de man die de wereldwijde kaskraker Gremlins
(1984) regisseerde, onder grote invloed van Steven
Spielberg. Gremlins was destijds in de bioscoop met een
bak popcorn op schoot beslist vermakelijk, maar is nu
toch behoorlijk melig en vooral erg gedateerd. Andere
bekende titels van Dante zijn Piranha, The Howling,
Innerspace en zijn segment uit Twilight Zone: The
Movie, genrefilms waar serieuze critici doorgaans hun
neus voor ophalen. Bovendien heeft hij nog nooit een
zelfgeschreven scenario weten te verfilmen.
Toch weet dit door het Oostenrijkse Filmmuseum in
Wenen uitgebrachte boek op overtuigende wijze een
lans te breken voor Dantes positie als filmmaker met
een geheel eigen stempel. Een filmmaker die bovendien
al decennia blijk geeft van een enorme liefde voor het
medium met zijn bijdragen aan tijdschriften en zijn
activiteiten op het internet met de fantastische website
trailersfromhell.com.
Op deze website vallen talloze trailers te zien, eventueel te bekijken met audiocommentaar van kenners of
regisseurs zoals John Landis. De link met Dantes eerste
stappen in de filmwereld is daarbij gemakkelijk gelegd.
Hij leerde het vak als editor van trailers bij de illustere
producent Roger Corman, die zijn jonge werknemers
meestal alle vrijheid op de filmsets gaf, als het maar weinig hoefde te kosten en een bepaalde minimum recette
in het verschiet lag. Hoewel Dante met zijn debuut voor
Corman, Hollywood Boulevard (1976), nog geen echte
indruk maakte, deed hij dat met zijn volgende films wel.
Hij doorspekte zijn werk met verwijzingen naar andere
films, bracht een duidelijke politiek-satirische toon aan
(denk aan The ‘Burbs, Matinee en The Second Civil War)
en wist zo een tamelijk unieke middenweg te vinden
tussen commerciële en persoonlijke cinema. Bovendien
ging hij bij elke film het gevecht met de studiobazen van
Hollywood aan – en won de meeste.
Dantes persoonlijke cinema vond zijn oorsprong in het
fascinerende The Movie Orgy (1966). Jaren voordat samplen in de cinema met Quentin Tarantino een grote
vlucht nam, verwerkte de twintigjarige (!) Dante als een
ware pionier uren 35mm-archiefmateriaal uit trailers en
B-films uit de jaren vijftig tot een uren durend geheel met

een absurde verhaallijn, een pakket dat hij vertoonde in
universiteitstheaters en bioscopen. Hij verwierf er op
slag een cultreputatie mee, omdat hij de tegencultuur
van de jaren zestig kennis liet maken met een soort concept van de jaren vijftig waarmee de politieke situatie en
de psychologie van de Verenigde Staten wonderwel met
de films uit die tijd konden worden geïllustreerd.
Het boek bevat essays, een lang interview, een uitstekend carrièreoverzicht en een hilarische inleiding van
acteur/scenarist/regisseur John Sayles. Deze Sayles (die
zijn loopbaan begon bij Dante) komt direct tot de kern
van zijn stijl. Hij schrijft dat Dantes kennis van en gevoel
voor film analytisch zijn zonder in het academische te
vervallen, en dat Dante een ware cinefiel is die elke film,
ongeacht het genre, haarfijn kan ontleden.
Deze stellingen worden door de andere schrijvers
soms op pretentieuze, dan weer op komische wijze geïllustreerd. Vooral de wat minder hoogdravende hoofdstukken zijn bijzonder de moeite waard. Wanneer je
leest (en foto’s ziet van) hoe tiener Dante in de jaren
vijftig voor zijn jongere broertje zogenaamde shoe box
theaters vervaardigde, prachtige kijkdozen met op
papier gerolde en zelf getekende filmpjes over superhelden, weet je zeker dat bij Dante toen al een oude B-filmwaarheid door de aderen vloeide: Never mind the
shoestring budget, it’s the labour of love that counts.
Joe Dante Nil Baskar, Gabe Klinger (red) |
2013, FilmmuseumSynemaPublikationen | 252
pagina’s | ¤ 26,99

Boeken kort
The World is Ever Changing Nicolas Roeg |
2013 | Faber and Faber | ¤ 15,99

In 1989 schreef Joseph Lanza – een schrijver die faam kreeg met zijn boek Elevator
Music over, inderdaad, liftmuzak – een boek
over de Britse regisseur Nicolas Roeg: Fragile
Geometry. Hij slaagde er wonderwel in zijn
onderwerp, de altijd mystieke en eclectische
Roeg te benaderen op eigen terrein; met
associatief enthousiasme en bijna wetenschappelijke precisie wist hij het oeuvre en
het creatief proces van de regisseur te duiden. ‘This brilliant and fascinating study of
Nicolas Roeg is as close as we are ever likely
to get to this most mysterious of present-day
film directors’, schreef J.G. Ballard nog op de
achterflap. In The World Is Ever Changing is
de maker van films als Walkabout (1970),
Don’t Look Now (1973) en Eureka (1982) eindelijk zelf aan het woord. Het levert een
labyrint aan anekdotes, opvattingen en (letterlijk) magische beschouwingen op. Hij
vertelt over de zoektocht naar een schilderij,
over het feit dat spiegels ons altijd in de
gaten houden, over het zesde zintuig. Voor
mensen die hier al weerstand voelen (zoals
journalist Christopher Bray in zijn bittere
recensie van het boek in The Guardian):
koop/lees het niet! Voor mensen die zijn
werk op waarde weten te schatten is dit een
langverwacht inkijkje in het brein van deze
vernieuwende en bijna alchemistische Britse
kunstenaar.

Paradies Liebe Glaube Hoffnung Ulrich
Seidl | 2013 | Hatje Cantz Verlag | ¤ 38,00

De Oostenrijkse regisseur Ulrich Seidl
weet, net als landgenoot Michael Haneke,
vaak de vinger op de gevoelige plek te leggen.
In zijn nieuwe trilogie Paradies concentreert
hij zich op drie thema’s: liefde, geloof en
hoop. Dit boek bevat voornamelijk veel
mooie stills en setfoto’s, maar ook interviews en essays.

