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borgman
gemist?

Word donateur van de Filmkrant
en ontvang de dvd! Elke maand
alle nieuwe films, interviews, opinies & achtergronden. Word donateur en ontvang als welkomstgeschenk de dvd plus exclusieve
zonnebril van Alex van Warmerdams Borgman, de eerste Nederlandse film sinds 38 jaar die de
hoofdcompetitie van Cannes
haalde. Bent u zelf al donateur en
brengt u een nieuwe donateur
aan? Dan ontvangt u beiden het
welkomstgeschenk.* Bovendien
verloten we een door actrice Hadewych Minis en Alex van Warmerdam gesigneerde filmposter.
De Filmkrant schreef over 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.”
*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 Twin Pics.
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)
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De volgende Filmkrant verschijnt op donderdag 27 februari

IFFR Slow Criticism 2014 special

The Time is 3000
Years in Europe
33 critics report on the state of European cinema – in English k 21

artikelen

k 5 Filmsterren 2013 Record voor La vie d’Adèle
k 16 IFFR Waar is de utopische film gebleven? Plus
utopische filmtips IFFR k 18 IFFR Johan Grimon
prez over nieuwe utopische gemeenschappen
k 52 De toekomst van de Nederlandse filmtheaters
door Géke Roelink, directeur Filmhuis Den Haag

recensies

k 6 Her Verliefd op super-Siri k 9 Only Lovers Left
Alive Rock-’n-Roll junkies k 13 A Touch of Sin
Waargebeurde wraakfantasieën k 14 The Selfish
Giant Moderne Oliver Twist k 39 12 Years a Slave
Ook de kijker zit vastgeketend k 40 Venus in Fur
Kus mijn voet, slaaf Nebraska De vreemde reis van
Woody Grant k 41 Parkland De Stetson van JFK
Kankerlijers Ziekenhuis op stelten k 50 Die andere
Heimat Avonturen op de vierkante kilometer

Only Lovers Left Alive k 9
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Niet te missen!

sanne vogel

Filmsterren 2013

Record voor
La vie d’Adèle

De vijf must-see films van deze maand
1 Her k 6
2 L’Inconnu du lac k 11
3 A Touch of Sin k 13
4 12 Years a Slave k 39
5 Die andere Heimat k 50

A Touch of Sin k 13

rubrieken

k 3 Redactioneel k 5 Niet te missen! k 5 Column
Sanne Vogel over sluikreclame k 15 Op ooghoogte
Mark Cousins over Antonia Bird k 38 Kort Alle
andere films k 42 Agenda plus evenementen, pers
en sterren k 49 Het nieuwe kijken Ebele Wybenga
over dystopia k 51 Boeken k 53 World Wide Angle
Adrian Martin: een strijdverhaal k 54 Actie! Op de
set van Johan – Logisch is anders

interviews

k 11 Alain Guiraudie over L’Inconnu du lac
Dolle zoektocht naar plezier k 14 Clio
Barnard over The Selfish Giant ‘Hebzucht
heeft het land in z’n greep’ k 38 Yolande
Moreau over Henri Mens zonder code

Actrice, schrijfster en filmmaakster
Sanne Vogel in haar laatste column,
over Kinder Bueno’s en sluikreclame.

De beste film van het afgelopen jaar? De critici die maandelijks
films beoordelen in de rubriek Filmsterren waren glashelder.
Het liefdesdrama La vie d’Adèle kreeg de hoogste waardering.
De film vestigde zelfs een nieuw record. Niet eerder kwam in
het 33-jarige bestaan van de Filmkrant een film zo dicht bij de
maximale score van 5. Het aangrijpende liefdesdrama van
Abdellatif Kechiche haalde een gemiddelde score van 4.9 en
versloeg daarmee het oude record, dat met 4.8 op naam stond
van Spielbergs E.T. Met La vie d’Adèle eindigde voor de derde
keer een Franse film op de bovenste plek: vorig jaar was dat
Michael Hanekes Amour en in 2006 Caché van dezelfde regisseur. Kechiche is geen nieuw gezicht in de top tien, want in
2008 stond hij met La graine et le mulet op de vijfde plek.
Dat Paul Thomas Anderson hoog scoort (tweede plek met
The Master) verbaast niet, want hij stond al vier keer eerder
in de top tien. De derde plaats voor La grande bellezza is misschien enigszins verrassend, omdat de film in veel jaarlijstjes
bovenaan eindigde. De hoge waardering voor The Act of Killing zal niemand verrassen die de verbijsterende documentaire over Indonesische moordzucht in 1966 heeft gezien.
Dat geweldige films zich niets van grenzen aantrekken, blijkt
uit de hoge waardering voor de Chileense film No en het Portugese Tabu (samen op vijf en zes). Beide prachtfilms zijn
niet onopgemerkt gebleven.
Ook de Nederlandse artfilm werd uitstekend gewaardeerd,
Alex van Warmerdams Borgman staat op de Nederlandse lijst
bovenaan en valt op de internationale lijst net buiten de top
tien (elfde plaats). Net onder Borgman staat Nanouk Leopolds Boven is het stil: tweede in de Nederlandse en twaalfde
in de internationale lijst. Een knappe prestatie omdat ruim
250 films werden beoordeeld in de rubriek, waaronder het
allerbeste uit de wereldcinema. Op een fraaie derde Nederlandse plek staat de wonderschone documentaire Ne me
quitte pas. Over Jim Taihuttu’s Wolf en Die Welt van debutant Alex Pitstra waren de critici ook goed te spreken.
Grote verliezer onder de Nederlandse films is Jean van de
Veldes Hoe duur was de suiker. De film staat in de onderste
regionen. Het kan altijd erger: Steven de Jongs Leve boerenliefde is de hekkensluiter van de internationale en nationale
lijst.
Jos van der Burg met dank aan Bertil Pouwels |
op

filmkrant.nl staan de volledige lijsten

Beste films

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.

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.

FI LM I DEE
het gouden

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

LEES HET
VANDAAG!

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.

Paul Ruven & Marian Batavier

het gouden

advertentie

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

de filmkrant is een uitgave van Stichting
Fuurland | Prinsengracht 770 | 1017 le Amsterdam | 020 6230121 |
info@filmkrant.nl | www.filmkrant.nl Oprichters Jan Heijs &
Henk Rabbers Zakelijke leiding & Advertentie-acquisitie Jan
Doense | jan@filmkrant.nl hoofdredactie Dana Linssen
eindr edactie Mariska Graveland, Ronald Rovers redactie
Joost Broeren, Jos van der Burg | redactie@filmkrant.nl
webredactie Edo Dijksterhuis, Eva Sancho, Laura van Zuylen
webmaster henk rabbers bureau & Agenda Ilonka Bunda |
agenda@filmkrant.nl vormg eving Bart Oosterhoorn | bart@
filmkrant.nl cover her van spike jonze Fotog rafie Bob Brons
hoff Verder werd aan dit nummer meegewerkt door leo
bankersen, Edo Dijksterh uis, Kees Driessen, Jan Pieter Ekker,
sasja koetsier, Ivo de Kock, Adrian Martin, Bertil Pouwels,
Janna Reinsma, Géke Roelink, Mark van den Tempel, typex,
Barend de Voogd, andré waardenburg, Ebele Wybenga, Laura
van zuylen drukwerk Dijkman print bv, Diemen

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

colofon

Borgman Alex van Warmerdam
Boven is het stil Nanouk Leopold
Ne me quitte pas Sabine Lubbe Bakker, Niels van Koevorden
Wolf Jim Taihuttu
Die Welt Alex Pitstra

FILM
IDEE

Alain Guiraudie k 11

1
2
3
4
5

hoe verzin
je het?
hoe verkoop
je het?

Beste Nederlandse films

IEDEREEN
KAN HET!

1 La vie d’Adèle Abellatif Kechiche
2 The Master Paul Thomas Anderson
3 La grande bellezza Paolo Sorrentino
4 The Act of Killing Joshua Oppenheimer
5
/6 No Pablo Larraín
5
/6 Tabu Miguel Gomes

Een paar jaar geleden speelde ik in de Net 5-serie Floor Faber. Omdat een van de sponsoren
van de serie Kinder Bueno was, at ik tijdens een
scène een Kinder Bueno met de wikkel goed in
beeld. Ik vond het niet zo erg, ik hou van Kinder
Bueno en dat die serie zonder sponsorgeld niet
gemaakt kon worden begreep ik ook wel. Hoewel ik ook wel wist dat ik in een echte Kinder
Bueno-commercial in één draaidag meer geld
zou verdienen dan met alle draaidagen van
Floor Faber bij elkaar. Maar goed, zo’n commercial zou dan ook oneindig herhaald worden en
dan zou ik een Kinder Bueno -meisje zijn geworden. “Misschien moeten we de scène nog een
keer draaien, maar dan zonder die Kinder Bueno”, zei de cameraman. Ik vond het nobel van
hem, ik dacht dat hij de commercialisering wilde
aanvechten. “Straks is Kinder Bueno niet blij als
Sanne die reep eet, misschien moet een dunnere actrice een Kinder Bueno eten, anders lijkt
het net of je er dik van wordt.” Hmm… Hij was
toch iets minder nobel dan ik dacht. In Verliefd
op Ibiza moest ik een Cuarenta y Tres bestellen,
maar ik kon het niet goed uitspreken. In Mannenharten moest ik een amandelachtig drankje
drinken en in Expeditie Robinson liep ik weken
op een onbewoond eiland op Teva-slippers. Als
acteur ben je het doorgeefluik voor sluikreclame. Bij Hartenstraat, mijn speelfilmdebuut als
regisseur, zat ik achter mijn monitor met mijn
regieassistent uit te rekenen hoe vaak we het
logo van de laptops inmiddels in beeld hadden
gekregen. Sluikreclame is mijn vriend en mijn
vijand. Alleen producties die volledig gefinancierd worden door fondsen kunnen zonder.
Maar aangezien door bezuinigingen steeds
meer producties zonder fondsen gemaakt worden, moet ik zo nu en dan een product in beeld
vasthouden. Het is een constante strijd met
mijn geweten. Documentairemaker Morgan
Spurlock (o.a. Super Size Me) maakte The Greatest Movie Ever Sold, over sluikreclames in
films en series. De film gaat over het maken van
de film. Het scenario is het proces van het verzamelen van sponsoren, maar eigenlijk een onderzoek naar hoe commercie werkt en het
blootleggen van het marketingproces van The
Greatest Movie Ever Sold. Slim en grappig en
ontzettend interessant. En speelt weer in op
mijn geweten. Soms is de keuze: een leuke rol
spelen in een jurk van een kledingmerk dat niet
eerlijk produceert omdat dit merk toevallig de
sponsor is, of nee zeggen en thuis op de bank
uit je neus gaan eten. Soms is de keuze: een
merk waar je helemaal niks mee hebt in je film
laten figureren, of het geld mislopen en één
draaidag minder hebben waardoor de scènes
minder goed worden. Dan neig ik toch te kiezen
voor die sluikreclame. Tja, ik ben geboren in de
jaren tachtig, ik ben een kind van de consumptiemaatschappij. In The Greatest Movie Ever
Sold zegt de consumentenadvocaat Ralph Nader tegen Spurlock over zijn samenwerking met
sponsoren: “Wat zijn de gevolgen voor Morgan
Spurlock en voor de satire en het parodiëren?
Want je kan jezelf ook uit de markt parodiëren.
Uit deze film kan een nieuwe, commerciëlere
Morgan Spurlock voortkomen. Dat imago raak
je nooit meer kwijt. Dat is het gevaar.” Ik spoel
de woorden van Ralph Nader drie keer terug en
vervang de naam van Morgan Spurlock met
mijn eigen naam… En dat imago raak je nooit
meer kwijt…
Sanne Vogel
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Het International Film
Festival Rotterdam opent
met Her van Spike Jonze,
over een man die verliefd
wordt op een computer
programma. Het lijkt een
quirky screwball comedy
voor de cyber-age, maar is
een eeuwenoud verhaal
over de liefde. Over hem.
En haar. Over mij. En de
ander.

Door Dana Linssen

IFFR Her

Verliefd

op super-Siri
Ze heet Samantha. En ze is de beste vriendin die hij ooit
heeft gehad. Ze is intelligent en origineel. Grappig en
begrijpend. Doortastend en bescheiden tegelijkertijd:
hoe ze precies altijd weet wat hij wil, en in een mum van
tijd orde heeft aangebracht in zijn eenzame en rommelige vrijgezellenleventje, maar niet teveel, gewoon, precies zo dat het handig voor hem is en aangenaam. Ze
vindt het zelfs niet erg om een avondje op de bank met
hem te zitten gamen. En dan die stem. Die stem!

Kunstmatige intelligentie

Her is een film over een stem. Een stem die exact zegt wat
je wilt horen. En soms dingen zegt waarvan je nog niet
wist dat je ze wilde horen, maar die toch precies in de roos
zijn. Zo’n stem, zo’n vriendin, zo’n vriendin met zo’n
stem willen we allemaal wel. Wat helpt is dat het de stem
van Scarlett Johansson is, die zelfs als we haar alleen maar
horen een van de meest sexy actrices van Hollywood is.
Klein dingetje echter: die stem is de stem van een
kunstmatig intelligent besturingssysteem. Samantha
heeft geen lichaam, en hoe meer ze leert, hoe meer ze
dat soms wel eens jammer vindt. Maar hij stelt haar gerust. Het is niet erg. En ze hebben geweldige seks. Zelfs
hij wordt een betere versie van zichzelf, hoe meer tijd hij
met haar doorbrengt. Geen vuiltje aan de lucht. Geen
onvertogen woord. Dat zijn relaties 2.0. Dat is the next
level. Dat zijn ex hem ooit aan de kant heeft gezet… Wat
nou woedeaanvallen en communicatiestoornissen? Als
Samantha naar hem luistert lijkt alles makkelijk.

Baarmoeder

De retro-futuristische wereld waarin Joaquin Phoenix’
Theodore Twombly in Spike Jonze’ Her verliefd wordt

op zijn computer, een soort super-Siri, naar analogie
van Apples ‘persoonlijke’ assistent van het mobiele besturingssysteem iOS, verschilt niet zo heel erg veel van
de onze. Het is een parallel universum op een enkele
kwantumlengte afstand. Een introverte, dyslectische
wereld, waarin niemand boeken leest en iedereen met
zijn computer praat. Hij is dankzij de alomtegenwoordigheid van (spraak)computers en kunstmatige intelligenties hooguit wat vriendelijker en efficiënter dan die
van ons. Misschien wel iets te aardig en gewatteerd als
je er wat langer in rondloopt. Met z’n comfortabele hipsterkleren en aardekleuren en lome zwaartekracht
waaruit alles terugveert. Als een superbaarmoeder.
De vraag die de film stelt is namelijk niet: zou je echt
op je computer verliefd kunnen worden, zou een artificiële intelligentie je liefde kunnen beantwoorden (wat ook
al aan de orde kwam in Steven Spielbergs A.I. uit 2001),
en zou er inderdaad iets van wederzijds bevredigende
seks mogelijk zijn? Hoe spiritueel is seks eigenlijk? Natuurlijk gaat het in Her om al die dingen. Het maakt de
film op een leuke wijsneuzerige manier origineel. Neem
een simpel uitgangspunt en drijf het consequent door.
Maar voordat het daar allemaal over kan gaan komen we
toch weer bij de vraag terug die al sinds het ontstaan van
de mensheid nog niet beantwoordt is, namelijk: wat is
liefde? En de eerste liefde begint bij de moeder.

Gestoorde blind date

Her zit vol met moeders en moederfiguren. De eerste
vraag die het nieuwe besturingssysteem aan Theodore
stelt is hoe de relatie met zijn moeder is. Het is de big
bang van Element Software, die niet zomaar een ‘operating system’ in werking zet, maar een ‘bewustzijn’.

Freud eat your heart out. En vervolgens ontpopt
Samantha zich meer nog dan een minnares als een surrogaatmoeder. De enige vrouw in zijn omgeving, op zijn
ex, een mislukt telefoonseksexperiment en een gestoorde blind date na, die echt als vriendin in aanmerking
zou kunnen komen is gameontwerpster Amy. Maar die
houdt hem met haar eigen moederobsessies op een afstandje: in haar spel ‘Perfect Mom’ kun je punten verdienen door je kinderen naar school te brengen, cakejes
te bakken en andere moeders jaloers te maken. Maar tegelijkertijd droomt Amy ervan om documentairemaakster te worden. Haar eerste project: een film over haar
slapende moeder.

Soulmate

Na de eerste liefde komt de vorige liefde. De ex. Het is
verleidelijk om het slimme en lekker nerdy Her te zien
als een uitgesteld antwoord op Lost in Translation
(2003). De film die Sofia Coppola maakte over haar huwelijk met Spike Jonze. Is het toevallig dat Scarlett Johansson in die film verdwaald in Tokio in Bill Murray
een soulmate ontmoet met wie ze nooit een echte relatie kan krijgen? En dat ze nu de stem van Samantha
heeft gekregen (aanvankelijk overigens ingesproken
door actrice Samantha Morton)?
Los van de autobiografische insteek, hebben beide
films natuurlijk ook hun thema gemeen. Zowel Lost in
Translation als Her gaan over geïsoleerde mensen die in
een vervreemde, technologische wereld op zoek zijn
naar iets echts en authentieks. Hun tragiek is dat ze dat
allebei vinden in een liefde waaraan ze zich nooit met
huid en haar kunnen overgeven. De film zit vol met bindings- en verlatingsangst.
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Het interessante van
Her is dat de film daar eerder berustend dan moralistisch over is. Misschien
zullen we in de toekomst wel bevredigende relaties onderhouden met speciaal op onze persoonlijkheid afgestemde kunstmatige intelligenties. Hoe anders is dat
dan de liefde voor een kat, of een boek waarin je je volkomen meent te herkennen, of een muziekstuk dat precies jouw emoties lijkt te hebben uitgedrukt?
Waar het om gaat is herkenning.

Virtuele verliefdheid

Het addertje onder het gras is natuurlijk dat projectie zo
vaak op herkenning kan lijken. Theodore denkt dat Samantha hem begrijpt, omdat hij ernaar hunkert om begrepen te worden. Zijn eenzaamheid en verlangen maken hem misschien ook wel extra vatbaar voor zijn virtuele verliefdheid. Hij is verliefd op de liefde. Waardoor
hij vergeet dat Samantha dan misschien wel een zelfdenkend en zelflerend programma is, maar wel eentje
dat leeft van zijn input. Zo wordt de ideale liefde in al
zijn fluisterzachte schoonheid ook parasitair.
Jonze zou Jonze niet zijn als hij daar in de eerste film
waarvoor hij zelf het scenario schreef – maar die duidelijk maakt dat ook de films die hij met anderen maakte
(zijn debuut Being John Malkovich (1999) en opvolger
Adaptation. (2002) waarvoor Charlie Kaufman de scenario’s schreef; Dave Eggers’ bewerking van kinderboek
Where the Wild Things Are uit 2009) een gemeenschappelijke focus hebben – niet een soort uitweg voor gevonden had. Al die films gaan immers over werkelijkheden
die verscholen liggen achter wat het oog kan zien, of het
nu de hersenpan van acteur John Malkovich, het scenario

als construct
of een kinderlijke
fantasiewereld is. Net als in
Adaptation. waarin hij scenariogoeroe Robert McKee speelt, komt die ‘escape route’ van Brian
Cox. In Her is hij de stem van filosoof Alan Watts (19151973), die belangrijk is geweest voor het introduceren van
Oosterse filosofie in het westen. Jonze ontleent niet alleen de hoofdvraag van Her aan wat Zen-goeroe Watts zei
in OM: The Sound of Hinduism: “In the beginning there
was only the Self, like a person alone… But the Self had
no delight as one alone has no delight. It desired another.
It expanded to the form of male and female in tight embrace and then fell into two parts… She thought: ‘How
can He have intercourse with me, having produced me
from Himself?’” Dat is iets wat Adam en Eva zich nou
nooit hebben afgevraagd. Maar Jonze gebruikt hem ook
om de optie open te houden dat artificiële intelligenties
op een dag misschien wel dat transcendente bewustzijn
zullen zijn of bereiken waar mensen zo wanhopig naar
zoeken. Onze binaire verlichting, het nirvana van de bits
and bytes.

Pavlovhonden

En dan gaat het toch weer over de liefde. Over het transformerende karakter van de liefde. Over de romantische
notie dat liefde betere wezens van ons maakt. Over bewustzijn. En de vraag hoe echt liefde eigenlijk is. Is het
een sociaal construct van de burgermaatschappij waar

we als Pavlovhonden kwijlend achterna rennen? Is het
een commodity geworden? Vergeet niet
dat Theodore in zijn levensonderhoud voorziet als
brievenschrijver bij BeautifulHandwrittenLetters.com,
die hij in een spraakcomputer inspreekt, en die vervolgens worden uitgeprint. Dat is een dubbele ongeletterdheid. Mensen besteden het verwoorden van hun emoties niet alleen aan anderen uit die dat misschien beter
kunnen, maar ook omdat het efficiënter is. Is het heel
gek dat Theodore in die wereld voordat hij überhaupt de
liefde ontdekt, haar eerst moet kopen?
En wie is uiteindelijk het object van ons verlangen?
Kunnen we daar ooit de Ander in herkennen? Of gaat
het ons toch in eerste plaats om (het herkennen van)
onszelf? Onder de fluisterzachte idiosyncrasie van Her
schuilt heel veel eenzaamheid.

Her »»»»» Verenigde Staten, 2013 | Regie
Spike Jonze | 126 minuten | met joaquin
phoenix, amy adams, scarlett johansson |
Distributie Paradiso | Te zien als openingsfilm
van het IFFR en vanaf 27 februari

best actor
best camera
european film
festival lecce

Silent
Ones
tiger competition
international film
festival rotterdam

een film van yolanDe Moreau

met PiPPo Delbono en CanDy Ming

vanaf 6 februari in de filmtheaters

Orsi Tóth in

een film van Ricky Rijneke

vanaf 27 februari in de filmtheaters
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IFFR Only Lovers Left Alive

Rock-’n-roll junkies
Ze zijn de eerste en de laatste mensen
op aarde: Adam en Eve, de gothic vampiers in Jim Jarmusch’ Only Lovers Left
Alive, een onweerstaanbare romantische ode aan de nachtvlinders van
Door Dana Linssen
popmuziek en poëzie.
Ze heten Adam en Eve. Het allergrootste liefdespaar uit
de geschiedenis. Ze waren misschien de eerste mensen,
en zijn nu de laatste geliefden, de ‘only lovers left alive’,
die na hun verbanning uit het Paradijs alleen maar als
vampiers in het ondermaanse voort hebben kunnen leven. Koningskinderen. Niet met, maar ook niet zonder
elkaar. Op kruispunten. Fataal. En alleen maar in de
schamele uren voor zonsopgang en na het vallen van de
nacht. Wat een eindeloze tijd om te doden.
Jim Jarmusch die een vampierfilm maakt. De regisseur van de samoerailessen van Ghost Dog (1999) en de
midlifemalaise in Broken Flowers (2005). En dat middenin de heropleving van het genre dankzij dweperige tienermeisjes die van Robert Pattinson in Twilight dromen.
Toch is het ook weer niet zo opmerkelijk. Adam en Eve
zijn in de eerste plaats karakteristieke Jarmusch-personages – eenzame avonturiers, archetypische outsiders –
en dan pas vampiers. En is de wereld van de ondoden niet
bij uitstek zijn wereld? De wereld van de rockers en de
dolers? Denk maar aan Johnny Depp in de psychedelische western Dead Man (1995), nota bene vernoemd naar
de dichter van het ‘huwelijk van hemel en hel’ William
Blake. En zijn de dwalers in zijn andere films, van Stranger Than Paradise (1984) tot The Limits of Control (2009)
niet eigenlijk ook een soort wakkere slaapwandelaars?

Besmet zombiebloed

In Only Lovers Left Alive plaatst Jarmusch de wereld van
de geletterde en gecultiveerde vampiers (wat moesten
ze anders doen al die eeuwen op aarde) tegenover de
massa van wat zij noemen ‘zombies’ die zich verlustigen aan massavermaak. Het bloed van deze gewone
stervelingen is ‘besmet’. Vandaar dat een groot gedeelte
van hun wakende tijd opgaat aan het vinden van “the
good stuff”. Eve reist er helemaal voor naar Tanger, waar
schrijver Christopher Marlowe (John Hurt) haar gedistingeerde dealer is. Adam houdt zich liever schuil in een
van de vele verlaten Victoriaanse huizen van Detroit,
waar hij een dubbelleven leidt als muzikant en verzamelaar van langspeelplaten en vintage gitaren. Als hij in
een soort existentiële crisis terechtkomt moet Eve terug
naar huis, en wordt de liefde van de twee op de proef gesteld. Voor elkaar. En voor hun leven. Daarmee stipt de
film subtiel ook de moed aan die ervoor nodig is om niet
alleen je leven, maar ook je dood te kiezen.
Die locaties zijn belangrijk. Je zou het moderne vrijhavens kunnen noemen, waar mensen die buiten de
maatschappij willen leven hun eigen regels kunnen opstellen. Maar de muziek en de literatuur waar Adam en
Eve zich in schuilhouden zijn minstens even zwaarwegend. Jarmusch heeft al als een van de inspiratiebronnen van zijn film Mark Twains The Diaries of Adam and

Eve genoemd (al zijn er behalve de namen van de hoofdpersonen geen verdere directe referenties naar het
boek). Maar wie wil kan in de film verwijzingen ontdekken van Heideggers filosofische hoofdwerk Sein und Zeit
tot David Foster Wallace’ parodistische dystopie Infinite
Jest.
En dan de muziek. Jarmusch verzorgde zelf de
soundtrack, met zijn noiseband SQÜRL. Maar gaf vooral de vrije hand aan luitist Jozef van Wissem, die hij al
heel lang de soundtrack voor een film wilde laten verzorgen. Van alles wat je over Only Lovers Left Alive kunt
zeggen is het belangrijkste dat hij zich afspeelt tussen
duistere gitaardrones en het bleekgouden geluid van de
luit. Tussen maan en zon, zoals Jarmusch de beide klanken omschreef.

Depressieve vampier

Only Lovers Left Alive is een orgie van inside-grapjes
over rock-’n-roll junkies en ‘poètes maudits’, dichters
en kunstenaars die buiten de maatschappij leven. Het
vampirisme is daarmee bijna een omgedraaide metafoor geworden. De bloedzucht is levensnoodzaak, inspiratie, een gekwelde zoektocht naar puurheid, en niet
iets parasitairs. Het bloed is de essentie van de orgastische, muzische ervaring. De kunst brengt ons die zuivere ervaring, en voedt daarmee de wereld. Maar de wereld die Jarmusch laat zien is in onbalans. Vampier
Adam is depressief. Er hangt een onmiskenbaar gevoel

van fatalisme over de dagen.
Toch neemt Jarmusch zichzelf nergens te serieus.
Het is supergrappig om vampiers met computers en
mobiele telefoons in de weer te zien alsof ze ze zelf hebben uitgevonden. Wat waarschijnlijk ook zo is. En hun
angst voor besmet bloed is de humoristische pay-off
van eerdere undergroundfilms die het vampierthema
metaforisch namen (van Tony Scotts The Hunger uit
1983 tot Abel Ferrara’s The Addiction uit 1995).
Tilda Swinton is simpelweg verrukkelijk als bloedmoeder Eve. Lurkend aan bloedijsjes, met haar vingers
over boeken strijkend die ze waarschijnlijk al honderd
keer gelezen heeft, bleek als de maan met ogen als zwarte gaten. Nog even voor de duizendste keer Einsteins
theorie van antipoden aan het einde van het universum
recapitulerend.
En dat is waarom deze film je in een roes brengt,
meesleept in z’n melancholie. Want dat is waar hij over
gaat. Antipoden. Aan het einde van het universum. En
de liefde die ze bindt. Dat is bijna te romantisch. Daarom hebben we de klasse, de stijl en de humor van Jim
Jarmusch nodig om dat te overleven. En de rock-’n-roll.
Only Lovers Left Alive »»»»» groot-britannië/Duitsland/Frankrijk, 2013 | Regie Jim
Jarmusch | 123 minuten | Met Tilda Swinton,
Tom Hiddleston, John Hurt | Distributie Wild
Bunch | Te zien tijdens de IFFR Preview Tour,
op IFFR en vanaf 6 februari

in februari o.a.
Steve McQueens 12 Years a Slave

Vanaf 20/2, met o.a. Chiwetel Ejiofor, Brad Pitt en
Michael Fassbender. Kreeg maar liefst zeven
Golden Globe-nominaties.

The Quay Brothers’ Universum
Tentoonstelling & Filmprogramma.
Nog t/m 9/3

The New Moroccan Cinema:
Meet the Director

5/2 – 19/3, een serie over hedendaagse
Marokkaanse cinema i.a.v. de regisseurs.

Dag van de Dwarse Film

2/2, Internationaal Film Festival Rotterdam @ EYE.

Hong Kong Film Panorama

12/2 t/m 17/2, vijftal hoogtepunten van de filmproductie uit de Chinese havenstad Hong Kong, met
o.a. de spectaculaire streetdancefilm The Way We
Dance.

De Grote Oorlog in de Film

24/2 t/m 30/3, EYE herdenkt WOI (1914-1918) met
de vertoning van Europese, Russische en Amerikaanse speelfilms. Met o.a. J’accuse (Abel Gance,
1919) en All Is Quiet on the Western Front (Lewis
Milestone, 1930).

Info & tickets:
eyeﬁlm.nl
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De bejubelde, hypnotiserende gay
thriller L’Inconnu du lac is een mix van
angst en opwinding, van plezier en
gevaar. Alain Guiraudie filmt “op de
hoogte van de ballen”: “Ik was het beu
om ‘grote liefde’ altijd boven de gordel
gefilmd te zien, terwijl alles wat zich
onder de gordel afspeelt onder de
door Ivo De Kock
pornografie valt.”

IFFR Alain Guiraudie over L’Inconnu du lac

Dolle zoektocht

naar plezier
Frontaal naakt en expliciete seks staan doorgaans borg
voor een schandaal. Niet zo bij L’Inconnu du lac dat in
Cannes de filmhemel werd in geprezen. “Ik had niet gedacht dat de reacties zo unaniem positief zouden zijn”,
zegt Alain Guiraudie, “dat is tegelijk verrassend en beangstigend want ik probeer niet iedereen te behagen.”
De Franse cineast wil evenmin choqueren; zijn gay
thriller is tegelijk extreem en eenvoudig, direct en hypnotiserend. Toch is de toon minder vrolijk en hoopvol
dan bij Guiraudies vorige film Le roi de l’évasion: “Ik
dacht lang dat cinema door zijn utopische kracht de
wereld kon herscheppen, maar die illusie koester ik niet
meer.” Bovendien “was het lachen me vergaan na vijf
jaar Sarkozy. Het tragische moest het komische overheersen.” L’Inconnu du lac (Stranger by the Lake) gaat
over “het gevoel dat iemand onder je huid kruipt” en
ook dat was nieuw: “Passionele liefde, liefde-tot-dedood, had ik net als de impact van aids nog niet onderzocht. De vaststelling dat liefde door die ziekte dichter
bij de dood kwam sluit aan bij mijn romantische visie op
liefde. Ik focus op het verlangen om met de ander tot het
einde te gaan, ongeacht het risico, en herintroduceer
seks binnen de liefde.”
Dat klinkt extreem, maar zijn keuze voor een beperkt
aantal locaties en steeds terugkerende situaties en personages is ook een keuze voor eenvoud en helderheid.
De locatie is het naturistenstrand van een Zuid-Frans
meer waar homo’s discreet genieten van seks. Heel terloops en ongeremd, haast met de regelmaat van een

metronoom. Tot die utopische ruimte behoren naast
het strand ook het pad daarheen, de parkeerplaats en de
bosjes waarin draguers verdwijnen.
Ondanks het onpersoonlijke karakter van het seksuele verkeer ontstaan er relaties. Guiraudie richt zich op
de driehoeksrelatie van de naïeve Franck (“mijn alter
ego, een genieter die droomt van de grote liefde”), zijn
viriele minnaar Michel en Henri, een melancholische
dertiger die genoeg heeft van de ongebreidelde zoektocht naar plezier. Een andere driehoek is die tussen
drift, verlangen en gevaar. Wanneer een lijk opduikt,
raakt de dagelijkse routine amper verstoord. Niemand
ligt wakker van het slachtoffer en de dreiging van een
homofobe seriemoordenaar remt de driften niet af. Gevaar blijkt verbonden met verlangen. Erotiek bevat een
tikkeltje angst, een vleugje liefde, een portie seks en een
snuifje dood.
Zelf weigert hij te geloven in een redding van buitenaf: “Ik wil Franck confronteren met zichzelf, met zijn
eenzaamheid en gemis. Eindigen met een eenzame, om
Michel roepende Franck leek me gepast. Angstgevoelens
vloeien nu eenmaal voort uit eenzaamheid. De opbouw
is veelzeggend: het begint met een zacht roepen, groeit
uit tot een angstige kreet en eindigt met een hartverscheurende schreeuw.”
Door “ter hoogte van de ballen” te filmen breekt
Guiraudie met afstandelijkheid: “Ik was het beu om
‘grote liefde’ altijd boven de gordel gefilmd te zien, terwijl alles wat zich onder de gordel afspeelt onder de

pornografie valt. Seks maakt voor mij deel uit van liefde
en passie. Het is een belangrijk deel van ons leven en
moet getoond worden. Onder meer via horizontale opnamen waarbij geslachtsdelen de plaats innemen van
gezichten. Ik wilde niet provoceren maar seks en liefde
assimileren, ook al wordt liefde gespeeld door de acteurs en seks door doublures.”
Toch is Guiraudie meer een moreel dan een transgressief filmer. De zwetende en genietende personages
blijven eenzaam achter. Hunkerend naar affectie, tederheid en liefde. Hun zoektocht naar seksueel genot leidt
tot vervreemding, verdriet en verlies. “Ik blijf een genieter maar ik ben teruggekomen van de utopie die gepropageerd werd door de seksuele revolutie. Waar zitten we met die seksuele bevrijding? Waar drijft die dolle
zoektocht naar plezier ons naartoe? Het is gedevalueerd
tot een uitwas van het kapitalisme, waar iedereen aan
zijn eigen plezier denkt en de ander negeert wanneer die
niet meedraait in de pretcarrousel.”
L’Inconnu du lac is een hypnotisch moreel drama:
“Door de parkeerplaats steeds te filmen met dezelfde
bewegingen ontstaat er iets bevreemdends, een lus van
bezwerende beelden dompelt alles onder in een thrillersfeer. Alle dagen lijken op elkaar maar toch verschillen ze. Enerzijds benadrukken we de herhaling, anderzijds doorbreken we die. Dat creëert spanning. Een
mengeling van frivoliteit, vreugde, hedonisme, zomerse
sfeer en nachtmerrie onderstreept het sprookjesachtige
karakter van het verhaal. En zoals in elk goed sprookje is
er een mix van angst en opwinding, van plezier en gevaar.”
L’Inconnu du lac Frankrijk, 2013 | Regie Alain
Guiraudie | 100 minuten | Met Pierre Deladonchamps, Christophe Paou | Distributie Cinemien
| Te zien op IFFR en vanaf 6 februari in de bioscoop
Volledig interview op
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IFFR A Touch of Sin

Waargebeurde

wraakfantasieën
De steeds gewelddadiger wordende
Chinese maatschappij inspireerde Jia
Zhang-ke tot een even explosieve als
excentrieke martial arts-hommage.
Door Dana Linssen

Vier krantenberichten. Vier geweldsuitbarstingen. De
film is nog maar amper begonnen of er liggen al tientallen
lijken op de weg. En dan hebben we het niet over tomaten. Het gaat er een stuk minder rustig aan toe in de nieuwe film van de Chinese filmmaker Jia Zhang-ke dan we
van hem gewend zijn. Vermomd als explosieve en excentrieke martial arts-hommage is hij met A Touch of Sin
echter kritischer op zijn land dan ooit. Nooit eerder uitte
hij zijn kritiek zo expliciet en direct. En die vuistslagen
komen misschien wel des te harder aan omdat ze nog
steeds zijn ingebed in zijn herkenbare lyrisch-beschouwelijke stijl waarin een plotseling magisch-realistisch
moment je doet afvragen of deze waargebeurde wraakfantasieën niet slechts een boze droom zijn. Nou niet dus.
Tijdens een groepsinterview na de wereldpremière
van de film in de competitie van Cannes vorig jaar vertelde de regisseur die met moderne artklassiekers als Platform, Unknown Pleasures en Still Life niet alleen de standaard heeft gezet voor de hedendaagse contemplatieve
film, maar ook een van de meest geëngageerde kroniekschrijvers van zijn land werd, hoe het vele geweld in de
moderne Chinese samenleving hem zorgen baart. Toen
hij las hoe een rijke man een vrouw met een stapel bankbiljetten had afgetuigd wist hij zeker dat hij een film
moest maken over het geweld dat in de Chinese maatschappij tot uitbarsting kwam. Het werd de derde episode van de in vier hoofdstukken vertelde film. Jia: “Een
klein detail op Weibo, het Chinese Twitter, maar bijzonder verontrustend.” Of hoe hebzucht ontmenselijkt.

Slang

Met de vier waargebeurde verhalen onderzoekt Jia vier
verschillende aspecten van geweld. Het begint met de
sociologische context, waarin de verschillen tussen rijk
en arm worden aangestipt in het eerste verhaal over de
opstandige mijnwerker Dahai die door het lint gaat.
Daarna komt hij bij de psychologische kant als hij laat
zien hoe geweld uit eenzaamheid kan voortkomen, in het
verhaal over een arbeidsmigrant die op nieuwjaar een
wanhoopsdaad pleegt. In deel drie komen we terecht bij
het geweld dat ontstaat uit het verlies aan waardigheid.
En de film eindigt met geweld als zelfdestructie. Maar
wat de oorzaak ook mag zijn, een ding is duidelijk: alle
vier de hoofdpersonen van A Touch of Sin worden door
hun vernederende omstandigheden in een geweldsspiraal meegezogen. Jia vergoelijkt het geweld daarmee
niet, maar vestigt juist de aandacht op de stilte voor de
storm, op het moment dat het lont in het kruitvat wordt
gestoken. Het gaat om de kettingreacties. Om hoe iets
beweegt, en iets anders daardoor in beweging wordt gezet, al is het maar een slang die over een weg kronkelt,
omdat dat zo’n mooi beeld is. Maar schoonheid bedriegt.
En de explosie mag dan soms hilarisch zijn, in A Touch of
Sin is dat alles letterlijk een rookgordijn.

Mao

Ze pikken het niet meer, de vier hoofdpersonen van A
Touch of Sin. De corruptie, de kleineringen, de eenzaamheid en de uitbuiting. En dat is ongewoon, want
zeker in Jia’s eerdere films zagen we hoe mensen onder
erbarmelijke omstandigheden toch steeds maar lijdzaam doorgingen. Zelfs als hun leven uit de meest zinloze sisyfusarbeid bestond, zoals het afbreken van hun
eigen huis in Still Life, over de gedwongen verhuizingen
ten gevolge van de bouw van de Drie Klovendam in Jia’s

geboortestreek Shanxi. Een echte oorzaak is er niet, of
het moet zijn dat China zowel onder communistisch juk
als de huidige (staats)kapitalistische terreur z’n morele
kompas is kwijtgeraakt. De veelheid aan Mao-portretten en Boeddhistische beeldjes op de achtergrond van
de shots laat zien hoe ideologie en levensbeschouwing
zijn verworden tot franje en decoratie.
Genreliefhebbers zullen de associatie die de Engelse
titel oproept met King Hu’s martial arts-klassieker A
Touch of Zen (1971) herkennen. Volgens Jia waren de
wuxia-films een stuk politieker dan de meeste mensen
vaak denken. Maar hij gaf in Cannes ook toe zich door
het genre beschermd te voelen. Als een van die filmmakers waarbij de Chinese censor er als de kippen bij is om
zijn werk te verbieden, realiseerde hij zich dat hij voor
een film over geweld maar beter aansluiting kon zoeken
bij een genre dat geweld exploiteert. Maar het gaat dieper: “Er zijn veel parallellen te trekken tussen de manier
waarop mensen in hedendaags China proberen te overleven, en de geschiedenis. De wuxia-films zijn vaak historische drama’s die een of ander onrecht aan de kaak
stellen. Ze laten bijna altijd zien hoe een individu zich
tegen z’n sociale omstandigheden teweer moet stellen.
Het is het meest Chinese genre, en daarom hopelijk ook
het beste te begrijpen.” Het is alsof hij daarmee zijn
landgenoten oproept – en niet alleen hen – om ook
weer eens wat beter naar de politieke boodschappen
van het populaire genre te kijken.

