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we worden bekeken!
een special over de surveillancemachine
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RedactioneeL Begin jaren tach-

tig liepen twee kunstenaars door Hoog Catharijne
in Utrecht en lieten in het zicht van elke bewakingscamera een foto van zichzelf maken. Grauwe, unheimliche zwartwit foto’s van een man en
een vrouw en een bewakingscamera. Een visionair
project. 1984 was nog niet aangebroken. Bewakingscamera’s waren nog iets relatief nieuws.
1984 is inmiddels 30 jaar geleden en bewakingscamera’s zijn overal. En niet alleen bewakingscamera’s. Er vinden in alle domeinen van onze levenssfeer vormen van surveillance plaats. Als een
kind geboren wordt staat het al direct na de geboorteaangifte in tientallen databases. Niks tabula rasa.
Film kijkt ook naar mensen, en wij kijken naar
onszelf in de cinema. Reden genoeg voor een zomerspecial die begrippen als privacy en surveillance vanuit de filmgeschiedenis inventariseert.
Om te lezen in de schaduw, in de dode hoek van
de camera, onbespied op dat onbewoonde eiland
waar we in de vakantiemaanden allemaal van
dromen. Even zijn zonder waargenomen te worden.
We verzamelden stukken over Hitchcock, de
grote gluurder; vroegen ons af of films over telepathie en dubbelgangers ons iets vertellen over
de angst onze privacy en onze identiteit te verliezen; inventariseerden in hoeverre de sciencefiction van Minority Report intussen de praktijk van
alledag is. Columnisten Ebele Wybenga, Mark
Cousins en Adrian Martin schreven over drones,
het surveillance-perspectief in Tsai Ming-liangs
Stray Dogs en archiefkoorts: bestaat iets pas als
er ergens op een of andere manier sporen van terug te vinden zijn?
Op zoek naar de kunstenaars die zich in de jaren tachtig in Hoog Catherijne lieten fotograferen,
stuitte ik al googelend op ‘verdacht’ weinig zoekresultaten. Een van de eerste voorbeelden van
surveillance art in Nederland leek digitaal niet te
bestaan. Maar de weinige, zijdelingse verwijzingen gaven wel een link naar een mysterieuze mededeling: sommige zoekresultaten zouden mogelijk verwijderd kunnen zijn op grond van Europese
regelgeving inzake gegevensbescherming, oftewel
de in mei van dit jaar geïmplementeerde wet op
‘het recht om vergeten te worden’.
Ik heb het boekje met de foto’s hier voor me
liggen en blader er doorheen. Twee vanaf nu anonieme personen die zich ooit overgaven aan de
blik van de camera. Als de geesten op de foto’s
van de eerste spiritisten, die wilden bewijzen dat
er meer was dan het menselijk oog kon zien. Dat
techniek het onzichtbare zichtbaar zou maken.
Misschien is het toeval. Maar het is ook een
mooie vorm van poëtische rechtvaardiging. Wat
als nou juist de makers van dit project besloten
dat ze wilden dat het níet herinnerd zou worden?
Dat zij de vrijheid wilden hebben om in het zwartwit van hun foto’s te verdwijnen?

Dana Linssen
twitter @danalinssen

ISSN 0169-8109 | ©2014 Stichting Fuurland/ de
Filmkrant, Amsterdam | oplage 30.000 | De Film
krant heeft geprobeerd de rechthebbenden van
het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen
en in te lichten. Mocht u desondanks menen dat
u rechten bezit op een van de gebruikte beelden,
dan kunt u altijd contact opnemen met de
uitgever via info@filmkrant.nl | De Filmkrant
wordt u MEDE aangeboden door uw filmtheater

Hoe bewijs je dat je
een toekomstige moord
niet zal begaan?
Onder Controle:
een special over
privacy en
surveillance
20

3

4

de Filmkrant 
#367 juli/augustus 2014

ONCE UPON
A TIME IN
ANATOLIA
GEMIST?

#367

De volgende Filmkrant verschijnt op donderdag 21 augustus

Word nu donateur van de Filmkrant
en ontvang de dvd als welkomst
geschenk!

Op het filmfestival van Cannes
won de Turkse cineast Nuri Bilge
Ceylan de Gouden Palm voor zijn
nieuwe film Winter Sleep, die
vanaf eind september te zien is in
de Nederlandse filmtheaters.
Word nu donateur van de Filmkrant
en ontvang als welkomstgeschenk
Ceylans vorige meesterwerk Once
upon a time in Anatolia op dvd.
Bent u zelf al donateur en brengt u
een nieuwe donateur aan? Dan
ontvangt u beiden het welkomst
geschenk.*
De Filmkrant schreef over Once upon a time in
Anatolia:“Deze subtiele hersenkraker geeft zijn
geheimen niet makkelijk weg. Dit langzame,
binnenstebuiten gekeerde ‘sprookje’ daagt de
kijker uit om indirecte informatie te decoderen.
(...) Met behulp van zijn karakteristieke obser
verende lange takes laat Ceylan zien dat de in
nerlijke dynamiek van de personages belangrij
ker is dan de werkelijke feiten.”
* Stort € 30,– (of meer) op rekeningnummer
43.86.55.370 t.n.v. Stichting Fuurland te Am
sterdam, o.v.v. ‘nieuwe donateur’ en uw adres
gegevens. Deze aanbieding geldt zolang de
voorraad strekt. Met dank aan Contact Film.
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)

Hitchcocks perverse spel met privacy 20
De toekomst is nu. Het realisme van Minority Report 22
Tijdlijn surveillance cinema 22
Een dag uit het leven van R, geobserveerd filmliefhebber 24
De dubbelganger als identiteitsdief 26
Mark Cousins over art & surveillance in Stray Dogs 27
John Patterson over Hollywood en surveillance 28
Surveillance Art 29
Gedachtelezen. Denken staat vrij? Dat dacht je maar 30
Hollywood en Big Data 31
Vijf documentaires die waarschuwen 50
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Niet te missen!

De zweefspion

De vijf must-see films van deze maand
1 Boyhood 6
2 Heli 9
3 Despair 26, 35
4 Sepideh 37
5 Jimmy’s Hall 11

jimmy’s hall

11

interviews

boyhood

Richard Linklaters in twaalf jaar
gefilmde jeugd 6

9 Amat Escalante over Mexicaans narco
drama Heli 10 Ken Loach over Jimmy’s Hall
‘Links heeft de betere dansers’ 13 Pascale
Ferran over Bird People ‘Ground Control to
Master Bird’ 14 Lisa Langseth over Hotell
‘Alles in de film is deel van mij’ 15 Robin
Campillo over Eastern Boys ‘Ben je een
goede immigrant of een gevaarlijke?’
18 Fernando Eimbcke over Club Sándwich
en de veranderende verhouding tussen
moeder en zoon
fernando eimbke

Een Londense bankier investeerde in een start-up
die werkte aan de ontwikkeling van drones. Als
dank voor zijn steun kreeg hij een van de prototypes, uitgerust met een camera. Hier speelt hij
mee op zijn kantoor. De handelsvloer waar hij
werkt is een enorme open plek met een uitgestrekt luchtruim. Zijn medewerkers kunnen op
onverwachte momenten gezelschap krijgen van
een lichtgewicht object met zoemende rotors,
geduldig zwevend naast hun hoofd. Over hun
schouder kijkt de drone mee naar hun scherm.
Inkomend gesprek. “I see you read my e-mail”,
zegt de baas.
Drones zijn nu al zo alledaags dat ze ingezet
worden voor kantoorgrappen. Amazon zegt drones te willen gebruiken voor het bezorgen van
pakjes. Of dat een publiciteitsstunt is of een echt
voornemen is nog niet duidelijk. De militaire mogelijkheden van drones spreken voor zich: slachtoffers maken zonder zelf slachtoffer te worden.
En natuurlijk spionage. Burgerdrones zijn daar
ook voor geschikt. Je kunt ze al krijgen met camera’s of er zelf eentje aan knutselen. Omdat een
beetje drone een robotje is dat je kunt programmeren kun je er ook een autonoom vliegende
spion van maken.

18

rubrieken

3 Redactioneel 5 Niet te missen! 5 Het nieuwe
kijken Ebele Wybenga over de zweefspion 33 Kort Alle
andere films 38 Agenda plus evenementen, pers en
sterren 47 Boeken The Films of Fritz Lang en Disci
pline, toezicht en straf 53 World Wide Angle Adrian
Martin: Wie is er nou niet gefotografeerd? 54 Actie!
Op de set van Kidnapping Freddy Heineken

artikelen

17 Magic in the Moonlight Woody Allen en de tover
kracht van cinema 52 Mooimakers verleggen geen
grenzen De vrije kunstenaarsgeest ligt aan de ketting
magic in the moonlight

17
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colofon

de filmkrant is een uitgave van Stichting Fuur-

land | 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 bureau & Agenda Ilonka Bunda |
agenda@filmkrant.nl vormg eving Bart Oosterhoorn | bart@
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Bronsh off, Renaud Monfourny Verder werkten mee leo bankersen, mark cousins, Edo Dijksterh uis, Jan Pieter Ekker, Fritz de
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Reinsma, typex, Barend de voogd, andré waardenburg, Karin
wolfs, andré waardenburg, Ebele Wybenga, Rejo zenger, Laura
van zuylen drukwerk Dijkman print bv, Diemen

9 Heli Betaald om te martelen 11 Jimmy’s Hall De
duivel in het dorp 13 Bird People Magische romance op
een vliegveld 14 Hotell Postnatale anarchie in een ho
tel 15 Eastern Boys Spannende, semi-documentair
gedraaide thriller 19 Club Sándwich Mama wil ’m niet
laten gaan 33 The Reunion Die heerlijke vroegere
schooltijd 34 The Fault in Our Stars Magere Hein jaagt
op bakvissen Helium Zware jongens in vakantiepark
35 Layla Fourie Aan de leugendetector Mistaken for
Strangers Broederband 36 Zwei Leben Het nageslacht
van de nazi’s Fading Gigolo Een nacht met Turturro
37 Sepideh – Reaching for the Stars Je bent een meisje
in Iran. En je wilt astronaut worden A Thousand Times
Goodnight Oorlogsfotografie is ook niet makkelijk
49 House of Cards, seizoen 2 Hoe lang houdt het kaar
tenhuis stand King and Country De Grote Oorlog deel 5

De autonome spionagedrone voor civiel gebruik bestaat al als Kickstarterproject. Het ding,
Hexo+ genaamd, wordt ontwikkeld voor een onschuldige toepassing: het filmen van de stunts
van extreme sporters vanuit de lucht. Ze waren al
verliefd op GoPro’s, de schokbestendige camera’s
die ze op hun helm zetten. Maar hun eigen gezichtsveld is ze niet genoeg, ze willen nagenieten
van hun verrichtingen vanuit een nog spectaculairder perspectief. Shots waar je anders een helikopter voor moet huren. De sporter of zijn vrienden hoeven de camera of de drone niet te bedienen. De snowboarder, surfer of mountainbiker
geeft de cameradrone via zijn smartphone de instructie om hem te volgen vanaf een bepaalde
hoogte. Zeventig kilometer per uur moet hij
straks kunnen vliegen, terwijl hij de bewegingen
van de sporter nauwkeurig vastlegt. En dat voor
maar zevenhonderd dollar.
Natuurlijk zijn de sporters enthousiast. Maar
denk eens aan andere toepassingen van precies
hetzelfde apparaat. Ouders die hun kind eigenlijk
niet voor het eerst naar school durven laten gaan
kunnen nu een vliegend hulpje meesturen. Het
engeltje verandert zomaar in een spook. Stalkers
kunnen hun geluk niet op. Paparazzi zullen er allemaal één kopen zodat beroemdheden voortdurend gevolgd worden door een wolk zoemende
zweefspionnen, vechtend om het beste beeld.
Zullen ze slim en wendbaar genoeg zijn om vliegenmeppers te ontwijken?
Ebele Wybenga
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Boyhood is eigenlijk het gevolg van een scenarioprobleem, vertelde Richard Linklater eerder deze zomer in
Amsterdam. Hij wilde een film maken over een opgroeiende jongen, die van een kind een man werd, maar had
geen zin in de gebruikelijke Hollywood-oplossing: zijn
hoofdpersoon op verschillende leeftijden door verschillende acteurs te laten spelen.
Linklater houdt van naturalisme en ‘real time’. Dat
blijkt wel uit zijn beroemde Before-trilogie, waarin acteurs Ethan Hawke en Julie Delpy als de Romeo en Julia
van de generatie X elkaar, en ons toeschouwers, om de
negen jaar ontmoeten.
De manier waarop de acteurs en de personages in die
films ouder worden en groeien, veranderen en getekend
raken door het leven is zonder precedent in de filmgeschiedenis. Truffaut deed iets vergelijkbaars met zijn
Antoine Donel-reeks, Tsai Ming-liang doet het omdat
hij steeds met zijn muze Lee Kang-sheng werkt, maar
zonder Linklaters narratieve consistentie. Michael Apted speelde ermee in zijn Up-documentaireserie. Je
kunt het niet eens met langlopende soaps vergelijken,
want daarin doet men er juist alles aan om de personages in een tijdvacuüm op te sluiten zodat ze nooit ouder
hoeven te worden.
Linklater daarentegen is niet bang voor de tijd. Hij
heeft de tijd aan zijn kant. Hij houdt ervan dat films als
tijdcapsules werken, en als tijdmachines. Gesterkt door
zijn ervaringen met de Before-films besloot hij het voor
Boyhood nog radicaler aan te pakken. Niet elke negen
jaar een nieuwe film over een dag, maar één film die
twaalf jaar bestrijkt. Gedurende die twaalf jaar filmde
hij met gezette tussenpozen met dezelfde acteurs scènes uit het leven van de jonge Mason (Ellar Coltrane).
We volgen hem vanaf het moment dat hij als zesjarige
achterover in het gras ligt en naar de lucht staart, via de
scheiding van zijn ouders Olivia (Patricia Arquette) en
Mason sr. (Ethan Hawke), zien hem met zijn zusje Samantha (Lorelei Linklater) voor de zoveelste keer hun

Hij heeft de tijd aan zijn kant, filmmaker Richard Link
later. Geheel onder de radar werkte hij twaalf jaar aan
Boyhood, een simpel coming-of-age-verhaal dat uniek
en ongeëvenaard is. Het leven gevangen in het stofje dat
in het licht van de projector naar het filmdoek danst.

Boyhood

‘It is always

right now’
Door Dana Linssen

spullen inpakken als hun moeder weer een nieuwe relatie aangaat of beëindigt, horen hoe zijn stem breekt,
voelen hoe zijn hart voor de eerste keer breekt, en luisteren naar onze eigen woorden als hij uiteindelijk als
achttienjarige in de woestijn van Texas weer naar de
magnifieke lucht (en naar ons toeschouwers) staart en
de slotconclusie van de film uitspreekt: “You know how
everyone always says ‘seize the moment’? But I think it
is kind of the other way around: the moment seizes us.
Yeah, it’s constant. It’s, like, always right now.” We zijn
met hem in de tijd.
Boyhood is om heel veel redenen uniek. Weergaloos.
Hier volgen er twaalf. Evenveel als de jaren die verstrijken.

Filmkrant.Live verzorgt in augustus inleidingen bij Must See

Boyhood | Filmschuur Haarlem, 2 augustus

16.00 uur | De Lieve Vrouw Amersfoort, 4 augustus 20.00 uur | door Dana Linssen

e Tijd

Boyhood is een experiment in tijd. En in duur. Ongeëvenaard in de cinema. Niet alleen passeren er in amper
drie uur twaalf jaar. Ook gaat de film over hoe wij tijd ervaren. Als een stroom? Of als een ogenblik? Een eeuwigdurend heden? Hoe Linklater daarnaar kijkt kun je aflezen uit de montage, waarin hij steeds heeft gekozen voor
organische, klassieke oplossingen, die heel natuurlijk
voelen, maar opvallen omdat er opeens een jaar voorbij
blijkt te zijn. In de documentaire Double Play van Gabe
Klinger, over de filmische vriendschap tussen Linklater
en de structuralistische filmmaker James Benning (voor
wie experimenten met tijd en duur de kern van zijn werk
vormen) die eerder dit jaar op het Filmfestival Rotterdam was te zien, is te zien hoe Linklater de montage aanpakte. De tijd gaat voorbij omdat Mason in het ene shot
nog een dood dier bestudeert, en in het volgende in hetzelfde steegje in een lingeriecatalogus gluurt. Eros en
Thanatos. Op het ene moment lopen Mason en zijn
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moeder na een gesprekje met een docent de klas uit, in
het volgende zwaait de voordeur open en komen Olivia
en Masons leraar terug van huwelijksreis. Doordat er
steeds in de beweging is gesneden voelen de ellipsen organisch en elegant in plaats van als de breuken en abrupte bewegingen die het misschien zijn.

r Middle-class Texas

De film is niet alleen een studie van tijd, maar ook van
plaats, van milieu. En in het bijzonder het middle-class
Texas waar Linklater zelf zijn wortels heeft. Je ziet niet
zo vaak ‘gewone mensen’ in Amerikaanse films. En al
helemaal geen gewone mensen die gewone dingen doen,
of gewone mensen die ‘levens van stille wanhoop leiden’ zoals David Henri Thoreau schreef in zijn Walden.
Ondanks de sfeer van hipheid die er om de films van
Linklater hangt portretteert hij in Boyhood mensen die
boodschappen doen in de mall, op zaterdagavond gaan
bowlen, hamburgers eten, verder studeren om hogerop
te komen, sociaal en opwaarts mobiel zijn. Je ziet de
wegen, de steden, de saaie buitenwijken. Je ziet de levens van de mensen die meestal in film veronachtzaamd
worden.

t Amerikaanse Droom

Boyhood beschrijft het evangelie van Amerika: God,
sport, een sportwagen, een geweer en sociale mobiliteit. Het is de Amerikaanse Droom in de praktijk.

u Harry Potter of Obama

Wie zal belangrijker voor het eerste decennium van
deze eeuw blijken te zijn, Harry Potter of Obama? Een
van de dingen die je tijdens het kijken regelmatig vergeet is dat deze film geen historisch gereconstrueerde
film is die zich in het recente verleden afspeelt, maar
een kroniek waarvan de makers zich keer op keer moesten afvragen welke actualiteiten de tand des tijds zouden doorstaan. Hoewel het verhaal van Boyhood voor
aanvang grotendeels vaststond – het eindshot had hij
zelfs al precies in zijn hoofd – vertelde Linklater in Amsterdam dat hij tussen de draaiperiodes door steeds een
jaar had om op het heden, het recente verleden en de
nabije toekomst te reflecteren. Wat zou tegen de tijd dat
de film af was nog steeds relevant en representatief
zijn? Natuurlijk, Bush en Obama figureren in het tvnieuws, maar minstens even belangrijk zijn de verwijzingen naar de populaire cultuur: Mason met z’n Game
Boy, Samantha die een liedje van Britney Spears zingt,
het uitkomen van het nieuwste Harry Potter-boek.

o Terloops

Ik schreef het net al: terloops. Boyhood is een studie in
terloopsheid. In tussenmomenten. Een film-fleuve
waarin er een interessante spanning is tussen breuk en
continuïteit, tussen de flow waarmee de tijd voorbijgaat
en de levens van de hoofdpersonen zich na ‘life changing events’ als verhuizingen en echtscheidingen weer
hergroeperen. Dat komt omdat Linklater nooit het drama filmt of exploiteert, maar de opmaat en de nagalm
laat zien. Het geeft de film niet alleen zijn flow, maar
ook die karakteristieke lijzigheid die zoveel van Linklaters films kenmerkt, van Slackers tot nu. Alsof het grote
drama zijn personages ook ontglipt. Alsof het leven zich
ergens anders afspeelt, terwijl ze er nog op zitten te
wachten.

p Geheugen

Linklater zelf verklaarde dit door een beroep te doen op
de werking van het geheugen. Zijn film is een geheugenmachine. Hij wilde laten zien hoe wij tijd ervaren en ons
leven herinneren. Dat is inderdaad eerder vaak een herinnering aan kleine Proustiaanse momenten als de geur
van jasmijnthee die het verleden tot leven doet komen,
dan een aaneenschakeling van triomfen en veldslagen.
Boyhood is Linklaters ‘madeleine’.

a Grappig

Boyhood bevat de grappigste, gevatste en gemeenste
dialogen sinds de screwball comedy. Sinds de Before-trilogie weten we dat Linklaters ogenschijnlijk geïmproviseerde dialogen in feite zorgvuldig neergeschreven
en gerepeteerd zijn. Terloopse opvoedadviezen tijdens
het bowlen: “Kids, life doesn’t have bumpers”; Mason
sr. die zijn kinderen weer eens meeneemt in zijn zwarte
GTO en de prepubers onhandig uithoort over school en
vriendjes, zoals elke ouder dat doet die niet weet hoe hij
een gesprek moet beginnen: “Ik ga niet die vader zijn
tegen wie je ‘mhh’ en ‘pretty cool’ kunt zeggen. Talk to
me!” Het zijn zelfreflexieve teksten, die vaak meer zeggen dan je op het eerste gezicht hoort. Die informatie
overdragen maar ook de situatie becommentariëren.
The fine art of conversation.

s Moederschap

Boyhood is niet alleen een film over een opgroeiende
jongen en de jongelingsjaren waaraan hij zijn titel ontleent. Het tweede belangrijke personage in de film is
Masons moeder Olivia. Linklater zelf groeide grotendeels op als kind van gescheiden ouders, dus het is verleidelijk om de autobiografische link te zien. Die wordt
i Geld
overigens nog versterkt door het feit dat zijn oudste
Boyhood speelt zich grotendeels af tijdens de kredietcri- dochter Lorelei Masons zusje Samantha speelt en zijn
sis. Moeder Olivia zit regelmatig zuchtend over de reke- twee andere dochters Alina Mae en Charlotte Rona beiningen gebogen. Hoe belangrijk geld ook is als motief in
den in een scène te zien zijn.
de film, het is ook ontluisterend, tot echte armoede komt
We zien hoe Olivia zich ontwikkelt van een tobbende
het nooit. Sam tegen het vriendinnetje van Mason: “Na
aan de kant gezette moeder die veel te snel volwassen
je achttiende hoef je niet meer naar je ouders te luisteheeft moeten worden (“I was someone’s daughter and
ren, in het bijzonder niet als ze niet voor je betalen.” Dat
then I was somebody’s fucking mother”, zegt ze aan het
Sam en Mason straks met enorme studieleningen opge- begin van de film) tot een zelfstandige vrouw met een
zadeld zullen zitten als ze klaar zijn met hun studie
baan.
wordt alleen gesuggereerd, maar bij de eindeloze tegend Vaderschap
woordige tijd waarin ze leven hoort ook een zekere zorgeloze nonchalance. Linklater signaleert het, observeert Mason sr. is in het begin van de film een beetje een lapzwans. Hij zit ergens in Alaska en is bij lange na nog niet
zoals hij alles in de film observeert, maar laat het aan de
volwassen. Maar als hij dan opeens weer opduikt in de
toeschouwer over er conclusies uit te trekken.

levens van Mason en Samantha wordt hij afgezet tegen
de nieuwe vriendjes van Olivia (een alcoholist, een
ex-militair) steeds sympathieker. Boyhood gaat over de
kindertijd van een jongen die misschien wel volwassener moet zijn dan zijn ouders, omdat die ouders een uitgestelde jeugd beleven. Pas aan het einde van de puberteit is het evenwicht bereikt. Maar dan gaan de kinderen
het huis uit. Het doet je je afvragen wat voor rol ouders
überhaupt in een opvoeding kunnen spelen. Is deze generatie teveel met zichzelf bezig? Reflecteert Linklater
ook op zijn eigen rol als vader? Of is hij nostalgisch?
Mason en Samantha worden op een verfrissende manier niet zozeer aan hun lot overgelaten als wel losgelaten. Kinderen zijn veerkrachtiger dan je denkt. Ze komen er wel. Maar dat is nog geen excuus voor vaders om
hun verantwoordelijkheid niet te nemen.

f Familie

“Mama, waarom ben je in godsnaam met hem getrouwd”, vraagt Samantha haar moeder over stiefvader
Bill (de alcoholist). “Het is zo’n klootzak.” “Nou ja, hij
heeft ook zijn goede kanten”, antwoord Olivia, “niemand
is perfect en bovendien zijn we nu een familie.” Samantha: “We waren al een familie.” Ondanks de veranderende
tijden is familie nog helemaal de hoeksteen van de Amerikaanse samenleving die Linklater laat zien. Maar dat is
niet alleen een sociologische observatie, ook een emotionele. Familie betekent ook: ergens bijhoren, je plaats
vinden, en ontdekken dat dat in verschillende levensfasen misschien wel met andere mensen moet. Als Mason
aan het einde van de film met zijn nieuwe studievrienden
de woestijn in trekt, heeft hij voor dat moment misschien wel zijn nieuwe familie gevonden. En wij toeschouwers ook.

g Risico

Richard Linklater nam met Boyhood een enorm risico.
Wat als een van de hoofdrolspelers er geen zin meer in
had, zoals dochter Lorelei op een gegeven moment, of
zou overlijden? Tijdens een van de episodes is actrice
Patricia Arquette hoogzwanger, maar dankzij ingenieus
camerawerk is het nauwelijks te zien. De financiers hadden ermee op kunnen houden of failliet kunnen gaan. En
ook Linklater zelf had zijn interesse kunnen verliezen: hij
regisseerde negen andere speelfilms in de tussentijd.
Hij speelde met tijd, maar tijd is niet te verzekeren.
Tijd geeft geen garanties.
Dat je al die dingen vergeet tijdens het kijken is de
grootste kracht van de film.
Linklater is meester over de tijd geworden. En dat is
meer dan alle ontroering en alle herkenning het grote
wonder van Boyhood. Dat hij een herinneringslandschap
heeft gecreëerd waarin het verleden voor altijd aanwezig
is, en ook de toekomst heden is. Dat is bijna Zen. Dat is
het leven gevangen in het stofje dat in het licht van de
projector naar het filmdoek danst. Boyhood is de À la
recherche du temps perdu van het Amerika van nu.
Boyhood

Verenigde Staten, 2014 |

Regie Richard Linklater | 166 minuten | Met
Ellar Coltrane, Lorelei Linklater, Patrica
Arquette, Ethan Hawke | Distributie Lumière | Te
zien vanaf 31 juli
Lees het interview met Richard Linklater op

filmkrant.nl

Official SelectiOn

Semaine de la critique
feStival del film lOcarnO

despair
een film van rainer werner fassbinder

met dirk bogarde en andrea ferreol

Sagrada
antoni gaudí

een film van Stefan Haupt

el misteri de la creació

vanaf 17 juli in de filmtheaters

vanaf 14 augustus in de filmtheaters

9

de Filmkrant 
#367 juli/augustus 2014

Amat Escalante over Heli

Betaald om te martelen

Weinig conflicten zijn zo gewelddadig als de
Mexicaanse drugsoorlog. Amat Escalante kon
in Heli niet helemaal om dat geweld heen, maar
wist toch sensatie te vermijden. Ook al is er die
Door Ronald Rovers
ene scène.
Geen geschikte date movie, dit Mexicaanse narcodrama
dat voor altijd bekend zal staan als de film waarin een
penis in brand wordt gestoken. Trucage trouwens, niet
echt. En ook die twee honden die vermoord worden leven nog lang en gelukkig.
Amat Escalante, de verantwoordelijke regisseur, zei
vorig jaar in Cannes aan het eind van de derde dag
groepsinterviews dat hij het effect van die scène een bee
tje onderschat had, omdat er door de heren en dames
journalisten wel erg vaak naar werd gevraagd. Dat was
natuurlijk te verwachten. En het was meer mensen opgevallen. In Mexico had een columnist van een financieel dagblad al geschreven dat het zo jammer was dat de
grondwet in 1907 was herzien, omdat ze Escalante anders hadden kunnen opsluiten wegens laster van de natie. Dat het land min of meer in burgeroorlog verkeert
dankzij de cokeconsumptie van de Amerikanen –
70.000 doden in de afgelopen zeven jaar, volgens Escalante (een voorzichtige schatting volgens andere cijfers,
die uiteenlopen van 60.000 tot 120.000) – was even
minder bezwaarlijk dan de regisseur die daar een film
over maakt. De Verenigde Staten, trouwens, een land
waar Escalante niet verrassend een haat-liefdeverhouding mee heeft, levert ook meer dan 90 procent van de
wapens voor die oorlog. Maar dat terzijde.
“Het ligt er natuurlijk wel aan hoe je dat geweld laat
zien, dat snap ik. Als je in The Dark Knight Rises in de
eerste vijf minuten met veel actie en glamour vijftien
mensen omlegt, dan willen kijkers meer. Maar als ik in
de hele film twee mensen laat sterven zonder met de camera weg te kijken, dus als ik laat zien zoals het er echt
aan toe gaat, dan gaan ze protesteren. Maar welke ande-

re film zou ik nu in Mexico kunnen maken?”
Die scènes met die brandende balzak & penis heeft
hij verzonnen, vertelde Escalante, want de schok was
nodig om de kijker de Mexicaanse werkelijkheid te laten
voelen. De scènes draaien om de marteling van twee
jonge mannen die gevangen zijn genomen door andere
jonge mannen omdat ze verdacht worden van de diefstal van een partijtje drugs. Niet alleen maakt die scène
indruk vanwege de bijna ongeïnteresseerde blik van de
camera op het bizarre tafereel, maar ook omdat in de
huiskamer waar het gebeurt kinderen op de achtergrond videogames spelen en totaal niet onder de indruk
lijken. “Je kunt het allemaal googelen. Kinderen van
tien, twaalf jaar die in narcobendes zitten en betaald
worden om te martelen. Alleen dat van die verbranding
vind je misschien niet online. Zulke details lees je alleen
in kleine rapporten.”
Als het gebeurt, zitten we al een eind in de film. Heli
begint heel ergens anders, met een openbare executie
die minstens even afstandelijk gefilmd is als die latere
scène. Escalante wilde laten zien hoe gewone Mexicanen met de drugsoorlog geconfronteerd worden. Want
hoe gaat zoiets? In kleine dorpen gaan mensen ’s ochtends naar hun werk en vinden een opgeknoopt lijk aan
een brug. Zonder backstory. Dat is wat de film beoogd te
geven: een achtergrondverhaal bij een anonieme (fictieve) dode, zoals er in Mexico zoveel zijn.
Toch is Heli niet in de eerste plaats een film over de
drugsoorlog. Uitgaande van wat hij om zich heen zag,
maakte Escalante vooral een film over een samenleving
die uit balans is geraakt, waar de drugsmafia als een soort
Minotaurus in het doolhof de lichamen van jongens en
meisjes kan opvreten. In de conservatief religieuze pro-

vincie waar ze filmden, vertelde hij, is het bijvoorbeeld
normaal voor jonge meisjes om zich in seksuele relaties te
begeven. Omdat dankzij de katholieken abortus streng
verboden is en seksuele voorlichting op scholen niet is
toegestaan, raken veel meisjes zwanger en groeien hun
kinderen op in extreem jonge gezinnen die niet voor ze
kunnen zorgen. Als er al een gezin is. “Eigenlijk is voor
mij de hele film een gevolg van zulke ontwikkelingen. Als
die baby’s geboren worden en de moeders zo jong zijn…
Al jaren laat de overheid het onderwijs verslonzen en de
armoede en ongelijkheid zijn gigantisch. Dat leidt tot een
dodelijke geweldsspiraal.” Ontvoeringen als in de film
hebben echt niet alleen maar met drugs te maken, vertelde de filmmaker. “Slachtoffers worden op straat ontvoerd
en een dag lang langs pinautomaten gevoerd. Zoiets kan
iedereen overkomen. Je hoeft in Mexico helemaal niet rijk
te zijn om ontvoerd te worden.”
Aan het eind van de film gaat het leven natuurlijk gewoon door. Maar de wreedheid en de onverschilligheid
waarmee veel te jonge mensen hier misdaden begaan,
om nog maar niks te zeggen over de compleet ondoorzichtige rol van leger en politie in dit nationale drama,
want ook die laat Heli zien, suggereren een verziekt land
met trauma’s die niet snel vergeten zullen zijn. Sommige mensen zien het eind van de film als een teken van
hoop – als iedereen nou maar in een veilig gezin op zou
groeien – maar je kunt dat ook cynisch uitleggen: want
de realiteit in Mexico is heel anders.

Filmkrant.Live verzorgt in juli een inleiding bij Must See
uur | door Ronald Rovers | Met dank aan Amstel Film

Heli

Mexico/Nederland/Duitsland/

Frankrijk, 2013 | Regie Amat Escalante | Met
Armando Espitia, Andrea Vergara, Linda
González | 105 minuten | Distributie Amstel Film |
Te zien vanaf 24 juli

Heli | De Lieve Vrouw Amersfoort, 28 juli 20.00
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Waargebeurd, dit verhaal over een soos die in het
Ierland van de jaren twintig een nationale rel
werd. De oprichter, Jimmy Gralton, werd door de
kerk en de zittende macht gezien als Satans
plaatsvervanger op aarde. Logisch, want Gralton
was een communist. Ken Loach verfilmde het
verhaal en was te gast in Cannes, bastion van de
Door Ronald Rovers
superrijken.

‘Links heeft Ken Loach over Jimmy’s Hall
de betere dansers’
Hoe zeg je dat in het Nederlands, dance hall? Een soos?
Een dansgelegenheid? De Ierse communist Jimmy Gralton bouwde eind jaren twintig zo’n soos in het graafschap Leitrim en kreeg meteen de katholieke kerk op z’n
dak. De Pearse-Connolly Hall heette die voluit, vernoemd naar Patrick Pearse en James Connolly, twee leiders van het Ierse verzet dat in 1916 in opstand kwam
tegen de Britse overheersing, en die allebei geëxecuteerd werden. De reden van al die angst voor zoiets onschuldigs als een dance hall: het zou een broeinest van
communistisch verzet zijn en een plek van goddeloze
danspasjes en ontoelaatbaar geglimlach tussen de seksen. En wat doe je dan als religieus instituut dat strijdt
voor onze verlossing van het kwade amen? De fik erin.
Ken Loach (1936), onvermoeibaar strijder tegen alles
wat van rechts komt, zag er de perfecte aanleiding voor
een verhaal in. We spraken hem ter gelegenheid van de
première van zijn film in Cannes.
Dus links heeft de betere dansers? “Ja, ik geloof het
wel. Ze hebben de betere muziek, dat zeker. En de beste
grappen.”
Het verhaal speelt zich tien jaar na The Wind That
Shakes the Barley af, de film waarmee u in 2006 een
Gouden Palm won. Waarom ging u terug naar die periode in de Ierse geschiedenis?
“De eenvoud van het verhaal: het idee van die dance hall
als een veilige ruimte waar mensen zichzelf konden zijn
en de vraag waarom de machthebbers dat als een bedreiging zagen. Het was tien jaar na de onafhankelijk-

heidsoorlog interessant om te laten zien wat er van het
land geworden was. Van de idealen die men meteen na
die oorlog had, was weinig terechtgekomen. Een van de
vrouwen in de film zegt ‘de grootgrondbezitters en de
kerk, de collaborateurs uit het verleden, hebben het nog
steeds voor het zeggen.’”
Is het verhaal over die dance hall nog steeds relevant?
“Terwijl wij hier zitten zijn tweehonderd jonge meiden
ontvoerd in Nigeria, omdat ze onderwijs willen. Er is
het Pakistaanse meisje dat in het hoofd geschoten werd
omdat ze op school zat. De kunstenaar Ai Weiwei in
China die vervolgd wordt voor zijn kritiek op het regime, het vervolgen van Chelsea Manning in de VS omdat
hij de martelpraktijken van het Amerikaanse leger naar
buiten bracht. Dat willen beheersen van onderwijs en
dus van zelfstandig denken bestaat nog steeds, nog
steeds wil men dissidenten en vrijdenkers onderdrukken. Ook het tijdperk vertoont gelijkenissen met het
onze: In Ierland hadden we in 1928 de economische
crash, massawerkloosheid, depressie en vervolgens de
opkomst van extreem rechts. Genoeg overeenkomsten
met nu.”
In The Spirit of ‘45 had u het ook al over een natuurlijke impuls van mensen om samen te werken en niet in
de valkuilen van strikte ideologieën te trappen. Ziet u
parallellen met Jimmy’s Hall? “Veel ideeën die in Jimmy’s Hall worden uitgesproken kwamen direct na de
Tweede Wereldoorlog tot bloei in Groot-Brittannië.
Zoals het publieke bezit van grote industrieën en nuts-

voorzieningen. Ideeën die in de jaren twintig en dertig
tot ontwikkeling kwamen. Het gaat er nu om die ideeën
weer eigentijds en modern te maken.”
Maken uw films een verschil in het publieke debat?
“Nauwelijks. Nee. Het publieke debat wordt bepaald
door de grote kranten, politici en de nationale zenders.
Voor andere is het lastig om er tussen te komen. Maar ik
grijp de kansen die ik krijg. Deze film is een gelegenheid
om een gesprek met het publiek te voeren. Maar het is
slechts een fractie van het openbare debat. De kranten
staan vol met nieuws over rechts. Ik snap dat wel. Hun
ideeën zijn makkelijker te begrijpen en klinken sensationeler. Voor links is het moeilijker want dan moet je
uitleggen waarom het economische systeem onrecht en
ongelijkheid produceert. Dat is lastiger te begrijpen dan
het rechtse geroep dat de immigranten het allemaal gedaan hebben.”
Neem die dance hall. Was die politiek vanaf het begin
of werd het politiek? “Die hall was opgezet door mensen die zeer politiek gemotiveerd waren. Als een alternatief voor de kerk, want die bepaalde de publieke
ruimtes. Men zocht een plek waar de priester niet vertelde hoe men zich moest gedragen. Dat was voor ons
ook het aantrekkelijke van dit verhaal: dat mensen iets
voor zichzelf probeerden te doen, buiten bereik van de
lange arm van de macht.”
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De duivel in
het dorp
Ook als Ken Loach een historisch drama
maakt, heeft hij een actuele boodschap.
Met het in de jaren dertig in Ierland spe
lende Jimmy’s Hall roept hij op ons lot in
eigen hand te nemen.
“Work for need, not for greed”, zegt Jimmy
Gralton in Jimmy’s Hall als de tegenpool van
Gordon Gekko in Wall Street. Jimmy wie?
Jimmy Gralton was een naar Amerika geëmigreerde Ierse communist, die in 1932 terugkeerde naar het Ierse gehucht waar hij was
opgegroeid. De energieke veertiger bouwde
er een dorpslokaal, waar plattelanders boeken konden lenen, muzieklessen konden
volgen en waar gezongen en gedanst kon
worden. Vooral dat laatste zorgde voor grote
opwinding bij de katholieke leiders, die
meenden dat zingen en dansen, evenals jazzmuziek, trucs van de duivel waren om jongeren in het verderf te storten. Ierland was in
1932 tien jaar politiek onafhankelijk van de
Britten, maar geestelijk leefde het onder de
knoet van een repressief katholicisme. In
Jimmy’s Hall zijn de kerk en de economische
elite er samen op uit om de bevolking dom te
houden. Iedereen die het volk wil verheffen,
zoals Gralton, wordt met frisse energie tegengewerkt. Aan Gralton hebben zij een
zware dobber, want hij is ontwikkeld, retorisch begaafd en niet bang, en hij inspireert
de bevolking. Dat de lokale pastoor met hel

en verdoemenis dreigt voor iedereen die het
dorpslokaal – in de volksmond ‘Jimmy’s
Hall’ genoemd – bezoekt, maakt op niemand
indruk. Dat verandert als de vijanden van
‘Jimmy’s Hall’ – door Gralton “hooligans
met een kruis” genoemd – naar grover geschut grijpen. Zij zullen niet rusten voordat
het dorpslokaal van de aardbodem is verdwenen en Gralton onschadelijk is gemaakt.
Met Jimmy’s Hall bewijst Ken Loach zich
weer als de prettige verteller met het hart op
de goede plek, maar ook als de man die de
werkelijkheid versimpelt. Natuurlijk doet ieder van ons dat met zijn blik op de wereld,
maar Loach springt wel erg manipulatief om
met de werkelijkheid. Zo stelt hij Jimmy
Gralton voor als een charmante vrijdenker,
maar in werkelijkheid streed de man voor
een communistisch Ierland. Niet alleen de
katholieke kerk en economische elite zagen
dat als een gevaar, maar ook de IRA. Ook in
het bestrijden van jazz als een duivelse uitvinding stond de katholieke kerk niet alleen.
De Ierse premier in die tijd, de linkse Eamon
de Valera, noemde jazz ‘junglemuziek’. Voor
Loach zijn het details, want het gaat hem om
de brede blik. Als Gralton in een speech zegt
dat hij in Amerika een in “illusie, exploitatie
en hebberigheid geworteld” systeem heeft
gezien, en oproept om ons lot in eigen hand
te nemen, zijn we weer thuis in Loachland:
weg met het kapitalisme, leve het communisme!
Jos van der Burg

Jimmy’s Hall Groot-Brittannië/Ierland/
Frankrijk, 2014 I Regie Ken Loach I 109 minuten I
Met Barry Ward, Jim Norton I Distributie Cinéart
I Te zien vanaf 14 augustus

Onder het mom van entertainment. “Jimmy Gralton
was een slimme vent. Hij zag dans als een expressie van
vrijheid en een bevrijde geest. Die muziek was in die tijd
behoorlijk subversief, moet je bedenken. Dansen was in
die zin politiek. Mensen waren niet naïef, ze wisten dat
de kerk dit zou veroordelen. Dus dansen was ook een
vorm van protest. Er is in die tijd door het hele land een
grote anti-jazzcampagne gevoerd door de kerk.”
Dit is uw veertiende film in Cannes. Wat valt op als u
deze vergelijkt met uw eerste films? “Veel hangt van de
schrijvers af, want daar werk ik intensief mee samen.
Riff- Raff uit ’91 van de jonggestorven Bill Jesse was
simpel van opzet. Jim Allen, die Land and Freedom en
Raining Stones schreef, was sterk politiek gemotiveerd
en had een goed gevoel voor komedie. Terwijl Paul Laverty, waar ik inmiddels een hele tijd mee werk, vooral
interesse heeft voor de complexiteit van personages. En
ik probeerde natuurlijk sowieso beter te worden in wat
ik deed. Als je jonger bent hebben de dingen die je doet
misschien een grotere gedrevenheid, maar zijn ze ook
minder geraffineerd.”
U wordt nooit moe van die politiek? “Niet echt. Omdat
ik de hele tijd mensen tegenkom die heel erg betrokken
zijn en die ergens voor vechten. Bij het voorkomen van
de sloop van een ziekenhuis of het openhouden van een
bibliotheek of het organiseren van een staking. Heel optimistisch, vol leven. Dat inspireert mij. Het zijn de
mensen die me energie geven.”