The Business of Media Distribution
Jeffrey C. Ulin | 2014 | Focal Press | ¤ 31,99

Deze tweede editie verschijnt in een tijd
waarin alle distributiemodellen scheurtjes
beginnen te vertonen. Ulin legt haarfijn uit
hoe televisiezenders en (film)producenten
aan hun geld komen en hoe dat werkt in een
wereld waar (bijna) alles online staat. Deze
pil is een combinatie van kille zakelijkheid,
taartdiagrammen en bondige geschiedenissen, maar ook verhelderende beschouwingen van zoiets als piraterij. Dit lijkt een boek
puur voor grote producenten, maar juist de
onafhankelijk maker kan hier de broodnodige informatie over verdienen en distribueren opdoen.

Samenstelling Jasper de Bruin, International
Theatre & Film Books | Leidseplein 26, 1017 PT
Amsterdam | t 020 6226489 | www.theatreandfilmbooks.com

D e F i l m k ra nt steunt het
release
21 november

3D

Bi o Va ka nt i e oord
jij toch ook?

sms BIO naar 4333 en doneer 1 euro
In het Bio Vakantieoord kunnen gezinnen met kinderen
met een complexe handicap onbeperkt genieten.
Jouw hulp is onmisbaar!

www.stichtingbio.nl
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Masterclass Creative Film Criticism 9-10 januari 2014*
Het Nica, Netherlands Institute for
Cultural Analysis, het RMeS, Research
School for Media Studies en het Slow
Criticism Project van de Filmkrant presenteren een lezing en een masterclass van Filmkrant World Wide Angle-
columnist Adrian Martin en Cristina
Álvarez López over filmkritiek als tussengebied tussen mediajournalistiek
en filmtheorie.

In de lezing The Audiovisual Essay: A Fusion of
Old and New Paths in Creative Film Criticism
and Analysis zullen Adrian Martin en Cristina
Álvarez López ingaan op het audiovisuele essay
als manier voor de filmkritiek om zich in het digitale tijdperk te herontdekken.
De masterclass Film Criticism: Between
Journalism and the Academy – Its New Con
texts and Possibilities onderzoekt het grens
gebied tussen journalistiek, kritiek en academisch denken.
Voor meer informatie en aanmeldingen

*

Tijd en plaats volgen z.s.m.

nica-institute.com/adrian-martin-creative-film-criticism en nica-fgw@uva.nl

Adrian Martin is Associate Professor of Film
Studies aan Monash University, Melbourne,
gast-Professor aan de Goethe Universiteit,
Frankfurt, en auteur van diverse boeken en
ontelbare artikelen.
Cristina Álvarez López is filmcriticus,
videokunstenaar en mede-opdrichter van het
Spaanse online magazine Transit. Ze publiceerde onder andere in LOLA, Screening the Past,
Caiman, en diverse boeken over Paul Schrader,
Philippe Garrel, Max Ophüls en Chantal Akerman.
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Thuiskijken
De crisis is misschien wel het beste wat VOD-aanbieders
heeft kunnen overkomen. We gaan minder uit en bezit is een
achterhaald begrip geworden. De VOD-markt groeit dan ook
onstuimig en zet nu vraagtekens bij het eerste recht op
Door Edo Dijksterhuis
vertoning van bioscopen.

Jaaroverzicht 2013

For Those in Peril

einde van het bezit
Voor hongerige ‘binge watchers’ was 2013
het jaar van de Grote Sprong Voorwaarts.
Het video-on-demand aanbod groeide
explosief in Nederland, vooral doordat een
ongekend groot aantal nieuwe spelers de
markt betrad. Het begon in april met de
introductie van Voddler, de Zweedse VOD-
innovator die kijkers in staat stelt films te
delen met vrienden. RTL Nederland kocht
de digitale tak van Videoland, met de intentie die uit te bouwen tot abonneekanaal. De
Finse uitgever Sanoma investeerde in WappZapp, een app voor streaming video die YouTube-video’s, series en films tot gepersonaliseerde programma’s smeedt. En de NPO
ging in zee met SBS en RTL om samen de
VOD-dienst NLziet op te zetten, die vanaf
begin 2014 actief moet zijn.
Maar het belangrijkste wapenfeit was
natuurlijk de komst van Netflix. De absolute
wereldleider op het gebied van VOD – meer
dan 40 miljoen abonnees mondiaal – koos de
historisch beladen datum van 11 september
om Nederland toe te voegen aan haar speelveld, dat nu 41 landen beslaat. Voor het eerste
jaar mikt het Amerikaanse bedrijf op een
bescheiden groei, zo’n 70.000 abonnees,
maar daarna zal de expansiecurve een scherpe
knik omhoog maken, zo is de verwachting.
Video-on-demand is een jonge markt met
een stevige groeipotentie, waar bedrijven die
zich weten te onderscheiden middels aanbod
of diensten een echte klapper kunnen

maken. Stichting Filmonderzoek wist te
melden dat het aantal VOD-gebruikers in
ons land binnen drie jaar tijd is verdubbeld
tot twee miljoen. De omzet steeg in 2012 tot
72 miljoen euro. En dat is pas het begin.
Accountantsbureau PricewaterhouseCoopers voorspelt dat dat cijfer in 2017 zal zijn
verdrievoudigd. Voor dit jaar wordt de VOD-
omzet al geschat op 97 miljoen euro, een
groei van bijna 35 procent vergeleken met
een jaar geleden.
Reuring op de VOD-markt is misschien
goed nieuws voor durfinvesteerders, maar
schiet de filmliefhebber er ook iets mee op?
In eerste instantie niet heel veel. Het filmaanbod van de nieuwe VOD-diensten is
vooralsnog beperkt. WappZapp heeft iets
meer dan tweehonderd titels in de aanbieding. NLziet werkt als een opgewaardeerde
versie van Uitzending Gemist en biedt dus
oud tv-aanbod. En ook Netflix moet het
vooral hebben van series als Dexter, Prison
Break en Homeland. Voor film leunt de
VOD-gigant op Hollywoods ‘back catalogue’, films die doorgaans ouder dan twee jaar
zijn. Alleen online videodiensten als Video
land bieden actuelere titels.
Nederlandse films vinden overigens relatief eenvoudig hun weg naar het VOD-kanaal. Meteen bij het startschot had Netflix
onder andere Zomerhitte, De hel van ’63,
Tirza en zo nog een handvol titels al in de
aanbieding. Gesprekken met individuele

distributeurs zorgen voor nog soepeler doorstroom. Abonneekanaal HBO, actief in
Nederland sinds begin 2012, is bijvoorbeeld
een samenwerkingsverband aangegaan met
Dutch FilmWorks, dat al haar films nu via
HBO op het kleine scherm brengt.