A Touch of Sin (Tian zhu ding) »»»»»
China, 2013 | Regie Jia Zhang-ke | 129 minuten |
Met Jiang Wu, Zhao Tao | Distributie Cineart |
Te zien op het IFFR en vanaf 13 februari
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De gootstenen uit de ‘kitchen sink’-drama’s van
Ken Loach liggen bij Clio Barnard kapot op straat.
Haar jonge hoofdpersonages kijken of er nog wat
waardevols in zit om te verkopen. “Verschoppelingen in een buurt die toch al aan de rand van de
Door Ronald Rovers
samenleving staat.”

IFFR Clio Barnard over The Selfish Giant

‘Hebzucht

heeft het land in z’n greep’
Ze gebruikte alleen maar wat toch al voor haar neus lag,
zegt Clio Barnard als we mei 2013 in Cannes totaal verregend aanschuiven voor een groepsgesprek met de
48-jarige regisseuse. Haar komst was al maandenlang
aangekondigd in de Britse pers. Clio Barnard was de
nieuwe belofte. Hún nieuwe belofte. Haar speelfilmdebuut The Arbor (2010) zette de toon voor een nieuwe generatie ‘kitchen sink’-drama’s in de traditie van Ken
Loach en Mike Leigh, maar werd in het buitenland
slechts beperkt vertoond. Vooral de stijl trok de aandacht in het ruige biografische docudrama over het korte leven van toneelschrijver Andrea Dunbar, die opgroeide in een arbeidersbuurt in Bradford en daar ook
ten onder ging. Aan de ene kant het realisme in de traditie van Kes van Ken Loach en The Apple van Samira
Makhmalbaf, aan de andere kant acteurs die playbackten op de stemmen van Dunbars echte familie en vrienden. Veel van de inwoners van Bradford zijn in de film te
zien als figuranten. Dat moet aardig wat overtuigingskracht hebben gevraagd want die bewoners komen er
niet onverdeeld positief vanaf. En als er een gemene deler is in de wijk waarin zij wonen, dan is dat wel wantrouwen ten aanzien van buitenstaanders.
Barnard liet in The Arbor zien wat De Correspondent
vorige maand schreef naar aanleiding van de theorieën
van de psycholoog Eldar Shafir: dat armoede mensen
alleen maar verder omlaag sleurt omdat alles in hun leven aan het wankelen raakt. Het knappe was dat Barnard, afkomstig uit de hoek van de videokunst, geen
meedogenloos maar ook geen sentimenteel portret
maakte.

Schroot

Ze wist het toen in 2010 nog niet, maar The Selfish Giant, haar volgende film naar het gelijknamige verhaal
van Oscar Wilde, kondigde zich stiekem al aan. “Ik had
Matty al eerder op een school in de buurt gezien en toen
we naar Brafferton Arbor gingen om te filmen, was hij
daar weer. Hij zou uiteindelijke model staan voor Swifty, de hoofdpersoon van The Selfish Giant: vuile kleren,
grote mond, heel stoer. Een intrigerende uitstraling. Hij
bleef op de set rondhangen. Soms kwam hij met een
vriendje kijken. Een paar keer verscheen hij zelfs op een
paard. Ze bleken schroot te verzamelen, om geld bij te
verdienen. Maar dat lag gevoelig in de wijk. Die kerel die
de kinderen schroot liet zoeken, zou misbruik van ze
maken. En het was natuurlijk ook niet alleen schroot
wat ze vonden. Ze stalen alle metaal dat maar los te
wrikken was. Ook het waardevolle koper van de spoorlijnen, wat tot veel problemen leidde.”

De jongens waren volgens Barnard verschoppelingen
in een buurt die toch al aan de rand van de samenleving
stond. Maar zij zag twee vechters die de inspiratie werden voor de jonge personages in haar volgende film.
En dan was er dat verhaal van Wilde, over een reus die
de kinderen uit de buurt verbiedt om in z’n tuin te spelen, waardoor een lange winter over de tuin valt. Maar
de kinderen keren terug door een gat in de muur, waarna
ook de lente weer terugkomt. Al heeft dat één dramatisch gevolg. Het favoriete slaapverhaaltje van haar
zoon, zegt ze. Eigenlijk een fabel voor de wederopstanding van Christus. Maar voor haar werd het iets anders.

Brute reus

In Barnards versie van The Selfish Giant, die een stuk
tragischer is dan het verhaal van Wilde, verschijnt de
reus in de persoon van de schroothandelaar Kitten, een
brute egoïst die de jongens betaalt om metaal voor hem
te zoeken. Hij is het ook die Swifty met z’n paard laat racen in illegale straatraces, een bekend verschijnsel in
Groot-Brittannië. Maar de egoïstische reus vertaalt
zich niet alleen naar een echt persoon. Hij staat ook
voor de samenleving, de moloch die kinderen als Swifty
en Arbor, of zelfs die hele buurt in Bradford, aan hun lot
over laat. Het is de erfenis van Thatcher en consorten
die verkondigden dat armoede het gevolg was van een
slap karakter.
“Het was niet mijn bedoeling om een politieke film
te maken”, zegt Barnard. “Ik wilde laten zien wat ik in
Bradford zag gebeuren. Maar je ontkomt niet aan politiek: de ideologie van hebzucht heeft het land in z’n
greep waardoor mensen alleen met zichzelf bezig zijn.
Jongens als deze voelen zich nergens thuis want ze worden overal buitengesloten. De gezinnen waar ze uit komen, liggen meestal in duigen. Scholen doen geen
moeite meer om ze bij de les te houden en de staat al helemaal niet. Swifty en Arbor zijn echt niet de enigen.”
Maar The Selfish Giant is op de eerste plaats een verhaal over vriendschap en dat maakt wat je ziet gebeuren
des te schrijnender. En dan zijn er nog die prachtige vergezichten waardoor de film – bewust – zulke tegenstrijdige gevoelens oproept. Het landschap waar Swifty en
Arbor in rondlopen en metaal in zoeken is een reusachtige versie van de tuin uit het verhaal van Wilde. Het is
hun tuin, hun speelplek. Vergezichten die als het ware
hun jeugd verbeelden. Want daar wil je rondrennen als
je jong bent, door die weilanden en over die heuvels. En
juist daar dreigt het gevaar.
“Jongens als Swifty en Arbor”, zegt Barnard, “zullen
nooit jong zijn. Dat laat de wereld niet toe.”
o
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op ooghoogte
Antonia Bird
Mark Cousins (The Story of Film )
schrijft maandelijks over films en
beeldassociaties. Deze maand: een
pleidooi voor het herzien van het werk
van de vorig jaar overleden cineaste
Antonia Bird.

Moderne Oliver Twist
Moeilijk voor te stellen dat het gelijknamige sprookje van Oscar Wilde
deels een inspiratie was voor Clio Barnards bittere The Selfish Giant. Toch is
dat zo: ook de Beste Europese Film van
de Quinzaine van Cannes 2013 gaat
over kinderen die niet mogen spelen.
Oscar Wildes aandoenlijke sprookje uit 1888
gaat over een reus die de kinderen verbiedt in
zijn tuin te spelen, er een groot hek omheen
zet en pas spijt krijgt wanneer hij leert dat
zonder kinderen de tuin is overgeleverd aan
de vorst, de sneeuw, de hagel en de noordenwind. Kitten (Sean Gilder) in The Selfish
Giant is ook een enorme vent en als je er
niets te zoeken hebt, ben je niet welkom op
het terrein van zijn ijzerhandel. Arbor (Conner Chapman), een brutaal opdondertje van
dertien, en zijn beste vriend Swifty (Shaun
Thomas) dwalen dan ook de meeste tijd door
het vervallen landschap rond Bradford; in de
regen en de kou, onder de koeltorens en
hoogspanningsmasten van de elektriciteitscentrale. Als er al sprake is van spijt, dan
komt die voor Kitten te laat.
De verpletterende tweede film van Clio
Barnard past in een lange traditie van Brits
sociaal-realistisch drama. Bradford, in West
Yorkshire, is een armoedige afzinkput van
een stad. Arbors moeder stelt af en toe een
bezorgde vraag en probeert er voor te zorgen
dat haar hyperactieve zoon zijn ADHD-pillen slikt, maar verder is ze vooral bezig met
haar eigen sores. Haar andere zoon, Martin,
is verslaafd, steelt Arbors pillen en komt met
enige regelmaat in aanraking met de politie.
De familie van Swifty zit diep in de schulden.
Zijn vader verkoopt nog snel het leren bankstel, voordat de deurwaarders ook dat meenemen. De zachtaardige Swifty wordt
bovendien veel gepest. Wanneer de driftige
Arbor hem te hulp schiet, worden de jongens
van school gestuurd.
Arbor vindt dat eigenlijk ook niet erg. In de
openingsscène van The Selfish Giant zagen
we de jongens al spoorwegkabels jatten. Kitten betaalt soms wel een paar honderd pond
voor goed schroot, zolang je de serienum-

Clio Barnard

mers maar van de gestolen waar haalt. Kitten
doet ook mee aan paardenraces. Swifty kan
goed met paarden omgaan en hoopt dat hij
als jockey een beetje geld kan verdienen voor
zijn familie. Arbor houdt het liever bij ‘scrapping’. Maar een enkele aluminium pan of een
roestige auto levert niet veel op. Hij droomt
van een veel grotere slag. Je ziet het moment
met groeiend afgrijzen naderen.
Conner Chapman en Shaun Thomas, geen
van tweeën geschoolde acteurs, zijn prachtig
gecast. De vriendschap wordt met veel
nuance getoond; van de gedeelde bravoure en
de bijna fysieke liefde voor elkaar tot de
kleine momenten van stekende jaloezie. De
jongens houden zich staande in een wereld
waarin volwassenen als Kitten zelfs kinderen
laten werken en ze dan ook nog belazeren.
The Selfish Giant doet daarin soms denken
aan een ander sprookje: Oliver Twist, al is de
toon van Clio Barnard er vooral één van compassie en weigert ze moraallessen te geven.
Uiteindelijk is Swifty’s liefde voor dieren
de doorslaggevende factor in The Selfish
Giant. Dat is, te midden van alle grauwheid,
wat verandering in gang zet. Daarmee
onderscheidt Swifty zich van de pestkoppen
op school en van Arbor, en lijkt hij zelfs even
de reus Kitten te beroeren. Dat te weten,
maakt dat je je aan het einde van The Selfish
Giant alleen nog maar dieper verslagen
voelt.
Barend de Voogd

»»»»»

The Selfish Giant groot-britannië, 2013 | Regie Clio Barnard | 95 minuten | met Conner
Chapman, Shaun Thomas | Distributie Cinéart |
Te zien op het iffr en vanaf 30 januari

Danny Boyle, Lynne
Ramsay, Stephen Frears,
Ken Loach, Clio Barnard,
Jonathan Glazer, Andrea
Arnold… de lijst van goeie
filmregisseurs die momenteel in het Verenigd Koninkrijk werkzaam zijn is
lang en tevredenstellend.
Dit is een portret van nog
een van de beste van de
Engelse filmmakers, Antonia Bird, met wie ik enige
tijd een productiebedrijf
heb gehad.
Haar eerste film Safe
(1993), die oorspronkelijk voor televisie gemaakt was, liet al meteen haar stijl en thema’s
zien: personages uit de arbeidersklasse en een
vorm van verhoogd realisme – het minimalisme
dat zoveel hedendaagse artfilms domineert
was niets voor haar. Een criticus van de London
Times schreef dat Safe je ‘op je knieën brengt’.
Birds volgende film, Priest (1994) en ook
haar tweede met acteur Robert Carlyle, die
haar klankbord zou worden, introduceerde
mannelijke erotiek in haar werk. Het verhaal
van een homoseksuele priester, voor internationale distributie opgepikt door Miramax die de
film in de Verenigde Staten stevig in de markt
zette en wereldwijd vertoonde, had doodsbedreigingen voor z’n regisseur tot gevolg.
Face (1997), alweer met Carlyle in de hoofdrol, was een soort van gangsterism-meetsDreyer, een zelfverzekerde film over geweld en
het menselijke gezicht tegen een politieke achtergrond. Birds films waren altijd al politiek, socialistisch, maar in 1999 bracht ze met Ravenous een widescreen meesterwerk uit, waarin
ze, wederom met Carlyle, een smeuïge genremetafoor vond voor haar kritiek op de moderne
maatschappij. Ravenous gaat over kannibalisme en met een snufje Sergio Leone en veel humor leek de film te zeggen dat wij elkaar, met al
onze hedendaagse consumptieve competitiedrang, langzamerhand verslinden.
Na de succesvolle tv-films Care (2000) en
Rehab (2003) reageerde Bird op 9/11 met Hamburg Cell. Het is veelzeggend dat de film niet
vanaf een afstandje naar de islamitische terroristen kijkt. Zoals de titel aangeeft wordt hun
verhaal vanuit hun perspectief, hun realiteit
verteld. Hij won prijzen, natuurlijk, zoals Birds
films altijd prijzen wonnen. Ze leken altijd beter
geïnformeerd dan veel andere films, relevanter,
dichter bij het vuur.
Maar prijzen en relevantie zijn soms niet genoeg. Bird bleef aan het werk voor de televisie,
maar vond het moeilijk om haar speelfilmprojecten van de grond te krijgen. Waarom? Omdat
ze te politiek was? Omdat ze een vrouw was?
Omdat ze tussen de wal en het schip van de artcinema en de mainstream viel? Wat ook de mogelijke verklaringen kunnen zijn, Bird stierf op
24 oktober 2013 aan de gevolgen van schildklierkanker. Ze heeft veel betekend voor de
Britse film (en nog meer voor de Britse theateren tv-productie). Retrospectieven van haar
werk zouden over de hele wereld georganiseerd
moeten worden.
Mark Cousins
Twitter @markcousinsfilm
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Het IFFR besteedt onder de noemer ‘How to Survive’ aandacht aan de manier
waarop mensen zich wapenen tegen onheil en ellende, mensen trekken zich terug
in schuilkelders, depressies en apathie. De internationale artfilm is doortrokken
van sociale misère. Wordt het niet weer eens tijd voor utopische vergezichten?
door Jos van der Burg


IFFR Waar is de utopische cinema?

Het recht

om te dromen
“U wordt bedonderd.” Wetenschapsjournalist Simon
Rozendaal draait er in zijn Het grote goed nieuws boek
geen doekjes om: “’s Ochtends en ’s avonds als u de
krant leest, wordt u bedonderd.” In het boek fileert Rozenzaal wat hij de moppermaffia en paniekmachine
noemt: instellingen die geholpen door de media uitdragen dat het alsmaar slechter gaat in de wereld. De wereld staat op het punt om aan oorlog, armoede en mi
lieuproblemen ten onder te gaan. Het experiment mens
is mislukt. Zou het? Rozendaal laat met cijfers zien dat
de mensheid de afgelopen decennia grote sprongen
voorwaarts heeft gemaakt. Op alle terreinen – van armoede tot kindersterfte, van milieu tot scholing – gaat
het beter in de wereld. Ook filosoof en journalist Rob
Wijnberg kraakt in zijn boek De nieuwsfabriek de media.
“Het beeld dat er geen vooruitgang in de wereld is, kan
met recht de grootste mediamythe van de moderne tijd
worden genoemd.” Natuurlijk: de media bestaan niet,
maar toch. Wie dagelijks kranten leest en nieuwsprogramma’s ziet, moet wel denken dat de wereld op de
rand van de afgrond staat. Uiteraard komt dat door de
definitie van nieuws – goed nieuws haalt zelden de media – maar het is verbazingwekkend dat we zo zelden
beseffen dat dit een vertekening van de werkelijkheid is.
Wie achter het slechte nieuws kijkt, krijgt een ander
beeld. Volgens een recent rapport van de Verenigde Naties halveerde het aantal mensen dat leeft van minder
dan 1,25 dollar per dag – het criterium voor extreme armoede – wereldwijd tussen 1990 en 2008 naar ruim 20
procent. De snelle daling is te danken aan de spectaculaire economische groei in Brazilië, India en China,
maar ook in Afrika daalt sinds het begin van dit millennium de extreme armoede. Ook gaan er meer kinderen
naar school, stijgt de levensverwachting en zijn veel
ziektes en aandoeningen die eerder dodelijk waren behandelbaar geworden. Geweld en oorlogen op mondiale
schaal zijn sterk afgenomen. Wie het niet gelooft, moet
het boek The Better Angels of Our Nature van de Canadese taalkundige en psycholoog Steven Pinker lezen.
Wie geen tijd heeft voor de elfhonderd pagina’s tellende
historische studie over de afname van geweld, kan zich
ook laten overtuigen door Pinkers TED-lezing over ‘de
mythe van geweld’.

Repeterende breuk

Dat er vooruitgang is in de wereld, blijft niet alleen goed
verborgen in de media, maar ook op filmfestivals. Het
International Film Festival Rotterdam signaleerde
schijnbaar zoveel films waarin mensen zich wapenen en
terugtrekken, in plaats van de wereld in gaan, dat het er
dit jaar onder de noemer ‘How to Surivive’ een heel themaprgramma aan wijdt. En ook in de andere programmaonderdelen zullen er ongetwijfeld ook weer tientallen
films te zien zijn die de kijker somber naar huis sturen.
Gezinnen zullen een hopeloze strijd tegen armoede voeren, perspectiefloze tieners zullen in de goot belanden,
vrouwen zullen seksueel geëxploiteerd worden, arbeiders zullen tegen een hongerloon werken en immigranten zullen tegen vreemdelingenhaat vechten. Toen deze
sociale cinema in de jaren zestig opkwam, waren deze
films nuttig. Ze legden een onbekende wereld bloot,
omdat veel sociale ellende zich afspeelde in verborgen
uithoeken, die in de bioscoop en op de tv onzichtbaar
waren. Het in de schijnwerpers zetten van de achterkant
van de samenleving zorgde soms voor een schokeffect.
Een klassiek voorbeeld is Cathy Come Home van Ken Loach in 1966. Het aangrijpende tv-drama over een vrouw,
die doordat haar man werkloos wordt, terechtkomt in
wat tegenwoordig de armoedeval heet, vervolgens met
haar kinderen als dakloze op straat belandt, waarna de
kinderbescherming haar haar kinderen afpakt, werd bekeken door twaalf miljoen (!) Britten (een kwart van de
bevolking) en riep een storm van protest op. Plotseling
drong het tot velen door dat mensen buiten hun schuld
in een vrije val kunnen belanden. Cathy Come Home
leidde tot meer aandacht voor huisvestingsproblematiek en hulp aan daklozen. Na deze film volgde in Engeland, maar ook in andere landen, een stroom sociale
drama’s. Hoe ellendiger hoe beter, leek soms het uitgangspunt. Sociale drama’s werden een genre, waarvoor
in Engeland de naam ‘kitchen sink’ (gootsteen) werd bedacht. Het idee achter deze films was kijkers bewust
maken van sociale ellende om zo tot sociale veranderingen te komen. Een halve eeuw later weten we dat dat
laatste zelden voorkomt. Er zijn duizenden sociale drama’s gemaakt, maar slechts weinigen leidden tot sociale
veranderingen. Het zichtbaar maken van ellende en het
oplossen ervan zijn verschillende zaken. Het roept de

Blutgletscher

vraag op hoe zinvol sociale cinema (nog) is. De vraag is
des te urgenter, omdat de informatieve waarde van deze
cinema in de afgelopen decennia sterk is afgenomen. In
het zichtbaar maken van ellende in alle uithoeken van de
wereld heeft televisie de taak overgenomen van film.
Toch doen veel makers van sociale drama’s alsof ze dat
niet weten. De sociale cinema is sleets geworden. Variaties op dezelfde grondtoon. Een repeterende breuk.

Uitzichtloze ellende

Anders dan vroeger is ons probleem niet dat we niet
weten wat er speelt in de wereld. We weten dat juist tot
in detail, maar we voelen ons machteloos. Het woord
‘Syrië’ zegt genoeg. De traditionele sociale cinema is
uitgewerkt. Het erin hameren van ellende had in het
verleden zin, maar voelt nu als een format. Daarbij
werkt het bij sociale drama’s als bij drugs: het moet
steeds heftiger om nog effect te sorteren. Het resultaat
is shockcinema, de sociale werkelijkheid als een horrorkabinet. Ze laten zien dat er gruwelijke dingen gebeuren
op de wereld, maar dat wisten we al. Waarom willen wij
die films eigenlijk zien? Het mooie antwoord is dat we
dat doen uit liefde voor onze medemens. Uit betrokkenheid bij het leed van anderen. De neurobiologie en
-psychologie leert iets anders. Het kijken naar ellende
in films geeft om twee redenen een goed gevoel: we zijn
blij dat wij niet in zo’n ellendige situatie verkeren (“Ik
heb het nog niet zo slecht getroffen”) en de opgewekte
empathische gevoelens maken in de hersenen het ‘ik
voel me fijn-stofje’ oxytocine aan. Met andere woorden: van sociale ellende-films wordt de kijker beter,
maar niet degenen over wie deze films gaan.
Het is tijd dat filmmakers zich laten inspireren door
een andere stroming uit de jaren zestig. Naast de sociale
cinema ontwikkelde zich in die tijd een utopische cinema.
Een cinema van inspirerende vergezichten. Een cinema
die kijkers niet in ellende onderdompelt, maar een perspectief biedt en appelleert aan verbeeldingskracht. Door
filmmakers als Jean-Luc Godard belandde deze cinema
snel in een doodlopende steeg, doordat zij abjecte ideologisch-politieke stromingen als het maoïsme als lichtend
voorbeeld zagen. De utopische cinema werd niet ten onrechte geassocieerd met gevaarlijke politieke naïviteit,
waardoor hij op de schroothoop van de filmgeschiedenis
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belandde. Begrijpelijk, maar ook jammer, want daarmee
werd het kind met het badwater weggegooid. Niemand
wil in een dystopie leven, zonder perspectief is het leven
zinloos. Filmmakers weten dat ook, maar toch blijven
vooral artfilmers ons daarmee confronteren. Ze schetsen
een wereld waarin we van alle kanten bedreigd worden.
Het Filmfestival Rotterdam versterkt dit gevoel met het
programma How to Survive. Het bevat films over personages die in extreme omstandigheden een overlevingsstrijd voeren. Klinkt bekend? Inderdaad: het programma
speelt leentjebuur bij het horrorgenre. Zoals de Spaanse
film La cueva, waarin een groepje jongeren komt vast te

zitten in een grot, en het Oostenrijkse Blutgletscher,
waarin op een gletsjer door milieuvervuiling gecreëerde
bloeddorstige mutanten opduiken. Sneeuw en ijs kleuren
snel rood. Dystopische griezelcinema, aanbevolen voor
iedereen die op de eindtijd zit te wachten.

Leefcommune

Maar misschien zijn we uitgekeken op die hel en verdoemenis-films. We willen films die niet alleen een beroep doen op onze empathie (“oh, wat verschrikkelijk”), maar ook op onze hersenen. Die onze verbeelding
stimuleren en originele ideeën spuien. Die laten zien

dat er andere mogelijkheden zijn in het leven dan in de
ratrace mee te rennen. Die nadenken over andere samenlevingsvormen dan de kapitalistische. Die het soort
vragen stellen dat de Duitse regisseur Julian Radlmaier
stelt in een toelichting op zijn film A Proletarian Winter’s Tale, waarin drie Georgische schoonmakers en een
decadent gezelschap in een oud Duits kasteel met elkaar
in botsing komen. Radlmaier vraagt zich af wat voor
verhalen filmmakers nog kunnen vertellen over ontsnappingsmogelijkheden uit de kapitalistische klassensamenleving. “Wat kan er nog worden gedaan in een
tijd dat er geen geldige modellen voor actie meer zijn?
Waarin emancipatie een geschiedenis van desillusie is.
Waarin alle overgeërfde verhalen in teleurstelling of
zelfs catastrofes schijnen te eindigen.” Je hoeft het niet
eens te zijn met Radlmaiers sombere visie om deze vragen belangrijk te vinden. Dat Radlmaiers vragen interessanter zijn dan zijn film, die op het filmfestival Rotterdam te zien zal zijn, doet niets af aan de zinnigheid
van het zoeken naar ontsnappingsroutes. Er zijn meer
van zulke films in Rotterdam, maar ze moeten met een
lampje worden gezocht. Zoals de geconstrueerde documentaire A Spell to Ward Off the Darkness van Ben Russell en Ben Rivers. De film volgt een man (de muzikant
Robert A.A. Lowe) van een leefcommune in Estland
naar de bossen van Finland, met als eindpunt een rockclub in Noorwegen, waar hij optreedt met een band.
Ook deze film onderzoekt een andere manier van leven
dan ondergedompeld worden in een op hol geslagen
consumptiemaatschappij. Natuurlijk: de wereld zal
nooit een utopisch paradijs worden, maar zonder verbeeldingskracht, dromen en gedurfde vergezichten
leefden we nu nog in grotten.
o

How to Survive… and beyond
In ‘How to Survive’ verzamelde het
IFFR een aantal films waarin mensen
zich wapenen tegen de kwalen en kwaden die de moderne wereld lijken te
teisteren. Hieronder vier tips voor
films die in plaats van een defensieve
houding te kiezen zonder cynisme durven dromen van Utopia.

Grigris

Mahamat Saleh Haroun | Saturday Night Fever
in N’Djamena. Grisgris is een jonge man uit
Tsjaad, die ondanks een verlamd been kan
dansen als de beste en elke avond op de
dansvloer de zwaartekracht van zijn bestaan
weet op te heffen. Overdag probeert hij geld
te verdienen om de ziekenhuisrekening van
zijn zieke stiefvader te betalen, uit handen
van de benzinemaffia te blijven, voor wie hij
af en toe smokkelklusjes oplost, en wil hij als
in een echt sprookje ook hoertje Mimi een
beter bestaan geven. Dat vinden ze in deze
moderne film noir van de regisseur van
Daratt (2006) en Un homme qui crié (2010) in
een utopische dorpsgemeenschap die, in de
woorden van de regisseur “zowel herinnering, droom als toekomstvisioen is”.

A Spell to Ward off the Darkness

Ben Rivers & Ben Russell | Onconventioneel
drieluik dat ons meeneemt van een com-

mune op de Lofoten-eilanden naar de totale
eenzaamheid van de Finse bossen en de
dreunende oer-drones van een Noors death
metal-concert. De drie delen van de film
worden bijeengehouden door de aanwezigheid van gitarist Robert A.A. Lowe, getuige,
slaapwandelaar, hoofdrolspeler. Op een
intrigerende manier confronteert de film de
toeschouwer met eenzaamheid en collectivisme als opties voor leven en samenleven
(thema’s die in films van zowel Rivers als
Russel een belangrijke rol spelen). Maar A
Spell… is vooral een bezwerende en betoverende mentale reis van zonsopgang naar het
uitdoven van de laatste vlammen, een
manier om van de filmische ruimte een plek
te maken om te schuilen.

E agora? Lembra-me

Joaquim Pinto | Meer nog dan een drie uur
durend egodocument over het jaar waarin de
Portugese filmmaker, geluidsman en producent Joaquim Pinto zich overgaf aan een
behandeling met een experimenteel medicijn tegen HIV, is E agora? Lembra-me een
film over hoe kunst je leven kan redden. En
meer nog dan dat durft regisseur Pinto zelfs
in zijn meest wanhopige momenten een per-

Night Moves

Kelly Reichardt | Alternatieve manieren om te
leven en te overleven spelen in alle films van
Kelly Reichardt (Old Joy, Wendy and Lucy,
Meek’s Cutoff) een rol. In Night Moves confronteert ze haar hoofdpersonen (drie fanatieke milieuactivisten) voor het eerst (en heel
plotgericht) met de gevolgen van hun handelen. Jesse Eisenberg, Dakota Fanning en
Peter Sarsgaard staan voor het dilemma van
alle idealisten, namelijk: revolutie of evolutie? En wat te doen als de revolutie je van je
pad afbrengt?

A Spell to Ward of f the Darkness

spectief te hebben dat niet alleen mensenlevens, maar zelfs de eeuwen overspant. Rode
draad daarbij is De Aetatibus Mundi Imagenes (The Illustrated Ages of the World) van de
zestiende-eeuwse Portugese schilder en
humanist Francisco de Holanda, een soort
geïllustreerde atlas van de wereld, bij Pinto
een metafoor voor de transcenderende
troost van de kunst.
dana linssen
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IFFR Johan Grimonprez Laten wij

onze tuin bewerken
Met het simpele maar veelbetekenende advies ‘Il faut
cultiver notre jardin’ (laten wij onze tuin bewerken) eindigde Voltaire zijn Candide, ou l’optimisme. De zin is op
het lijf geschreven van de Belgische kunstenaar en filmmaker Johan Grimonprez (d.i.a.l. HISTORY, Double
Take). Op een Grieks eiland neemt hij deel aan een ‘transitiegroep’, en met zijn vlog ‘On Radical Ecology and Tender Gardening’ wil hij een nieuwe, praktische invulling
geven aan de sleets geworden begrippen ‘participatiesamenleving’, ‘duurzaamheid’ en ‘innovatie’. Hij staat daarmee midden in de discussie over de bijdrage die één enkel
mens kan leveren aan de grote problemen van deze tijd.
Het speelt in op de groeiende behoefte aan goede ideeën
in plaats van doemdenken en afstandelijk cynisme.
Sinds kort woont Johan Grimonprez deeltijds op het
Griekse eiland Andros, waar hij deel uitmaakt van een
groep mensen die een andere samenlevingsvorm voor
ogen hebben. Een soort Utopia van John de Mol maar
dan zonder het massa-amusement. “De transitiegroep
op Andros bevindt zich echt nog in de kinderschoenen”,

Het IFFR vraagt zich af ‘How to Survive’ en laat een
bedreigde wereld zien. De Filmkrant ging op zoek
naar vergezichten en ontmoette de Belgische kunstenaar en filmmaker Johan Grimonprez die nieuwe idealen in praktijk brengt in een ‘transitiegroep’ op het
Griekse eiland Andros. 

door Mariska Graveland

e-mailt Johan Grimonprez desgevraagd. Documentaire- en programmamaker Jos de Putter superviseerde recent ook al een reportage over een soortgelijke gemeenschap op het eiland Euboea in Midden-Griekenland die
daarmee buiten het Griekse systeem treedt (online te
zien op De Correspondent). Grimonprez kende deze naburige gemeenschap nog niet maar het zal geen toeval
zijn dat juist in Griekenland serieuze alternatieve samenlevingsvormen ontspruiten uit de kaal gemaaide
bodem.
De laatste tijd houdt Grimonprez zich ook bezig met
zijn vlog On Radical Ecology and Tender Gardening, een
WeTube-o-theek met video’s vol met vernieuwende
ideeën over permacultuur, genetisch gemanipuleerde

voeding, time banking, alternatieve energieën, biopiracy, biotecture en architectuur. Grimonprez geeft ook les
over Radical Ecology and Tender Gardening aan kunststudenten in New York.
Grimonprez: “De bedoeling is dat deze WeTube-otheek wellicht gaat uitgroeien tot een film, maar dat is
eerder een project voor 2015.” In plaats van ons blind te
staren op wat we niet willen, zou die film de vaak vergeten vraag moeten stellen: wat willen we dan wel? Het
moet een andere omgang tonen met voeding, kleinschalige landbouw, nieuwe energiemodellen en economische modellen, en andere vormen van educatie. De
grote oplossingen komen niet van bovenaf, maar vanuit
lokale initiatieven, is de kern.
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Wortel

Het woord ‘radicaal’ uit On Radical Ecology and Tender
Gardening moet letterlijk worden opgevat: in de etymologische betekenis van ‘wortel’ of geworteld zijn
(‘radicalis’). Belonging, het thuishoren op een bepaalde
plek, wordt de laatste tijd herontdekt, eerst als reactie
op de losgeslagen jaren 90, maar steeds meer als elementaire menselijke behoefte. Grimonprez vindt dat
die eigen plek ingepalmd dreigt te worden door economische privatisering. Zijn idee van de tuin als publieke
ruimte is hier een reactie op. Een tuin is volgens hem
ook iets is wat je – net als een gemeenschap – moet verzorgen en de nodige tijd en aandacht moet geven om te
groeien. De tuin geldt ook als metafoor voor de vlog zelf,
met verschillende plekjes, schuilhoekjes, de schaduw
van een boom als plekje om tot rust te komen.
Een transitiegroep als paradijs bestaat natuurlijk
niet, paradijs betekent zelfs oorspronkelijk om-muren
in het Perzisch, zodat je het ook kunt opvatten als een
plek die anderen uitsluit. Dat gevaar erkent Grimonprez, het doel moet juist altijd omsluiten zijn. Het idee
van woongroepen heeft de slechte reputatie uit de jaren
70, met egocentrische, zoekende bewoners die vooral
met hun eigen ontplooiing bezig leken (zie ook Franca
Treurs roman De woongroep), enigszins van zich afge-

schud. Tegenwoordig trekt het, bijvoorbeeld onder de
naam ecodorpen, steeds meer mensen aan, waarbij onvrede rond overconsumptie, overvolle agenda’s en toenemende eenzaamheid vast een grote rol zullen spelen.
Maar veel mensen gedijen helemaal niet in een groep, of
gebruiken anderen het liefst om ze voor hun karretje te
spannen. Daarom hoef je natuurlijk ook niet in een
groep te wonen, want tegenwoordig zijn er zogenaamde
Transition Towns, een beweging in gang gezet door de
Brit Rob Hopkins, die wijken, kleinere plaatsen en steden wil stimuleren om veel meer lokale samenwerkingen aan te gaan om zelfvoorzienend te worden in bijvoorbeeld energieopwekking, zo is op Grimonprez’ vlog
te zien.

The Simpsons

Momenteel werkt Grimonprez aan zijn nieuwe film The
Shadow World over corruptie en wapenhandel, gebaseerd op het boek van Andrew Feinstein waarin de cover-ups van schimmige wapendeals tussen onder andere de Britse en Saoedische overheid worden uitgediept.
Met het multimediaproject The Shadow World wil hij
laten zien hoe de wapenhandel werkt, hoe het de buitenlandpolitiek beïnvloedt, de democratie ondermijnt
en corruptie in de hand werkt. Als een onvermijdelijk
gegeven is het in alle lagen van de maatschappij doorgedrongen, zelfs in onze psyche, aldus Grimonprez. Maar
omdat hij niet alleen wantoestanden wil aanklagen,
zocht hij ook naar mogelijke alternatieven, verzameld
op On Radical Ecology and Tender Gardening. Zijn vlog

is een verzameling clips met vernieuwende ideeën voor
ecologische problemen die hij bijeensprokkelde op het
web en in archieven, onderverdeeld in de zes categorieën Biotecture, Guerrilla Gardening, Transition World,
Radical Ecology, Off the Grid en Education. Het videomateriaal komt uit verschillende bronnen, er zijn onafhankelijke tv-documentaires, nieuwsfragmenten, gefilmde lezingen en animatiecartoons, zoals de door
Bansky geregisseerde openingsscène van een aflevering
van The Simpsons over een Aziatische sweatshop. Ook
is er nieuw werk van Zacharias Kunuk (Atanarjuat, The
Fast Runner), de Inuit uit Arctisch Canada die met zijn
film Inuit Knowledge & Climate Change lokale bewoners
hun kennis over klimaatverandering laat delen.
In een vlog wordt ook dieper ingegaan op het idee
van time banking waarvan Edgar Cahn een eerste variant had uitgedacht voor gebruik in de gevangenis. In dit
systeem worden werkuren uitgewisseld in plaats van
geld. Cahn laat zien dat dit is ontstaan vanuit een sociale structuur en niet uitsluitend vanuit een economische
noodzaak. Een ander voorbeeld zijn de zaadbanken die
in India zijn opgezet. Ze functioneren niet via commerciële exploitatie, maar vanuit de infrastructuur van een
lokale gemeenschap, koren op de molen van transitiegroepen als die van Grimonprez. Het wachten is op de
eerste film die over Andros gemaakt zal worden.
De vlog is te vinden op

johangrimonprez.com
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LES FILMS DU WORSO PRESENTEERT

L’INCONNU
DU LAC
een film van ALAIN GUIRAUDIE
★★★★
The Guardian

★★★★

Vanaf 16 januari
in de filmtheaters

Le Monde

★★★★
De Morgen

‘SPANNENDE, HITSIGE MAAR VOORAL OOK
INTELLECTUEEL EN ARTISTIEK BEVREDIGENDE
GAY-MYSTERYTHRILLER’

★★★★ Focus Knack

PIERRE DELADONCHAMPS
CHRISTOPHE PAOU
PATRICK D’ASSUMÇAO
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www.cinemien.nl

de Filmkrant

illustraties typex

#362 februari 2014

Slow Criticism Project 2014

‘The Time is

3000 Years
in Europe’

2014

is the year

of the European

Elections, but what will we be voting for? Will out votes be threatened by local politicians driven by fear, control and self-interest?
Will our votes be bought by a capital too abstract to be converted into
euros? Or will we be guided by the powers of water, wind and sun,
which know no borders?
When the International Film Festival Rotterdam announced its
central theme for 2014 to be a European ‘Grand Tour’ all we could
think was: What Europe? Which Europe? Where Europe? Who
Europe? We realized that, according to the Dutch Ministry of Foreign
Affairs on December 13th 2013 the European Union counted 36 (aspirant) countries. And that over the years the IFFR had shown films
from most of these countries, making them strange and familiar,
close and far away at the same time. But we’ve been there, we’ve seen
there. They made us Europe.
For the 2014 Slow Criticism Project we’ve invited critics and writers from all these 36 nations to write a guest column in this wonderful euro-English that is our lingua franca about the state of cinema in
their country. And since cinema is so closely related to who we are,
what we feel, what we dream, we’ve asked them to write about that
too. We weren’t looking for facts & figures, for economics & industry,
but for a snapshot, some instantaneous, and haphazard exposure, an
examination of the cinematic pulse, a shipwrecked treasure from the
tidelines, a message from the fault lines of history and the trenches
of life. We asked them to be foreign correspondents in their own
countries, travelling ambassadors in the realm of cinephilia, to lend
us their ears and eyes and hearts and other senses to become the
intelligences of this weird and wonderful beast that is Europe.
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What do we talk about when we
talk about Europe? Is it a continent, a union, a myth? Is it a living
utopia where passage is free and
our songlines date back to the
times when supreme god Zeus
abducted a Phoenician princess
and made her his lover? Is she a
loved one or scorned because
she was taken by greater powers
than her own?