Verbaast u er zich niet over dat links niet groter tevoorschijn is gekomen uit de crisis? “Dat is een belangrijk punt. We hebben inderdaad altijd geroepen dat
wanneer de crisis van het kapitalisme zich zou aandienen, links sterker zou worden. Maar dat is niet gebeurd.
Net als eind jaren twintig en dertig is het rechts dat profiteert van de crisis. De vraag is: hoe kan dat? Veel linkse
politici kunnen best een goed verhaal vertellen, maar er
is nauwelijks media-aandacht voor. In de media zie je
vooral rechts aan bod komen.”
Dus de Rupert Murdochs zijn verantwoordelijk, meer
dan de David Camerons? “Dat denk ik wel ja. Plus:
rechts is simpel. Dat zegt: je bent immigrant, je hebt
mijn baan afgepakt en nu wegwezen. Links moet uitleggen dat kapitalisme altijd werkeloosheid zal produceren, dat het altijd een agressief buitenlands beleid zal
voeren en dat het altijd lonen zal verlagen. Dat is een
veel ingewikkelder verhaal.”
Hoe ziet u dan het communisme waarmee decennialang mensen in Oost-Europa en China onderdrukt
werden? “Jimmy Gralton was een communist voordat
Stalin aan de macht kwam, dus dat was niet zijn ideologie. Het was ook belangrijk dat we de priester een paar
goeie argumenten tegen het communisme gaven. Want

Gralton heeft geen antwoord op de gevangenenkampen
van Stalin. Kijk, Land and Freedom ging over de Spaanse
burgeroorlog, waar de communisten overheerst werden
door de Sovjet-Unie. Dus ik ben me zeker bewust van
die onderdrukkende kanten. Ik ben opgegroeid met anti-communistische sentimenten. Ik herinner me nog
een slogan uit die tijd: ‘Geen Washington en geen Moskou.’ Maar Jimmy’s Hall speelt in Ierland. Gralton stond
een ander communisme voor ogen.”
Voelt u een band met jongere Britse filmmakers zoals
Clio Barnard en Andrea Arnold, die ook niet bang zijn
om hun werk politiek te maken? “Zeker, er zijn veel
goeie jonge makers. Ze zien politiek wel anders, is mijn
indruk. Toen ik opgroeide in de jaren veertig, vijftig en
zestig hadden mensen veel respect voor politieke theorie. Er bestond zoiets als een rots van politieke analyse.
Je las de boeken, je discussieerde erover en je absorbeerde de theorie. Ik denk dat dat verdwenen is. Jonge
filmmakers en schrijvers en activisten willen het milieu
beschermen, de walvissen redden, bibliotheken voor
iedereen en rechten voor arbeiders, dat allemaal tegelijk. Wat ontbreekt is een politieke analyse die al die
dingen met elkaar verbindt. Maar goed, het is een andere generatie. En een andere tijd.”

filmkrant.live verzorgt in augustus een inleiding bij must see
augustus 16.30 uur | door Ronald Rovers

Jimmy’s Hall | filmschuur Haarlem, 16
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Pascale Ferran over Bird People

Ground Control to Master Bird
Twee mensen. Een man en een vrouw. En
een hele zwerm spreeuwen. Pascale Ferran
verfilmde een magische romance tussen
ondermaans getob en de bevrijding van een
Door Dana Linssen
vogelvlucht.
“Jullie gaan toch niet vertellen waar de film over gaat?”,
vraagt Pascale Ferran na afloop van het interview over
haar nieuwste film Bird People tijdens het Filmfestival
van Cannes. Het is niet de gebruikelijke vraag van een
Hollywoodregisseur die liever niet wil dat je de plot verklapt. Ferran (eerder verfilmde ze onder andere schandaalroman Lady Chatterley, naturalistisch en sensationeel in z’n soberheid) wil geloof ik echt niet dat we het
over haar film hebben. Ze heeft er een uur lang – al kettingrokend en nagelbijtend – over zitten praten en nu
zegt ze dat dat allemaal geheim moet blijven. Maar een
paar dingen kunnen we toch wel vertellen. Dat hij zich
in de rook van het Franse vliegveld Charles de Gaulle afspeelt. Dat we er een man in ontmoeten en een vrouw.
Een reiziger en een kamermeisje. En een hele zwerm
spreeuwen, die duikt en danst in de wind en de nacht,
meegevoerd door de tonen van David Bowies Space Oddity. We kunnen het toch wel hebben over het feit dat
het een film is over gaan en blijven? Dat heb je nou eenmaal met vliegvelden: er zijn altijd mensen die aankomen, die vertrekken, die hun vlucht missen, en dat zet je
vanzelf aan het denken over dat moment waarop een
vliegtuig zich losmaakt van de aarde. Dromen we niet
allemaal wel eens op een of ander moment in ons leven
dat we kunnen vliegen? Mogen we zeggen dat haar film
al die vragen en associaties oproept? Ja, dat mag.

Uw film beziet het leven rondom het vliegveld vanuit
verschillende perspectieven, vanuit dat van de reizigers, en van degenen die er nooit weg zullen gaan, vanuit dat van de vliegtuigen en vogels hoog in de lucht, en
dat van de mensen op de grond. “Ik wilde een film maken over de ‘blik’, over hoe we kijken, hoe we de wereld
waarnemen. En is ben gefascineerd door vliegvelden als
doorgangshavens, waar dag en nacht alles in beweging
is. Die een universum in zichzelf zijn. Waar luxe en de
zelfkant hand in hand gaan. Waar rijke zakenmensen en
illegalen elkaar dagelijks passeren. Die dingen hebben
voor mij iets met elkaar te maken. En het was een plek
waar ik als filmmaker wel een tijdje wilde doorbrengen.
“Gary is een reiziger, voortdurend op reis, voortdurend in beweging, maar ziet hij de wereld wel echt?
Audrey daarentegen is een meisje dat er van droomt om
aan de aardse zwaartekracht te ontsnappen, maar omdat ze nergens heen kan, en elke dag dezelfde route in de
metro aflegt, en haast onzichtbaar is voor de blik van
anderen, ziet ze misschien wel veel meer. Onze wereld is
een oceaan van beelden, waar we bij tijd en wijle in verdrinken, en tegelijkertijd zijn er zoveel perspectieven
die voor ons onmogelijk zijn, waardoor we zoveel dingen nooit zullen zien. Ik wilde de ogen van de toeschouwer daarvoor openen.”
Waarom kiest u voor het vogelperspectief om ons onze
ogen terug te geven? “Omdat het een perspectief is dat
we nooit zullen hebben. Doordat een vogel zo klein is en
zo dicht bij de grond kan komen en tegelijkertijd kan
vliegen en van bovenaf op de dingen neer kan kijken,
ziet hij dingen die wij nooit zullen zien. Dat geeft ons
een nieuw perspectief, waardoor we ook een gevoel van
verwondering kunnen krijgen over een wereld die misschien helemaal niet zo wonderschoon is.”

Uw film heeft ook een magisch, misschien wel bovennatuurlijk element. “Dat heeft te maken met die droom
die we volgens mij allemaal wel eens hebben, dat we
kunnen vliegen. Dat we van een richeltje afstappen en
worden gedragen door de wind. Het zal wel iets te maken hebben met het feit dat we ons soms willen bevrijden van de last die op onze schouders rust en ons overgeven aan een gevoel van gewichtsloosheid. Maar het
voert ook weer terug op die kwestie van de blik. Wat
zien vogels als ze vliegen?”
Daar laat u het realisme los… “Ik vind dat je de vraag
wat dat betekent zowel realistisch als metaforisch kunt
interpreteren. Een van de manieren om de film samen te
vatten is dat hij gaat over twee mensen die vrij als een
vogeltje willen zijn, en dat dan ieder op hun eigen manier beleven. Dat is hoe dan ook een transformatief moment. Het leuke daarvan is dat we erover kunnen speculeren en interpreteren, is het echt, is het een droom,
maar om een fantasie, welke fantasie dan ook te verfilmen, je ervan uit moet gaan dat hij realistisch is. Mijn
droom om te kunnen vliegen kwam uit toen we de helicoptershots van de films gingen draaien. Ik was zo opgewonden. En toen bleek dat ik extreme last had van
reisziekte, dus ik zat de hele vlucht met de kots achter
m’n kaken, en ging toen ik weer op de grond stond direct over m’n nek. Daar ging m’n droom.”

Bird People

Frankrijk, 2014 | Regie

Pascale Ferran | Met Josh Charles, Anaïs
Demoustier | Kleur, 127 minuten | Distributie
Imagine | Te zien vanaf 14 augustus
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Lisa Langseth over Hotell

Postnatale anarchie

Na een gecompliceerde bevalling ligt het ogen
schijnlijk perfecte leven van Erika in duigen.
Ze ontvlucht de harde realiteit door met enkele
lotgenoten het anonieme hotelleven als een
dekmantel om te slaan. “Kun je wat je niet fijn
vindt aan jezelf gewoon weglaten?” vroeg
regisseur Lisa Langseth zich af.
Door Joost Broeren

“Ik ben een enorme control freak tijdens het schrijven”,
zegt regisseur Lisa Langseth als ik haar vraag naar haar
schrijfproces. “Alles moet perfect op zijn plek staan als
ik begin met de opnames, juist zodat ik dat gaandeweg
los kan laten.” Die hang naar controle deelt ze met Erika
(Alicia Vikander), het hoofdpersonage van haar tweede
speelfilm Hotell. Erika is een binnenhuisarchitecte met
een ogenschijnlijk perfect leven: ze is jong, mooi, intelligent, heeft een fijne baan, een prachtig huis en de perfecte man, van wie ze in verwachting is van hun eerste
kind. Langseth: “Ze heeft alles, en die perfectie is haar
identiteit geworden.”
Maar als er complicaties optreden bij de geboorte van
de baby, die te vroeg komt en niet via de door Erika zo
gewenste keizersnede ter wereld kan komen, raakt ze
zichzelf kwijt. “Als de perfectie die zij nodig heeft wordt
doorbroken, komt ze in een identiteitscrisis: in haar wereld kun je niet houden van iemand die gebreken heeft.”
Uiteindelijk is er een wel zeer onorthodoxe vorm van
groepstherapie voor nodig om deze crisis te doorstaan:
Erika en een viertal andere leden uit haar zelfhulpgroep

checken onder een andere naam in bij een hotel, om
zichzelf even achter te kunnen laten. En dan in nog een
hotel. En nog een. En nog een.

Uitvergroten

“Alles in de film is deel van mij, elk personage draagt iets
van mijn persoonlijkheid in zich”, zegt Langseth. “Daarmee bedoel ik niet dat sadomasochisme de oplossing is,
zoals voor Rikard. Maar er lag wel een eigen ervaring
aan de kern van dat personage, een kleine gebeurtenis
uit mijn leven. Dat ben ik gaan uitzoeken en opjagen en
uitvergroten, tot het zo groot was dat ik Rikards gedachtegang kon volgen.”
Zo lag ook haar eigen leven ten grondslag aan het
verhaal van Erika, zonder dat ze daadwerkelijk heeft
meegemaakt wat Erika overkomt. “Ik moet iets dat
dicht bij me staat als startpunt hebben. Ik was op een
punt in mijn leven waarop ik me afvroeg hoeveel je aan
jezelf kunt veranderen zonder dat je een compleet ander
mens wordt. Iedereen heeft wel een kant van zijn persoonlijkheid die hij niet zo fijn vindt, en ik was gefascineerd door de gedachte wat er zou gebeuren als je die
stukjes er gewoon uit kon halen om precies te worden
wie je zou willen zijn.”
Voor de personages in Hotell blijkt echter al snel dat
het nog niet zo simpel is om die ongewenste aspecten
van je karakter achter je te laten. Het is in ieder geval
niet genoeg om als een vreemde in te checken in een
willekeurig hotel en te zeggen dat je daarmee niet verlegen meer bent, of eenzaam, of getraumatiseerd.

Slapstick

Hoewel de beschrijving op het eerste gezicht vooral een
drama doet verwachten, heeft Hotell evengoed komische elementen; in hun zoektocht naar een nieuw evenwicht gooit de groep alles in de strijd, met soms slapstickachtige taferelen tot gevolg. “Ik hou ervan als je
niet precies weet wat er gaat gebeuren, of in wat voor
universum je je bevindt”, zegt de regisseur. “Mijn eerste
film Pure was op het eerste gezicht een bijna clichématig liefdesverhaal, maar eindigt in moord en destructie.
Hotell draait om personages die worstelen met zware
gebeurtenissen, maar dat doen ze op andere manieren
dan de meeste mensen, wat ruimte geeft voor humor. Of
misschien is anarchie een beter woord. Toch was het
belangrijk voor me dat alles wat er gebeurt, echt zou
kunnen gebeuren. Zelfs als het normaal gesproken niet
gebeurt.”
In die opzet is Langseth niet helemaal geslaagd; hier
en daar stapt ze net over de lijn van wat nog geloofwaardig is, en de fantastisch acterende, maar doodserieuze
Vikander lijkt soms in een andere film te zitten dan haar
losbandiger medespelers. Iets minder anarchie en iets
meer controle had voor Langseth evengoed uitkomst
kunnen bieden als voor haar personages.

Hotell

Zweden, 2013 | Regie Lisa

Langseth | 97 minuten | Met Alicia Vikander,
David Dencik | Distributie Wild Bunch | Te zien
vanaf 7 augustus
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De ontmoeting tussen de jager en zijn prooi
staat centraal in Eastern Boys, een spannende
semi-documentair gedraaide thriller waarin
het vertrouwen van de hoofdpersonen, en de
toeschouwer op een bijna plotloze manier op de
Door Dana Linssen
proef wordt gesteld.
“Eastern Boys is een film vol verrassingen”, zei regisseur
Robin Campillo (1960) tijdens de Nederlandse première
van zijn tweede regie tijdens het Filmfestival Rotterdam
eerder dit jaar. De Frans-Marokkaanse filmmaker is
vooral bekend van zijn werk als scenarioschrijver en
editor van de films van de semi-documentair werkende
Laurent Cantet (Vers le sud, Entre les murs). Maar zijn
eigen film tart de wetten van scenario en montage. Observeren, dat doet hij wel graag, zo blijkt al uit de fenomenale, schijnbaar eindeloze openingsscène van de film
op het Parijse Gare du Nord, waar de camera iedereen
filmt die in de film, prominent of zijdelings een rol zal
spelen: straatjongens, illegale immigranten, eenzame
mensen op zoek naar warmte, of jagers op zoek naar
snelle seks. De camera bespiedt de mensenmassa als
een havik. Op zoek naar een slachtoffer. Maar jager en
prooi zullen gedurende de film, die uit lange scènes bestaat, nog vaak van rol wisselen. Campillo vertelt hoe er
tientallen trailers de revue passeerden, en ze allemaal
teveel verklapten over de plot. “Eastern Boys is strak gescript, maar ziet eruit als een documentairethriller die
een spelletje speelt met onze verwachtingspatronen.”
Nou kan iedere filmmaker dat wel zeggen, maar Campillo heeft een punt. We moeten hem in dit geval geloven dat het niet zo erg is om van tevoren niet zoveel over
de film te weten. Een aantal sleutelwoorden zijn hier al
gevallen. We bespraken er nog een aantal.
U zegt dat uw film niet te marketen is, en dat het publiek mij maar moet vertrouwen als ik zeg dat dit een
spannende en bijzonder gelaagde film is. Dat is best
ingewikkeld voor een recensent die graag wil argumenteren. Ook thematisch vormt het begrip ‘vertrouwen’ het hart van de film. “We leven in een maatschappij waarin mensen elkaar veel te weinig vertrouwen.
Waarin vertrouwen stelselmatig door de overheid wordt
ondermijnd. De overheid bespiedt ons, wantrouwt ons,
zet aan tot paranoia. Maar de werkelijkheid is dat je natuurlijk verstandig moet zijn en soms op je hoede, maar
dat je zonder een basisvertrouwen in de ander niet kunt
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Robin Campillo over Eastern Boys

‘Ben je een goede
immigrant of een
gevaarlijke?’
overleven. Je weet nooit 100% wie je voor je hebt. Zelfs
in een relatie kan de ander je nog onaangenaam verrassen. Die dingen zijn niet te voorkomen of te verzekeren.
Het is een mysterie tussen mensen. Dat mysterie is de
kern van de relatie tussen Marek en Daniel.”
Daniel is goed van vertrouwen, maar zijn vertrouwen
wordt in het tweede deel van uw in vier delen opgebouwde of gelaagde film wel danig op de proef gesteld.
“Zelf ben ik goed van vertrouwen. Dat maakt het leven
op deze planeet een stuk eenvoudiger. Vertrouwen is
net zo goed een afspraak als de wet. We kunnen afspreken dat we elkaar vertrouwen en dat we te vertrouwen
zullen zijn. De wet deelt mensen in in goed en slecht.
Ben je een good guy of een bad guy, ben je een goede immigrant of een gevaarlijke ‘eastern boy’.”
U ziet vertrouwen als iets tussen mensen, maar is het
niet ook iets wat ‘ín’ mensen moet zitten? “In de film
zien we hoe Daniel een relatie krijgt met een hoerenjongen. Op een gegeven moment vertelt deze jongen aan
hem hoe hij op de vlucht is geslagen voor de oorlog in
Tsjetsjenië. Op dat moment veranderen de machtsverhoudingen tussen de beide personages. Tot dan toe was
Daniel dominant in de relatie. Hij is, hoe teder ook, de
superieure Westerse welgestelde man. Maar hier neemt
iemand, getekend door trauma en geweld hem in vertrouwen. En het gaat nog een stapje verder: iemand vertelt hem wie hij was, en vraagt hem nu wie hij in relatie
tot hem is. Dat dwingt Daniel om zich ook af te vragen
wie hij is, en wie hij in relatie tot die ander wil zijn. Tot
dan toe was hij alleen uit op de bevrediging van zijn eigen verlangen.”

U zet daar ook machtsrelaties op z’n kop. Seks wordt
liefde wordt iets anders. “Het wordt juist geen machtsrelatie meer. Daniel realiseert zich dat hij een verantwoordelijkheid heeft die voorbij gaat aan zijn eigen verlangen. Maar ik wilde ook op een hoger level iets zeggen
over de manier hoe relaties muteren. Dat heeft allemaal
te maken met dat onderzoek naar veiligheid en vertrouwen. Iets kan eruit zien als het één, en zich ontpoppen
als het ander. Ik zie de film soms ook als een game,
waarin je op vier locaties min of meer hetzelfde meemaakt, maar waar er toch een metamorfose is. Hetzelfde speelt met het personage Boss, de leider van de illegale Tsjetsjenen in Parijs. Ook hij is een soort vaderfiguur en een bedreiging tegelijkertijd. Ik ben ook niet tegen prostitutie, en zelfs niet tegen machtsverschillen in
seksuele relaties. Er zijn altijd machtsverschillen, want
in de meeste relaties spelen ook economische belangen.
Ik denk dat daar toch iets heel romantisch en erotisch in
kan zitten.”
Waarom koos u voor een Oost-Europees milieu?
“Naar aanleiding van een sociologische studie over jongensprostitutie en afpersing op het Gare du Nord. Maar
ook om ons inherente racisme te tackelen. Als ik had gekozen voor een Noord-Afrikaanse bende, dan was het
daarover gegaan. En over Frankrijks koloniale verleden.”

Eastern Boys

Frankrijk, 2013 | Regie

Robin Campillo | Met Olivier Rabourdin, Kirill
Emelyanov, Danill Vorobyov | Kleur, 128 minuten
| Distributie Cineart | Te zien vanaf 3 juli
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Woody Allen en de toverkracht van cinema

Alleen magie kan ons redden
Woody Allen hoopt dat magie bestaat, maar de
ratio zit hem in de weg. Hij hitst verstand en
gevoel tegen elkaar op. In cinema vindt hij een
uitweg voor zijn toverkunsten. Het is een rode
draad in zijn werk, van Stardust Memories tot
zijn nieuwste, Magic in the Moonlight.
Door Laura van Zuylen

Soms werkt de illusie beter dan een medicijn. Tot die
slotsom komt de verteller in Woody Allens You Will
Meet a Tall Dark Stranger (2010). De vrouw die in deze
film als enige gelukkig wordt, is degene die ervan overtuigd is dat de wereld mysterieuzer en complexer is dan
hij lijkt. Zo is ze beschermd tegen tegenslagen. De andere personages worden teleurgesteld, omdat het alledaagse getob weinig hoop biedt. Allen is gefascineerd
door deze thematiek. Verstand, wetenschap, ratio en
realiteit nemen het in zijn films vaak op tegen gevoel,
fantasie, magie en romantiek. In zijn nieuwste film
Magic in the Moonlight bevraagt Allen opnieuw zijn
twijfels en afwegingen over illusie en werkelijkheid.

Logica versus fantasie

In het in de jaren twintig gesitueerde Magic in the
Moonlight wordt de succesvolle goochelaar Stanley
(Colin Firth) uitgenodigd in een villa aan de Franse Côte
d’Azur om de illusionaire geesten van het medium Sophie (Emma Stone) te bezweren. Allen speelt twee benaderingen van tovenarij tegen elkaar uit: de wetenschappelijke en de spirituele. De materiële trukendoos versus
de immateriële geestenwereld. Het rationele tegen het
irrationele. Bekrompen cynisme tegenover verhulde
naïviteit. Verstand vis-à-vis gevoel. Spiritualisme
wordt door de wetenschap door gebrek aan bewijs afgedaan als oplichterij. Logica verliest zijn kracht in ge-

voelskwesties, want rationele argumenten halen niets
uit als het om emoties gaat.
Allen lijkt in zijn films vaak een rationalist, omdat hij
aan alles twijfelt en de ‘talking cure’ van de psychoanalyse als methodiek hanteert. Maar diep in zijn hart
hoopt hij op het bestaan van magie. In een interview
met de BBC-radio zei hij al in 2002: “Voor mijn gevoel
kan alleen magie de oplossing brengen voor menselijke
problemen. […] Niets kan ons redden van het wrede lot
van het bestaan, behalve een zekere vorm van magie.
Anders zijn we gedoemd om het leven te zien zoals het
werkelijk is: een moeizame en pijnlijke ervaring. Ik hoop
dus dat er een soort toverkunst bestaat, die ingrijpt in
ons leven. Maar wetenschappelijk gezien vraag ik me
dat ten zeerste af.”

Bovennatuurlijk

Als kind wilde Allen goochelaar worden en het verlangen naar tovenarij illustreert hij voor het eerst in Stardust Memories (1980). Een regisseur (gespeeld door Allen zelf) wordt tijdens een retrospectief van zijn werk
geconfronteerd met de leegheid van zijn oeuvre. Hij
denkt terug aan het iele jongetje dat hij vroeger was,
toen al met een bril met een dik montuur. Zijn grote
armbewegingen lieten een bal opstijgen en toonden het
publiek iets bovennatuurlijks. Nu brengt hij als filmmaker slechts oppervlakkig vermaak. Een regisseur is in
die zin minder waardevol dan een illusionist, concludeert Stardust Memories.
Dat fantasie essentieel is om te overleven, toonde
Allen recent nog in Blue Jasmine (2013). Ook Cate Blanchett probeert als Jasmine haar dagelijkse sores met
droombeelden te verbloemen. Ze verkiest de betovering
van de illusie boven het ware, ruige arbeidersleven. Die
begoocheling wordt haar niet gegund en door haar om-

geving kapot gemaakt. Daar gaat ze uiteindelijk aan ten
onder. In The Purple Rose of Cairo (1985) lukt het Cecilia
(Mia Farrow) wél om haar dagelijkse gezwoeg te ontvluchten. Allen laat zien welke waarde film kan hebben.
In het New Jersey van de jaren dertig verschuilt zij zich
in de bioscoop. Eén van de personages uit de speelfilm
die ze telkens opnieuw bekijkt, wordt verliefd op haar.
Hij loopt van het scherm af, de echte wereld in. Cecilia
redeneert over haar nieuwe geliefde: ‘Hij is fictief, maar
je kunt niet alles hebben.’ En gelijk heeft ze. Wie bepaalt
dat het echte leven beter is dan het fictieve?

Dansscène

Bijna niemand kan zich verzoenen met een leven dat
niet echt is. Ons verstand weerhoudt ons ervan. Maar
via het witte scherm kunnen we de fantasie en betovering, die we normaliter zouden wegredeneren, wel toelaten. Kijk maar naar de dansscène aan de Parijse Seine
in Everyone Says I Love You (1996). Goldie Hawn zingt
‘I’m through with love’, terwijl Allen haar bij de hand
neemt en met haar danst. Hawn zweeft sierlijk in de
lucht en balanceert met de punt van haar teen op Allens
handpalm. Zonder film zouden we deze mogelijkheid
niet accepteren, omdat de wetten van de zwaartekracht
die gedachte zouden dwarsbomen. Tegelijkertijd kunnen we het gevoel dat je vliegt als je verliefd bent wel
herkennen. Allen toont aan dat precies daarin het potentieel van film ligt. Magie kan hand in hand gaan met
cinema.

Magic in the Moonlight Verenigd Koninkrijk,
2014 | Regie en scenario Woody Allen | Met Colin
Firth, Emma Stone | Distributie Paradiso Films |
Te zien vanaf 21 augustus
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Fernando Eimbcke over Club Sándwich

Mama met de zonnebrandcrème
Fernando Eimbckes Club Sándwich
begon als een verhaal over een jongen
die volwassen wordt, maar draait uit
eindelijk evenzeer om z’n moeder. “Het
is een coming-of-age-verhaal over een
Door Joost Broeren
vrouw van in de dertig!”
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“Het uitgangspunt van de film was één moment, dat ik
kant en klaar voor ogen had”, steekt Fernando Eimbcke
direct van wal op het afgelopen IFFR. De energieke
Mexicaanse regisseur heeft al een flinke rits interviews
over zijn derde film Club Sándwich achter de rug als ik
bij hem aanschuif, maar is onvermoeibaar in zijn enthousiasme.
Over dat ene moment dus, bijvoorbeeld. “Een jongen
wordt wakker na een natte droom, terwijl hij met zijn
moeder op één kamer slaapt. Dat was het begin. In eerste instantie zou het een coming-of-age-verhaal worden over die jongen, maar gaandeweg merkte ik dat ik
meer interesse in de moeder had. Ik heb het altijd moeilijk gevonden om over volwassenen te schrijven; mijn
eerdere films Duck Season en Lake Tahoe spelen zich allebei in een soort Charlie Brown-wereld af, zonder volwassenen. Maar nu raakte ik gefascineerd door die
moeder. De jongen is nog altijd heel belangrijk, maar het
conflict zit bij de moeder.”
Maar eigenlijk is ook zij nog niet echt een volwassene.
“Precies, ze gedraagt zich als een tiener! Toen ik het
voltooide script van begin tot eind las, zag ik dat het een
coming-of-age-verhaal over een vrouw van in de dertig
was geworden. Aan het begin van de film gedragen
moeder en zoon zich als leeftijdsgenoten: ze ouwehoeren over muziek, gaan samen naar concerten, enzovoorts. Dat is misschien niet helemaal natuurlijk, maar
het gebeurt tegenwoordig heel vaak.”
Die relatie, en hoe die langzaam verschuift, schetst u
in heel subtiele momenten, bijna tussen de regels door.
“Ik zag hun relatie altijd als niet echt aanrakerig. Dus
het zit juist in de details, die maken zichtbaar dat ze al
een flinke tijd op deze manier samen zijn. En dat dit
voor de tienerjongen steeds moeilijker wordt.”
Daarmee opent u ook de film: de moeder smeert de
zoon in met zonnebrandcrème, een intieme maar ook
praktische handeling, en vervolgens... “...gaan ze meteen uit elkaar. Precies, omdat de jongen er weerstand
tegen begint te ontwikkelen. De rituelen die eerst heel
gewoon waren, beginnen nu ongemakkelijk te worden.
Die spanning zocht ik. Zoals de zoon ook steeds terugkomt op de rode bikini die zijn moeder vroeger droeg,
terwijl ze nu iets nieuws aan wil. Alles leidt terug naar
hun verleden, zonder dat ik het uit hoef te leggen.”

Hoeveel ruimte was er voor de acteurs om die details in
te vullen? “Veel, heel veel. We hebben het scenario één
keer met zijn allen gelezen en er een tijd over gepraat, en
dat was het. Tijdens het draaien las ik voor de opnames
snel terug wat de scène ook alweer inhield, en gaf ik de
acteurs aan waar het heen moest, maar zij hebben het
scenario nooit meer gelezen. Ze konden doen wat ze wilden. We hebben ook nooit gerepeteerd voordat we op de
set stonden. De voorbereiding lag op een heel ander vlak.
Ik heb María (Renée Prudencio, de moeder) en Lucio
(Giménez Cacho, de zoon) samen op pad gestuurd, naar
concerten en zo. Ik vroeg Lucio: wat zou je met je ‘moeder’ willen doen, wat wil je over haar te weten komen?
Hij stelde voor dat zij hem leerde autorijden. Zo hebben
ze een heel hechte band opgebouwd.”
Die vrijheid voor de acteurs lijkt te botsen met de rigide visuele stijl van de film, met veel lang aangehouden, statische shots. “Daar zit hem voor mij juist de
balans. Ik zei tegen ze: ‘Dit is het kader, dus je moet dáár
blijven zitten en mag alleen díé kant op bewegen. Maar
doe wat je wil!’ Dat lijkt een tegenstelling, maar het
werkt. Ze zijn vrij in de dialogen, maar niet in hun bewegingen. Die controleer ik juist heel sterk.”
Omdat de bewegingen belangrijker zijn dan de dialogen? “Absoluut, de dialogen kunnen me niets schelen.
Het gaat me om het ritme van de scènes. De acteurs
noemen me de ‘mississippi-regisseur’, omdat ik constant sta te tellen: één-mississippi, twee-mississippi,
drie-mississippi...”
Wat zocht u in het ritme? “Het is iets intuïtiefs. Soms
kostte het drie uur repeteren voordat we het precies
goed hadden: ‘Probeer het eens met vijf mississippi’s.
Nee, dat is het niet. Nu met acht mississippi’s.’ En dat
gaat zo door in de montageruimte, de plek waar ik het
liefst ben. Dat is waar je de film vindt: je ziet alles terug,
haat wat je gedaan hebt, ontdekt mooie andere dingen.
Ik kan het niet echt uitleggen, maar het draait erom dat
alles dezelfde toon heeft. Dat is wat een regisseur doet:
de toon van de film bewaken, van de eerste tot de laatste
scène. Dat is de essentie. En toch kan ik niet verwoorden wat de toon van deze film precies is!”

Mama wil ’m niet laten gaan
Tijdens een vakantie met haar vijftienja
rige zoon voelt mama heuse jaloezie op
borrelen als hij een meisje ontmoet. Ze is
niet van plan haar zoon zomaar los te la
ten. Het charmante Club Sándwich zit vol
onderkoelde en tegelijkertijd hartverwar
mende observaties.
Volgens de Mexicaanse filmmaker Fernando
Eimbcke (Lake Tahoe) praten moeders van
jonge kinderen heel anders over hun kroost
dan moeders van tieners. De eersten vertellen vol vertedering over hun kinderen, terwijl pubers vooral aanleiding geven tot melancholieke blikken en zorgelijke overpeinzingen. Dat bracht hem op het idee om een
ongewone invalshoek te kiezen voor de tie-

nerervaringen die hij in zijn nieuwe film met
veel liefde en humor presenteert. Club Sándwich is een coming-of-age-verhaal vanuit
het perspectief van de moeder.
Daarom neemt Eimbcke eerst ruim de tijd
om te laten zien hoe de vijftienjarige Hector
en zijn moeder op een hete zomerdag aan de
rand van het zwembad liggen te zonnen. Een
heerlijk landerig tafereel waarin nauwelijks
iets gebeurt. Toch is het spannend en ook
aandoenlijk om te zien. Kleine blikken en details die veel verraden. De vertrouwdheid
waarmee ze elkaar insmeren met zonnebrand. Geamuseerd speur je zelfs naar een
mogelijk incestueus kantje aan die intieme
verstandhouding. Het is nu nog heel argeloos
allemaal, maar het ongemak ligt op de loer.

Misschien is dat omdat die toon juist zit in het visuele: in de keuze voor deze acteurs, voor deze specifieke
locatie? “Het heeft me een jaar gekost om de acteurs te
vinden. Mijn casting director klaagde dat ik niet wist
wat ik wilde, en dat was ook zo: ik wilde verrast worden.
Ik wist wie de personages waren, waar de film over ging,
maar ik wilde door de acteurs verrast worden en de film
daarop aanpassen. Net zo goed zochten we maanden
naar de locatie. Het lijkt een dertien-in-een-dozijnplek, en dat moet ook, maar het bleek verdomd lastig
om exact het juist hotel te vinden. Het moest leeg zijn,
niet alleen vanwege de sfeer, maar ook omdat we alles
wilden veranderen. We hebben het hele hotel opnieuw
geverfd, in veel vlakkere kleuren. De eigenaar vond het
veel te depressief, dus toen we vertrokken moesten we
alles weer in de originele staat terugbrengen!”

World Cinema Amsterdam
Van 14 tot 24 augustus vindt alweer de vijfde editie van het
World Cinema Amsterdam-festival plaats, the place to be voor
liefhebbers van de betere wereldcinema. Met een hele reeks
voorpremières en prijswinnaars
direct van de filmfestivals van
Berlijn en Cannes, trapt het
festival het nieuwe culturele
seizoen af. Met onder andere:
de Turkse Gouden Palm-winnaar Winter Sleep waarin een

schrijver zijn leven overdenkt in
de Anatolische bergen en ondertussen de wereld om hem
heen aan corruptie en goede intenties ten onder ziet gaan, een
focus op de cinema van Kazachstan en Uruguay, en openluchtvoorstellingen in het Vondelpark Openluchttheater en op
het Marie Heinekenplein.
Voor meer informatie

worldcinemaamsterdam.nl

2 voor 1 lezersactie
Lezers van de Filmkrant kunnen
met korting naar drie films uit
de selectie van het World Cinema Amsterdam. Op vertoning
van deze bon krijgt u twee
kaartjes voor de prijs van één
voor de films Club Sandwich,
een verrukkelijk droogkomisch
coming-of-age-verhaal waarin
het nu eens draait om de moeder van een puberzoon die volwassen moet worden, de

Want er zijn veranderingen op til. Hector
gaat deodorant gebruiken, is begonnen met
masturberen en wil zich ook wel eens zonder
zijn moeder vervelen. En dan is er plotseling
dat meisje, dat vermoedelijk iets ouder is en
belangstelling voor Hector lijkt te hebben. Ze
doet zich weliswaar zelfbewust voor, maar
waarschijnlijk is ze net zo onzeker over de
mogelijke seksverkenningen als Hector.
Verdergaande gevoelens openbaren is nog
lastiger. Gewoon een beetje onverschillig
doen lijkt de beste optie. Intussen voelt
mama heuse jaloezie opborrelen. Ze is niet
van plan haar zoon zomaar los te laten.
Eimbcke vangt die rondedans vol verhulde beweegredenen in strakke beelden. Het
zijn onderkoelde en tegelijkertijd hartverwarmende observaties die onweerstaanbaar
een glimlach oproepen. In dramatisch opzicht minimalistisch, maar verre van saai
dankzij de gevoelvolle benadering en een

Kazachse thriller Harmony
Lessons (zie pagina 32 van deze
Filmkrant) en de bijzondere
documentaire Sepideh (pagina
37).
de filmkrant tipt op twitter

@worldcinemaamsterdam
Voor meer informatie en
reserveringen

worldcinemaamsterdam.nl /
020 662 34 88

vleugje droge ironie. Juist door het weglaten
van allerlei uitleg via dialoog komen die
moeilijk te benoemen emotionele ervaringen
juist heel authentiek over.
Het maakt Club Sándwich milder en ongetwijfeld ook herkenbaarder dan Eimbckes
voorgaande Lake Tahoe. Daarin hadden de
tragikomische belevenissen van de zestienjarige hoofdpersoon een veel beklemmender
achtergrond. Gebleven in Club Sándwich is
de verwondering over hoe de allergewoonste
dingen in het leven soms absurdistische
trekjes kunnen hebben.
Leo Bankersen

Club Sándwich Mexico, 2013 | Regie Fernando
Eimbcke | 82 minuten | Met María Renée
Prudencio, Lucio Giménez Cacho | Distributie
ABC-Cinemien | Te zien vanaf 21 augustus
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Hitchcocks perverse spel met privacy

We zijn betrapt
Alfred Hitchcock maakte ons bewust van het voyeurisme van
filmmaker en toeschouwer. Deze zomer zijn Hitchcocks films
weer te zien in EYE en een aantal filmtheaters. Tijd voor een
nieuwe blik op zijn werk vanuit de vraag: wat betekent bekeken
Door Laura van Zuylen
worden voor ons gevoel van privacy?
Het douchegordijn wordt opengetrokken: een donkere
gestalte met een gigantisch mes. Juist ja. Psycho (1960).
Janet Leigh wordt bruut doodgestoken onder de douche. Korte shots tonen het lemmet, dat zonder hapering
haar buik, borst en rug doorboort. Ze schreeuwt en probeert haar belager af te weren. Zonder succes. Levenloos stort ze over de rand van de badkuip en neemt het
gordijn mee in haar val. Het water stroomt door, haar
bloed spoelt weg door het putje.
De moord wordt gepleegd op een uiterst privé moment: onder de douche ga je ervan uit dat je alleen bent
en naakt ben je op je kwetsbaarst. Alfred Hitchcock
speelt een pervers spel met privacy. Hij wil er de spot
mee drijven. Hij wil het kapotmaken.
Hitchcocks grootste obsessie is het voyeurisme.
Daarin ziet hij de kern van cinema. Zijn hoofdpersonen
beleven er genot aan anderen te bekijken. Het publiek
doet dat op zijn beurt ook, door hen weer te beloeren.
Privacy delft het onderspit in dit wederzijdse perversiteitenkabinet.