Cocoonen

De onstuimige groei van de relatief nieuwe
VOD-kanalen heeft onvermijdelijk negatieve effecten op oudere delen van de thuiskijkmarkt. De klappen vallen vooral in de
dvd-verkoop. Van de schijfjes gingen er in
2012 ruim een vijfde minder over de toonbank dan het jaar daarvoor; een omzetkrimp
van 50 miljoen euro. Van blu-rays worden er
iets meer verkocht dan voorheen, maar die
omzetten zijn te bescheiden om echt verschil
te maken. De duikvlucht van de verkoopcijfers wordt nog eens versneld door de sluiting
van steeds meer dvd-speciaalzaken.
Trendwatchers zien de opkomst van de
VOD-markt als onderdeel van de verschuiving van bezit naar toegang. Een flexibel
huurhuis gaat boven een koopwoning, deelauto’s vervangen de heilige koe die het merendeel van de tijd werkeloos voor de deur staat,
en een film streamen is preferabel boven een
ouderwets schijfje, dat kwijt kan raken en
plaats in beslag neemt. Maar de VOD-hausse
past ook naadloos in de door de crisis aangewakkerde hang naar ‘cocoonen’: lekker goedkoop thuis op de bank zitten, waar natuurlijk

een vorm van amusement bij hoort. En dat is
precies waar de bioscoopbranche zo bang
voor is. Tot nu toe waren de rollen duidelijk
verdeeld: films worden eerst vertoond in de
bioscoop om pas later – meestal na drie
maanden – in het VOD-circuit terecht te
komen. Maar VOD-aanbieders willen af van
die knellende release windows. Zij pleiten, in
Nederland onder andere bij monde van hun
dit jaar opgerichte belangenvereniging VodNed, voor gelijktijdige uitbreng.
Wie kijkt naar het profiel van de gemiddelde VOD-klant kan zich iets voorstellen bij
de angst van theaters voor concurrentie.
Gezinnen met hoog opgeleide ouders, stedelingen, jongeren, mannen tot dertig jaar –
precies de vijver waar bioscopen ook in vissen. Pessimisten vrezen dat VOD de bioscoop vermoordt. Optimisten beweren juist
dat VOD bioscoopbezoek zal stimuleren en
dat een avondje naar de film nooit zijn
waarde zal verliezen.
Alleen de praktijk kan uitwijzen welk
kamp gelijk heeft. Netflix gaat zelf films produceren om ze gelijktijdig op groot en klein
scherm uit te brengen. Maar er worden eerder nog experimenten uitgevoerd, in Nederland al vanaf 16 januari. Op die dag brengt
distributeur Amstelfilm For Those in Peril
gelijktijdig in theaters en via VOD uit. De rest
van het jaar zal vooral in het teken staan van
de vraag: overleeft de bioscoop VOD en hoe? 

o

import
Speciaal voor de lijstjes-nerds: de beste
dvd-uitgaves van 2013,
geselecteerd door Boudisque (boudisque.nl).

Fear and Desire

Deze Masters of Cinema-
uitgave verscheen net te laat
voor EYE’s grootschalige
Kubrick-retrospectief, maar
voor verzamelaars en fans is
het debuut van de grootmeester eindelijk beschikbaar - terwijl Kubrick zelf bij
leven nooit toestemming gaf
de film te vertonen.
dvd/blu-ray (r2/B) |
Eureka!/MoC

Marketa Lazarová

Nieuwe uitgave op blu-ray
en dvd van deze Filmkrant-
favoriet. Maar na een halfjaar herkijken en met alle
nieuwe context die Crite
rion’s bonusmateriaal te
bieden heeft, snappen we
nog steeds niets van deze
Tsjechische klassieker.
dvd/blu-ray (r1/A) | Criterion

World Cinema Foundation,
volume 1

Eerste in een reeks uitgaves
van gerestaureerde wereldcinema. De drie films, Dry
Summer (Metin Erksan, Tur
kije, 1964), Trances (Ahmed
El Maanouni, Marokko, 1980)
en Revenge (Ermek Shinarbaev, Kazachstan, 1989),
worden ingeleid door WCF-
voorzitter Martin Scorsese.
blu-ray/dvd (rB/2) | Eureka!

Nosferatu

F.W. Murnau’s expressionistische vampierfilm der vampierfilms, een onofficiële
bewerking van Bram Stokers
Dracula, is sinds eind 2013
beschikbaar in high definition, zowel in de VS als in
Engeland. Beide hebben
dezelfde opgepoetste versie
van de film, maar de Britse
editie wint het op de extra’s.
blu-ray (rB) | Eureka!

Rossellini Starring
Bergman

Drie films die Roberto Rossellini maakte met Ingrid
Bergman: Stromboli, Europe
’51 en Journey to Italy. Destijds overschaduwd door
berichten over de affaire en
het uiteindelijke huwelijk
tussen regisseur en actrice,
maar uitgegroeid tot onmiskenbare klassiekers.
dvd/blu-ray (r1/A) | Criterion
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Heaven’s Gate

Occupy
Main Street
Het recente succes van Michael Cimino’s Heaven’s Gate mag gerust één van
de meest raadselachtige wederopstandingen in de filmgeschiedenis worden
genoemd. De flop van weleer is het
meesterwerk van nu.