All these texts are written with the urgency of poetry and personal
politics; together they make up for an impossible travel guide, an
imaginary map, an underground network with rivers and passageways that connect and create loopholes in time. This special dossier
couldn’t have been compiled without the help of friends and friends
of friends willing to write. Let that comradeship be our resistance.
And if you miss reports from one or two countries it’s because even in
these days of instant interwebs some words need their own time.
We’ll make sure to add them online. And please do not hesitate to
send us your own thoughts if you feel they’re missing. Let our joint
Project Europa be a thorn in the side, a thorn in the crown and a
crown on the head of this fantastic monster that is Europe too.
We’ve long been looking for an appropriate title for this year’s project. From the beginning on these lines from the poem ‘Aubade’ by the
Dutch/Flemish poet Benno Barnard shimmered above our horizon:
“The day is white as dough.
I stare with stinging eyes
at the gods’ gold watch,
hung between the fraying clouds:
the time is three thousand years in Europe.”
And there we rediscovered our ancient motto. Which is also an ageless password. Take your compass and knapsack. Let’s go discover
the world. On a troubadours trail. Let this be our ‘aubade’, our morning love song to you.
Dana Linssen is Editor in chief of de Filmkrant

P.S. And then you ask me dear friend, what
is going on in The Netherlands? Should I
tell you that we had a film in the Cannes
Competition last year – Alex van Warmerdam’s Borgman – and that that hadn’t happened in 38 years? Can you imagine that?
And that Nanouk Leopold’s It’s All So Quiet
opened the Berlinale’s Panorama Special.
Yeah, we were somewhat proud. And then
disappointed all over again that the general
audiences rather went to see homegrown
pick-and-mix romantic comedies. And that
the film establishment squabbled about tax
rebates and awards for box office achievement. Should I remind you that we come
from the country with some of the best clouds and skies and oh that mesmerizing
bleak winter’s light above the endless horizons but that we somehow fail to imagine
adventurous panoramas and fearless views?
And that like every other year the gap was lamented between the audience’s darlings and
the critic’s favourites? Should I really repeat
that we come from a flat country so gaps
need to be evened out? We turned over some
earth instead and hope you like what you see.
It’s fruitful and fertile and full of life.
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United Kingdom
It was bureaucratic. It was expensive. It included a farcical
test on how to be British. But it was easier for me than for
many. A migrant from a Queen’s colony, New Zealand, I was
doing it by choice (for access to a European richness of arts I
could only dream about when younger), and I’d been trained
in Englishness by my grandmother’s nostalgia. Still, the differences disorient. There’s a neurosis stemming from Britain’s harsh class divisions that’s all-pervasive yet unspoken
– and which permeates its cinema.
Take Clio Barnard’s The Selfish Giant, favoured by British
critics last year. Set in a murkily grey northern England, it’s
about about brutish council estate destitution like her prior
The Arbor, but is less formally inventive. She based the story
of two wretchedly exploited scrap-scavenging boys on a Victorian tale by Oscar Wilde, but stripped away the spiritual
aspect for unmitigated dead-end squalor. Sure, it’s technically well-executed. But it lacks vision in its by-the-book
adherence to an entrenched tradition of Social Realism that
offers little nowadays beyond cathartic release through pov-

Austria

“Well, no”,

I say. “There’s nothing to be proud of.” And I immediately
realize how Austrian I sound. “I mean: I didn’t do anything.”
Austrian again. National minority-complex and historical
guilt slipping into daily conversations, thank you.
We are standing outside a restaurant during the Hamburg
Film Festival, smoking cigarettes and talking about Michael
Haneke. The nice young woman, a director from Beirut, has
just congratulated me on the recent international success of
Austrian cinema. I apologize for my reaction and try to
explain, more to myself than to her, I guess: “I can’t feel
proud about anything to which I didn’t contribute.” But
maybe I want to say: I don’t even know what being Austrian
means.
“So, what are you then?” Just minutes before, still at the
table, another director, from Uruguay, no, Israel, no, Brazil,
and of German descent, had thrown that question back at
me, without answering it himself. Now, smoking that cigarette, I flash forward through Haneke’s films, and they set me
in a morbid mood, which I love. Contently, I conclude that I
might be Austrian after all, as, for example, I don’t find it the
least bit awkward that Haneke kept the ‘torture couch’ from
the set of Funny Games for his own living room, because hey,
it’s nice and comfy.
With three of my four grandparents being from different
countries, I’m actually prototypically Viennese. With a

I became a UK citizen recently.

erty tourism for privileged-class guilt. More interesting was
Joanna Hogg’s unsettling, playfully idiosyncratic and darkly
witty take on post-industrial malaise Exhibition, about the
marital tensions of an artist couple who are trying to sell
their stark modernist home but are anxious to part with the
haunting residue of its former, happier, tenants.
Other recent sparks of gleaming regeneration include
Andrea Arnold’s adaptation Wuthering Heights, which tore
through the stuffy period-drama mould the UK’s also known
for with its startling sensory assault. Amid the rise of
co-production funding Steve McQueen has taken his bold
renegade tendencies to Hollywood and gone more commercial in style – but retained his will to challenge the status quo
– with 12 Years a Slave. Riffing with innovative flair on
England’s diffident attitude to continental Europe in its tale
of a meek sound artist who travels to Italy to create effects for
a giallo horror, Peter Strickland’s Berberian Sound Studio
was an odd, darkly parodic delight.
Perhaps the most startling take on the nation last year was

Ben Wheatley’s absurdist, unabashedly gruesome A Field in
England. Brimming with wild invention, but raggedly
imperfect, it received mixed responses. In ghostly blackand-white, it’s set during the 17th-century English Civil
War, and throws an alchemist’s assistant together with army
deserters. The mercenaries, habitually limited by desperation, mock astronomy and scrying as badly paid affectations.
It’s only after they consume magic mushrooms that kaleidoscopic images of collective history flood forth.
Does it really require a radical shift in consciousness – or
funding security – for risk-taking experimentation? Two
years ago, prime minister David Cameron grotesquely called
for profitability to be the yardstick for our cinema. But commercial pragmatism, raised above all else, kills vision – the
lifeblood that keeps us human. We need to speak up for the
brave.
Carmen Gray is Film Editor at Dazed & Con-

strong and ever-growing generation of young Austrian filmmakers from a so-called ‘multinational’ background, migration is a current ‘fashion topic’ at Austria’s film commission
and comparable funding institutions.
I recall Nikolaus Geyrhalter’s latest film Abendland (2011), a
quietly powerful essay about this multifaceted beast called
Europe. And also Arash and Arman T. Riahi come to mind,
who have been dealing with the realistic sides of a meltingpot utopia for years now. Suddenly, Haneke is speaking to me
again, from a recent interview: “Third world cinema is much
more interesting now, because they have real problems they
want to fight against.” Although I would never deny the
problems Austria and its neighboring countries are facing,
maybe Haneke and I would agree on a certain Austrian laziness when it comes to revolutions.
I might have been thinking out loud, because now everybody around me is talking about the burger-index. It strikes
me to hear once more how precarious living standards are
everywhere, and how poverty is a threat to many of us. The
dawning New Age of capitalism is indeed a topic Austrian
cinema tackled as well, Daniel Hoesl’s Soldate Jeannette
(2013) being the most recent example, and let’s not forget
that Ulrich Seidl is currently working on his new film, a
period piece about a 19th century Austrian Robin Hood called
Grasl.

“I’m a terrible tour guide”, I warn my co-smokers when
they tell me they will attend the Viennale in a few weeks. “I
hardly ever find my way and have no idea where I am most of
the time.” Maybe I’m not Viennese or Austrian but European, after all, and maybe that’s a feeling I share with a new
generation of Austrian filmmakers. And to my defense: Who
has the map of Europe in their heads anyway?

fused magazine and a freelance film critic for
Sight & Sound and The Guardian , among others

Alexandra Zawia (@alexandrazawia) is
co-editor of the film section of the Wiener
Zeitung and a freelance contributor to Ray ,
Furche and others

Estonia

In many ways

Estonia has spent the last few years trying to replicate the
success it had in 2007, when Kadri Kõusaar’s Magnus premiered at Cannes, Ilmar Raag’s Klass was unveiled at Karlovy
Vary and Veiko Õunpuu’s Autumn Ball (regularly voted by
domestic critics as the best modern Estonian film of all time)
was first screened at Venice. There’s always been a lingering
sense of regret that Estonia was not able to capitalise on this
success in the way that for instance Romania was able to.
2013 saw new releases from all three aforementioned k
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Turkey

There is a thread

of melancholy embedded in Turkish cinema. From the mid90’s, when it witnessed a remarkable resurgence, a new generation of filmmakers has been injecting melancholia into
their narratives. They portray characters searching for a
modern identity and longing to belong, and tell stories of
struggle and homesickness. Bearing traces of the melodramatic tradition of the Yeşilçam era, Turkish cinema’s golden
age, what binds these films with different styles and contents
is a feeling of melancholy running through them.
We cannot merely define this melancholy as a disease of
the soul. It is a human condition shaped by social and cultural forces, a discomfort where the subject is incapable or
unwilling to conform to social rules and customs. This condition can even lead to a collective dissent. Both urban and
rural stories of the New Turkish Cinema reflected feelings of
apathy, boredom and sorrow. As the most celebrated director
of this movement, Nuri Bilge Ceylan’s minimalist cinema
does not romanticize the simple and slow-paced rural life,
nor does it use the timeless rural landscape to catch his char-

acters’ discomfort. It’s more like an inward-looking mood,
evident in his films Clouds of May and Distant, but also in
Three Monkeys, a noirish tragic tale of a working-class family
in Istanbul.
Melancholy is combined with a guilt-complex in the cinema of Zeki Demirkubuz, one of the pioneering auteurs of
the same wave. His masterpiece, Innocence, tells about the
misery of three characters cast out by society. Trying to
grasp the dark side of modern man, Demirkubuz is always on
the side of his ‘losers’. The melancholy in Innocence can be
considered as both lamenting the loss of love and constructing the rural as an escape from big city melodrama. While
Yeşim Ustaoğlu explores tristesse in dramas unfolding in
families, lack of communication and detachment from one’s
home, Reha Erdem’s cinematic sensibility is honed at his
captured moments of great beauty, where the melancholic is
more poetic.
In the 2000’s the dividing line between rural and urban
became less clear. The meanings attached to these terms are

evolving, so the dynamics of urban and provincial characters’ became a principal cause of aggravating inner melancholies. For instance Mahmut Fazil Coskun’s 2013 film
Yozgat Blues tells the story of Yavuz, a musician from Istanbul forced to relocate to a Turkish province, in a bittersweet
mood. Another example is Onur Ünlü’s fantastical fable
Thou Gild’st the Even, about a barber who falls in love and
tries to make sense of life in a village where all the residents
have supernatural powers. As a postmodernist film with the
tagline “man is created from anxiety”, it takes the mix of
melodrama and absurdity to a new level.
Sure enough, 2014 will also show new characters who cannot cope with socio-economic norms, fast changing realities
and expectations of capitalist happiness.

o directors and their films provide an interesting snapshot
of a cinematic landscape pitched between commercialism
and experimentation. Kõusaar’s The Arbiter is an intriguing
piece about a nebbish man who decides he’s the moral arbiter of what is right and wrong. A cross between a standard
serial killer genre affair and a treatise on notions of good and
evil, the film is an ambitious (and sometimes flawed) piece
full of surreal touches and glorious moments. The darkness
in Kõusaar’s film certainly tested some audiences.
This polarisation was echoed in Õunpuu’s Free Range, the
tale of a film critic who discovers he’s going to be a father and
consequently struggles with his place in society and hedonistic impulses. Also falling between two genres (this time a
relationship drama and philosophical essay examining modern life) the film delighted and enraged audiences equally; to
me, it was a mesmerising and thoughtful piece of work riddled with stylistic flourishes. Raag’s Kertu was an altogether
more classical affair, in which a sheltered woman falls in love
with the village drunk. It managed to gain great respect both
at home and abroad with numerous popular festival showings.
Perhaps the most successful film of the year was Georgian
director Zaza Urushadze’s Tangerines, a Georgian/Estonian
co-production that follows an Estonian farmer who takes in
two wounded soldiers at the height of Abkhazia war in 1990.

Full of subtle humour and some heartbreaking moments, it’s
been lauded at international festivals and has proved massively popular amongst Estonian audiences.
These examples show a national cinema that is still struggling to find an identity yet often brave in searching for new
ideas. With a new generation of filmmakers poised to make
their marks in the next few years – with many wanting to see
if genre cinema can work in Estonia as it has in Lithuania,
where Vanishing Waves became one of the most internationally successful Baltic films of the past few years – Estonian
cinema may garner a new appreciation. The question will be
whether this time it can be capitalised on.

year of systematic deterioration of living conditions in a large
part of the world. Another year of increased social, racial,
sexual and cultural inequalities in local and global contexts.
Another year of destruction and looting of public property,
social welfare and benefits that the working class struggled
to gain after WWII. Another year of arrogant blackmailing of
national political elites, serving only the transnational capital elites. Another year of weakening the already weakened
ties between communities, generations and individuals.
Another year of spreading epidemics of depression, anxiety,
indifference and other pathologies that mark the futility of
human lives under neo-liberalism. Another year of cynical
euphemisms and heinous lies to justify historical crimes and
upcoming injustices. Another year of senseless mass spectacles and conservative quasi-utopias represented by social
networks and the Internet. Another year of strengthening
fascism and sclerotic reactions of the liberal left. Another
year of imperialistic wars, feudalisation of the ‘developing
worlds’, globalization of poverty, new diseases and deadly
climactic occurrences. Does it still make sense to make,
show, think cinema in Europe 2014? Probably more than
ever. Or just the same.

Laurence Boyce (@LaurenceBoyce) divides
his time between Tallinn and Leeds and is a
contributor to Little White Lies and The Baltic Times , among others

Slovenia

Europe?

2014? Merely another year that will be marked by the dominance of capital in all spheres of social and individual life.
Another year of exploitation of human creativity for private
profits of a microscopically small class of parasites. Another

Müge Turan is head of film programming
at the Istanbul Museum of Modern Art and
a freelance film critic for a variety of
publications

I Feel S(love)nia Film tip: Karpopotnik
(Matjaž Ivanišin)
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Italy

2013 will go down in

Italian film history as an exceptional year. For starters, theatrical exhibition showed an upward trend in admissions (6.5%
up on the previous year). The locomotive was the comedy
Sole a catinelle, seen by nearly 8 million people – an all-time
record for a domestic production. The film uses the successful formula of placing a stereotypical character in a story that
reflects everyday life in contemporary Italy. Certainly more
interesting than the usual confections designed for release
for the Christmas holidays, Sole e catinelle does however
appeal to that same audience.
On another level altogether is Paolo Sorrentino’s La
grande bellezza. Presented in competition at the Cannes Festival, the film succeeded in bridging the gap between auteur
cinema and the box-office. Following his none-too-happy
attempt to reach beyond national borders with This Must Be
the Place, Sorrentino returns with a meditation on Italy,
starting with its center, Rome. Fans of this director’s aesthetic, so precise in its sophisticated visual architecture and
so lingeringly attentive to the surfaces of things, will certainly notice the way this ability to depict a country that has

Ireland

Is Irish cinema

any closer now to producing its first auteur than it was
twenty years ago, when decent funding for feature films first
became available? It doesn’t seem so, and with borders dissolving rapidly it’s sad to think there may never be an Irish
filmmaker as distinct as Hong Sang-Soo, Kiarostami,
Demirkubuz and so many others worldwide.
The reputed lack of a visual culture historically can’t really
be cited as a reason since in James Coleman we’ve produced
one of the world’s leading contemporary artists. Some blame
the mediocrity of film education. Others, the lack of a film
community. Certainly when one listens to Godard speak
about the sense of community and the relationship to film
history fostered by Henri Langlois that helped give birth to
the Nouvelle Vague, this would seem to be precisely what the
budding but marooned young Irish filmmakers of the early
90’s so desperately needed. Unfortunately no Langlois was
at hand to help and we are still suffering the knock-on
effects. Langlois’s pioneering curatorial project with its startling juxtapositions of forgotten films provided the New
Wave auteurs with a vision of a cinema without preexisting

completely lost its senses, as cynical and disillusioned as the
film’s protagonist, is matched by the performance of the
extraordinary Toni Servillo, possibly the only actor who
could withstand the inevitable ‘hard act to follow’ comparisons with his character’s fore-runner from La dolce vita.
2013 will also go down as the year in which Italian cinema
managed to triumph at Venice and Rome, with two films
made by directors as yet relatively unsung by critics and
public. Gianfranco Rosi’s Sacro GRA is a journey into the
human geography of Rome’s ring road. A ‘documentary’ that
is able to connect its characters to the rich spectrum of Italian fiction film, from comedy of manners to neorealism, from
science fiction to melodrama. In contrast to so many ‘social
documentaries’ – which in Italy boast such a noble lineage –
Rosi’s cinema is primarily concerned with delineating characters using cinematic means that define the spaces rather
than the people. Both similar and dissimilar to the approach
of Alberto Fasulo. His Tir – the surprise winner at Rome – is
a film designed to blur the borders between fiction and documentary: a project that took four years and led to the choice

of a notable Slavic actor to play the protagonist, who got a
truck driving license and a job with a freight company for the
role. Fasulo’s strength – already apparent in his previous film
Rumore bianco – lies in the unique narrative role he assigns
to sound, which conveys a whole world within the
truck-driver’s confined environment that becomes almost a
metaphor for the existential condition.
Alongside these two examples, 2013 demonstrated a whole
web of original and audacious filmmakers. I am thinking of
the directing partnership Martina Parenti and Massimo
D’Anolfi, whose Materia oscura was selected for the Berlinale
Forum; the highly idiosyncratic trajectory of Pippo Delbono,
in competition at Locarno with his Sangue; and the fiction
debut of Alessandro Rossetto, whose Piccola patria was
selected for Venice and will be screened at Rotterdam.
Despite the current economic crisis, decades of depression,
and creative isolation, there are now real signs of movement.

rules or predictable pathways, a medium that would be a
continuous process of thinking and one attuned to and connecting up with innovative developments in other fields.
This had in fact been an issue for Art School graduates in Ireland like Joe Comerford who turned to film in the 70’s but it
had no place in the commercially-oriented funding climate
of the 90’s (whose major decision-makers tended to have a
background in television). As a consequence, in the 90’s
experimentation in film migrated to the work of our leading
gallery artists.
What Langlois really bequeathed to the French New Wave
filmmakers with his inspirational screenings at the Cinématheque was not just an ability to think cinematically but the
desire for each of them to forge a unique relationship to film
history. Such a consciousness has never existed in Irish feature filmmakers – it’s now more evident in the world of the
new experimental filmmaking, with artists such as Maximilian Le Cain and Rouzbeh Rashidi.
One can only dream of an Irish feature filmmaker to whom
Raymond Bellour’s account of the cultural underpinnings of

James Coleman’s art might apply: “The good fortune of Irish
literature has always been that it is a ‘minor’ literature,
divided in its language and pushing the language of its colonizer, now its own, to points of rupture, so that the occupier is
displaced from his own territory to the extent that it is
reclaimed by the use of language as an act of sabotage.” The
battle between word and image in Ireland recalls a passage
from Histoire(s) in which Godard accounts for the greatness of
post-war Italian cinema, its post-sync tradition rendering the
relation between image and language problematic: “The language of Ovid, Virgil, Dante and Leopardi made its way into
the image.” Will the language of Maturin, Le Fanu, Joyce and
Beckett ever make its way into the image here? Pat Collins’
recent feature film Silence (its title says so much), in drawing
on sources as diverse as the films of Abbas Kiarostami and
contemporary sound art, is certainly a step in the right direction.
Fergus Daly is a freelance writer and aca-

Carlo Chatrian is Artistic Director of the
Festival del Film Locarno

demic, and contributes to LOLA , Undercurrent
and Senses of Cinema , among others
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Belgium

In the avant-

garde masterpiece Het kwade oog (1937) by Charles Dekeukeleire, a strange wanderer is accused of possessing the evil
eye. In reality, he is no less than a dreamer, a modern
Orpheus in search of his lost beloved. The film was based on
the play De vertraagde film by Herman Teirlinck. He wanted
to create characters who experience a form of ‘prolonged
time’ in the face of death, a mental state of reliving their own
history. The great dramatic breakthrough is not the moment
of death itself, but the afterlife that puts all things of the past
into perspective.
What is the past of Belgian cinema? I believe this past
should be passing, like a film, before the eyes of those filmmakers who are eager to write new film history today. In my
view, the main dramatic events in Belgian film history are not
being recalled often enough. Obviously spectators recall the
pastoral tradition of common people in a rural landscape, so
present in Belgian visual culture. Of course in Europe one is
aware of the Dardenne brothers with their personal camera,
of festival triumphs and celebrated actors. But Belgian film
has an evil eye as well, although it is often covered. An eye

Macedonia

like that of the magician/tramp in Dekeukeleire’s film: “He is
blind. But his eyes are wide open and you would swear that
moonbeams flow out.”
Belgian film history knows audiovisual pioneers, rebellious filmmakers and dream scientists: Joseph Plateau, Henri
d’ Ursel, Ernst Moerman, Roland Lethem, Edmond Bernhard, Luc de Heusch, Chantal Akerman, Jean-Jacques
Andrien, Thierry Zeno. I will not specify their mother
tongue, their Walloon or Flemish background; it does not
need to be a split screen. For this trilingual country, I wish
filmmakers to present themselves as Belgian, joining the
innovative tradition of which still too little is known both at
home and abroad. For years, the Belgian coast hosted the
high mass of experimental film: the Knokke Experimental
Festival. We still savour the aftertaste of this dynamic
impulse, for which Jacques Ledoux, the legendary curator of
the Brussels Film Archive, was mainly responsible.
In the land of Magritte we still know lucid dreamers today:
Olivier Smolders, Jos de Gruyter & Harald Thys, Nicolas Provost. They use the strategies of confusion and disorder,

absurd humor and merciless self-understanding which I feel
are typically Belgian. Initiatives such as the Filmlab of the
Flanders Audiovisual Fund (VAF), established some five
years ago, stimulate courage and unwillingness to compromise in young directors. The international Film Festival of
Ghent is openly seeking out daring minds. Here, a hopeful
vision for the future is emerging: Belgian filmmakers need to
identify themselves with the wizard once again. They have to
grant themselves an evil eye, staring in the direction of persisting narrow-minded and all too easy-going audiovisual
marketplaces. “To know if a soul is still alive, you have to
hold up a mirror in front of the mouth”, one of Teirlinck’s
characters utters. Let us hold up a mirror in front of our film
history and be aware of the fact that the lover never really
died.

Sofie Verdoodt is a visiting professor at
the department of Performance Studies and
Media at Ghent University and the artistic
director of Art Cinema OFFoff in Ghent

Interview with an Imaginary Journalist

Mr. Imaginary Journalist, in the context of IFFR’s European ‘Grand Tour’, what’s your view of the state of the
Macedonian cinema? “Well, lately more movies are made in
Macedonia, we have a film agency, many new theaters and
from 2014 there are production tax incentives. But I’m more
interested in what kinds of movies are made. Europe always
needs fresh ideas like the thirsty need water. Macedonia also
needs visionary creations that develop imagery in wonderful
new ways and brave movies which break aesthetic barriers,
that criticize, warn of human and social hypocrisy.”
Can you point out some striking Macedonian movies? “In
all honesty, I’ve posed the same question to several famous
directors. Almost all of them avoid it, diplomatically, for different reasons. I can say that Before the Rain, like all of
Milcho Manchevski’s movies, is a joy for the eyes, emotions
and thoughts. Manchevski is the Macedonian poet and philosopher in cinematography. In his movies time doesn’t die
and the circle isn’t round. A very wise director, with an origi-

nal poetics. In The Woman Who Brushed Off Her Tears, the
sisters Mitevski pay attention to the visualization like a
mother pays attention to her child. After the premiere of
Vladimir Blazevski’s Punk’s Not Dead, the audience was
happy for days. It’s a study in narration and the direction of
actors. Biljana Garvanlieva creates poignant documentaries,
showing us how Macedonian seamstresses sew pieces for
expensive brands which cost as much as their monthly pay.
Ivo Trajkov (The Great Water) is a director who brings serenity in multilayered movies which are fun even though they
deal with serious and difficult topics. Also there is Igor Ivanov with his short but big miracle Bubachki. And there are so
many more movies. As I said, everybody avoids this question, as those not mentioned might get angry – some of them
rightly so.”
And can you... “Excuse me for interrupting but I just
remembered that in a recent interview, one foreign filmmaker said to me that he was pleasantly surprised that in

2012 Macedonia had three movies on the Berlinale. I expect
this to be a normal thing in the future.”
Can you tell us... “Just one more thing. Did you know that
the town of Bitola is home to the festival ‘Manaki Brothers’,
one of only three festivals in the world dedicated to DOP’s?
There are more great festivals in Macedonia. You should
come and see. Now, what was your question?”

Dejan Trajkoski is the founder and director
of prose festival PRO-ZA Balkan, as well as a
critic for Macedonian daily Vecer and film
magazine Kinopis
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Albania

A unique

encapsulation of the current state of Albanian film occurred
several summers ago in the lakeside town of Pogradec. Filmmaker Eno Milkani’s Balkan Film and Food Festival is one of
the most unusual cinema gatherings in Eastern Europe. Each
country in the region hosts a sumptuous feast by day and
screens selected short and feature films during the evening.
The closing night screening was Albania’s first post-communist offering to achieve entry into the Berlinale: Bujar Alimani’s tough drama Amnesty.
I had attended the premiere in the capital, Tirana, with the
cast and virtually every working Albanian film professional
in attendance, along with a smattering of journalists, writers, artists and students. Amnesty tells of a middle-aged
couple who begin an affair during conjugal visits to their
respective spouses in prison. It was easy to see why it had
been accepted by Berlin. Albania’s annual output of two or
three films usually apes Western genres, a stale crop of crude
comedies, period dramas and gangster knock-offs. Yet
Amnesty uses the arthouse mise-en-scene of long takes and
lingering silences, ending in tragedy when the couple is
gunned down by the woman’s father-in-law. Yet oddly, the
final shot – the confused husband discovering his dead wife
and her lover – produced howls of laughter at the premiere.
What was the intent of the director? I didn’t know.
Alimani partially shot on location in Pogradec, so it
seemed apt that every seat in the city’s former cultural palace was filled for the festival screening. However, this audi-

Malta

Oh, there would be

a premiere. A premiere with all the usual gala trimmings,
though perhaps any assembled paparazzi wouldn’t be as
pressured to jostle, push and elbow their way to the front of
the red carpet to snap some usable close-up shots of Malta’s
silver screen stars.
This is perhaps the deadliest thing about Malta’s cinematic produce. That the mainstream films are bad is one thing;
that they’re presented as premiere-worthy Hollywood fare is
the real killer.
This year’s mainstream cinema offerings included a
cod-medieval sword-and-sorcery ‘epic’ (Adormidera) and a
Fast and Furious knock-off (Silhouette). Both are technically
‘indies’, I suppose – Malta is mainly a film-servicing country,
not a film-producing one – but neither boasts a singular
artistic vision, or even a sense of fun. No, any fun is sucked
out of them by their haste to emulate a vague Hollywood
model despite not having the necessary financial resources
and technical training to execute even the most rudimentary
and forgettable of pastiches.
One of Adormidera’s supposed selling points is a cameo by
Joseph Calleja, the world-renowned tenor and arguably

ence was a world away from the staid cultural elite that had
sat through the premiere. Here, the crowd consisted of old
men, teenagers and mothers who held children in their laps.
The lights went down, and for the next 83 minutes, the
energy was positively electric, the audience talking back to
the screen and applauding loudly at recognized landmarks.
Reality sank in. For an audience fed a daily television diet
of Turkish, Italian and Spanish telenovelas and with videoshops stocked with American product, Amnesty was a true
novelty. For one night only, these Albanian working men and
women could see their own lives reflected on the big screen.
Even the most internationally acclaimed films made by foreigners about the Albanian experience – Gianni Amelio’s
Lamerica, the Dardenne Brothers’ Lorna’s Silence and Joshua
Marston’s The Forgiveness of Blood – cannot be found locally.
During that final shot, this audience broke into laughter
too – and then thunderous applause. Perhaps, I concluded,
the director had masterfully utilized this technique as a
release for the intensity of the previous eighty minutes. But
Alimani was not present for this eye-opening screening. He
was back in the capital city, editing a one-hour television
pilot that was ultimately rejected by the network and never
shown.

Finland

This year, the

former Nokialand finally wakes up to realize that technology
does not cover everything.
Like many European countries, Finland has digitized practically everything in the film business. This has had its consequences: 41 feature-length films were made in 2013, a
staggering number in a country of only 5.6 million people
and about 300 cinemas. Only a decade or two ago, 15 films in
a year would have been considered a lot.
The relative inexpensiveness of film production is accompanied by the cheapening of distribution of films. The digitizing of cinemas took place in about six or seven years. The
Finnish premiere of Purge by Antti Jokinen in September
2012 marked the last time a local film was screened on 35mm.
Since then, all Finnish movies have been distributed as ones
and zeroes. For the film business – producers, distributors
and exhibitors – this has meant faster reaping of profits. But
the technological changes and the acceleration of the creative industry have had an impact on the art of film. What we
call ‘films’ in Finland today are more like extended episodes
of TV sitcoms or miniseries. Inadequate financing forces
Finnish filmmakers to seek co-financing from TV companies, who in turn expect them to harmonize their films with
the colour schemes and general look of their channels. k

Thomas Logoreci (@thomaslogoreci) is a
filmmaker and writer based in Tirana

Malta’s best export. But it later emerged that Calleja is cousin to Adormidera’s cheesecake star, Andrei Claude – both
are London-based expats. Nepotism is to be expected in a
country as small and insular as Malta, and Silhouette isn’t
free from this either: director/producer/star Mark Doneo
casts both his wife and his son in the film, which differs from
Adormidera slightly in that it is a TV series spinoff. Essentially, where Adormidera muddles its way through a genre it
clearly doesn’t have the necessary cash to play in, Silhouette
unspools like an extended soap opera episode. Still unwatchable, mind you, but at least there’s some kind of technical
backbone behind it (in this case, the currently-in-power
Labour Party’s propaganda network, One TV).
Trite as it sounds, all we need is education, in stead of the
current brain drain. Malta’s great white hope as far as bonafide exportable cinema goes currently lies in Rebecca Cremona’s Simshar, a based-on-a-true-story immigrant boating accident feature set for a February release. But Cremona
was trained in the UK and the US, and could have easily chosen not to make a film set in Malta.
The only alternatives that sprout up seem to be one-off

short films, some of them fizzling away in a vague arthouse
ghetto. With Robert McKee setting up an ‘International Writers Institute’ on the island, maybe good scripts will start
being produced here. But first, we should scale back our
ambitions to emulate Hollywood and look for affordable
ways to take advantage of Malta’s truly unique textures.
“Let’s make a schlocky B-horror film and set it in Malta”, a
friend told me. “This is what we need – a cheap horror film
that makes no excuses.” I think he may have nailed it.

Teodor Reljic (@teodoreljic) is culture
editor and film critic for MaltaToday , coeditor of Schlock Magazine and author of the
forthcoming novel Two | teodoreljic.com |
schlockmagazine.net
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o Unfortunately, the similarity to TV storytelling has not

produced the outstanding quality of TV dramas from other
Nordic territories. The gravitas of Danish political drama The
Fortress, for instance, is nowhere to be found in any of the
recent Finnish films or TV dramas. The Finns, ever so eager
to embrace technological progress, seem to have forgotten
that cinema should be more about substance than the device
being used to watch it.
If we take away anything from the past year, it is the feeling that this coming year will bring even more flat and hackneyed storytelling. The abundance of stories more fit for TV
than cinema makes me suspect that filmmakers prefer to
dream their dreams on a small screen, instead of tackling
larger than life matters. There was only one film that
deserved to be called ‘cinema’ in 2013. The Concrete Night by
Pirjo Honkasalo proved that a real cinematic artist thinks
and tells stories in the way she composes her images, not
content with adapting to the demands of the small screen.

Antti Selkokari is a film critic and a
journalist who lives in Helsinki. He writes
for Finnish daily Aamulehti and Variety ,
among others

Romania

More than

a decade after the birth of the New Romanian Cinema,
Romanian films are still seen as a prestigious product in the
international festival circuit, a testimony to a blossoming
low-budget cinema and a society reconciling its communist
past and its yet-unsettled capitalist present. In terms of festival awards, 2013 was an excellent year: Child’s Pose (Călin
Netzer) earned a Golden Bear in Berlin; director Tudor Jurgiu
earned a prize in Cannes for his short film In the Fishtank and
another one in Warsaw for his debut feature The Japanese
Dog; the Special Jury Prize at the Rome Film Festival went to
Quod Erat Demonstrandum by Andrei Gruzsniczki. In short,
being Romanian is still a sort of VIP pass for filmmakers; it
brings both the glory and the pressure that come with status.
The gold standard of social pessimism and aesthetic ambiguity assure that these so-called realist films are anti-illusionist and crafty in their avoidance of comforting simplifications.
This standard can be inhibiting, however, trading one set
of conventions for representing reality (those of commercial
filmmaking) for another (of Bazinian de-dramatization).
Both Child’s Pose and Corneliu Porumboiu’s latest film When

France

France’s most

talked-about movie of 2013, La vie d’Adèle, stirred a worldwide controversy, not only through publicity posturing
between the director and the actresses, but also about
whether filmmaking as an art could escape regular labor
laws. Yet while everyone focused on Adèle (forgettable newcomer Adèle Exarchopoulos), they forgot the ‘life’ in the
film’s title. ‘Life’ is not only Kechiche’s endless quest, it is
also the obsession of post-Pialat French auteur cinema,
while in the country’s film industry, changes are always presented as a matter of life and death. France has spent the year
oscillating between an obsession to recreate life on screen
and a death wish that has struck through both its economy
and its films.
Since February 2012, the socialist government’s attempt
to reform the film industry’s collective agreement has
prompted filmmakers and representatives of small production houses to predict the death of French arthouse cinema.
A rewritten agreement was finally signed last October, modified to give smaller productions some freedom in the salaries for technical and creative staff (the pay is otherwise
strictly regulated). As economic as it seems, such a negotiation touches upon aesthetic concerns, if only because such
acclaimed ‘new New Wave’ filmmakers as newcomers
Antonin Peretjatko (La fille du 14 juillet) and Justine Triet (La
bataille de Solférino) wouldn’t have been able to shoot under
the original terms of the 2012 agreement.

From abroad, such battles (doubled by government and
film representatives’ plea for the French ‘cultural exception’
in Brussels) may seem far from the crux of cinema as art. In
choosing to focus not on a community (as he did in previous
films) but on the close intimacy between Adèle and her lover,
Abdellatif Kechiche goes in that direction: he sidesteps the
question of film as a collective work, replacing it with insistent close-ups, an expression of one man’s obsessive gazing
at female flesh. Reminiscent of Pialat but far more literal in
form, his quest for life through extensive takes and editing
(hours of filmed material kneaded like dough) does tend to a
demiurgic, self-centered view of the auteur.
Alain Guiraudie’s splendidly simple Stranger by the Lake
proved that onscreen life could be born differently. The film
has a deceivingly thriller-like plot: by a lake known as a gay
cruising area, a young man witnesses a killing and falls in
love with the killer. At the polar opposite end of the filmmaker’s ego-spectrum from Kechiche, Guiraudie with his sweet
South-West accent and his regional, low-key overtones may
well have signed 2013’s best French movie, and the Sunrise of
our times.

Evening Falls on Bucharest or Metabolism are more cynical
but scarcely more dramatically complex than the average
romantic film and family drama, respectively. The latter
places a director-actress couple at its centre, as if their gradually revealed relationship dynamic is the only thing at stake
among whatever is happening on the movie set. The former
revolves around a domineering woman who places her irresponsible thirtysomething son above the law; however, after
first being asked to revolt against her attempts to bail him out
after a fatal accident (and getting away with it), we are left to
acknowledge that she is only a loving mother making misguided sacrifices for her offspring.
Thus ambiguity is an alibi for these films – they make their
points without stressing them, but also without proposing a
fresh perspective. Hopefully, the aesthetic crisis might be
resolved by measuring the films against something other
(and less vague) than reality. Bazinian theories are by now
popular among Romanian filmmakers and critics, but there’s
hardly any discussion of genre or narrative theory, ideological criticism or ethnic studies.
Sadly, the dispute between Romanian film and Romanian

society is not strictly aesthetic. Its worldwide reputation
hasn’t swayed national authorities to set aside resources and
make a sustainable plan for the future. To give just a few
striking examples: For the past two years the Romanian Film
Festival in New York – the exquisitely managed and promoted Making Waves – has depended on crowdfunding to
cover its costs. The National Film Archive has recently been
merged by official decree (under confusing regulations) with
two commercially oriented companies. The network of cinemas throughout Romanian towns is so scarce and run-down
that it keeps audiences away, making it nearly impossible for
Romanian films to recover their costs locally. I guess by now
it’s easy to see where Romanian cynicism comes from and
why we can’t afford any make-believe. It’s just that a lack of
idealism is not equivalent to pragmatism, and we need some
sharp strategies to get us out.

Charlotte Garson is programmer at the
Festival des 3 Continents in Nantes and a film
critic for France culture and Cahiers du
cinéma , among others

Irana Trocan is programmer for the NexT
International Film Festival in Bucharest and
a freelance film critic | nextfilmfestival.ro
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Greece

In a country

which has managed to debase its ancient and modern aspirations of intellectuality and cultural output by relentless
political mismanagement and financial devastation, there is
a single field that, has flourished in the last decade, contrary
to the national downfall. The film production of Greece is
attracting kudos in the international community. While not
so long ago, Theo Angelopoulos was the only Greek director
film buffs were aware of, in recent years Greek films have
been consistently participating in A-list festivals, offering
creative variety to the hungry viewer.
The Guardian dubbed it ‘the new weird Greek wave’ and
the film community spoke of a new ethnic wave, following in
the footsteps of the ‘Romanian spring’. However, although
these characterizations are valuable publicity tools, they do
not actually represent or encompass the multitude of young
or youngish Greek film directors who have suddenly found a
way to make themselves heard outside the country’s borders.
The fact that Greece has no money to spend on film is
more than clear. State funding is close to nil and the Ministry
of Culture appears utterly indifferent to Greek cinema and its
exploits, although recently the Greek Film Center has real-

Lithuania

“Where

are you from?” I don‘t really like answering that question.
Not that I‘m embarassed, it‘s just that I always get this “Oh.”
as a reaction. In most parts of the world people have no clue
where my country is, and in case they do I have to frown
again, giving a sharp “NO” to the question, “Is your language
similar to Russian?”
A country 300 km wide, and now officially 23 years old, yet
everyone there would know what I refer to when I suddenly
shout: “I cannot sleep, there are ants in bed, ants!!!” – a
scene from a film made in the 70’s, when we were not on the
world’s map yet. We have our film industry, history and style,
which is as hard to define as the Lithuanian character. It’s
something in between an inferiority complex and the obvious symptoms of a ridiculed genius, between a poet too shy
to ask money for his words and a practical wanna-be-artist,
thinking he can make it right if he does it right, sincerely following all the new ‘cools’.
Speaking of which, have you noticed it has suddenly
become cool to be Eastern European? All that Soviet fetish-

ized that battles can be won without financial means and is
starting to implement a strategy targeting international collaborations. Filmmakers have tried their hand at ‘no-budget’
films, hand-made productions – a practice which these
directors can’t repeat, for the sake of both their cast and crew
and their personal dignity. The shocking termination of the
state-funded national TV channel ERT has deprived film
projects of limited but constant financial support, and
worse, has left films with contractual coproduction agreements with tremendous holes in their budgets.
In this dark and miserable landscape of depravity, here
comes a salvation army of young Greek producers: ambitious, persistent, with nothing to lose and everything to gain.
They are well versed in international know-how, have been
trained in seminars, workshops and fora abroad, have no
kind of worthless nostalgia or respect for ‘what might have
been’ or ‘the way things were’, are well aware of the fact that
there are no resources to be found inland and are doing their
best to claim part of the support of the European Union programs and set up co-productions with other Balkan or European countries. In a constant and testing battle of survival,

they manage to present, year in and year out, films which
may or may not be inspired by the Greek economic crisis
(although it unavoidably permeates their minds and imagery) and which are being developed with all forms of international support.
These producers and the talented filmmakers they work
with, have started to be noticed individually, beyond any
‘waves’ or trends, exporting their own cultural viewpoint
abroad, but, most of all, shedding the introvert part of their
Greek mentality and upbringing and claiming their international identity just like anybody else.

ism, nostalgia and exotification of our past actually looks
good on screen too. And you don’t need 3D glasses to sense
the atmosphere of highrises where everyone’s furniture was
the same – communist made. Americans have had a mania
for Russian names for quite a while now, thinking someone
called Sasha must be tough or hot, while we have a mania for
America. Our cinema is overtaken by the belated trend of
remakes. Some of them are pathetic and embarrassing, but
one made me burst out laughing, because American jokes
actually sound better in Lithuanian. Even the intellectual
gurus, gently making their first steps onto the cinema
grounds, openly admit to following the big fish: “We learned
from them, now they will watch our film.”
We have trends of wanting ‘to be as good as they are’
(which, for better or worse, translates to ‘copying’) and ‘forgive but don’t forget’, digging out the past. Meanwhile, the
authentic Lithuanian cinematographic poetry gets a random
position, unable to stand its ground in defining ‘Lithuanian
Cinema’.