Bezeten nieuwsgierigheid

Hitchcocks werk beweegt zich tussen twee polen: óf de
bezeten nieuwsgierigheid uit films als Rear Window
(1954) óf de kop-in-het-zand-desinteresse in The Lady
Vanishes (1938). In Rear Window is voyeurisme zijn be-

langrijkste thema en houdt hij de kijker een spiegel voor.
“We are all just peeping Toms”, weerklinkt zijn gevleugelde uitspraak. Oorlogsfotograaf Jeff (James Stewart)
bespiedt uit verveling zijn overburen. Hij zit in een rolstoel voor het raam van zijn appartement, zijn been zit
tot aan zijn kruis in het gips. Een ongeluk heeft hem tijdelijk invalide en impotent gemaakt. Als fotograaf en
man is hij voorlopig onbruikbaar. Hij bekijkt het huis-,
tuin- en keukenleven aan de overkant. Er heerst een
hittegolf. De mensen zijn schaars gekleed. Een danseres
geeft een feestje voor haar aanbidders. Een pas getrouwd stel viert hun wittebroodsweken en houdt als
enige de gordijnen dicht. Een koppel met een hondje
brengt de nacht door op het balkon. Gluurders zijn niet
sexy, bespieden is taboe. Wij, de toeschouwers, betrappen Jeff op zijn smoezelige hobby.
Hitchcock wrijft het ons in: we zijn geen haar beter
dan Jeff. Hij en de tafereeltjes aan de overkant fascineren ons. We gluren geboeid mee via zijn telelens. We zijn
net zo verbaasd als de eenzame Miss Lonelyheart een
onzichtbare gast ontvangt en schrikken evenzeer als we
vermoeden dat ze zich van kant zal maken. ‘Zie je wel?’
lacht Hitchcock, ‘privacy wordt overschat.’ We geven
hem gelijk. Tot we samen met Jeff iets zien dat écht niet
voor onze ogen bestemd was. Een zaadje is geplant, de
achterdocht gewekt. Zijn we getuige van een moord?

Medeplichtig

Hitchcock bekent kleur. Ook de privacy van onszelf, zijn
toeschouwers, komt in het geding. Hij heeft ons medeplichtig gemaakt. We hebben spijt van onze nieuwsgierigheid. Nu is het te laat om onze blik nog af te wenden.
We hebben dingen gezien die zo privé zijn, dat ze geheim hadden moeten blijven. We worden gedwongen
positie te kiezen: ondernemen we actie en nemen we risico? Of krabbelen we terug met respect voor privacy
als excuus om niets te doen?
In Frenzy (1972) maakt Hitchcock ons deelgenoot van
de driften van een seriemoordenaar in Londen. Een sympathieke man verkracht en wurgt een kortharige blondine, zijn (en Hitchcocks) ‘type’. Hij trekt een stropdas strak
om haar keel. Haar vingers stribbelen tegen, haar ogen
zijn opengesperd. Het zweet staat op zijn voorhoofd,
haar tong hangt uit haar mond. De snelle close-ups maken het ritueel pervers en intiem. Hitchcock toont de
daad van zo dichtbij dat het voelt als een inbreuk op de
privacy van de personages. Hij laat ons het moordritueel
slechts één keer zien en die herinnering werkt de hele
film door. Bij het volgende slachtoffer zoomt Hitchcock
uitdagend uit op de gesloten voordeur. Dankzij de impact
van de eerste moord zien we deze moord zonder dat hij
daadwerkelijk getoond wordt. Hitchcock maakt ons medeplichtig: wij laten deze gruwel gebeuren.

Feministische kritiek

We voelen ons even machteloos als Jeff in Rear Window.
Hij vermoedt een moord, maar zit vast in zijn rolstoel en
kan slechts naar de overkant turen. Hij heeft hulp nodig
en die krijgt hij van zijn verloofde Lisa, gespeeld door de
fabuleuze Grace Kelly. Als ze ten tonele verschijnt
kruipt eerst alleen haar schaduw over Jeffs gezicht. In
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Op een vreselijke manier maakt Novak misbruik van
kennis die ze heeft over Stewarts privéleven en gesteldheid. Stewarts hoogtevrees maakte hem tot de ideale
getuige van een misdaad. Hij is puur en alleen vanwege
zijn psychische aandoening betrokken geraakt bij een
complot.
Dit gegeven is de laatste jaren opvallend actueel.
Denk maar aan het elektronisch patiëntendossier. Het is
een akelig idee dat je medische gegevens in een klik toegankelijk zijn. Misbruik ligt op de loer. Vertigo toont aan
dat we hier terecht huiverig voor zijn. Wat als je smetvrees, naaldenangst of claustrofobie opeens door anderen tegen je wordt gebruikt?

Iets te verbergen?

een tegenshot zien we haar recht van voren. Haar parelketting glinstert, haar blonde haar glanst in het maanlicht. Ze buigt zich sensueel naar de camera en dus naar
ons toe. In close-up kust ze Jeff. Hij vraagt haar wie ze
is. Haar wijde rok deint liefkozend om haar lichaam als
zij haar naam, Lisa Carol Fremont, uitspreekt. Bij elk
woord knipt ze koket een lampje aan en onthult ze zichzelf. Ze is betoverend.
Hitchcock heeft regelmatig feministische kritiek gekregen op zijn portrettering van vrouwen. Die kritiek
gaat ook over privacy. De vrouw, zowel het personage
als de actrice, wordt monddood en tot lustobject gemaakt. Ze is onderworpen aan de blik, de gaze, van het
mannelijke personage. Die van Jeff in het geval van Rear
Window. Jeff is het alter ego van Hitchcock: Lisa wordt
wie ze is door zijn ogen. Tegelijkertijd is die gaze ook van
Jeff en – via de camera – die van de toeschouwer. Die
drie blikken geven haar identiteit vorm, niet zijzelf.

Femme fatale

Natuurlijk had Hitchcock lak aan dat commentaar. Zijn
vrouwen zijn zelden weerloos. Vaak zijn ze gevaarlijk. Ze
winden mannen om hun vinger om ze in het ongeluk te
storten. Zoals Kim Novak dat met James Stewart doet in
Vertigo (1958). Ze is blond en dromerig, een femme fatale vermomd als damsel in distress. Ze rent een hoge
kerktoren op en doet alsof ze zelfmoord wil plegen. De
aan hoogtevrees lijdende Stewart gaat haar achterna om
haar tegen te houden. Hij kijkt langs de trap naar beneden. Het trapgat wordt optisch dieper en dieper. Hij
trekt zich met zijn armen de treden op, maar zijn benen
weigeren dienst. Hij hoort een gil en ziet door een
raampje die de blondine naar beneden valt. Het schuldgevoel brandt. Hij siddert van angst.

Toch wek je achterdocht als je je zaken privé wil houden.
De wedervraag is ogenblikkelijk: heb je dan iets te verbergen? Als dat niet zo is, wat is dan het probleem? Het
verlangen naar privacy suggereert iets duisters. Dit is
voor Hitchcock een ander vruchtbaar aanknopingspunt. In zijn films is wantrouwen tegen activiteiten die
binnenkamers gehouden moeten worden meestal gegrond. Sterker nog, het wordt van harte aangemoedigd.
Het mooiste voorbeeld van zo’n aansporing tot argwaan zit in The Lady Vanishes. Iris Henderson (Margaret Lockwood) ontmoet de vriendelijke oude dame Ms.
Froy (May Whitty) in een afgelegen gehucht. Hun trein
is vertraagd en ze stranden met hun medereizigers in
een slaperig hotel dat niet is berekend op zoveel gasten.
Iedereen moet inleveren op zijn privacy. Twee Engelsen
worden bij een lonkend kamermeisje op de kamer gelegd. Als Iris klaagt over geluidsoverlast, loopt haar bovenbuurman haar kamer binnen en dreigt hij bij haar in
bed te kruipen.
De volgende dag reist de groep hotelgasten verder en
kruipt iedereen weer in zijn veilige privésfeer terug.
Maar dan blijkt Ms. Froy plotseling verdwenen en besluit Iris haar te gaan zoeken. Dat is een keuze die niet
iedereen zal maken. Iris kent haar nauwelijks, maar ze
besluit de verdwijning serieus te nemen en haar te gaan
zoeken. Alle passagiers in de trein beweren dat ze de
vrouw nooit gezien hebben. Ieder heeft zijn eigen motiefje. Sommigen worden ervoor betaald, anderen willen een affaire geheimhouden, weer anderen hebben
geen zin in vertraging. Menselijke afwegingen, maar
Hitchcock attaqueert hun desinteresse. Onder het credo ‘bemoei je met je eigen zaken’ stelt iedereen zijn eigen belangen voorop. In het geval van The Lady Vanishes heeft dit haast de dood tot gevolg.

Op de vingers kijken

Rear Window en The Lady Vanishes lopen uit op dezelfde conclusie: privacy is niet het hoogste goed. Toch begrijpt Hitchcock ook de bittere noodzaak van privacy.
Dat bewijst Rebecca (1940). Joan Fontaine komt als de
tweede Mrs. De Winter op een afgelegen landgoed wonen. Haar nieuwe echtgenoot is weduwnaar en de geest
van de eerste Mrs. De Winter – Rebecca – giert door de
villa. Zij maakt nog steeds de dienst uit. De tweede Mrs.
De Winter bevindt zich in Rebecca’s privédomein, dat
gemarkeerd wordt door de bontjassen die zíj van haar
man cadeau heeft gekregen; de telefoon waar zíj altijd
mee belde; een servet met háár initialen, waar zíj altijd
haar mond mee afveegde.
De huishoudster Mrs. Danvers helpt deze herinnering
in leven te houden. Ze laat de tweede Mrs. de Winter het
ondergoed van haar voorgangster zien en meent op de
gang nog steeds Rebecca’s voetstappen te kunnen horen.
Mrs. Danvers ziet de komst van de nieuwe echtgenote ook
als een inbreuk. Op de intimiteit en de integriteit van de

herinnering aan haar vorige meesteres en haar eigen privacy. Plotseling wordt van haar verwacht een vreemd
meisje, een indringster, te bedienen in een woning die
voor haar veel meer dan een thuis is. Hitchcock laat via
Fontaine de horror zien van een gebrek aan privacy. Ze
wordt constant op haar vingers gekeken. Als ze in haar eigen werkkamer een beeldje breekt, verbergt ze het
schichtig in een la. De vrouwen zitten in elkaars vaarwater, maar willen niet voor de ander onderdoen. Ze zijn tot
elkaar veroordeeld. Slechts één van hen kan dit overleven.

Gluren

Hitchcock stuurt niet aan op een exhibitionistische wereld waar iedereen elkaar in de gaten houdt. Privacy is
essentieel voor wie heimelijk wil gluren. Het is juist
spannend, omdat je het gevaar loopt dat iemand je opmerkt. In Rear Window ervaren we hoe eng het is om
ontdekt te worden. Dit gebeurt als Lisa op zoek naar bewijsmateriaal het huis aan de overkant is binnengeglipt.
Wij, Jeff en de toeschouwer, volgen haar met de telelens.
De buurman komt thuis en betrapt haar. Lisa gebaart
achter haar rug naar Jeff naar het bewijsmateriaal dat ze
heeft gevonden: een trouwring. Dat maakt de moord
hard. Wie laat nu zijn trouwring thuis? De buurman ziet
haar seinen en zoekt met zijn ogen haar doel. Dan kijkt
hij recht in de camera. Hij ziet ons en kijkt terug. We
schrikken. De rillingen lopen ons over het lijf. Het personage Jeff zit niet meer als bumper tussen ons en de
moordenaar in. We maken een directe inbreuk op onze
privacy mee. Wij lopen gevaar. Wíj zijn betrapt.
het retrospectief

The Hitchcock Touch vindt

plaats Van 24 juli tot en met 12 oktober in EYE,
Amsterdam
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Minority Report is nog steeds een cruciale film als het gaat over
privacy-vragen: niet alleen laat hij een aantal futuristische
technologieën zien die inmiddels al lang bestaan, maar ook stelt
hij de vrijheid van de mens en de vrije wil aan de orde in een wereld
Door Rejo Zenger
die alles wil determineren.

De toekomst is nu
Predictive policing

Maar het belangrijkste middel dat de agenten van de
Precrime-afdeling in handen hebben zijn de ‘precogs’.
Het zijn drie via een ‘hivemind’, een groepsbewustzijn,
aan elkaar verbonden genetisch gemodificeerde mensen die in staat zijn om toekomstige moorden te voorspellen. De naam van het slachtoffer, het exacte tijdstip
en visuele impressies van de misdaad komen in beeld.
Het stelt de politie in staat om de moord te voorkomen
en degene die op het punt stond de moord te plegen te
arresteren. Die wordt vervolgens, zonder proces, weggestopt in een soort gestapelde gevangenis. En die enkele keer dat de precogs het niet met elkaar eens zijn
wordt dat weggemoffeld in een ‘minority report’.
Aan het fenomeen ‘predictive policing’ is inmiddels
niets futuristisch meer. Nu al laten politiekorpsen over
de hele wereld zich leiden door voorspellingen. Waar in
de film de precogs in hun dromen de aanstaande moordenaars aanwijzen, doet de Nederlandse politie het met
gigantische hoeveelheden gegevens. Op basis van cijfers
over recente inbraken, de verwachte weersomstandigheden, het sentiment op Twitter, de dag van de week en
tal van andere bronnen, wordt voorspeld waar een bepaald type criminaliteit gaat opspelen, wie de spinnen
in een crimineel web zullen zijn en wie vuurwapengevaarlijk zal worden. De software die de politie gebruikt
heet DataDetective en is ontwikkeld door het Amsterdamse bedrijf Sentient.

terwijl tegelijkertijd de burger geen risico meer accepteert. De overheid vertrouwt daarom steeds meer op de
inzet van systemen met een steeds grotere voorspellende
waarde. Systemen die gebaseerd zijn op enorme hoeveelheden gegevens, soms hoogst persoonlijke. Systemen die
uiteindelijk beslissen over het lot van het individu.
Maar hoeveel maatregelen de overheid ook neemt,
het risico op een overstroming of een terroristische
aanslag kan hooguit worden verkleind, nooit volledig
worden weggenomen. En iedere keer dat er iets misgaat
of dreigt mis te gaan, worden nieuwe maatregelen genomen. Dat voedt de onstilbare honger tot het langdurig bewaren van steeds meer gegevens, het koppelen van
steeds meer databases en steeds angstaanjagender analyses daarvan. Het resultaat is een asymmetrische
machtsverhouding tussen overheid en bedrijven aan de
ene kant en burgers aan de andere kant.

Vrije wil

1922 Dr. Mabuse, Der Spieler

Fritz Lang (2 delen)
Methode: hypnose | Angst: totale anarchie
Supercrimineel Dr. Mabuse, een meester in
vermomming en behept met krachtige hypnosevaardigheden, wil koste wat kost heerser van de
wereld worden. Kijk vooral ook naar Langs laatste
film met de veelzeggende titel: Die 1000 Augen
des Dr. Mabuse (1960).

1928 Spione

Fritz Lang
Methode: spioneren | Angst: verraad
In deze minder bekende film van Fritz Lang, wiens
criminelen vrijwel altijd alziend of alwetend zijn
(Dr. Mabuse, Metropolis), bespioneert iedereen
elkaar, met bijvoorbeeld verborgen microfoons in
een vaas.

1954 Rear Window

Alfred Hitchcock
Methode: verrekijker | Angst: voor huwelijk en
onverschilligheid over lot anderen
Rear Window is de ultieme film over voyeurisme,
zoals de verpleegster van James Stewart scherp
opmerkt: “We’ve become a nation of peeping
Toms.” Bovendien is het de ultieme film over de
filmtoeschouwer, met de immobiele voyeur
James Stewart als stand-in.

door André Waardenburg

1960 Peeping Tom

Michael Powell, 1960
Methode: filmcamera | Angst: voor het heb
ben van geen angst, en angst voor vrouwen
Ook Peeping Tom gaat over cinema en voyeurisme, over een gluurder (de onlangs overleden
Karlheinz Böhm) die in een luguber experiment
vrouwen met zijn camera (met mes) aanvalt om
hun angstige gelaatsuitdrukking vast te leggen.

1935

1934

1933

1932

1931

Surveillance: van Dr. Mabuse tot Eagle Eye

1930

1929

1928

1927

1926

1925

1924

1923

Het centrale thema van Minority Report is de vrije wil
van het individu in een situatie waarin alles al als vaststaand feit is voorspeld. “Je kunt nog steeds kiezen”,
roept Anderton de architect van Precrime, Lamar Burgess, in de slotscène toe. Vasthouden aan de voorspelling van het systeem, is een keuze. Maar in een wereld
geregeerd door algoritmen is de individuele vrijheid
zeer beperkt. De selectie die de computer uitspuugt
wordt door opsporings- en inlichtingendiensten als leidend gezien. Waar die op gebaseerd is en hoe je die kunt
Asymmetrische machtsverhouding
beïnvloeden is voor de buitenstaander onduidelijk. Kun
Naarmate onze maatschappij verder digitaliseert, zal de je als Filmkrant-journalist nog wel vrij schrijven over
politie alleen maar meer door algoritmen worden aange- films uit gebieden als Syrië en Irak als je het risico loopt
stuurd. Het surrealistische propagandaspotje voor Pre- dat er een vinkje achter je naam komt te staan? Wordt
crime uit Minority Report, inclusief verplicht kinderhet nog wel een ontspannen interview als het hebben
koortje, maakt duidelijk met welke wens het systeem is
van contact met Syrische filmmakers betekent dat de
gebouwd: maximale veiligheid en macht. Onze overheid algoritmen je misschien wel als terrorist aanwijzen?
gelooft ook in de maakbaarheid van onze maatschappij,
Kun je nog wel naar Damascus afreizen?

1922

1921

1920

1919

1918

1917

1916

“De toekomst is veel interessanter dan het verleden.
Denk je ook niet?”, vraagt de autodidactische chirurg
Dr. Eddie aan Tom Cruise in de Philip K. Dick-verfilming Minority Report (2002). Cruise loopt in zijn rol
van politieagent Anderton rond in diens geïmproviseerde en hoogst illegale medische behandelkamer. Hij wil
dat Dr. Eddie zijn ogen vervangt om niet langer herkend
te worden door alle sensoren op straat. Hoewel crime
fighter van beroep, is hij opeens als verdachte aangewezen. Zijn collega’s zoeken hem, hij zoekt zijn eigen ‘minority report’.
De meeste futuristische films schatten technologische ontwikkelingen verrassend conservatief in. Hoewel
we nog tot 2084 moeten wachten voor de werkelijkheid
van Total Recall (1990) hebben de chauffeurloze auto’s
van Google al meer dan een miljoen kilometer afgelegd
op de openbare weg. Googles autonome auto begrijpt
inmiddels fietsers die hun hand uitsteken, ontwijkt de
oranje pionnen waarmee wegwerkers hun werkterrein
markeren en stopt als een agent zijn hand opsteekt.
Die autonome auto’s rijden ook in het New York van
Minority Report waarin al zes jaar geen moord meer is
gepleegd. Hoewel het verhaal van de film zich pas afspeelt in 2054, wordt de stad veilig gehouden door politieagenten die, met een Google Glass-achtige bril op
hun neus, insectachtige robots aansturen op zoek naar
criminelen. Ze navigeren door de informatie op hun
beeldscherm zoals we nu ook al een Xbox kunnen bedienen. Om opstandige arrestanten te bedwingen hangt
aan de riem van de agenten een moderne versie van de
Taser, de Sick Stick. Het systeem waarmee de agenten
de actuele geografische locatie van een bekende verdachte achterhalen is niet wezenlijk anders dan het systeem dat men nu al gebruikt. En die irisscanners die
Tom Cruise wil ontwijken, zijn als identificatiemiddel
vandaag de dag ook al geen noviteit meer.
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If there’s a
flaw, it’s
human.

Big data en
algoritmen
zijn de precogs van nu

Hoe bewijs
je dat je een
toekomstige
moord niet
zal begaan?

Michelangelo Antonioni
Methode: fotocamera | Angst: ineenstorting
waarnemingsvermogen van ‘objectieve’ wer
kelijkheid
Hippe modefotograaf denkt moord in park te
hebben vastgelegd maar is dat wel zo? Zijn uitvergrotingen brengen niet echt uitkomst. Epistemologische film over de onmogelijkheid de werkelijkheid objectief waar te nemen.

1971 THX 1138

George Lucas
Methode: psychofarmaca en politiestaat |
Angst: volledige uniformiteit
Debuut van de latere Star Wars-regisseur is een
dystopie over een wereld waarin emoties door
drugs onderdrukt worden, seks verboden is en
iedereen er hetzelfde uitziet en door androids in
de gaten wordt gehouden.

1971 The Anderson Tapes

Rejo Zenger werkt als onderzoeker bij digitale
burgerrechtenbeweging Bits of Freedom. Hij is
gefascineerd door technologie en de rol die

Sidney Lumet
Methode: camera, afluisterapparatuur |
Angst: onwetendheid, gebrekkige coördinatie
Staat
Crimineel Sean Connery wil een flatgebouw beroven maar weet niet dat de FBI, Belastingdienst,
politie en een privédetective zonder het van
elkaar te weten en elk met een eigen motief de
bewoners afluisteren en bespioneren.

1974 The Conversation

1955

1954

1953

technologie in onze samenleving speelt.

1952

1949

1948

1947

1946

1945

1944

De film kent nog zoveel meer parallellen met onze huidige maatschappij. Ook in 2054 is beveiligen mensenwerk. Voordat Anderton zijn operatie ondergaat vraagt
hij Dr. Eddie om hem na afloop zijn oude ogen mee te
geven. “Because my mother gave them to me.” In werkelijkheid zijn het zijn sleutels om anders afgeschermde
plaatsen, zoals zijn kantoor, binnen te komen. Kijkt Anderton in de irisscanner, dan gaan de deuren voor hem
open. Dat gebeurt verrassend genoeg ook nog ná zijn

1943

1942

1941

1940

1939

1938

1936

1937

1966 Blow-Up

Menselijke fouten

oogtransplantatie als hij als moordverdachte wordt gezocht. Je zou toch verwachten dat, zeker in zo’n hightech omgeving, alle clearances van Anderton direct zijn
ingetrokken nadat de precogs hem als toekomstig dader
aanwezen. Het blijkt een structureel probleem: Anderton’s ex-vrouw gebruikt zijn ogen nóg een keer als ze
hem in de gevangenis opzoekt.
Waarom die beveiliging niet beter was, daar kunnen
we slechts naar gissen. Misschien was er onvoldoende
nagedacht over het beveiligingsbeleid. Misschien werden de scherpe procedures domweg niet gevolgd. Het is
in ieder geval problematiek van alle tijden en daarom
moeten we altijd oppassen met geautomatiseerde controlesystemen. Collin Farrel, in zijn hoedanigheid van
auditor van het Ministerie van Justitie zoekt zulke missers: “I agree. The system is perfect. If there’s a flaw, it’s
human. It always is.”

1951

In het korte verhaal van Philip K. Dick, waarop de
film is gebaseerd, kunnen de precogs meer dan alleen
moorden voorspellen. Dat is natuurlijk een godsgeschenk voor een overheid die niets liever dan een voorspelbare samenleving wil. Want waarom zou je slechts
vlak voor de moord ingrijpen (met alle risico’s van dien,
zoals een stroomstoring met de uitval van computer
systemen tot gevolg) als je het overspel dat aan de
moord voorafging ook zou kunnen voorkomen? De
vraag is: waar houdt het dan op? Een vraag met een flinke morele component.

De film bespreekt ook het geloof in de onfeilbaarheid
van het systeem in het algemeen en die van de openbare
aanklager in het bijzonder. Een herkenbaar thema voor
de twee Puttense mannen die in 1995 onterecht voor de
moord op een 23-jarige stewardess tot tien jaar gevangenisstraf werden veroordeeld. De twee mannen beweerden altijd onschuldig te zijn, maar konden de rechters niet overtuigen. Als het al zo lastig is om aan te tonen dat je een moord niet hebt begaan, hoe lastig is het
dan om te bewijzen dat je een mogelijke moord niet zou
begaan?
In die Puttense moordzaak werd het Openbaar Ministerie tunnelvisie verweten. “In die zes jaar dat we ons
kleine experimentje nu doen, is er niet een enkele
moord in het District geweest”, zegt Burgess. Zelfs als
de toekomst vaststaat is de bewust eenzijdige visie van
de overheidsdienaar beangstigend. De enkele vaststelling dat in zes jaar tijd geen moord is gepleegd maakt de
mensen die ten onrechte door het systeem werden aangewezen, en als gevolg daarvan gevangen zijn gezet, onzichtbaar.

1950

Onfeilbaar?

Francis Ford Coppola
Methode: richtmicrofoon en bandrecorder |
Angst: dat bandopname tot moord leidt en je
zelf afgeluisterd wordt
Dé film over de ethiek van een professionele afluisteraar heeft een schitterende sleutelscène
waarin Gene Hackman uit paranoia zijn eigen
appartement stript, op zoek naar microfoons.
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06:33

Ik ben net wakker en kijk of mijn downloads van prerevolutionaire Iraanse
films al binnen zijn. Je kunt nou eenmaal niet alles in
winkels vinden. Die downloads kunnen gekoppeld worden aan mijn IP-adres – het unieke adres van mijn internetverbinding – en daarmee kunnen bij de internetprovider mijn NAW-gegevens worden opgevraagd. In
februari daagde het Amerikaanse productiehuis Voltage
Pictures nog tientallen Amerikanen voor het gerecht
voor het downloaden van Dallas Buyers Club. Inmiddels
is het een van honderden lopende rechtszaken die de industrie tegen individuen voert.

07:16
Sinds The Matrix weet je als filmlief
hebber dat privacy een farce is omdat je
toch alleen maar ergens in een cocon
energie ligt te produceren voor onze
overheersers, de machines. Maar waar
gaat het nog meer mis met de privacy
van de gemiddelde filmliefhebber?
Een dag uit het leven van R.

1979 Winter Kills

William Richert
Methode: samenzwering | Angst: onzichtbare
moordenaars, de doofpot
Samenzweringsthriller, naar een boek van
Richard Condon (The Manchurian Candidate), is
allegorie op de moord op John F. Kennedy. Wie is
de dader? Was het één schutter of waren er
meerdere betrokkenen? Zal het mysterie ooit opgelost worden? Met Jeff Bridges en John Huston.

1980 Death Watch / La mort en direct
Bertrand Tavernier
Methode: Geïmplanteerde camera in brein |
Angst: sensatiemaatschappij
Roddy (Harvey Keitel) is een vrijwilliger met een
direct in zijn brein geïmplanteerde camera en
stiekem filmt hij de doodstrijd van zieke Romy
Schneider voor een experimenteel tv-programma, die vergeefs denkt ergens ver weg rustig te
kunnen sterven.

08:44

In de trein log ik met mijn iPhone in op
iTunes om de soundtrack van Dirty
Dancing te kopen. Dat wordt geregistreerd. Dat ik de
trein nam, en hoe laat, is natuurlijk via mijn OV-chipkaart ook al vastgelegd en langdurige bewaard. Als ik
ook nog even surf, kijken advertentienetwerken mee
(via zogenaamde universally unique device identifiers of
UUID’s die mijn toestel identificeren) zodat ze me ‘relevante’ advertenties kunnen aanbieden. Tenzij je Limit
Ad Tracking inschakelt.

09:30

1983 Blue Thunder

John Badham
Methode: supergeavanceerde helikopter met
de (toen) nieuwste snufjes | Angst: technolo
gie die tegen ons gebruikt wordt; militaire
dictatuur
Piloot (Roy Scheider) komt er langzaam achter
dat de nieuwste Blue Thunder-helikopter volzit
met apparatuur om iedereen te bespioneren en
zo onder de duim te houden en tegenstanders uit
te schakelen.

1984 Nineteen Eighty-Four

Michael Radford
Methode: alziende videoschermen | Angst:
totalitaire staat
In verfilming van George Orwells duistere toekomstvisioen is de alomtegenwoordige Big Brother watching, en wel in je huiskamer. Hierin
staan ‘telescreens’ die amusement bieden maar
je tegelijkertijd bespioneren.

1975

1974

1973

1972

1971

1970

1969

1968

Op basis van mijn Facebook likes krijg ik
een stuk of tien suggesties binnen. Ik
ben toevallig net een paar dagen terug naar die epische
vertoning van Napoléon in het Ziggo Dome geweest. Die

1967

1966

1965

1964

1963

1962

1961

1960

1959

1958

1957

1956

Een dag uit het
leven van R.

Terwijl ik een half uur later in de sportschool op de lopende band ren – waar ik
trouwens niet binnenkwam zonder vingerafdruk – kijk
ik Vodafone Live TV op mijn mobiel, waardoor Vodafone kan zien waar ik ben en wat ik zie. Het zal niet lang
meer duren voordat het bedrijf me location based advertising pop-ups zal aanbieden, zoals ook al in Minority Report te zien was toen John Anderton (Tom Cruise)
langs een billboard liep waarop Lexus en Guinness
commercials hem persoonlijk aanspraken. De natte
droom van marketing. Minstens tien apps op je mobiele
telefoon weten op dit moment waar je bent.
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Atom Egoyan
Methode: videocamera | Angst: eenzaamheid,
vergetelheid
Egoyans expres in lelijk belichte televisiestijl gedraaide film gaat over verschillende manieren om
video te gebruiken: een vader gebruikt het om de
seks met zijn vrouw op te nemen – waarbij hij
oude familiefilms wist – zijn zoon filmt zijn oma,
zodat haar geschiedenis bewaard blijft.

1988 A Short Film About Love

Krzysztof Kieslowski
Methode: verrekijker | Angst: eenzaam ster
ven
Tot bioscooplengte opgerekte aflevering uit Kieslowski’s Dekalog-serie biedt fraaie paradox:
voyeurisme van jongeman, die zijn oudere buurvrouw bespioneert, leidt tot haar redding als ze
zelfmoordpoging doet. Waarna de zaken alsnog
misgaan.

16:45

In mijn mailbox vind ik een mailtje van
een Roemeens productiebedrijf. Uit de
bezoekgegevens die het filmfestival van Cannes/Rotterdam via mijn perspas verzamelt wanneer ik tijdens
het festival een persvoorstelling bezoek, blijkt dat ik tijdens de afgelopen editie een door dit bedrijf geproduceerde film heb gezien. Of ik daar even feedback op kan
geven. En misschien kan ik ook helpen bij een lokale release van de film.

16.51

ik zit in een identiteitscrisis omdat mijn
datadubbelganger – samengesteld via al
mijn Facebook likes van de afgelopen jaren – net niet
overeenkomt met het beeld dat ik van mezelf heb. Wie
is de echte R? Ik weet het even niet.

20:42

Nog even een aflevering van VEEP kijken
op betaalzender HBO. Mijn kijkgewoonten worden nauwkeurig vastgelegd.

22:17

1998 Enemy of the State
1997 The End of Violence

Wim Wenders
Methode: satelliet | Angst: geweldspiraal
Een van de plotlijnen in Wenders’ ambitieuze film
over geweld betreft Gabriel Byrne, die via een surveillancesatelliet constant een stad wil observeren om zo geweld voor eens en altijd de wereld uit
te helpen.

1995

1994

1993

1992

Voor het slapen wip ik nog even langs
Pornhub, YouPorn en RedTube. Ik log in
via mijn betaalde account, anders is het pornoaanbod
wel erg mager. Een banner vraagt vriendelijk of ik wil
helpen door AdBlock uit te schakelen, zodat ik wat meer
van de popups kan genieten. Gek genoeg blijkt vooral de
adult entertainment business gek op die dingen. Popups zijn per definitie een schending van de privacy want
je krijgt van alles in je gezicht geduwd waar je niet om
gevraagd hebt. En je krijgt ze alleen maar weg door je
computer in brand te steken.

1991

1989

Thuisgekomen leg ik op Letterboxd.com
vast welke films ik vandaag gezien heb.
God weet wat er met die informatie gebeurt. Ja, ik doe

het vrijwillig, weet ik. Maar voor elk nieuw gebruik van
mijn gegevens wil ik toch graag eerst een opt-in formulier zien. Zul je zien dat die prerevolutionaire Iraanse
films me anders toch blijven achtervolgen. Op een filmforum protesteer ik tegen de surveillancemaatschappij
in een discussie over Coppola’s The Conversation. Die
informatie is toegankelijk voor zelfs de meest klunzige
geheime diensten.

1990

16:30

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1976

1977

1987 Family Viewing

Is het inmiddels algemeen bekend dat logingegevens en
ander dataverkeer op elk openbaar wifi-netwerk onderschept kunnen worden door iedere kwaadwillende particulier? Ja toch? Nou dat dus. Nu ook in een theater bij
u in de buurt.

1988

15:00

Daarna ga ik ook nog even met mijn geliefde naar een reguliere filmvertoning.
Die date hebben we eerder op dag via sms gemaakt. Niet
alleen registreerden Vodafone en KPN gegevens over
die berichtjes, maar ook waar elk van ons toen precies
was. Al die informatie blijft een jaar lang bewaard en
kan worden opgevraagd door opsporings- en geheime
diensten. Via mijn Cineville-pas wordt in mijn online
Cineville profiel automatisch vastgelegd welke films ik
zie. Even later kus ik haar in het donker tijdens een uitzonderlijk ranzige scène. Wat iemand die achter ons zat
de volgende dag op YouTube blijkt te hebben gekwakt.
Audio en al. De camera is overal, zie daarvoor <vul titels
van een heleboel films in> en Dave Eggers’ The Circle.

1987

Bij persvoorstellingen van blockbusters wordt regelmatig gevraagd om een embargo te tekenen. Wat inhoudt
dat je er tot een vastgelegde datum niet over mag publiceren (ook niet als er in de VS al volop over wordt geschreven). Distributeurs volgen je Twitter- of Facebook-account om te kunnen controleren of je je aan die
afspraak houdt. En natuurlijk om positieve recensies te
retweeten en te liken.

Bioscoopreclamebedrijf National Cinemedia experimenteert tijdens hun FirstLook – een commercieel programma voorafgaand aan filmvertoningen in veel Amerikaanse bioscopen – met extra informatie op second
screens (tablets, smartphones en laptops). Via een aangepaste Shazam-app die het geluid van het bioscoopscherm opvangt, krijgen gebruikers extra info over de
films, tv-series en producten in FirstLook. Het zal niemand verbazen dat deze informatie – locatie gebruiker,
aangeklikte producten, etc – vastgelegd en later gebruikt kan worden voor nieuwe targeted advertising.
Het gebruik van het tweede scherm hoeft trouwens niet
op te houden als de film begint. Disney vroeg bezoekers
van hun opnieuw uitgebrachte De kleine zeemeermin en
The Nightmare Before Christmas eind vorig jaar – het
ging om een aantal testlocaties – om hun iPads mee te
brengen en een app te gebruiken die synchroniseerde
met de film. Tijdens de film presenteerde de app songteksten om mee te kunnen zingen en interactieve games
om te spelen met andere bezoekers in de zaal.

1986

Ben ik toevallig filmjournalist – wat ik
toevallig ben – en ga ik naar een persvoorstelling van grote Amerikaanse films, dan kan ik tijdens de film bekeken worden met nachtkijkers, omdat
de studio’s denken dat filmjournalisten grootleveranciers zijn van illegale CAM-opnamen. De mobiele telefoon is dan al ingeleverd bij de voor de gelegenheid ingehuurde bewaking, die iedereen ook nog even vrolijk
fouilleert op andere verborgen camera-apparatuur.

1985

11:00

Een recente Volkswagen-commercial die viral ging, laat
zien hoe simpel geregistreerd kan worden welke mobiele toestellen in de zaal aanwezig zijn. De fabrikant
maakte een commercial over het gevaar van bellen tijdens het rijden. In het filmpje verstuurt een medewerker een speciaal soort smsbericht naar de mobiele telefoons in de buurt en laat ze daarmee tegelijk afgaan. Als
iedereen naar z’n toestel kijkt, vliegt de auto op het
scherm van de weg. Dit is natuurlijk ook een manier om
location based en targeted advertising te leveren.

1984

heb ik toch geliked? Wil ik dan geen lid worden van de
Napoléon-community? En ik hou toch ook van Ziggo?
En van het Gelders Orkest dat de begeleiding deed? En
weet ik wel dat Bol.com een fijne aanbieding cocktailglazen heeft op het moment? Ik heb toch ooit cocktails
geliked?

Tony Scott
Methode: satelliet, gps, afluisteren, kleine
cameraatjes | Angst: corrupte overheid
Deze thriller werd in 1998 gezien als formulefilm
maar heeft anno 2014 voorspellende waarde: “Al
sinds de jaren veertig ligt de regering in bed met
de complete telecommunicatiesector”, zegt Gene
Hackman als gepensioneerde agent van de NSA.
“Ze kunnen je bankafschriften bekijken, computerbestanden, e-mail, en naar je telefoongesprekken luisteren.”
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Momenteel draaien er twee films over dubbelgangers in de
bioscopen – Enemy en The Double - en daar komt nu nog Despair
van Rainer Werner Fassbinder bij. Wat zegt die filmische
dubbelganger over de grote angst van het digitale tijdperk: dat
iemand er met je identiteit vandoor gaat? En dat je daarna zelf
Door Dana Linssen
helemaal niemand meer bent?

De dubbelganger als

2001 My Little Eye

Marc Evans
Methode: webcamera’s | Angst: nihilisme,
verlies van menselijkheid
Horrorvariant op het programma Big Brother bestaat uit beeldmateriaal dat schijnbaar geheel is
gefilmd door webcamera’s die in het huis filmen
waar drie huisgenoten een winter lang zitten opgesloten in de hoop een beloning van een miljoen
dollar te winnen.

2005 Caché

Michael Haneke
Methode: videoband | Angst: multiculturele
samenleving
Een mysterieuze videoband (zie ook David Lynch’
Lost Highway) zorgt voor toenemende paniek bij
een welgesteld, weldenkend echtpaar. Wie stuurde hen deze tape? En wat heeft de oorlog in Algerije ermee te maken? The return of the repressed.

ken dwaalt en zijn evenbeeld tegenkomt, denkt hij dat
het zijn spiegelbeeld is, en in een knap staaltje fysieke
komedie bewegen de beide broers zo synchroon dat ze
inderdaad wel spiegelbeelden van elkaar lijken. Ze gaan
zo in elkaar op dat ze niet eens doorhebben dat ze halverwege hun pas de deux ‘door de spiegel’ gaan en op de
plek van de ander terechtkomen en als het ware van rol
verwisseld zijn.

Identiteitskaart

2007 Das Leben der Anderen

Florian Henckel von Donnersmarck
Methode: verborgen microfoons, informanten
| Angst: totalitaire staat, verlies van mense
lijkheid
Toegewijde Stasi-agent met desolaat privéleven
raakt langzaam emotioneel betrokken bij het
kunstenaarsechtpaar dat hij afluistert. Gelukkig
is er nog ‘Die Sonate vom guten Menschen’.

2008 Eagle Eye

2014

2013

2012

2011

Die man, of vrouw, in de spiegel, is de filmische variant
van de identiteitsdief, degene die we in het digitale tijdperk nog meer vrezen dan onze voorouders de imitator,
de dubbelganger of de tweeling. Het dubbelgangermotief is al zo oud als onze literatuurgeschiedenis en de
tweeling werd in sommige archaïsche samenlevingen
beurtelings als een heilige of een bedreiging gezien.
Maar de digitale identiteitsdief hoeft niet eens op je te
líjken om zich voor je uit te kunnen geven. Dat maakt
hem zo angstaanjagend. En het feit dat hij je leven en je
identiteit kan overnemen met behulp van al die dingen
die nu juist ter bescherming van onze privacy en veiligheid zouden moeten dienen: paspoortnummers, burgerservicenummers, bankrekeningen etc. is alsof je
door het installeren van een rookalarm de kans op brand
vergroot.

2010

2008

2007

2006

2005

2004

2003

In komische films komt het regelmatig voor dat de
hoofdpersoon een ontmoeting met zichzelf in de spiegel heeft. Er zijn twee variaties: of de hoofdpersoon ziet
zichzelf inderdaad ín de spiegel, maar weet niet dat het
zijn spiegelbeeld is. Hij is ergens alleen en ziet daar,
plotseling, een ander die precies op hetzelfde moment
als hij naar zijn hoofd grijpt of aan zijn neus krabt en er
dan na de nodige grappige fratsen en capriolen achter
komt dat hij eigenlijk zijn spiegelbeeld stond te dollen.
Of, en die wordt vaker gebruikt, iemand kan denken
dat hij oog in oog met zichzelf staat in de spiegel, maar
het is in werkelijkheid iemand anders, achter een deurpost of doorkijkje, iemand die in meer of mindere mate
op hem lijkt, zoals in Charlie Chaplins Floorwalker
(1916), een van de oudste voorbeelden van de ‘mirror
routine’, waarin Chaplin niet opmerkt dat zijn spiegelbeeld een tas in plaats van wandelstok bij zich heeft.
Deze komische ‘gag’ werd geperfectioneerd door de
Marx Brothers in Duck Soup (1933) waarin Groucho’s
Rufus T. Firefly tot staatshoofd van het failliete land
Freedonia is gebombardeerd. Zijn broers Chico en Harpo worden ingehuurd als spionnen door buurland Sylvania om compromitterend materiaal over Firefly te
vinden, waarop Harpo zich als Firefly vermomt. Als
Groucho op een avond in nachthemd door zijn vertrek-

2009

Spiegel

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

Ik heb vandaag langdurig naar mijn gezicht in de spiegel
gekeken. Dat ben ik. Ik herken mezelf omdat het lijkt op
het gezicht dat me de vorige keer aankeek dat ik in de
spiegel staarde. Ik kijk naar het litteken op mijn voorhoofd. Het gevolg van een weerbarstige waterpok. Is het
duidelijk genoeg om me te identificeren? Ik kan het voelen als ik mijn ogen dichtdoe en ik herinner me de stem
van mijn oma: “Niet krabben. Straks heb je een gezicht
vol littekens.” Dus krabde ik alleen op mijn hoofd, tussen mijn haren. De waterpokken hadden me te pakken.
Ik ben benieuwd hoe mijn schedel eruit zal zien, mocht
ik ooit mijn haar verliezen, maar ook weer niet zo benieuwd dat ik de behoefte voel om mijn kop kaal te
scheren.
Als ik geen spiegel had en ik zou op een of andere
manier willen weten wie ik was, en of ik het (nog wel)
was, dan zou ik aan dat litteken genoeg hebben denk ik.
Het staat voor een herinnering die me maakt wie ik ben.
Tastbaar bewijs. Ik zou het raar vinden als het opeens
verdwenen zou zijn. En ik zou het nog gekker vinden als
ik op een dag iemand tegen zou komen van dezelfde
lengte en met hetzelfde postuur en dezelfde neus en
wangen die op dezelfde plek op haar voorhoofd ook het
litteken van een weerbarstige waterpok had zitten.