Hannibal

Hannibal, seizoen 1

Vat vol
tegenstrijdigheden
De meest verrassende nieuwe serie
van 2013 was niet House of Cards van
Netflix of iets van kabelaar HBO, maar
Hannibal, een frisse blik op het verhaal
van seriemoordenaar Hannibal Lecter.
Het was zonder twijfel de meest intrigerende
nieuwe Amerikaanse televisieserie van 2013.
House of Cards was in de running, maar leek
uiteindelijk te veel op wat er van verwacht
werd. De échte verrassing van het afgelopen
jaar was Hannibal. Op voorhand leek er niet
veel goeds mogelijk in deze nieuwe versie van
het verhaal rond seriemoordenaar Hannibal
Lecter, die legendarisch werd door The
Silence of the Lambs en sindsdien uitgemolken in vervolgfilms van steeds geringer
allure. Zeker als we bedenken dat de serie
niet uitgezonden werd op een vrijgevochten
kabelzender als HBO (The Sopranos, The
Wire) of AMC (Breaking Bad, The Walking
Dead), maar op het normaal gesproken zo
kuise ‘basic cable’.
Maar Hannibal laat die gevestigde ideeën
achter zich: de serie is bloederig, intens en
vooral intelligent. Een vat vol tegenstrijdig-

heden, waarin het psychologische gevecht
tussen de sadistische maar aan het oppervlak gesoigneerde Lecter (Mads Mikkelsen)
en de getroebleerde FBI-consulent Will Graham (Hugh Dancy) centraal staat. Dankzij
zijn immense empathisch vermogen weet
Graham diep in de psyche van seriemoordenaars te duiken; een grote gave als speurder
maar ook een waar hijzelf psychisch aan
onderdoor gaat. Enter Lecter, die als psycholoog aangetrokken wordt om Graham te
begeleiden. Hoewel de serie uitblinkt in de
weergave van de bloederige taferelen waar
Graham en zijn collega’s op stuiten, en vrijwel iedere aflevering knipoogt naar Lecters
kannibalistische neigingen, ligt daar het hart
van de serie: in de gesprekken tussen deze
twee mannen in Lecters barokke behandelkamer.
De dualiteit van deze twee karakters, keerzijdes van dezelfde medaille, spiegelt wellicht die van de twee belangrijkste makers
van de serie. Op het eerste gezicht hebben
schrijver Bryan Fuller (Dead Like Me, Pushing
Daisies) en regisseur David Slade (Hard
Candy, 30 Days of Night) weinig gemeen.
Fullers werk kenmerkt zich weliswaar door
morbide fascinaties, maar was toch vooral
lieflijk en menselijk, terwijl Slade’s horrorfilms in de eerste plaats om effect draaiden.
Maar in Hannibal vinden ze zich in de dood,
om elkaar tot nieuwe hoogten te stuwen.
Joost Broeren

Bij uitbreng in 1980 werd Heaven’s Gate verguist door critici (Roger Ebert noemde de
film ‘the most scandalous cinematic waste I
have ever seen’) en genegeerd door het
publiek. Het epische, op waarheid gebaseerde verhaal van de Johnson County War,
waarin een groep van veeboeren honderden
veelal Russische immigranten wil uitroeien,
werd één van de meest notoire flops van de
filmgeschiedenis.
Het hielp de carrière van aanstormend
auteur Cimino na het succes van The Deer
Hunter om zeep. Het bracht studio United
Artists aan de rand van een faillissement. En
het beëindigde daarmee de wilde tijden van
het Nieuwe Hollywood, waarin regisseurs als
Scorsese, Coppola en ook Cimino ongekende
middelen kregen om artistieke en kritische
films te maken. Wat volgde waren de blockbuster-jarentachtig, waarin Steven Spielberg en George Lucas de zandbak inpikten.
Een simplificatie, natuurlijk: Cimino is
niet de enige regisseur die zich destijds aan
zijn eigen succes vergaloppeerde – Heaven’s
Gate is in veel opzichten vergelijkbaar met

Coppola’s Apocalypse Now en min of meer
tegelijk geproduceerd. Spielberg en Lucas
kwamen er hoe dan ook aan. Maar de jubelende herwaardering die Heaven’s Gate nu
ten deel valt, dankzij de heruitbreng van een
opgepoetste director’s cut die in 2012 in première ging op het filmfestival van Venetië, is
evengoed een simplificering. Wat niet wil
zeggen dat de waarheid ergens in het midden
ligt. Nee, Heaven’s Gate is het allebei: zowel
een mislukte film van een regisseur tegen wie
niemand ‘nee’ durfde zeggen, als een magnifiek epos dat de grondbeginselen van de
Amerikaanse droom durft te bevragen.
Dat laatste verklaart misschien ook de
recente herwaardering. De grote aanklacht
van de film, dat Amerika van oudsher (en, zo
impliceert Cimino, nog altijd) de armen en
berooiden uitbuit en afslacht, paste niet in
de jaren tachtig van Ronald Reagan maar des
te beter in deze tijden van kritiek op het
kapitalisme. En ook stilistisch was de film
misschien zijn tijd vooruit; de kinetische,
stoffige veldslag waarmee de film eindigt is
pure chaos cinema, enkele decennia voordat
de term überhaupt werd geïntroduceerd.
Bovendien wakkert de klassieke beeldtaal,
vol zonnestralen die zich door stoffige ruimtes klieven, en de groots opgezette échte sets
met honderden échte figuranten in deze
digitale tijden als vanzelfsprekend een cinematische nostalgie aan: toen kón dat allemaal gewoon nog. Maar oh oh oh, wat is het
ook gewoon saai, allemaal.
Joost Broeren

»»»»» & »»»»»

Heaven’s Gate Verenigde Staten, 1980 | Regie
Michael Cimino | Op import-dvd of blu-ray (Criterion, r1/A)

»»»»»

Hannibal, seizoen 1 Verenigde Staten, 2013 |
Makers Bryan Fuller, David Slade | Op dvd,
blu-ray (StudioCanal)

Heaven’s Gate

releases
Elf hoogtepunten uit het
aanbod voor thuiskijkers
in januari, beschikbaar
op dvd, blu-ray of video
on demand.

Wolf

Jim Taihuttu zet een dikke
streep door de multicultikomedie van zijn geslaagde
debuut Rabat. Want Rabat is
één kant van de leefwereld
van Nederlands-Marokkaanse jongeren, maar Wolf
gaat over de jongens die aan
de andere kant belanden.
Ook die weet Taihuttu waarachtig neer te zetten.
dvd/blu-ray/vod | Just Bridge

Pain & Gain

Domme bodybuilders verprutsen kidnapplan. Pain &
Gain is hyper-Bay en daarmee de perfecte Michael
Bay-parodie: een zelfreflectieve verhandeling over
domheid, oppervlakkigheid
en ongebreideld kapitalisme
waarmee Michael Bay het
label (vulgar) auteur dubbel
en dwars verdient.
dvd/blu-ray | Universal

Borgman

Het leven in een villawijk
wordt langzamerhand overgenomen door een stelletje
gedecideerd-beleefde
vreemdelingen. De strak
gecomponeerde indringersthriller Borgman is,
omdat er in Nederland maar
één filmmaker is die dat
compliment kan ontvangen,
een echte Alex van Warmerdam.  dvd/blu-ray | Cinéart