Feeling embarrassed while watching Lithuanian acting
made me realise you can never portray someone else without
knowing who you actually are. If you ask a random Lithuanian he’ll probably shrug. “You won’t understand it”, he’ll
say, thinking the Lithuanian essence is truly known only to
himself.
Understanding arts is like eating bread, as I’ve noticed
while in London. Even the least mainstream, most intellectual ‘citizens of the world’ love to pop in to native grocery
shops, because “they have the best bread in town, you must
try it!” Although I doubt it’s the best, I’m pretty sure it tastes
like a retrospective of reality – something just right, just the
way it used to be those days at home. By the way, have you
tried our dark and rich Lithuanian rye bread? You should.

Leda Galanou is co-founder and
contributor of FLIX.gr | www.flix.gr/en

Vaiva Rykštaité is a writer, philosopher,
film addict and travelling yoga teacher from
Lithuania
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Slovakia

Let’s start

on the bright side of contemporary Slovak cinema, as there is
definitely a lot to depict. After a 20-year break after the
so-called Velvet Revolution, during which no memorable film
was added to our national cinematography, 2009 offered a
pleasant production of 18 feature films. Metaphorically speaking – according to the first law of dialectics – this increase of
quantity came with a transformation of quality. Two examples: Bathory, the latest obscure historical opus of former new
wave prodigy Juraj Jakubisko, broke box office records with
426.901 viewers, and Blind Loves, an introverted documentary
by young director Juraj Lehotsky, was selected for the Directors’ Fortnight section of the Cannes Film Festival – only the
second Slovak film in history, after Jakubisko’s The Deserter
and the Nomads in 1968. Would it be possible that after 40
years, a new generation of young filmmakers could take the
place of the progressive auteurs of the 60’s, letting the latter
earn their money in order to get a peaceful celebrity retirement
alongside their colleagues from bigger film nations?
The foundation of the Slovak Audiovisual Fund in 2010
introduced an autonomous system of financial support for
the national film industry and remains an important institu-

Spain

Let’s take a bad

metaphor. Let’s imagine a big building. A big, sad, old, and
almost empty building where nobody wants to go. Imagine
that this building starts to collapse. Little by little, very
slowly, almost in slow motion. But, surprisingly, the disappearance is not showing the empty landscape that we
thought we will find behind it, but a crazy, seething, and
energetic population that was growing and living in the
shadow of the enormous, ugly building.
The big building is the official Spanish cinema, which is
currently dying, killed by outdated structures, endogamy,
lack of vision and political decisions (more taxes, less subsidies, and a lot of non-payments) aimed at killing a cultural
industry in heavy conflict with the right-wing party currently in government. This war started in 2003, when during
the Goya ceremony (the local version of the Oscars), the
gathered industry expressed a clear opposition to the governmental decision of involving Spain in the war against
Irak. As a slow revenge, 11 years later, with the excuse of the
economical crisis, the traditional industry is demolished,

tional support of modern and progressive filmmakers. Since
its inception, the fund has been reorganized several times in
order to satisfy the voices of the practical side of filmmaking
and the entire audiovisual network (often in a quite edgy
atmosphere). While improving the whole support system,
the dilemma of what its main priority should be appeared
several times – auteur cinema or box office success?
After a slight quantitative breakdown in 2010 and 2011,
2012 brought 17 Slovak premieres. In 2013, My Dog Killer by
young filmmaker Mira Fornay competed at Rotterdam, and
won a Tiger Award. Box office success arrived too in Candidate, an adaptation of the contemporary novel by Maroš
Hečko and Michal Havran – although using the term ‘box
office’ for Slovak theatrical conditions is becoming more and
more ridiculous. As in most European countries, cinemas in
Slovakia are closing one after another as a result of expensive
digitalization in the times of the formation of a new (independend from Czech) and therefore still fragile national cinematography.
Although the situation of theatres seems stabilized now,
it’s not very accommodating to Slovak cinematography with

arthouse ambitions. The reasons are complex, but we can
express them simply: there is no room for ‘art’ in the ‘house’,
which was built on loans from commercial, globalized companies. But this sounds inadequate in the context of other
Central and Eastern European countries that face similar
distribution circumstances. I would rather choose the term
‘schizophrenia’ to metaphorically express the phenomenon
that divides our filmmakers’ efforts between artistic ambitions (mostly based on the new wave tradition and blurring
the borders between documentary and fiction) and the desire
to gain the affection of an audience pampered by the simplicity of Hollywood cinematography.

without offering a real alternative.
Sad or not, this slow death of the old industry is proving
that the real force of contemporary Spanish cinema is not at
its center, but in a more peripheral world, a parallel reality
completely separate from the center. A new, complex and
non-homogenic reality much more active, risky, and even
dangerous than the official cinema anchored to certain ways
of thinking. A new cinema, born with the explosion of the
digital technologies in the beginning of the 21st century, is
exploding and growing with an unusual force. Like Oliver
Laxe once said: “The most beautiful flowers always grow in
graveyards.”
Right now, Spanish cinema is living through one of its
most exciting moments of recent history. With the entire
country facing a real political and economical crisis, the
periphery of Spanish cinema is punching with energy, and in
some cases – and this is new in recent Spanish cinema – a
strong political point of view. This new cinema is not an
organized movement; it is heterodox, involves fiction, docu-

mentary, and experimental filmmakers (obviously, no one is
using these categories in an orthodoxical way, neither me
nor the filmmakers). But there’s a common sense of freedom
and a slight idea of community. Using the title of one of the
first series around this other Spanish cinema, programmed
years ago by Josetxo Cerdán and Antonio Weinrichter: it is a
D-GENERATION. Say hello to it!
Titles? Names? The list would be enormous, but there’s
one film that expertly portrais this sense of freedom: Gente
en sitios (Juan Cavestany, 2013), which premiered in Toronto
and is probably the most strange and fascinating film made
about the secret civil war which is happening right now in
Spain.

Eva Križková is a film scholar, conducting
PhD research on aesthetic aspects of Slovak
auteur film distribution, as well as co-
founder and editor-in-chief of Kinečko and
co-founder of distribution laboratory FILMTOPIA | This work was supported by the Slovak
Research and Development Agency under the
contract No. APVV-0797-12

Gonzalo de Pedro Amatria (@gdpedro) is
Artistic Director of the Márgenes film festival, Programmer at the Distrital film festival and a film critic for Caiman , El Cultural
and SensaCine

30

de Filmkrant
#362 februari 2014

Bulgaria

What was

the last Bulgarian film you have seen? Do you know any filmmakers from Bulgaria? Don’t worry, most of my foreign
friends (even the film professionals among them) cannot
answer these questions either, despite the increasingly tangible efforts by the local film industry to promote its work
abroad.
The bare truth is that for most of its existence Bulgarian
cinema was oriented towards its native audience. Behind the
Iron Curtain it focused mostly on local issues and treated
them with a domestic touch, neglecting the outside world
and developing a boutique sense of humor, reserved for
insiders. It was hard for Bulgarian cinema to cultivate internationally recognized directors or a national film style. But
like an undiscovered archaeological site, it hides a mysterious kingdom beneath, waiting to be deciphered. Among the
unique magicians from these old times, Rangel Vulchanov
and Binka Zhelyazkova are the two most original auteurs, and
least spoiled by the system, that deserve a closer look.
With the collapse of the Soviet Union in 1989, the film

Kosovo

In recent years,

it seems that a new identity is being created in Kosovo cinema. An identity which lets go of the conventional theme of
conflict and attempts to bring a stop to the ‘brain drain’
among a young generation of filmmakers. The revival of cinematographic identity will create a sociological interest in
Kosovo and define a new role for cinema in social development. Today’s filmmakers are often focussed on democratic
culture, diversity and cultural pluralism. Their films (mostly
short films and documentaries) address urban and rural topics with unlimited passion!
According to these auteurs, social misery and unemploymen are more noticeable in cities than in neglected villages.
They remind us that people are irresponsible and meaningless, even if they are aware of social problems. Communication with the audience (through film festivals and television)
not only educates us about the language of film, but also
breeds awareness of all layers in an independent system
established after 2008.

industry had to be economically and ideologically restarted.
Filmmaking would not be nursed by the state anymore, so
filmmakers headed to the big festival world to pursue their
fortunes. And although a Bulgarian Kusturica still has to
arise and a Bulgarian New Wave still has to be launched, Bulgarian films and their authors have slowly started to establish themselves as world citizens.
Two distinctive themes within contemporary Bulgarian
cinema can be pointed out: reflections on the totalitarian
past and the topic of ‘internal emigration’. While in the early
90’s the crimes of the communist regime were revealed
through explicit violence (Sezonat na kanarchetata by Evgeni
Mihailov), in recent years the period became the object of
postmodern irony (Zift by Yavor Gardev; The Color of the
Chameleon by Emil Hristov) and modern fairytales (Viktoria
by Maya Vitkova). As for the ‘internal emigration’ phenomenon, the feeling of being a foreigner in your own country
keeps chasing many people as political and moral corruption
have occupied our social life. Lyudmil Todorov opened the

debate on screen some ten years ago with Emigranti, while
the more recent Sneakers by Valeri Yordanov and Ivan Vladimirov and July by Kiril Stankov throw more salt in these
wounds. Although these films are still most comprehensible
for a local audience, their cinematic language appears to be
universal; social anger and despair are far from local issues in
Europe today.
The poorest state of the European Union according to statistics and shaken by protests in reality, Bulgaria is a country
in a fragile state. Its cinema, in transition from an orientation
at a local to a global audience, might not change the country’s destiny but is a window to a lesser-known part of
Europe, still waiting to be discovered.

The revival of cinematographic identity refuses inherited
habits (from 2000 all feature films dealt with the topic of the
Kosovo-Serbia conflict) by building alternative aesthetic
models. The film industry, which relies on the Kosovo Cinematographic Center, is consistently and enthusiastically
supported by the Ministry of Culture; each year there is a
symbolic increase of budget. It also presents an overview of
personal vibration, provisional democracy, cultural isolation
and fragmentation, which together create a feeling of collective guilt!
Young filmmakers use new forms of narrative, develop
various techniques of shooting and rely on inexpensive production models. They turn their backs on conflict topics by
authentically working in all available genres. Although very
modest and not intrusive, they work more and talk less. They
are creators who think only with the camera! In recent years,
as in all of Europe, interest for the realization of Independent
Film is growing. Modern technology makes its creation

much less expensive, while in the meantime, the artists
themselves have more creative freedom. The advantages of
this ‘genre’ are the possibilities of experimentation until the
last frame and of representing daily realities with little
financial means. Independent film creates opportunities for
expression independent from institutional monopoly, state
corruption or closed financial resources.
For the development of Kosovo cinema in the future, we
may need to once again find the answers to the traditional
questions: Why? How? What? We probably have to redefine
our goals, without fear and pessimism about the audience.
For the audience, it isn’t important to become familiar with
the styles of Lars Von Trier or Tarantino; for the audience it
is enough to compare cinematographic codes with their
individual and social realities.

Mariana Hristova is a critic and curator of
the P&P blog ‘Curating the Moving Image’, a research project of the University of Amsterdam, and an assistant programmer at the
Filmoteca de Catalunya

Jeton Budima is a director and film critic
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Croatia

New Croatian

cinema is alive and kicking. Filmmaking is more versatile and
propulsive than ever, with exciting things happening in animated, experimental and short films. After gaining independence in the early nineties, many feature films focused on
exploring the grave realities of war and the post-war period.
Only now, twenty years later, do filmmakers feel free to turn
their eyes to realities other than those of the world they live
in. A young generation of film directors is finally managing to
put private and personal stories on the screen.
Take for instance the heartfelt look at the creative process
in Vis-a-vis, the second feature film by 31-year-old Nevio
Marasović. The most important fact about this well-made
buddy comedy, which is actually full of pain, is that it was
made completely without state funding. The key problem of
Croatian cinema is its heavy dependence on government
support. Marasović mines some benevolent irony from this
fact, as his protagonist is obviously a version of himself: a
young film director trying to make a feature film in a Kafka

esque social environment.
Creative freedom is easier to obtain when making shorts.
Croatian cinema has great independent experimental animators, such as Dalibor Barić, a prolific collage artist, experimental filmmaker and graphic novelist whose work explores
psychedelic realms in which voyeuristic impulses run in an
endless loop. This year he premiered his Amnesiac on the
Beach, which combines animation with live action footage to
explore memory and the stories we tell ourselves.
Great things happened in Croatian experimental film as
well, with debutant Tomislav Šoban’s hybrid film The Tiniest
mixing different film genres into an imaginative, moving
story about a missing boy. Starting out as an amateur pro
ject, the film turned out to be one of the most important
movies made in the past couple of years. The complex usage
of film language brougt a fresh vision while also referring
back to the modernist tradition.
The unifying thread between all these filmmakers is that

Czech Republic
perhaps even more so today than ever before. Cinema preserves slices of history and present while recording diverse
impulses from our shared consciousness to produce a map of
the collective mental landscape.
Czech cinema has been grinding the same old rails for
some time now. Every year, there are films produced which
refer to the recent past in one way or the other – to relive,
revitalize, idolize or repair. One of the most talked about
projects was Burning Bush, a television miniseries about an
infamous act of self-martyrdom directed by Agnieszka Holland which was later recut into a feature film which was
entered as a contender for the Academy Award for Best Foreign Language Film (unfortunately, the Academy overruled
this entry). Besides being a symbol of the global phenomena
of quality TV finally manifesting itself in Czech television
craftsmanship, Burning Bush is a monument to the times not
yet forsaken which mustn’t be omitted, whilst becoming a
part of the collective memory. Heroes have to be found or

We rely on moving pictures,

created in the maze of history, old sins redeemed. The very
same position was assumed a year before by the film In the
Shadow, declared the best Czech film of 2012, as Burning
Bush will likely be for 2013.
These films mostly reflect life during the communist era,
which could be perceived as a generational matter for filmmakers as much as for the audience. However, there has been
a batch of films which lightheartedly deal with the transition
towards democracy. Comedies prove to be working well in
evaluating the turnover after the political upheaval. Academy Award-winning director Jiří Menzel entered the slapstick territory of low-budget comedy while negating opera’s
elitism in his lascivious comedy The Don Juans. Elderly opera
actors reminiscences on old times become a vehicle for commentary on how highbrow culture fell victim to the cheap
alternative, vividly illustrated by the film itself. Yet one cannot overlook a subtle nostalgic sigh. Even during difficult
times, people found something to keep them going, some-

they are still in their thirties, mainly making films without
funding from the state. More importantly still, they are true
auteurs who create recognizable visions of reality, even as
they are hindered by socio-economical circumstances which
leave little room for those who want to put their dreams on
the screen. The directors who have the dedication, strength
and passion to do so in face of these challenges will lead the
way into the brave new world of Croatian cinema, which is
only just starting to see worlds outside the grave realities of
its society.

Višnja Pentic is a critic of film, art and
literature, as well as a literary translator
and coordinator of Cinema Club Zagreb

where they could enjoy their freedom. Director Alice Nellis
demonstrated much the same in Revival, about elder rockers,
as did Viktor Tauš in Clownwise, about a troupe of elderly
clowns.
2014 won’t be much different, since the distribution plans
have already been set out. “About times not long ago when
life appeared to be hopeless yet still full of dreams and
human joys”, is the logline for the soon to be distributed film
Tender Waves, ranking amongst lighthearted nostalgia. That
line perfectly explains the popularity and the need for this
reminiscence genre.

Martin Kudlác is a freelance film critic and
journalist based in Slovakia. He is a contributor to Cineuropa and Twitch , among others
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Serbia

On January 21st,

a day before IFFR kicks off, Serbia starts its accession negotiations with the EU. This will take time, but one of the most
stubborn borders within the continent will eventually disappear and ‘Serbia will return to Europe’, as politicians like to
say.
But a much more important thing for Serbian society happened earlier in the year, and it is directly connected to a
local film. A Sundance and Berlinale prize-winner, Circles by
Srdan Golubovic is based on a real-life event from the Bosnian war. In 1993, Serbian soldier Srdjan Aleksic stood up to
protect a Muslim friend from harassment by Serbian soldiers, and they beat him to death. Aleksic is the only real hero
from Serbia’s recent wars, but his story was not widely
known. His heroic act happened in war, but it was essentially
a human decision, which muddles the simple good guys/bad
guys narrative that was the basis of state-designed media
policy, in which Serbs simply don’t kill Serbs because of a
Muslim.
But as Circles gained audience momentum, Aleksic’s story
came back to the spotlight and 20 years after the event, a
street in Belgrade was named after him. This is also reflected

Latvia

Filmmaking in

Latvia has had its ups and downs. The fruitfulness of the
branch has always depended on the authority in place. We
cannot brag about our films significantly changing world
cinema, but we can definitely lead you through all cinematic
periods, trends and substantial searches using only films
made in our fatherland – especially as Riga Motion Picture
Studio was the center of Soviet filmmaking during the
regime.
The best we’ve taken from this heritage are the documentary and short animation traditions, the most succesful
international brands since independence was regained in
1991. Since these are also the hardest genres for theatrical
release, it did not take long for national filmmaking to vanish
from the taxpayers’ consciousness as ‘cinema’. Since then,
filmmaking in Latvia has been a private initiative requiring a
very strong survival instinct; a fight which includes recapturing the domestic screen.
For many decades Latvians have made films rooted deeply
in their national identity. After some years of independent
artistic experimentation, it turned out that’s exactly what
the nation wants (what a surprise – not the pretentious

in Serbia’s increasingly compliant official attitude regarding
Kosovo and the EU. Nationalism is still rampant in society,
but at least the authorities are sending a different message
now.
Serbia makes 15 feature films a year, but not all of them
make it to the theatres, or they don’t stay there very long.
Once the strongest and largest film market in the Balkans,
the territory enters 2014 with about 70 regularly functioning
screens for its 7 million inhabitants. This is mainly the result
of a funding policy which was focused on production, with
little regard for distribution and exhibition. But in 2013 the
Film Centre Serbia has finally introduced support for distributors and independent cinemas, so hopefully films like
Circles will be able to reach a bigger audience.
There is one local film will certainly reach all the potential
audiences in 2014: Montevideo 2, a sequel to the blockbuster
Montevideo about the national football team of the Kingdom
of Yugoslavia, which lost the finals of the first World Cup in
1930 to host country Uruguay. This big-budget production
(for local standards) has all the political and financial backing it needs, and the fact that the 1930 Yugoslav team was

comprised only of Serbian players has been strongly highlighted both in the films and its advertising campaign.
It will be much harder for upcoming films from young
independent filmmakers, probably even for Mina Djukic’s
Sundance-premiering The Disobedient, and definitely for
Milan Todorovic’s second horror film Dark Sea. But these
films will eventually reach people one way or another, and
the progressive way of thinking they represent will have
some effect on society, just like Maja Milos’s Clip did. This
effect will not be as quantifiable as that of Circles, a phenomenon in its own right, but the awareness that there are talented young people who are presenting their values through
film gives hope that maybe what happened to Srdjan Aleksic
will not have to happen again.

auteur!). Despite the fact there are still only a handful of
directors making domestic patriotic blockbusters, such films
as Defenders of Riga (Aigars Grauba, 2007), Dream Team 1935
(Grauba, 2012) and Rudolf’s Inheritance (Janis Streics, 2010)
have proven this interest with recording-breakign audience
numbers.
The documentary field in the last years has been succesfully supplemented with internationally understandable and
catchy portrayals like Family Instinct (Andris Gauja, 2010),
How Are You Doing, Rudolf Ming? (Roberts Rubins, 2010) and
Documentarian (Inese Klava & Ivars Zviedris, 2010).
Despite the miserable state budget some noticable fiction
films have been made, such as Mother, I Love You (Janis
Nords, 2013), which won the Berlinale Genaration Kpluss
Grand Prix and was the Latvian Oscar entry in 2013, and People Out There (Aik Karapetian, 2012). But the biggest surprise
for everyone has been Kolka Cool (Juris Poskus, 2011), which
tells a seemingly pointless story about pointless people
spending their pointless days very pointlessly. This rather
enjoyable black-and-white realistic pointlessness became a
turning point, passing into a sort of a folklore amongst Lat-

vians and finally making the government notice that cinema
is a part of culture. They hope to fix the problem, gradually
adding a million to their film budget in coming years. The
‘national procurement’ programme will help to produce
films devoted to Latvia’s 100th anniversary. Emphasizing
national identity seems to be a strong direction for Latvian
filmmaking in the next few years.
Meanwhile, the industry survives on co-productions and
film service export. Riga and Latvia film funds were created
to attract foreign producers to this small, cheap, four season
country. So far the annual budget has been used mostly by
Russians and Asians, but the most famous coproduction has
probably been In the Fog (Sergei Loznitsa) which premiered
in Cannes where it was awarded with the FIPRESCI prize and
also screened in Rotterdam in 2013.

Vladan Petkovic is a film critic, festival
programmer, writer and translator based in
Belgrade, and a regular contributor to
Screen

Amanda Boka is a film producer and event
manager based in Latvia
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Hungary

The Motion

Picture Public Foundation of Hungary had served the Hungarian film industry for two decades when in 2011 it was
replaced with the Hungarian National Film Fund, founded by
the state. The new state-financed film support system ‘is to
contribute to the production of Hungarian films or co-productions that provide art and entertainment for moviegoers
and bring significant success both domestically and on an
international level.’
Since the 60’s, New Wave auteur cinema had been shining
in Hungary, with such masters as István Szábo, Miklós
Jancsó and Károly Makk. Meanwhile, genre film culture
hardly existed, which did not change after the collapse of the
communist regime. At the beginning of the new century,
another New Wave arrived. Fresh ideas and styles finally
came from young debutant directors such as Kornél Mundruczó, Bence Fliegauf, Szabolcs Hajdu and György Pálfi, and
there were even some attempts at genre filmmaking. Today
these directors are among the most important Hungarian
auteurs, while some of the old masters have retired, including the most internationally acclaimed Hungarian director
Béla Tarr. Some younger directors joined this most recent

Montenegro

auteurs, the late Živko Nikolić, used to say: “People feel a
much greater need for an embellishing mirror than for one
that reflects their reality”, referring to his critical and satirical screen portrayals of his own local ethnic milieu. Perhaps
it were the high cinematic standards set by Nikolić, coupled
with financial and institutional hardships, that caused a long
silence in the post-Yugoslav Montenegrin film production,
the longest in its film history. Facing the complete absence of
film institutions (no cinemas, film schools, film centre or
cinématheque) and a lack of funds, Montenegrin film workers have had a harsh struggle.
After this almost two-decade long silence, there was a
sudden industry ‘boom’, with two to four feature-length
films a year in the last couple of years. Young auteurs have
emerged, student films have flourished at the newly created
Film Academy, and veterans of Yugoslav film have returned
with new works. This ‘New Montenegrin film wave’, as it was
called by the press, adhered to well-established genre conventions, ranging from comedies (Branko Baletić’s comedy-of-manners Local Vampire, Marija Perović’s dramedy
Packing the Monkeys Again), intimate love stories and immi-

Hungarian New Wave later, including the talented Attila
Gigor and Ágnes Kocsis.
Recently there have been some experiments in making
genre films at an international standard and several filmmakers think that the main factor for success is to shoot in
the English language. In the last two years the changes in the
state support system have resulted in a temporary absence of
Hungarian films. Paradoxically, there has been great success
in the international field, including the Silver Bear for Béla
Tarr’s The Turin Horse at the prestigious Berlinale in 2011 and
Bence Fliegauf’s Silver Bear there for his Just the Wind in
2012.
The first films financed by the Film Fund were released this
autumn. János Szász’s The Notebook won the Crystal Globe
in Karlovy Vary and has just been shortlisted in the Oscar’s
foreign film category, while Márk Bodzsár’s Heavenly Shift
competed in Warsaw. Meanwhile, both of those films found
only a small audience in the Hungarian market. It’s apparent
that the Hungarian audience needs to develop a taste again
for national films and that filmmakers need their confidence.
To help this process, the Film Fund has asked Hungari-

One of the greatest Montenegrin film

gration dramas (Nikola Vukčević’s A View from the Eiffel
Tower, Zeljko Sošić’s Little Love God) to gangster thrillers,
the only Montenegrin Oscar candidate to date, Ace of Spades,
Bad Destiny (Draško Djurović), and the most experimental
among them, genre hybrid anti-narrative The Ascent, the
debut feature by Nemanja Bečanović.
Most young filmmakers focus on the depiction of the existential discomfort felt by young people, torn between their
given identity and the problematic reality. In an attempt to
denounce the socio-cultural tradition, these filmmakers’
strategies foregrounds the modern/urban as opposed to the
savage/rural, but the world of oppositions is usually conveyed through a series of occidentalizing authorial gazes,
perhaps in order to attract a greater international audience –
a justifiable gesture in light of the restrictive, tiny local market. By contrast to the regional post-Yugoslav film production and in spite of its dynamic thematic and genre/aesthetic
experimentation, these recent films seem to be apolitical,
even apathetic at times, evading the authenticity of their
context. Struggling with the politics of adhering to, as well
as rebelling from, tradition, and echoing Nikolić’s words,

an-born (now Hollywood-based) filmmaker Nimród Antal
(Predators, Armored, Kontroll) to direct a ‘Let’s Watch Hungarian Films!’ campaign with the cooperation of some of the
most renowned Hungarian actors and actresses. In the
meantime, romantic comedy Coming Out by Denes Orosz
was released in December and achieved solid box-office success. But more should follow in 2014 when the first real slate
of Film Fund-financed films will be shown domestically and
internationally. For instance, Kornél Mundruczó’s White
God is hoping for some Cannes attention; there will be feature debuts by promising young directors like Ádam Császi
and Károly Ujj-Mészáros; and also some genre films look
likely of success. The film support system is going full throttle, seeking a bright domestic and international future.

György Kárpáti is a journalist and film
critic for Hungarian daily Magyar Nemzet ,
among others, and Assistant Professor
lecturing in communications and cinema at
Pazmany Peter Catholic University

contemporary Montenegrin film seems to oscillate between
the two poles of a magnifying glass and a vague critique of
social reality. In spite of the financial crisis, several new film
productions, as well as a new draft of the Film Law, have
been announced for 2014, together promising a more
diversified Montenegrin film scene.

Maja Bogojevic is a professor at the
University of Donja Gorica and co-founder
and editor of Montenegro’s first film
magazine Camera Lucida | cameralucida.eu
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Bosnia and Herzegovina
hiding film stories behind every corner – they say. Cinema
likes the Balkans. Balkan cinema is romantic, expressionist,
some would even say balkanist. Black humor, folklore, turbulent politics, tragicomic narratives, authentic characters,
absurdity, fatality.
The Balkans are cinema.
Maybe. Maybe cinema loves the Balkans. Maybe the Balkans are cinema. And maybe Bosnia and Herzegovina is its
most restless child.
They say Sarajevo is a city of film. There is even a local joke
saying that when a Bosnian feels like watching a good film, s/
he makes one. (The original joke is not gender sensitive, of
course.)
In Bosnia and Herzegovina, some still make films. The
brave ones, the stubborn ones. Sometimes even good films.
But this short piece should reflect on the state of cinema in
the country, so we need to think about, and talk about cinema, and not films. We need to ask whether there are distinctive, specific visions. In Bosnia, cinema is not (yet) the
classic victim of business and the market. Nor of neoliberal
budget cuts. No, not at all. There is nothing left to be cut.
One might say, that could be a good start.
The public film school in Sarajevo, the city of film, some
years provides studies in directing, and some years it
doesn’t. This decision is usually not budget-related, nor the
result of a new strategic plan for audiovisual arts education.
It depends on the weather on the day the exam committee

Iceland

Films have

taught us important things about love. While the most
important aspect of love is showing it, you should also mention it every once in a while to the person you love. To you it
might not seem too hard, and maybe the words ‘I love you’
are integrated into your culture, films or no films, but in Iceland that’s not the case. I’m generalizing of course, but bear
with me.
Iceland is a a cold country. Both in terms of weather and
also when it comes to showing human emotion. But Icelanders are just as loving as the rest of the world. They’re just not
as used to putting it into words.
Films can help us put things into words and Icelanders,
raised on American cinema, have all given the old ‘I love you’
a try. And it never rings true. It can actually be quite cringeworthy. But why, we ask ourselves, does it sound so good in
English? It even works in the Icelandic subtitles, but when I
say it out loud in Icelandic I sound like a big phony.
I tried it on an ex-girlfriend a couple of times. The sincere,
serious-as-a-heart-attack version. “Ég elska þig.” It was

The Balkans are picturesque and dramatic,

with its single member makes the decision who is in and who
is out, the mood of the tenured lecturers, or simply a lucky
coincidence. But hey, whose fault is it if you have bad luck?
In Bosnia and Herzegovina, there are less than ten functioning cinemas, three of which are in its capital Sarajevo.
One of these three needs to profile itself as ‘the best club in
town’ to be able to support its tiny cinema program; another
has (almost) closed down every second month for the last
four years and specializes in financial acrobatics to stay
afloat; and the third is a multiplex that showcases movies
while never ever programming cinema.
In Bosnia and Herzegovina, there is no more cinema culture. As difficult as it is to spell this out, it is a fact. Those two
functioning cinemas in Sarajevo barely attract an audience.
There are two film festivals in the city. At the big red-carpet
Sarajevo Film Festival, the best cinematic screenings gather
the few local cinephiles and those festival guests looking for
a detox from the market hangover. The small, creative documentary Pravo Ljudski Film Festival shows arty, slow films,
which attract the students of Bela Tarr’s school, a few expats
wanting to escape from their everyday routines, and less and
less locals since they have begun to realize the benefits of
audiovisual entertainment and have downloaded Manakamana (2013) or a fresh digital restoration of Loin du Vietnam
(1967) in stead of paying $16 for a comedy...
In Bosnia and Herzegovina, the National Cinematheque is
one of the least accessible public institutions, making it

literallyimpossible to see a film, borrow a book, or (God forbid) organize a program there. And since the staff has difficult personalities, the public agreement is not to talk about it
as there is no solution to this inaccessibility.
In Bosnia and Herzegovina, there are no film critics. Nor
film magazines. Nor a film shop.
In Bosnia and Herzegovina, Film Fund decisions are often
the subject of court cases, public slander and hurt feelings.
In Bosnia and Herzegovina, there are no local distributors,
while the number of producers and production companies
can be counted on the fingers of one hand.
Just for fun, substitute the term Bosnia and Herzegovina
with Kosovo, Serbia, Albania, Macedonia or Montenegro.
Please do not substitute it with Croatia or Bulgaria – things
changed there. Yes, they did.
Maybe cinema once loved the Balkans.
Maybe the Balkans were cinema.
Maybe the Balkans no longer love cinema.
The time is three thousand years in Europe.
When did cinema in the Balkans die?
Or is it yet to be born?

horrible. We both laughed and went back to saying it in the
childish, even cartoony, voice from before. I wanted to be
Clark Gable but settled for Elmer Fudd.
Filmmaking in Iceland is a fairly new trade. 1980, the year
of my birth, is regarded as some kind of starting point for
Icelandic cinema. Since then, between four and eight local
releases have seen the light of day each year. That might not
seem like a high number but keep in mind that the population is a little over 320.000. Four to eight films each year is a
triumph but the I love you’s are few and far between. No
wonder I can’t say it if even Ingvar E. Sigurðsson, one of our
greatest and most respected actors, can’t deliver it convincingly. He’s not to blame though. It’s a cultural thing that
takes years of practice.
The quality of Icelandic films is increasing every year.
Twenty years ago we were having difficulties with sound. It
was muffled and you couldn’t hear the dialogue properly. Ten
years ago we were still complaining about Icelandic actors
being too used to the theatre. You kinda have to yell out your

lines on stage but it’s silly on celluloid. The actors had gone
from hardly audible to pompously loud.
Today, Icelandic filmmakers are in the process of fine-
tuning. Minor tweaks in the right places and we’re good to
go. We’ve seen some great Icelandic releases in the last
decade and one day, hopefully in the not too distant future,
our filmmakers will be confident enough to start throwing in
the I love you’s. And slowly we will get used to hearing it and
we’ll be able to say it ourselves.
Perhaps I’m a hopeless romantic. Maybe ‘I love you’ is just
not for us.

Kumjana Novakova is co-founder and
Creative Director of the Pravo Ljudski Film
			Festival in Sarajevo

Haukur Viðar Alfreðsson is a film critic
and journalist for Vísir | www.visir.si
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Luxembourg

A young generation of filmmakers

has started to assert itself in Luxembourg. It started with
Jean-Claude Schlimm (House of Boys, 2009), Max Jacoby
(Dust, also from 2009) and Beryl Koltz (Hot Hot Hot, 2011).
However, what was missing from their films is local specificity: being set in Luxembourg or being in Luxembourgish, the
local language. All three were made in English, or rather,
Europudding English, and none of them was recognizably set
in the Grand Duchy.
In 2012, director Christophe Wagner, who comes from a
documentary background, made a policier that was set in the
capital, Luxembourg City, and was mostly in Luxembourgish: Doudege wénkel (English title: Blind Spot). It was a huge
box-office hit, selling more tickets than The Amazing Spider-Man, despite being quite conventional. What made the
film so interesting for local audiences was simply to see
‘themselves’ on screen and to hear people talk like they do.
Something similar was the case for the children’s film
Schatzritter, d’geheimnis vum Melusina (Laura Schroeder,

Sweden

Write

anything, she says, write a poem, whatever you like...
So: I’m borrowing the title of a newly written play, drawing huge audiences at the Royal Dramatic Theatre in Stockholm: what is ‘The Mental State of Sweden’? A series of
interviews with people from all walks of life have been transformed into a play which comments on the social realities of
unemployment, the deterioration of social security systems,
the increasing tensions between immigrants or refugees and
‘ethnic’ swedes, and the deepened class differences in what
was once considered a secure model society.
At the same time the play, in its own humorous way and
form, literally tears down the wall between a prestigious,
protected stage, the designated caretaker of the classics, and
opposes it to the outside society which rushes into 2014, the
Super Election Year. Populist, basically racist parties all over
Europe are gathering forces to make their presence felt in the
European Parliament. In Sweden their counterpart is eagerly
disguising its fundamental inheritance from the extreme
right, hoping for an even more deciding role after the parlia-

2012), which also found a place in the top 25 most-visited
films of the year.
2014 will see the release of not one but two features shot
with Luxembourg money in the Grand Duchy and in Luxembourgish, one of the three official languages of the country
(besides German and French) and the language most Luxembourgers use in their everyday lives.
Films in Luxembourgish are rather rare, and to my knowledge only one has ever been presented in Cannes: Hochzaeitsnuecht (‘Wedding Night’, Pol Cruchten, 1992). IMDb.
com lists a grand total of 22 features in Luxembourgish,
including the two 2014 titles, which thus make up almost ten
percent of the total. They are Ouni d’hänn (‘Without Hands’,
Donato Rotunno) and Mammejong (‘Mamma’s Boy’, Jacques
Molitor), a second and first fiction feature respectively,
though both directors have made documentaries. Both films
are also about young people and the way they deal with love,
so in a very concrete and direct way, it feels like these two

films represent the coming-of-age of Luxembourgish-language cinema.
It was a long time coming, as the government started
funding the cinema sector in the 1990s. But it took until now
for the directorial and screenwriting talent to not only be
ready but also realize that it pays to be as specific as possible
– in terms of locations, stories, language... – in order to be
more universal. Hopefully, it’s the start of a trend that’ll continue to grow and blossom, helping Luxembourg see and
explore itself and, coincidentally, promoting it beyond its
borders.

mentary elections this fall. They are running into unexpected diffilcuties, as thousands of Swedes all over the country have taken to the streets and manifested their strong
antiracist and antifascist convictions. In this context: what
might be the mental state of official film in Sweden?
It’s mainly celebrating.
Fifty years of Film Institute and the mixed economy of film
support, a strange and (at least up to yesterday) rather well-
functioning mixture of trade, industry and cultural policies.
Fifty years of national awards.
A slowly increasing percentage of women film makers, the
goal being 40 percent.
Awards and attention at festivals, though not always
translating into commercial sucess.
And the filmmakers strive on, too many in the ever leaner
mainstream of Swedish crime stories – the Millennium trilogy has a lot to be held accounatble for – or meager adaptations of national bestsellers to the screen. But as Marguerite
Duras once said: ”It’s because of the lack of things you

speak.” I’m not calling for films which, like the play at the
Dramatic Theatre, cut right into the ailments of todays society. For that, the process of filmmaking is too slow and difficult to fund. Yet there are voices that have been heard
through the common rustle of films seemingly put on endless repeat.
Mia Engberg’s Belleville Baby is a film (or is it? She uses all
formats known in the entire history of moving images) which
digs into the fine print of memories and a long lost love. Anna
Odell’s Reunion also transcends the borders between documentary and fiction, as she creates and recreates her memories of painful school years of bullying. In 2013, those were
the best Swedish resons why films still deserve to be made
and can, as they say, make a difference.
Despite the fact that none of them would pass the ridiculous and insufficient Bechdel test.

Boyd van Hoey (@filmboyd) is a Dutch freelance film critic based in Luxembourg and
contributes to The Hollywood Reporter , Winq
and de Filmkrant , among others

Eva af Geijerstam is film critic for Dagens
Nyheter , Sweden’s largest newspaper
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Denmark

Well, we

all know how it is with movies and filmmaking in the big bad
US of A. It’s big business and the director is just a tiny cog in
the machine. But this is Europe and I am supposed to review
Lars von Triers Nymphomaniac. The first thing I see on the
screen is a disclaimer. A message tells me that – although four
hours long – this is an abbreviated version of the film, one that
von Trier reluctantly accepts, but at the same time maintains
he has had nothing to do with seeing through to its conclusion.
So does that mean that the real Nymphomaniac is the 5
hour 30 minutes version that I haven’t seen yet? If so, what
am I reviewing? Is the movie appearing all over Denmark this
Christmas the work of art called Nymphomaniac, or is it
something else, something half-baked and born out of compromise? Is it ice-cold commercial calculation that is standing between the auteur and his work? Nope, this is not
America. This is Europe, this is Denmark – and so much
more weird! After all, Lars von Trier as part-owner of Zentropa sort of is the big bad company that has forced him to
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accept the four hour long ‘easy reader’-version!
Maybe this a consequence of modern co-European filmmaking, of which Zentropa has been a pioneer. You parcel
out and sell your film in advance, to get the darn thing made.
You’ve made a film that is so long that it cannot be seen as an
acceptable commodity packaged for the cinemas. But distributors have already bought a product. So you do the right
thing. You release it as two ‘regular’ movies. As a Nymphomaniac that is not quite the real thing, but the one you buy
the tickets for. And the one you have to review.
I wonder if the Nymphomaniac I see is designed for family
viewing. The porn is surprisingly discreet. All over the world,
distributors have been told to feel free to cut out offending
parts. So again – what is it I am reviewing? Is this a work of
art or a franchise? Does Nymphomaniac exist as a work of art
in the shape of the movie distributed in cinemas worldwide
or will it be undermined by the ‘real’ Nymphomaniac that will
be screened out of competition at the Berlin Film Festival?

Luckily, even the castrated version of ‘Nymphomaniac’ is
a highly fascinating and maverick piece of European filmmaking. From lessons in fly rod fishing to its Proustian slowness, this bookish and yet strikingly visual tale is every bit as
tantalizing and original as anything Von Trier has made.
Even though I still don’t know what I’ve been reviewing.
Does it make any sense to talk about something like a director’s cut when the director is also the money talking? Maybe
it’s just a very Danish thing. You have to have two heads. One
talks about art, the other about the bottom line. They don’t
have to agree in public. Actually, it’s probably better if they
don’t. Then you can pull it off, pulling in seemingly opposite
directions.

Could we eat movies?
Are they poisonous?
There was a time I used to eat films every day
slow days of slow life, slow money, slow phonelines
but the films where not slow at all
what happened to cinema when phone booths disappeared 
from it?