D.J. Caruso
Methode: supercomputer | Angst: alom
tegenwoordige staat
Supercomputer Eagle Eye die werkelijk alles in
de gaten houdt en controleert, een variant op
HAL uit Kubricks 2001, krijgt eigen moorddadige wil en moet worden tegengehouden. Regisseur Caruso maakte eerder Disturbia, de tienervariant op Rear Window.
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Surveilllance
Mark Cousins (The Story of Film, Life May
Be) schrijft maandelijks over film- en
beeldassociaties. Deze maand over
surveillancebeelden in de artfilm.

identiteitsdief
stray dogs

Afgelopen maand gingen er min of meer simultaan twee films over dubbelgangers in première in de
Nederlandse bioscopen. The Double van Richard
Ayoade en Enemy van Denis Villeneuve. Twee boekverfilmingen bovendien, de een naar Dostojevski, de
ander naar De man in duplo van de Portugese schrijver José Saramago. Daar komt deze maand een ander
beroemde boekverfilming bij, die van Rainer Werner
Fassbinder van Vladimir Nabokovs Despair. Fassbinders film dateert uit 1978, en is een van de weinige
films die Fassbinder in het Engels draaide. Het ziet
ernaar uit dat de gerestaureerde print die deze zomer
te zien zal zijn tevens de officiële Nederlandse première is, de film met Dirk Bogarde als de Russische
chocoladehandelaar Hermann Hermann die denkt
door zijn dubbelganger op z’n hielen te worden gezeten, had niet eerder een reguliere uitbreng.
Alle drie de boeken, en de films, gaan over de ontmoeting met de ander die een zelf is, en die langzamerhand je leven en je gezonde verstand begint over
te nemen. Enemy is het meest psychoanalytisch. De
verdubbeling die Jake Gyllenhaals Adam/Anthony
daar doormaakt, kan ook een verdubbeling in tijd
zijn. Een dissociatieve stoornis, door trauma of
grootstedelijke vervreemding, waardoor hij geen
continuïteit meer ervaart tussen verschillende periodes in zijn leven.
Richard Ayoade introduceert Jesse Eisenbergs
dubbelganger in The Double op het moment dat Simon James’ identiteitskaart dienst weigert. Vanaf
het moment dat hij niet meer kan bewijzen wie hij is
neemt James Simon zijn leven over. En niet dat alleen: James is net ietsje vlotter, gevatter en grappiger
dan Simon, of althans dan Simon denkt dan hij zelf
is. En dat is volgens Ayoade de grootste angst in het
denken over dubbelgangers en identiteitsdieven: dat
de ander een bétere variant van jezelf zal zijn, in
plaats van een spiegelbeeld dat verdwijnt als je uit

het beeld wegloopt, of een kopie die langzaam vervaagt met de tijd.

Schuimtaart

Identiteitsdiefstal is een reëel probleem. In onze echte wereld. Het komt steeds vaker voor. Bankrekeningen kunnen worden geplunderd. Paspoorten gestolen. Iemand kan er met je geld en je goede naam vandoor gaan. Maar kan ook jouw identiteit gebruiken als
dekmantel voor een misdaad, clandestiene actie, of
iets wat anderszins het daglicht niet wil, kan of mag
verdragen. Hoe meer onze samenleving erop is ingericht om ons te identificeren met behulp van nummers, foto’s, vingerafdrukken en DNA-profielen, hoe
groter de neiging om te denken dat wij slechts een
optelsom van al die ‘feiten’ zijn. En dat al die andere
dingen, of we van pudding houden of van schuimtaart, nagelbijten, gitaarspelen, dagdromen en wiskundesommen maken, blauwe ogen hebben die soms
grijs lijken als het regent en waarin gouden sterretjes
oplichten als we lachen, er helemaal niet toe doen.
In The Double is Simon bang dat iemand, de ander-die-hém-is, beter is dan hij. In de meeste gevallen van identiteitsdiefstal bestaat de angst ervoor dat
als iemand er met al je gegevens vandoor gaat, er helemaal niets meer van jezelf overblijft. Dat je dan
niemand meer bent.
Dit is niet alleen een psychologisch of existentieel
probleem, maar ook een juridisch en humaan. In
onze wereld zijn de ‘sans papiers’ zoals vluchtelingen
en illegalen bijvoorbeeld in Frankrijk worden genoemd ook niemand. Ze hebben geen status en ze
hebben geen rechten. Dat ze fysiek bestaan, en dromen en herinneringen hebben, lijkt er helemaal niet
toe te doen. Zonder papieren ben je niet eens een
tweederangsburger, je mag geen aanspraak maken op
dezelfde mensenrechten als andere mensen, je bent
eigenlijk niet langer een mens.

We zijn er volkomen aan gewend geraakt. Beelden
van surveillance-camera’s in de film. In de Paranormal Activity-films worden ze gebruikt om bovennatuurlijke verschijnselen vast te leggen. In
menig thriller roepen ze Orwelliaanse paranoia op.
Dit beeld, uit Stray Dogs van de Taiwanese
filmmaker Tsai Ming-liang, doet vermoeden dat
beveiligingsbeelden inmiddels ook van invloed
zijn op de verste oevers van de art cinema. Het is
niet zwartwit, korrelig of elektronisch, zoals het
meeste materiaal van bewakingscamera’s dat we
meestal te zien krijgen, maar het is wel, net als de
meeste van de lang aangehouden shots in Tsai’s
film, net een beetje boven ooghoogte gefilmd, en
net ietsje naast de 90 graden-as, allebei stilistische kenmerken van beveiligingsbeelden.
Tsai is een van de meest subtiele filmmakers
ter wereld. Zo’n shot is bij hem niet direct een
verwijzing naar surveillance-beelden. Maar het
neigt ernaar - de nachtelijke setting, de gelig monochrome kleurstelling dragen daar ook aan bij –
waardoor het profijt heeft van de implicaties en
associaties die surveillancetechnologie oproept:
anomie [wetteloosheid en normloosheid in sociologische en psychologische zin, zoals in de verhalen van existentialische schrijvers als Camus en
Dostojevski) en een inhumaan gezichtspunt, wat
allebei thema’s zijn in Tsai’s werk.
Zijn beste films, als Vive l’amour (1994) en The
River (1997), laten vaak in de steek gelaten mensen zien in half-afgebouwde betonnen architectuurconstructies en natuurlijk worden veiligheidscamera’s doorgaans precies op dat soort
plekken geïnstalleerd: ondergrondse parkeergarages, gebouwencomplexen, opslagplaatsen en
transitzones in het stedelijke landschap. Ze hangen daar om schuldigen te vinden, en bewijsmateriaal vast te leggen van criminele handelingen,
of om die af te schrikken.
Het briljante van Tsai is dat hij die lang aangehouden beelden, een beetje te hoog gefilmd en
uit het lood geslagen, gebruikt om het tegenovergestelde te filmen. De familie op dit beeld is
thuisloos, en leeft aan de zelfkant. Tsai wil onze
sympathie vragen voor de eenzame en verloren
zielen die hij laat zien in die massieve Aziatische
stadsconstructies waar hij zijn films vaak situeert. Hij wil dat we om ze gaan geven.
Alle beelden kunnen worden ondermijnd en
ondergraven, menselijk gemaakt, nieuw elan gegeven. Ook de ontmenselijkte beelden van bewakingscamera’s. In een shot zoals dit doet Tsai dat
subtiel, beeldschoon en met een werkelijk inzicht
in wie de mens is.
Mark Cousins
Twitter @markcousinsfilm
Stray Dogs zal dit najaar te zien zijn in de
Nederlandse bioscopen
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Hollywood
beste pleit
bezorger NSA
Van Enemy of the State tot Eagle Eye en
Minority Report hebben Amerikaanse
films ons laten wennen aan het idee dat
we constant bekeken worden.
Het NSA-schandaal van vorig jaar maakte iets
griezelig duidelijk: uit een enquête bleek dat veel
Amerikanen zich geen zorgen maakten over de
mate waarin de dienst tegenwoordig blijkbaar
toegang heeft tot hun digitale levens. Misschien
omdat ‘pre-crime’, een sciencefictionconcept van
een tijdje terug, inmiddels realiteit is.
Hollywood is al jaren bezig om ons te laten
wennen aan het idee dat ons uitgavenpatroon,
onze bewegingen en gesprekken, zichtbaar zijn
voor anderen wiens motieven we niet kunnen
kennen.
De NSA (onofficieel motto: “Niemand Zegt
Iets”) en Hollywood (onofficieel motto: “Niemand
Weet Iets”) zijn elkaar al decennialang op armlengte aan het betasten, maar na het 11 september –tijdperk werd de romance officieel, en werd
het op surveillance-gebaseerde entertainment,
van 24 tot Spooks tot Big Brother tot Person of
Interest een wereldwijd fenomeen.
In films waarin de NSA als zichzelf verschijnt
(of als het idee dat een production designer heeft
van hoe de NSA eruit ziet), is er altijd één losgeslagen NSA-agent die de enorme informatie- en
surveillancecapaciteiten misbruikt die hij tot z’n
beschikking heeft. In Enemy of the State is het de
doorgaans goed gestoorde Jon Voight die doordraait, en in Echelon Conspiracy is het Martin
Sheen. Maar die solitaire schurken misbruiken
wel altijd een schitterend en fundamenteel goedaardig spionageapparaat. Het ding zelf is moreel
neutraal, lijken die films te beweren, het zijn de
slechte mensen die er iets slechts van maken.
In Eagle Eye gaat het surveillanceprogramma
van Defensie ARIIA (autonomous reconnaissance
intelligence integration analyst – met de sexy
stem van Julianne Moore) ‘helemaal Skynet’ op
z’n gebruikers (de fictieve, zelfbewuste kunstmatige intelligentie uit de Terminator-films) door
zelfbewust te worden en via een meedogenloze
logica te bepalen dat de echte bug in het systeem
helemaal niet digitaal is – maar dat de menselijke
politieke kaste het probleem is, en dat die tijdens
de State of the Union vernietigd moet worden.
De NSA bestaat al sinds de jaren veertig en al
die tijd is men al ongerust geweest. Philip K. Dick,
beschermheilige van de Amerikaanse paranoia,
schreef Minority Report in 1956, en schiep een
wereld waarin de precrime-divisie van de politie
van Washington DC beweert misdaden te kunnen
zien voor ze plaatshebben, om ze zo te kunnen
voorkomen. In zijn verhaal All the Troubles of the
World uit 1958 voorspelde de doorgaans minder
achterdochtige Isaac Asimov een computersysteem dat veel lijkt op de Multivac die de NSA nu
gebruikt, die alle ruwe data van de wereld filtert
om inzicht te krijgen in toekomstige misdaden.
Hoe dat verhaal eindigt, kun je aan de titel zien.
We zijn hier al eerder geweest mensen, we zijn
er alleen nog nooit zo blij mee geweest.
John Patterson
John Patterson schrijft over film en woont in
Los Angeles. Deze column verscheen op 16 juni
2013 in The Guardian. Overgenomen met
toestemming van de auteur.

Tegenover de grote hoeveelheid films die identiteitsverlies voorstellen als iets, misschien lichtelijk angstaanjagends, maar toch vooral iets spannends, en omkeerbaars, staan maar weinig films die dat gevoel oproepen van niemand meer te zijn. The Pelican Brief gaat
erover, een paranoiathriller van Alan J. Pakula uit 1993
waarin rechtenstudente Julia Roberts onderzoek doet
naar de moord op twee rechters, en een nieuwe identiteit moet aannemen om achter de waarheid te komen,
omdat haar eigen identiteit door de FBI is gekaapt om
haar research te saboteren. Cyberthrillers als Johnny
Mnemonic, Total Recall en Minority Report spelen ermee. Maar het zijn de dubbelgangerfilms die ons bewust maken van de psychologische kant van de zaak.
Die is ingewikkelder dan het lijkt. Natuurlijk kun je
teruggrijpen op Freud en Lacan, die het spiegelstadium
beschreef als een belangrijke fase in de manier waarop
mensen hun identiteit vormgeven. En dat als een kind
dat zichzelf in de spiegel ziet het via die ‘dubbelganger’
zichzelf als een geheel leert waar te nemen. Maar daarna moet die dubbele ander zo snel mogelijk uit de weg
worden geruimd, zoals de Duitse satiricus Jean Paul beschreef in zijn Siebenkäs, het boek uit 1796 waarin hij de
term ‘Doppelgänger’ als een voorteken van dood en onheil muntte. Die volksmythe van de dubbelganger als
‘unheimliche’ schaduw inspireerde eigenlijk alle moderne dubbelgangerverhalen. Onze persoonlijkheid is
een geheel en uniek.

Autoscopie

In Despair interpreteert Fassbinder de persoonlijkheid
van Hermann Hermann als gedissocieerd en gespleten.
Anders dan in het boek van Nabokov waar het leven van
de Rus pas begint te wankelen als hij zijn vermeende
evenbeeld heeft ontmoet, maakt Fassbinder, die het
verhaal bovendien situeerde in het interbellum en behalve van politieke ook voorzag van homo-erotische
ondertonen, al vanaf het begin duidelijk dat Hermann
leidt aan een vorm van autoscopie, het hallucinerende
gevoel zichzelf van buiten te kunnen waarnemen.
Met behulp van zooms, spiegels, schnitts die over de
as gaan, en eindeloze shots in gangen en ruimtes waarin
ramen en deurposten werken als frames in frames, weet
Fassbinder ook stilistisch het gevoel te creëren dat Hermann in meerdere facetten uiteen is gebarsten. Despair is
een even bizar als geniaal melodramatisch psychodrama.
In het boek is het niet zo duidelijk of Hermann en zijn
dubbelganger op elkaar lijken, Fassbinder kiest ervoor
om die subtiliteit op te geven voor iets veel gevaarlijkers.
De manische dwang om zich van zichzelf te ontdoen
wordt zo geperverteerd in een obsessieve drang om zich
te ontdoen van iemand die misschien wel op hem lijkt,
maar hem ook wezensvreemd is, en daarmee niet het zelf,
maar de spreekwoordelijke ander. Met die gedachten in
het achterhoofd en de herontdekking van Fassbinder als
piekfijn stilist en Dirk Bogarde die Hermann akelig ironisch en afstandelijk neerzet en dan in plotselinge zooms
met zijn blik in je ogen priemt, is Despair een verrassend
actuele film, die een nieuw licht werpt op de vraag wie wij
zijn. In relatie tot onszelf en de ander.

Marionet

De dubbelgangerfilms laten twee dingen zien. Dat je op
het moment dat je door een, al dan niet ingebeelde ander, van je identiteit wordt ontdaan leegloopt als een

ballon. Je bent nog een lichaam, maar je bent niemand
meer. Je bent een zombie. Een marionet, zoals Krysztof
Kieslowski liet zien in een van de weinige dubbelgangerfilms over vrouwen La double vie de Véronique (1991).
Wie vandaag de dag zonder ID-kaart over straat gaat en
niet kan bewijzen wie hij is, is niemand meer. We leven
in een wereld die gelooft dat de mens iets vaststaands
en gedetermineerds is, want anders is hij niet te identificeren. Hoe zich dat tot de vrije wil, of tot (psychologische) evolutie verhoudt laat zich raden. De mens is er
psychologisch in ieder geval nog niet aan toe om zijn
identiteit als fluïde of flexibel te zien, hoewel we best
willen geloven dat we gedurende ons leven een beetje
kunnen leren en veranderen, en hoezeer rollenspelen en
avatars in cyberspace ook laten zien dat het inwisselen,
lenen of ruilen van identiteiten een optie is die we nog
niet ten volle hebben uitgepuzzeld.
Maar ze zeggen ook dat de ander, hoezeer die ook op
ons lijkt, ons in ons diepste wezen angst in kan boezemen. En dat dat misschien wel een fundamentele existentiële angst voor het zelf, voor het leven, en voor het
voorbijgaan van de tijd is. En dat er daarom – voorlopig –
altijd iets in de mens zal zijn wat raadselachtig en onkenbaar is. Al is het maar voor zichzelf. Zoals ik niet weet wie
ik zal zijn op de dag dat mijn litteken tussen twee
lachrimpels zal zijn verdwenen. Zal dan ook de herinnering aan mijn oma zijn vervlogen? Misschien zijn dat
soort dingen wel wat we integriteit van het individu en
het recht op privacy noemen. Omdat het vragen zijn. En
geen feiten.
Despair

Duitsland/Frankrijk 1978 |

Regie Rainer Werner Fassbinder | Met Dirk
Bogarde, Andréa Ferréol | 119 minuten |
Distributie Contact Film | Te zien vanaf 17 juli
Dit is het slot van een tweeluik over dubbel
gangers in de film. Deel een over The Double en
Enemy stond vorige maand in de Filmkrant en is
na te lezen op
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Surveillance art

Gezien of niet gezien worden,

dat is de vraag
De surveillancesamenleving roept vragen
op die nodig hardop gesteld moeten worden.
Door Ronald Rovers
Enter surveillance art.
En daar was weer een onderzoek waaruit blijkt dat het
mensen weinig kan schelen dat ze door geheime diensten afgeluisterd en bekeken worden. Boeiende kwestie.
Want waarom niet? In januari riep zelfs landelijk Officier van Justitie Cybercrime Lodewijk van Zwieten in
nota bene het achtuurjournaal, sirene van de natie, de
Nederlandse bevolking op om hun webcams af te plakken. Geen idee tot hoeveel mensen de ernst van die opmerking is doorgedrongen, maar het betekent dat je in
je eigen huis niet veilig bent. Van onschuldig tot het tegendeel bewezen, verkeren we nu in een permanente
staat van nog niet schuldig.
Omdat berichten over schendingen van privacy bijna
dagelijks verschijnen – op de ochtend dat ik dit schrijf
blijkt Facebook de tijdlijn van gebruikers te manipuleren met negatieve berichten om te zien of dat de stemming van hun posts in de week erna beïnvloedt – en politie en geheime diensten ongekende wettelijke vrijheid
hebben om met steeds complexere instrumenten te spioneren, is het op z’n minst nodig dat die vragen hardop
gesteld worden.
Enter surveillance art.

Geen objectieve waarheid

Het gaat al lang niet meer om de vraag waar de camera is.
Installaties als Nosy uit 2006 van Christian Moeller, dat
willekeurige opnamen van voorbijgangers maakte en die
in bitmaps op gebouwen projecteerde, zijn achterhaald
en kinderlijk onschuldig. Surveillancecamera’s zijn er,
duizenden in elke stad, om het nog maar niet over onze
mobiele telefoons te hebben. Het gaat om iets anders. In
The Conversation liet Francis Ford Coppola in 1974 al
zien dat meekijken en afluisteren altijd gemankeerde observaties zijn. Dat is een veel belangrijker besef: dat audio en video geen objectieve waarde hebben maar afhankelijk zijn van perceptie. Dat gaat om meer dan camera’s alleen, het heeft met de fundamentele ambiguïteit van beelden te maken. Hersenscans, vooral fMRI of
functional magnetic resonance imaging, vertonen nog
steeds dat ene grote mankement: zien dat er iets gebeurt
tijdens een bepaalde hersentaak en zien waar dat gebeurt, wil nog niet zeggen dat je begrijpt wát er gebeurt.
Precies wat hordes filmmakers, Michelangelo Antonioni
in 1966 met Blow-Up bijvoorbeeld, maar recent ook de
Duitse filmmakers Christian Petzold, Christoph
Hochhäusler en Dominik Graf met Dreileben lieten zien.
Dat de waarheid onzichtbaar is, dat in het brandpunt van
de lens altijd een blinde vlek zit.
Zien is dus niet geloven. Of zou dat in ieder geval niet
moeten zijn. We moeten ons altijd afvragen wie ziet en
wat geloven dan is, blijkt uit het verontrustende Low
Definition Control uit 2011 van de Oostenrijker Michael
Palm. Strikt genomen geen surveillance art maar een
documentaire, die laat zien hoe camera’s in de openbare
ruimte steeds meer onbemand zijn en controleren via
algoritmes die werken met patroonherkenning. Blijft u
in een winkelcentrum langer dan dertig seconden stilstaan – bijvoorbeeld – dan laat de computer een alarm
afgaan. Omdat bijna niemand zo lang stil staat, dicteert
het patroon (lees: big data) dat u een afwijking bent en
daarmee een potentieel risico.
Surveillance art laat zien dat de ‘conversatie’ zich
niet langer veilig op het bioscoopscherm in een fictiefilm afspeelt, maar dat we daar midden in zitten. Alleen
krijgen we nooit te zien wie onze gesprekpartner is. Een
paar recente voorbeelden om een idee te geven.

Coversnitch

In april werd bekend dat kunstenaars Kyle McDonald en
Brian House met Coversnitch, een apparaat dat minder
dan honderd dollar kostte, gesprekken in openbare
ruimtes afluisterden, de audio via Amazons Mechanical
Turk lieten uitwerken en direct naar het @coversnitch
twitteraccount stuurden. Hun doel: vragen stellen over
wat openbare versus privéruimte nog betekent in een
tijd waarin alles opgevangen en uitgezonden kan worden. De Duitse fotograaf Jens Sundheim vond online

vierhonderd webcamera’s met live verbinding, ging ze
allemaal langs en poseerde voor de lens. Het project
heet Der Reisende. Interessanter dan de aanwezigheid
van die camera’s is dat Sundheim door de politie in New
York ondervraagd werd toen hij voor een verkeerscamera poseerde. Dat wil zeggen, hij week af van het patroon.
Sarah Zimmer en Kim Brickley bieden in het Proceed
project voorbijgangers in een drukke straat in Philadelphia gratis selfies aan, bewerken die en zetten ze online. De vraag: hoeveel informatie willen mensen over
zichzelf weggeven? Dat weten we al: veel. Zie Facebook.
Het wachten is op een kunstenaar die onze foto’s daarvan afplukt en gebruikt.
Nog steeds kleeft aan zulke projecten een zekere onschuld. Want wat als de camera – net als Facebook –
niet alleen kijkt, maar stuurt, manipuleert en gevolgen
aan de beelden verbindt?

Harun Farocki

De Duitse filmmaker Harun Farocki maakt al veertig
jaar films en installaties die de relatie tussen macht en
het beeld bevragen. Denk even terug aan de eerste Golfoorlog toen de beelden vanaf een raket die inzoomde
op z’n doel en dat vervolgens vernietigde triomfantelijk
de wereld over gingen. Die zetten Farocki aan tot zijn
Eye/Machine serie waarin hij suggereerde dat explosieven binnenkort alleen nog een allerlaatste stap zijn. Belangrijker is het om een beeld van de vijand te krijgen en
het manipuleren van het beeld dat die vijand van zichzelf heeft.
C3I heet dat: Command, Control, Communications
and Intelligence. Het omvat militaire beeldtechnieken
zoals wereldwijde tactische waarschuwingssystemen,
gebiedssurveillance met seismische, akoestische en radarsensoren, en communicatie van de vijand monitoren
en verstoren. Zoek online maar eens naar het Tempest-project. Hoe vinden die beeldtechnieken hun weg
naar het civiele leven, vraagt Farocki zich vervolgens af.
Het verlies van het authentieke beeld is dat al genoemd, want er komt geen menselijk oog meer aan te
pas. Met als gevolg dat de mens geen getuige meer is van
zijn eigen geschiedenis. Die technologieën leveren immers ‘beelden’ op die alleen in het netwerkbrein van
computers bestaan.
In een recent artikel in de European Journal of Media
Studies schreef de auteur dat Farocki’s werk laat zien
dat we ‘van het disciplinemodel van Foucault naar het
controlemodel van Deleuze gaan’. Met andere woorden
de wetenschap dat we constant onder surveillance zijn,
creëert een samenleving die zichzelf censureert. Waarin patronen van beweging en gedrag en misschien ook
wel van denken – een afgeleide van uw gedrag online –
leidend zullen zijn en afwijkingen onmiddellijk opvallen. Dat u het weet.
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Denken staat vrij?

Dat dacht je maar
Je moet er niet aan denken, dat iemand alles kan weten wat je
denkt. Sciencefictionfilms als Scanners, The Dead Zone en X-Men
voeren angstaanjagende telepaten op wier superkrachten
griezelig dicht in de buurt van de nieuwste surveillancetech
nieken komen. Wat betekent het als iemand alles van je kan
Door Mariska Graveland
weten en je diepste geheimen kent?
‘Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten’, dichtte Willem Kloos in 1894. In zijn gedachten was hij vrij,
verheven als een god. Maar je kunt die eerste zin van zijn
beroemde sonnet ook anders lezen: alleen in het diepst
van zijn gedachten had hij de vrijheid om dit te denken.
Wie nadenkt over de grenzen van privacy stuit al snel op
de muren van het laatste bastion: je eigen gedachtewereld. Althans, je denkt dat je gedachten privé zijn. Daar
blijft iedereen van af. Maar zijn ze wel zo van jezelf? Ze
worden beïnvloed door talloze factoren van binnenuit
en buitenaf. Zo is in het recente boek Waarom we voelen
wat we voelen van hersenwetenschapper Giovanni Frazzetto te lezen dat men via minieme zweetsporen onbewuste emoties kan meten, die eerder actief zijn dan
zichtbaar gedrag of gevoelde verlangens. Zo kijkt de
technologie in het diepst van je gedachten.
Ook van invloed op je denken zijn gedragspatronen
die ingegeven zijn door overlevingsmechanismen. Zo is
vermijding of iets lijdzaam ondergaan een nuttige overlevingsstrategie in een crisissituatie, maar die strategie
kan zo zijn ingesleten dat hij ook later in je leven in minder nuttige situaties de kop opsteekt. Zulke gedragspatronen zijn vaak ook weer te doorbreken. De vraag die
daarna kan rijzen is: was je wel echt wie je denkt dat je
was, als je alledaagse gedrag blijkbaar kan worden gestuurd door een overactief oerinstinct?

‘Privacy is diefstal’

Hoe kneedbaar je gedachtes ook zijn, toch voelt voor de
meeste mensen gedachtelezen als de ultieme inbreuk op
je privacy. Wat betekent het als iemand alles van je kan
weten en je diepste geheimen kent? Mensen hechten
aan hun privacy uit principe, schaamte, onzekerheid of
introversie. Weinigen zullen helemaal transparant willen zijn, ook al werd er in Dave Eggers’ socialmedia-roman The Circle (2013) in extremo geredeneerd dat ‘privacy diefstal is’ omdat je zo anderen de kans ontneemt
om van jouw ervaringen te leren en te genieten.
Het werkelijke motief achter transparantie is preventie: als je weet dat iedereen meekijkt, ga je je gelijk
wenselijker gedragen. In de nabije toekomst zullen satellieten, drones en Dropcam alles wat er op de wereld
gebeurt 24/7 registreren, zodat er kan worden teruggespoeld en ingezoomd op alles wat zich op aarde af-

speelt. Maar wat iedereen dénkt is vooralsnog door
geen drone te achterhalen. De vrees is wel dat Google
Glass uitgerust zou kunnen worden met emotieherkenning, zodat je zelfs je gevoelens niet meer kan verbergen. Niet voor niets is het recht om onzichtbaar te zijn
een groeiende behoefte, zie ook de roman Het verdwijnen van Robbert van Robbert Welagen, waarin een
schrijver zonder iets te zeggen huis en haard verlaat om
in een onooglijk Duits stadje een zo onzichtbaar mogelijk leven te leiden.

Prothese

Het vooralsnog fictieve idee van gedachtelezen levert in
ieder geval wel uitstekend filmmateriaal op, hoewel in
veel sciencefictionfilms meer de nadruk ligt op de sensationele mogelijkheden van gedachtelezen dan op de
sociologische of psychologische kant ervan. Toch is het
verleidelijk om in deze tijd, waarin de duistere keerzijde
van de digitale revolutie steeds duidelijker wordt, gedachtelezen als metafoor voor de informatiemaatschappij te zien.
In David Cronenbergs Scanners en The Dead Zone
zijn de hoofdpersonen behept met telepathische krachten. Cronenberg voert in Scanners voor het eerst een
groot bedrijf en het militair-industriële complex op als
aanstichters van psychobiologische verschrikkingen.
Cronenberg zag als een van de eersten hoe mens, machine en bedrijven versmelten en één netwerk vormen,
wat hem tot een profetische filmmaker maakt. De laatste jaren is steeds duidelijker geworden dat we onze privacy opgeven door onbewust of vrijwillig ons leven te
delen met allerlei bedrijven en bijbehorende algoritmes.
De mens heeft voor zijn overleving nu eenmaal protheses nodig, in dit geval de computer, want ons lichaam is
relatief beperkt.
De digitale revolutie is een prothese die minder knelt
dan de industriële, want iedereen geniet maar al te
graag van de mogelijkheden die de technologie ons
biedt om je brein te verlengen en je te verplaatsen zonder van je stoel op te hoeven staan. Maar dat je zoekresultaten als handelswaar op de advertentiemarkt komen, is eigenlijk een verkapte vorm van gedachtelezen.
In Scanners ontploft het hoofd van de man die door
een telepathische scanner wordt ‘gelezen’, terwijl wij

ons vandaag de dag lijdzaam laten doorlichten. We onderwerpen ons vrijwillig.

Bakstenen muur

Onze privégedachtes zijn ook de prooi in films als Village of the Damned, Minority Report, X-Men, Bis am Ende
der Welt, What Women Want en de tv-serie True Blood.
In Village of the Damned (1965) kunnen de witharige
kinderen niet alleen gedachtelezen maar mensen ook
hun wil opleggen. Een professor wil met een tijdbom
een einde maken aan hun kwaadaardige invasie. Om te
voorkomen dat de kinderen zijn plan ontdekken door
zijn gedachten te lezen, denkt de professor enkel nog
aan een… bakstenen muur. Mindfulness avant-lalettre.
In What Women Want kan Mel Gibson de ware gedachtes van vrouwen letterlijk horen en de versierder
staat te springen om daar zijn voordeel mee te doen.
Maar wil je wel weten wat anderen allemaal over je denken? Een omgekeerde variant is de stem van professor
Xavier die in andermans hoofd kruipt in X-Men. Gedachtelezen wordt zelden als iets moois voorgesteld,
misschien omdat mensen bang zijn voor hun gedachten
en die van anderen.
Een klassieker die daar serieus op doorgaat is Tar
kovski’s Stalker, met de geheime ‘Kamer’ in de mysterieuze ‘Zone’ als plek waar je diepste verlangens materialiseren. Die onbewuste innerlijke wensen zijn vaak banaler dan men zou willen. Een van de bezoekers van de
Zone is dan ook bang dat hij het verkeerde wenst, net als
de man die ooit de Kamer bezocht om een zieke te redden, maar terug uit de Zone ontdekte dat deze was overleden, en hijzelf plotseling rijk was geworden. Misschien is de mens er wel helemaal niet aan toe om alles
van zichzelf te weten en loopt zijn psychologische evolutie sterk achter bij de technologische.
Inmiddels bestaan er daadwerkelijk technieken
waarmee je een beeld in iemands hoofd (bijvoorbeeld
een plaatje van een dier) letterlijk kan visualiseren, iets
waar Wim Wenders in Bis am Ende der Welt mee speelt.
Dus misschien is de materialisatie van gedachtes over
een tijd helemaal geen sciencefiction meer. Als die toegang maar een vrije keus blijft, want daarin schuilt de
angst voor gedachtelezen: het verlies van controle.
In The Truman Show is dat idee tot in het extreme
doorgevoerd. Jim Carrey speelt hierin een man die zonder dat hij het weet de hoofdrol heeft in een realityserie
over zijn leven, waarin alles een decor is. Terwijl hij
dacht dat hij een vrije wil had, blijkt hij tot in de kleinste
details te worden gestuurd door een alwetende regisseur. Uiteraard verzet hij zich en weet hij zich te bevrijden, zodat de geruststellende boodschap is dat je toch je
eigen leven in de hand hebt. Was dat maar waar.

scanners Filmkrant 
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Hollywood en Big Data
De filmbazen in Hollywood zetten alles op
alles om de gedachten van hun publiek te
lezen: met behulp van Big Data proberen
ze kijkgedrag te voorspellen in de eeuwi
ge jacht op hits.
Netflix en Amazon maken er geen geheim
van: door opslag en analyse van de gegevens
van hun gebruikers proberen ze in hun beleid
steeds vraag en aanbod maximaal op elkaar
aan te passen. Big Data zijn dus big business.
Maar wat zijn (of is) het paraplubegrip Big
Data precies? Het verzamelen van data is
niet nieuw. Grote bedrijven hebben het altijd
gedaan om klantprofielen te maken en hun
producten te verkopen. In de wetenschap
worden data verzameld om patronen te analyseren en voorspellen. De overheid gebruikt

ze om de bouw van wegen en ziekenhuizen te
plannen. Maar dankzij de opkomst van internet en sociale media zijn Big Data zo groot
geworden, dat het verzamelen ervan een doel
op zich lijkt te worden. In zoveel gegevens
moet altijd wel ergens een kern van waarheid
over iets gevonden worden, lijkt de gedachte.
En ook de filmindustrie ontsnapt er niet aan.
Nog niet zo lang geleden hadden filmproducenten niet zo heel erg veel middelen in
handen om het succes van een film te voorspellen. Recensies, verkochte kaartjes, en
reeds behaalde resultaten die geen garanties
voor de toekomst gaven. “Nobody knows
anything”, is de beroemde uitspraak van producent William Goldman, om aan te geven
dat niemand in de filmbizz met zekerheid
wist wat zou aanslaan bij het filmpubliek.

Maar dat was toen. Nu zijn er de Internet
Movie Database die de favorieten en zoekresultaten van z’n gebruikers bijhoudt, Twitter, Facebook en andere sociale media waar
films getagd worden, en zijn er gekoppelde
kassasystemen, VOD-platforms die precies
kunnen bijhouden hoe, waar, wanneer en
hoe lang mensen naar hun producten kijken.
Even op pauze gedrukt om een kopje thee te
zetten? Netflix weet meteen of dat voor of na
de 38ste minuut is waarin Dr. Gregory House
zijn beroemde ‘openbaring’ hoort te krijgen
en of ze daar scenariotechnische conclusies
uit moeten trekken. De streaming gigant zet
op grond van data-analyse zelfs verschillende trailers in voor mannen (met de vrouwelijke ster) en vrouwen (met de mannelijke
held).
De Hollywood-studio’s gebruiken data-analyse zoals twittersentimenten, het
aantal clicks dat een trailer krijgt, hoe vaak
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een titel of ster in zoekmachines wordt ingevoerd en aantallen verkochte kaartjes voor
strategische beslissingen rondom de productie, casting en marketing van nieuwe
films. De schaal is groter dan ooit tevoren, en
door de constante stroom aan nieuwe digitale gegevens kunnen beslissingen bijna in ‘real
time’ worden genomen. Blijkt een ster in een
andere film ‘box office poison’? De kans is
groot dat hij direct van de set wordt gehaald.
Volgens de Adobe Digital Index – al enkele
zomers bezig met filmsuccessen (met succes) voorspellen – zal het deze zomer gaan
om – in volgorde van Nederlandse uitbreng
– The Raid 2, The Fault in Our Stars, Transformers 4, The Purge 2 en Guardians of the
Galaxy. Inderdaad: bijna allemaal vervolgdelen in succesvolle franchises. Wat dat betekent voor inventiviteit en innovatie laat
zich raden.

DL
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Previously Unreleased

School’s Out for Summer
Ook deze zomer zijn er in EYE weer
opmerkelijke festivalsuccessen en
andere pareltjes te zien die de
Nederlandse bioscopen niet eerder
haalden.

harmony lessons

Wraak in
Kazachstan
Dankzij al die Amerikaanse FBI-films weten
we dat jongetjes die wrede spelletjes met insecten spelen hoogstwaarschijnlijk voor
psychopathische seriemoordenaar in de
wieg zijn gelegd. Maar kinderwreedheid
heeft zoveel meer kanten. Dat de grens tussen sadisme en nieuwsgierigheid dun is, en
dat we een schooljongen die insecten elektrocuteert enger vinden dan een kat die met
een muis speelt zegt waarschijnlijk ook wel
iets over hoe natuur en cultuur in onze
maatschappij met elkaar op gespannen voet
zijn komen te staan. De Kazachse regisseur
Emir Baigazin gebruikt het als metafoor voor
zijn kijk op hoe zijn land moet zien te overleven na de ineenstorting van het Sovjet-rijk.
Harmony Lessons is een superstrak gefilmde
magisch-realistische slow-wraakthriller
waarin de hiërarchische structuur van een
ouderwetse en corrupte school langzaam
wordt onttakelt. Sterke tegenstellingen tussen poëtische beelden en een ontnuchterende sociale realiteit.
Harmony Lessons Kazachstan, 2013 | regie Emir
Baigazain | Engels ondertiteld | vanaf 3 juli |
Met op 3 juli om 19.00 uur een introductie door
Dana Linssen

Zwemparadijs
Nostalgia
“Oh mijn god, ik was van plan mijn jongste
zoon Duncan te noemen, maar mijn echtgenoot vond het te nerdy, maar bij jouw past
die naam prima.” Aangenaam kennis maken
met de nieuwe buurvrouw. Buurvrouw, Duncan, Duncan, buurvrouw. Duncan is veertien, tussen servet en tafellaken. Hij is door
zijn moeder en kersverse stiefvader meegesleept naar zijn zomerhuisje in New England,
waar zo’n beetje iedereen lijkt te hebben besloten dat hij niet deugt. The Way Way Back
is zo’n typisch Amerikaanse lofi-komedie in
de stijl van Little Miss Sunshine en Juno,
waarin we sympathiseren met underdogs en
beautiful losers. Behulpzaam bij Duncans
coming-of-age is Owen (eindelijk weer eens
een fijne rol voor Sam Rockwell), de eigenaar
van het Water Wizz zwemparadijs, waar volgens de overleden eigenaar niets aan de moderne tijd mocht worden aangepast. Want
dat is natuurlijk wel de retro-boodschap die
in de indie-komedies van dit genre doorklinkt: er is een utopisch verleden waarin alles
beter was.
The Way Way Back VS, 2013 | regie Nat Faxon &
Jim Rash | Nederlands ondertiteld | vanaf 10 juli
| Met op 10 juli om 21.15 uur een introductie door
Ronald Rovers
the way way back

soldate jeannette

stad-platteland tweeluik maken we kennis
met een ogenschijnlijk welgestelde Weense
die het ene moment dure jurken koopt om ze
in een vuilniscontainer te gooien, en het andere in een dure Burberry-jas zonder te betalen de winkel uitloopt en haar ouwe kloffie
in het pashokje achterlaat. En kijken naar
haar in strakke, afgesneden kaders geportretteerde gezicht helpt ook al niet, want
kijkt ze onaangedaan, of krult er daar een
verneukeratief lachje om haar lippen? Regisseur Daniel Hoesl werkte als assistent van
Ulrich Seidl aan diens Paradies-trilogie,
maar Soldate Jeannette is duidelijk Seidl 2.0.
De film zit vol met filmische referenties aan
Godard/Dreyer en Chantal Akermans huisvrouw-klassieker Jeanne Dielman. Is Fanni
een moderne Jeanne Dielman? En waarom
verbaast het ons helemaal niets dat de muziek die het beste bij haar past de technoscore van Queen of Noise Bettina Köster is?
Soldate Jeannette Oostenrijk, 2013 | regie
Daniel Hoesl | Engels ondertiteld, vanaf 17 juli |

zien. De film is op veel punten een archetypische high school-film: de sportjongens, de
blowers, de mooie meisjes die sigaretten roken in de toiletten, de cynische leraren, de
nerds van de redactie van de schoolkrant, het
is nu niet anders dan in 1993 en in 1993 niet
anders dan in 1976, het jaar waarin de film
gesitueerd was (en wat Linklater de gelegenheid gaf om een waanzinnig nostalgische
soundtrack samen te stellen met Alice Cooper – School’s Out – Aerosmith, Kiss, Ted
Nugent). In 1976 vierde men ook het 200-jarige bestaan van de VS, en de Amerikaanse
Droom vormt het rouwrandje van de impressionistische film die zich gedurende een
avond en nacht afspeelt. De vakantie is begonnen, de kinderen moeten hun toekomst
tegemoet zien, maar nog één keer feesten of
voor de eerste keer kussen. Met tal van klassieke rollen, met name Wiley Wiggins’
freshman Mitch en de ultieme stoner Slater.
En massa’s later beroemd geworden acteurs
als Ben Affleck, Matthew McConaughey,
Milla Jovovich en Adam Goldberg.