Metéora

Eat Sleep Die





Als film een net zo vreemd
bouwwerk als de hooggelegen kloosters van Metéora,
waar maker Spiros Stathoulopoulos een stiekeme vrijage tussen een Russische
non en een knappe Griekse
monnik plaatst. De erotiek
krijgt een lugubere lading in
animaties in de stijl van
Byzantijnse iconografie.
dvd/vod | Homescreen

Dit immigrantendrama, het
speelfilmdebuut van Gabriela
Pichler, is geen sociale aanklacht, maar biedt wel een
ongeromantiseerd beeld van
Zweden anno nu, vanuit het
perspectief van laagopgeleide
arbeiders in de provincie,
gepersonifieerd door hoofdrolspeelster Nermina Lukač,
die de film een hart geeft.
dvd/vod | Homescreen

51

de Filmkrant
#361 januari 2014

Andrew Bujalski over Computer Chess

‘Ik wil het
mezelf zo
moeilijk mogelijk maken’
Andrew Bujalski maakte naam als een van de voorlopers van
de Amerikaanse mumblecore-beweging: bescheiden verhalen in bescheiden stijl over relaties. Zijn nieuwste film Computer Chess houdt de nadruk op menselijke interactie, maar
Door Joost Broeren
Bujalski schildert op een groter canvas.
Computer Chess gaat terug naar de vroege
jaren tachtig - een exact jaar wordt niet
gegeven, maar diverse verwijzingen naar
1984 plaatsen de film in dat jaar. In een hotel
en congrescentrum verzamelen de grootste
nerds van Amerika zich voor een schaaktoernooi tussen computers. Andrew Bujalski
volgt het weekend, in een film die moeiteloos
schakelt tussen hemelbestormende filosofische gesprekken, humoristische knuffelsessies met de therapiegroep die van hetzelfde
hotel gebruik maakt en absurde terzijdes waaronder een horde wilde katten.
Vorm en inhoud sluiten naadloos op elkaar
aan. Zoals de film de analoge technologie
belicht die aan de bron stond van het huidige
digitale tijdperk, zo werd de film gemaakt op
een analoge voorloper van moderne digitale
videocamera’s: de Sony PortaPak, de eerste
draagbare videocamera. “Die vorm kwam
eerst”, vertelt Bujalski telefonisch vanuit zijn
woonplaats in Texas. “Ik maak al tien jaar
films op 16mm, en keer op keer werd ik
gevraagd waarom ik daar in dit videotijdperk
aan vasthield. Bijna met een beschuldigende
ondertoon: ‘Wie denk je wel niet dat je
bent?’ Tegendraads als ik ben, ging ik dus op

Jeune & jolie

Met de uitspraak “Vrouwen
zullen zich herkennen in mijn
hoofdpersonage omdat zich
prostitueren voor velen een
fantasie is”, sleepte François
Ozon dit jaar in Cannes de
Lars von Trier-prijs voor
domste uitspraak in de
wacht. Jammer, want het
rauwe Jeune & jolie knoopt
weer aan bij zijn eerste films.


dvd/blu-ray/vod | Cinéart

zoek naar de moeilijkste manier om op video
te draaien. Ik stuitte op Stranded in Canton
van fotograaf William Eggleston, gemaakt op
Sony PortaPak camera’s, en ik was direct
verkocht. Analoge zwart-witcamera’s met
een totaal andere beeldkwaliteit dan de
kraakheldere digitale video die we nu kennen; het heeft iets spookachtigs.”
Hoe moeilijk was het om die apparatuur op
te duiken? “Veel moeilijker dan ik dacht. Ik
was zo naïef om te denken: als het werkte in
1973, zal het nu ook nog werken. Onzin
natuurlijk. Het vinden van werkende camera’s was niet eens zo’n probleem, uiteindelijk
hadden we er drie, maar werkende tape
decks, dat is een ander verhaal. Dus we hebben niet op tape opgenomen; we filmden
direct naar harde schijven. Dat betekende
dat er een conversie-unit op de camera’s
gemonteerd zat, waar allerlei kabels uit staken. Een absurde manier van werken, maar
ik wilde het niet anders. De huidige filmcultuur is geobsedeerd door gemak. Ik wil het
mezelf juist zo moeilijk mogelijk maken,
want dat levert meer op. De camera’s hadden
allerlei haperingen en mankementen die we

Midnight’s Children

Straatartiesten en tovenaars,
politici en militairen bevolken dit epos over de wording
van het moderne India. De
geschiedenis als breed uitwaaierend magisch-realistisch schouwtoneel, met
dank aan schrijver Salman
Rushdie die nauw samenwerkte met regisseur Deepa
Mehta.  dvd | Paradiso Home
Entertainment

True Detective, seizoen 1

De nieuwste loot aan de
HBO-stam is deze detectivereeks over een decennialange
zoektocht naar een seriemoordenaar. Debuterend
schrijver Nic Pizzolatto en
regisseur Cary Fukunaga
(Jane Eyre) nemen beiden alle
acht de afleveringen voor seizoen 1 onder handen – een
unicum in het Amerikaanse
televisieland. 
vod | HBO

nooit hadden voorzien en die het karakter
van de film bepaald hebben.”
Hoe stuitte u op de schaaktoernooien voor
computers? Het is een nogal onzichtbare
subcultuur. “Ik ben me af gaan vragen welk
verhaal ik zou kunnen vertellen met deze
uitgestorven beeldtaal. Dat heeft een paar
jaar in mijn onderbewuste gerijpt; het
groeide heel intuïtief. In mijn favoriete
boekwinkeltje stuitte ik op een beduimeld
tweedehands boekje met schaakweetjes uit
de jaren tachtig. Een hoofdstuk draaide om
die schaaktoernooien voor computers, en
het leek me direct een grappige plek om een
film te plaatsen. Maar ik wilde voorbij het
heersende popculturele beeld van deze old
skool computerprogrammeurs en de jaren
tachtig - Revenge of the Nerds, zeg maar.
Onze cultuur heeft de neiging alles netjes te
scheiden: hippies in de jaren zestig, disco in
de seventies, Pacman in de jaren tachtig.
Maar de geschiedenis verloopt vloeiender;
ideeën en stromingen uit het verleden resoneren altijd in het heden.”
Vandaar ook die new age-groep, die het
hotel deelt met de programmeurs? “Precies.
Er zit een vreemde overlap tussen de programmeurswereld en de new age-stroming;
Californië kun je zien als het kind van die
twee bewegingen. Hoe droog en technisch
het werk aan die schaakcomputers op het
eerste gezicht ook is, uiteindelijk draait het