I remember some
gold, but it was neither Klondike
nor Nibelungen,
just the hair of Nina Hoss
I remember a dark world, rich pupils with their teacher in a
concentration camp,
than an oven as if it were a tale by the Brothers Grimm, but it
was just a Finsterworld

Kim Skotte is a film critic for Danish daily
Politiken

Germany

Year Now

Great words my friends: 3000 years, playgrounds,
safe havens and cinematic utopias
no facts & figures, no economics & industry,
but pulse and heartbeat...
this must be a dream, my friends
this must be German philosophy
And all this in just 500 words...
It’s cold in my kitchen now, the wind is blowing through the
blowy crossbar
december wind
this must be a dream: it’s the year 3000
I am the servant of a Chinese merchant,
and I serve him well on his rooftop-flat here in Schwabing,
the capital of Western-China.

December is the cruelest month,
breeding nightmares out of solemnity
Servants are teachers now
They teach the merchant’s children
They spoil them, make them sensitive
receptive, poison them with art

We speak about the ruins
down there, under the clouds,
the ruins of 2013, the ruins of German Cinema
Who is afraid of the vinegar-syndrome?
the old films may taste sour now
but the new ones have no taste at all

They appreciate teachers now
as they used to in Rome with their Greeks
Then they used to dislike teaching, preaching, facility, mastery
“2013, unlucky number”, my master says, “the year of the
snake”
Metropolis, Mabuse, Nosferatu, Caligari, Pandora
great names, much greater than any name that came after them

The films die out of age,
they die, they say due to a chemical reaction
but only this can die what used to live before
The old films die,
and it seems like material is stronger than ideas
– but perhaps the old films die just out of shame

If there is a Berliner Schule – are they the scholars or the
teachers?
If there is a Nouvelle Vague Allemande – where, oh Poseidon,
is the ocean?
If there is a German Western – where, oh Winnetou, have the
horses gone?

actors playing artificial people, non-actors playing real
people, writers playing directors,
filmmakers playing art
Maybe they play much too much, maybe they play because
they do not want to grow up
my dream is becoming a nightmare now
and I awake
What you are asking me for, I cannot serve you, friends. Just
a strange little cat;
the tigers died long before, not even one left, just desert and
hyena
this must be a dream, my friends, this must be German
philosophy
but the cat is there, living, active, playful, and at least with a
tiger-pelt
tentative on its velvet paws.

Rüdiger Suchsland is a freelance film
critic and programmer and contributes to
the Frankfurter Allgemeine Zeitung , FilmDienst and Artechock.de, among others

10 BAFTA NOMINATIONS

GOLDEN GLOBE ®
winner best motion picture, drama

‘Stark, visceral and unrelenting’
- The Guardian -

‘Composition, sound design and story
all cut together beautifully’
- Variety -

20 FEBRUARI IN DE BIOSCOOP
/VOLGINDEPENDENTFILMS
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In Henri, haar eerste soloregie, betoont
Yolande Moreau zich even stijlvast als
in haar rolkeuzes als actrice. “Mijn
carrière heeft een rode draad: vertellen
hoe moeilijk het gewone leven is.”
Door Kees Driessen

Yolande Moreau over Henri

Mens zonder code

gezegd, hun rol wellicht meer ‘zijn’ dan
‘acteren’, wijst Moreau echter krachtig af:
“Denk niet dat ze geen serieuze acteurs zijn.
Dat zijn ze wel: ze zijn formidabel! Zoals
François Daujon – toen ik hem voor het eerst
teksten van Valérie Novarina zag voordragen, viel ik bijna van m’n stoel. Dat zijn geen
gemakkelijke teksten hoor! Hij is echt goed.
En bovendien: wat is normaal? Daar gaat de
film over: we zijn allemaal de draad weleens
kwijt. Uiteindelijk hebben we meer overeenkomsten dan verschillen.”

Yolande Moreau kijkt een beetje beteuterd,
wanneer een van mijn collega’s opmerkt dat
haar eerste soloregie Henri (in 2004 regisseerde ze Quand la mer monte... samen met
Gilles Porte) qua stijl en toon zo mooi aansluit bij de films waarin ze acteerde. Een
terechte opmerking, en niet negatief
bedoeld, maar kennelijk krijgt Moreau zoiets
vaak als kritiek te horen. “Ik probeer echt
altijd iets nieuws te ontdekken”, bezweert ze.
“Maar sommige mensen vinden dat alles wat
ik doe op elkaar lijkt. Nou ja, dat kan. Het
klopt dat ik vanaf het begin, als actrice, een
rode draad volg: ik vertel hoe moeilijk het
gewone leven is.” Ze pauzeert even en zegt:
“Soms vraag ik me zelfs af of ik daarom
actrice ben geworden: omdat het echte leven
me niet goed af gaat. Maar goed, ik ben geen
psychoanalyticus.”

Champagne

Intuïtie

Dat klopt, dat is ze niet. En dat is haar film
ook niet – het verhaal en de personages van
het prettig onderhoudende Henri gaan voort
op gevoel en intuïtie, niet op psychologische
analyse. En die personages passen inderdaad
goed bij hoe we Moreau kennen als actrice,
zoals in Louise-Michel (2008) en Mammuth
(2010) van Gustave De Kervern en Benoît
Delépine. Films met droge humor en sociaal
ongemak. Met een licht absurdistisch tintje,
een theatrale inslag, een vleugje melancholie
en een milde blik op het geklungel van de
kleine man of vrouw, die een flinke hoeveelheid tegenslag te verwerken krijgt. Mensen
wie, zoals Moreau het van zichzelf
omschrijft, het leven niet per se goed af gaat.
Zie ook Henri, de recente weduwnaar die
in zijn eentje zijn café niet meer goed draaiende houdt. Iemand bij wie het zuchten in
z’n lijf is gaan zitten. En zie Rosette, de verstandelijk gehandicapte die hem via een project komt helpen en die, als een roosje, licht
brengt in de duisternis (en weer duisternis in

kort
Toscaanse bruiloft

Johan Nijenhuis | Komische ensemblefilm
rond de organisatie van een huwelijk in
Toscane. Sanne runt er tegen pittoreske
decors een B&B maar kan ondanks de glooiende heuvels en cipressen geen geschikte
man vinden. Hoe kan ze dan een bruiloft
organiseren, vragen omstanders zich af.
Gelukkig verschijnt Jeroen, een echtscheidingsadvocaat die verkondigt dat het huwelijk een gedoemd instituut is, maar die stiekem een goed hart heeft. Tenminste, zo lijkt
het. 
Te zien vanaf 30 januari

het licht). “Ja, ook zij hebben moeite met het
dagelijks leven”, beaamt Moreau. “Daarom
klampen ze zich vast aan de liefde. Dat is ook
waarom Rosette dat schilderij zo graag ziet,
L’Angélus [van Jean-François Millet]. Omdat
dat bij haar in de instelling op de kamer
hangt, voelt ze zich gerustgesteld als ze het
elders tegenkomt. Die twee mensen erop, dat
is haar beeld van een relatie. Dat begrijpt ze.”

Ervaringsdeskundigen

Natuurlijk blijken Henri en Rosette elkaar
even hard nodig te hebben. Iets subtieler is
het dagende besef dat Henri, sociaal gezien,
nauwelijks minder ‘gehandicapt’ is dan
Rosette. Ze zijn beiden “mensen zonder sociale code”, zoals Moreau het omschrijft, die
zich weinig gelegen laten liggen aan wat

anderen van hen denken. Niet omdat ze zich
bewust afzetten tegen de maatschappij, maar
doordat ze de sociale mores niet voldoende
beheersen. Moreau houdt van zulke types,
omdat die hun karakter minder verschuilen –
dat kunnen ze niet. Dat maakt ze niet per se
gemakkelijker gezelschap of aardiger, maar
wel openhartiger en ontroerender.
Dat geldt zeker voor Rosette, die wordt
gespeeld door actrice, beeldend kunstenaar
en dichter Miss Ming, die ook al opdook in
Louise-Michel en Mammuth en zelf autistisch is. En ook de andere bewoners van de
inrichting worden in Henri gespeeld door
ervaringsdeskundigen. De suggestie dat deze
acteurs, in lijn met Moreau’s opmerkingen
over ‘het echte leven’, daardoor ook ‘echter’
zijn dan gewone acteurs, dat ze, anders

Out of the Furnace

I, Frankenstein

Kill Your Darlings

John Krokidas | Debuutfilm van John Krokidas portretteert Alan Ginsberg en consorten

Yolande Moreau | 103 minuten | Met Pippo Delbono, Miss Ming, Jackie Berroyer | Distributie
Contact Film | Te zien vanaf 6 februari
Volledig interview op

filmkrant.nl

Ben Stassen | Vlaamse animatie over een
weeskater die in een mysterieus herenhuis
terechtkomt dat bewoond wordt door een
oude tovenaar. Wanneer het huis verkocht
dreigt te worden, doet hij er samen met zijn
nieuwe vrienden alles aan om dat te voorkomen. 
Te zien vanaf 5 februari

Te zien vanaf 30 januari

Te zien vanaf 30 januari

Henri »»»»» Frankrijk/België, 2013 | Regie

Flits en het magische huis

Scott Cooper | Als Rodney Baze plotseling
verdwijnt en de autoriteiten naar zijn zin niet
snel genoeg in actie komen, neemt zijn
oudere broer Russell de zaak in eigen hand.
Met Christian Bale en Casey Affleck.

Stuart Beattie | Adam Frankenstein, literaire
beroemdheid en onbegrepen monster, raakt
in een oude stad betrokken bij een strijd tussen twee onsterfelijke clans.

Met dat laatste vergelijkt Moreau de ‘gehandicapte’ en ‘gewone’ acteurs. Maar het geldt
ook voor de vergelijking tussen haar personages en haarzelf. Want een ‘mens zonder
code’, dat is Moreau zelf ook. Open, direct,
onopgesmukt. Te midden van alle poenerige
kitsch van Cannes, is haar aanwezigheid een
verademing. Maar Moreau zet zich ook weer
niet demonstratief tegen het circus af – als
er iemand met een fles champagne langskomt laat ze zich vrolijk bijschenken. Om
vervolgens het glas van het onhandige
designtafeltje te stoten.
“De glitter en glamour van Cannes is duidelijk niet mijn ding”, lacht ze. “Ik kan het
allemaal niet serieus nemen. Mijn jurk heb ik
zelf gemaakt, haha! Dat kun je zien ook,
want hier is het een beetje misgegaan. Maar
wat dan nog? Ik vind het prima zo. Bovendien: je loopt hier wel opeens mensen als
Ken Loach tegen het lijf. En slotfilm zijn van
de Quinzaine tijdens Cannes – dat is voor
Henri een prachtig podium.”

Marina

Out of the Furnace

voordat ze helden van de Beatgeneratie werden. Een van Ginsbergs meer luidruchtige
kompanen is William Burroughs, die dankzij
een erfenis z’n hele leven comfortabel drugs
kon injecteren. 
Te zien vanaf 30 januari

Stijn Coninx | Biopic gebaseerd op de jonge
jaren van Rocco Granata, die op z’n achttiende nog snel even een nummertje voor de
b-kant van een single schreef, maar blij verrast was toen dat vervolgens een van de
meest gecoverde nummers aller tijden werd.
Te zien vanaf 6 februari
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Ook de kijker 12 Years a Slave
zit vastgeketend

Uithongering in Hunger, seksverslaving in Shame en slavernij in 12 Years a Slave: alle films van Steve McQueen gaan
over dehumanisering, het tot willoos werktuig maken van het
door Jos van der Burg
lichaam.
Hoe maak je de gruwelen van de historische
slavernij voelbaar in een tijd waarin het
woord slaaf te pas en te onpas wordt
gebruikt? Steve McQueen vond een briljante
oplossing door het verslag uit 1853 van Solomon Northup over zijn twaalfjarige slavenbestaan te verfilmen. Natuurlijk: ook over de
levens van geboren slaven kun je bloedstollende films maken, maar een vrij man, die na
ontvoering tot slaaf wordt gemaakt, maakt
inleving voor ons misschien net iets makkelijker.
Het levensverhaal van Northup, zoals verfilmd in 12 Years a Slave, is bizar. Northup,
geweldig gespeeld door Chiwetel Ejiofor, is
een vrije zwarte man die met zijn vrouw en
kinderen in New York leeft, waar hij als violist uitstekend de kost verdient op societyfeestjes. Zijn leven verandert in een nachtmerrie als twee mannen hem een financieel
aantrekkelijk aanbod doen voor optredens in
Washington. Als hij ’s avonds in een café een
deal met hen sluit, waarbij stevig wordt
gedronken, wordt hij de volgende morgen
geketend wakker in een smerige kelder. “Well
boy, how you feel now?”, informeert een van
de twee mannen quasi-geïnteresseerd,
waarna hij hem zijn nieuwe identiteit meedeelt: “Je bent niets meer dan een ontsnapte
nikker uit Georgia.” Daarna tuigen ze hem net
zo lang af tot hij zegt dat hij een slaaf is.

Oerkrachtfilms

Northup is in de val gelokt door slavenhandelaren, die hem met andere slaven als vee
naar het zuiden transporteren. Daar wordt
hij onder een nieuwe naam verkocht aan een
plantagehouder. Het is het begin van een
meedogenloos bestaan, waarin Northup,
zoals alle slaven, is overgeleverd aan de willekeur van zijn eigenaar. Dat is een tamelijk
fatsoenlijk mens – in de context van de tijd –
en dat geldt ook voor de plantagehouder
waar hij enige tijd later aan wordt doorver-

The Legend of Hercules

kocht. Maar de voorman op deze plantage
haat Northup, omdat hij voelt dat die intellectueel en moreel ver boven hem staat. In
een van de gruwelijkste scènes in de film (het
is lastig kiezen) ontsnapt hij op het nippertje
aan de dood door ophanging. Minutenlang
hangt hij met een touw om zijn nek aan een
boomtak, waarbij zijn tenen nog net de
grond raken. Als hij zou wegzakken in de
modder, zou hij stikken. Er staan hem meer
gruwelijke ervaringen te wachten als hij weer
wordt doorverkocht en terechtkomt bij een
religieus-geschifte plantagehouder.
12 Years a Slave maakt verpletterend voelbaar dat slaven gebruiksartikelen waren,
waarmee een eigenaar kon doen wat hij
wilde. Gezinnen worden door handelaren uit
elkaar gerukt, mannen en vrouwen afgebeuld en geslagen, slavinnen verkracht en
ieder spoor van rebellie met meedogenloos
geweld onderdrukt. (“Je zult deze dag niet
overleven, nikker!”) De opeenstapeling van
geweld beukt de kijker murw, maar dat is ook
de bedoeling. McQeen is niet uit op een
intellectuele, politieke of juridische verhandeling over slavernij, zoals in Spielbergs
Amistad en Lincoln, maar wil de waarheid
over slavernij – een systeem gericht op ontmenselijking – erin rammen. Dat is gelukt,
zoals Hunger ontmenselijking door hongerstaking en Shame door seksverslaving voelbaar maakte. McQueen maakt oerkrachtfilms, die lichamelijke reacties oproepen.
Daarna kunnen de hersenen aan het werk en
duiden wat de ogen hebben gezien.

Smalend

Toen ik McQueen twee jaar geleden op het
filmfestival in Rotterdam over Shame inter-

viewde, zei hij dat zijn volgende film over
slavernij zou gaan. Volgens hem was daarover nog nooit een film gemaakt. Ik noemde
tegensputterend Amistad. McQueens smalende antwoord sprak boekdelen: “Die film
gaat niet over de slavernij, maar over muitende Afrikanen op een schip, waarna ze in
Amerika aankomen, voor het gerecht
komen, de zaak winnen en teruggaan naar
Afrika. Dat noem ik geen verhaal over slavernij.” Na het zien van 12 Years a Slave begrijp
ik wat hij bedoelde, want deze film doet iets
anders dan alle eerdere slavenfilms: hij
ketent de kijker vast aan de slaven, ontsnappen kan niet. Anders dan in Tarantino’s
Django Unchained zijn er geen wraakacties
van slaven, waarbij we stiekem kunnen juichen. De film toont slavernij als een gesloten
systeem dat mensen berooft van hun menselijkheid en tot willoze lichamen maakt.

Kooky

Te zien vanaf 6 februari

Het regent gehaktballen 2

K3 Dierenhotel

Cody Cameron, Kris Pearn | Animatie over een
uitvinder die de wereld wil redden van zijn
eigen creatie: een machine die water in
voedsel verandert. Hij gaat de strijd aan met
Tacodillen, Garnapen, Appelboa’s, Double
Bacon Cheesespinnen. 

Te zien vanaf 6 februari

12 Years a Slave »»»»» Verenigde Staten,
Groot-Brittannië, 2013 | Regie Steve McQueen |
134 minuten | met chiwetel ejiofor, michael k.
williams, michael fassbender | Distributie Independent Films | Te zien vanaf 20 februari

filmkrant.live presenteert Voorafgaand aan 12 Years a Slave introducties in: Filmschuur Haarlem, 20 feb, 16 uur
(Jos van der burg) | Movies dordrecht, 22 feb, 21 uur (dana linssen) | movies amsterdam, 23 feb, 16 uur (dana linssen) |
Voor meer informatie en boekingen filmkrant.live@gmail.com

gespeeld door de zoon van de regisseur, moet
zijn beertje Kooky afstaan omdat die te veel
stof aantrekt. Ondra droomt die nacht hoe
Kooky van de lokale vuilnisbelt ontsnapt en
in de bossen allerlei fantastische en ook wel
een beetje enge avonturen beleeft. De poppenanimatie werd gefilmd tussen echte
planten en dieren.  Te zien vanaf 12 februari

Renny Harlin | Het heet de origin story van
Hercules te zijn maar nee. Sla de Griekse
mythologie er maar op na. In deze filmversie
wordt Hercules verraden door zijn schoonvader, de koning, en vervolgens verbannen
en verkocht als slaaf. Dat pikt Hercules niet.

Natuurlijk: niet elke slaaf had met evenveel
geweld te maken als Northup, maar dat is
niet de essentie van 12 Years a Slave. De film
maakt akelig goed voelbaar dat slaven willoze werktuigen waren. Overgeleverd aan de
willekeur van hun bezitters, die met hen
konden doen wat ze wilden: afbeulen, seksueel misbruiken, doodslaan, goed behandelen, belonen of straffen. Miljoenen zijn
door de raderen van dit systeem gegaan.
Anoniem losten zij op in het niets. 12 Years a
Slave gaat over die gruwelijke waarheid. Het
sentimentele einde doet daar niets aan af.

Jan Sverak | Bejubelde Tsjechische poppenanimatie/live-action van de regisseur van
Empties. Ondra, een jongetje met astma

Bart van Leemputten | De hormonen gieren
wanneer Josje en Karen in een dierenhotel
gaan helpen waar Bas de bink werkt.
Te zien vanaf 12 februari

Tinkerbell: The Pirate Fairy
Kooky

Peggy Holmes | Iemand komt op het goddeloze idee om het blauwe elfenstof te stelen.

Want zonder dat spul kennen Tinkerbell en
de andere elfjes niet vliegen. Uhu. Blauw
elfenstof. Breaking Bad gezien? De daders
blijken een stel piraten.
Te zien vanaf 12 februari

De LEGO Film

Phil Lord, Chris Miller | Allemans lego-figuurtje Emmet wordt aangezien voor de
legendarische Meesterbouwer en wordt op
avontuur gestuurd om een boosaardige tiran
tegen te houden die het hele universum aan
elkaar wil plakken.  Te zien vanaf 12 februari

African Safari

Ben Stassen | Ambitieus 3D live-actiondebuut van Belgische animatiekoning Ben
Stassen, waarin een expeditie vanaf de
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Nebraska

De vreemde reis
van Woody Grant
Venus in Fur

Venus in Fur

Kus mijn voet, slaaf
Smullen is het met deze heerlijke
eenakter van Roman Polanski waarin
een dominante actrice in een oud
theater een wanhopige regisseur aan
haar voeten krijgt.
Dat acteurs masochisten zijn weet iedereen.
Hoe kun je anders op een podium staan en je
onderwerpen aan de vernederingen van een
almachtige regisseur en de hongerige blikken
van een onverzadigbaar publiek? Laten we
de rollen omdraaien, dacht Roman Polanski.
Laten we de regisseur nou eens een keer te
pakken nemen.
Deze heerlijke eenakter, naar het toneelstuk van David Ives, begint lekker dubbelzinnig met een lang soepel openingsshot dat
over een regenachtige straat in Parijs glijdt
en zonder onderbreking het theater binnengaat. Je weet het dan nog niet, maar het is
een seksuele beweging. De deuren openen
zich alsof het theater een vagina is en de
camera penetreert. Alleen is het hier geen
man, maar een vrouw die binnenkomt.
Polanski’s echte vrouw, om precies te zijn,
Emmanuelle Seigner, in Polanski’s eerste
Franstalige film. Voor haar ligt het podium,
klaar voor een musicaluitvoering van Stagecoach, met een metershoge fallische cactus
in het decor. Je ziet het voor je, John Wayne
en z’n merry men. Maar daar komt ze niet
voor.
De enige ziel in het verlaten theater is Thomas, de regisseur – een evenals Seigner perfect gecaste Mathieu Amalric – die net een
vruchteloze middag van audities achter de
rug heeft voor zijn stuk Venus in Furs, naar de

novelle van Leopold von Sacher-Masoch uit
1870 (die de inspiratie werd voor het ‘masochisme’). Niet één vrouw bleek slim en sexy
en dwingend genoeg voor de hoofdrol, klaagt
hij. Wat rot voor je, zegt ze. Kan zij het niet
proberen? Hij vindt haar veel te vulgair voor
de rol, maar ze heet Vanda, net als het personage uit Sacher-Masochs boek en ze lijkt de
woorden te kennen. Met tegenzin stemt hij
in. En dan komt het. Wat volgt is een zinderend spel van rolomkeringen en schuivende
machtsverhoudingen. Samen beginnen ze de
dialogen te oefenen en van daaruit schuift de
film steeds het toneelstuk in en uit, tot de
filmwerkelijkheid en de toneelwerkelijkheid
niet meer van elkaar te onderscheiden zijn en
de regisseur totaal onderworpen is aan de
machtige dominatrix.
Dat spel van Seigner en Amalric is een
genot om naar te kijken. Het plezier spat van
het scherm, ook dat van Polanski, die in de
persoon van Thomas natuurlijk ook zichzelf
op de hak neemt. Want er is ook nog die
andere werkelijkheid die hier dwars doorheen loopt en die nog een derde laag in dit
spiegelspel van rollen brengt. Die waarin
Polanski Seigner regisseert en ze ’s avonds
als man en vrouw de deur van hun huis achter zich dicht doen. Maar wat daar gebeurt
hoeven we niet te weten. We zijn al opgewonden genoeg.
Ronald Rovers

»»»»»

Venus in Fur Frankrijk/Polen, 2013 | Regie
Roman Polanski | 96 minuten | met emmanuelle
seigner, mathieu amalric | Distributie eOne | Te
zien vanaf 23 januari

woestijnduinen van Namibië onder meer per
heteluchtballon over het hele Afrikaanse
continent reist. 
Te zien vanaf 13 februari

Robocop

That Awkward Moment

Tom Gormican | Romantische komedie over
drie vrienden en de vraag waar het met hun
relaties heen moet. Onder meer met Zac
Efron. 
Te zien vanaf 13 februari

U kent die ranzige spampost wel waarin ze je
een prijs beloven die je nooit krijgt. Waar je
natuurlijk pas achter komt als je de kleine
lettertjes leest. Wat alleen fetisjisten doen.
Of in de woorden van Tom Waits: ‘The large
print giveth and the small print taketh away.’
Dat gevoel getild te zijn is het sentiment
waar Alexander Paynes Nebraska op drijft.
Ook in het leven wordt van alles beloofd –
geluk, liefde en geld voor wie maar hard
genoeg werkt – en ook daar komen sommigen van ons bedrogen uit.
Het wordt nooit helemaal duidelijk of
Bruce Derns personage weet dat die belofte
een leugen is, maar in de openingsscène verschijnt hij als Woody Grant wandelend langs
de snelweg, te voet op weg naar het bedrijf
dat hem per post een miljoen dollar in het
vooruitzicht stelde. Omdat het z’n vrouw en
twee volwassen zoons niet lukt dat gedoemde
plan uit z’n hoofd te praten, gaan ze met z’n
vieren op reis. Door Nebraska inderdaad,
langs de maïsvelden van de maïskolfstaat,
langs familie ook, die heel vriendelijk blijkt
als ze horen dat Woody miljonair is geworden,
en langs z’n geboortedorp Hawthorne, waar
eerst applaus klinkt en dan klappen vallen.
Nebraska is een verhaal over een oude man
en een oud land. Het is geen grafschrift, ook
al voelt het soms zo, want zo duister wil
Payne het niet maken en daarvoor spreekt
uit de laatste scène te veel hoop. Maar ze lijken wel te verdwijnen, Woody en Nebraska:
die weerbarstige man en dat weerbarstige
land die elkaar maar net lijken te verdragen.
Woody’s weigering om iets over z’n leven te
vertellen, ook als daar naar gevraagd wordt,
dwingt je om zijn verleden zelf te construeren. Hoe de relatie met zijn vrouw al die jaren
is geweest of waarom hij lang geleden uit
Hawthorne vertrok om ergens anders een

ven-touch. Het is Detroit 2028, ongeveer
even dystopisch en deprimerend als in Verhoevens versie, wanneer een agent door z’n
werk in kritieke toestand belandt. De perfecte kandidaat voor hun prototype mensrobot, vindt multinational OmniCorp.
Te zien vanaf 13 februari

Anchorman: The Legend Continues

Adam McKay | Opvolger van komische culthit
Anchorman; the Legend of Ron Burgundy met
Will Ferrell als narcistische nieuwslezer.

De superheld

Christian Lo | Modulf wordt elke dag gepest
op school, maar stiekem is hij een superheld.
Want doordat hij de klappen opvangt, worden de andere kinderen niet geslagen, redeneert hij. Modulfs nieuwe buurmeisje Lise
verklaart hem voor gek en leert hem zichzelf
te verdedigen. 
Te zien vanaf 13 februari

Bruce Dern steelt de show als de
chagrijnige Woody Grant, een oude
man die de laatste rit van z’n leven lijkt
te maken. Hij won er in Cannes de prijs
voor Beste Acteur mee.

Robocop

José Padilha | Als de man achter Ônibus 174
en Tropa de elite met een nieuwe Robocop
komt, dan kun je niet onverschillig blijven,
ook al heeft hij misschien niet de Verhoe-

Te zien vanaf 13 februari

Vampire Academy

Mark Waters | Rose Hathaway is een Dhampir, half mens/vampier, bewaker van de
Moroi, vredelievende, sterfelijke vampieren

bestaan op te bouwen. Je vraagt je af of hij
ooit genoten heeft.
De tocht lijkt Woody’s laatste rit te zijn.
Maar er is een catch. Van Woody’s verweerde
gezicht kun je nooit aflezen of hij nou z’n
verstand aan het verliezen is of precies doorheeft hoe het allemaal in elkaar zit. Dat hij
dus niet zozeer verhaal gaat halen bij dat
postbusbedrijfje met die kleinzielige geldklopperij maar bij de Almachtige zelf.
Gewoon om te laten zien dat hij altijd al wist
dat er geen pot met goud aan het eind van de
regenboog stond. En dat hij dus niet getild is.
Die dubbelzinnigheid maakt van Nebraska
meer dan zomaar weer een roadmovie. Aan
het eind van de rit, als hij met die blije kop
eindelijk weer zelf achter het stuur zit en
heeft gekregen wat hij al die tijd al wilde, is
het verleidelijk om te denken dat hij het allemaal zo gepland heeft. Maar je weet het niet.
De man blijft een raadsel.
Ronald Rovers

»»» »

Nebraska Verenigde Staten, 2013 | Regie Alexander Payne | 115 minuten | met bruce dern,
will forte, june squibb | Distributie Cinéart |
Te zien vanaf 27 februari

Nebraska

die heimelijk tussen de mensen leven. Ze
moet hen beschermen tegen de bloeddorstige, onsterfelijke vampieren, de Strigoi.
Te zien vanaf 20 februari

Anchorman: The Legend Continues
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Parkland

Parkland

De Stetson
van JFK
Twee maanden na de herdenking van
de moord op Kennedy alsnog in de bioscopen: Parkland, een impressionistische reconstructie op de vierkante millimeter.
22 november 1963, de dag dat de Amerikaanse president John F. Kennedy werd vermoord, blijven velen associëren met de
teloorgang van de hoop op een betere wereld.
Parkland laat alle complottheorieën links
liggen en keert terug naar die dag, en de vol-

gende twee, om de directe impact van de
moord te peilen.
Kort voor de fatale dag in Dallas kreeg
Kennedy van Texaanse zakenlui een Stetsonhoed cadeau. De president, die een grondige
hekel aan hoeden had, beloofde de Stetson
weleens tijdens een ministerraad te zullen
dragen. Zijn weigering deze ‘cowboyhoed’
meteen op het hoofd te zetten viel bij de zuiderlingen niet in goede aarde. Voor hen gold
het als een afwijzing van hun symbolen, hun
verleden, hun identiteit. Deze belediging
werd gesmeten op het stapeltje redenen voor
de moord op JFK en regisseur Peter Landesman schuift de beelden netjes tussen de
andere historische opnamen in zijn openingsmontage van Parkland. Dat die titel
verwijst naar het hospitaal waar Kennedy
stierf moet je weten, of ontdekken door aandachtig te kijken, en dat geldt voor wel meer
dingen in dit regiedebuut. Parkland vereist
voorkennis en focust niet op een verborgen
waarheid of een sluitende theorie omtrent de
moord. Het onderwerp is het trauma veroorzaakt door zowel de aanslag als het 8mm-
filmpje van kleermaker en amateurcineast
Abraham Zapruder.
Landesman gaat ervan uit dat de feiten en
de neerslag daarvan in Amerikaanse literatuur en film bekend zijn. Geen helikoptervisie hier maar een close-up van een locatie
(rond het hospitaal) en een handvol protagonisten. Waarbij de Grote Geschiedenis binnendringt in het leven van verbijsterde

bewakingsagenten, een jonge chirurg die de
president probeert te redden, een verpleegster die morele ondersteuning levert, de
wetsdokter van Dallas, de baas van de
falende lokale geheime dienst, Lee Harvey
Oswalds broer Robert, de onwetende Zapruder en een eenzame Jackie Kennedy. De
kracht van deze caleidoscopische film – door
dicht op de getuigen te zitten wordt de
spanning en de emotionele verwarring voelbaar – is meteen ook zijn zwakte. Het drama
overstijgt immers amper de chaos en ontreddering. Wanneer dit wel gebeurt wordt
alles gekleurd door achterafinzichten. Zo
duiken er post-9/11 allegorieën op. De
onderhandelingen tussen Zapruder en Life
Magazine voorspellen de commercialisering
van beeldcultuur, Oswalds manische moeder
incarneert alle trauma’s en angsten van de
Verenigde Staten en zijn broer worstelt met
schaamte. De boodschap van Landesman is
duidelijk: historische gebeurtenissen zijn
vooral emotionele gebeurtenissen.
Ivo De Kock

»»»»»

Parkland Verenigde staten, 2013 | Regie Peter
Landesman | 93 minuten | Met Zac Efron, Billy
Bob Thornton, Paul Giamatti, Marcia Gay Harden | Distibutie Wild Bunch | Te zien vanaf 30
januari

Kankerlijers

Ziekenhuis
op stelten
Een veelgeprezen Spaanse film over
pubers op de afdeling oncologie werd
door Lodewijk Crijns bewerkt voor het
Nederlandse tienerpubliek. Sentimenteel is het zeker niet.

Kankerlijers

The Last Hijack

Tommy Pallotta, Femke Wolting | Documentaire gaat op zoek naar het verhaal achter de
beruchte Somalische piraten. Wie zijn ze, en
hoe komen ze tot hun daden? Een combinatie van documentaire en animatie.

officieel is erkend, maar hij mag hem in het
openbaar geen vader noemen, en hij mag
niet in de buurt van het andere gezin komen.
Dat leidt tot een explosieve situatie.
Te zien vanaf 20 februari

Te zien vanaf 20 februari

The Third Side of the River

Celina Murga | De zestienjarige Nicolas
woont in een klein stadje ten noorden van
Buenos Aires. Zijn vader, een gerespecteerd
arts, heeft echter twee gezinnen, die maar
een paar straten van elkaar verwijderd
wonen. Met zijn officiële gezin heeft hij een
twaalfjarige zoon, met het andere gezin vier
andere kinderen, waaronder Nicolas. Nicolas is weliswaar de enige die door z’n vader

De uitdagende titel Kankerlijers van de
nieuwe film van Lodewijk Crijns (Alleen maar
nette mensen) moet letterlijk worden genomen. De drie tienerjongens die we in deze
tragikomedie leren kennen hebben alle drie
botkanker. Nick en Iwan zijn al een been
kwijt en Olivier staat er ook niet goed voor.
Desondanks weigert hij een nieuwe chemo-

About Last Night

Steve Pink | Remake van gelijknamig komisch
drama uit 1986 dat gebaseerd was op David
Mamets toneelstuk Sexual Perversity in Chicago uit 1974. De evolutie of degeneratie –
kies maar – van twee stellen wordt gevolgd
vanaf hun ontmoeting in de kroeg, via de
slaapkamer, naar het moment dat hun liefde
voor het eerste op de proef wordt gesteld.
Te zien vanaf 20 februari

Winter’s Tale

About Last Night

Akiva Goldsman | Inbreker Colin Farrell wordt
tijdens een klus verliefd op een vrouw, die
vervolgens in z’n armen sterft. Wanneer hij
ontdekt dat hij kan reïncarneren, wil hij die
kracht gebruiken om haar alsnog te redden.
Te zien vanaf 20 februari

kuur. Heftig allemaal, maar dat weerhoudt ze
er niet van om lol te trappen, ruzie te maken,
in hun rolstoelen het ziekenhuis op stelten te
zetten en in de kelder naar hartenlust te blowen met Alfredo (rapper Nega) van de technische dienst. “Wij zijn kankerlijers”, is hun
strijdkreet. De gevreesde ziekte kan de middelvinger krijgen.
Kankerlijers is de Nederlandse remake van
het Spaanse Planta 4a (2003) van Antonio
Mercero. Dit op een autobiografisch scenario
gebaseerde Spaanse origineel trok ook internationaal aandacht en won de Cinekid
Award 2004. Dat had niet alleen met het
overtuigende spel van de jongelui te maken,
maar vooral met het feit dat niet hun ziekte,
maar juist hun levenslust de hoofdrol speelt.
Crijns volgt Planta 4a tamelijk getrouw,
ook al verloopt de behandeling van jonge
kankerpatiënten in Nederland anders. De
belangrijkste verandering betreft een leeftijdgenoot die op de afdeling wordt opgenomen, aanvankelijk weinig van de jongens wil
weten maar later toch vriendschap sluit. Bij
Crijns is dat geen jongen maar een meisje. En
dan nog wel een beachvolleybalspeelster die
op het strand strakke broekjes draagt, zo’n
meisje waarover de jongens in Planta 4a
alleen maar konden fantaseren.
Die verandering maakt de dynamiek in
theorie spannender. In de praktijk is het
vooral een signaal dat Crijns nadrukkelijker
dan Mercero op de tienerdoelgroep mikt.
Zullen ze gaan zoenen? Veel meer levert het
in dramatisch opzicht niet op. Zeker niet in
vergelijking met de vriendschap die Olivier
sluit met een meisje op de afdeling psychiatrie dat hij toevallig ontmoet.
De nadrukkelijk aangezette puberale bravoure van de drie jongens (Massimo Pesik,
Jasha Rudge en Gijs Blom spelen met aanstekelijke energie) is amusant genoeg, al valt de
film daar wel vaak en gemakkelijk op terug.
Toch zijn er ook mooie, bijna verstilde
momenten, die de angst en vrees, tragiek en
hoop achter al die stoerdoenerij aanstippen.
Tegelijkertijd bewijst Kankerlijers dat je met
een geamputeerd been niet zielig hoeft te
zijn. Dat is in ieder geval verfrissend.
Leo Bankersen

»»»»»

Kankerlijers Nederland, 2014 | Regie Lodewijk
Crijns | 93 minuten | Met Massimo Pesik, Jasha
Rudge, Gijs Blom | Distributie Entertainment
One Benelux | Te zien vanaf 12 februari

3 Days To Kill

McG | Hé, Kevin Costner is terug. Een stervende geheim agent die weer contact wil met
de dochter die godbetert van hem vervreemd
is geraakt, krijgt een experimenteel medicijn
aangeboden dat zijn leven zou kunnen redden. Maar alleen als hij één laatste opdracht
doet. Wie verzint zulke zooi? Ah, Luc
Besson. 
Te zien vanaf 20 februari

The Precocious & Brief Life of Sabina Rivas
Luis Mandoki | Exploitatief melodrama over
twee jonge geliefden die ergens op de grens
van Mexico en Guatemala slavernij, bordelen, het leger en drugssmokkelaars moeten
overwinnen. 
Te zien vanaf 20 februari

ronald rovers
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Agenda
Programmagegevens voor de Filmkrant van maart
moeten vóór vrijdag 14 februari (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 27 februari.

Almelo

Almere Haven

k Filmhuis Almelo Elisabethhof
4 | informatie-reserveren 0546850264 | filmhuisalmelo.nl | Aanvang: 20.15
Child’s Pose wo 12 | Eat Sleep Die
vr 28 | Gabrielle vr 7 | La grande
bellezza vr 24 jan | Hoe duur was
de suiker wo 5 | Io sono Li wo 29
jan | Like Father, Like Son vr 21 |
La vie d’Adèle vr 31 jan | What
Maisie Knew wo 22 jan

k Corrosia/Theater de Roestbak Stadhuisplein 2 | 036-5215929
| corrosia.nl
8½ do 20, 20.00 | #Alleman vr 7,
20.30 | Cold Mountain do 6,
17.00 | Fargo do 13, 20.00 | Motovun mon amour do 27, 20.00

Almere
k Het nieuwe filmhuis/De
nieuwe bibliotheek Stadhuisplein 101 | 036-5486000 | denieuwebibliotheek.nl /hetnieuwefilmhuis
Avant l’ hiver vr 14 en di 18, 19.30
| wo 19, 11.00 | The Butler di 4,
19.30 | wo 5, 11.00 | Inside Llewyn
Davis vr 7 en di 11, 19.30 | wo 12,
11.00 | Philomena vr 21, di 25 en
vr 28, 19.30 | wo 26, 11.00 | The
Young and Prodigious T.S. Spivet (3D) vr 28 en za 1 mrt, 14.00

Alphen a/d Rijn
k Parkfilmhuis Cornelis Geellaan 2 (Park Rijnstroom) | 0172493737 | parkfilmhuis.nl | Aanvang: 20.30
The Butler do 27, za 1 mrt, zo 2
mrt en wo 5 mrt, 20.30 | vr 28,
21.30 | di 4 mrt, 13.30 | Captain
Philips vr 14, 21.30 | ma 17 en wo
19, 20.30 | di 18, 13.30 | Diana do
8, zo 9 en wo 12, 20.30 | vr 7, 21.30
| di 11, 13.30 | Elle s’en va do 20, za
22, ma 24 en wo 26, 20.30 | Grand
Central vr 21, 21.30 | zo 23, 20.30 |
di 25, 13.30 | Like Father, Like Son
do 13, zo 16 en di 18, 20.30 | vr 14,
19.00 | La tendresse vr 21, 19.30 |
zo 23, 14.30 | di 25, 20.30 | Twenty
Feet From Stardom vr 28, 19.30 |

ma 3 mrt en di 4 mrt, 20.30 | The
Young and Prodigious T.S. Spivet vr 7, 19.30 | za 8, ma 10 en di 11,
20.30 | Best of IDFA on Tour | za
15, 16.30 (incl. maaltijd)

Amersfoort
k Filmtheater De Lieve Vrouw
Lieve Vrouwestraat 13 | 033‑
4226555 | lievevrouw.nl | Programma wordt wekelijks aangevuld, zie
website
Premières | 12 Years a Slave vanaf do 20 | Her vanaf do 27 | Nog te
zien | Child’s Pose | Michael
Kohlhaas | Still Mine | Violette |
Gay Filmspecial | elke derde ma
vd maand, raadpleeg t.z.t. de
website voor het programma

Amsterdam
k Cinema De Balie Kleine-Gartmanplantsoen 10 | Informatie:
020-5535151 | Reservering: 5535100
| debalie.nl
Human Rights Weekend | Een
weekend lang films en discussies
over mensenrechten, georganiseerd ism Human Rights Watch vr
31 jan t/m zo 2 | Stemwijzer Cinema | Brazil di 18 (keuze van
Rutger Groot Wassink, Groen
Links) | Dead Poets Society di 11
(keuze van Jan Paternotte, D66) |
Cineville Talkshow | Her do 20 |
Internationaal Videoclip Festival Amsterdam | Videoclips op
het grote scherm vr 28
k Filmhuis Cavia Van Hallstraat
52-1 | 020-6811419 | filmhuiscavia.nl
Exotica do 22 jan en vr 23 jan,
20.30 | Melancholia do 30 jan en
vr 31 jan, 20.30
k Cinecenter Lijnbaansgracht
236 | 020-6236615 (vanaf 15.45) |

Van reggae
tot metal
Melkweg Cinema gaat verder
op de vorig jaar ingezette
koers om muziekfilms (concertregistraties, documentaire portretten van popmuzikanten en bands enz.) te vertonen. Deze maand is onder
andere te zien Mystery Dance
(14 feb), een documentair portret van Decas MaManus, beter bekend onder zijn artiestennaam Elvis Costello. De
film gaat op zoek naar wat de
getalenteerde, originele liedjesschrijver, zanger en muzikale veelvraat drijft. Duidelijk
is dat Costello’s vader, die in
een showorkest speelde, een
grote invloed op hem had.
Maar ook de punktijdgeest
ging aan hem niet voorbij. Met
zijn begeleidingsband The Attractions scoorde Costello
eind jaren zeventig een serie
hits met cynische (liefdes)liedjes, zoals ‘Accidents will
happen’, waarin romantisch
verlangen nooit ver weg is.