Met op 17 juli om 19.15 uur een introductie door
Jos van der Burg

Technopop
meets Ulrich
Seidl
Een van de Tiger Award-winnaars van het
afgelopen Filmfestival Rotterdam. Droogkomisch portret van de mysterieuze Fanni. Is
ze een oplichtster of een slachtoffer van de
economische crisis? En waarom zijn we toch
allemaal zo geobsedeerd door geld? Via een

School’s Out
for Summer
Het is bijna niet te geloven dat Dazed and
Confused destijds aan de Nederlandse bioscopen voorbij is gegaan. Maar het is toch
echt zo. Hij beleeft pas deze zomer zijn officiële Nederlandse bioscooppremière maar
voelt nog net zo fris en nieuw als in 1993,
toen Amerikaan Richard Linklater een semi-autobiografische hommage aan zijn high
school-jaren bracht. Een mooie double bill
dus met zijn nieuwste Boyhood, die deze zomer ook in de Nederlandse bioscopen is te

Dazed and Confused VS, 1933 | regie Richard
Linklater | Nederlands ondertiteld | vanaf 7
augustus | Met op 7 augustus om 21.30 uur een
introductie door Joost Broeren
Voor meer informatie en reserveringen zie

eyefilm.nl

dazed and confused
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The Reunion

Die heerlijke vroegere schooltijd

Wie niet van schoolreünies houdt, omdat
iedereen geforceerd aardig staat te doen, moet
naar The Reunion gaan. De Zweedse kunstena
res en regisseur Anna Odell rekent hard af met
haar vroegere klasgenoten. door Jos van der Burg
Woede en wraak zorgen soms voor mooie dingen. Anna
Odell was diep beledigd toen ze hoorde dat haar klasgenoten van twintig jaar geleden zonder haar een reünie
hadden gehouden. Zij was als enige niet uitgenodigd.
Het riep bij haar acuut haar akelige schooltijd in herinnering, waarin ze altijd het pispaaltje was. Ze werd gepest en vooral genegeerd door haar medescholieren.
Odell zag een mooi wraakproject voor zich. Haar film
The Reunion begint met een bijna drie kwartier durende
fictiefilm over wat Odell gedaan zou hebben als ze wel
was uitgenodigd voor de reünie. Het levert een tamelijk
hilarisch portret op van een klasreünie, waarin Odell als
iedereen gezellig aan tafel zit te eten in een speech
venijnig uithaalt naar haar vroegere pestkoppen. Herinnert iedereen zich hun schooltijd als een verrukkelijk
onschuldige tijd? Odell slingert hen in het gezicht dat

kort

het voor haar een hellevaart was, omdat zij het doelwit
van grappen en pesterijen was. Enals ze dat soms niet
was, werd ze simpelweg genegeerd.
Ultiem vernederend was dat de hunk van de klas net
deed of hij verliefd op haar was, waarna hij haar voor het
oog van de hele klas de grond intrapte: dacht ze nu werkelijk dat een prachtig mens als hij verliefd zou worden
op een sufkop als zij? De tegenwerpingen van de pestkoppen op de reünie dat ze toen nog maar kinderen waren en dat Odell hun gezellige feestje niet moet verstieren, doen haar ontploffen, waarna ze er tierend en
schreeuwend uit wordt gegooid.
Na dit fictiedeel, waarin Odells tafelspeech herinneringen oproept aan Festen, volgt een quasi-documentaire, waarin Odell vroegere klasgenoten telefonisch
uitnodigt om de fictiefilm te komen zien en hun reactie
erop te geven. Het levert ongemakkelijke telefoongesprekjes op met mensen die geen zin hebben in een confrontatie met haar. Mogelijk zijn ze bang voor Odells reputatie van controversiële kunstenares, die zij in 2009
kreeg toen zij als afstudeerproject van de kunstacademie op een brug klom en suggereerde dat zij zelfmoord

How to Train Your Dragon 2

Dean DeBlois | Hiccup en Toothless ontdekken
een grot waar honderden wilde draken wonen die
geleid worden door de gemaskerde Dragon Rider.
Te zien vanaf 2 juli
Sterke sequel. 

The Raid 2

Gareth Evans | Hoe die hachelijke martial
arts-explosie van The Raid Redemption te overtreffen? Met nog meer martial arts. En machetes
en hamers. Op de momenten dat de gevechten
stoppen en personages delibereren over de metafysica van loyaliteit en verraad zakt de film een
beetje in, maar who cares.  Te zien vanaf 3 juli

Oorlogsgeheimen
the raid 2

Dennis Bots | Spannende verfilming van jeugdroman van Jacques Vriens over de vriendschap

ging plegen. Volgens eigen zeggen moest de performance de belabberde stand van zaken in de psychiatrische
hulpverlening blootleggen, maar de media schilderden
haar af als een narcistische gek, die omstanders en
hulpverleners de stuipen op het lijf had gejaagd.
Wat de waarheid ook is, Odells vroegere klasgenoten
vreesden waarschijnlijk dat zij terecht zouden komen in
weer een extremistische performance van haar en
dankten voor de eer om de film te komen zien. Een paar
lieten zich niet afschrikken en kwamen wel. Het zou interessant zijn als we hen zouden zien en horen, maar
Odell laat deze klasgenoten om duistere redenen opnieuw door acteurs spelen. Dat is jammer, want The
Reunion schreeuwt om een confrontatie van Odell met
haar echte klasgenoten. Er is niets tegen het fictionaliseren van ervaringen, maar soms gaat er niets boven de
werkelijkheid.

van twee jongens die tijdens bezettingstijd onder
druk komt te staan. Niks geen ‘verdomme, daar
heb je de moffen’, maar goed acteerwerk en sterTe zien vanaf 3 juli
ke spanningsopbouw. 

The Reunion

Zweden, 2013 I Regie

Anna Odell I 88 minuten I Distributie Imagine I
Te zien vanaf 10 juli

blackmail

Encierro 3D: Bull Running in Pamplona

Olivier van der Zee | Documentaire over het
jaarlijkse San Fermín in Pamplona, wanneer deelnemers acht dagen lang met stieren door de straTe zien vanaf 3 juli
ten van de stad rennen. 

Loenatik, te gek

Johan Timmers | Patiënten Bep Brul, De Majoor,
Fats, Mevrouw De Haas en Dr. Doolittle van Loenatik zijn noodgedwongen teruggekeerd in de maatschappij nadat kliniek Zonnedael is opgeheven.
Maar als zuster Ten Hoeven ontvoerd wordt, komen ze gezamenlijk in actie.  Te zien vanaf 9 juli

Blackmail / Grand Piano

Eugenio Mira | U kent die thrillers wel die zich in
besloten ruimtes afspelen. Nou, hier is dat een
concertzaal. Net voor ’s werelds beste pianospe-
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The Fault in Our Stars

Magere Hein
jaagt op
bakvissen

De romance tussen Gus en Hazel ontwikkelt zich – in real life en via Whatsapp – als
een zoete bakvissenfantasie, waarin de jonge
geliefden steeds precies de juiste dingen
doen, zeggen en sms’en. Erg is dat niet: Ansel
Elgort is allercharmantst in zijn vertolking
van Gus. En de al net zo innemende Shailene
Woodley bewijst – na ijzersterke rollen in The
Descendants en The Spectacular Now – dat zij
als geen ander de worstelingen van jongvolwassenen invoelbaar kan maken. Soms lijkt
het er nauwelijks toe te doen dat Magere Hein
de geliefden op de hielen zit. Omdat het ook
gewone tieners zijn, die hun verkering belangrijker vinden dan hun ziekte. Maar uit-

eindelijk zal de harde realiteit toch zijn stempel op het verhaalverloop drukken.
In zijn stilistisch weinig uitgesproken regie kan Josh Boone het helaas niet laten om
de traanklieren van de kijker opzichtig te
prikkelen. Dat geldt met name voor de Amsterdamse episode. Nadat zij hier een desastreus bezoek hebben gebracht aan Hazels favoriete schrijver (een schmierende Willem
Dafoe) beklimt de doodzieke Hazel, met beademingsapparaat en al, de vele trappen van
het Achterhuis. Oog in oog met portretten
van de familie Frank beginnen Gus en Hazel
te zoenen. En dan gaan alle omstanders applaudisseren. Alles aan dit plaatje is ver-

keerd: de toeristische setting, het voyeuristische klapvee. En vooral: de gesuggereerde
parallel tussen Hazels ziekte en het lot van
Anne Frank. Het is louter aan het kloeke acteerwerk van Shailene Woodley te danken
dat de film op dit soort momenten niet gierend uit de bocht vliegt.
Fritz de Jong

The Fault in Our Stars Verenigde staten, 2014 |
Regie Josh Boone | 126 minuten | Met Shailene
Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe, Laura
Dern | Distributie Warner Bros | Te zien vanaf 10
juli

Helium

Zware jongens in vakantiepark
THE FAULT IN OUR STARS

De verfilming van de populaire tienerro
man The Fault in Our Stars doet alles om
de kijker aan het snikken te krijgen en
leunt daarbij effectief op het acteerwerk
van rijzende ster Shailene Woodley.
Love Story, Turks fruit, Sweet November,
Restless. Het zijn maar een paar voorbeelden
van filmromances die eindigen in een tragedie door toedoen van kanker. The Fault in
Our Stars, een bewerking van de populaire
young adult novel van John Green, tilt het
subgenre naar een nieuw plan. Niet slechts
één, maar beide jonge geliefden zijn getroffen door terminale kanker. De zoete tienerromance begint als de zestienjarige Hazel en
de iets oudere Gus al lang en breed met kanker zijn gediagnostiseerd. De geschiedenis
wordt verteld vanuit het perspectief van Hazel, die in voice-over haar bestaan als patiënt van sarcastisch commentaar voorziet.
Hazel lijkt te berusten in haar ziekte en het
onvermijdelijke einde. Ze maakt zich vooral
zorgen om de geliefden die ze achter zal laten. Om haar moeder te plezieren bezoekt ze,
met zichtbare tegenzin, een zelfhulpgroep
voor jonge kankerpatiënten. Aan de verhalen
van lotgenoten lijkt ze weinig te hebben. De
ontmoeting met Gus, die een been mist door
een eerdere kankerkuur, haalt echter haar leven overhoop.

ler (Elijah Wood) na jaren z’n comeback maakt,
vindt hij een briefje met dreigende taal. Speel een
onmogelijk stuk of ik doe je wat.
Te zien vanaf 10 juli

The Sopranos op Texel, maar dan met een
flinke dosis existentiële vertwijfeling.
Topcrimineel Frans Weeling duikt onder,
maar komt niet meer boven, in het over
donderende Nederlandse debuut Helium.

nu is er dus niemand, en is het de perfecte onderduikplek voor Weeling, die gezocht wordt
door een rivaliserende bende uit Nigeria.
Dat gesprekje tussen de twee zware jongens, waarin no-nonsense type John zich tegen zijn baas beklaagt over gehannes met de
gemeente rond de seksclub die hij bestiert, is
“Tering, moeje voorstellen hoe dat hier in de
tekenend voor Eché Janga’s speelfilmdebuut
zomer is. Dan wil je hier ook niet zijn, hoor”,
Helium. Zoals ook het eerdere moment op de
verzucht crimineel John. Hij ziet de mensenmeutes al voor zich, als hij met zijn zwijgzame boot naar het eiland, wanneer collega Elias
baas Frans Weeling, gespeeld door Hans Dage- belt met zijn ex: “Nee, ik had ’r vorige week,
dus jij hebt ’r deze week.” In de schaarse dialet, over de speelplaats van een uitgestorven
vakantiepark op winters Texel rondloopt. Maar logen draait het dus evengoed om alledaags-

Joost Broeren

Helium Nederland, 2014 | Regie Eché Janga | 79
minuten | Met Hans Dagelet, Manou Kersting,
HELIUM

Begin Again

John Carney | Feelgood romcom over een uitgerangeerde platenbaas (teddybeer Mark Ruffalo)
die samen met een frisse singer-songwriter (Keira Knightley) een hit wil scoren door muziek op
straat op te nemen. Zij is net haar vriendje kwijt
en hij z’n vrouw (Catherine Keener) natuurlijk.
Te zien vanaf 10 juli
Dus dat treft. 

Attila Marcel

attila marcel

heden als om de levensbedreigende plotverwikkelingen, een beetje zoals de HBO-serie
The Sopranos de familiebesognes van een
maffioso centraal stelde. Maar veel meer nog
draait het in Helium om atmosfeer, en om de
blik in de ogen van acteur Dagelet. De trip
naar Texel blijkt een keerpunt voor Weeling,
die er de nietigheid van zijn leven inziet en
dat besef eenmaal terug op de wal een plaats
in zijn onderwereldleven moet zien te geven.
Janga maakte Helium met grotendeels
hetzelfde team als zijn afstudeerfilm MO (in
2010 winnaar van de Tuschinski-prijs) en de
One Night Stand Stockholm uit 2012. Een
heel team dat vers van de Filmacademie
komt dus, maar de beperkte ervaring wordt
ruimschoots goedgemaakt door een duidelijke visie, een gevoel voor sfeer en bovenal:
de ambitie én kunde om het verhaal in beelden te vertellen. Er rammelt hier en daar wel
wat, met als belangrijkste kanttekening dat
de onderhuidse spanning die in de eerste
helft van de film zo zorgvuldig wordt opgebouwd, naar het slot toe wegebt in plaats van
tot ontploffing te komen. Maar de belofte die
Janga (en zijn aanstormende collega’s) al bij
zijn afstuderen toonde, wordt met Helium
meer dan waargemaakt. Een maker om in de
gaten te houden.

Sylvain Chomet | Eerste speelfilm van de man
achter de animatiefilms Les triplettes de Belville
en L’illusionist. De 33-jarige Paul kan niet praten
en woont noodgedwongen bij z’n twee excentrieke tantes. Zijn leven verandert als hij een manier
vindt om verloren gewaande herinneringen aan
z’n overleden ouders terug te halen.
Te zien vanaf 10 juli

Transformers: Age of Extinction

Poal Cairo | Distributie Wild Bunch | Te zien
vanaf 31 juli

dawn of the planet of the apes

Michael Bay | Een automonteur en z’n dochter
komen in de problemen als ze een ontdekking
doen waardoor ze de Autobots en de Decepticons
én een paranoïde overheidsambtenaar op hun
Te zien vanaf 10 juli
dak krijgen. 

Blended

Frank Coraci | Romkom met Adam Sandler en
Drew Barrymore en een stel kinderen in een reTe zien vanaf 10 juli
sort. 

Casper & Emma

Arne Lindtner Næss | Noors liefdesdrama voor
de allerkleinsten: Casper & Emma worden vriendjes als ze elkaar op de eerste dag van de kleuterschool intrigeren omdat ze allebei een knuffelTe zien vanaf 17 juli
beest hebben. 

Dawn of the Planet of the Apes

Matt Reeves | De apen en hun nakomelingen
dreigen opnieuw met elkaar in gevecht te gaan.
Te zien vanaf 17 juli
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Layla Fourie

Aan de leugendetector
Layla Fourie bedient de leugendetector.
Toch heeft uitgerekend zíj iets te verber
gen in dit sfeervolle drama over leugens
en angst in het hedendaagse Zuid-Afrika.
Een jonge vrouw solliciteert bij een bedrijf
dat leugendetectortests afneemt. Een zwarte
vrouw, alleenstaande moeder nog wel, in de
beveiligingsbranche: de man tegenover haar
kaart voorzichtig aan dat dat niet zo gebruikelijk is in Zuid-Afrika. “De tijden zijn veranderd”, antwoordt ze droogjes.
Layla Fourie is niet iemand die in het verleden wil blijven hangen. De Apartheid is voorbij, ze probeert een bestaan op te bouwen met
haar zoontje Kane. Zijn vader is nu met een andere vrouw en laat de zorg voor zijn kind aan
haar over. Ook daar blijft Layla niet lang bij
stilstaan. Een dode man op straat of de ver
keerde vrienden; ze dicteert Kane niet te kijken, niet te blijven hangen. Kordaat is ze,
streng, op het humorloze af. Layla spreekt alleen als ze iets te zeggen heeft. Een vrouw met
een krachtige wil en een helder moreel kompas.
Voor het afnemen van leugendetectortests
lijkt de solide Layla dan ook heel geschikt. Ze
krijgt de baan. Voor haar eerste opdracht
moet ze ver de binnenlanden in, naar een casino dat betrouwbare werknemers zoekt. Het
is een lange nachtelijke rit. Kane slaapt in de
auto. De wegen zijn onverlicht en stil. Een
paar koplampen in de achteruitkijkspiegel
maken haar nerveus. De man die opeens de
straat op rent ziet ze te laat. Een aanrijding.
Een blanke man. Wat nu?
Nergens in de film wordt de zwart-wittweedeling benoemd, maar die is overal aan-

wezig. Wanneer Layla het politiebureau binnenloopt, is het niet zo dat de blanke agenten
haar niet willen helpen. Wanneer ze aanschuift aan de eettafel van een blanke familie,
is er ook eten voor haar. Er is alleen steeds die
elephant in the room. Die enorme geschiedenis, waarover niemand meer wil praten.
Regisseur Pia Marais, geboren in Zuid-
Afrika maar tegenwoordig woonachtig en
werkzaam in Duitsland, laat je in Layla Fourie voelen hoe angst en wantrouwen op subtiele manieren nog steeds de omgang bepalen in Zuid-Afrika. De lange nachtelijke scènes en het ondoorgrondelijke spel van Rayna
Campell blijven je bij.
Veel minder geslaagd zijn de plotelemen
tjes die er ook een soort paranoia-thriller
van moeten maken. Het gedoe met een mobieltje, de plotwending waardoor iemand
anders voor de aanrijding lijkt op te draaien
en de ontknoping; het is allemaal lang niet zo
interessant als wat de film vertelt met die
paar spookachtige flashbacks van de nacht
van de aanrijding. Zwarte vrouwen die in
witte gewaden voor de autokoplampen uit
lopen. Een stervende baviaan langs de kant
van de weg, ook aangereden. Layla voelt zijn
ruwe vacht angstig trillen. Het ontluisterende van een wereld geregeerd door angst: zo
zien we haar de aangereden man nooit aanraken.
Barend de Voogd

Layla Fourie Duitsland/Zuid-Afrika/Frankijk/
Nederland, 2013 | Regie Pia Marais | 108 minuten |
Rayna Campbell, August Diehl | Distributie Wild
Bunch | Te zien vanaf 17 juli

LAYLA FOURIE

Step Up All-in

Trish Sie | Battle in Las Vegas met alle dansende
pubers uit alle eerdere Step Up-films, dus zeg
Te zien vanaf 24 juli
zo’n twaalfduizend. 
step up all-in

Despair

Rainer Werner Fassbinder | Distributeur Contact brengt Fassbinders verfilming van Nabokovs
roman na 35 jaar opnieuw in de Nederlandse bioscopen. In de hoofdrol Dirk Bogarde als Hermann
Hermann, een geobsedeerde chocolademagnaat
en sarcastische dandy die een verzekeringszwendel bedenkt om snel aan geld te komen. 
Te zien vanaf 17 juli


Planes: Fire & Rescue

Roberts Gannaway | Disney/Pixar-animatie over
Dusty het vliegtuig dat niet meer mag racen en
dus maar brandweervliegtuig wordt. En dan
Te zien vanaf 17 juli
breekt er brand uit. 

Mistaken for strangers

Mistaken for Strangers

Broederband

Roadie Tom filmde de tour van The Natio
nal, de band van zijn broer. Een muziek
documentaire wars van mystificatie en
vol broederliefde tegen wil en dank.
Het refrein van het lied van de band The National dat ook deze eigenzinnige tourdocumentaire zijn titel geeft, is een voorbode van
de onconventionele insteek van de film. De
cryptische liedtekst, een hoogtepunt van het
doorbraakalbum Boxer uit 2007, spreekt metaforisch over de moeizame overgang van
een jeugd waarin je je uniek waant, naar een
anoniem volwassen leven. “You wouldn’t
want an angel watching over / Surprise, surprise, they wouldn’t want to watch / Another un-innocent, elegant fall / Into the
un-magnificent lives of adults.”
De duistere baritonstem van zanger Matt
Berninger wordt in de muziek van The National gedragen door drums en bas van de gebroeders Devendorf en gitaarwerk van de
broers Dessner. Het is dus letterlijk een
‘band of brothers’, met uitzondering van
voorman Berninger. Daar komt verandering
in als die zijn negen jaar jongere broer Tom
vraagt om de band te vergezellen op hun Europese tour in 2010 – zij het niet als bandlid,
maar als roadie. Fervent filmer Tom (tot dan
toe vooral bedreven in amateuristische horrorwerkjes) grijpt de gelegenheid aan om een
film over de band te maken. Het resultaat is
een onconventionele muziekdocumentaire,
die wars is van de mystificatie van het crea-

The Purge: Anarchy

James DeMonaco | Ellende voor een jong stel van
wie de auto het begeeft als net de bloederige purTe zien 24 juli
ge begint. 

Rob the Mob

Raymond De Felitta | Waargebeurd misdaadverhaal over een soort Bonnie en Clyde-stel (Michael
Pitt en Nina Arianda) dat in New York alleen clubs
van de maffia overvalt. Want die doen toch geen
aangifte. Nee. Dat niet, nee.  Te zien vanaf 31 juli

Les vacances du petit Nicolas

Laurent Tirard | Op het strand, in het hotel en in
het bos, en samen met zijn vrienden, zijn familie,
de strandwacht en de zwemleraar, beleeft Nicolas een vakantie die hij nooit meer zal vergeten.
Te zien vanaf 31 juli

tieve proces waar het genre zo vaak in verzandt: voor Tom is The National gewoon het
bandje van zijn oudere broer.
Maar meer nog dan een muziekdocumentaire is de film een portret van de vertraagde
coming of age van Tom zelf. Als roadie is hij
namelijk weinig waard. Uit wat hij filmt
wordt vooral duidelijk dat het runnen van een
internationale tour, met deadlines en schema’s en Excelsheets, meer lijkt op een kantoorbaan dan de rock ’n roll-legendes doen
vermoeden. Maar intussen leeft Tom niet
naar die werkelijkheid: hij drinkt zich door de
drankvoorraad van de band heen, verzaakt
zijn plichten, verslonst zijn hotelkamers en is
constant te laat. Na diverse waarschuwingen
is de tourmanager gedwongen hem te ontslaan – het zoveelste gefnuikte project in het
leven van Tom, die als vroege dertiger nog altijd bij zijn ouders inwoont. Terwijl de eerste
helft van de film drijft op de humor in Toms
onbeholpen pogingen om een standaard documentaire te maken, toont de tweede helft
het moeizame proces om de film toch af te
maken – gesteund door broer Matt als de beschermengel die eigenlijk niet op zijn schouder zou willen zitten.
Die overgang voelt wat aangedikt, alsof
dit eigenlijk altijd al de opzet van de film was.
En de ogenschijnlijke demystificatie van het
tourleven maakt de intense concertbeelden
die de film doorspekken des te mystieker.
Wat beklijft, is het verhaal van broederschap.
Joost Broeren

Mistaken for Strangers Verenigde Staten, 2013 |
Regie Tom Berninger | 75 minuten | Met Tom
Berninger, Matt Berninger | Distributie Imagine |
Te zien vanaf 10 juli

les vacances du petit nicolas
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Fading Gigolo

Een nacht met Turturro
Lichtgewicht komedie van en met John
Turturro, co-starring Woody Allen. Met
uiteraard veel vrouwelijk schoon, zoals je
dat in een straal van vijf meter rondom
Woody Allen kunt verwachten.

zwei leben

Zwei Leben

Het nageslacht van de nazi’s
De psychologische thriller Zwei Leben
laat de ideologische verdwazing van
twintigste-eeuws Europa nog even na
schokken in een ogenschijnlijk hechte
Noorse familie.
Twee levens – die titel is een weggevertje, en
in de eerste scènes wordt al meteen duidelijk
dat Katrine (Juliane Köhler) een geheim verbergt. Ze reist incognito door Duitsland en
verbrandt archiefdocumenten die naar haar
jeugd in een weeshuis verwijzen. Wanneer ze
terugkeert naar haar gezin in Noorwegen,
omzeilt ze met een smoes de achterdocht van
haar man over dit onaangekondigde uitstapje.
Narratieve spanning wordt in Zwei Leben
niet opgebouwd via het strategisch achterhouden van informatie. Sterker nog: om de
verwikkelingen goed te begrijpen kun je vooral in het eerste halfuur van de film maar beter
geen aanwijzing missen. Wat door de vele
flashbacks, visueel nogal clichématig gemarkeerd met Super 8-beelden, nog best een toer
is. Maar daarna is het voornamelijk een kwestie van toekijken hoe ook de personages op het
doek ontdekken hoe de vork in de steel zit.
De echte spanning zit in het feit dat de
film twee perspectieven op het hoofdpersonage presenteert. Aan de ene kant is er de levendige, sportieve, succesvolle Katrine, met
een familieleven dat zo uit een IKEA-catalogus geknipt zou kunnen zijn: een stoere,
zorgzame man, een volwassen dochter en

hercules

een vitale moeder. En dan is er de vrouw die
zich op het toilet van het vliegveld in een
handomdraai een ander uiterlijk aanmeet, en
zich aan de telefoon als Vera bekendmaakt.
Kun je twee mensen tegelijk zijn? Of ben je
dan geen van beide?
Katrines harmonieuze gezinsleven wordt
op de helling gezet door een gedreven advocaat die haar en haar moeder Åse (Liv Ullmann) wil laten getuigen in een zaak rond het
Lebensborn-project, door de nazi’s in 1935
opgezet om het Arische geboortecijfer te verhogen. Een pijnlijke geschiedenis, die Åse liever laat rusten; maar Katrine heeft een nog
veel dringender reden om de zaak te schuwen.
Verpakt als psychologische thriller verbindt
Zwei Leben de twee zwartste episoden uit de
twintigste-eeuwse Duitse geschiedenis: nazi-Duitsland en de Sovjet-communistische
DDR. Als Lebensborn-kind, grootgebracht in
een armzalig Oost-Duits weeshuis, staat Katrine model voor het individu dat tot instrument van een ideologie wordt gemaakt. Dat
dat haar personage wat diffuus maakt, past
uiteindelijk weer heel goed bij de strekking
van de film.
Sasja Koetsier

Zwei Leben Duitsland, 2014 | Regie Georg Maas |
97 minuten | Met Juliane Köhler, Liv Ullmann,
Sven Nordin, Julia Bache-Wiig | Distributie
Cinéart | Te zien vanaf 17 juli

Acteur John Turturro (Barton Fink, O Brother,
Where Art Thou?), die al in meer dan zeventig
films speelde, wist zowaar Woody Allen te
strikken voor zijn zesde speelfilm. En wel
voor de rol van beginnend ‘pimp’. Allen speelt
de failliete New Yorkse boekverkoper Murray.
Tijdens het opdoeken van zijn familiebedrijf
vertelt hij zijn vriend en kersverse ex-medewerker Fioravante (Turturro) dat hem “trouwens” nog iets vreemds is overkomen. Zijn
dermatoloog vroeg hem of hij toevallig iemand wist voor een overspelig trio met haar
en een beeldschone vriendin. Murray raadde
haar aan een professional in te huren. En
dacht daarbij aan Fioravante. Murray wil wel
als tussenpersoon fungeren. Qua provisie
lijkt veertig procent hem redelijk.
Fioravante is met zijn wallen, zwakke kin
en smalle kaken mijlenver verwijderd van elk
Amerikaans schoonheidsideaal. Zijn verbazing is dus groot. Maar Murray praat hem
om, en binnen korte tijd maakt hij zijn opwachting bij de prachtige dermatoloog (Sharon Stone), die hem eerst eens solo wil uitproberen. Zal de stinkrijke femme fatale Fioravante als gigolo aanvaarden?
Maar waarom ook niet? Hij heeft “good
skin”. En al snel blijkt dat de zwijgzame Fioravante een niet voor de hand liggende, maar
toch geboren ‘ho’ is. Iemand die eenzame
vrouwen iets verschaft wat ze elders niet
krijgen – erotiek, tederheid, magie. Wanneer
het Murray zelfs lukt hem als massagetherapeut aan te smeren aan de ultraorthodox-joodse weduwe Vanessa Paradis (haar
eerste rol in een Engelstalige film) en er een
wonderlijke verliefdheid opbloeit, neemt het
verhaal een wending. Of eigenlijk: een
vrachtlading idiote wendingen, met scènes
rondom een soort chassidisch tribunaal
waar Murray terechtstaat als dieptepunt.
Fading Gigolo presenteert vanaf het begin
iets uiterst onwaarschijnlijks – prachtige
vrouwen leggen grif grof geld neer voor een
nacht met Turturro − als waarschijnlijk. Dat
is een mooi basisingrediënt voor een kome-

De dolle tweeling 3

die, hoewel suspension of disbelief zo een
flinke uitdaging wordt. Daarna stapelen de
onwaarschijnlijkheden in deze jazzy, in
warm, nostalgisch licht gefilmde komedie
zich nogal ongedoseerd op. Op zich niets mis
met onwaarschijnlijkheden, en zelfs niet met
het vlak en flauw neerzetten van bijvoorbeeld vrouwen (die enkel gezien willen worden door mannen) en ultraorthodoxe pijpenkrullenjoden (die te veel lachen verdacht
vinden), maar helaas is Fading Gigolo een
film waarin vele sliertjes verhaal samen maar
geen spaghetti willen worden. Erger nog, het
is een komedie die maar niet grappig wordt.
Jammer, want Allen speelt de neurotische,
opportunistische, praatzieke wisecrack
Murray los en levendig, en ook Fioravante is
mooi als zwijgzame, meegaande, onpeilbare
man. Hoewel merkwaardig gecast, weet Paradis in enkele tedere scènes te ontroeren.
Turturro, die deze rare ouderemannenfantasie zelf schreef, heeft als acteur duidelijk
meer in huis dan als regisseur en scenarist.
Janna Reinsma

Fading Gigolo Verenigde Staten, 2013 | Regie
John Turturro | 90 minuten | Met John Turturro,
Woody Allen, Vanessa Paradis, Sharon Stone |
Distributie De Filmfreak | Te zien vanaf 17 juli

fading gigolo

Sex Tape

Dagmar Seume | Hanni en Nanni zien tot hun
ontsteltenis niet een bus met Britse uitwisselingsstudentes arriveren bij het internaat, maar
eentje vol jongemannen. En ze leefden nog lang
Te zien vanaf 31 juli
en gelukkig. 

Jake Kasdan | Een getrouwd stel (Jason Segel en
Cameron Diaz) ontdekt dat de sekstape die ze de
avond ervoor hebben gemaakt verdwenen is.

Hercules

John Ridley | Biopic over Jimi Hendrix, maar dan
wel over de tijd waarin hij nog niet beroemd was. 

Brett Ratner | Dwayne Johnson als Hercules, de
geagiteerde Griekse halfgod. Hercules heeft net
z’n twaalf klusjes af als ’ie door de koning van
Thracië wordt gevraagd om te helpen bij het verslaan van een waanzinnige bruut (waarschijnlijk
Te zien vanaf 31 juli
Ian McShane). 

And So It Goes

Rob Reiner | Romantische dramady met Michael
Douglas als een egocentrische makelaar die de

Te zien vanaf 7 augustus

Jimi: All Is by My Side

Te zien vanaf 14 augustus
and so it goes

hulp van z’n buurvrouw (Diane Keaton) inroept
wanneer de kleindochter waarvan hij het bestaan
niet wist bij hem wordt afgeleverd door de zoon
die van hem vervreemd was geraakt. Dat dus.
Te zien vanaf 7 augustus

Expendables 3

Patrick Hughes | Barney (Sylvester Stallone) en
z’n breiclubje van uitgerangeerde actiehelden komen in conflict met wapenhandelaar Conrad Stonebanks (Mel Gibson).
Te zien vanaf 14 augustus
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Sepideh - Reaching for the Stars

Astronaut wil ze worden
Een Iraans meisje met het heelal op haar
netvlies en de droom om astronaut te
worden, probeert op onverschrokken wij
ze haar ambities te realiseren.

Geïnspireerd door haar overleden vader
en gesteund door meneer Kabiri, die de
plaatselijke astronomieclub leidt, besluit ze
een gooi te doen naar een studiebeurs. Maar
intussen meldt zich ook een serieuze huwelijkskandidaat. En zo dreigt Sepidehs wetenschappelijke carrière te eindigen als het nabijgelegen observatorium: vol enthousiasme
begonnen, maar nooit voltooid.
Naast een bijna religieuze toewijding (ze

richt haar dagboeknotities aan ‘Allerbeste
mijnheer Einstein’) legt Sepideh ook een zekere gewiekstheid aan de dag wanneer het
erop aankomt haar bewegingsruimte te
maximaliseren. Dat maakt haar voortdurend
interessant om naar te kijken. Maar het
meest ontroerend is meneer Kabiri; of hij nu
op stap is met zijn oude moeder of jonge
meisjes ervan probeert te doordringen dat de
wereld groter is dan de vier muren van het
klaslokaal.
Sasja Koetsier

Sepideh Denemarken, 2013 | Regie Berit Madsen |
88 minuten | Distributie Cinema Delicatessen | Te
zien vanaf 31 juli

A Thousand Times Good Night

Oorlogsfotografie is
ook niet makkelijk
sepideh - reaching for the stars

Jong zijn en doen waar je zin in hebt, zorgt in
Iran makkelijk voor problemen, zo bleek onlangs nog uit het autoritair vertoon naar
aanleiding van de ‘Happy in Teheran’-video.
In de documentaire Sepideh – Reaching for
the Stars is te zien hoe een pubermeisje tegen
de heersende moraal in het nachtelijk universum verkent, dromend van een carrière
als astronaut. Haar grenzeloze ambitie en
haar individualisme brengen haar onvermijdelijk in conflict met haar sociale omgeving.
Sepideh herinnert aan het titelpersonage
uit de speelfilm Wadjda (2013), een stoer
meisje met een fiets uit een heel ander vrouwenknechtend land: Saoedi-Arabië. In een
interview stelde regisseuse Al-Mansour over
haar fictieve hoofdpersonage: “Ze staat op
het punt om haar kindertijd vaarwel te zeggen en een jonge vrouw te worden, die zich
op een bepaalde manier moet gedragen. Ze
probeert het beste te maken van de tijd die ze
nog heeft.” Sepidehs ambities zijn weliswaar
wat verder ontwikkeld en ze heeft het daarmee al tot jonge vrouw geschopt, maar ook
bij haar klopt nu de realiteit aan de deur. Het
ontbreekt de familie aan middelen om haar
te laten studeren, en haar ooms vragen zich
af waarom dat kind er telkens ’s nachts op uit
moet. Laat haar toch trouwen!

Sagrada

Stefan Haupt | Documentaire over de Sagrada
Familia kathedraal in Barcelona die Antoni Gaudi

Oorlogsfotografen zijn helden die om de
wereld wakker te schudden hun leven ris
keren. De Noorse regisseur Erik Poppe
brengt graag een simpele boodschap.
Niemand kan zo gekweld kijken als Juliette
Binoche. Het levert soms aangrijpend drama
op, zoals Bruno Dumonts Camille Claudel
1915. Ook in A Thousand Times Good Night
biggelen regelmatig de tranen over de wangen van La Binoche, maar nu zijn ze pathetisch en ongeloofwaardig. Het bewijst weer
eens dat acteurs afhankelijk zijn van wat
filmmakers bedenken. Als het script niet
deugt, spelen ze een verloren wedstrijd.
Zoals Binoche in A Thousand Times Good
Night. De filmster speelt oorlogsfotografe Rebecca die in Kabul een zelfmoordterroriste
volgt. Ze is in een huis aanwezig bij het omgorden van de bomgordel en mag meerijden
in het busje dat de terroriste naar de plek van
de aanslag brengt. Heel geloofwaardig allemaal. Als Binoche het halverwege de rit benauwd krijgt en uitstapt op een markt, trekt
ze met haar gefotografeer van het busje de
aandacht van de politie. In paniek blaast de
terroriste zichzelf voortijdig op, met doden
en gewonden op de markt tot gevolg.
Het lijkt de opmaat van een drama over
schuldgevoel en ethische dilemma’s – waar
liggen de grenzen in oorlogsfotografie? –

maar de film is alleen geïnteresseerd in het
gezinsleven van de fotografe, die gewond
raakt bij de aanslag. Als ze thuiskomt, eist
haar man dat ze minder gevaarlijk werk gaat
doen. Een onmogelijke eis aan Rebecca, die
gedreven wordt door woede over oorlogsel-

Ierland/Zweden, 2013 I Regie Erik Poppe I 117
minuten I Met Juliette Binoche, Nikolaj CosterWaldau I Wild Bunch I Te zien vanaf 24 juli

A Thousand Times
Good Night | Cinema Oostereiland Hoorn, 24 juli 19.30 uur | door Ronald
Rovers

Never a Dull Moment

Pim Zwier | Documentaire over het levensverhaal
van fotograaf, schrijver en journalist Sam WaageTe zien vanaf 21 augustus
naar (1908-1997). 

Chassé Breda 28 juli, The Movies Dordrecht
8 augustus

Cuban Fury

Let’s Be Cops

James Griffiths | Onder Bruce Garretts bangige,
plompe exterieur klopt het hart van een gepassioneerde salsakoning. Maar hoe krijg je dat eronTe zien vanaf 21 augustus
der vandaan? 

Luke Greenfield | Twee mannen verkleden zich
voor een gekostumeerd feest als politieagenten
en belanen in een pot ellende.
Te zien vanaf 14 augustus


guardians of the galaxy

A Thousand Times Good Night Noorwegen/

Filmkrant.Live verzorgt in juli een inleiding bij

Te zien vanaf 14 augustus | Voorpremières

James Gunn | In een universum ver, ver weg
wordt gejaagd op een Amerikaanse piloot die een
of andere bol heeft gestolen. Logisch. 
Te zien vanaf 14 augustus


Jos van der Burg

A Thousand Times Good Night

in 1882 begon te bouwen en die in 2014 net halverwege voltooiing is.

Guardians of the Galaxy

lende. In de woorden van Rebecca: “Ik wil
dat mensen in hun koffie stikken als ze een
krant openslaan.”
Het roept de vraag op in welke tijd Rebecca
leeft. Denkt ze echt dat foto’s de wereld nog
kunnen veranderen? Bij iemand die één van ’s
werelds beste oorlogsfotografen is, zoals iemand in de film zegt, is zo’n naïeve opvatting
ongeloofwaardig. Dat geldt ook voor haar gebrek aan zelfkennis. Ze denkt dat ze uitsluitend wordt gedreven door naastenliefde,
maar zou de zucht naar avontuur niet ook een
rol spelen? Is de fotografe nooit in de greep
van de adrenalinerush, waarover iedere oorlogsfotograaf bizarre verhalen kan vertellen?
Het drama verliest zijn laatste restje geloofwaardigheid als Rebecca met haar tienerdochter, die op school een Afrikaproject
doet, naar een vluchtelingenkamp in Kenia
vliegt, en ze als daar de pleuris uitbreekt een
ridicule beslissing neemt. Regisseur Poppe
werkte zelf als oorlogsfotograaf in onder
meer Congo. Het was fijn geweest als hij met
een bredere blik dan de thuisperikelen van
oorlogsfotografen naar de dilemma’s van
oorlogsfotografie had gekeken.

cuban fury

De overgave

Paul Ruven | Eva droomt ervan zangeres te worden. Op een dag vraagt de beroemde acteur Erik
(Rick Engelkes) of ze samen met hem de hoofdrol
wil spelen in een film. Te zien vanaf 21 augustus

Ninja Turtles

Jonathan Liebesman | De zwaardvechtende
schildpadden moeten New York opnieuw redden
van de boosaardige Shredder.
Te zien vanaf 21 augustus

TWITTER@ronaldrovers
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Agenda

Programmagegevens voor de Filmkrant van september moeten
vóór vrijdag 8 augustus (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 21
augustus.