Workers

Dit opmerkelijke debuut van
de Mexicaanse regisseur Jose
Luis Valle is slow cinema van
het beste soort: cerebraal én
emotioneel, serieus onder
een laag ironie, geëngageerd
zonder belerend te zijn en
met een rigide formalisme
dat nergens benauwt. Ieder
shot een schilderij.



dvd | Amstelfilm

om het creëren van kunstmatige intelligentie. En dus om het onderzoeken van onze
eigen, menselijke intelligentie, net zoals die
Encounters-groep bezig is met zelfontdekking.”
En dan is er nog de derde groep die het hotel
bewoont: een horde katten. Een verwijzing
naar de katten-memes die online om zich
heen grijpen? “Haha, nee, zo heb ik het niet
bedoeld, maar die interpretatie bevalt me
wel. Computer Chess is heel snel tot stand
gekomen, nadat een commerciëler project
niet doorging, en ik wilde mijn intuïtie de
vrije hand geven. En dus heb ik geen concrete
redenen voor veel dingen in de film, en ga ik
er ook zelf geen betekenis aan opdringen.
Het is opzettelijk mijn minst commerciële
film, dus het heeft een perverse ironie dat
deze film het beter doet dan mijn vorige,
Beeswax, waarvan ik zou zeggen dat hij veel
publieksvriendelijker is. Maar goed: ik verdien er nog altijd niets aan. Ik ben het verplicht aan mezelf, maar belangrijker nog aan
mijn vrouw en kind, om iets te maken waarmee ik brood op de plank krijg. Maar elke
keer dat ik probeer om een publieksvriendelijke film te maken, vind ik toch weer manieren om het te vervormen tot iets vreemds en
moeilijks.”

Computer Chess | Verenigde Staten, 2013 |
Regie Andrew Bujalski | Op import-dvd en bluray, r2/B (Eureka!/Masters of Cinema)

Historiás que só existem
quando lembradas

De komst van de jonge fotografe Rita doorbreekt oude
patronen in het dorpje Jotuomba, waar de mensen zo lang
leven dat God het kerkhof
maar op slot deed. Met Rita
verschijnt wat filmische
energie: waar zij is, wordt de
camera beweeglijker en
klinkt muziek in plaats van
natuurgeluiden. 
dvd | EYE

Meek’s Cutoff

Zo moet het geweest zijn om
in het Wilde Westen rond te
trekken: eenzaam, monotoon en onzeker. Drie gezinnen ploeteren door de woestijn van Oregon. Exact een
jaar geleden als importschijf
al besproken op deze pagina’s, maar nu ook in Nederland verkrijgbaar.


dvd | EYE
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filmslot

De meest indrukwekkende voorstelling van
de afgelopen Viennale was geen filmvertoning, maar een audio-opname in een
bioscoopzaal. Film met je ogen dicht? In het
kader van een focusprogramma rondom het
Harvard Sensory Ethnography Lab werden
geluidswerken vertoond van Stephanie
Spray (de film Manakamana die ze samen
met Pacho Velez regisseerde zal ook op het
IFFR te zien zijn) en Ernst Karel, de ook het
geluid voor Leviathan verzorgde. De laatste
is natuurlijk de ‘vissenfilm’ die het werk van
het lab in een klap op de mondiale filmkaart
zette.
In een donkere bioscoopzaal naar een leeg
filmdoek kijken en alleen maar luisteren is
om meerdere redenen een bijzondere ervaring. Allereerst natuurlijk omdat je het niet
gewend bent. Zelfs op een leeg doek dringen
de beelden zich op. De titels Dead Ice (Spray;
opgenomen op een gletsjer in de Himalaya)
en Swiss Mountain Transport Systems
(Karel) spreken al zo tot de verbeelding dat je
de onwereldlijke brom van schuivende ijsplaten en het tikken en sijpelen van smeltwater, of het ratelen van gondels, kabelbaantjes en bergliften en de zachte stemmenkakafonie van de mensen die ze bereizen, al
automatisch via kleine anekdotes ruimtelijk
probeert te plaatsen. Maar na verloop van
tijd worden er andere vragen opgeroepen –
daar zijn de (nabewerkte) geluiden gelukkig
abstract genoeg voor. De sonische ervaring
maakt je bewust van je eigen ‘blindheid’.
Kunnen we – als doorgewinterde filmkijkers
– zonder beelden geen geluid waarnemen?
Of alleen maar als een zich in de tijd verstrijkend proces? Het duurt even, maar dan
gebeurt er iets bijzonders: je zit ‘in’ het
geluid. Tijd en ruimte zijn voor even één.

Doolhof van tijd

Een paar dagen later halen tijd en ruimte in
datzelfde klassieke bioscoopje een andere
truc met je uit. De Franse acteur Jean-Pierre
Léaud is overgekomen om de integrale vertoning van Jacques Rivettes OUT 1 – Noli me
tangere (1970/90) bij te wonen. De achtdelige, 769 minuten (bijna 13 uur!) durende
film, losjes gebaseerd op de drie romans van
Honoré de Balzacs Histoire du treize (1834/5)
is mysterieus en labyrintisch. Rivette op z’n
best. Het is een film op zoek naar z’n verhaal.
Niet alleen via Balzac, maar ook via minu
tieuze (of ellenlange) scènes waarin twee
theatergroepen Aischylos repeteren.
OUT 1 is een film van parallellen. Zo weerspiegelen de speelstijlen van Michael Lonsdales Prometheus geboeid-gezelschap en

Jean-Pierre Léaud in OUT1 – Noli me tangere

Cinefiel Viennale 2013
doolhof
Waar anders dan op de Viennale kun je op dezelfde dag de
oude en de jonge Jean-Pierre Leaud ontmoeten, terwijl er op
een steenworp afstand een retrospectief van Jerry Lewis
loopt en je in de nachtvoorstelling nog snel de Indiase
3D-spookhuisfilm Haunted kunt meepikken. Hier geldt
Door Dana Linssen
alleen de cinefiele hiërarchie.