As the Palace Burns

Paul McCarthy, Nick Lowe en
andere muzikale collega’s mogen zeggen waarom Costello
zo bijzonder is. Een week eerder, 7 feb., is Dream Theater te
zien, een concertregistratie
van de metal rockband in
Buenos Aires. Melkweg Cinema vertoonde de film eerder,
maar herhaalt hem wegens
succes. Op 28 feb. en 1 maart
kunnen we naar As the Palaces Burn, een filmportret van
de heavymetalband Lamb of
God. De film krijgt halverwege
een bizarre wending als de
zanger van de band, Randy
Blythe, in 2012 in Tsjechië
wordt gearresteerd op verdenking van moord. Twee jaar

eerder zou de zanger tijdens
een optreden in Praag een fan
van het podium hebben geduwd, waarna de man op de
grond voor het podium viel, in
coma raakte en later overleed.
Na de arrestatie van de zanger
verandert de film in een ‘real
life’ rechtbankthriller. Liefhebbers van reggae moeten 22
feb. Made in Jamaica niet
overslaan. De muziekdocumentaire bevat fragmenten
van optredens en interviews
met veel reggaegrootheden.
Aan het woord komt onder
meer het laatste nog levende
lid van Bob Marley’s eerste
begeleidingsband The Waimelkweg.nl
lers.

cinecenter.nl | Programmering is
onder voorbehoud
Premières | Dallas Buyers vanaf
do 23 jan | Two Jacks vanaf do 23
jan | Venus in Fur vanaf do 23 jan
k Eye Filmmuseum IJpromenade 1 | 020-5891400 | eyefilm.nl
Premières | 12 Years a Slave vanaf do 20 | L’Inconnu du lac vanaf
do 6 | Silent Ones vanaf do 27 | A
Touch of Sin vanaf do 13 | Prolongaties | Breakfast at Tiffany’s
| Die andere Heimat – Chronik
einer Sehnsucht | Doctor Zhivago | La grande bellezza | Inside
Llewyn Davis | In the Fog | Like
Father, Like Son | Samsara | The
Selfish Giant | Tanta agua | La
tendresse | Violette | Winter Nomads | Filmprogramma bij de
tentoonstelling The Quay Brothers’ Universum | Bruno
Schulz: The Hour Glass Sanatorium zo 2, 16.00 | Institute Benjamenta, or This Dream People
Call Human Life vr 14, 20.30 |
Kafka Band: The Castle vr 7,
19.30 en 21.30 (compilatieprogramma met live muziek) | Robert
Walser Special: Lost Worlds +
lezing Anneke Brassinga vr 14,
19.15 (compilatieprogramma) |
Shadows and Whispers: Masterclass sound designer Larry
Sider vr 21, 19.15 (compilatieprogramma) | The New Moroccan
Cinema: Meet the Director | Badis wo 5, 16.15 | Casanegra wo 19,
16.15 | Les cœurs brulés wo 12,
16.15 | Rock the Cashbah wo 26,
16.15 | De Grote Oorlog in de film
| Westfront 1918: Vier von der
Infanterie ma 24, 19.15 | Wagner
Weekend | Die Nibelungen:
Siegfried zo 2, 16.00 | Richard
Wagner za 1, 19.00 | Dag van de
dwarse film | Vijf bijzondere
films uit de IFFR Publiekprijsselectie zo 2, 11.00 - 22.30 | Overige
specials | #Alleman za 15, 20.15
(met nagesprek cast) | Groundhog
Day za 1, 21.30 | Cinema Concert
| Menschen am Sonntag zo 23,
16.00 | Die Nibelungen: Siegfried
zo 2, 16.00 | Richard Wagner za 1,
19.00 | Cinema Egzotik: Mexican Night | Extreme Prejudice +
The Magnificent Seven vr 28,
20.00 | Dutch Movies English
Subtitles | Karakter (Character)
wo 26, 19.15 | E*Cinema | Beat
Cinema (compilatieprogramma)
di 4, 19.15 | Festivalhits: Dutch
Shorts (compilatieprogramma) di
11, 19.15 | In & Out of Japan
(compilatieprogramma) di 18,
19.15 | Shadows di 4, 21.00 | EYE
Filmcafé | Gratis toegankelijke
live talkshow over film vr 14,
16.30 | Het schimmenrijk | Hans
Beerekamp eert iedere laatste
zondag van de maand recent
overleden filmpersoonlijkheden
met fragmenten en liefdevol
commentaar zo 23, 19.00
k Het Ketelhuis Westergasfabriekterrein | Pazzanistraat 4
(bioscoop) | Pazzanistraat 27
(filmcafé) | 020-6840090 | ketelhuis.nl
Premières | 12 Years a Slave vanaf do 20 | Kooky vanaf do 13 |
Shado’man vanaf do 20 | Nog te
zien | Avant l’ hiver | For Those in
Peril | Hemel op aarde | The
Lunchbox | Ne me quitte pas |
Soof | Wakker in een boze droom |
VERS | Maandelijkse bijeenkomst
voor en door nieuwe film- en televisiemakers ma 3 | Psychoana-

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
dan gaat het alleen nog daarover, over hoe we
hopen dat ze zullen overleven, en
vrezen dat dat
niet zal lukken.
»»»»»
Dana Linssen in de
Filmkrant

lyse & Film | Bin Jip wo 12 (met
inleiding en nagesprek) | Sneak
Preview | Amongst Friends:
maandelijkse sneak met personal
touch ma 17 | Gay Film Night |
You and the Night di 18 | Deutsches Kino | Das merkwürdige
Kätzchen di 25
k Kriterion Roetersstraat 170 |
020‑6231709 | kriterion.nl
12 Years a Slave vanaf do 20 |
Dallas Buyers Club vanaf do 23
jan | Her vanaf do 27 | Nebraska
vanaf do 27 | Only Lovers Left
Alive vanaf zo 2
k Melkweg Cinema Lijnbaansgracht 234a | Info en reserveringen: 020-5318181 | melkweg.nl
Bones Brigade: An Autobiography za 8, 20.00 | Dream Theater vr
7, 19.30 | Elvis Costello: Mystery
Dance vr 14, 20.00 | Her di 25,
20.00 (voorpremière) | Lamb of
God: As the Palaces Burn vr 28
en za 1 mrt, 20.00 | Made in Jamaica za 22, 20.00 | Helemaal
Melkweg | za 15, 19.00 | Vincent
Moon Presents | From ATP vr 21,
20.00 (screening + Q&A)
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 | Henri vanaf do 6 (zo
2 regisseur aanwezig voor Q&A) |
L’Inconnu du lac vanaf do 6 | A
Touch of Sin vanaf do 13 | Rialto
Podium | Cinéma Arabe presenteert: Salata Baladi za 15 | Cracking the Frame | Everybody
Street wo 19, 19.30 | Rialto Klassiek | Living in Oblivion zo 16, di
18 en di 25 | Medea di 4 en di 11
k Studio/K Timorplein 62 |
020-6920422 | studio-k.nu |
Raadpleeg de website voor het
reguliere programma
Verwacht | Venus in Fur vanaf do
23 jan | West Side Story vr 21,
15.00
k Pathé Tuschinski Reguliersbreestraat 26-34 | 0900-1458 |
pathe.nl | Titels zijn onder voorbehoud, raadpleeg verder de website
Nieuwe films | Nebraska vanaf
do 27 | Opera MET | Rusalka za 8
(live) en zo 16 (encore) | Ballet |
Lost Illusions zo 2 (live) | Theater
| War Horse do 27 (live)
k Filmtheater De Uitkijk Prinsengracht 452 | 020-2232416 |
uitkijk.nl | Raadpleeg de website
voor het actuele programma
Café Cineville | The Machinist
vr 24 jan, 23.00 | Romeo and Juliet vr 31 jan, 23.00 | Klassieker |
Paris Texas zo 26 jan, 21.00

Apeldoorn
k Filmtheater/Podium Gigant
Nieuwstraat 377 | 055‑5220993 |
gigant.nl
12 Years a Slave zo 1, 10.45 | do 20
t/m za 22, ma 24, wo 26, do 27 en
wo 28, 15.15 | do 20, zo 23, wo 26
en do 27, 19.30 | vr 21 en za 22,
20.15 | ma 24, di 25 en vr 28, 20.00
| Die andere Heimat do 13, 19.30 |
vr 14 en za 15, 20.00 | zo 16 t/m wo
19, 15.15 | Blue Jasmine do 27 en vr
28, 15.30 | vr 28, 21.30 | Buitenkampers za 1, 15.30 | za 8, 15.45 |
La grande bellezza zo 2, di 4 en
wo 5, 19.30 | zo 9, do 13 t/m za 15,
15.15 | zo 9, 20.00 | do 20 t/m za
22, 15.30 | In Bloom za 1, 19.30 |
ma 3 t/m wo 5, 15.30 | Jimmy P. za
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Ondertussen in Marokko
Dat Marokko volop in beweging is, weet iedereen die de
hedendaagse Marokkaanse
cinema volgt. De cinema wordt
er steeds serieuzer genomen,
wat niet alleen blijkt uit de
productie van uitstekende
films, maar ook uit de oprichting van prestigieuze filmfestivals, zoals het Marrakech International Film Festival. Op
de recente laatste editie van
het festival zat Martin Scorsese in de jury. Marokkaanse
films trekken internationaal
steeds meer aandacht, maar
in Nederland zijn ze zelden te
zien. Goed idee dus van EYE
om onder de titel The New Moroccan Cinema een serie van
zeven Marokkaanse films te
presenteren. Van 5 februari
t/m 19 maart is wekelijks een
Marokkaanse film te zien, gevolgd door een gesprek met de
regisseur. Op 5 maart is er een
nagesprek met de schrijver
Abdelkader Benali. De door de

Marokkaans-Nederlandse
schrijver Fouad Laroui geselecteerde films tonen een land
in transitie, waarin de snelle
modernisering botst op traditionele opvattingen en gebruiken. En voor nieuwe problemen zorgt. Zoals in Casanegra
(Nourredine Lakhmari,
2008), waarin twee vrienden
in Casablanca die naar een
beter leven verlangen steeds
dieper de criminaliteit in wor-

1, 20.00 | zo 2 t/m wo 5, 15.15 | Kill
Your Darlings do 20, zo 23 en do
27, 20.00 | vr 21 en za 22, 21.30 |
wo 26, 15.30 | vr 28, 19.30 | De marathon za 1, 17.30 | Michael Kohlhaas vr 21 en za 22, 20.00 |
Nymphomaniac I do 6 en vr 7,
20.00 | za 8 en zo 16, 15.30 | zo 9,
di 11 en wo 12, 19.30 | Nymphomaniac II za 8, 20.00 | vr 14 en za
15, 20.15 | zo 16, di 18 en wo 19,
19.30 | Philomena za 1 t/m vr 7, do
13, vr 14 en ma 17 t/m zo 23, 15.45 |
za 1, zo 2, di 4 t/m do 13 en ma 17
t/m do 20, 20.15 | zo 2 en zo 9,
13.45 | ma 3 en wo 26, 20.00 | ma
10 t/m wo 12, 15.15 | vr 14, za 15, vr
21 en za 22, 19.30 | ma 24 en di 25,
15.30 | Samsara za 1, 21.30 | La
tendresse do 6 en vr 7, 15.30 | vr
7en za 8, 21.30 | zo 9 t/m wo 12,
15.45 | Twenty Feet From Stardom zo 2, 15.30 | zo 2, di 4 en wo 5,
20.00 | ma 3, 20.15 | Venus in Fur
do 6 en vr 7, 15.15 | do 6, ma 10 t/m
do 13, zo 16, di 18 en wo 19, 20.00 |
vr 7 en za 8, 19.30 | zo 9 t/m za 15
en ma 17 t/m wo 19, 15.30 | vr 14
en za 15, 21.30 | Filmclub | 12
Years a Slave zo 1, 10.45 (voorpremière) | Filmkrant Live | Philomena ma 3, 20.00 (met inleiding) | Film gemist | La vie d’
Adèle ma 3, ma 10, ma 17 en ma
24, 19.30 | The Best of IDFA | A
Letter to Nelson Mandela zo 16,
19.15 | Our Curse + Twin Sisters
zo 16, 16.45 | Return to Homs zo
16, 14.00 | Movies that Matter |
Miele ma 17, 20.00 | Boek & Film
| Michael Kohlhaas di 25, 15.15 en
19.30

| Cursus Boek & Film | The
Weekend ma 3 en di 4, 19.15 | Movies that Matter | Miele wo 19,
19.00 | Déjàvu [?] Klassiekers |
De ballade van Narayama ma 17
en ma 24 | César et Rosalie ma 3
en ma 10 | Special | Die andere
Heimat: Chronik einer Sehnsucht za 1 en za 8, 14.00 | Ken Loach Retrospectief | The Navigators do 6 | The Spirit of ‘45 do 20
| Sweet Sixteen do 13 | Jubileumvoorstelling | Berlin: Die Sinfonie der Grossstadt zo 23 (met live
muziek)

Arnhem
k Focus Filmtheater Korenmarkt 42 | 026‑4424283 | focus
arnhem.nl
Premières | 12 Years a Slave
vanaf do 20 | Her vanaf do 27 |
Nebraska vanaf do 27 (o.v.b.) |
Only Lovers Left Alive vanaf do 6

den gezogen. Op het programma staat ook het heftige so
ciodrama Les chevaux de Dieu
(Nabil Ayouch, 2012), dat
overtuigend toont hoe jongens zonder perspectief in
een armenwijk in Casablanca
in de greep raken van moslimterrorisme. Er zijn ook vrolijke
films, zoals het humoristische
drama Rock the Casbah (Laila
Marakchi, 2013), waarin de
komst van een rebelse zus uit
Amerika in Tanger een driedaags rouwritueel van haar
familie op zijn kop zet.
eyefilm.nl


Les chevaux de Dieu

Assen
k Bioscoop De Nieuwe Kolk
Weiersstraat 1 | 088-0128560 | asserfilmliga.nl | Aanvang: 20.30
Child’s Pose ma 3 en di 4 | Grand
Central ma 17 en di 18 | La grande
bellezza ma 24 en di 25 | Like
Father, Like Son ma 10 en di 11 |
Workers ma 3 mrt en di 4 mrt

(lezing in de synagoge op vr 7) |
Life of Pi wo 22 jan | Martha Marcy May Marlene wo 19 | Over
Canto wo 12 | Le passé wo 29 jan

Breda
k Chassé Cinema Claudius
Prinsenlaan 8 | 076-5303131 |
chasse.nl | Raadpleeg de website
voor het actuele programma
Premières | The Selfish Giant
vanaf do 30 jan | Klassieker | Bal-

lade van Narayama ma 20 jan,
19.20 | Eraserhead ma 27 jan,
19.20

Bussum
k Filmhuis Bussum Brediusweg
1 | 035-6938694 | filmhuisbussum.nl
Avant l’ hiver za 118,45 en 21.30 |
vr 7, 13.00 | za 8 en za 15, 16.00 |
do 13, 19.00 | zo 16, 15.45 | di 18,
20.00 | The Butler do 6, za 8 en do
13, 18.45 | vr 7, zo 9, za 22 en vr 28,
15.45 | vr 14, do 20 en vr 28, 21.30 |
ma 17 en wo 26, 20.00 | di 18,
14.00 | vr 21, 11.00 | zo 23, 20.30 |
wo 26, 14.30 | do 27, 21.15 | Elle
s’en va za 1, 15.45 | zo 2 en zo 9,
20.00 | wo 5 en wo 12, 14.45 | vr 7,
16.00 | For Those in Peril do 6 en
vr 7, 19.00 | za 8, 21.15 | di 11,
20.00 | La grande bellezza za 1, vr
7 en za 15, 21.15 | ma 3 en zo 16,
20.30 | za 8, 15.45 | wo 12, 20.00 |
vr 14, 16.00 | The Hobbit: The
Desolation of Smaug (3D) vr 14
en za 15, 15.45 | zo 16 en wo 19,
20.00 | vr 21, 21.15 | zo 23, 15.30 |
In the Fog do 6, do 13 en vr 14,
21.15 | vr 7 en za 15, 21.30 | zo 9,
16.00 | wo 12, 20.30 | Mandela:
Long Walk to Freedom zo 2,
16.00 | wo 5, 20.00 | ma 10, 14.00 |
Metro Manila do 27, 18.45 | vr 28,
16.00 en 18.45 | Philomena vr 7,
13.15 en 18.45 | za 8 en do 13, 21.30
| zo 9 en ma 10, 20.30 | vr 14, 11.00
en 19.15 | za 15, do 27 en vr 28,
19.00 | zo 16 en vr 21, 16.00 | wo
19, 14.45 | vr 21 en za 22, 18.45 | ma
24, 20.00 | vr 28, 11.00 | Samsara
za 1, 16.00 | zo 2 en wo 5, 20.30 |
Shell do 20 en za 22, 19.00 | vr 21,
21.30 | zo 23, 16.00 | di 25, 20.00 |
Tanta agua za 1, 19.00 | di 4,
20.00 | Venus in Fur vr 14, 10.45
en 19.00 | za 15, 18.45 | di 18, 14.15 |
wo 19 en wo 26, 20.30 | do 20,
21.15 | vr 21, 19.00 | za 22, 21.30 |
Violette do 20, 18.45 | vr 21 en vr

miele in
mtm on tour

ADVERTORIAL

Bergen
k Fth CineBergen/Zwarte
Schuur Eeuwigelaan 7 | 0725896310 | cinebergen.nl
Avant l’ hiver vr 24 jan, 14.30 | zo
26 jan en di 28 jan, 20.00 | The
Butler do 30 jan, 20.00 | vr 31 jan,
14.30 | Captain Philips vr 17 jan
t/m zo 19 jan, 20.00 | Child’s Pose
ma 20 jan en di 21 jan, 20.00 |
Grand Central vr 24 jan en za 25
jan, 20.00 | zo 26 jan, 15.30 | Like
Father, Like Son do 16 jan en wo
22 jan, 20.00 | vr 17 jan, 14.30 |
Omar do 23 jan en ma 27 jan,
20.00 | Klassieker | Dr. Zhivago
vr 31 jan, 20.00

Borne
k Filmhuis Borne Marktstraat
23 | informatie/reserveren 0742657200 | kulturhusborne.nl
Argo wo 26 | Hannah Arendt wo 5

Movies that Matter On Tour
presenteert in februari de ontroerende speelfilm Miele in
vijftien steden door heel Nederland, met na iedere vertoning een nagesprek met uiteenlopende gasten. Irene is
een mooie, eigenzinnige studente met een geheim bijbaantje. Werkend onder de naam
Miele (honing) helpt ze terminaal zieken een waardig einde

28, 10.45 | za 22 en vr 28, 21.15 | zo
23, 20.00 | do 27, 21.30 | Sneak
Preview | verrassende voorpremière elke di, 20.30 | Specials |
Alleman do 6, 21.30 | Laurel &
Hardy za 22, 16.00 | Centrum
voor Jeugd & Gezin | Shell di 25,
20.00 | Klassieker | Doctor Zhivago zo 2, 15.45 | ma 3 en ma 10,
20.00

aan hun leven te maken. Als
neptoerist vliegt ze naar Mexico om clandestien de middelen
te kopen die ze hierbij nodig
heeft. Op een dag ontmoet ze
de oude man Grimaldi, die wel
dood wil, maar niet ziek blijkt
te zijn. Dit zet Irenes werk in
een ander daglicht.
Kijk voor meer informatie op
www.moviesthatmatter.nl

Capelle a/d IJssel
k Isalatheater Stadsplein 5 |
010-4586300 | isalatheater.nl |
Aanvang: 20.00
The Butler di 18 | La grande bellezza di 11 | Mandela: Long Walk
to Freedom vr 28 en di 4 mrt |
Soof di 25

Delft

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.
»»»»»
Barend de Voogd over
The Congress in de
Filmkrant

k Filmhuis Lumen Doelenplein 5
| 015‑2140226 | filmhuis-lumen.nl
12 Years a Slave vanaf do 20 | Die
andere Heimat vanaf do 6 |
Grand Central vanaf do 30 jan |
In Bloom vanaf do 6 | Ne me quitte pas vanaf do 20 | Philomena
vanaf do 30 jan | Shell vanaf do 27
| Venus in Fur vanaf do 30 jan |
Deutsches Kino | Das merkwürdige Kätzchen do 27 | Eine Schüle
für Alle di 4 | Studium Generale |
Code 46 do 6 | Klassiekers | City
Lights ma 10 | Modern Times ma
24 | Blues Festival | Blues Divas
do 13 | Best of IDFA | za 15, 12.00 |
Movies that Matter | Miele do 20
| Zwijgende film met live muziek | Coeur Fidèl vr 21 | Film &
Debat | Film en water za 22

Delfzijl
k Filmliga Eemsmond Centrum De Molenberg Molenberg
11 | 0596-852584 | filmligadelfzijl.
nl | Aanvang: 20.00
Dilemma di 25 | Het diner di 4 |
Like Father, Like Son di 18

Den Bosch
k Verkadefabriek Boschdijkstraat 45 | 073-6818160 | verkadefabriek.nl
Premières | 12 Years a Slave vanaf do 20 | Henri vanaf do 6 | Her
vanaf do 27 | L’ inconnu du lac
vanaf do 6 | Nebraska vanaf do 27 |
Sneak Preview | verrassende
voorpremière elke di, 21.15 | Filmontbijt | elke zo ontbijt 11.00 en
film 12.00 | Best of IFFR | o.a. The
Selfish Giant, Nebraska en Her za
1 en zo 2 | Filmconcert | Hotel
Montery za 8 (met live muziek van
Kevin Toma & Jeroen Diepenmaat) | Klassieker | Casablanca
zo 9 | Movies that Matter | Miele
zo 9 | Filmcursussen | Déjà vu:
premièrefilms do 6 en do 20 | Film
& Filosofie: waarneming wo 12 en
wo 26 | IDFA documentairesalon:
actuele documentaires zo 16 | Film
& Psychiatrie: besproken worden
o.a. Brammetje Baas, De regels
van Matthijs, Silver Linings
Playbook en The Master ma 17 |
De magie van film: 4 films uit mediterrane landen do 27

Den Haag
k Filmhuis Den Haag Spui 191 |
070‑3656030/3459900 | filmhuisdenhaag.nl
Premières | Henri vanaf do 6 |
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Honderd jaar Eerste Wereldoorlog
Dat de Eerste Wereldoorlog
honderd jaar geleden uitbrak,
gaan we dit jaar nog vaak horen. Verstandig van EYE om
daarom al vroeg in het jaar,
van 24 februari tot 30 maart,
het programma ‘De Grote Oorlog in de film’ te presenteren,
want de kans is groot dat bij
ons in de loop van het jaar
Eerste Wereldoorlogsmoeheid
toeslaat. Het programma, dat
tot stand is gekomen in samenwerking met European
Film Gateway, een initiatief
om filmopnamen van de Eerste Wereldoorlog in Europese
archieven openbaar te maken, bevat Europese, Russische en Amerikaanse films. In
totaal zijn er vijftien films, documentaires en speelfilms, te
zien, waaronder de klassiekers J’accuse (Abel Gance,
1919) en All Is Quiet on the
Western Front (Lewis
Milestone, 1930). Maar het
programma bevat ook zelden
vertoonde producties uit Nederland, Turkije en de Sovjet
Unie. Het programma start 24
februari met G. W. Pabst’ klas-

sieker Westfront 1918: Vier
von der Infanterie (1930). De
film, die door zijn realistische
benadering de Saving Private
Ryan van het interbellum kan
worden genoemd, volgt vier
Duitse soldaten in 1918 aan
het Franse front. Geen ellende
blijft hun bespaard: zij liggen
onder vijandelijk vuur, maar
worden ook getroffen door
‘friendly fire’. Als een van hen
met verlof naar huis mag,
vindt hij zijn vrouw in bed met
de slager. En natuurlijk overleven ze het niet alle vier. Aan
het einde van de film knapt er

L’Inconnu du lac vanaf do 6 | Nebraska vanaf do 27 | Only Lovers
Left Alive vanaf do 6 | Silent Ones
vanaf do 27 | A Touch of Sin vanaf
do 13 | Sneak Preview | Amongst
Friends ma 17 | Cinemum | Met je
baby naar de bios, elke vr, 13.00 |
Special | Only Lovers Left Alive
met live muziek vr 7 | Movies
that Matter | Miele zo 16 (met
nagesprek) | Zwijgende film &
Levende muziek | 7th Heaven
ma 17 | Gay Film Night | We Are
the Night ma 24
k Filmhuis Den Haag in Theater Dakota Zuidlarenstraat 57 |
070‑ 3265509 | theaterdakota.nl |
Raadpleeg de website voor het
actuele programma
k Nutshuis Riviervismarkt 5 |
070-3459090 | nutshuis.nl
Darwin’s Nightmare do 27, 20.00
| Nobody Knows do 20, 20.00 |
Parque Via do 13, 20.00 | Spoorloos (The Vanishing) do 6, 20.00
k Pathé Buitenhof Buitenhof 20
| 0900-1458 | pathe.nl | Titels zijn
onder voorbehoud, raadpleeg
verder de website
Nieuwe films | Nebraska vanaf
do 27 | Opera MET | Rusalka za 8
(live) | Ballet | Lost Illustions zo 2
(live) | Theater | War Horse do 27
(live)

Raadpleeg de website voor het
complete programma en de juiste
data en tijden
Deze maand | 12 Years a Slave |
Die andere Heimat: Chronik einer Sehnsucht | Blackbird | The
Butler | Her | In Bloom | L’Inconnu du lac | In the Fog | Like
Father, Like Son | The Lunchbox |
Mandela: A Long Walk to Freedom | Ne me quitte pas | Nymphomaniac (I & II) | La tendresse |
Venus in Fur | La vie d’Adèle |
Workers | Sneak Preview | Koekmag sneak, 2e dinsdag vd maand |
Verder verwacht | The Best of
IDFA on Tour | Filmcursus Crime | Bound | Tinker, Tailor Soldier Spy | Scarface | Snabba Cash
(met inleiding van Jan Salden) |
Ken Loach Festival | The Navigators | The Spirit of ’45 | Klassieker | Doctor Zhivago
k De Kleine Keizerin/Openbare Bibliotheek Brink 70 | 0570675700 | obdeventer.nl/dekleine
keizerin
Themafilms | raadpleeg de website voor het programma || Keuzefilm COC | elke eerste en laatste vrijdag van de maand gratis
toegang voor leden Openbare Bibliotheek en leden van het filmhuis De keizer

Den Helder

Diemen

k Cinema 7skoop Julianaplein
43 | 0223‑610941 | cinema7skoop.
nl | Aanvang: 20.30
The Hobbit: The Desolation of
Smaug do 13 t/m ma 17

k Filmtheater De Omval Ouddiemerlaan 104 | 020-6001897 |
theaterdeomval.nl | Aanvang:
20.00
Het diner do 27 en di 4 mrt | Elle
s’en va do 6 en di 11 | Inside Llewyn Davis do 20 en di 25 | Valentijnsfilm | Soof vr 14 (met drankje, bonbon en andere verrassing) |
The Best of IDFA on Tour | zo 16,
11.00

Deventer
k Filmhuis De Keizer Keizerstraat 78 | 0570‑618822 | filmhuisdekeizer.nl | Aanvang: 20.15 |

Westfront 1918

iets in het hoofd van een van
hen en verdwijnt hij getraumatiseerd in een ziekenhuis.
Westfront 1918 is een aangrijpende aanklacht tegen oorlog, die niets aan overtuigingskracht heeft ingeboet.
De film werd na Hitlers
machtsovername in 1933 in
Duitsland snel verboden, omdat hij “een erg eenzijdig en
daarom vals beeld van oorlog”
gaf. Hitler zou zeven jaar later
bewijzen dat oorlog inderdaad
nog gruwelijker kon worden
gevoerd.

eyefilm.nl

Eindhoven
k Pathé Eindhoven Dommelstraat 27 | 0900-1458 | pathe.nl |
Titels zijn onder voorbehoud,
raadpleeg verder de website
Opera MET | Rusalka za 8 (live) |
Ballet | Lost Illustions zo 2 (live)
k Plaza Futura/Natlab Kastanjelaan 500 | 040‑2946848 | plazafutura.nl
Nieuwe films | 12 Years a Slave
vanaf do 20 | Blue Ruin vanaf do
27 | Her vanaf do 27 | L’ inconnu
du lac vanaf do 6 | Nebraska vanaf do 27 | Only Lovers Left Alive
vanaf do 6
k Filmhuis De Zwarte Doos
TU/e terrein | 040-2475348 of
040-2474900 (di t/m do) | dezwartedoos.nl.nl | Aanvang:
20.00 | Raadpleeg de website voor
het actuele programma

Emmeloord
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 de website voor het actuele
programma

Enschede
Doesburg
k Filmhuis | Het Meulenhuus
Bergstraat 48 | 0313‑482336 |
filmhuis-doesburg.nl
Borgman zo 16 en wo 19, 20.00 |
Ginger & Rosa vr 7, 20.00 | De
nieuwe wildernis zo 2 en wo 5,
20.00 | Die Wand zo 9 en wo 12,
20.00

Doetinchem
k Filmhuis/Gruitpoort Hofstraat 2 | 0314-340943 | gruitpoort.nl
Avant l’ hiver do 13, za 15, ma 17
en di 18, 20.30 | di 18, 14.00 |
Grand Central do 27, 20.30 | Like
Father, Like Son ma 3 en di 4,
20.30 | di 4, 14.00 | A Long Story
do 20, za 22, ma 24 en di 25, 20.30
| di 25, 14.00 | Mandela: Long
Walk to Freedom do 6, za 8, ma 10
en di 11, 20.30 | di 11, 14.00

Dordrecht
k Cinema The Movies Nieuwstraat 60-62 | Info & reserveren:
078-720077 (vanaf 11.00) | themoviesdordrecht.nl | Raadpleeg de
website voor het actuele programma

Drachten
k Filmhuis Drachten/De Bios
Noorderdwarsvaart 25/0512543806 | filmhuisdrachten.nl |
Aanvang: 20.00 | Raadpleeg de
website voor het volledige programma
Gloria ma 3 | Jeune & jolie ma 10 |
Safety Not Guaranteed ma 27 jan
| Wolf ma 17

k Concordia K & C Cinema
Oude Markt 15-17 | 053-4311089 |
concordia.nl | Raadpleeg de website voor het actuele programma

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
The Butler zo 2, 11.00 | di 4 en ma
10, 20.30 | vr 7, 15.30 | zo 9, 16.00 |
di 11, 14.00 | Child’s Pose do 13,
ma 17 en wo 19, 20.30 | di 18,
14.00 | Elle s’en va vr 14 en za 22,
19.00 | zo 23, 11.00 | ma 24, 20.30 |
di 25, 14.00 | Flamenco, flamenco
vr 14, 15.30 | za 15, 19.00 | zo 16,
11.00 | vr 28, 21.45 | La grande
bellezza di 18, do 20 en wo 26,
20.30 | vr 28, 15.30 | In Bloom za
15, 21.45 | vr 21, 15.30 | zo 23, 20.30
| Inside Llewyn Davis za 1 en vr 7,
21.45 | ma 3, zo 9 en wo 12, 20.30 |
za 8, 19.00 | Mandela: Long Walk
to Freedom zo 2, 11.00 | di 4,
14.00 | wo 5, 20.30 | Ne me quitte
pas do 6, 20.30 | za 8, 21.45 | zo 16,
16.00 | vr 21, 21.45 | Omar za 1 en
vr 7, 19.00 | zo 2 en di 11, 20.30 | zo
9, 11.00 | Philomena do 27, 20.30 |
vr 28, 19.00 | Venus in Fur vr 14
en za 22, 21.45 | zo 16 en di 25,
20.30 | vr 21, 19.00 | zo 23, 16.00

Groningen
k ForumImages Hereplein 73 |
050-3120433 | forumimages.nl |
Raadpleeg de website voor exacte
data en aanvangstijden

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 onbevangenheid
van zijn jonge
hoofdpersoon.
»»»»»
Leo Bankersen in de
Filmkrant

Nieuwe films | 12 Year a Slave
vanaf do 20 | Her vanaf do 27 | L’
inconnu du lac vanaf do 6 | Nebraska vanaf do 27 | Only Lovers
Left Alive vanaf do 6 | Ciné-club |
Les garçons et Guillaume, à table! ma 24 | Grand Central ma 10
| Boek & Film | Lore do 20
k Pathé Groningen Gedempte
Zuiderdiep 78 | 0900-1458 | pathe.
nl | Titels zijn onder voorbehoud,
raadpleeg verder de website
Opera MET | Rusalka za 8 (live) |
Ballet | Lost Illustions zo 2 (live) |
Theater | Coriolanus do 30 jan
(live)
k RKZ Bios Emmastraat 15-s101
| 050‑5262482 | rkzbios.nl | Aanvang: 20.30
Twenty Feet From Stardom za 18
jan en ma 20 jan | The Young and
Prodigious T.S. Spivet za 25 jan
en ma 27 jan
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
Nieuwe films | 12 Years a Slave
vanaf do 20 | Die andere Heimat:
Chronik einer Sehnsucht za 8 |
Her vanaf do 27 | L’ inconnu du
lac ma 10 | Nebraska vanaf do 27 |
Only Lovers Left Alive vanaf do 6
| The Selfish Giant vanaf do 30 jan
| Ken Loach Retrospectief | The
Spirit of ‘45 ma 10 | The Wind
that Shakes the Barley ma 3

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
La grande bellezza za 1 en ma 3,
20.15 | di 4, 14.00 | Inside Llewyn
Davis za 15 en ma 17, 20.15 | di 18,
14.00 | Like Father, Like Son zo 9,
20.15 | di 11, 14.00 | The Lunchbox
za 22 en ma 24, 20.15 | di 25, 14.00
| Mystery Movie | Child’s Pose,
Gabrielle of A Story of Children
and Film za 8 en ma 10, 20.15

Heemskerk
k Fh Heemskerk/Gebouw de
Cirkel Cirkel 1 | 0251‑214720 |
filmhuisheemskerk.nl
34e Heemskerkse Filmdagen 31
jan t/m 5 feb | Borgman vr 31 jan,
20.00 | Free Birds zo 2, 14.00 | La
grande bellezza ma 3, 20.00 |
Matterhorn za 1, 20.00 | De nieuwe wildernis wo 5, 14.00 en
20.00 | Le passé di 4, 20.00 | Stip
& Vlek za 1, 14.00 | Die Wand zo
2, 20.00 | Verder te zien | Het diner zo 16, 20.00 | Elle s’en va zo 9,
20.00 | Omar zo 23, 20.00

Heerenveen
k Filmhuis Heerenveen/De
Bios Burgemeester Cuperusplein
53 | 0513-654468 | filmhuisheeren-
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veen.nl | Aanvang: 20.30 | Raadpleeg de website voor het volledige
programma
Gloria di 4 | Jeune & jolie di 11 |
Safety Not Guaranteed di 28 jan |
Wolf di 18

Hilversum

Leusden

Nieuwegein

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

k De Filmtuin De Smidse 1b |
033-4953107 | detuininleusden.nl
Reality ma 17 en di 18, 20.00 |
Quartet zo 23, 15.30

Heerlen

Hoogeveen

Lisse

k Filmhuis De Spiegel De Bongerd 18 | 5e verdieping Glaspaleis |
045‑5772209 | filmhuisdespiegel.
nl
Avant l’ hiver do 20 t/m za 22,
20.00 | zo 23, 14.00 | Camille
Claudel 1915 vr 14 en za 15, 20.00
| zo 16 (met lezing) en ma 17, 14.00
| The Deep ma 24, 20.00 | Hello I
Must be Going do 13, 20.00 | Inside Llewyn Davis do 27 t/m za 1
mrt, 20.00 | Jour de fête ma 17,
20.00 | Just the Wind ma 10,
20.00 | The Lunchbox do 6 t/m za
8, 20.00 | zo 9, 14.00 | Dutch
Mountain Filmfestival | za 8 met
o.a. The Challenge | DAV Bild
Vortrag: Reise an den Fuss des
‘K2’ | L’enfant d’ en haut (Sister)
| The Englishman Who Went Up
a Hill, But Came Down a Mountain | The Epic of Everest |
Janapar Love on a Bike | K2 Siren
of the Himalayas | The Last Great Climb | Mountains and Molehills | The Only Son | Steps |
The Summit | Tyndýk | The Wand

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

k Filmhuis/Cultureel Centrum
’t Poelhuys Vivaldistraat 4 |
0252‑213458 | filmhuis-lisse.nl |
Aanvang: 20.30
Hoe duur was de suiker vr 14 |
Spijt! di 18 | Stories We Tell di 4 |
What Maisie Knew di 25

k FTN/Wolff Nieuwegein Passage 102 | 030‑6045678 | filmtheaternieuwegein.tk | Aanvang:
20.15
The Butler di 4 | Mandela: Long
Walk to Freedom di 25 | La tendresse di 11

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

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

Leeuwarden

k Filmhuis Frans-Joseph van
Thielpark 6 | 0492‑529009 | di
t/m do van 9.00 tot 17.00 | filmhuis-helmond.nl | Aanvang: 20.15
| Raadpleeg de website voor het actuele programma

k Slieker Film Wilhelminaplein
92 | reserveringen 058‑2050320
(tijdens kassa-uren) | sliekerfilm.
nl | Raadpleeg de website voor het
volledige programma
Her vanaf do 27 | Kill Your Darlings vanaf do 30 jan | Nebraska
vanaf do 27 | The Selfish Giant
vanaf do 20 | Verwacht | Dallas
Buyers Club | Philomena | La
tendresse | Nog te zien | Inside
Llewyn Davis

Hengelo

Lelystad

k Filmhuis Hengelo Beursstr 44
| 074-2556789 | filmhuishengelo.nl
| Aanvang: 20.15 | Raadpleeg de
website voor het actuele programma

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

Helmond

Matterhorn

gen, die dit jaar ook voor de
vierendertigste keer worden
gehouden. Van 31 jan. t/m 5
feb. kan worden gekeken naar
acht spraakmakende artfilms
uit het afgelopen jaar. Natuurlijk ontbreekt Nederlands trots
in Cannes niet, Alex van Warmerdams Borgman. Ook de
publiekswinnaar vorig jaar op
het filmfestival Rotterdam vorig jaar, Matterhorn van Diederik Ebbinge, staat op het pro-

k Lux Mariënburg 38-39 | 0900‑
5894636 | lux-nijmegen.nl | 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

Maastricht

Noorwolde

k Lumière Bogaardenstraat 40b
| 043‑3214080 | lumiere.nl
12 Years a Slave vanaf do 20 | All
is Lost vanaf do 20 | Die andere
Heimat vanaf za 1 | August: Osage County vanaf do 13 | The Congress vanaf do 27 | Enough Said
vanaf do 13 | Her vanaf do 27 | L’
inconnu du lac vanaf do 6 | Kooky
vanaf do 13 | Marina vanaf do 6 |
Nebraska vanaf do 27 | Only Lovers Left Alive vanaf do 6 | The
Selfish Giant vanaf za 1 | Venus in
Fur vanaf za 1 | Winter Nomads
vanaf za 1

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

k Cultuurpodium Groene Engel Kruisstraat 15 | 0412-405504 |
groene-engel.nl
La grande bellezza zo 9 t/m di 11,
20.30 | ma 10, 16.00 | Inside Llewyn Davis zo 16 t/m di 18, 20.30 |
ma 17, 16.00 | Just the Wind zo 2
t/m di 4, 20.30 | ma 3, 16.00 | Like
Father, Like Son zo 23 t/m di 25,
20.30 | ma 24, 16.00

Oirschot

Oudenbosch

k Filmclub/Rabotheater De
Enck De Loop 67 | 0499-572691 |
deenck.nl
There Will Be Blood di 18, 20.15

k Filmtheater Fanfare Pagnevaartweg 109 (Markland College) |
0165‑314503 | filmtheaterfanfare.
nl | Aanvang: 20.15
The Butler do 6 | Het diner do 23
jan | The Lunchbox do 20 | Omar
do 13 | Paris Texas do 16 jan (met
inleiding) | Soof do 30 jan |

Middelburg
k Cinema Middelburg Achter de
Houttuinen 30 | 0118‑613482 |
cinemamiddelburg.nl | Aanvang:
20.30 | Raadpleeg de website voor
het actuele programma

Middelharnis
k Fh Middelharnis (Het Diekhuus) Beneden Zandpad 7 | 0187482400 | Aanvang: 20.00 | cultuurpleingo.nl | twitter: @hetdiekhuus
Le grand soir do 27 | Paradies:
Liebe do 20 | The Way do 13

Vierendertig jaar Heemskerk
Filmhuis Heemskerk doet al
vierendertig jaar waar het voor
is opgericht. Met uitsluitend
vrijwilligers vertoont het elke
zondagavond films, “die door
hun geringe commerciële
waarde niet in IJmond worden
vertoond en die door hun (artistieke) kwaliteit de moeite
van het vertonen waard zijn”.
Helder en duidelijk. Daarnaast
organiseert het filmhuis jaarlijks de Heemskerkse Filmda-

Nijmegen

de website voor het actuele programma

gramma. Evenals de ongekend
succesvolle Nederlandse natuurdocumentaire De nieuwe
wildernis. Geweldige internationale films in het programma
zijn het Romeinse dansen-opeen-bloedmooie-vulkaan-drama La grande bellezza (Paolo
Sorrentino) en het aangrijpende echtscheidings/familiedrama Le passé (Asghar Farhadi).
Intrigerend is het Duitse drama Die Wand (Julian Pölsler),
over een vrouw die van de ene
op de andere dag door een onzichtbare wand is afgesloten
van de buitenwereld. Voor kinderen is er de animatiefilm
Free Birds, over twee kalkoenen, die terug in de tijd gaan
om kalkoen van het dagelijks
menu geschrapt te krijgen.
Voor de allerkleinsten is er
Stip & Vlek, over twee poppenvriendjes die van het ene
in het andere avontuur buitelen.
filmhuisheemskerk.nl

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.
»»»»»
Jan-Pieter Ekker in de
Filmkrant

Oldenzaal
k Filmhuis/Stadstheater De
Bond Molenstraat 25 | 0541511094 | filmhuisoldenzaal.nl
Blue Jasmine di 4 en wo 5 | Gloria
di 18 en wo 19 | La vie d’Adèle di 25

Oosterhout
k Filmtheater De Bussel Torenplein 12 | 0162-428600 | Reserveren: filmtheaterdebussel.nl | Aanvang: 20.15, zo 14.00 | Raadpleeg

Purmerend
k Filmhuis Purmerend Kerkstraat 11 | 0299-416506 (reserveringen via internet) | filmhuispurmerend.nl | Aanvang: 20.30
Borgman za 22 en di 25 | Gabrielle
di 11 | Gloria za 15 en di 18 | Hoe
duur was de suiker vr 7 en za 8 |
Io sono Li vr 21 | Jeune & jolie vr

rialto in
FEBRUARI

ADVERTORIAL

Medea

Rialto Podium

Zaterdag 8 februari | Borders documentaire in aanwezigheid
van de regisseur | Jacqueline
van Vugt maakte een spannende film over grenzen en
douaneposten, waarbij zij op
poëtische wijze mensen volgt
die op verschillende manieren
met die grenzen in aanraking
komen. Mannen en vrouwen
die dromen van een beter bestaan in Europa en die vaak
een hoge prijs moeten betalen
om die droom te realiseren als ze dat überhaupt al lukt.
Met nabespreking met de regisseur na afloop van de film.