Alkmaar
Filmhuis Alkmaar
Verdronkenoord 12 | 072-5110136 |
filmhuisalkmaar.nl | Raadpleeg de
website voor het actuele programma

Almelo
Filmhuis Almelo
Elisabethhof 4 | informatie-reserveren
0546-850264 | filmhuisalmelo.nl |
Aanvang: 20.15
Zomerstop

Almere
Corrosia Stad/Theater, Expo &
Film
Stadhuisplein 2 | 036-5215929 |
corrosia.nl | Aanvang: 20.00
Juli Les beaux jours za 26 | Borgman
za 5 | The Broken Circle Breakdown
ma 14 | Het diner za 12 | Mandela: Long
Walk to Freedom za 19 | De nieuwe wildernis ma 7 | Ramses ma 21 (deel 1) |
ma 28 (deel 2)
Augustus 12 Years a Slave za 30 |
Blue Jasmine za 23 | Elle s’ en va ma
18 | La grande bellezza za 9 | Hemel op
aarde ma 25 | Hitchcock ma 4 | Hoe
duur was de suiker za 16 | Tula, the Revolt ma 11 | La vie d’Adèle za 2
Het nieuwe filmhuis/De nieuwe
bibliotheek
Stadhuisplein 101 | 036-5486000 |
denieuwebibliotheek.nl/hetnieuwefilmhuis

Juli Anni Felici wo 23 en wo 30, 11.00
| vr 25, 19.30 | Kill Your Darlings di 1,
19.30 | wo 2, 11.00 | Parts of a Family
wo 16, 11.00 | vr 18, 19.30 | Tracks vr 4 en
vr 11, 19.30 | wo 9, 11.00 | Gay & Lesbian Summer Festival | Land of Storms
di 8, 19.30 | Reaching for the Moon di
15 | Sara préfère la course di 29, 19.30 |
The Way He Looks di 22, 19.30 |
Augustus Deux jours, une nuit vr 1 en
vr 8, 19.30 | wo 6, 11.00 | Ida wo 13, 11.00
| vr 15, 19.30 | Joe wo 27, 11.00 | vr 29,
19.30 | Una via a Palermo wo 20, 11.00
| vr 22, 19.30 | Gay & Lesbian Summer
Festival | Cloudburst di 12, 19.30 | Gerontophilia di 5, 19.30 | Test di 19, 19.30 |
Zwei Mütter di 26, 19.30

Alphen a/d Rijn
Parkfilmhuis
Cornelis Geellaan 2 (Park Rijnstroom) |
0172-493737 | parkfilmhuis.nl | Aanvang: 20.30
Juli August: Osage County vr 11, di 15,
vr 18 en ma 21, 20.30 | The Grand Budapest Hotel do 17, za 19, di 22 en wo 23,
20.30 | La grande bellezza vr 4, ma 7 en
do 10, 20.30 | Lucia de B. Do 3, za 5, di
8 en wo 9, 20.30 | Run & Jump za 12, ma
14 en wo 16, 20.30
Augustus The Amazing Catfish vr
28, 19.30 | ma 1 sep en wo 3 sep, 20.30
| Les garçons et Guillaume, à table! Vr
8, ma 11, za 16 en di 19, 20.30 | The Invisible Woman vr 22, ma 25 en zo 31,
20.30 | di 2 sep, 13.30 | The Railway
Man do 28, za 30 en di 2 sep, 20.30 | vr

Hé, ik ben homo!
Zoals elke zomer ook dit jaar weer
een Gay & Lesbian Summer Festi
val. In veertien filmtheaters zijn
de komende maanden acht vrolijke, dramatische, hilarische en romantische films te zien over homo’s en lesbiennes . Zoals Gerontophilia (Bruce LaBruce, Canada),
waarin een achttienjarige badmeester ontdekt dat hij meer
voelt voor een oude man dan voor
zijn vriendin. Wat doe je in zo’n
geval? De twee mannen maken
samen een roadtrip. In het in de
jaren tachtig spelende Test (Chris
Mason Johnson, VS) raken in een
dansgezelschap in San Francisco
twee dansers met elkaar bevriend.
Op de soundtrack muziek van onder meer Bronski Beat en Laurie
Anderson. In Land of Storms
(Adám Császi, Hongarije) speelt
de liefde een ingewikkeld spel met
een Hongaarse voetballer, die ruzie maakt met een bevriende
teamgenoot, waarna de twee elkaar uit het oog verliezen. Als zijn
teamgenoot hem later opbelt met
de mededeling dat hij verliefd op

hem is, moeten er pijnlijke keuzes
worden gemaakt. In The Way He
Looks (Daniel Ribeiro, Brazilië)
krijgt een vijftienjarige blinde
jongen op school steun van een
klasgenote, die jaloers wordt als
hij iets voelt voor een nieuwkomer in de klas. De film won de
Teddy Award (beste homofilm) op
het filmfestival van Berlijn. Na
dertig jaar samen van elkaar gescheiden worden? Twee Amerikaanse vrouwen van in de zeventig weigeren dat te laten gebeuren
in de roadmovie Cloudburst
(Thom Fitzgerald, VS). Als één

29, 21.30 | Viva la libertà do 21, za 23, di
26 en wo 27, 20.30 | A Weekend in Paris do 7, za 9, di 12 en wo 13, 20.30 | Yves
Saint Laurent do 14, vr 15, ma 18 en wo
20, 20.30

Amersfoort
Filmtheater De Lieve Vrouw
Lieve Vrouwestraat 13 | 033‑4226555
| lievevrouw.nl | programma wordt
wekelijks aangevuld, zie website
Juli Premières | Boyhood vanaf do 31
| Fading Gigolo vanaf do 17 | Heli vanaf do 24 | In the Name Of vanaf do
17 | Loenatik, te gek! vanaf do 3 | A
Thousand Times Good Night vanaf do
24 | Nieuwe films | Die Frau des Polizisten vanaf do 24 | Supernova vanaf do 10 | Una via a Palermo vanaf do
10 | Nog te zien | Deux jours, une nuit |
La jaula de oro | Night Moves | The Two
Faces of January | Das Wochenende | Cinesingle | Viva la Libertà zo 20,
12.00 | Gay & Lesbian Summer Filmfestival | de hele zomer, raadpleeg de
website voor het programma
Augustus Raadpleeg t.z.t. de website

Amsterdam
Cinema111
Arie Biemondstraat 111 | 020-6169994
| info@lab111.nl | lab111.nl | Raadpleeg
de site voor het actuele programma
Cinema De Balie
Kleine-Gartmanplantsoen 10 | informatie: 020-5535151 | reservering:
5535100 | debalie.nl | Raadpleeg de
website voor het actuele programma
Filmhuis Cavia
Van Hallstraat 52-1 | 020-6811419 |
filmhuiscavia.nl | Raadpleeg de website voor het actuele programma
Cinecenter
Lijnbaansgracht 236 | 020-6236615
(vanaf 15.45) | cinecenter.nl | programmering is onder voorbehoud
Juli Begin Again vanaf do 17 | Boyhood
vanaf do 31 | Eastern Boys vanaf do 3 |
Fading Gigolo vanaf do 17 | A Thousand
Times Good Night vanaf do 31 | Nog
te zien | Deux jours, une nuit | Love
Punch | Night Moves | The Two Faces
of January

van hen in een bejaardenhuis
dreigt te belanden, reizen ze naar
Canada om er te trouwen, zodat
ze bij elkaar kunnen blijven. In het
op feiten gebaseerde Reaching for
the Moon vindt Pulitzerprijswinnaar Elizabeth Bishop in de jaren
vijftig de liefde van haar leven als
ze een oude vriendin in Rio de
Janeiro opzoekt. In Sarah Prefers
to Run (Chloé Robichaud, Canada) ontdekt een hardloopster dat
er meer is in het leven dan sport,
wat haar leven niet per se makkelijker maakt. In Zwei Mütter
(Anne Zohra Berrached, Duitsland) worstelt een lesbisch stel
met de bureaucratie in spermabanken en vruchtbaarheidsklihomescreen.nl/gay
nieken.

gerontophilia

Augustus Magic in the Moonlight
vanaf do 21 | Two Jacks vanaf do 7
Eye Filmmuseum
IJpromenade 1 | 020-5891400 | eyefilm.
nl | Raadpleeg de website voor het complete programma
Juli Premières | Boyhood vanaf do 31 |
Despair vanaf do 17 | Eastern Boys vanaf do 3 | Harmony Lessons vanaf do 3
| Heli vanaf do 24 | Helium vanaf do 31
| Soldate Jeannette vanaf do 17 | The
Way Way Back vanaf do 10 | Prolongaties (o.v.b.) | Blue Ruin | Deux jours,
une nuit | Faith Connections | Die Frau
des Polizisten | Hayao Miyazaki’s The
Wind Rises | Night Moves | Sacro GRA
| Shirley – Visions of Reality | Starred
Up | Una via a Palermo | Videodrome |
David Cronenberg – The Exhibition |
Altered States di 15, 21.30 | The Brood
zo 13, 21.30 | Dead Ringers za 19, 21.30
| The Dead Zone wo 23, 21.30 | The Fly
zo 20, 21.30 | The Fountain do 17, 21.30 |
Possession do 24, 21.30 | Scanners wo
16, 21.30 | The Hitchcock Touch | klassiekers en minder bekende films van de
grootmeester van suspense |
Cinema Egzotik: Vendetta Night |
Point Blank + Le voyou vr 18, 20.00
Augustus Premières | Club Sándwich vanaf do 21 | Magic in the Moonlight vanaf do 21 | Maps to the Stars
vanaf do 28 | Sagrada – El misterio de
la creació vanaf do 14 | La tercera orilla vanaf do 28 |
David Cronenberg – The Exhibition |
The Fly wo 6, 21.30 |
The Hitchcock Touch | klassiekers en
minder bekende films van de grootmeester van suspense
Het Ketelhuis
Westergasfabriekterrein | Pazzanistraat 4 (bioscoop) | Pazzanistraat 27
(filmcafé) | 020-6840090 | ketelhuis.
nl
Juli Premières | Afscheid van de maan
vanaf do 3 | Encierro: Stierenrennen
in Pamplona (3D) vanaf do 3 | Helium vanaf do 31 | Hoe tem je een draak
2 vanaf do 3 | Loenatik, te gek! vanaf do 10 | Oorlogsgeheimen vanaf do 3 |
The Reunion vanaf do 10 | A Thousand
Times Goodnight vanaf do 24 | Zwei
Leben vanaf do 17 | Nog te zien | De
100-jarige man die uit het raam klom
en verdween | In The Name Of | Das
Wochenende | Openluchtpremière | Afscheid van de maan do 3 (gratis, geheel in de seventies-stijl van de
film, in aanwezigheid van de makers) |
Amongst Friends | Sneak Preview met
Personal Touch ma 21 | Openluchtfilms
– 15 jaar Bioscoop Het Ketelhuis |
André Hazes – Zij gelooft in mij za 26
Augustus Premières | Club Sándwich vanaf do 21 | Hotell vanaf do 7 |
De overgave vanaf do 21 | Amongst
Friends | Sneak Preview met Personal Touch ma 18 | Openluchtfilms – 15
jaar Bioscoop Het Ketelhuis | Rent-aFriend za 2 | Leef! za 9 | Ober za 16 | Alles is liefde za 23 | Lang & gelukkig za
30 | Gay Film Night Openlucht | Les
amours imaginaires vr 22
Kriterion
Roetersstraat 170 | 020‑6231709 |
kriterion.nl | Raadpleeg de website
voor het actuele programma
Melkweg Cinema
Lijnbaansgracht 234a | info en reserveringen: 020-5318181 | melkweg.nl |
Aanvang: 20.00
Juli Roots In Beeld | Flamenco, Flamenco do 3, 20.00 | Mercedes Sosa
– The Voice Of Latin America wo 2,
20.00 | Rockdocumentaire | The National: Mistaken For Strangers do 10
t/m za 11, 20.00
Augustus
Zomerstop

Het is niet eens
hun beste werk en
toch is Deux jours,
une nuit een ongelofelijk sterke
film. Het is een
verpletterende
aanklacht tegen
de ranzige wijze
waarop mensen
tot verliesposten
worden gereduceerd en tegen elkaar worden uitgespeeld. En het
ergste is nog dat
het normaal is geworden.
Ronald Rovers in de
Filmkrant.

The Movies
Haarlemmerdijk 161 | 020-6386016 |
themovies.nl | Raadpleeg de website
voor het actuele programma
Rialto
Ceintuurbaan 338 | 020‑6768700 |
rialtofilm.nl
Juli Premières | Boyhood vanaf do 31
| Heli vanaf do 24 | The Reunion vanaf
do 10 | Gay & Lesbian Summer Filmfestival | Cloudburst za 26, 22.00 | Gerontophilia vr 18, 22.00 | zo 27, 19.15 |
Land of Storms vr 25, 22.00 | Reaching
for the Moon za 5, 22.00 | zo 13, 17.00
| Sarah Prefers to Run za 12, 22.00 |
zo 20, 17.00 | Test vr 11, 22.00 | zo 20,
19.15 | The Way He Looks vr 4, 22.00 |
zo 13, 19.15 | Zwei Mütter za 19, 22.00 |
zo 27, 17.00
Augustus Premières | Club Sándwich vanaf do 21 | Jimmy’s Hall vanaf
do 14 | The Third Side of the River vanaf
do 28 | Gay & Lesbian Summer Filmfestival | Cloudburst za 2, 22.00 | Land
of Storms vr 1, 22.00 | Gay & Lesbian Summer Filmfestival marathon,
zo 3 15.00 - 22.00 | Cloudburst zo 3,
19.30 | Gerontophilia zo 3, 15.15 | Land
of Storms zo 3, 17.15 | Reaching for the
Moon zo 3, 16.45 | Sarah Prefers to Run
zo 3, 21.45 | Test zo 3, 22.00 | The Way
He Looks zo 3, 20.00 | Zwei Mütter zo
3, 15.00 | World Cinema Amsterdam |
do 14 t/m zo 24 raadpleeg t.z.t. de website voor het programma
Studio/K
Timorplein 62 | 020-6920422 | studio-k.nu | raadpleeg de website voor
het actuele programma
Pathé Tuschinski
Reguliersbreestraat 26-34 | 09001458 | pathe.nl | titels zijn onder voorbehoud, raadpleeg verder de website
Juli Nieuwe films | Boyhood vanaf do
31 | Dawn of the Planet of the Apes
(3D) vanaf do 17 | Fading Gigolo vanaf do 17 | The Fault In Our Stars vanaf do 10 | The Homesman vanaf do 24 |
How To Train Your Dragon 2 (3D) vanaf wo 2 | Oorlogsgeheimen vanaf do 3 |
Planes: Fire & Rescue (3D) vanaf do 17
| A Thousand Times Good Night vanaf
do 24 | Transformers: Age of Extinction (3D) vanaf do 3 | Ladiesnight | Sex
Tape wo 30 | Opera Encore | The Enchanted Island zo 20 | Otello zo 13 | Roméo et Juliette zo 27 | Theater | Monty Python Live (mostly) zo 20 | Music
| A Hard Day’s Night, The Beatles do 3
| Orgelconcert zo 6 | André Rieu’s 10th
Anniversary 2014 za 19
Augustus Nieuwe films | And So It
Goes vanaf do 7 | Boyhood vanaf do 31
jul | Guardians of the Galaxy (3D) vanaf do 14 | Magic In The Moonlight vanaf do 21 | Maps to the Stars vanaf do 28
| Opera Encore | La Fanciulla del West
zo 17 | Theater | Monty Python Live
(mostly) wo 6
Filmtheater De Uitkijk
Prinsengracht 452 | 020-2232416 |
uitkijk.nl | Raadpleeg de website voor
het actuele programma

Apeldoorn
Filmtheater/Podium Gigant
Nieuwstraat 377 | 055‑5216346 |
gigant.nl
Juli Première | Boyhood vanaf do 31 (zo
27 voorpremière) | Film gemist?! | De
100-jarige man die uit het raam klom
en verdween di 1, do 3, vr 4, di 8 en wo 9
| 12 Years a Slave ma 7, ma 14, ma 21 en
do 24 t/m ma 28 | Anni Felici di 1 en wo
2 | Blue Ruin do 24 t/m wo 30 | Devil’s
Knot do 24 t/m wo 30 | Deux jours, une
nuit do 10 t/m wo 23 (ma 14 met nabespreking) | Enemy do 31 | Die Frau des
Polizisten | do 31 | The Grand Buda-
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De complete Hitchcock
Hitchcock zou zijn vingers aflikken bij de special over privacy en
controle in deze Filmkrant. Wie
nog eens wil zien hoe de master of
suspense met deze thema’s omsprong, kan van 24 juli t/m 12 oktober terecht in EYE bij het ruim
veertig Hitchcockfilms tellende
zomerprogramma The Hitchcock
Touch. Sommige van Hitchcock’
films hebben de tijd minder goed
doorstaan, maar vele zijn nog opmerkelijk actueel. Veelzeggend is
dat Vertigo in een door het Britse
filmmagazine Sight & Sound georganiseerde verkiezing tot beste
film aller tijden werd gekozen.
EYE geeft een overzicht van Hitchcock’ oeuvre vanaf zijn beginjaren tot zijn late carrière. Uit zijn
begintijd staan negen (zwijgende)
films op het programma die zelden of nooit te zien zijn. Het biedt
de kans om te zien hoeveel Hitchcock er in de vroege Hitchcock
zat. Veel, blijkt uit deze films. In
The Lodger: A Story of the London
Fog wordt Londen geteisterd door
een seriemoordenaar die het op

blondines heeft voorzien. Hitchcock’ fascinatie voor blonde
vrouwen (Kim Novak, Grace Kelly, Ingrid Bergman) zat er dus al
vroeg in. De andere vroege Hitchcocks zijn: Downhill (1927), The
Farmer’s Wife (1928), Easy Virtue
(1928), Champagne (1920), The
Manxman (1929), Blackmail
(1930) en Murder! (1930). Van
Hitchcock’ glorieperiode – jaren
dertig tot het begin van de jaren
zestig – zijn alle grote successen

pest Hotel vr 4, za 5, do 10 t/m zo 13 en
di 15 t/m wo 23 | Joe do 17 t/m wo 23
(ma 21 met nabespreking) | The Love
Punch di 1 t/m wo 16 | Lucia de B. do 24
t/m za 26 en ma 28 t/m do 31 | Miele wo
2 | Parts of a Family do 24 t/m zo 27 en
wo 30 | Snowpiercer do 17 t/m zo 20 en
di 22, wo 23 | Starred Up do 3 t/m di 8,
do 10 t/m za 12, di 15 en wo 16 | Tracks
di 1 t/m wo 9
Augustus Onder andere te zien |
Boyhood | The Butler | Enemy | Die
Frau des Polizisten | Lucia de B. | The
Rover | Une via a Palermo | A Weekend
in Paris | Zwei Leben

– Documentaires op dinsdag | Sacro GRA di 19, 19.15 | Stories we Tell di
5, 19.15 | Twenty Feet From Stardom di
26, 19.15 | Wakker in een boze droom
di 12, 19.15 | Gay & Lesbian Summer Filmfestival | Land of Storms
wo 6, 21.35 | Sarah Prefers to Run wo
13, 21.35 | The Way He Looks wo 20,
21.35 | Zwei Mütter wo 27, 21.35 | Recente Nederlandse Films | After the
Tone ma 11, 19.15 | Helium ma 18, 19.15
| A Long Story ma 4, 19.15 | Supernova
ma 25, 19.15

Arnhem

Bioscoop De Nieuwe Kolk
Weiersstraat 1 | 088-0128560 | asserfilmliga.nl | Aanvang: 20.30
Her ma 7 en di 8 jul | hierna:
Zomerstop

Focus Filmtheater
Korenmarkt 42 | 026‑4424283 |
focusarnhem.nl
Juli Premières | Attila Marcel vanaf do
10 | Boyhood vanaf do 31 | Fading Gigolo vanaf do 17 | Nieuwe films | American Hustle vanaf do 31 | Camille Claudel 1915 vanaf do 10 | Elena vanaf do 3
| In the Fog vanaf do 17 | Die Frau des
Polizisten vanaf do 24 | Grand Central
vanaf do 24 | La jaulo de oro vanaf do 31
| In the Name Of vanaf do 3 | The Selfish Giant vanaf do 17 | La Tendresse
vanaf do 31 | D-Doc – Documentaires
op dinsdag | Gerhard Richter Painting di 8, 19.15 | Last Hijack di 15, 19.15 |
Parts of a Family di 29, 19.15 | Sexy Money di 22, 19.15 | Gay & Lesbian Summer Filmfestival | Cloudburst wo 16,
21.35 | Gerontophilia wo 9, 21.35 | Reaching for the Moon wo 30, 21.35 | Test
wo 23, 21.35 |
Augustus Premières | Magic in the
Moonlight vanaf do 21 | Maps to the
Stars vanaf do 28 | Nieuwe films
| American Hustle vanaf do 31 jul |
Child’s Pose vanaf do 7 | Encierro: Bull
Running in Pamplona (3D) vanaf do 14
| Faith Connections vanaf do 21 | Gravity (3D) vanaf do 7 | L’inconnu du lac
vanaf do 14 | La jaulo de oro vanaf do 31
jul | Joe vanaf do 21 | Layla Fourie vanaf
do 21 | Moebius vanaf do 14 | The Reunion vanaf do 21 | Shirley – Visions of
Reality vanaf do 14 | La tendresse vanaf do 31 jul | Tom à la ferme vanaf do
7 | The Wind Rises vanaf do 7 | D-Doc

te zien. Inderdaad: The Man Who
Knew Too Much (1934), Rebecca
(1940), Suspicion (1941), Spellbound (1945), Notorious (1946),
Rear Window (1954), Vertigo
(1958), Psycho (1960) en The Birds
(1963). Maar ook onbekendere
films uit zijn latere loopbaan, zodat we een completer beeld van
Hitchcock krijgen. Daaraan levert
ook het nevenprogramma van lezingen en een cursus een bijdrage.
Wie de films wil horen, moet de
live-uitvoeringen van Bernard
Hermanns muziek voor Hitchcockfilms niet overslaan.
eyefilm.nl


suspicion

Assen

Bergen
Fth CineBergen/Zwarte Schuur
Eeuwigelaan 7 | 072-5896310 | cinebergen.nl
Juli De 100-jarige man die uit het
raam klom en verdween di 1 en wo 2,
20.00 | Blue Ruin vr 11 en di 15, 20.00 |
Boyhood do 17, 20.00 (voorpremière) |
Casse-tête chinois vr 4 en wo 9, 20.00
| Deux jours, une nuit ma 21, wo 23, do
24 en di 29, 20.00 | Enemy za 5, ma 7 en
di 8, 20.00 | Grace of Monaco vr 18 t/m
zo 20 en di 22, 20.00 | Joe za 26 en ma
28, 20.00 | Night Moves vr 25, zo 27 en
wo 30, 20.00 | Starred Up za 12, ma 14
en wo 16, 20.00 | Supercondriaque do
10 en zo 13, 20.00 | Tracks do 31, 20.00 |
Viva la libertà do 3 en zo 6, 20.00 |
Augustus Attila Marcel do 21, zo 24 en
wo 27, 20.00 | Being Again do 28 en ma
1 sep t/m wo 3 sep, 20.00 | Devil’s Knot
za 2 en ma 4, 20.00 | The Double vr 1, zo
3 en di 5, 20.00 | Fading Gigolo vr 15, zo
17 en di 19, 20.00 | The Homesman vr
22, za 23, ma 25 en di 26, 20.00 | Love
Punch vr 8 t/m zo 10 en di 12, 20.00 |
Tracks wo 6, 20.00 | The Two Faces of
January za 16 en ma 18, 20.00 | Una via
a Palermo do 14 en wo 20, 20.00 | Zwei
Leben do 7, ma 11 en wo 13, 20.00

Borne
Filmhuis Borne
Marktstraat 23 | informatie/reserveren 074-2657200 | kulturhusborne.nl
Zomerstop

Breda
Chassé Cinema
Claudius Prinsenlaan 8 | 076-5303131
| chasse.nl
Juli Premières | Attila Marcel vanaf do
24 | Boyhood vanaf do 31 | Fading Gigolo vanaf do 17 | Faith Connections vanaf
do 10 | Heli vanaf do 24 | Shirley – Visions of Reality vanaf do 3 | A Thousand
Times Good Night vanaf do 24 | Zwei
Leben vanaf do 17 | Nog te zien | De
100-jarige man die uit het raam klom
en verdween | Bon Dieu! | Deux jours,
une nuit | The Double | The Two Faces
of January | Una via a Palermo | Zomerfilms | Child’s Pose zo 20 t/m di

22, 19.00 | La jaula de oro do 10 t/m za
12, 19.15 | Just the Wind zo 6 t/m di 8,
19.15 | Moebius zo 13 en ma 14, 21.15 |
Pièta di 15 en wo 16, 21.15 | Shell do 17
t/m za 19, 19.15 | Violette do 3 t/m za 5,
19.00 | Gay & Lesbian Summer Filmfestival | Cloudburst za 5, 16.30 | Gerontophilia wo 2, 19.30 | za 26, 16.30 |
Land of Storms za 12, 16.30 | Reaching
for the Moon za 19, 16.30 | Sarah Prefers to Run wo 9, 19.30 | Test wo 30,
19.30 | The Way He Looks wo 16, 19.30 |
Zwei Mütter wo 23, 19.30 | Zomer docu’s | Gerhard Richter ma 7, 19.20 | Maïden ma 21, 19.20 | Mistaken for Strangers ma 14, 19.20 | Sagrada - el misterio de la creación ma 28, 19.20 | Zomer Filmclub | Zwei Leben vr 4 en wo
9 | Wielerdocu | Nieuwe helden di 1,
19.30 | Installatie | De visionair vr 4
t/m zo 24 aug
Augustus Premières | Jimmy’s Hall
vanaf do 14 | Joe vanaf do 21 | Magic in
the Moonlight vanaf do 21 | Maps to
the Stars vanaf do 28 | Voorfilm | Bird
High Up | Zomerfilms | All is Lost vr 15
t/m zo 17, 19.15 (o.v.b.) | In Bloom ma 18
en di 19, 19.15 | Snowpiercer vr 15 t/m
zo 17, 21.15 | Spies & Glistrup ma 18 t/m
wo 20, 21.15 | La tendresse zo 24 t/m
di 26, 19.15 | Gay & Lesbian Summer
Filmfestival | Cloudburst wo 20, 19.30
| Land of Storms wo 13, 19.30 | Reaching for the Moon wo 6, 19.30 | Sarah
Prefers to Run za 2, 16.30 | Test za 9,
16.30 | The Way He Looks za 23, 16.30 |
Zwei Mütter za 16, 16.30 | Zomer Filmclub | Magic in the Moonlight vr 1 en
wo 6 | The Hitchcock Touch | To Catch
a Thief ma 18, 19.20 | Psycho ma 25,
19.20 | Rear Window ma 4, 19.20 | Shadow of a Doubt ma 11, 19.20 | Installatie | De visionair nog t/m zo 24

Bussum
Filmhuis Bussum
Brediusweg 1 | 035-6938694 | filmhuisbussum.nl
Juli 12 Years a Slave vr 18 en za 19,
18.45 | ma 21, 20.00 | vr 25, 21.30 | The
Butler vr 11 en vr 18, 21.15 | za 12, 18.45
| ma 14 en wo 23, 20.00 | do 17, 21.30
| Casse-tête chinois do 24, 19.00 | vr
25, 16.00 | za 26, 18.45 | zo 27 en wo 30,
20.30 | Deux jours, une nuit do 17 en
vr 25, 18.45 | vr 19, za 26 en do 31, 19.00
| za 19, 21.45 | zo 20 t/m wo 23 en ma
28, 20.30 | do 24, 21.30 | Devil’s Knot

Rialto in juli & augustus

advertorial

Rialto Jong

Van 3 juli t/m 13 aug | Rialto’s Kinderfilmzomer | De beste oude en
nieuwe familiefilms met een glaasje limo van het huis, een heerlijke
knutselhoek én een speciale Kinderfilmzomerprijs van € 6,50. Te
zien zijn o.a.: Mees Kees (6+),
Kauwboy (9+), Kikkerdril (4+),
Nijntje de film (3+), Dolfje Weerwolfje (6+) en Kleine Nicolaas gaat
op vakantie (6+).

Dana Linssen over The
Double (en Enemy) in de
Filmkrant

Rialto Wereld

Van 14 t/m 24 aug | World Cinema

Amsterdam – de 5de editie! 11 dagen lang de beste onafhankelijk
geproduceerde films uit Afrika,
Azië en Latijns Amerika in Rialto
en De Balie. Met feestjes en nagesprekken met regisseurs en ook dit
jaar weer vier verschillende festivalfilms in de openlucht. Op het
Amsterdamse Marie Heinekenplein, in het Vondelpark, de Bijl-

Hoewel beide
films nog steeds
bijzonder in de
psychologie van
hun hoofdpersonen geïnteresseerd zijn, lijken
ze ook iets te willen zeggen over de
anonieme steden
en de bureaucratische samenlevingen waarin ze wonen. Wie deze
films ziet heeft het
gevoel dat de hedendaagse mens
meer versnipperd,
verscheurd en
versplinterd is
dan ooit.

world cinema amsterdam

merbios en bij Pleinbioscoop Rotterdam. World Cinema Amsterdam besteedt deze jubileumeditie
extra aandacht aan de cinema uit
Uruguay en Kazachstan.
Bekijk het hele filmprogramma op
www.rialtofilm.nl

wo 2, 14.30 en 20.30 | do 3, 19.00 | vr 4,
15.45 en 21.15 | za 5, 21.15 | ma 7 en zo 13,
20.00 | vr 11, 18.45 | za 12, 21.15 | Het diner do 3, 21.30 | vr 4, 18.45 | za 5, 15.45 |
zo 6, 20.30 | do 10 en vr 11, 19.00 | Eastern Boys vr 25, za 26 en do 31, 21.15 |
ma 28, 20.00 | Die Frau des Polizisten do 24, 18.30 | vr 25, 15.45 | zo 27, di
29 en wo 30, 20.00 | La grande bellezza do 10 en do 17, 21.15 | vr 11, 15.45 | wo
16 en zo 20, 20.00 | za 19, 18.30 | In the
Name Of do 10, 18.45 | vr 11, 21.30 | za 12,
19.00 | zo 13, ma 14 en wo 16, 20.30 | di
15, 20.00 | Joe do 24, 21.45 | vr 25, 19.00
| za 26, 21.30 | do 31, 18.45 | Night Moves vr 4, 10.45 | za 5, 18.45 | zo 6 en wo
9, 20.00 | ma 7, 20.30 | Philomena vr
4, 16.00 | za 5, 19.00 | zo 6, 15.45 | wo 9,
20.30 | do 10 en za 12, 21.30 | The Railway Man wo 2, 20.00 | Sacro GRA di 1,
20.00 | Shirley – Visions of Reality do
3, 18.45 | vr 4, 11.00 en 21.30 | za 5, 21.30
| zo 6, 16.00 | wo 9, 14.45 | Starred Up
do 17, 19.00 | vr 18, 16.00 en 21.30 | za 19,
21.30 | di 22, 20.00 | The Wolf of Wall
Street do 31, 21.00 | Zombie: The Resurrection of Tim Zom do 3, 21.15 | vr 4,
19.00 | za 5, 16.00 | di 8, 20.00 |
Sneak Preview | Verrassende voorpremière elke di, 20.30
Augustus Nog te zien | Deux jours,
une nuit | Eastern Boys | Joe | The Wolf
of Wall Street | Raadpleeg verder t.z.t.
de website

Capelle a/d IJssel
Isalatheater
Stadsplein 5 | 010-4586300 | isalatheater.nl | Aanvang: 20.00
Zomerstop

Delft
Filmhuis Lumen
Doelenplein 5 | 015‑2140226 | filmhuis-lumen.nl | Raadpleeg de website
voor de exacte data en tijden | Let op:
de films in de filmzomer draaien
steeds maar 3 of 4 dagen, vanaf
donderdag of vanaf zondag/maandag.
Juli The Act of Killing vanaf do 10 |
Ain’t Them Bodies Saints vanaf do 10
| All is Lost vanaf do 24 | The Amazing
Catfish vanaf do 3 | American Hustle
vanaf do 31 | L’amour est un crime parfait vanaf do 31 | Diplomatie vanaf do
24 | Like Father, Like Son vanaf do 24 |
Nymphomaniac I & II vanaf do 10 | Gravity vanaf do 17 | De Poel vanaf do 3 (do
3 Jan Doense aanwezig) | Spies & Glistrup vanaf do 17 | Tabu vanaf do 17 | Het
Vonnis vanaf do 31 | The Wind Rises
vanaf do 3 |
Augustus American Hustle vanaf
do 31 jul | L’ amour est un crime parfait vanaf do 31 jul | Die andere Heimat vanaf do 21 | Anni Felici vanaf do
21 | Enough Said vanaf do 21 | Feuchtgebiete vanaf do 14 | La grande bellezza vanaf do 28 | L’ inconnu du lac vanaf
do 28 | The Invisible Woman vanaf do 7
| The Keeper of Lost Causes vanaf do 7
| Ne me quitte pas vanaf do 14 | Twenty Feet From Stardom vanaf do 28 | La
vie d’ Adèle vanaf do 14 | Het Vonnis
vanaf do 31 jul | The Wolf of Wall Street
vanaf do 7

Den Bosch
Verkadefabriek
Boschdijkstraat 45 | 073-6818160 |
verkadefabriek.nl
Juli Premières | Boyhood vanaf do 31
| Heli vanaf do 24 | A Thousand Times
Good Night vanaf do 24 | Zwei Leben
vanaf do 17 | Openluchtfilms | Casse-tête chinois vr 18 en za 19 | Grand
Central vr 4 en za 5 | Kon-Tiki vr 25 en
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za 26 | Prisoners vr 11 en za 12 |
Augustus Premières | Club Sándwich vanaf do 21 | Jimi: All Is By My
Side vanaf do 14 | Magic in the Moonlight vanaf do 21 | Openluchtfilms |
Prince Avalanche vr 15 en za 16 | Snowpiercer vr 8 en za 9 | Spies & Glistrup vr
29 en za 30 | Supernova vr 22 en za 23 |
The Wolf of Wall Street vr 1 en za 2

Den Haag
Filmhuis Den Haag
Spui 191 | 070‑3656030/3459900 |
filmhuisdenhaag.nl
Juli Premières | Afscheid van de maan
vanaf do 3 | Attila Marcel vanaf do 10 |
Boyhood vanaf do 31 | Despair vanaf do
17 | Eastern Boys vanaf do 3 | Heli vanaf do 24 | Kleine Nicolaas gaat op vakantie vanaf do 31 | Layla Fourie vanaf do 17 | Loenatik, te gek! vanaf do 10
| Mistaken For Strangers vanaf do 10
| Reunion vanaf do 10 | Sepideh vanaf
do 31 | Final Cut | Doorlopend kortfilms
nog t/m vr 18 | Haagse hoogtepunten | 11 hoogtepunten uit het afgelopen
seizoen nog 1 middag- en avondvoorstelling van za 5 t/m wo 6 aug | Loena-

bische films
Nutshuis
Riviervismarkt 5 | 070-3459090 |
nutshuis.nl
Augustus Open Air Cinema: De
zwoele zomer van de debuutfilm |
Beasts of the Southern Wild vr 1, 21.30
| Eraserhead vr 8, 21.30 | Love Steaks
vr 29, 21.30 | Ne me quitte pas vr 15,
21.30 | Short term 12 vr 22, 21.30
Pathé Buitenhof
Buitenhof 20 | 0900-1458 | pathe.nl |
titels zijn onder voorbehoud, raadpleeg verder de website
Juli Nieuwe films | How To Train Your
Dragon 2 (3D) vanaf wo 2 | Oorlogsgeheimen vanaf do 3 | Transformers: Age
of Extinction vanaf do 3 | Loenatik, Te
Gek! vanaf wo 9 | The Fault In Our Stars
vanaf do 10 | Dawn of the Planet of the
Apes (3D) vanaf do 17 | Fading Gigolo
vanaf do 17 | Planes: Fire & Rescue vanaf do 17 | The Homesman vanaf do 24 |
A Thousand Times Good Night vanaf
do 24 | Boyhood vanaf do 31 | Ladies
night | Sex Tape wo 30 | Opera Encore | The Enchanted Island ma 21 | Eugene Onegin zo 6 | Falstaff zo 27 | The
Nose zo 13 | Otello ma 14 | Roméo et Ju-

Return of De poel
“Waar het zo vaak misgaat in het
horrorgenre, doet De poel juist alles goed”, schreef de Volkskrant
dit voorjaar over de psychologische horrorfilm annex thriller
De poel van Chris Mitchell. Daarin
spelen Gijs Scholten van Aschat
en Carine Crutzen een getrouwd
stel, dat met hun twee zoons en
een collega en zijn tienerdochter
gezellig in de vrije natuur gaat
kamperen. Al snel blijkt dat ze dat
beter niet hadden kunnen doen,
want door de geest van een jonge
vrouw in een vennetje loopt de
vakantie akelig uit de hand. Niet
alleen de Volkskrant was enthousiast, maar de hele Nederlandse
filmpers. “De film verdient net
zo’n groot publiek als Nederlandse romkoms”, schreef de recensent van nu.nl. Verdienen is iets
anders dan krijgen, bleek in de
weken erna, want De poel trok ondanks de lovende recensies wei-

nig publiek. Misschien kwam het
doordat hij wel in commerciële
bioscopen te zien was, maar niet
in de filmtheaters, waar hij door
zijn artistieke ambities in de eerste plaats thuishoort. Dat verzuim
wordt deze zomer goed gemaakt
doordat De poel langs ruim twin-

tik-wedstrijd | Kom met het hele gezin te gek verkleed naar de voorpremière
van de nieuwe Loenatik film en win een
prijs zo 6 | Sneak Preview | Verrassende voorpremière ma 7 en ma 21, 21.45 |
Amongst Friends | Luxe sneak preview
ma 21, 19.15 | Gay & Lesbian Summer
Film Festival | met 4 homo- en 4 lesbische films | Film & Lezing | Despair
do 17, 19.00 | Babybabbels | Met je baby
naar de film vr 25, 11.00
Augustus Premières | Bird People vanaf do 14 | Club Sándwich vanaf
do 21 | Sagrada - el misterio de la creación vanaf do 14 | Frank vanaf do 28
| Hotell vanaf do 7 | Jimmy’s Hall vanaf do 14 | Maps to the Stars vanaf do 28
| The Third Side of the River vanaf do
28 | Haagse hoogtepunten | 11 hoogtepunten uit het afgelopen seizoen nog
1 middag- en avondvoorstelling nog t/m
wo 6 | The Hitchcock Touch | Gedurende de maand klassiekers en minder bekende films van de grootmeester van
suspense | Sneak Preview | Verrassende voorpremière ma 4 en ma 18, 21.45 |
Amongst Friends | Luxe sneak preview
ma 18, 19.15 | Gay & Lesbian Summer
Film Festival | met 4 homo- en 4 les-

liette ma 28 | Tosca zo 20 | Theater
| Monty Python Live (mostly) zo 20 |
Music | André Rieu’s 10th Anniversary
2014 za 19
Augustus Nieuwe films | Boyhood
vanaf do 31 jul | And So It Goes vanaf do
7 | Guardians of the Galaxy (3D) vanaf do 14 | Into the Storm vanaf do 28 |
Magic In The Moonlight vanaf do 21 |
Maps to the Stars vanaf do 28 | Opera Encore | La Bohème zo 24 | Cosi Fan
Tutte zo 31 | La Fanciulla del West ma
18 | Prince Igor zo 10 | Rusalka zo 3 |
Werther zo 17 |Theater | Monty Python
Live (mostly) wo 6

vr 18 t/m zo 20
Augustus Verwacht | Deux jours, une
nuit vr 1 t/m zo 3 | Die Frau des Polizisten vr 15 t/m zo 17