Michelle Moretti’s Zeven tegen Thebe-groep
de stand van het toenmalige Parijse avantgardetheater. En ook de twee outsider
hoofdpersonen, Colin (Léaud) en Frédérique
(Juliette Berto), zijn tegenpolen en bondgenoten tegelijkertijd. Ze zijn dan wel de
hoofdpersonen, maar hun levens kruisen
elkaar amper. Los van elkaar dwalen ze door
de film (en door Parijs!) op zoek naar bewijs
dat er ook in het Parijs van 1970 nog steeds
een Balzaciaans sinister ondergronds
genootschap aan het werk is. Het is een
detectiveverhaal om de weg in kwijt te raken,
een doolhof van tijd.
En Léaud zit in de loge. Even stil als in de
film. Met nog steeds dezelfde kooltjesogen
waarom François Truffaut hem als kleine
jongen castte in Les 400 coups. Zijn jonge
zelf en zijn oudere gestalte vloeien naadloos
in elkaar over.

Intiem

Waar anders dan op de Viennale kun je in de
ene bioscoop dertien uur in een film verdwalen, terwijl op een steenworp afstand een

Jerry Lewis-retro loopt, Will Ferrell als gast
van het jaar wordt onthaald, en in de nachtvoorstelling nog de Indiase 3D-spookhuisfilm Haunted is te zien? Het festival slaagt er
elk jaar weer in om met best of the fest-titels
en publieksvriendelijke Oostenrijkse voorpremières, essayistische auteurscinema en
indies van Amerika tot Azië, een programma
samen te stellen dat intiem genoeg is om
ontmoetingen tussen stijlen en stemmen te
bewerkstelligen. Hier gaat het niet om prijzen, maar om filmische dialectiek, hier is de
enige hiërarchie cinefiel.
Dat kan natuurlijk in zo’n relatief kleine
stad, met nog steeds een prettig aandoend
gutbürgerlich respect voor zogenaamd moeilijke films. De kranten schrijven erover, de
bezoekers komen erop af. Ze kleden zich
ervoor. Tussen de hipsterstudenten vallen de
galagewaden niet uit de toon. Toch ontkomt
ook het Weense festival, geprezen als cinefiel
paradijs, niet aan vragen rondom multiplexisering. Steeds meer van de oude bioscopen
(vaak met maar een zaal) in de Weense binnenstad moeten sluiten. Wat zal dat voor

gevolgen hebben voor de zo cruciale sfeer
voor het festival, waarin ook de wandeling
van het ene naar het andere theater cruciaal
is voor de reflexieve ruimte die het festival
wil zijn? Ja, en soms een reflexief doolhof.
Het doet een beetje denken aan de laatste
scène van Venetië Juryprijs-winnaar Stray
Dogs van Tsai Ming-liang die er ook te zien
was. Een scène waarin we Tsai’s vaste acteur
Lee Kang-sheng en actrice Chen Shiangchyi naar een muur zien kijken, we vermoeden dat het dezelfde muur is waarop we eerder al een muurschildering van de zee hebben gezien. Die schildering is een onverwacht panorama in een verlate, verlopen
half-ondergrondse ruimte. Een parkeergarage, vergaderzaal of bioscoop. Een venster
via het filmdoek. Een kader in een kader. Een
vergezicht dat, als de camera draait, het
filmdoek transparant maakt. Tot het geluid
uitsterft.
Stephanie Spray vertelde dat ze zich voor
haar geluidswerken liet inspireren door het
boek Audio-Vision van de Franse componist/filmmaker/criticus Michel Chion, die
onder andere beschrijft hoe geluid in film
context aan de beelden geeft. Daarom was
het zo bijzonder om in Wenen te beginnen
met luisteren, en te eindigen met het wegsterven van geluid. En te ontdekken dat er
zonder beelden nog steeds een cinematische
ruimte kan zijn. En dat zonder geluid de
beelden op het filmdoek zachtjes het trommelvlies doen bewegen en het geluid van de
zee hoorbaar maken.
o
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angle

world wide

De Australische filmcriticus Adrian
Martin becommentarieert opvallende
discussies en tendensen rond film
door adrian martin
makers. 
Het is een van de vreemdste gebaren in de film, en het
viel me op toen ik op mijn vijftiende voor het eerst die
fantastische film op een zwartwit-toestel zag. James
Stewart speelt een slimme advocaat in Otto Premingers
Anatomy of a Murder (1959), en hij staat op het punt de
beste vriend en collega te ondervragen van een bareigenaar die vermoord is door Stewarts cliënt. Stewart is
iets daarvoor met opzet door die bar gelopen toen die
verlaten was. Nu, lopend en stilstaand in de rechtszaal,
draait hij zich om – naar de personages, de camera en
naar ons – en recreëert de ruimte van die bar (met z’n
deuren, z’n plattegrond, z’n lijnen van beweging) met
zijn wijzende vinger, daarmee zijn (en onze) herinnering
tot leven brengend: “Het is hier, toch?”
Preminger, lijkt het, was geobsedeerd door dit soort
mise-en-scènes en die heeft hij zich volledig eigen weten te maken; scènes die de geest dragen van andere,
eerdere scènes, met hun ruimtelijkheid en temporaliteit. Dat is de basis van die onsterfelijke sequentie
waarin Jean Simmons in haar huis ‘door haar verleden
loopt’, ergens naar het eind van Angel Face (1953). Of op
andere momenten zijn er de ‘geesten’ van afwezige,
imaginaire scènes, waarop alleen op deze indirecte,
prikkelende manier gezinspeeld kan worden – zoals alle
rechtszaaldrama’s van Preminger rust Anatomy of a
Murder op een ‘oerscène’ (van verkrachting en moord)
die voor niemand direct toegankelijk is.
Ik beken dat ik betoverd ben, niet alleen door een
briljante filmmaker, maar ook door een briljante criti-

over ergens

anders
cus: Carlos Losilla die, in zijn korte tekst voor LOLA,
‘Unspeakable Images’ *, ons meeneemt naar eenzelfde
vreemd moment in Premingers doorbraakfilm Laura
(1944). Er is een scène waarin de camera in een trackingshot McPherson (Dana Andrews) benadert, terwijl
hij in slaap valt, dicht bij een portret van Laura (Gene
Tierney). Na een paar momenten gaat-ie terug naar z’n
oorspronkelijke positie, zonder cut – net voordat de
dood veronderstelde Laura levend de kamer binnenkomt. Losilla wijst erop dat heel veel verstopt zit in deze
vreemde camerabeweging: tijd, dromen, een volledig
alternatief verhaal dat bestaat naast het verhaal dat we
zien Die scène met zijn simpele, elegante reframen,
vervaagt de grens tussen fantasie en realiteit – en daarmee wijst het de weg naar veel moderne cinema die
daarna zou komen.
Preminger gebruikt die truc opnieuw in Anatomy of a
Murder, maar deze keer in tegengestelde richting. Stewart, ergens tijdens het midden van de zaak, is terug in
die bar die hij eerder probeerde op te roepen, om daarmee een onwillige getuige over te halen te bekennen. De
camera begint in te zoomen op Stewart, maar beweegt
zich dan een beetje naar buiten, omdat Stewart op-