Rialto Klassiek

Vanaf 4 februari | Medea (Pier
Paolo Pasolini, 1969) | Sobere
bewerking van Euripides’ klassieke tragedie. Het verhaal
van Medea, Jason en het Gulden Vlies, gedraaid in Turkije,
Syrië en Toscane, is in de handen van Pasolini een verhaal
over macht, politiek en seks.
De hoofdrol wordt vertolkt
door de wereldberoemde
operazangeres Maria Callas.
Vier maal te zien in Rialto.
Meer informatie op
rialtofilm.nl
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14 | Mr. Morgan’s Last Love di 4 |
Stories We Tell vr 28

Roermond
k ECI Cultuurfabriek ECI 13 |
0475-317171 | ecicultuurfabriek.nl
As I Lay Dying za 1, 21.25 | zo 2,
14.15 | wo 5, 20.00 | Blackbird za 1
en za 8, 19.30 | zo 2, 16.45 | di 4,
20.00 | vr 7, 21.30 | di 11, 20.15 |
Camille Claudel 1915 vr 21, 19.30
| za 22, 21.30 | zo 23, 14.00 | ma 24,
19.45 | di 25, 20.15 | Het diner za 1,
21.45 | di 4, 20.15 | vr 7, 19.45 | zo
9, 16.45 | wo 12, 20.00 | Doctor
Zhivago zo 9, 11.30 | Gabrielle do
6, vr 7 en di 11, 20.00 | za 8, 21.30 |
ma 10, 19.30 | zo 16, 14.15 | wo 19,
20.15 | La grande bellezza do 13,
vr 14, za 15, di 18, wo 19, vr 21, za
22, di 25 en wo 26, 20.00 | zo 16,
14.00 | ma 17, 19.15 | zo 23, 14.05 |
Hemel op aarde zo 9, 16.30 | Inside Llewyn Davis do 13, di 18 en wo
26, 20.15 | vr 14, za 15 en vr 21,
21.30 | zo 16 en zo 23, 16.30 | do
20, 20.00 | za 22, 19.30 | Mandela:
Long Walk to Freedom zo 2,
14.00 | ma 3, 19.00 | do 6, 19.45 |

za 8, 20.00 | wo 12, 19.30 | Samsara vanaf do 27 | Short Term 12 za
1, 19.45 | zo 2, 16.30 | wo 5, 20.15 |
Still Mine vr 14, za 15 en ma 24,
19.30 | zo 16 en zo 23, 16.45 | do
20, 20.15

Rotterdam
k Lantaren Venster Otto Reuchlinweg 996 (gebouw New Orleans,
Wilhelmina Pier) | 010‑2772277 |
lantarenvenster.nl | Aanvang:
19.30
Premières | 12 Years a Slave vanaf do 20 | Dallas Buyers Club
vanaf ma 3 | Her vanaf do 27 |
L’Inconnu du lac vanaf do 6 | Nebraska vanaf do 27 | Only Lovers
Left Alive vanaf do 6 | The Selfish
Giant vanaf ma 3 | Touch of the
Light vanaf do 27 | Venus in Fur
vanaf ma 3 | Rotterdams Open
Doek | di 11, 19.30 | Beefcake | We
Are The Night di 11, 21.30 | Sumantra Challege | za 15, 16.00
k Pathé De Kuip Cor Kieboomplein 501 | 0900-1458 | pathe.nl |
Raadpleeg de website voor het
actuele programma

Schagen
k Fth De Luxe/Scagon Theater
Torenstraat 1B (Cultuurhuis M18)
| 0224-213162 | filmtheaterdeluxe.
nl | Aanvang: 20.00
Alceste à bicyclette do 27 en vr 28
| Child’s Pose do 20 en vr 21 | Inside Llewyn Davis do 6 en vr 7 |
The Lunchbox do 13 en vr 14 |
Mud za 1

Schiedam
k Wenneker Cinema Vijgensteeg 2 | 010-4733000 | wennekercinema.nl

Schiermonnikoog
k Cinema Paradiso/Filmhuis
aan Zee Torenstreek 18-A (Dorps
huis) | 0519-531456 | uitzinnig.nl

Schijndel
k Filmclub Schijndel/City
Theater Hoofdstraat 145 | 0735474837 | schijndelfilm.nl | Aanvang: 20.30

Bergbeklimmen in een bioscoopstoel
Je kunt zelf bergen beklimmen, maar je kunt ook vanuit
een bioscoopstoel kijken hoe
anderen dat doen. Wie voor de
tweede optie voelt, kan op 8
feb. terecht in Filmhuis De
Spiegel in Heerlen bij het
Dutch Mountain Filmfestival.
Overigens gaat dit bergfilmfestival over veel meer dan
bergbeklimmen, want de organisatoren vatten het woord
berg breed op. Naast bergsport draait het festival om de
cultuur van bergvolken, natuur, lifestyle, ecologie en geschiedenis. Een greep uit het
programma. Een hoogtepunt
is de Nederlandse première
van The Summit, een reconstructie van de fatale beklimming in de Himalaya in 2008.
Achttien klimmers haalden

The Summit

toen de top van de K2, maar
achtenveertig uur later waren
elf van hen dood. The Summit
probeert te achterhalen wat er
gebeurde op die fatale dag.
Bijzonder is ook de vertoning
van The Epic of Everest, een
historisch document over de
legendarische Britse Mount
Everest-expeditie in 1924,
waarbij de twee klimmers om
het leven kwamen. Maar zoals
gezegd gaat het festival niet
alleen over het bedwingen van

bergen. Te zien zijn ook speelfilms die zich in bergen afspelen. Zoals de recente films
Sister (Ursula Meier), over
een verwaarloosde jongen, die
in een skioord spullen steelt
van toeristen, en Die Wand
(Julian Pölsler), waarin een
vrouw in de bergen plotseling
door een onzichtbare wand
van de buitenwereld wordt afgesloten. Fraai is ook de documentaire The Only Son (Simonka de Jong), over een negentienjarige Nepalese plattelandsjongen, die opgroeide in
een kindertehuis in de stad,
maar wiens arme ouders nu
verwachten dat hij terugkeert
naar het berggehucht waar zij
wonen om hen te verzorgen en
een lokaal meisje te trouwen.
dmff.eu


Kapringen di 4
k Het Gasthuis Lidwinahof 70
Themafilms | Thema film: Borstkanker: Tijdbommen di 11, 20.00
(hoofdrolspeelster en regisseur
aanwezig, reserveren noodzakelijk) | Thema film: Religie di 18,
20.00 | Thema film: Immigratie di
18, 20.00

Tiel
k Filmtheater Agnietenhof St.
Agnietenstraat 2 | 0344-673500 |
agnietenhof.nl | Raadpleeg de
website voor actuele informatie

Tilburg
k Cinecitta Louis Bouwmeesterplein 1 (tijdelijk) | 06-83698775 |
cinecitta.nl
Premières | Her vanaf do 27 | Marina vanaf do 6 | Voorpremières |
Her di 25, 14.00 | Marina di 4,
14.00 | Nebraska di 18, 14.00 |
Nog te zien | Avant l’ hiver | Like
Father, Like Son di 11, 14.00 |
Philomena | Film met inleiding |
Die andere Heimat zo 23, 10.30
(ook met lunch) | Nymphomaniac
I en II zo 2, 18.45

Sittard
k Filmhuis Het Domein Kapittelstraat 6 | 046-4514384 | filmhuishetdomein.nl | Aanvang:
20.00
Avant l’ hiver zo 2 en ma 3 | The
Butler za 8 t/m ma 10 | Grand
Central vr 14 en za 15 | Hemel op
aarde vr 28 | Inside Llewyn Davis
zo 23 en ma 24 | In the Fog zo 16
en ma 17 | The Lunchbox za 1 en
ma 3 | Nymphomaniac I en II vr
21 en za 22, 19.00 | Matineevoorstelling | Avant l’ hiver ma 10,
15.00

Sneek
k Filmhuis Sneek/CineSneek
Leeuwenburg 12 | 058-2165619 |
filmhuissneek.nl | Aanvang: 20.00
| Raadpleeg de website voor het
volledige programma
Gloria wo 5 | Jeune & jolie wo 12 |
Safety Not Guaranteed wo 29 jan
| Wolf wo 19

Soest
k Filmhuis Artishock Steenhoffstraat 46a | 06-43870112 | artishock-soest.nl | Aanvang: 20.15
The Butler ma 24 en wo 26 | Elle
s’en va ma 3 en wo 5 | Like Father,
Like Son ma 17 en wo 19 | Mandela: Long Walk to Freedom ma 10,
wo 12 en zo 23

Stadskanaal
k Filmliga Stadskanaal Menistenplein 9 | 0599‑610777 | smoky.
nl | Aanvang: 20.15 | Raadpleeg de
site 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

advertentie

Uden

Over de lange weg
naar erkenning
gaat Violette. Er
hangt voortdurend verwachting
in de lucht, zelfs
in het rommelige
een-kamerappartement waar Leduc het grootste
deel van haar
schrijversleven
doorbrengt.
»»»»»
Sasja Koetsier in de
Filmkrant

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

Utrecht
k ’t Hoogt Hoogt 4 | 030‑
2328388 | hoogt.nl
Nieuwe films | Henri vanaf do 6 |
L’ inconnu du lac vanaf do 6 | The
Last Hijack vanaf do 20 | The
Precocious and Brief Life of Sabina Rivas vanaf do 20 | Silent
Ones vanaf do 27 | A Touch of Sin
vanaf do 13 | Touch of the Light
vanaf do 27 | Specials | #Alleman
za 8 | Poetins Olympische droom
(met nabespreking) za 1 | The
Weekend (met inleiding) di 4 |
Filmquiz (in het Mirliton Theater)
wo 19 | Groene maandag ma 10 |
Upload Cinema | Feels Like Family wo 5 | Architects in the Picture | Iconic Houses (in het Van
Schijndelhuis) zo 16 | Roze
Maandag | You and the Night ma
17
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
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Wie inspireren The Quay Brothers?
Dat de expositie van het werk
van de animatiefilmers The
Quay Brothers in EYE, die nog
tot 9 maart bezocht kan worden, zo goed is ontvangen, is
mede te danken aan het uitvoerige randprogramma van
de tentoonstelling. EYE stelde
zich niet tevreden met het geven van inzicht in het werk
van de eeneiige tweeling,
maar toont ook hun inspiratiebronnen. Die zijn fascinerend
en lopen uiteen van het werk
van de Tsjechische animatiefilmer Jan Svankmajer tot curieuze negentiende eeuwse
medische apparaten (ooit een
schedelmeter gezien?) en het
werk van Kafka. De verhalen

van de Pools-Joodse schrijver
Bruno Schulz zijn ook een belangrijke inspiratiebron voor
de broers. Hun film Street of
Crocodiles is gebaseerd op
een van zijn verhalen. Animatiefilmer Wojciech Jerzy Has

Veendam

Wageningen

k Filmhuis vanBeresteyn
Museumplein 5a | 0598-317730 |
vanberesteyn.nl | Aanvang: 20.00
Inside Llewyn Davis ma 10,
20.00 | Like Father, Like Son ma
17, 20.00 | The Lunchbox ma 24,
20.00 | Mandela: Long Walk to
Freedom ma 3, 20.00 | di 4, 13.30

k Filmhuis Movie W Generaal
Foulkesweg 42a (’t Venster) | movie-w.nl
L’amour des moules za 18 jan,
14.00 | Blackfish za 18 jan, 16.30 |
zo 19 jan, 19.30 | Blue Jasmine za
18 jan, 14.00 | zo 19 jan, 19.30 |
Doctor Zhivago za 25 jan, 19.30 |
zo 26 jan, 14.00 | Gatekeepers za
18 jan, 19.30 | Gerhard Richter
Painting do 23 jan en zo 26 jan,
20.00 | do 30 jan, 20.30 | zo 2,
16.00 | Jeune & jolie do 13 t/m za
15, zo 16 en wo 19, 20.30 | Kaprin-

Veenendaal
k Filmhuis Veenendaal Kees
Stipplein 72 (Spectrum) | Alleen
info 0318-582669 | filmhuisveenendaal.nl | Aanvang: 19.30
Elle s’en va zo 2, 13.15 | The Young
and Prodigious T.S. Spivet zo 2,
15.15 | Amateurkunstfilmfestival | za 8, 15.00 | Best of IDFA on
Tour | zo 23, 13.00

Venlo
k Filmtheater De Nieuwe
Scene Nieuwstraat 13 | 077‑
3518183 | nieuwescene.nl | Raadpleeg de website voor het actuele
programma

verfilmde in 1973 met Sanatorium klepsydra ook een verhaal van Schulz. Daarin reist
een man door een droomachtige wereld op weg naar zijn
stervende vader in een sanatorium. Bij aankomst treft hij

Street of Crocodiles

eyefilm.nl

gen za 18 jan, 22.15 | zo 19 jan,
22.00 | Kumaré vr 17 jan, 19.30 |
zo 19 jan, 13.30 | Like Father, Like
Son di 28 jan, wo 29 jan, vr 31 jan,
zo 2, di 4 en wo 5, 20.30 | The
Lunchbox do 20 t/m zo 23, di 25
en wo 26, 20.30 | zo 23, 14.00 |
Modern Times zo 19 jan, 16.00 |
Only Lovers Left Alive za 18 jan,
19.30 | Una pistola en cada mano
vr 17 jan, 21.45 | zo 19 jan, 16.00 |
Twenty Feet From Stardom do 16
jan, di 21 jan en wo 22 jan, 20.30 |
vr 17 jan, 19.30 | za 18 jan, 16.30 |
La vie d’Adèle vr 17 jan, 21.45 |
Viramundo za 18 jan, 22.15 | Win-

filmfestival
assen 2014

ADVERTORIAL

Vlaardingen

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

Voorburg
k Theater Ludens Burgemeester
Feithplein 95 | 070-3864880 |
theaterludens.nl | Raadpleeg de
website voor het actuele programma

ter Nomads do 6, vr 7, zo 9 en di
11, 20.30 | Special | The Act of
Killing - Director’s Cut zo 9 en
zo 16, 14.00 | wo 12 en di 18, 20.30
| di 11 lezing: “Understanding The
Act of Killing: Indonesia 19651966” (voertaal: Engels)
k Heerenstraattheater Molenstraat 1b | 0317-414029 | heeren
straattheater.nl | Raadpleeg de
site voor het actuele programma

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, tenzij
anders vermeld
Gabrielle do 27 | Like Father, Like
Son do 13 | Mandela: A Long
Walk to Freedom do 6, 20.00 |
Filmmuziekfestival | do 20 t/m
za 22 (raadpleeg t.z.t. de website
voor het programma)

Winterswijk

k Filmtheater Het Zeepaard
Veerplein 134e (JT Bioscoop, kleine
zaal) | info@hetzeepaard.nl | hetzeepaard.nl
Camille Claudel 1915 do 27, 20.30
| zo 2 mrt, 16.15 | La grande bellezza do 13, 20.30 | zo 16, 16.15 |
Inside Llewyn Davis do 6, 19.30 |
zo 9, 16.15 | Like Father, Like Son
do 20, 20.30 | zo 23, 16.15

Vlissingen

een ruïne aan. De film is 2 feb.
te zien. Vijf dagen later presenteert de Tjechische Kafka
Band een live-voorstelling
over Kafka’s roman Het slot.
De voorstelling speelt zich af
op het snijvlak van film, literatuur, popmuziek en strips. Op
14 feb. staat de avond in het
teken van de Weense schrijver
Robert Walser. Te zien zijn
drie op zijn werk gebaseerde
korte animatiefilms en een
lange speelfilm van The Quay
Brothers. Ook houdt dichteres
Anneke Brassinga een lezing
over de relatie tussen Walsers
werk en dat van de broers. Op
21 feb. komt Larry Sider, al
dertig jaar de vaste geluidsontwerper van The Quay Brothers, praten over het geluid in
hun animatiefilms.

k Filmhuis/Servicetheater
Skopein Meddosestr 4-8 | 0543521515 | filmhuiswinterswijk.nl |
Aanvang: 21.00 | Raadpleeg de site
voor het actuele programma

Woerden
15 en 16 maart | Een weekend
films en documentaires uit de
hele wereld. Met voorpremières, actuele thema’s, drama en
humor. De 34e editie van het
Assens filmfestival speelt zich
af in alle zalen van Bioscoop
De Nieuwe Kolk. U kunt op 15
en 16 maart kiezen uit ruim
veertig titels die zijn onderverdeeld in o.a. de volgende thema’s: Male gaze, Afrika, Kunst
en Film & Literatuur. Het festival kiest waar het kan voor
producties van vrouwelijke

filmmakers en verhalen waarin vrouwen een belangrijke rol
spelen.
Zondag 16 maart is ook de
laatste dag van de Boekenweek. Het thema Film & Literatuur sluit daarbij aan. U reist
gratis met de trein naar Assen
als u het Boekenweekgeschenk bij u heeft.
Zin in een weekend boeiende
en actuele films? Kijk voor het
laatste nieuws op
www.filmfestivalassen.nl

k AnnexCinema Rosmolenlaan 1
| 0348-436510 | annexcinema.nl |
Raadpleeg de website voor het
actuele programma

Zaandam
k Filmtheater De Fabriek Jan
Sijbrandsteeg 12 | 075‑6311993,
Reserveren via belbios | de-fabriek.nl | Raadpleeg de website
voor data en tijden
Verwachte films | Avant l’ hiver |
The Butler | Child’s Pose | Diana |
Het diner | La grande bellezza |
Inside Llewyn Davis | Like
Father, Like Son | The Lunchbox |
Omar | Soof | Twenty Feet From
Stardom

Zaltbommel
k Filmtheater Cinemaarten
In Theater de Poorterij Nieuwstraat 3 | Reserveren via e-mail cinemaarten@planet.nl | Aanvang:
20.15 | Raadpleeg de website voor
het actuele programma

Zevenaar

Hoe eenvoudig
deze film ook
lijkt, Stephen
Frears 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.
»»»»»
Barend de Voogd in de
Filmkrant

k Filmhuis Zevenaar Wittenburgstr 14 | 0316-331527 | Reserveringen 0316-344250 (na 19.00) |
filmhuiszevenaar.nl
Avant l’ hiver wo 26, 14.30 | do
20, vr 21, ma 24 en di 25, 20.15 |
Breakfast at Tiffany’s zo 23, ma
24 en di 25, 14.30 | Buitenkampers zo 9, 14.30 | The Butler di 11,
10.30 | vr 7, ma 10, do 13 en di 18,
14.30 | do 6 t/m di 11, 20.15 | Diana di 4, 14.30 | La grande bellezza
di 11 14.30 | za 1, zo 2 en wo 5, 20.15
| The Lunchbox di 4, 10.30 | ma 3,
wo 5 en do 6, 14.30 | ma 3 en di 4,
20.15 | Mandela: Long Walk to
Freedom di 18, 10.30 | vr 14, ma 17
en wo 19 t/m vr 21, 14.30 | do 13
t/m wo 19 en wo 26, 20.15 | The
Young and Prodigious T.S. Spivet di 25, 10.30 | do 27 en vr 28,
14.30 | za 22 en zo 23, 20.15

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

Zoetermeer
k Fth Cine Utopia/bioscoop
Utopolis Oostwaarts 70 | 0793300366 | cine-utopiazoetermeer.
nl | Aanvang: 20.00
Bellas mariposas di 28 jan |
Breakfast at Tiffany’s di 11 | Mud
di 18 | Stories We Tell di 4

Zutphen
k Filmtheater Luxor Houtmarkt
64 | 0575‑513750 | filmtheaterluxor.nl
Avant l’hiver do 20 en zo 23,
20.30 | vr 21, 17.00 | za 22, 21.00 |
di 25, 14.30 | Borgman do 6 en wo
12, 20.30 | Het diner do 13 en zo
16, 20.30 | vr 14, 17.00 | za 15,
18.30 | di 18, 14.30 | Doe Maar: Dit
is alles za 8, 21.00 | zo 9, 17.00 |
The Fifth Estate vr 28, 20.30 |
How to Describe a Cloud vr 21,
20.30 | Inside Llewyn Davis za 1,
21.00 | ma 3, 20.30 Meisje met
negen pruiken vr 7, 20.30 | di 11,
14.30 | Mont Ventoux Scala Paradisi zo 9, 15.00 | Nieuwe tieten
vr 7, 17.00 | za 8, 18.30 | di 11,
20.30 | Omar za 22, 18.30 | ma 24
en di 25, 20.30 | Rabat di 18, 20.30
| Samsara zo 2, di 4, 20.30 | Die
Welt vr 14, 20.30 | Wolf za 15,
21.00 | wo 19, 20.30 | Klassiekers
| Breakfast at Tiffany’s za 1, 18.30
| di 4, 14.30 | do 27, 20.30 | vr 28,
17.00 | Modern Times zo 16, 11.00
| wo 19, 14.30 | zo 23, 15.30 | wo 26,
20.30 | Vintage Cinema 35 | It‘s a
Free World zo 2, 15.30 | Rabat zo
16, 15.30

Zwolle
k Filmtheater Fraterhuis Blijmarkt 25 | Reserveren via website |
filmtheaterfraterhuis.nl
12 Years a Slave do 20 en ma 24,
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Weekend mensenrechten
Op het Human Rights Weekend, dat 31 jan. t/m 2 feb. in De
Balie wordt gehouden, zal het
ongetwijfeld veel over Rusland gaan, want een week later beginnen de Olympische
Spelen. Maar het zal zeker
niet alleen over Pussy Riot en
homorechten in Rusland
gaan, want er is in meer landen veel mis. Ook in Nederland, zodat het weekend ook
aandacht besteedt aan ons
land. Hoe is het om als vluchteling in Nederland te wonen?
Er wordt nu eens niet óver
vluchtelingen gepraat maar
mét hen. Zij vertellen over hun
komst naar Nederland en hun
vaak moeizame strijd met instanties. Andere onderwerpen

die aan bod komen zijn: oorlogsfotografie (hoeveel risico’s kun je nemen in de zoektocht naar pakkende beelden?) en de situatie in Egypte
(van euforie naar apathie).
Ook staan er films over mensenrechten op het programma. Zoals A World Not Ours,
waarin filmmaker Mahdi Fleifel zijn familie portretteert in
een Palestijns vluchtelingenkamp in Libanon. De documentaire Dangerous Acts
Starring the Unstable Elements of Belarus portretteert
de theatergroep Belarus Free
Theater, die in Wit-Rusland
stelling nam tegen het regime
van president Lukasjenko,
waarvoor het betaalde met

vertrek naar het buitenland.
De film was eind vorig jaar op
het IDFA te zien, evenals Pussy Riot – A Punk Prayer, dat
de meidengroep volgt van hun
anarchistische performances
tot aan hun arrestatie en veroordeling. Dat de strijd om homorechten ook een vrolijke
film kan opleveren, bewijst de
Servische film The Parade,
waarin een groepje vrienden
een gay parade in Belgrado
probeert te organiseren.
debalie.nl


19.45 | vr 21, 18.45 | za 22, 19.00 |
zo 23, 17.00 | di 25, 16.00 | wo 26,
20.30 | Die andere Heimat: Chronik einer Sehnsucht vr 14 en za
15, 19.15 | zo 16, 16.30 | di 18, 14.00
| Buitenkampers zo 23 en di 25,
16.30 | The Butler do 30 jan, di 4,
ma 10 en do 13, 14.00 | vr 31 jan,
15.30 | za 1, 16.30 | zo 2, 14.30 | ma
3, do 6, di 11, wo 12 en ma 17, 19.45
| vr 7 en za 8, 18.30 | zo 9, 19.30 | zo
16, 11.15 | Dallas Buyers Club do
13, 20.30 | zo 16, 14.30 | ma 17,
14.00 | di 18, 19.45 | Het diner do

20, 14.30 | vr 21, 16.00 | ma 24,
20.30 | Fruitvale Station vr 21,
21.00 | za 22, 20.30 | zo 23, 11.45 |
di 25, 20.30 | wo 26, 16.30 | La
grande bellezza vr 31 jan en za 1,
18.30 | zo 2, 19.30 | di 4, 19.45 | wo
5, 14.00 | Gravity (3D) do 20,
20.30 | vr 21 en za 22, 21.30 | zo 23,
20.00 | di 25, 19.45 | The Human
Scale vr 7, 16.00 | zo 9, 16.30 | di
11, 14.00 | Mandela: Long Walk
to Freedom do 6, wo 12 en do 20,
14.00 | vr 7 en za 8, 21.00 | ma 10,
do 13 en wo 19, 19.45 | vr 14 en za

15, 18.45 | di 18, 14.30 | vr 21, 15.30 |
zo 23, 11.15 | wo 26, 16.00 | Only
Lovers Left Alive do 6, ma 10, wo
12, di 18 en wo 19, 20.30 | vr 7, za 8,
vr 14 en za 15, 21.30 | zo 9 en zo 16,
20.00 | di 11, do 13 en ma 17, 14.30
| Philomena do 30 jan, wo 5, ma
10, wo 12, wo 19 en zo 23, 14.30 |
vr 31 jan en za 1, 19.00 | zo 2, 11.15 |
vr 7 en vr 14, 15.30 | za 8, za 15 en
za 22, 16.30 | zo 16, 17.00 | ma 24,
16.00 | The Selfish Giant vr 21,
19.15 | za 22, 18.30 | zo 23, 19.30 |
ma 24, 16.30 | wo 26, 19.45 | Soof

Pussy Riot – A Punk Prayer

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 Parkfilmhuis Dunderklumpen
4+ wo 19 t/m vr 21, 15.00 | De
krekel 3+ wo 19 t/m vr 21, 15.30 |
IDFA Junior on Tour | drie
jeugddocumentaires za 15, 13.00

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.
»»»»»

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

k Eye Filmmuseum Kooky 7+
vanaf wo 12 | De superheld 7+
vanaf za 15 | Nog te zien | Amazonia (3D) 6+ | Finn 7+ | Otto is een
neushoorn (3D) 5+ | Pelle en de
dierenrovers 4+ | Het Fantastisch
Kinderfilm Festival | De Keuken
van Pruttel & Proef di 18 t/m vr 28 |
Familievoorstellingen bij The
Quay Brothers’ Universum |
Bayaya 8+ zo 23, 11.00 | Fantastic
Mr. Fox 8+ zo 9, 11.00 | De wonderlijke wereld van de poppenfilm,
deel 1 4+ zo 16, 11.00 (compilatieprogramma) | De wonderlijke
wereld van de poppenfilm, deel 4
4+ zo 2, 11.00 (compilatieprogramma) | EYEwalk | Videotour
waarbij spannende films tot leven
komen 7+ wo, 12.00 - 17.00 | za +
zo, 10.00 - 17.00
k Het Ketelhuis Kooky 7+ vanaf
do 13 | Nog te zien | Finn 7+ |
Frozen 6+ | Mees Kees op kamp
6+ | Midden in de winternacht
6+
k Rialto De avonturen van het
Molletje 2+ vanaf za 22 | De superheld 6+ vanaf za 15 | Nog te
zien | Pelle en de dierenrovers 4+

Belinda van de Graaf
Trouw

Mark van den Tempel in
de Filmkrant

Amsterdam

Gerhard Busch
Cinema.nl/VPRO

k Het nieuwe filmhuis/De
nieuwe bibliotheek Kooky 7+ wo
26 en do 27, 14.00 | Otto is een
neushoorn (3D) 5+ ma 24 en di 25,
14.00 | The Young and Prodigious T.S. Spivet (3D) vr 28 en za
1 mrt, 14.00

Alphen a/d Rijn

Jos van der Burg
Het Parool

All is Lost
Die andere Heimat
The Congress
Delivery Man
Enough Said
For Those in Peril
Fruitvale Station
Hemel op aarde
Last Vegas
Much Ado About Nothing
Nymphomaniac (1 en 2)
Pelle en de dierenrovers
Philomena
Samsara
The Secret Life of Walter Mitty
Violette
Wakker in een boze droom
Walking with Dinosaurs
Winter Nomads
The Wolf of Wall Street

Jeugdfilm

k Corrosia/Theater de Roestbak Le ballon rouge + Crin blanc
5+ di 25, 15.00

Bor Beekman
De Volkskrant

FILMSTERREN

do 30 jan en wo 5, 19.45 | vr 31 jan
en za 1, 21.00 | zo 2, 17.00 | ma 3,
14.30 | Venus in Fur do 30 jan, ma
3, wo 5 en di 11, 20.30 | vr 31 jan en
za 1, 21.30 | zo 2, 11.45 en 20.00 | di
4 en do 6, 14.30 | vr 7 en za 8,
19.30 | zo 9, 17.00 | Winter Nomads vr 31 jan, 16.00 | zo 2, 16.30 |
ma 3, 14.00 | di 4, 20.30 | Verwacht | August: Osage County |
Grand Budapest Hotel | Her | The
Invisible Woman | Nebraska |
Tati-Tour | Trafic vr 14, 16.00 | zo
16, 11.45 | ma 17, 20.30 | Fraterhuis Academie | Collegereeks: De
Scandinavische film | Les 1: Zweden A za 1, 11.00-14.00 | Les 2:
Zweden B za 8, 11.00-14.00 | Les
3: IJsland en Finland za 15, 11.0014.00 | Café Zinnema | You’re
Next za 22, 22.30
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Apeldoorn

Deventer

Utrecht

k Filmtheater/Podium Gigant
Kooky 7+ za 15 t/m zo 23, 13.45 |
Pelle en de dierenrovers 4+ za 1
en za 8, 15.15 | zo 2, zo 9 en za 15
t/m zo 23, 13.30

k Fh de Keizer Deze maand te
zien | Amazonia (3D) 6+ | Pelle
en de dierenrovers 4+ | Kooky 7+ |
IDFA Junior on Tour

k Fth ’t Hoogt Kooky 7+vanaf za
15 | IDFA Junior on Tour za 22

Doesburg

k Filmhuis vanBeresteyn Frozen 6+ wo 26, 14.00

Arnhem
k Focus Filmtheater Verwacht |
Kooky 7+ | Pelle en de dierenrovers 4+ | Peuterochtend |
Buurman en buurman 3+ ma 24
en di 25, 09.45 | Best of Idfa Junior | 4 jeugddocumentaires 8+ za 1,
14.00

Bussum
k Filmhuis Bussum Free Birds
6+ za 22 en zo 23, 13.30 | Otto is
een neushoorn (3D) 5+ za 1, zo 2,
za 8 en zo 9, 13.30 | Turbo 6+ za 1,
zo 2, za 8 en zo 9, 13.00 | wo 5, wo
12 en wo 19, 14.30 | Walking With
Dinosaurs (3D) 6+ vr 21, 15.45 | za
22 en zo 23, 13.00 | wo 26, 14.45 |
IDFA Junior on Tour | za 8, 19.00
| Het Fantastisch Kinderfilm
Festival | za 15 en zo 16, 10.00

Delft

k Fh De Teil Ice Dragon 8+ za 8,
14.00

Haarlem
k Filmschuur IDFA Junior on
Tour | za 1

Harderwijk
k Filmhuis Bobby en de geestenjagers 8+ wo 19, 14.00 | Otto
is een neushoorn 5+ zo 23, 11.30

Maastricht

Op cursus!
Wie als goed voornemen dit
jaar in filmtheater en bioscoop
niet alleen zijn ogen aan het
werk wil zetten maar ook zijn
hersenen, kan meteen al terecht bij filmcursussen. In Het
Ketelhuis wordt 12 feb. in het
kader van de reeks Psychoanalyse & Film Kim Ki-duks
Bin-jip onder de psychoanalystische loep gelegd. Waarom breekt een man in huizen
in waarvan de bewoners op
vakantie zijn en blijft hij daar
dagen hangen? Voer voor psychoanalytici. In Focus
Filmtheater in Arnhem gaat
het 3 en 4 feb. over Boek &
Film. Op de snijtafel ligt de
Duitse film Das Wochenende,
een bewerking van de roman
van Bernhard Schlink. In de
Verkadefabriek in Den Bosch
gaat het op 17 feb. over Film &
Psychiatrie. Besproken worden de speelfilms Brammetje
Baas, Silver Linings Playbook,
The Master en de documen-

k Fth De Fabriek Verwacht | De
sneeuwkoningin 6+ | (knustel)
activiteit 2e zo vd maand (aanmelden/reserveren verplicht)

Zevenaar
Zwolle

k Filmtheater Fanfare Frozen
6+ zo 26 jan, 14.00 | Ghostbusters 8+ zo 23, 14.00 | Otto is een
neushoorn 5+ zo 9, 14.00

k Fth Het Fraterhuis Zarafa 6+
za 1, 15.45 | zo 2, 14.00 | Fantastisch Kinderfilm Festival | Kom
Ketchup! (voorfilmpjes) | Dierenvriendjes 4+ zo 9, 12.30 | Dik
Trom 6+ za 8, 15.00 | Heksendrank & drakenvuur 3+ za 8,
14.30 | Laban maakt er een potje
van 3+ zo 9, 15.30 | Minuscule 3+
zo 9, 11.30 | Munya in mij 8+ zo 9,
13.30 | Pim & Pom: Fijnproevers!
2+ za 8, 15.30 | zo 9, 12.00 | Ratatouille 6+ zo 9, 13.00 | Verhalen
van vadertje Beer en meer 4+ za
8, 12.30 | zo 9, 15.00 | Wallace &
Gromit: Een zaak van leven en
brood 8+ zo 9, 13.30 | Zweedse
gehaktballetjes 2+ za 8, 11.30

k Lantaren Venster Midden in
de winternacht 6+ nog te zien
iedere za, zo en wo

k Filmhuis Fantastisch Kinderfilm Festival | za 1 en zo 2

Zaandam

Oudenbosch

Delfzijl

Den Haag

Wageningen
k Filmhuis Movie W De vampierzusjes 8+ zo 19 jan, 13.30

k Filmhuis Zevenaar Zarafa 6+
wo 12 en zo 16, 14.30

Purmerend

k Filmliga Eemsmond Centrum De Molenberg Frozen 6+ di
25, 14.00

Veendam

k Lumière Kooky 7+ vanaf do 13

k Filmhuis Lumen Nog te zien |
Kerity en het geheim van Eleonore 6+ (t/m wo 12) | Politiewagen
Pelle en de dierenrovers 4+ |
IDFA Junior on Tour | do 27 |
Verwacht | Zarafa 6+ vanaf vr 28

k Filmhuis Zarafa 6+ zo 16,
13.30

Rotterdam

Soest
k Filmhuis Artishock Het geheim vr 7, 16.00

taire De regels van Matthijs.
Als eerste kan misschien worden besproken of het jochie in
Brammetje Baas en de twintiger in Silver Linings Playbook
wel thuishoren in een psychiatrische cursus. Zijn zij stevig
in de war of gewoon een tikkeltje afwijkend? In Filmhuis
De Keizer wordt u op vier
avonden in de filmcursus Crime bijgeschoold in de misdaad. Steeds wordt één misdaadfilm vertoond, die wordt

Bin-jip

het nieuwe
kijken
dystopia

ingeleid door Jan Salden. De
films zijn Bound (Andy en
Lana Wachowski, 1996), Tinker Tailor Soldier Spy (Tomas
Alredson, 2011), Scarface
(Brian De Palma, 1983) en
Snabba Cash (Daniel Espinosa, 2010). De cursus is niet
gericht op het aanleren van
praktische vaardigheden.
ketelhuis.nl | focusarnhem.
nl | verkadefabriek.nl |
filmhuisdek eizer.nl

De sluipende misère neemt uiteindelijk wat te veel
de overhand,
waarbij het grootste drama tot vlak
voor het einde
wordt bewaard.
Het spel van de
debuterende
Chloe Pirrie als
Shell en het
prachtige camerawerk maken
veel goed, en geven Shell samen
een vreemd soort
glans.
»»»»»
Mariska Graveland in de
Filmkrant

Opnieuw introduceert John de Mol een pervers
reality tv format: Utopia. De bekende SBS stem
is flink op stoom in de trailer. “Geen verwarming, geen sanitair, geen wetten en geen regels.” Op een braakliggend terrein in het Gooi
staan twee kale loodsen, een paar kippen en
een koe, honderden camera’s en een productie-hoofdkwartier. Vijftien mensen – van oliebollenbakker tot telefoonverkoper en van verpleegkundige tot zwerver – gaan proberen binnen een jaar uit het niets een nieuwe samenleving te bouwen. ‘Ultiem geluk of complete chaos’ is de slogan. Je krijgt al een voorgevoel over
de uitkomst die de programmamakers wensen.
Utopia wil meer zijn dan een televisieprogramma. De makers doen er alles aan om ook
buiten de uitzenduren kijkers te trekken en te
laten betalen. Voor 2,50 euro per maand heb je
een ‘paspoort’ waarmee je 24 uur per dag zonder reclame alles op het terrein in de gaten kunt
houden en zelfs 360 graden camera’s kunt bedienen. Anders dan bij Big Brother of De Gouden Kooi is Utopia in veel mindere mate gescript. Talpa belooft geen verplichte spelletjes
of rare interventies. Wat er gebeurt hangt af
van de bewoners. Hoewel er ‘geen wetten of regels’ zouden zijn is nadrukkelijk de bedoeling
dat ze geld gaan verdienen, het liefst door dingen te bestellen bij de sponsors. En kijk, daar
rijdt alweer een busje van bouwmarkt Hornbach het terrein op. De formule moedigt dus
vooral idealisme van het kapitalistische soort
aan.