Deventer
Filmhuis De Keizer
Keizerstraat 78 | 0570‑618822 | filmhuisdekeizer.nl
Juli De 100-jarige man die uit het
raam klom en verdween vr 4 en wo
9, 14.00 | zo 6, 20.00 | di 8, 17.15 | 12
Years a Slave vr 18 en ma 21, 20.00 | zo
20, 16.15 | di 22, 17.15 | wo 23, 14.00 en
20.00 | Afscheid van de maan do 3, vr
4, za 5, ma 7 en wo 9, 20.30 | zo 6, 16.45
| di 8, 14.30 | vr 11 en wo 16, 14.00 | wo 16,
17.15 | Blue Ruin vr 4, 14.30 | zo 6, 20.30
| di 8 en wo 9, 17.45 | Boyhood do 31,
20.00 | Deux jours, une nuit do 3, vr 4,
za 5, ma 7, di 8, zo 13 en ma 14, 20.00 |
zo 6, 16.15 | di 8, 14.00 | wo 9, 17.15 | di 15,
17.45 | wo 16, 20.30 | Faith Connections do 24 t/m za 26, 20.30 | zo 27, 16.15
| ma 28, 20.00 | di 29, 17.45 | wo 30, 17.15
| Die Frau des Polizisten do 24 t/m zo
27 en wo 30, 20.00 | di 29, 14.00 | Joe
vr 11, za 12 en wo 16, 20.00 | zo 13, 16.15

tig filmtheaters rouleert. Alle
kans dus om je deze zomer net als
de recensent van De Groene Amsterdammer (“Hoe bestaat het,
zo’n Hollandse ‘genrefilm’, uitstekend geacteerd en geregisseerd,
sterk scenario en dan ook nog mét
artistieke ambities?”) te laten
verbazen. Zie de site van de film
voor een lijst met filmtheaters
waar De poel te zien is.
de poeldefilm.nl


| vr 18, 14.00 | ma 21 en wo 23, 20.30 |
di 22, 17.45 | wo 23, 17.15 | Magic in the
Moonlight do 21, vr 22 en di 26, 20.00 |
za 23 en ma 25, 20.30 | zo 24, 16.15 | di
26, 14.00 | wo 27, 17.15 | Maidan vr 22,
14.00 | zo 24 en wo 27, 20.00 | Philomena wo 6 14.00 en 17.15 | wo 13, 14.00
| The Reunion vr 15, za 16, ma 18 en wo
20, 20.30 | zo 17, 16.45 | di 19, 14.30 en
17.45 | Sacro GRA vr 1 en di 5, 14.30 | vr
1, 20.30 | zo 3, 16.15 | di 5 en wo 6, 17.45
| Shirley: Visions of Reality do 21 en vr
22, 20.30 | zo 24, 16.45 | di 26, 14.30 | di
26 en wo 27, 17.45 | A Thousand Times
Good Night vr 22, 14.30 | za 23 en ma
25, 20.00 | zo 24 en wo 27, 20.30 | di 26,
17.15 | Una via a Palermo do 7, vr 8 en zo
10, 20.30 | di 12, 14.30 en 20.00 | wo 13,
17.45 | Zwei Leben vr 1, 14.00 | za 2 t/m
na 4 en wo 6, 20.30 | di 5, 17.15 | Gay &
lesbian Summer Festival | Land of
Storms di 5, 20.30 | Sarah Prefers to
Run di 26, 20.30 | Test di 19, 20.30 |
Zwei Mutter di 12, 20.30 | Special | HOI
Film wo 27, 14.00
De Kleine Keizerin/Openbare
Bibliotheek
Brink 70 | 0570-675700 | obdeventer.
nl/dekleinekeizerin
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

Diemen
Filmtheater De Omval
Ouddiemerlaan 104 | 020-6001897 |
theaterdeomval.nl | Aanvang: 20.00 |
Raadpleeg de website voor het actuele
programma

Doesburg
Filmhuis | Het Meulenhuus
Bergstraat 48 | 0313‑482336 | filmhuis-doesburg.nl | Raadpleeg de
website voor het actuele programma

Doetinchem

de poel

Den Helder
Cinema 7skoop
Julianaplein 43 | 0223‑610941 | cinema7skoop.nl | Aanvang: 20.30 | vanaf
11 juli hanteert Cinema Zevenskoop het
vakantierooster: Er zijn dan alléén
voorstellingen op vrijdag, zaterdag en
zondag.
Juli De 100-jarige man die uit het
raam klom en verdween vr 25 t/m zo 27
| Anni Felici do 3 t/m ma 7 | The Wind
Rises vr 11 t/m zo 13 | Das Wochenende

| di 15, 14.00 | di 15, 17.15 | Loenatik, te
gek! wo 9 en di 15, 20.00 | do 10 t/m ma
14, 20.30 | zo 13, zo 20 en zo 27, 16.45
| wo 16, 17.45 | Lucia de B. vr 25, 14.00
| zo 27, ma 28 en wo 30, 20.30 | di 29,
17.15 | wo 30, 17.45 | Moebius do 17 t/m
zo 20, 20.30 | di 22, 14.00 en 20.00 | wo
23, 17.45 | Philomena di 29, 20.00 | wo
30, 14.00 | The Two Faces of January
do 17, za 19 en zo 20, 20.00 | Zwei Leben do 31, 20.30 | Gay & lesbian Summer Festival | Cloudburst di 29, 20.30
| Gerontophila di 8, 20.30 | Reaching
for the Moon di 15, 20.30 | The Way He
Looks di 22, 20.30 | Special | Good Ol’
Freda do 10, 20.00
Augustus Attila Marcel do 14 t/m za
16, 20.00 | zo 17, 20.30 | di 19, 14.00 en
17.15 | wo 20, 17.45 | Bon Dieu! do 14,
20.30 | vr 15, 14.30 | zo 17, 16.15 | ma 18
en di 19, 20.00 | wo 20, 14.00 en 20.00
| Boyhood vr 1 t/m za 9, ma 11 en zo 17,
20.00 | di 5, di 12 en vr 15, 14.00 | zo
10, 16.15 | wo 13 en wo 20, 17.15 | Les
garçons et Guillaume, à table! vr 8,
14.30 | di 12, 17.45 | wo 13, 20.30 | In
the Name Of vr 8, 14.00 | za 9 en ma 11,
20.30 | zo 10 en wo 13, 20.00 | di 12, 17.15
| Loenatik, te gek! zo 3 en zo 10, 16.45

Filmhuis/Gruitpoort
Hofstraat 2 | 0314-340943 | gruitpoort.nl
Juli August: Osage County do 3, za 5,
ma 7 en di 8, 20.30 | di 8, 14.00 | Ida do
10, ma 14 en di 15, 20.30 | di 15, 14.00 |
The Keeper of Lost Causes di 1, 14.00
en 20.30 | Ne me quitte pas do 31,
20.30 | Touch of the Light do 17 en di
22, 20.30 | di 22, 14.00 | Viva la libertà
do 24 en di 29, 20.30 | di 29, 14.00 |
Augustus La grande bellezza do 21,
20.30 | di 26, 14.00 en 20.30 | La jaula
de oro do 7, 20.30 | di 12, 14.00 en 20.30
| Ne me quitte pas di 5, 14.00 en 20.30
| Suzanne do 14, 20.30 | di 19, 14.00 en
20.30 | Buitenfilm Festival | op diverse
locaties do 28 t/m za 30, 21.30

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

Drachten
Filmhuis Drachten/De Bios
Noorderdwarsvaart 25/0512-543806
(filmhuisdrachten.nl) |
Zomerstop

Eindhoven

Het verhaal is
simpel en daarom
kun je er van alles
in lezen. Als portret, metafoor, feministisch onderzoek of surrealistisch idee krijgt
Una via a Palermo
zijn glans. De stijl
legt de nadruk op
de dagelijkse handelingen van de
buurtbewoners
en doet denken
aan het ongepolijste neorealisme.
Laura van Zuylen in de
Filmkrant

Pathé Eindhoven
Dommelstraat 27 | 0900-1458 | pathe.nl | titels zijn onder voorbehoud,
raadpleeg verder de website
Juli Nieuwe films | Begin Again vanaf do 17 | Blended vanaf do 24 | Dawn
of the Planet of the Apes (3D) vanaf do 17 | The Fault In Our Stars vanaf
do 10 | Hercules (3D) vanaf do 31 | How
To Train Your Dragon 2 (3D) vanaf wo
2 | Kick vanaf zo 27 | Loenatik, Te Gek!
vanaf wo 9 | Lucy vanaf do 24 | Oorlogsgeheimen vanaf do 3 | Planes: Fire
& Rescue (3D) vanaf do 17 | The Purge:
Anarchy vanaf do 24 | The Raid 2 vanaf do 3 | Step Up 5 All In vanaf do 10 |
Transformers: Age of Extinction (3D)
vanaf do 3 | Ladiesnight | Sex Tape wo
30 | Music | André Rieu’s 10th Anniversary 2014 za 19 | Theater | Monty
Python Live (mostly) zo 20
Augustus Nieuwe films | And So It
Goes vanaf do 7 | Cuban Fury vanaf do
21 | Expendables 3 vanaf do 14 | Guardians of the Galaxy vanaf do 14 | Into the
Storm vanaf do 28 | Let’s Be Cops vanaf do 14 | Magic In The Moonlight vanaf do 21 | Ninja Turtles (3D) vanaf do 21
| Sex Tape vanaf do 7 | Sin City: A Dame
To Kill For vanaf do 28 | Theater | Monty Python Live (mostly) wo 6
Plaza Futura/Natlab
Kastanjelaan 500 | 040‑2946848 |
natlab.nl | Raadpleeg de website voor
het actuele programma
Filmhuis De Zwarte Doos
TU/e terrein | 040-2475348 of 0402474900 (di t/m do) | dezwartedoos.
nl.nl | Aanvang: 20.00
Zomerstop

Emmen
Filmhuis Emmen
Westeinde 70 | 0591-668250 | filmhuisemmen.nl | Aanvang: 20.15
Juli Mon oncle wo 2 | hierna:
Zomerstop t/m 17 aug
Augustus Diplomatie ma 18 en wo 20
| La jaula de oro ma 25 en wo 27

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

Goes
’t Beest
Beestenmarkt 3 | 0113‑228142 |
tbeest.nl | Aanvang: 20.30
Zomerstop

Gouda
Filmhuis
Lethmaetstraat 45 | 0182‑522200 |
filmhuisgouda.nl
Juli De 100-jarige man die uit het
raam klom en verdween wo 2 en zo 6,
20.30 | vr 4, 15.30 | Casse-tête chinois
za 5, 19.00 | wo 9, vr 11 en di 15, 20.30
| Deux jours, une nuit do 31, 20.30 |
Faith Connections vr 18, 15.30 | za 19,
19.00 | zo 20 en wo 23, 20.30 | Die Frau
des Polizisten do 17, di 22, vr 25 en wo
30, 20.30 | Ida za 12, 21.45 | ma 20 en di
29, 20.30 | vr 25, 15.30 | De Poel do 3,
ma 7, zo 13 en zo 27, 20.30 | za 26, 19.00
| The Railway Man di 1 en vr 4, 20.30 |
Shirley – Visions of Reality za 5, 21.45 |
di 8 en wo 16, 20.30 | Supercondriaque
do 10, vr 18 en ma 21, 20.30 | vr 11, 15.30
| za 12, 19.00 | za 19, 21.45 | The Two Faces of January do 24 en ma 28, 20.30 |
za 26, 21.45
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Gratis 5x Nebraska
voor Filmkrantlezers!

lezersactie

Binnenkort verschijnt Nebraska op dvd, de nieuwe film van
Alexander Payne (The Descendant, Sideways, About Schmidt).
Distributeur Twin Pics biedt 5 lezers van de Filmkrant gratis de
dvd én de ‘winnaarspet’ aan.
“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. 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
Augustus Deux jours, une nuit vr 1,
15.30 | za 2, 19.00 | vr 8 en di 12, 20.30
| za 9, 21.45 | The Double do 7, ma 11,
vr 15 en di 19, 20.30 | za 16, 21.45 | The
Grand Budapest Hotel zo 3 en ma 18,
20.30 | za 9, 19.00 | vr 29, 15.30 | za 30,
21.45 | In the Name Of za 2, 21.45 | ma
4, zo 10 en wo 13, 20.30 | vr 8, 15.30 |
A Thousand Times Good Night do 14,
zo 17, wo 20, vr 22 en di 26, 20.30 | The
Two Faces of January vr 1, di 5 en wo 6,
20.30 | Una via a Palermo vr 15, 15.30
| za 19, 19.00 | zo 24 en wo 27, 20.30 |
Viva la libertà vr 22, 15.30 | za 23, 19.00
| do 28 en zo 31, 20.30 | Zwei Leben do
21, ma 25 en vr 29, 20.30 | za 23, 21.45
| za 30, 19.00

Groningen
Groninger Forum
Hereplein 73 | 050-3120433 | groningerforum.nl | raadpleeg de website
voor exacte data en aanvangstijden
Juli The Amazing Catfish vanaf do 24
| Boyhood vanaf do 31 | Eastern Boys
vanaf do 3 | Fading Gigolo vanaf do 17
| Die Frau des Polizisten vanaf do 24
| The Reunion vanaf do 10 | The Rover
vanaf do 31 | Shirley - Visions of Reality vanaf do 31 | Zienemaan & Sterren |
Heli vr 11 | Ciné-Club | César et Rosalie
ma 28 | Suzanne ma 14
Augustus Casse-tête chinois vanaf do 14 | Layla Fourie vanaf zo 31 | Magic in the Moonlight vanaf do 21 | Sacro GRA vanaf do 7 | Verwacht | Jimmy’s Hall | Ciné-Club | Neuf mois ferme ma 11 | The Hitchcock Touch | The
Birds wo 27, 19.30 | To Catch a Thief vr
15, 21.45 (openluchtvoorstelling Grote Markt) | Hitchcock zo 17, 11.00 | The
Man Who Knew Too Much zo 10, 11.00 |
North by Northwest zo 24, 11.00 | Psycho wo 20, 19.30 | Rear Window wo 6,
19.30 | Shadow of a Doubt zo 3, 11.00
| Vertigo wo 13, 19.30 | Zienemaan &
Sterren | To Catch a Thief vr 15, 21.45
(locatie: Grote Markt)
Pathé Groningen
Gedempte Zuiderdiep 78 | 0900-1458 |
pathe.nl | titels zijn onder voorbehoud,
raadpleeg verder de website
Juli Nieuwe films | Begin Again vanaf do 17 | Blended vanaf do 24 | Dawn
of the Planet of the Apes (3D) vanaf do 17 | The Fault In Our Stars vanaf
do 10 | Hercules (3D) vanaf do 31 | How
To Train Your Dragon 2 (3D) vanaf wo
2 | Kick vanaf zo 27 | Loenatik, Te Gek!
vanaf wo 9 | Lucy vanaf do 24 | Oorlogsgeheimen vanaf do 3 | Planes: Fire

& Rescue (3D) vanaf do 17 | The Purge:
Anarchy vanaf do 24 | The Raid 2 vanaf do 3 | Step Up 5 All In vanaf do 10 |
Transformers: Age of Extinction (3D)
vanaf do 3 | Ladiesnight | Sex Tape
wo 30 | Opera Encore | La Cenerentola vr 11 | Cosi Fan Tutte ma 14 | Theater
| Monty Python Live (mostly) zo 20 |
Music | André Rieu’s 10th Anniversary
2014 za 19
Augustus Nieuwe films | And So It
Goes vanaf do 7 | Cuban Fury vanaf do
21 | Expendables 3 vanaf do 14 | Guardians of the Galaxy vanaf do 14 | Into the
Storm vanaf do 28 | Let’s Be Cops vanaf do 14 | Magic In The Moonlight vanaf do 21 | Ninja Turtles (3D) vanaf do 21
| Sex Tape vanaf do 7 | Sin City: A Dame
To Kill For vanaf do 28 | Theater | Monty Python Live (mostly) wo 6
RKZ Bios
Emmastraat 15-s101 | 050‑5262482 |
rkzbios.nl | Aanvang: 20.30
Juli Nieuwe films | Enemy za 5 en ma

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.” 
– de Filmkrant

www.cineart.nl

Interesse?

Harderwijk

Voor meer informatie

Stuur een email met naam en
adres naar info@filmkrant.nl.
Wie het eerst komt, die het eerst
maalt.
7 | Night Moves za 12 en ma 14 | Special | More Than Honey zo 13, 16.00 (om
15.00 een rondleiding bijenkolonie in
het Oude RKZ)
Augustus Raadpleeg t.z.t. de website
Vera Zienema
Oosterstraat 44 | 050‑3134681 |
vera-groningen.nl | Aanvang: 21.00
Juli Mistaken for Strangers di 8 en do
10 | Dardenne Retrospectief | La promesse wo 2
Augustus
Zomerstop

Haarlem
Filmschuur
Lange Begijnestraat 9 | 023-5173910 |
filmschuur.nl
Juli Attila Marcel vanaf do 17 | Boyhood
vanaf do 31 | Heli vanaf do 24 | The
Homesman vanaf do 24 | Loenatik, te
gek! vanaf za 5 | Mistaken for Strangers ma 21 | Parts of a Family za 12

van Berlijn. De bitterzoete Amerikaanse komedie The Way Way
Back (Nat Faxon, Jim Rash, 2013),
te zien vanaf 10 juli, is een comingof-age film over een veertienjarig
buitenbeentje, dat op vakantie met
zijn moeder en haar nieuwe vriend,
maar moeilijk zijn plek vindt in de
nieuwe gezinsconstellatie. Het
Oostenrijkse Soldate Jeannette
(Daniel Hoesl, 2013) is een droogkomisch portret van een Weense
huisvrouw, die onder invloed van
de crisis zichzelf opnieuw uitvindt
en haar materialistische levensstijl

20.00 | Enough Said vr 18 en za 19,
20.00 | Metro Manilla do 17, 20.00 |
Neighbouring Sounds do 3, 20.00 |
Nymphomaniac I do 24 en vr 25, 20.00
| Nymphomaniac II za 26, 20.00 | Viva
la libertà vr 11 en za 12, 20.00 | The
Way, Way Back vr 4 en za 5, 20.00 |
Augustus Diverse openluchtfilms
(raadpleeg t.z.t. de website)

Helmond
De Cacaofabriek
Cacaokade 1 | 0492‑529009 | di t/m
do van 9.00 tot 17.00 | filmhuis-helmond.nl | Raadpleeg de website voor
het actuele programma

Hardenberg
Filmhuis Hardenberg
Badhuisplein 3 | 0523-280353 |
filmhuishardenberg.nl
Zomerstop

Onbekende parels
Geen land heeft een beter film
theatercircuit dan Nederland,
maar toch vallen er ieder jaar nog
interessante films door het net.
Films waarin distributeurs om wat
voor reden dan ook - te intiem, te
weinig intiem, te gewoon, te ongewoon, enzovoorts – geen brood
zien. Jammer, want hoe meer interessante films in de filmtheaters
hoe beter. EYE doet er iets aan met
het programma Previously Unre
leased. Het bevat films die te zien
waren op prominente festivals, en
er ook vaak prijzen wonnen. Deze
zomer zijn vier van zulke films minimaal een week in EYE te zien. Ze
worden op hun eerste vertoningsdag ingeleid door Filmkrantredacteuren. De films zijn ook in een
aantal filmtheaters te zien, maar
op dit moment van schrijven is nog
niet bekend welke. EYE start 3 juli
de reeks met Harmony Lessons
(Emir Baigazin, 2013), een op de
Kazachstaanse steppen spelende
psychologische wraakthriller,
waarin een gevoelige schooljongen
het opneemt tegen een bullebak
met criminele connecties. Winnaar van de Zilveren Beer (beste
camerawerk) op het filmfestival

en ma 14 | The Reunion vanaf do 10 |
A Thousand Times Good Night vanaf do 24 | Videodrome ma 7 | Zwei Leben vanaf do 17 | The Hitchcock Touch
| Shadow of the Doubt ma 28
Augustus Bird People vanaf do 14 |
Club Sándwich vanaf do 21 | Jimmy’s
Hall vanaf do 14 | Magic in the Moonlight vanaf do 21 | Maps to the Stars
vanaf do 28 | The Hitchcock Touch | To
Catch a Thief ma 25 en ma 1 sep | Rear
Window ma 11 en ma 18 | Shadow of
the Doubt ma 4

Filmhuis Harderwijk/Catharina
kapel
Klooster 1 | 0341-419500 | filmhuisharderwijk.nl | Aanvang: 20.15
Zomerstop

Heemskerk
Fh Heemskerk/Gebouw de Cirkel
Cirkel 1 | 0251‑214720 | filmhuisheemskerk.nl | Aanvang: 20.30
Zomerstop

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

Heerlen
Filmhuis De Spiegel
De Bongerd 18 | 5e verdieping Glaspaleis | 045‑5772209 | filmhuisdespiegel.nl
Juli Ain’t Them Bodies Saints do 10,

overboord gooit. De film, vanaf 17
juli te zien, won een Tiger Award
op het filmfestival in Rotterdam.
Over Richard Linklaters bijzondere
familieschets Boyhood valt veel te
lezen op pagina 6 en 7. EYE grijpt
de uitbreng van de film aan om
Linklaters in Nederland nooit uitgebrachte Dazed and Confused
vanaf 7 augustus te vertonen. De
film portretteert een groep tieners
op hun laatste schooldag in 1976.
De film toont niet het cliché van de
schooltijd als ‘de beste jaren van
ons leven’, maar de verveling,
angst, onzekerheid en opwinding
over dat wat komen of niet komen
gaat. Zie ook pagina 32 van deze
eyefilm.nl
Filmkrant

dazed and confused

Hengelo
Filmhuis Hengelo
Beursstr 44 | 074-2556789 | filmhuishengelo.nl | Aanvang: 20.15
Zomerstop

Helaas wordt
nooit duidelijk
waar Dick Tuinder
op mikt met Afscheid van de
maan. Soms lijkt
hij de satirische
en soms de dramatische kant op
te willen. Een groter probleem zijn
de karikaturale
personages, die
meer aan stripfiguren dan aan
mensen doen
denken.
Jos van der Burg in de
Filmkrant

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

Hoogeveen
Luxor-Theater
JT Hoogeveen, van Echtenplein |
0528-234000 | filmhuishoogeveen.nl
| Aanvang: 20.15
Zomerstop

Hoorn
Cinema Oostereiland
Krententuin 25 | 0229-232296 |
cinemaoostereiland.nl | Aanvang:
20.30
Juli Borders do 17 en wo 23, 20.30 | za
19, 17.30 | di 22, 15.00 | Boyhood do 31,
19.30 | Deux jours, une nuit wo 2, vr
4 en ma 7, 14.30 | wo 2, do 3 en wo 9,
16.30 | vr 4, 20.30 | za 5 en zo 13, 17.00
| za 5 en zo 6, 17.30 | zo 6, di 8 en do 10,
15.00 | di 8, 14.00 | The Double di 1, do 3
en do 10, 14.30 | di 1, wo 2, za 5, zo 6 en
ma 7, 20.30 | do 3, 17.00 | wo 4, 20.00
| za 5, 15.00 | di 8, 16.30 | wo 9, 14.00 |
Fading Gigolo do 17, wo 23 en ma 28,
20.00 | vr 18, zo 20 en do 31, 17.30 | vr 18,
za 19, zo 20, di 22 en do 24, 20.30 | za 19
en do 24, 14.30 | ma 21, 17.00 en 19.30
| di 22 en wo 23, 16.30 | vr 25, 17.00 | za
26, zo 27, di 29 en wo 30, 14.00 | Faith
Connections di 1 en wo 2, 20.00 | Die
Frau Des Polizisten di 1, 17.00 | wo 9,
19.30 | Grace Of Monaco ma 7, 15.00
| Jersey Boys di 1, vr 4, do 10 t/m zo 13
en di 15, 16.30 | di 1, wo 2, za 5 en zo 6,
19.30 | wo 2 en do 3, 14.00 | do 3 en ma 7
t/m wo 9, 20.00 | vr 4, 17.30 | Maidan do
3 en za 5, 19.30 | vr 4, 17.00 | wo 9, 15.00
| The Reunion do 10 en wo 16, 20.00 | vr
11 en zo 13, 14.00 | vr 11, 19.30 | za 12 t/m
di 15 en ma 21, 20.30 | ma 14 en wo 16,
16.30 | do 17 en wo 23, 15.00 | vr 18, 17.00
| do 24, 17.30 | A Thousand Times Good
Night do 24 t/m wo 30, 19.30 | vr 25 t/m
do 31, 16.30 | The Two Faces Of January
do 3, di 8, wo 9 en wo 30, 20.30 | vr 4,
14.00 | vr 4, ma 7, ma 14 en di 15, 19.30 |
za 5, zo 6, do 17 en ma 21, 16.30 | za 5, zo
6, vr 11, za 12, zo 13, za 19 en za 26, 20.00
| ma 7 t/m wo 9, vr 11, ma 14 t/m do 17, di
22 en wo 23, 17.00 | do 10, 17.30 | zo 20,
do 24, vr 25, ma 28 en di 29, 15.00 | Una
via a Palermo do 10, za 12, zo 13, wo 16
en vr 18, 19.30 | vr 11, za 12, do 17 en za
26, 17.30 | vr 11 en vr 25, 20.30 | ma 14
en di 15, 14.00 en 20.00 | wo 16 en do 31,
15.00 | do 17, 14.30 | zo 20, ma 22, zo 27
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Nog meer over film weten?
De Filmkrant komt nu ook
live in de filmtheaters bij u
in de buurt. Filmkrantme
dewerkers verzorgen elke
maand inleidingen bij de
Must See-films van de re
dactie en andere films uit
het actuele aanbod.
Maidan

Cinema Oostereiland Hoorn
3 juli 19.30 uur | Ronald Rovers

Starred Up Must See

Fth De Fabriek Zaandam
3 juli 20.15 uur | Joost Broeren

Parts of a Family

Cinema Oostereiland Hoorn
10 juli 20.30 uur | Gerlinda
Heywegen

Borders

Cinema Oostereiland Hoorn
17 juli 20.30 uur | Laura van Zuylen

Despair Must See

Filmhuis Den Haag
17 juli 19.00 uur | Dana Linssen
Met dank aan Contact Film

A Thousand Times
Goodnight

Cinema Oostereiland Hoorn
24 juli 19.30 uur | Ronald Rovers

Heli Must See

De Lieve Vrouw Amersfoort
28 juli 20.00 uur | Ronald Rovers
Met dank aan Amstel Film

The Missing Picture

Must See
Fth De Fabriek Zaandam
31 juli 20.30 uur | Jos van der Burg
Met dank aan Contact Film

Boyhood Must See

Filmschuur Haarlem
2 augustus 16.00 uur | Dana
Linssen
De Lieve Vrouw Amersfoort
4 augustus 20.00 uur | Dana
Linssen

Jimmy’s Hall Must See

Filmschuur Haarlem
16 augustus 16.30 uur | Ronald
Rovers

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

filmkrant.nl/
filmkrant.live

boekingen

en di 29, 20.00 | do 24, 16.30 | ma 28 en
wo 30, 17.00 | Zwei Leben do 17, za 19, zo
20, di 22 en wo 23, 19.30 | vr 18 en ma
21, 14.30 | vr 18, ma 21, do 24, vr 25 en
wo 30, 20.00 | za 19 en zo 20, 16.30 | di
22 en wo 23, 14.00 | do 24, 17.00 | za 26
t/m di 29, 20.30 |
Augustus Raadpleeg t.z.t. de website
voor het programma

Kampen
Filmhuis
Burgwal 84 | reserveren via website |
filmhuiskampen.nl
Zomerstop

Leeuwarden
Slieker Film
Wilhelminaplein 92 | reserveringen
058‑2050320 (tijdens kassa-uren) |
sliekerfilm.nl | Raadpleeg de website
voor het volledige programma
Juli Boyhood vanaf do 31 | Deux jours,
une nuit vanaf do 24 | Enemy vanaf do
3 of do 10 | Fading Gigolo vanaf do 17 |
Night Moves vanaf do 10 | Nog te zien |
Anni Felici | Blue Ruin | Joe | Starred Up
| The Hitchcock Touch | Shadow of a
Doubt vr 25, 19.15 | ma 28, 20.00
Augustus Verwacht | Attila Marcel
| Bon Dieu! | Die Frau des Polizisten |
Magic in the Moonlight vanaf do 21 |
The Rover | A Thousand Times Good
Night | The Hitchcock Touch | To Catch a Thief vr 22, 19.15 | ma 25, 20.00
| zo 31 en wo 3 sep, 14.30 | Rear Window vr 8, 19.15 | ma 11, 20.00 | zo 17 en
wo 20, 14.30 | Shadow of a Doubt zo 3
en wo 6, 14.30

Lelystad
Filmtheater/Agora
Agorabaan 12 | 0320-239239 | agora-lelystad.nl | Raapleeg de website
voor het actuele programma

Leusden
De Filmtuin
De Smidse 1b | 033-4953107 | detuininleusden.nl | vertoning van sept t/m
mei
Zomerstop

Lisse
Filmhuis/Cultureel Centrum ’t
Poelhuys
Vivaldistraat 4 | 0252‑213458 | filmhuis-lisse.nl | Aanvang: 20.30
Zomerstop

Maastricht
Lumière
Bogaardenstraat 40b | 043‑3214080
| lumiere.nl
Juli Blue Ruin vanaf do 10 | Bon Dieu!
vanaf do 3 | Boyhood vanaf do 31 | Casper en Emma vanaf wo 23 | Encierro:
Bull Running In Pamplona vanaf do 3
| Fading Gigolo vanaf do 17 | Heli vanaf do 24 | Loenatik, te gek! vanaf wo 9
| Night Moves vanaf do 17 | Oorlogsgeheimen vanaf do 24 | The Reunion vanaf do 10 | The Rover vanaf do 31 | Zomerreprises | 12 Years a Slave do 17,
19.30 | La grande bellezza do 24, 19.30
| The Grand Budapest Hotel ma 14 en
do 31, 19.30 | Nymphomaniac I ma 28,
19.00 | Nymphomaniac II ma 28, 21.30
| Philomena do 10, 19.30 | La vie d’Adele ma 21, 19.30 | Gay & Lesbian Summer Festival | Cloudburst di 8, 19.30
| Gerontophilia wo 9, 19.30 | Land of
Storms wo 23, 19.30 | Reaching for the
Moon di 15, 19.30 | Sarah Prefers to

Run di 22, 19.30 | Test wo 16, 19.30 | The
Way He Looks wo 30, 19.30 | Zwei Mütter di 29, 19.30 |
Augustus Attila Marcel vanaf do 7 |
Club Sándwich vanaf do 21 | Frank vanaf do 28 | Jimmy’s Hall vanaf do 14 |
Magic in the Moonlight vanaf do 21 |
Maps to the Stars vanaf do 28 | Una
via a Palermo vanaf do 7 | Zomerreprises | 12 Years a Slave ma 11, 19.30 | La
grande bellezza ma 18, 19.30 | Nymphomaniac I do 14, 19.00 | Nymphomaniac II do 14, 21.30 | Philomena ma 4,
19.30 | La vie d’Adele do 7, 19.30 | Gay
& Lesbian Summer Festival | Cloudburst wo 6, 21.15 | Gerontophilia di 5,
21.15 | Land of Storms di 19, 21.15 | Reaching for the Moon wo 13, 21.15 | Sarah Prefers to Run wo 20, 21.15 | Test di
12, 21.15 | The Way He Looks di 26, 21.15
| Zwei Mütter wo 27, 21.15

Middelburg
Cinema Middelburg
Achter de Houttuinen 30 |
0118‑613482 | cinemamiddelburg.nl
Juli The Amazing Catfish vr 4, 21.30 |
za 5, 19.00 | wo 9, 20.00 | Anni Felici vr
18, 21.30 | za 19, 19.00 | ma 21, 20.00 |
Diplomatie vr 4, 19.00 | za 5, 21.30 | ma
7, 20.00 | The Immigrant vr 25, 19.00
| ma 28 en wo 30, 20.00 | Supercondriaque vr 25, 21.30 | za 26, 19.00 | di 29
en do 31, 20.00 | Tom à la ferme vr 11,
19.00 | za 12, 21.30 | di 15, 20.00 | Tracks
vr 11 en za 19, 21.30 | za 12, 19.00 | ma 14,
do 17 en wo 23, 20.00 | Filmzomer | La
grande bellezza do 3, di 8, do 10 en wo
16 | Philomena vr 18, 19.00 | di 22 en do
24, 20.00 | za 26, 21.30 | Zomerdoc |
Borders zo 6, 15.00 | Ne me quitte pas
zo 20, 15.00 | Parts of a Family zo 27,
15.00 | Sacro GRA zo 13, 15.00 |
Augustus Afscheid van de maan vr
22, 19.00 | za 23, 21.30 | wo 27, 20.00
| Deux jours, une nuit za 23, 19.00 | di
26, 20.00 | Heli vr 15 en za 16, 21.30 |
ma 18, 20.00 | Jersey Boys do 21 en ma
25, 20.00 | vr 22, 21.30 | The Railway
Man vr 8 en za 9, 19.00 | wo 13, 20.00 |
Shirley: Visions of Reality vr 15 en za
16, 19.00 | di 19, 20.00 | Starred Up vr

Naar buiten!
Het is zomer, dus tijd voor frisse
lucht. Wie films wil zien én in de
buitenlucht wil zijn, kan op een
aantal plekken terecht deze zomer. Misschien wel de succesvolste openluchtbioscoop is de
Pleinbioscoop in Rotterdam. Vorig jaar trok de vertoning van het
in Rotterdam spelende De marathon een record van 3600 bezoekers. De minst bezochte film trok
altijd nog meer dan duizend bezoekers. Dit jaar wordt de Pleinbioscoop van 13 t/m 31 augustus
gehouden. Het programma wordt
21 juli bekend gemaakt op pleinbioscooprotterdam.nl. Amsterdam doet het goed met het Pluk de

1 en za 2, 21.30 | ma 4, 20.00 | Supercondriaque wo 6, 20.00 | The Weight
of Elephants vr 8 en za 9, 21.30 | di 12,
20.00 | Filmzomer | The Lunchbox vr
1 en za 2, 19.00 | di 5, 20.00 | Mandela:
Long Walk to Freedom do 7, ma 11, do
14 en wo 20, 20.00 | Zomerdoc | 1: Life
on the Limit zo 24, 15.00 | Faith Connections zo 17, 15.00 | The Human Scale zo 10, 15.00 | Once Upon A Forest zo
3, 15.00

Middelharnis
Fh Middelharnis (Het Diekhuus)
Beneden Zandpad 7 | 0187-482400 |
Aanvang: 20.00 | hetdiekhuus.nl
Zomerstop

Neerijnen
Stroomhuis Neerijnen
Van Pallandtweg 1 | 06-13473992 |
stroomhuisneerijnen.nl
Les glaneurs et la glaneuse za 5 juli,
20.30 | hierna:
Zomerstop

de voorpremière elke di, 22.00 | 4daagse Special | 1 m2 huisjes (met 4daagse filmbeelden) za 12 t/m vr 18, 13.00
| Foeksia de miniheks za 12 t/m do 17,
15.00 (gratis filmvertoning + meet &
greet) | Meezingfilm | Mamma Mia!
Zo 13 juli, 22.15 | Special | Mistaken for
Strangers do 10 juli, 19.30 (éénmalig) |
Monty Python vr 25 juli, 20.00 | zo 20
juli, 20.00 (live) | Gay & Lesbian Summer Filmfestival | 4 weken lang vanaf do 24
Augustus Premières | Club Sándwich vanaf do 21 | Frank vanaf do 28 |
Jimmy’s Hall vanaf do 14 | Magic In The
Moonlight vanaf do 21 | Maps To The
Stars vanaf do 28 | Sacro GRA vanaf do
14 | SAGRADA - El misteri de la creación vanaf do 14 | Shirley - Visions of
Reality vanaf do 7 | Sneak Preview |
Verrassende voorpremière elke di, 22.00

Oirschot
Filmclub/Rabotheater De Enck
De Loop 67 | 0499-572691 | deenck.nl
Zomerstop

Nieuwegein

Oldenzaal

FTN/Wolff Nieuwegein
Passage 102 | 030‑6045678 |
filmtheaternieuwegein.tk | Aanvang:
20.15
Zomerstop

Filmhuis/Stadstheater De Bond
Molenstraat 25 | 0541-511094 | filmhuisoldenzaal.nl
Zomerstop

Nijmegen
Lux
Mariënburg 38-39 | 0900‑5894636 |
lux-nijmegen.nl
Juli Premières | Afscheid van de maan
vanaf do 3 | Boyhood vanaf do 31 | Casper & Emma vanaf do 17 | Eastern Boys
vanaf do 3 | Encierro: Stierenrennen in
Pamplona (3D) vanaf do 3 | Fading Gigolo vanaf do 17 | Helium vanaf do 24 |
Kleine Nicolaas gaat op vakantie vanaf do 31 | Layla Fourie vanaf do 17 | Loenatik, te gek! Vanaf do 3 | The Reunion
vanaf do 10 | A Thousand Times Good
Night vanaf do 24 | Zwei Leben vanaf do 17 | Sneak Preview | Verrassen-

Les amours imaginaires (22 aug),
Alles is liefde (23 aug) en Lang &
gelukkig (30 aug). De Verkadefa
briek in Den Bosch zoekt ook de
buitenlucht op met Grand Central
(4 en 5 juli), Casse-tête chinois (8
en 19 juli), Prisoners (11 en 12 juli)
en Kon-Tiki (25 en 26 juli). In augustus zijn te zien: The Wolf of
Wall Street (1 en 2 aug), Snowpiercer (8 en 9 aug), Prince Avalanche
(15 en 16 aug), Supernova (22 en 23
aug) en Spies & Glistrup (29 en 30
aug). In Den Haag vertoont het
Nutshuis onder de titel Open Air

Cinema: De zwoele zomer van de
debuutfilm spraakmakende eerste

films van regisseurs: Beasts of the

Oosterhout
Filmtheater De Bussel
Torenplein 12 | 0162-428600 |
filmtheateroosterhout.nl |
Het filmtheater wordt verbouwd. Raadpleeg de website voor de actuele informatie

Oss
Cultuurpodium Groene Engel
Kruisstraat 15 | 0412-405504 | groene-engel.nl
Juli De 100-jarige man die uit het
raam klom en verdween zo 13 t/m di
15, 20.30 | ma 14 ook 16.00 | Anni Felici zo 20 t/m di 22, 20.30 | ma 21 ook

Southern Wild (1 aug), Eraserhead
(8 aug), Ne me quitte pas (15 aug),
Short Term (22 aug) en Love Steaks
(29 aug).Filmhuis Gruipoort in
Doetinchem gaat van 28 tot 30
augustus op meerdere plekken
naar buiten. Zie voor het programma gruitpoort.nl. Groninger
Forum gaat onder de titel Ziene
maan & Sterren naar buiten. Op
de Grote Markt vertoont het Heli
(11 juli) en To Catch a Thief (15
aug). Filmclub Schijndel vertoont
op de locatie ’t Spectrum Marina
(22 aug) en een verrassingsfilm
(29 aug). Tenslotte gaat filmtheater Fraterhuis in Zwolle naar buiten met The Butler (5 juli).