*

nieuw tevoorschijn wil toveren wat hij denkt dat eerder
in die ruimte gebeurd is … En dan, zonder eigenlijk echt
iets te laten zien (behalve wat wij ons voor kunnen stellen), keert de camera terug naar de oorspronkelijke positie. De scène herinnert zich zelfs wat nooit gezien kon
worden!
Bonjour Tristesse (1958) is een andere film van Preminger die, zoals Losilla stelt, speelt met het afwezige
en het onzichtbare. Vooral in het traumatische moment
waarop Deborah Kerr, in een angstige, lang aangehouden close-up, reageert op het off-screen zien en horen
van haar verloofde (David Niven) die met een jongere
vrouw in de bosjes ligt – een spektakel waar we discreet
geen toegang toe hebben.
Ik hallucineer nu, omdat wat ik in Bonjour Tristesse
off-screen hoor en zie, in vorm, kleur en textuur nauwkeurig overeenkomt met een recente release: Alain
Guiraudie’s Stranger by the Lake – een film die op eigentijdse wijze gaat over de onuitsprekelijke samenloop
van seks en dood, over wat gezien wordt, maar wat we
niet willen weten, over het afwezige en het onzichtbare.
Maar dat is een ander verhaal…
o
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Ac
Parkweg 10,
1272 CV Huizen
Dinsdag 13 augustus
2013, 20.26 uur
Acteur Ko Zandvliet (Sonny Boy, Razend,
Cowboys janken niet) zit te hannesen met een
haarband. “Vind je ’m mooi of lelijk”, vraagt
hij aan Gijs Blom (Sonny Boy, Kankerlijers).
“Iets er tussenin”, antwoordt Blom. “Dan zit
je altijd goed”, riposteert Zandvliet. Ontluikende liefde aan de ontbijttafel.
Cameraman Melle van Essen overlegt even
met regisseur Mischa Kamp. Of hij iets meer
opzij wil kijken, roept Kamp dan vanuit het
bos naar Blom. De jongen doet wat hem
wordt gevraagd. Van Essen steekt tevreden
zijn duim op. “Bedankt!”, roept hij. De sfeer
op de set is vrolijk.
In de bossen achter het clubhuis van scouting Vasanta (‘opbloei der jeugd’) in Huizen
vinden de opnames plaats van Jongens. Het
is er groen, heel groen. Misschien wel net zo
groen als in Austerlitz, waar Kamp (Het
paard van Sinterklaas, Tony 10) een dag eerder twee hertjes heeft gefilmd, waar het
jeugdige tweetal in Jongens na een nachtelijk
avontuur tegenaan lopen.
Gijs Blom speelt Sieger, een sportieve, wat
gesloten jongen van zestien, die na de dood
van zijn moeder samen met zijn oudere broer
Eddy (Jonas Smulders) bij hun bezorgde
vader Theo (Ton Kas) woont. Voor de buitenwereld lijken ze een kranig en dapper
gezin, maar vader Theo botst vaak met de
opstandige Eddy, die dolgraag wil motorcrossen. Sieger is een goede hardloper; hij
maakt kans om mee te doen aan het NK atle-

tiek voor junioren. Tijdens de estafettetraining valt hij voor Marc (Zandvliet), met wie
hij in het team zit.
Jongens – het scenario werd geschreven
door Chris Westendorp en Jaap Peter
Enderlé – is een Telefilm, een speelfilm voor
televisie, die inspeelt op maatschappelijke
thema’s. De coproductie van Pupkin en de
NTR wordt ondersteund door het ministerie
van OCW en het CoBO, de uitvoerder van
het project.
Voor de Telefilms van 2014 kwamen tachtig voorstellen binnen, uiteindelijk bleven er
zes plannen over: naast Jongens zijn dat zijn
Kris Kras van David Grifhorst, Bouwdorp van
Margien Rogaar, T.I.M. van Rolf van Eijk,
Rabarber van Mark de Cloe en Bannebroek’s

Op de foto: Regisseur Mischa Kamp overlegt met cameraman Melle van Essen. Rechts met pet 1st A.D. Sander
Donker, links Arjan Schoolderman, de begeleider van de
acteurs. Aan tafel de acteurs Gijs Blom en Ko Zandvliet.
Helemaal links Myron Wouts, naast hem met rood haar
Stijn Taverne.

Got Talent van Pieter Kramer.
De Telefilms worden vanaf zondag 19
januari 2014 uitgezonden in Zapp@Bios op
Nederland 3. Om 09.00 ’s ochtends, als de
doelgroep van Jongens nog in bed ligt…
Kamp, tussen twee takes door: “Gelukkig
hebben we ook nog zoiets als Uitzending
gemist.”

Jongens Nederland 2013 | Regie Mischa Kamp |
Scenario Chris Westendorp & Jaap Peter
Enderlé | Productie Pupkin (Iris Otten, Sander
van Meurs, Pieter Kuijpers) i.s.m. NTR (Marina
Blok) | Uitvoerend producent Marlies van Ree |
Camera Melle van Essen | Montage Katarina
Türler | Art direction Ralf van Lanen | Sound
design Marco Vermaas | Muziek Rutger
Reinders | Casting Rebecca van Unen & Gwen
Maduro | Met Gijs Blom, Ko Zandvliet, Jonas
Smulders, Ton Kas, Ferdi Stofmeel, Julia
Akkermans | Kleur, 90 min | Uitzending op 9
februari 2014, 9.00 uur
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