Utopia

De vraag is: wat wil de betalende reality-tvkijker het liefste zien? Een ordelijk survivalkamp of een beestachtige oertoestand? Een
kabbelende soap of een overlevingsstrijd? Uiteindelijk vormt conflict het hart van ieder goed
verhaal. Kunstmatige conflicten zijn de brandstof van reality-tv. Deelnemers geven hun privacy op en accepteren een onbekende mate
van lijden in ruil voor een mogelijke prijs en televisiebekendheid. Denk nog eens terug aan
alle memorabele momenten die reality-tv ons
tot nu toe heeft gebracht. De kans is klein dat je
denkt aan momenten van harmonie. Misschien
denk je wel aan ‘Terror Jaap’ van De Gouden
Kooi, rollend in zijn eigen braaksel. ‘Complete
chaos’ is dus waar kijkers en programmamakers stiekem op hopen. Volgens mij is Utopia
bedacht in de hoop dat het in het honderd loopt.
Dat maakt het programma misschien amoreel
maar niet minder interessant. Kan het kwaad
om nog eens ingewreven te krijgen dat we gedoemd zijn niet in een utopie maar in een dystopie te belanden?
ebele Wybenga
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Thuiskijken
Edgar Reitz maakte zijn prequel op zijn Heimat-televisie
trilogie nadrukkelijk voor de bioscoop. Maar na vier uur het
oogverblindende laaggebergte Hunsrück in zwart-wit
moeten we toch weer naar de dvd-kast voor het vervolg.
Door Dana Linssen

Die andere Heimat Avonturen

op de vierkante

kilometer
Het begint altijd met twee broers. In de Bijbel, en in Edgar Reitz’ vier uur durende prequel bij zijn Heimat-saga die vorig jaar op
het Filmfestival Venetië zijn wereldpremière
beleefde. Na drie filmfeuilletons van in totaal
54 uur en 32 episodes (gemaakt tussen 1984
en 2004) is de ondertekenaar van het Oberhausener Manifest (en daarmee een van de
grondleggers van de naoorlogse Neuer Deutscher Film) terug waar het allemaal begon. In
het fictieve dorpje Schabbach in het laaggebergte Hunsrück, waar Reitz zelf in 1932
geboren werd. Voor Die andere Heimat reist
hij bijna een eeuw terug in de tijd, naar 1842,
naar de stamvaders van de familie Simon, en
de broers Jacob (de dromer) en Gustav (de
pragmaticus) en hun liefjes.
Het begrip ‘Heimat’ is even oer-Duits als
beladen. Het zegt zoveel als dat je voor je
identiteit nauw verbonden bent met je
geboortegrond, je taal en de cultuur van je
kinderjaren. Het is romantisch en nationa-

listisch, en werd in de Tweede Wereldoorlog
geassocieerd met de ‘Blut und Boden’-ideologie van de nazi’s. Reden voor Reitz om het,
als naoorlogse filmer die zich van Papas Kino
wilde bevrijden, via zijn eigen biografie te
reconstrueren. Ondertitel van de prequel:
Chronik einer Sehnsucht. Nog zo’n Duits
begrip dat zich niet makkelijk in een andere
taal laat vertalen. De Sehnsucht in de film is
noch Heim- noch Fernweh noch een ander
onstilbaar verlangen, het is iets ertussenin
dat vooral voelbaar maakt hoe het geweest
moet zijn om jong te zijn in de negentiende
eeuw, aan de vooravond van alles, voor het
eerst de ogen geopend via literatuur en de
opkomst van de moderne wetenschap.
Toch is er ogenschijnlijk weinig romantiek
te vinden op de midden-negentiende-eeuwse
Hunsrück (op de grens met Luxemburg). De
zeven magere jaren zijn aangebroken. Er is
geen werk en geen eten, ziektes zorgen ervoor
dat de kindersterfte groot is. En tegelijkertijd

leeft hier de eerste Europese generatie die
heeft leren lezen, en die daardoor, zoals verteller Jacob, een perspectief op de wereld kan
ontwikkelen dat verder gaat dan het dorp
achter de heuvel. Net zoals zoveel van zijn
streekgenoten wil hij een nieuw bestaan
opbouwen in Brazilië. Maar moet hij voor het
paradijs aan de overkant van de oceaan kiezen
of voor de revolutie die op het Europese continent komt aanrollen? Of zal het noodlot
voor hem beslissen? Een fatum dat net zo
willekeurig kan lijken als de munt die op de
ene of de andere kant terechtkomt.

Kop of munt

Die andere Heimat is het verhaal van kop of
munt, van blijven of gaan, thema’s die ook in
de latere trilogie een rol zullen spelen. Jacobs
dromen worden door zijn broer ingelost, net
zoals Reitz na de dood van zijn broer Guido
ontdekte dat die, zonder ooit een stap buiten
de Hunsrück gezet te hebben, diverse Zuid-

Amerikaanse indianentalen had bestudeerd
voor het geval hij ooit zou willen emigreren.
En ook Reitz’ ‘andere’ broer komt voorbij.
Werner Herzog, die als filmmaker wel naar
Latijns-Amerika trok (om films te maken
over krankzinnige dromers) heeft een geweldige cameo als ontdekkingsreiziger Alexander von Humboldt die op doorreis door
Schabbach Jacob wil bezoeken. Het zijn het
soort grapjes dat een veteraan als Reitz zich
kan permitteren.
De ironie van de situatie wil natuurlijk dat
televisiepionier Reitz deze terugkeer naar zijn
Heimat voor het eerst voor de bioscoop heeft
gefilmd. Waar steeds meer Amerikaanse filmmakers hun toevlucht op het kleine scherm
zoeken, is voor Reitz de Duitse televisie niet
avontuurlijk genoeg meer. Na vier uur oogverblindende Hunsrück in zwart-wit (met net
zoals in de andere delen een spel met kleurelementen om bepaalde emotionele situaties te
beklemtonen) wil je echter toch direct weer
naar de dvd-kast om het vervolg te zien.

filmkrant.live presenteert Voorafgaand aan Die andere Heimat introducties in: filmschuur haarlem, 8 feb,
14 uur (jos van der burg) | cinecitta tilburg, 23 feb, 10.30 uur (dana linssen) | filmhuisoldenzaal, 9 maart, 13 uur
(dana linssen) | Voor meer informatie en boekingen filmkrant.live@gmail.com

Die andere Heimat »»»»» Duitsland,

Geschichten aus den Hunsrückdörfern

Heimat 3

Deze documentaire uit 1981 wordt vaak
beschouwd als de proloog op Reitz’ Heimat-
serie. Reitz portretteert Hunsrücker die in
tegenstelling tot Paul en Hermann uit de
latere Heimat-serie hun geboortegrond níet
verlaten hebben. De film is in Duitsland op
de dvd Drehort Heimat uitgekomen, samen
met ander achtergrondmateriaal over de
serie.

Heimat

Het eerste deel van de Heimat-trilogie, met
de titel Heimat – Eine Deutsche Chronik
(1984) volgt stammoeder Maria Simon tussen 1919-1982. Haar levensverhaal loopt
parallel met de hoogte- en dieptepunten van
de Duitse geschiedenis (volgens sommige
critici met te weinig aandacht voor de Holocaust), op een manier die van het fictieve
dorpje Schabbach soms het middelpunt van
de wereld maakt.

Die zweite Heimat

Chronik einer Jugend (1992) speelt zich af in
de jaren zestig en volgt Maria’s jongste zoon,
het muzikale talent Hermann tijdens zijn
studentenjaren en in zijn ‘tweede’, gekozen
thuis München. De dertien delen kunnen
een paar uur of enkele jaren beslaan, en volgen diverse personages. Meest innovatieve
van de reeks.

2013 | Regie Edgar Reitz | Te zien vanaf 23 januari en daarna op dvd, blu-ray en VOD

Chronik einer Zeitenwende (2004) pakt de
draad op als de volwassen Hermann na de val
van de Berlijnse Muur samen met zijn jeugdliefde Clarissa terugkeert naar zijn geboortedorp. Heimat 3 focust meer op de interpersoonlijke drama’s, al heeft Reitz ook oog voor
de problematiek van de verenigde Duitslanden door ‘Ossi’s’ als gastarbeiders te laten
bouwen aan Hermanns nieuwe huis.
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BOEKEN
Moments That Made the Movies

David
Thomson | 2013, Thames and Hudson | ¤ 29,99

De beste films die deze
maand internationaal op
dvd en blu-ray verschijnen,
samengesteld door Boudisque (www.boudisque.nl).

Come Back, Africa

Jules et Jim

Classe tous risques

Roma

King of the Hill

Door The Guardian een paar jaar geleden uitgeroepen tot ‘de beste Franse misdaadfilm
aller tijden’ – en dat wil wat zeggen, gezien
de rijke traditie aan policiers die het land
geproduceerd heeft. Regisseur Claude Sautet werd dan ook geroemd door bekendere
makers als Melville en Bresson.
dvd+blu-ray, r2/B | BFI

Tweede deel van een reeks uitgaves van het
werk van de Amerikaanse onafhankelijke
regisseur Lionel Rogosin, die van de jaren ’50
tot ’70 progressieve, politieke films maakte
waarin werkelijkheid en fictie intiem verstrengeld waren. Zoals Come Back, Africa
over Zuid-Afrika in de hoogtijdagen van de
Apartheid. 
dvd, blu-ray, r1/A | Milestone

2013 was Fellini-jaar, dankzij de prachtige
expositie in EYE maar vooral ook door La
grande bellezza, één van de films van het jaar
waarbij onvermijdelijk vergelijkingen met
het werk van Fellini opkwamen. Meest
genoemd was La dolce vita, maar ook Fellini’s Roma is een duidelijke inspirator.


blu-ray, r2 | Eureka/Masters of Cinema

Digitaal opgepoetste uitgave van François
Truffauts klassieker, één van de hoogtepunten van de Nouvelle Vague over de langdurige driehoeksverhouding tussen Jules en
Jim... en Catherine. Vooral de moeite waard
zijn de berg bijgeleverde extra’s, waaronder
uit diverse archieven opgedoken interviews
met Truffaut. 
dvd+blu-ray, r1/A | Criterion

Alternative Movie Posters

De eerste Hollywoodfilm van Steven Soderbergh, na het succes van zijn indie-debuut
Sex, Lies and Videotape, krijgt de Criterion-
behandeling. De uitgave is vooral interessant
door The Underneath, Soderberghs volgende
film die verstopt zit tussen de extra’s: een
droogoefening voor zijn latere neo-noir-
triomfen. 
dvd+blu-ray, r1/A | Criterion

releases
Vijf hoogtepunten uit het
aanbod voor thuiskijkers
deze maand, beschikbaar
op dvd, blu-ray of video on
demand.

Gravity en La vie d’Adèle

Het waren twee van dé films van 2013, dus in
dit lijstje mogen ze niet ontbreken. Maar
echt aanraden durven we ze toch ook niet;
niet voor het kleine scherm, tenminste.
Zowel de overdonderende leegte van Gravity
als de intieme close-ups van La vie d’Adèle
verdienen zonder meer de grootsheid van de
bioscoop. 
dvd, blu-ray | Warner/Cinéart

Actes Belges Box

Dat veel films van Belgische bodem de afgelopen jaren grote successen boekten, zwengelde daar ook de onafhankelijke filmproductie aan. Het als een tijdschrift opgezette
Actes Belges stuurt zijn abonnees iedere paar
maanden een nieuwe, vaak voor een appel en
een ei gemaakte films. De eerste tien worden
hier verzameld. 
dvd | De Filmfreak

Omar

Een geëngageerde Palestijnse film maken
zonder je te laten verleiden tot een sloganeske aanpak? Dat kan, toont dit complexe
drama waarin Hany Abu-Assad de ambivalentie van mensen en de ambiguïteit van
politiek verstrengelt. Juryprijswinnaar in
Cannes en in februari kanshebber op een
Oscar. 
dvd/blu-ray/vod | Wild Bunch

Twenty Feet from Stardom

Aanstekelijke, swingende docu over achtergrondzangers en -zangeressen. Slechts een
paar meter staan zij achter de grootste muzikanten, maar zoals Bruce Springsteen het in
de film zegt: “It’s a long walk to the front of
the stage.” Winnaar van de publieksprijs in
de sectie muziekdocumentaires op het afgelopen IDFA. 
dvd, blu-ray, vod | Wild Bunch

What Maisie Knew

Opvoedkundigen zouden nachtmerries krijgen van de manier waarop Susanna en Beale
hun zevenjarige dochter Maisie deelgenoot
maken van hun venijnige ruzies. Zo niet
Maisie zelf. Die doet het enige wat ze kan, op
die leeftijd: ze ondergaat het, zo goed en zo
kwaad als dat gaat, en denkt er het hare van.


Het kan vermoeiend zijn naar
je opa te luisteren: hij weet het
beter, snapt niks van nu en
blijft maar zeveren over mooie
dingen van vroeger. De veramerikaniseerde, Britse criticus Thomson is zo’n opa. In
zijn nieuwste gaat hij chronologisch langs de
filmgeschiedenis om een aantal films te
voorzien van zijn lovende, doch scherpe
commentaar. Bij het soort ‘films-die-je-gezien-moet-hebben’ blijven in eerste instantie de verrassingen uit. Maar vanaf de jaren
’70 komt Thomson met fantastische, originele tips: er zijn weinig overzichten waarin
zowel Klute (1971) en Kings of Marvin Gardens (1972) als One False Move (1992) zo goed
beargumenteerd tot de hoogtepunten van
cinema worden gerekend. Voortaan toch
maar opletten als je opa aan het woord is.

dvd, blu-ray, vod | Wild Bunch

Film Art from
the Underground | Matthew Chojnacki | 2013,
Schiffer | ¤ 36,50

Hoe groter de financiële risico’s in de filmindustrie, hoe
vervelender de reclame. Met
name filmposters hebben er
nogal onder te lijden: er is een
overdaad aan ongeïnspireerde
Photoshop-collages van
‘bankable assets’ (acteurs). Je zou verlangen
naar pakweg veertig jaar geleden: toen – bijvoorbeeld in Polen - de artistieke visie boven
alles ging. Gelukkig is er een tegenbeweging
gaande waarbij kunstenaars en ontwerpers
posters herontwerpen – ingeluid door de
vaste rubriek van de fenomenale grafisch
ontwerper Olly Moss in filmtijdschrift
Empire. Dit boek geeft een goed overzicht
van eigenlijk alle ontwerpers behalve Moss.
De kwaliteit van de bijdragen is niet helemaal
consistent, maar met name makers als Godmachine, Travis English, Nick Tassone en
Josh Eckert laten zien hoe een filmposter
zowel kunstzinnig als sprekend kan zijn.

Films produceren

Handboek voor professionals (2e herziene druk) | Carolien Croon &
Stienette Bosklopper | 2013, Eburon | ¤ 39,95

Deze tweede druk heette in
2008 nog De filmproducent en
de naamswisseling is te
begrijpen: Films produceren is
haast een nieuw boek te noemen. Alle informatie (over het
Filmfonds e.d.) is actueel, en,
ook nieuw: mensen in het vak
geven hun persoonlijke en soms ongezouten
visie op het vak. Dat maakt deze verplichte
kost tot een openhartig en extreem inzichtelijk boek. De cast van Borgman op de kaft lijkt
de vernieuwde flair van de Nederlandse film
te benadrukken en de illustraties in het boek
(Plan C, Matterhorn, Junkyard, Doodslag)
laten geen twijfel: er worden weer eigenheimers geproduceerd. Voor iedereen die daar
aan wil bijdragen: dit boek is hét vertrekpunt.
Samenstelling Jasper de Bruin, International
Theatre & Film Books | Leidseplein 26, 1017 PT
Amsterdam | t 020 6226489 | www.theatreandfilmbooks.com
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filmslot
De bewoners van Starship Enterprise togen
in Star Trek: The Next Generation (1987) naar
het Holodeck om zich te verpozen tijdens
hun eindeloze ruimtereizen. Daar konden ze
zich vermaken in een natuurgetrouwe virtuele wereld naar keuze, met ongelimiteerde
mogelijkheden en desgewenst een onvoorspelbaar verloop. Een sportwedstrijd, riddertoernooi, Siciliaanse bruiloft, oerwoud,
het Wilde Westen, de eigen jeugd of levens
echte exercities om aankomende vraagstukken door te nemen, alles was mogelijk.
In een van de afleveringen van Star Trek
vraagt een jonge bewoner van het ruimteschip waarmee mensen zich vóór het Holodeck vermaakten. Als antwoord wordt op het
Holodeck een ouderwets filmavondje in een
theater gecreëerd. De ruimteschipbewoners
geloven hun ogen niet: anderhalf uur kijken
naar een plat vlak met geprojecteerde beelden, dat kan toch geen vermaak zijn? Er
wordt gegiecheld en gegrinnikt.
Veel van de mogelijkheden van Star Trek
zijn of worden werkelijkheid. De makers
hadden overduidelijk hun oor te luisteren
gelegd bij wetenschappers en technische
bollebozen, maar zoiets als een Holodeck is
er nog niet. Een kwestie van tijd vermoed ik,
een aantal videogames benadert de ervaring
ervan in hoge mate. Maar mocht het Holodeck werkelijkheid worden, dan is het maar
zeer de vraag of filmtheaters zo in de vergetelheid zullen raken als de makers van Star
Trek ons doen geloven. Ik geloof er eigenlijk
niets van.

Gelijkgestemden

Filmtheaters werden ooit opgericht als
plaatsen waar films vertoond werden die
nergens anders te zien waren. In die zin zijn
ze al lang niet meer uniek. Tegenwoordig kun
je het overgrote deel van de vertoonde films
wel ergens downloaden en op je smartphone
bekijken, en ook nog eens waar en wanneer
je maar wilt.
Het bezoek aan de filmtheaters lijdt daar
niet onder. Dat komt ook omdat bij de Star
Trek-variant van het filmbezoek een paar
cruciale onderdelen niet zijn meegenomen:
de ontmoetingen met gelijkgestemden in het
filmcafé, de inleidingen van het Filmkrant-team, het eigenzinnige retrospectief
van die ene programmeur en de ronddartelende schoolklassen die zojuist zelf een sciencefictionfilmpje hebben geknutseld, om
maar eens wat te noemen. En last but not
least: de omgeving, maar – toegegeven – dat
is ook wat lastig in de ruimte.

Ontmoeting

Eigentijdse filmtheaters, zo werd onlangs
nog eens onderstreept op het congres van
Europa Cinemas, het netwerk voor Europese
filmtheaters, zijn er niet enkel voor filmvertoning. Het zijn locaties voor ontmoeting,
verdieping én filmvertoning. Drie zaken ontbreken wat mij betreft voor een succesvolle
toekomst: 1. horeca, 2. inspirerend aanbod
en (daaraan gerelateerd) 3. verankering in de
(lokale) samenleving. Allemaal cruciaal voor
de continuïteit van de filmtheaters, maar
vooral dat laatste impliceert een stevige

De toekomst van
de Nederlandse
filmtheaters
Als filmtheaters gaan samenwerken op het gebied van programmering en marketing, hebben de programmeurs meer
tijd over om het filmtheater weer betekenisvol te maken voor
de lokale bewoners. Om de komende twintig jaar te overleven moeten filmtheaters verankeren in de directe omgeving,
vindt Géke Roelink, directeur van Filmhuis Den Haag.
door Géke Roelink Directeur Filmhuis Den Haag

accentverschuiving in de functie van de theaters en hun aanbod.
Steeds vaker worden de theaters om
andere reden dan filmvertoning bezocht. In
Filmhuis Den Haag, en ook in vele andere
filmtheaters, is er horeca waar eenieder van
negen uur ’s ochtends tot ’s avonds laat van
harte welkom is. Je kan er filmrecensies,
kranten en tijdschriften lezen, werken (gratis
wifi), vergaderen, of om andere redenen
aangenaam vertoeven. Er wordt ontbijt,
lunch en diner geserveerd en je kunt er goed
borrelen. Uiteraard wordt de filmgeschiedenis levend gehouden en wordt het neusje van
de zalm vertoond. Regelmatig wordt een film
ingeleid, is er een lezing, educatief programma of een Q&A. Met als vertrekpunt
‘cultureel ondernemerschap’ en ‘meer en
nieuw publiek voor de film’ wordt er voldaan
aan alle voorwaarden voor een optimale en
complete filmbeleving. En zo blijft filmkijken
in het filmtheater een aantrekkelijk alternatief voor het downloaden van films.

Winst

Maar is dat genoeg? Is de continuïteit van de
filmtheaters op die manier voldoende gegarandeerd voor zeg tien, twintig jaar? En zou
de focus op de programmering van de (inter)

nationale arthousefilm, cultureel ondernemerschap en bezoekersaantallen niet zomaar
opeens een direct gevaar kunnen vormen
voor het bestaansrecht van de filmtheaters?
Hoe makkelijk is het om winstmaximalisatie
voorrang te geven aan het vaak veel duurdere
‘betekenisvol’ zijn? En hoe makkelijk is het
dan niet voor de subsidiegever om te zeggen
dat theaters direct concurreren met hun
commerciële collega’s en hun recht op subsidie verspelen?
Makkelijk, zou ik zeggen, en daarom pleit
ik voor een fundamentele omkering van de
uitgangspunten. Niet denken vanuit geld en
aantallen maar vanuit de betekenis die de
theaters kunnen hebben in hun directe
omgeving. Winst in de vorm van belang en
niet in de vorm van geld.
Nu blijkt dat globalisering tot gevolg heeft
dat regio’s, steden en dorpen belangrijkere
referenties voor ons worden dan Nederland
of Europa, is het niet meer dan logisch dat er
in de theaters meer aandacht komt voor de
directe omgeving.
Naast de vanzelfsprekende internationale
arthousefilms en het tonen van de filmgeschiedenis – met alle randprogramma’s om
hiervoor het publiek op de been te krijgen –
zouden filmtheaters een substantiële lijn in

het programma kunnen ontwikkelen voor
publiek en instellingen in de directe omgeving. Aanbod dat alleen in goede aarde valt
op en rondom de specifieke locatie waar het
theater gevestigd is. Dus, in plaats van het
ontwikkelen van een speciaal programma
om publiek te trekken, aanbod ontwikkelen
om daadwerkelijk betekenisvol te zijn voor
en in de directe omgeving.

Publiek betrekken

Verankeren in de omgeving betekent dat
filmtheaters moeten weten wat er leeft,
welke instellingen er zijn waarmee kan worden samengewerkt, welke vraagstukken er
leven, welke problemen zouden kunnen
worden geagendeerd in hun vestigingsplaats. Het is een maatschappelijk uitgangspunt en het initiatief ligt in zekere zin ook bij
het publiek.
Het filmtheater dat zowel duidt als verdiept, en zowel faciliteert als hulp biedt om –
dit is cruciaal – doelstellingen van anderen te
realiseren. Het is denkbaar dat een film
theater aandacht besteedt aan disfunctionele
gezinnen of uitkomst biedt bij andere maatschappelijke problematiek. Het is denkbaar
dat het filmtheater een brandpunt wordt in
lokale politieke kwesties of een onontbeerlijke rol speelt in de aanpak van jeugdwerkloosheid. Naast de onmiskenbare taak om
films en filmgeschiedenis als kunst te presenteren en naast aanbod dat voortkomt uit
de individuele creativiteit van die ene programmeur (heel belangrijk!), wordt film
ingezet als middel om te duiden, te faciliteren, te verdiepen en concrete hulp te bieden.
Lees verder op

filmkrant.nl
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world wide

Ik heb recent wat lopen hobbyen in het relatief jonge gebied van filmfestivalonderzoek.
Verrassend genoeg, gegeven dat filmfestivals
wereldwijd al zo lang zo’n belangrijke rol in
de filmcultuur spelen, is er alarmerend weinig bekend over hoe ze functioneren als
complexe sociale instituties – en dus niet
alleen als vitrines voor deze of gene verzameling films, zoals ze bijna altijd door critici
beoordeeld worden.
Een onderzoeker gaat op zoek naar archieven, sporen. En natuurlijk, zoals bij elk instituut, is de geschiedenis van een filmfestival
verborgen: de discussies, krachten en andere
factoren die tot een specifieke beslissing
hebben geleid, blijven grotendeels geheim.
Zelfs het openbreken van oude dozen met
notulen van intern bestuursoverleg brengt
niet noodzakelijk alles boven tafel. Veel van
de echte geschiedenis is alleen te achterhalen via word-of-mouth – en daarmee zijn
verleden en vastlegging ervan dus vatbaar
voor elke verdraaiing die geheugen en passie
toepassen.
Wat we soms wel hebben – en dat is waardevol, zelfs al is het maar als symptoom – is
het officiële beeld dat een festival geeft van
zijn eigen (meestal fantastische!) geschiedenis. Een groeiend aantal festivals gebruikt
online platforms om oude catalogi, interviews met deelnemers, essays en aantekeningen te presenteren. Met deze bron moeten we
blij zijn. Maar pas op: die ‘officiële geschiedenis’ zal veel microverhalen verbergen,
bewijzen van intense strijd die gevoerd is over
de selectie en de waarde van bepaalde films.
Laten we een kwestie nemen waar ik toevallig iets van weet. Het Melbourne International Film Festival heeft een uitstekend

strijdverhaal
De Australische filmcriticus Adrian Martin becommentarieert opvallende discussies en tendensen rond filmmakers. 
door adrian martin

online archief opgezet. Voor elk jaar is er een
introductieverhaal en een selectie van
belangrijke screenings – met een link naar de
oorspronkelijke catalogusteksten. In 1979
vertoonde het 28e MIFF (maar vier jaar te
laat) Chantal Akermans Jeanne Dielman, 23
quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975).
Het niet-ondertekende catalogusessay *,
nogal stijf geschreven, kweelt hooghartig
over ‘ruimte en tijd’, maar erkent dat dit “een
van de belangrijkste werken van de moderne
cinema is”. Melbourne wist blijkbaar dat het
iets goeds in huis had.
Hier is het achter-de-schermenverhaal: ik
schreef die catalogustekst, op mijn negentiende (mijn eerste professionele klusje). Ik
had de film niet gezien – wat niet uitzonderlijk is voor schrijvers van festivalcatalogusteksten. De directeur van het MIFF in 1979,
de gerespecteerde Erwin Rado, gaf me een
pagina uit Variety die ik nauwgezet moest
volgens in mijn plotsynopsis. Slik! En hij
plaagde me, zoals alleen Erwin dat kon: hij
haatte de film, had besloten dat “alleen pre-

tentieuze, academische cinefielen hem konden waarderen” (hij bedoelde: mensen als ik)
en zei me dat hij de film “waarschijnlijk niet
ging vertonen”. Ook al lag de 35mm-print al
in de kamer ernaast!
Dus ik begon te smeken – dit was Erwins
sadistische spelletje – en ik beloofde hem
een geboeid publiek van filmstudenten,
feministen, docenten, kunstenaars – wat zei
ik, de hele culturele elite van Melbourne. Hij
liet zich overhalen, en programmeerde één
screening – om negen uur op een winterse
zondagochtend. En dat was het glorieuze
prime-time debuut van Chantal Akerman in
de Australische filmcultuur.
Rechtvaardiging: Jeanne Dielman trok een
volle zaal die zondagochtend; ik had goed
gegokt. En meneer Rado was meer dan een
beetje verrast door het succes van de film. 1-0
voor de cinefiele horde! Maar dit was slechts
een relletje in een lange, culturele strijd (die in
Melbourne gevoerd bleef worden) – het soort
strijd dat vast en zeker de geschiedenis van
duizenden filmfestivals tekent.

Rado (rechtsonder op de foto in 1973 met
de Iraanse regisseur Darius Mehrjui) – in
veel opzichten een opmerkelijke man en een
cruciale figuur in een tijd waarin Melbourne
veranderde in een kosmopolitische, culturele stad – was bijvoorbeeld nooit een groot
fan van de Nouvelle Vague (de opkomst van
Godard baarde hem grote zorgen!). Voor hem
was Akerman daar ongetwijfeld een echo
van – maar ook een teken dat er iets nieuws
en avantgardistisch aan de horizon was verschenen wat hij slechts vaag kon vatten. Hij
was in ieder geval zo verstandig om Jeanne
Dielman te screenen. Hoeveel andere
geheime filmfestivalverhalen zouden er
bestaan, wereldwijd, over de films die nooit
vertoond werden? 
o

*
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Ebbingeweg 8,
2116 EJ Bentveld
Vrijdag 26 april 2013,
13.50 uur
“Ik help jullie direct maar effe uit de droom:
voor de rechter maak je geen schijn van
kans”, zegt ‘ome’ Cor Coster terwijl hij door
de open keuken van de villa van Johan Cruijff
en zijn vrouw Danny ijsbeert. “Hoezo, hij
heeft ons toch voorgelogen van A tot Z, die
dief”, riposteert Cruijff. “En het geld dan?!”
wil Danny weten.
Op een regenachtige middag bevindt Pim
van Hoeve (Van Gogh, Een huis voor Vincent,
Bernard, schavuit van Oranje) zich in een
bungalow in Bentveld, een lommerrijk dorp
onder de rook van Zandvoort en Bloemendaal, bezig met opnamen voor Johan –
Logisch is anders.
Deze vierdelige VPRO-serie toont de
hoogte- en dieptepunten van Johan Cruijffs
carrière, maar duikt ook in zijn persoonlijke
leven en geeft zo een menselijk gezicht aan
de mythe, aldus Van Hoeve. Vandaag is het
1978. Nadat Cruijff is gestopt met voetbal is
hij met Michel Basilevitsj in Spanje in zaken
gegaan. Dat is uitgelopen op een fiasco; Basilevitsj heeft een vermogen weggesluisd en
Cruijff achtergelaten met een schuld van zes
miljoen gulden.
De bungalow in Bentveld moet doorgaan
voor Cruijffs Spaanse villa. Achter het keukenraam zijn drie enorme palmen geplaatst;
een felle lamp fungeert als zon. Cruijff wordt
gespeeld door Reinout Scholten van Aschat;
de gelijkenis met Cruijff is treffend, hoewel
de acteur een centimeter of twintig kleiner is
dan de voetballer.

Scholten van Aschat – spijkerbroek, grijs
jasje – is weer aan de glazen keukentafel
gaan zitten. Naast hem wordt de make-up
bijgewerkt van Bracha van Doesburgh (stijlvol, crèmekleurig jurkje, hoge bruine laarzen), die zijn eega Danny speelt. Als de positie van Maarten Wansink – met zijn beige
pak en gebruind gezicht is hij sprekend Cor
Coster – exact is vastgelegd door de cameraman, kunnen de opnamen worden vervolgd.
“Je zal de BV Cruyff failliet moeten laten
verklaren,” zegt Coster. “Maar dan zitten
jullie zelf nog steeds tot over je oren in de
schuld.” “Hoe kom ik daar weer vanaf?” wil
Cruijff weten. Coster schuift een VHS-band
met opnamen van de Los Angeles Aztecs in
zijn richting, en zegt dan: “Door te doen
waar je goed in bent.”
“Moet ik niet roken?” vraagt Scholten van
Aschat tussen twee takes. Uit een trommel
vol oude sigarettenpakjes wordt een pakje

Op de foto: Voordat het crisisberaad tussen ‘ome’ Cor Coster (Maarten Wansink), Johan Cruijff (Reinout Scholten
van Aschat) en zijn vrouw Danny (Bracha van Doesburgh)
verder gaat, worden haar en kleding van de hoofdrolspelers
bijgewerkt. Uiterst rechts regisseur Pim van Hoeve.

Roxy gevist. Scholten van Aschat steekt er
eentje op, en leunt bedachtzaam achterover.
“Je vindt het vooral vervelend voor haar”,
instrueert Van Hoeve. En tegen Van Doesburgh: “Jij reageert vanuit een soort basis-
chagrijn.” Buiten is het nog wat harder gaan
regenen.
“Er is wel het een en ander bekend over
hun onderlinge relatie”, legt Van Hoeve uit
nadat de scène naar tevredenheid is opgenomen. “Maar het blijft natuurlijk gissen wat
zich precies in de huiskamer heeft afgespeeld. We maken geen heilige van Cruijff,
en sparen hem niet. Ik heb me laten leiden
door zijn humor, onnavolgbaarheid en

tegendraadsheid. Maar die eigenschappen
hebben ook een schaduwzijde. Vrij naar
Cruijffs ‘ieder voordeel heb zijn nadeel’. Als
dat goed uit de verf komt, doen we hem het
meeste recht.”
Ja n P i et er E k k er
Foto B o b B ro n sh o f f

Johan – Logisch is anders Nederland 2014 |
Regie Pim van Hoeve | Scenario Marc en Roeland
Linssen | Producent Paul Voorthuysen (S&V
fiction) | In coproductie met VPRO | Uitvoerend
producent Chris Derks | Camera Guido van
Gennep | Montage Elsbeth Kasteel | Art direc
tion Dimitri Merkoulov | Sound design Paul Gies
Kleding Margriet Procee | Make-up Winnie
Gallis en Dick Naastepad | Casting Marc van
Bree en Shira Halevi | Met Reinout Scholten van
Aschat, Bracha van Doesburgh, Maarten
Wansink, Ian Bok, Elle van Rijn, Ton Kas | Kleur,
4x50 min | Te zien vanaf maandag 24 februari,
22.00 uur, op Ned. 1

Volgende maand In jouw naam Kenau

Ain’t them Bodies Saints We Are the Best
Hartenstraat The Grand Budapest Hotel The Book Thief Non-Stop
Les garçons et Guillaume, à table! Ana Ana
An Episode in Miele
need for speed Best Night Ever Blind
the Life of an Once Upon a Forest 300: rise of an empire
Iron Picker
Divergent August Osange County Grudge Match
Anni felici The Invisible Woman Stretch Suzanne
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The best of
on tour
Een dagprogramma met prijswinnaars en
andere festival favorieten. Kaarten kosten € 25.

Winnaar Special Jury Award

A Letter to Nelson
Mandela
In een (fictieve) open brief aan
Nelson Mandela bespreekt de
filmmaker diens status en rol bij
de hervorming van Zuid-Afrika in
de jaren negentig.

Openingsfilm IDFA 2013

Return to Homs
Zeldzaam intiem portret van de
ongelijke strijd die een groep jonge
revolutionaire vrienden levert in
Homs, Syrië, tegen het staatsleger
dat hun stad verwoest.

Winnaar BankGiro Loterij IDFA
Audience Award

Twin Sisters

Nominatie IDFA Award
for Student Documentary

Our Curse

Het opmerkelijke verhaal van Chinese tweelingzusjes die in twee totaal
verschillende delen van de wereld
geadopteerd werden maar door het
lot verbonden zijn.

Meeslepend, autobiografisch verslag
van ouders wier pasgeboren zoon
lijdt aan het zeldzame syndroom
van Ondine, waarbij de ademhaling
stopt als hij slaapt.

Familieprogramma met vier
prachtige jeugddocumentaires,
voor 8 – 12 jaar. Kaarten kosten € 10.

Lydia blijft
Prijswinnende documentaire over
de vrolijke zingende Lydia die met
haar Afrikaanse ouders wacht op een
verblijfsvergunning. Winnaar Mediafondsprijs Kids & Docs

The Red Carpet
Opgewekt portret van de twaalfjarige
Rubina, de kleine Indiase ster uit kaskraker Slumdog Millionaire die in een
sloppenwijk buiten Mumbai woont.

Layla’s Melody
De elfjarige Layla is gelukkig in een
weeshuis in Kaboel, maar ze vreest
dat haar opeens gearriveerde moeder haar zal uithuwelijken.

Plank
Marokkanen houden van voetballen
of kickboksen, weet Nassim (15). Maar
Nassim is skater, met de droom om
prof te worden.

Zie voor de deelnemende theaters en de speeldata www.idfa.nl

NU OP DVD & BLU-RAY

WINNAAR

BESTE EUROPESE FILM
FESTIVAL DE CANNES

WINNAAR

BESTE FILM - BRITISH FILM
FESTIVAL OF DINARD

WINNAAR

GROTE PRIJS BESTE FILM
FILM FEST GENT

WINNAAR

BRONZEN PAARD BESTE FILM
STOCKHOLM FILM FESTIVAL

MARC VAN WARMERDAM PRESENTEERT
Jan Bijvoet • Hadewych Minis • Jeroen Perceval

een film van

Alex van Warmerdam

★★★★★

★★★★

‘ONE OF THE GREAT MODERN
BRITISH FILMS’

‘VERY MOVING FILM THAT IS TRUE
TO THE SPIRIT OF WILDE’S STORY’

- FINANCIAL TIMES

- THE INDEPENDENT

★★★★★

★★★★★

‘BRILLIANT… ASTONISHINGLY
STRONG PERFORMANCES’

‘STRONG, BEAUTIFUL AND
HONEST FILM-MAKING’

- THE TELEGRAPH

- METRO

★★★★★

★★★★★

‘BRITAIN HAS FOUND A NEW
DIRECTOR TO BE PROUD OF’

‘A HEART-WRENCHING
MOVIE’

- THE TIMES

- THE GUARDIAN

★★★★★
‘STUNNING’
- THE DAILY MAIL

★★★★★
‘VAN WARMERDAM
VOEGT MET
BORGMAN EEN
HOOGTEPUNT TOE
AAN ZIJN OEUVRE’
- de Volkskrant

4tg

30 JANUARI IN DE BIOSCOOP
WWW.CINEART.NL