Nacht – Open Air Filmfestival

(plukdenacht.nl), dat van 6 t/m 16
aug wordt gehouden op de pier
het Stenen Hoofd aan het IJ. Pluk
de Nacht heeft zich dit jaar uitgebreid naar Arnhem, waar van 27
t/m 30 aug films in de buitenlucht
worden vertoond. Het Amsterdamse Ketelhuis, dat dit jaar vijftien jaar bestaat, gaat naar buiten
met Nederlandse films. Te zien
zijn: André Hazes – Zij geloof in
mij (26 juli), Rent-a-Friend (2
aug), Leef! (9 aug), Ober (16 aug),

spies & glistrup

Wat in het begin
als een hinderlijke
onderbreking
voelt, verandert in
een rustpunt, een
adempauze. Maar
ongemerkt wordt
op elk van die momenten een nieuw
nulpunt gemarkeerd. Zo besluipt
de film je, als een
dief in de nacht.
Verwoestend.
Sasja Koetsier over Die Frau
des Polizisten in de
Filmkrant

43

de Filmkrant 
#367 juli/augustus 2014

Wereldcinema in Amsterdam
Bij Uruguay denken we door het
WK-voetbal aan een bijtende
voetballer, maar als het aan World
Cinema Amsterdam ligt, associëren we het land weer snel met film.
Uruguay is naast Kazachstan het
land dat op de vijfde editie van het
festival, dat van 14 t/m 24 augustus in Rialto wordt gehouden, speciale aandacht krijgt. Uit het land
komen al een tijdlang interessante
films. Denk aan het werk van Pabo
Stoll en Juan Pablo Rebella (25
Watts, Whisky) en Adrián Biniez
(Gigante).Op het festival kunnen
we zien of het werk van onbekendere makers als Manuel Nieto (El
lugar del hijo), Alicia Cano (El bella
vista), Diego Arsuaga (El ingeniero) en Diego Fernández Pujol
(Rincón de Darwin) even interessant is. In Kazachstan lijkt de filmwereld na moeizame decennia na
de val van het communisme eindelijk op te krabbelen. In de internationale festivalwereld is het
werk van talentvolle regisseurs als
Adilchan Jerzjanov (Constructors), Nariman Toerebajev (Adventure) en Emir Baigazin (Harmony Lessons) niet onopgemerkt
gebleven. Naast aandacht voor
deze twee landen is er zoals altijd
op het festival de competitie. Hij
telt deze keer negen films, waaronder Gett (Ronit & Shlomi Elkabetz, Israël), Iglú (Diego Ruiz,

Chili), The Third Side of the River
(Celina Murga, Argentinië) en La
búsquedas (José Luis Valle, Mexico). De winnaar wordt bekroond
met de World Cinema Amsterdam
Award ter grootte van vijfduizend
euro. Ook de winnaar van de publieksprijs, de World Cinema Amsterdam Audience Award, gaat
met dit bedrag naar huis. Het progamma Special Screenings bevat
voorpremières van films die later
in Nederland te zien zijn, maar ook
films die alleen op het festival zijn
te zien. Tot de eerste behoren Club
Sandwich (Fernando Eimbcke,
Mexico) en Manuscripts Don’t

16.00 | Tracks zo 6 t/m di 8, 20.30 | ma
7 ook 16.00
Augustus Una via a Palermo zo 24
t/m di 26, 20.30 | ma 25 ook 16.00 | A
Weekend in Paris zo 31 t/m di 2 sep,
20.30 | ma 1 sep ook 16.00

22 en do 24, 20.00 | vr 11, za 12, vr 25 en
za 26, 19.30 | zo 13 en zo 27, 16.30 | ma
14, 19.00 | za 19, 21.15 | Viva la libertà vr
11, 21.45 | za 12, 21.40 | ma 14, 19.15 | do
17 en do 24, 20.15 | vr 18 en za 19, 19.45 |
zo 20, 16.30 | vr 25 en za 26, 21.30 | Yves
Saint Laurent do 3, di 8, di 15 en di 22,
20.15 | vr 4, za 5 en vr 11, 21.40 | zo 6 en
zo 20, 16.45 | za 12 en vr 18, 21.45
Zomerstop van 28 jul t/m 14 aug
Augustus The Amazing Catfish vr 15
en za 16, 19.45 | ma 18, 19.15 | wo 20 en
di 26, 20.15 | vr 22 en za 23, 21.40 | zo
24, 16.45 | The Double do 28, 20.00 | vr
29 en za 30, 21.30 | In the Name Of do
28, 20.15 | vr 29 en za 30, 19.30 | zo 31,
16.30 | Joe vr 15 en za 16, 21.35 | zo 17,
16.45 | di 19 en wo 27, 20.15 | vr 22 en za
23, 19.30 | ma 25, 19.15 | Starred Up vr
29 en za 30, 21.35 | Supercondriaque vr
15 en za 16, 19.30 | zo 17, 16.30 | di 19, do
21 en wo 27, 20.00 | vr 22 en za 23, 21.45
| ma 25, 19.00 | The Two Faces of January vr 15 en za 16, 21.30 | ma 18, 19.00 |
wo 20 en di 26, 20.00 | do 21, 20.15 | vr
22 en za 23, 19.45 | zo 24, 16.30 | The
Weight of Elephants vr 29 en za 30,
19.45 | zo 31, 16.45

Oudenbosch
Filmtheater Fanfare
Pagnevaartweg 109 (Markland College) | 0165‑314503 | filmtheaterfanfare.nl | Aanvang: 20.15
Juli Supercondriaque do 3 juli, 20.15
| hierna:
Zomerstop
Augustus
Zomerstop t/m do 14

Purmerend
Filmhuis Purmerend
Kerkstraat 11 | 0299-416506 (reserveringen via internet) | filmhuispurmerend.nl | Aanvang: 20.30
Zomerstop

Roermond
ECI Cultuurfabriek
ECI 13 | 0475-317171 | ecicultuurfabriek.nl
Juli De 100-jarige man die uit het
raam klom en verdween di 1, 20.15 | do
3 en wo 9, 20.00 | vr 4 en za 5, 19.45 |
ma 7, 19.00 | Ain’t Them Bodies Saints
wo 2, 20.00 | Anni Felici wo 2, 20.15 |
Happily Ever After vr 18 en za 19, 19.30 |
ma 21, 19.15 | wo 23, 20.00 | vr 25 en za
26, 19.45 | zo 27, 16.45 | The Immigrant
vr 4 en za 5, 19.30 | zo 6, 16.30 | di 8 en
wo 16, 20.00 | do 10 en wo 23, 20.15 | za
12, 19.35 | vr 18, 21.15 | za 19, 21.45 | ma
21, 19.00 | Nieuwe helden di 1, 20.00 |
Tom à la ferme vr 4 en za 5, 21.45 | ma 7,
19.15 | wo 9 en wo 16, 20.15 | vr 11, 19.45 |
zo 13, 16.45 | Tracks do 10, di 15, do 17, di

Burn (Mohammad Rasoulof, Iran),
tot de tweede Radical Friends
(Chihiro Geuzebroek, Bolivia/Nederland) en I Am from Chile (Gonzalo Diaz, Chili). Traditiegetrouw
vertoont het festival op meerdere
plekken ook films in de openlucht.
In het Vondelpark Openluchttheater en op het Marie Heinekenplein zijn onder meer te zien Paraíso (Mariana Chenillo, Mexico),
A Wolf at the Door (Fernando
Coimbra, Brazilië) en Rambleras
(Daniela Speranza, Uruguay).
worldcinemaamsterdam.nl


Schiedam
Wenneker Cinema
Vijgensteeg 2 | 010-4733000 | wennekercinema.nl
Juli De 100-jarige man die uit het
raam klom en verdween do 3 t/m za
5, 20.30 | Diplomatie do 24 t/m za
26, 20.30 | Supernova do 17 t/m za 19,
20.30 | A Weekend in Paris do 10 t/m
za 12, 20.30 |
Augustus Raadpleeg t.z.t. de website

Utrecht
’t Hoogt
Hoogt 4 | 030‑2328388 | hoogt.nl
Juli Nieuwe films | Despair vanaf do
17 | Eastern Boys vanaf do 3 | Heli vanaf do 24 | Helium vanaf do 31 | Parts
of a Family vanaf do 10 | Sepideh vanaf do 31 | Videodrome vanaf do 10 | Zwei
Leben vanaf do 17 | Specials | Maïden
wo 2, 21.15 | za 5, 15.00 | Mistaken for
Strangers vr 11, za 12 en wo 16 | Gay &
Lesbian Summer Film Festival | vanaf
zo 6 t/m di 19 aug
Augustus Nieuwe films |
Club Sándwich vanaf do 21 | Sagrada el misterio de la creación vanaf do 14 |
The Third Side of the River vanaf do 28
| Gay & Lesbian Summer Film Festival | nog t/m di 19 | The Hitchcock
Touch | wo 6 t/m wo 3 sep elke wo, 21.15
Louis Hartlooper Complex
Tolsteegbrug 1 | 030‑2320452 | hartlooper.nl | raadpleeg de website voor
het wekelijkse programma
Springhaver 1 en 2
Springweg 50 | 030‑2313789 | raadpleeg de wekelijkse filmladder en
Uitloper

gett

Sneek

Lantaren Venster
Otto Reuchlinweg 996 (gebouw New
Orleans, Wilhelmina Pier) |
010‑2772277 | lantarenvenster.nl |
Aanvang: 19.30
Juli Premières | Attila Marcel vanaf do
10 | Boyhood vanaf do 31 | Eastern Boys
vanaf do 3 | Fading Gigolo vanaf do 17
| Heli vanaf do 24 | Layla Fourie vanaf
do 17 | Loenatik, te gek! vanaf wo 9 | A
Most Wanted Man vanaf do 24 (o.v.b.)
| The Reunion vanaf do 10 | A Thousand
Times Good Night vanaf do 31 | Zwei
Leben vanaf do 17 | Sneak Preview
| Verrassende voorpremière elke ma,
21.30 | Gay & Lesbian Summer Film-

Schagen
Fth De Luxe/Scagon Theater
Torenstraat 1B (Cultuurhuis M18) |
0224-213162 | filmtheaterdeluxe.nl |

Filmhuis De Pul
Kapelstraat 13 | 0413-265091 | filmpul.com
Zomerstop

Filmclub Schijndel/City Theater
Hoofdstraat 145 | 073-5474837 |
schijndelfilm.nl | Aanvang: 20.30
Juli
Zomerstop
Augustus Openluchtvoorstellingen |
Marina vr 22, 21.00 | Verrassingsfilm vr
29, 21.00 (locatie: ‘t Spectrum, Steeg
9, Schijndel)

Filmhuis Het Domein
Kapittelstraat 6 | 046-4514384 |
filmhuishetdomein.nl | Aanvang:
20.00
Juli La jaula de oro di 1 | Tom à la ferme vr 4 en za 5 | Viva la libertà zo 6 t/m
di 8 | hierna:
Zomerstop
Augustus
Zomerstop

festival | elke di, 19.30 en 21.30 | Docs |
Mistaken for Strangers vanaf do 10
Augustus Premières | Club Sándwich vanaf do 21 | Frank vanaf do 28 |
Hotell vanaf do 7 | Jimmy’s Hall vanaf
do 14 (o.v.b.) | Magic in the Moonlight
vanaf do 21 | Maps to the Stars vanaf do 28 | Sneak Preview | Verrassende voorpremière elke ma, 21.30 | Gay &
Lesbian Summer Filmfestival | elke
di, 19.30 en 21.30 | Docs | Encierro: Bull
Running in Pamplona vanaf do 7
Pathé De Kuip
Cor Kieboomplein 501 | 0900-1458 |
pathe.nl | titels zijn onder voorbehoud,
raadpleeg verder de website
Juli Nieuwe films | Begin Again vanaf do 17 | Blended vanaf do 24 | Dawn
of the Planet of the Apes (3D) vanaf do 17 | The Fault In Our Stars vanaf
do 10 | Hercules (3D) vanaf do 31 | The
Homesman vanaf do 24 | How To Train
Your Dragon 2 (3D) vanaf wo 2 | Kick
vanaf zo 27 | Loenatik, Te Gek! vanaf wo
9 | Lucy vanaf do 24 | Oorlogsgeheimen
vanaf do 3 | Planes: Fire & Rescue (3D)
vanaf do 17 | The Purge: Anarchy vanaf
do 24 | The Raid 2 vanaf do 3 | Step Up
5 All In vanaf do 10 | Transformers: Age
of Extinction (3D) vanaf do 3 | Ladiesnight | Sex Tape wo 30
Augustus Nieuwe films | And So It
Goes vanaf do 7 | Cuban Fury vanaf do
21 | Expendables 3 vanaf do 14 | Gallows Hill vanaf do 7 | Guardians of the
Galaxy vanaf do 14 | Into the Storm
vanaf do 28 | Let’s Be Cops vanaf do 14
| Magic In The Moonlight vanaf do 21
| Ninja Turtles (3D) vanaf do 21 | Sex
Tape vanaf do 7 | Sin City: A Dame To
Kill For vanaf do 28

Uden

Schijndel

Sittard

Rotterdam

Boyhood do 31 |
Augustus Premières |
Boyhood vanaf do 31 jul | Magic in the
Moonlight vanaf do 21 |
Openingsprogramma | Voorpremières,
premières en reprises de hele maand
(raadpleeg de website voor het programma) met vr 29 de officiële opening

Aanvang: do 20.00/vr 21.00
Zomerstop

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

Soest
Filmhuis Artishock
Steenhoffstraat 46a | 06-43870112 |
artishock-soest.nl | Aanvang: 20.30
Zomerstop

Stadskanaal
Filmliga Stadskanaal
Menistenplein 9 | 0599‑610777 |
smoky.nl | Aanvang: 20.15
Zomerstop

Tiel
Filmtheater Agnietenhof
St. Agnietenstraat 2 | 0344-673500 |
agnietenhof.nl | raadpleeg de website
voor actuele informatie
Wegens verbouwing tijdens de zomermaanden gesloten

Tilburg
Cinecitta
Louis Bouwmeesterplein 1 (tijdelijk)
vanaf 31 juli WillemII straat 29 | 0683698775 | cinecitta.nl
Juli Nog te zien | De 100-jarige man
die uit het raam klom en verdween |
Deux jours, une nuit | The Grand Budapest Hotel | Ida | Nebraska | Cinecitta
Extra | Layla Fourie di 8 | A Thousand
Times Good Night di 15 | Zwei Leben di
1 | Sluiting Cinecitta op lokatie Theaters Tilburg | wo 16 van 9.00 tot 22.00
de hele dag films (raadpleeg de website
voor het programma) | Opening vernieuwde Cinecitta Willem II Straat |

In conservatieve
Poolse kringen zal
In the Name of zeker voor controversieel doorgaan.
Ook de associatie
met misbruik door
priesters is tegenwoordig snel gemaakt, maar de
film vermijdt dat
onderwerp juist.
Die toont vooral de
gordiaanse knoop
van onderdrukte
gevoelens en het
natuurlijke verlangen naar intimiteit.
Leo Bankersen in de
Filmkrant

Veendam
Filmhuis vanBeresteyn
Museumplein 5a | 0598-317730 |
vanberesteyn.nl | Aanvang: 20.00
Zomerstop

Veenendaal
Filmhuis Veenendaal
Kees Stipplein 72 (Spectrum) | alleen
info 0318-582669 | filmhuisveenendaal.nl | Aanvang: 19.30
Juli De 100-jarige man die uit het
raam klom en verdween za 5 | Toen
was geluk heel gewoon za 26 | Viva la
libertà za 12
Augustus Toen was geluk heel gewoon za 2 | Tracks za 23 en za 30 | A
Weekend in Paris za 9 en za 16

Venlo
Filmtheater De Nieuwe Scene
Nieuwstraat 13 | 077‑3518183 | nieuwescene.nl | Raadpleeg de website
voor het complete programma
Juli The Broken Circle Breakdown vr 4
en za 12, 21.20 | za 5, 19.30 | ma 7, di 8,
do 10, zo 13 en ma 14, 20.00 | vr 11, 14.30
en 19.30 | Night Train to Lisbon vr 18
en za 26, 21.40 | za 19, 19.30 | ma 21, di
22, do 24, zo 27 en wo 30, 20.00 | vr 25,
14.30 en 19.30 | Renoir do 3, zo 6, wo
9, ma 14 en di 15, 20.00 | vr 4, 14.30 en
19.30 | za 5 en vr 11, 21.35 | za 12, 19.30 |
Tracks do 17, zo 20, wo 23, ma 28 en di
29, 20.00 | vr 18, 14.30 en 19.30 | za 19
en vr 25, 21.35 | za 26, 19.30 | A Weekend in Paris do 3, zo 6, wo 9, ma 14 en di
15, 20.00 | vr 4, 14.30 en 19.30 | za 5 en
vr 11, 21.35 | za 12, 19.30
Augustus The Lunchbox vr 22, 21.20
| za 23, 19.30 | ma 25 en di 26, 20.00 |
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Bon Dieu!		
Borders		
Deux jours, une nuit		
City of Violence		
The Double		
Eastern Boys		
Encierro: Stierengevechten in Pamplona		
Faith Connections		
Die Frau des Polizisten		
In the Name of		
Jersey Boys		
Maidan		
Maleficient		
Oorlogsgeheimen		
The Rover		
Stuk!		
Transcendence		
The Two Faces of January		
Una via a Palermo		
Walking on Sunshine		
Das Wochenende		
is goed |

is redelijk |

is matig |

is slecht |

is zeer slecht |

is niet gezien

NRC Handelsblad

Coen van Zwol

Ab Zagt

Algemeen Dagblad

Janna Reinsma over Night
Moves in de Filmkrant

22 Jump Street		

is zeer goed |

Zaltbommel
Filmtheater Cinemaarten
In Theater de Poorterij Nieuwstraat 3 |
reserveren via e-mail cinemaarten@
planet.nl | Aanvang: 20.15
Zomerstop

De Filmkrant

Nieuwe Revu/nu.nl

André Nientied

Dana Linssen

Spits

NRC Handelsblad

AnnexCinema
Rosmolenlaan 1 | 0348-436510 |
annexcinema.nl | Raadpleeg de website voor het actuele programma
Juli Verwacht | Blended vanaf do 24 |
Dawn of the Planet of the Apes (3D)
vanaf do 17 | Deux jours, une nuit vanaf do 10 | Hercules (3D) vanaf do 31 | In

André Waardenburg

Woerden

Marieke Kremer

De Groene Amsterdammer

Gawie Keyser

Trouw

Het Parool

De Volkskrant

Belinda van de Graaf

Filmhuis Movie W
Generaal Foulkesweg 42a (‘t Venster) |
movie-w.nl
Juli The Amazing Catfish di 1 en wo 2,
20.30 | Lucia de B. do 3, za 5, wo 9, vr 11,
zo 13 en wo 16, 20.30 | Tracks vr 4, zo 6,
di 8, do 10, za 12 en di 15, 20.30

Cinema.nl/VPRO

Wageningen

Gerhard Busch

Cine City
Spuikomweg 1 | zie de bioscoopladder
en de agenda in de dagbladen

Augustus
Zomerstop
Heerenstraattheater
Molenstraat 1b | 0317-414029 | heerenstraattheater.nl | Raadpleeg de
website voor het actuele programma
Juli Verwacht | Diplomatie vanaf do 17
| The Double vanaf do 24 | Fading Gigolo vanaf do 17 | In The Name Of vanaf do
31 | Loenatik, te gek! vanaf wo 9 | Planes 2: Redden & Blussen (3D) vanaf do
17 | Starred Up vanaf do 10 | The Weight
Of Elephants vanaf do 3
Augustus Verwacht | Attila Marcel
vanaf do 7

Filmhuis/Servicetheater
Skopein
Meddosestr 4-8 | 054-3521515 |
filmhuiswinterswijk.nl | Aanvang:
21.00
Zomerstop

Het broeit in al
die hoofden, met
name dat van
Josh, die alles
ondergeschikt
maakt aan een
enkel principe of
een enkele emotie. Maar meer nog
broeit de film zelf
van de ideeën,
juist door zijn
raadselachtigheid
niet te verliezen.

Filmtheater De Fabriek
Jan Sijbrandsteeg 12 | 075‑6311993,
reserveren via belbios | de-fabriek.nl |
Film zijn onder voorbehoud, raadpleeg
de website voor actuele info en data
Juli Anni Felici do 3 t/m zo 6, di 8, vr 11
t/m ma 14, wo 16 en do 17 | Feuchtgebiete do 17 t/m ma 21, wo 23 t/m zo 27
en di 29 (za 26 met speciaal avondvullend programma) | The Immigrant do 17
t/m ma 21, wo 23, vr 25 t/m zo 27 (Rosmolenfilm) en di 29 | Last Hijack do 10
t/m zo 13, di 15, vr 18, za 19 en di 22 | The
Railway Man vr 4 t/m zo 6, di 8, do 10 t/,
ma 14 en wo 16 | Starred Up do 3 (met
inleiding) t/m ma 7, wo 9, vr 11 t/m zo 13
en di 15 | Supernova do 3 t/m zo 6 en di
8 | Viva la libertà za 19, zo 20, di 22, do
24 t/m ma 28 en wo 30 |
Augustus Verwacht | The Amazing
Catfish | Blue Ruin | Casse-tête chinois | Face of Love | Grace of Monaco | Minuscule | The Missing Picture | Night Moves | Once Upon a Forest | Parts of a Family | Sexy Money
| Shirley | Wakker uit een boze droom
| Zombie

NRC Handelsblad

Winterswijk

roméo et juliette

Bor Beekman

Filmtheater Het Zeepaard
Veerplein 134e (JT Bioscoop, kleine
zaal) | info@hetzeepaard.nl | hetzeepaard.nl (info & reserveren)
Zomerstop

Theater City Of Wesopa
Herengracht 23 | 0294-458093 |
wesopa.nl | Aanvang: 20.30
Zomerstop

Jos van der Burg

Vlaardingen

Weesp

Zaandam

De Volkskrant

Vlissingen

pathe.nl/special/opera

Floortje Smit

Philomena do 21, zo 24, wo 27, ma 1 sep
en di 2 sep, 20.00 | vr 22, 14.30 en 19.30
| za 23 en vr 29, 21.20 | za 30, 19.30 | Renoir za 9, 16.00

pathe.nl/special/encore

Trouw

te zien: Amersfoort, Tuschinski,
Rembrandt Arnhem, Breda, Buitenhof Den Haag, Haarlem, Helmond, Rembrandt Utrecht, Zaandam en De Kroon in Zwolle. Voor

Filmhuis
Langstraat 40 | 070-5113397 | obvw.
nl/filmhuis-wassenaar
Juli De 100-jarige man die uit het
raam klom en verdween wo 2, 20.00
| vr 4, 19.30 | di 8, 14.00 | Breakfast in
Tiffany’s di 1, 14.45 | Elle s’ en va di 1,
12.30 | Grace of Monaco za 26 en wo
30, 20.00 | Ida za 19, wo 23, vr 25 en
ma 28, 20.00 | di 29, 14.00 | It’s Complicated di 1, 10.15 | The Railway Man
zo 6, vr 11 en ma 14, 20.00 | di 15, 14.00
| Robin Hood vr 25, 11.00 | Tarzan di 1,
17.00 | Tracks za 12, wo 16, vr 18 en ma
21, 20.00 | di 22, 14.00 | A Weekend in
Paris di 1 en ma 7, 20.00 | za 5 en wo
9, 19.30
Augustus Raagpleeg t.z.t. de website

Step Up 5 All In vanaf do 10 | Loenatik,
te gek! vanaf wo 9 ( za 5 voorpremière)
| Lucy vanaf do 24 | Planes 2: Redden
& Blussen (3D) vanaf do 17 | Zomeravondconcert | Andre Rieu’s 10th Anniversary 2014 Maastricht za 19
Augustus Verwacht | Cuban Fury
vanaf do 21 | Ninja Turtles (3D) vanaf
do 21 | Sex Tape vanaf do 7

Jann Ruyters

Pathé vertoont niet alleen films,
maar is ook een plek waar je evenementen ‘live’ kunt bijwonen.
Zoals de premières van de opera’s
van de New Yorkse The Metropolitan Opera. Op hetzelfde moment
dat in New York een opera van
‘The Met’ in première gaat, is hij
te zien in Pathé. Misschien zelfs
beter dan in de zaal in New York,
omdat de filmregistratie close-
ups en details kan laten zien.
Operaliefhebbers die de opera
premières in Pathé missen, kunnen deze later inhalen onder de
titel Opera Encore. Wie zich deze
zomer nu eindelijk eens wil verdiepen in opera, kan volop terecht
bij Pathé’s Opera Encore. Een
greep uit het programma. Verdi’s
Rigoletto is te zien in Rembrandt
Arnhem. De registratie van La
rondine wordt vertoond in Pathé
Haarlem en Rembrandt Utrecht.
Otello en Roméo et Juliette zijn
deze zomer in tien Pathé-theaters

Wassenaar

Ronald Rovers

Leve de opera

Eugene Onegin, The Nose en Cosi
Fan Tutte moeten we naar Buitenhof Den Haag. Die laatste opera is
ook te zien in Pathé Groningen.
Zie voor het complete overzicht –
er zijn nog meer opera’s te zien –
de website van Pathé.
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Zevenaar

Zutphen

Filmhuis Zevenaar
Wittenburgstr 14 | 0316-331527 |reserveringen 0316-344250 (na 19.15) |
filmhuiszevenaar.nl
Juli De 100-jarige man die uit het
raam klom en verdween za 12 t/m di
15, 20.15 | do 17, vr 18, zo 20, ma 21 en
wo 23, 14.30 | La bande à Picasso do 17,
vr 18 en wo 23, 20.15 | di 22, 14.30 | The
Book Thief di 1, 10.30 en 20.15 | do 3 en
vr 4, 14.30 | The Immigrant za 26, zo 27,
di 29, 20.15 | zo 27, ma 28, wo 30 en do
31, 14.30 | The Invisible Woman di 1 en
wo 2, 14.30 | Nieuwe Helden do 3, vr 4
en wo 9, 20.15 | zo 6 en di 8, 14.30 | The
Railway Man za 5 t/m di 8, 20.15 | ma
7 en wo 9 t/m vr 11, 14.30 | Tom à la ferme do 10, vr 11 en wo 16, 20.15 | Tracks
do 31, 20.15 | Viva la libertà za 19 t/m
di 22, 20.15 | do 24, 14.30 | Het vonnis
wo 2, 20.15 | A Weekend in Paris do 24,
vr 25, ma 28 en wo 30, 20.15 | vr 25 en
di 29 14.30
Augustus Anni Felici do 14 en vr 15,
14.30 | za 9 t/m di 12, 20.15 | Grace of
Monaco za 16 t/m ma 18 en wo 20,
20.15 | zo 17 t/m di 19, do 21, vr 22 en wo
27, 14.30 | The Immigrant vr 1, 14.30 en
20.15 | wo 6, 20.15 | La jaula de oro vr
29, 20.15 | Night Moves do 14 en vr 15,
20.15 | wo 20, 14.30 | Parts of a Family
zo 24, 14.30 | di 26, 20.15 | Philomena zo 31, 14.30 en 20.15 | De Poel do 21,
vr 22 en wo 27, 20.15 | Tracks za 2 t/m
di 5, 20.15 | zo 3 t/m vr 8, 14.30 | Una
via a Palermo za 23 t/m ma 25, 20.15 |
ma 25, di 26, do 28 en vr 29, 14.30 | The
Wind Rises do 7, vr 8 en wo 13, 20.15

Filmtheater Luxor
Houtmarkt 64 | 0575‑513750 |
filmtheaterluxor.nl | Raadpleeg de
website voor het actuele programma

Zoetermeer
Fth Cine Utopia/bioscoop
Utopolis
Oostwaarts 70 | 079-3300366 |
cine-utopiazoetermeer.nl | Aanvang:
20.00 | Raadpleeg de website voor het
actuele programma

Zwolle
Filmtheater Fraterhuis
Blijmarkt 25 | reserveren via website |
filmtheaterfraterhuis.nl
Juli De 100-jarige man die uit het
raam klom en verdween do 3 en wo 9,
20.30 | za 5, 19.00 | zo 6, 17.00 | di 8, do
17 en wo 23, 14.30 | After The Tone zo
20, 16.30 | di 22, 14.00 | The Amazing
Catfish vr 25, 16.00 | zo 27, 11.45 | ma
28, 20.30 | Attila Marcel vr 18 en za 19,
20.00 | zo 20, 19.30 | ma 21, 14.00 | di
22, 19.45 | La bande à Picasso do 10 en
ma 14, 19.45 | vr 11, 16.00 | zo 13, 11.45 |
Boyhood zo 27, 11.15 (voorpremière) | do
31, 19.45 | Casse-tête chinois vr 4 en za
5, 20.00 | zo 6, 19.30 | ma 7, 14.00 | wo
9, 19.45 | Doctor Zhivago vr 25, 15.30 |
zo 27, 16.30 | di 29 en do 31, 14.00 | Enemy vr 4 en za 5, 21.30 | zo 6, 20.00 | ma
7, 14.30 | di 8, 20.30 | The Face of Love
vr 4, 15.30 | za 5, 16.30 | zo 6, 14.30 | ma
7, 20.30 | Fading Gigolo do 17, wo 23 en
wo 30, 19.45 | vr 18 en za 19, 21.30 | zo
20, vr 25, za 26 en zo 27, 20.00 | ma 21
en do 24, 14.30 | di 22 en di 29, 20.30
| ma 28, 14.00 | Die Frau des Polizisten vr 11 en za 12, 20.00 | zo 13, 11.15 | di
15, 14.00 | wo 16, 19.45 | Night Moves do
3 en ma 7, 19.45 | zo 6, 11.45 | di 8, 14.00
| De onzichtbare vriend do 10, 14.30 |
zo 13, 16.30 | ma 14, 20.30 | The Railway Man do 3, wo 9 en zo 13, 14.30 | vr
4 en vr 11, 19.00 | zo 6, 11.15 | za 12, 16.30
| di 15, 19.45 | Sacro GRA do 3, 14.00 |
vr 4, 16.00 | zo 6, 16.30 | di 8, 19.45 | A
Thousand Times Good Night do 24 en
do 31, 20.30 | vr 25 en za 26, 21.30 | za
26, 16.30 | zo 27, ma 28 en wo 30, 14.30
| di 29, 19.45 | Tracks do 10 en wo 16,
20.30 | za 12, 19.00 | zo 13, 17.00 | di 15,

14.30 | The Two Faces of January vr 11
en za 12, 21.30 | zo 13, 19.30 | di 15 en ma
21, 20.30 | wo 16 en zo 20, 14.30 | vr 18,
15.30 | za 19, 16.30 | Videodrome zo 13,
20.00 | ma 14, 14.30 | vr 18, 16.00 | The
Weight of Elephants do 31 jul, 14.30
| Zwei Leben do 17, wo 23 en wo 30,
20.30 | vr 18, za 19, vr 25 en za 26, 19.30
| zo 20, 11.15 | za 20 en zo 27, 17.00 | ma
21, do 24 en ma 28, 19.45 | di 22 en di 29,
14.30 | do 24, 14.00 | Openluchtvoorstelling | The Butler za 5, 22.15
Augustus De 100-jarige man die uit
het raam klom en verdween vr 1, 16.00
| zo 3, 11.15 | wo 6, 14.30 | Boyhood vr 1
en za 2, 20.00 | zo 3, 19.30 | ma 4, 14.00
| di 5 en wo 6, 19.45 | Jersey Boys vr 1 en
za 2, 21.15 | zo 3, 20.00 | ma 4, 14.30 | di
5, 20.30 | wo 6, 14.00 | Shirley – Visions of Reality zo 3, 16.30 | ma 4, 20.30
| di 5, 14.00 | A Thousand Times Good
Night vr 1 en za 2, 19.00 | zo 3, 11.45 | zo
3, 17.00 | ma 4, 19.45 | di 5, 14.30 | wo
6, 20.30 | The Weight of Elephants vr
1, 15.30 | za 2, 16.30 | zo 3, 14.30 | Verwacht | The Devil’s Knot | The Double | Faith Connections | Magic in the
Moonlight | Maps to the Stars |

Jeugdfilm
Overzicht van vertoningen
van kinder‑ en jeugdfilms in
de Nederlandse filmtheaters
en filmhuizen. Adressen van
de betreffende theaters zijn
te vinden in het eerste deel
van deze agendarubriek.

Amersfoort
Fth De Lieve Vrouw
Casper & Emma 4+ vanaf do 17 juli

Amsterdam
Het Ketelhuis
Hoe tem je een draak 2 6+ vanaf do 3
juli | Loenatik, te gek! 6+ vanaf do 10

Nog één keer Monty Python
Hebben de heren geld nodig of
vinden ze het echt leuk om weer
samen op het podium te staan?
We bedoelen Monty Python,
waarvan alle leden, minus de in
1989 overleden Graham Chapman, onder de titel Monty Python
Live (mostly) in juli tien keer in
The O2 Arena in Londen zullen
optreden. John Cleese, met 74
jaar de oudste van de groep,
noemde recent de reden van hun
terugkeer. De leden hebben geld
nodig omdat de groep recent een
slepende rechtszaak over de rechten van Monty Python and the
Holy Grail verloor. Door het verlies verdween er achthonderdduizend pond aan juridische bijstand
door de gootsteen. Toen de mannen zich afvroegen hoe ze die rekening zouden gaan betalen, riep
volgens Cleese iemand ‘Let’s do a
show’. Zo geroepen, zo gedaan. Of
het waar is? Bij Monty Python lopen fictie en waarheid altijd door
elkaar. Vaststaat dat het optreden
van de groep, die voor het laatst in
1980 live optrad in de Hollywood
Bowl in Los Angeles, drie uur
duurt. Het wordt dus een uitputtingsslag voor Michael Palin, Terry Jones, John Cleese, Terry Gilliam en Eric Idle, die, zo rekende
Cleese snel uit, samen 357 jaar

tellen. De Londense optredens
zijn uitverkocht, maar wie Monty
Python toch wil zien, kan op 20
juli in vijftien Pathé-theaters naar
een live-registratie van het allerlaatste optreden (‘The last night
of the Pythons’) in de O2 Arena
kijken. Volgens Palin zullen ze

pathe.nl/film/20265/montypython-live-mostly

Hoorn

Filmtheater/Podium Gigant
Juli Elke wo, za en zo in juli | Minuscule en de mierenvallei 6+ wo en zo
13.30 | za 15.15 | Nijntje wo en zo 13.45
| za 15.30
Augustus Nog te zien | Minuscule en
de mierenvallei 6+

Arnhem
Focus Filmtheater
Juli Casper en Emma 4+ vanaf za 19 |
De GVR 5+ vanaf za 12 | Nog te zien | De
drie rovers 5+ (t/m zo 13) | De krokodillenbende 8+ (t/m zo 13)
Augustus Kleine Anna en de lange
oom 3+ vanaf za 16

Breda
Chassé Cinema
Juli Casper & Emma 4+ zo 20, wo 23,
zo 27 en wo 30, 14.15 | De Krekel 3+ wo
2, 14.15 | Lotte van uitvindersdorp 4+
zo 6, wo 9, zo 13 en wo 16, 14.15 | Minuscule en de mierenvallei 6+ wo 2, zo 8,
wo 9, zo 13, wo 16, zo 20, wo 23, zo 27 en
wo 30, 14.30
Augustus Casper & Emma 4+ zo 3, wo
6, zo 10, wo 13, za 16, di 19 en za 23, 14.15
| wo 27, 14.00 | Kleine Anna en de lange
oom 4+ zo 17, wo 20, zo 24, wo 27 en zo
31, 14.15 | Kleine Nicolaas gaat op vakantie 6+ zo 3, wo 6, zo 10, wo 13, zo 17,
wo 20, zo 24, wo 27 en zo 31, 14.30

Filmhuis Bussum
Juli Minuscule en de mierenvallei 6+
wo 2, 14.45 | za 5 en zo 6, 13.30 | Rio
(3D) 6+ za 5 en zo 6, 13.00 | wo 9, 14.30
| vr 11, 16.00 | vr 18, 15.45
Augustus Raadpleeg t.z.t. de website

Delft
Filmhuis Lumen
Kooky 7+ (t/m wo 16 juli) | Mees Kees
op kamp 6+ vanaf do 17 juli | De Prinses en de trollen 6+ vanaf do 17 juli |
Sunshine Barry 6+ (t/m wo 16 juli)

Den Bosch
Verkadefabriek
Casper & Emma 4+ vanaf do 17 Juli

Deventer
Fh de Keizer
Juli Loenatik, te gek! 6+ wo 9, vr 11, di
15, wo 16, vr 18, di 22, wo 23, vr 25, di 29
en wo 30, 14.30
Augustus Loenatik, te gek! 6+ wo 6,
wo 13, wo 20 en wo 27, 14.30

Haarlem
monty python

Filmhuis De Spiegel
Minuscule 6+ wo 16 jul, 14.00

Apeldoorn

Bussum
daarna nooit meer samenwerken.
Pathé is niet de enige bioscoopketen die het optreden vertoont: in
Engeland is het te zien in 450 bioscopen en buiten Engeland in
meer dan 1500.

Heerlen

juli | Oorlogsgeheimen 8+ vanaf do 3
juli | Nog te zien | Flits & het magische
huis 6+ | Koemba: De zebra die zijn
strepen kwijt is 6+ | Pieter Post de film
6+ | Rio 2 6+
Rialto
Kinderfilmzomer do 3 jul t/m wo 13
aug | o.a. Casper & Emma 4+ | Dolfje
weerwolfje 6+ | Kauwboy 9+ | Kikkerdril 4+ | Mees Kees 6+ | Nijntje de film
3+ | Nono, het zigzag kind 6+ |
Nieuwe film | Kleine Nicolaas gaat op
vakantie 6+ vanaf do 31 jul

Filmschuur
Kleine Nicolaas gaat met vakantie 6+
vanaf do 31 juli | Loenatik, te gek! 6+
vanaf za 5 juli |

Je ziet de situatie
veranderen van
opgewekte protesten naar grimmige confrontaties met de politie,
al liet Loznitsa de
meest extreme
beelden eruit.
Sommige episodes in de film hebben zo’n klassieke
schoonheid en
compositie dat ze
als bewegende
beelden in het
Rijksmuseum niet
zouden misstaan.
Ronald Rovers over Maidan
in de Filmkrant

Cinema Oostereiland
Juli Hoe tem je een draak 2 (3D) 6+
za 5, zo 20 en ma 21, 14.00 | zo 6, ma 7,
wo 9, vr 11, za 12, ma 14 en di 15, 14.30 |
di 8, wo 16 en do 17, 12.00 | do 10, 12.30
| zo 13, 15.00 | Loenatik, te gek! 6+ do
10, za 12, wo 16, do 17 en vr 25, 14.00 | vr
11, ma 14 en za 19, 15.00 | zo 13 en zo 27,
17.30 | di 15, vr 18, ma 21 en wo 23, 12.00
| zo 20, 17.00 | di 22, za 26, ma 28, di 29
en do 31, 14.30 | do 24, 12.30 | Muppets Most Wanted 8+ wo 2, 17.00 | Oorlogsgeheimen 8+ za 5, di 8, zo 13, wo
16, zo 20, zo 27 en wo 30, 14.30 | zo 6, za
19 en do 24, 14.00 | zo 6, do 10, za 12 en
za 26, 17.00 | ma 7, wo 9, vr 11, ma 14, ma
28, di 29 en do 31, 12.00 | di 15, do 17, vr
18, di 22 en wo 23, 12.30 | ma 21, 15.00 |
vr 25, 17.30 | Stip & Vlek doen weer gek
4+ wo 2, 15.00
Augustus Raadpleeg t.z.t. de website

Leeuwarden
Slieker Film
De hele maand juli, elke wo, vr, za en
zo | Minuscule 6+ | Stip & Vlek doen
weer gek 4+

Rotterdam
Lantaren Venster
Kleine Nicolaas gaat op vakantie 6+
vanaf do 31 juli | Loenatik, te gek! 6+
vanaf wo 9 juli

Utrecht
Fth ’t Hoogt
Verwacht | Kleine Anna en de lange
oom 3+ | Kleine Nicolaas gaat met vakantie 6+

Wassenaar
Filmhuis
Juli Minuscule en de mierenvallei 6+
zo 27, 11.00 | wo 30, 15.00 | Muppets Most Wanted 8+ zo 13, zo 20 en di
22, 11.00 | wo 16 en wo 23, 15.00 | Pim &
Pom 4+ wo 2 en wo 9, 15.00 | zo 6, 11.00
Augustus Raadpleeg t.z.t. de website

Zaandam
Fth De Fabriek
Juli Pim & Pom - het grote avontuur 4+
Augustus Minuscule 6+ |

Zevenaar
Filmhuis Zevenaar
Juli Mr. Peabody & Sherman 8+ zo 13
t/m wo 16, 14.30
Augustus Tinkerbell en de piraten 4+
zo 10 t/m wo 13, 14.30 |

Zwolle
Fth Het Fraterhuis
Juli Loenatik, te gek! Wo 9, do 10, zo 13,
wo 16, do 17, zo 20, wo 23, zo 27 en wo
30, 14.00 | za 12, za 19 en za 26, 15.45 |
Minuscule en de mierenvallei 6+ za 5,
15.45 | zo 6, 14.00
Augustus Mr. Peabody & Sherman 6+
za 2, 15.45 | zo 3, 14.00

7 augustus in de bioscoop
danny huston
sienna miller
jack huston

in juli & augustus o.a.

a leo tolstoy story
a bernard rose film

two jacks
not everyone

can be a legend...

JACQUELINE BISSET JAMIE HARRIS DANNY HUSTON JACK HUSTON SIENNA MILLER IZABELLA MIKO RICHARD PORTNOW BILLY ZANE
Music by IRYNA ORLOVA and ANATOLIY MAMALYGA Additional Music By BILLY MORRISON Edited By BERNARD ROSE Co-Producers MATT DEAN and RIC SMITH Photographed by BERNARD ROSE
Executive Producer DANNY HUSTON Co-executive Producers ANTHONY VERDIN ANNE MARIE VERDIN JOHN VERDIN Produced by JULIA VERDIN Written and Directed by BERNARD ROSE

Two Jacks Filmkrant.indd 1

9/6/14 15:55:54

‘A POWERFUL
PIECE OF WORK’

TRICOAST WORLDWIDE presents a JULIA VERDIN PRODUCTION of a BERNARD ROSE FILM “TWO JACKS”
JACQUELINE BISSET JAMIE HARRIS DANNY HUSTON JACK HUSTON SIENNA MILLER IZABELLA MIKO RICHARD PORTNOW BILLY ZANE
Music by IRYNA ORLOVA and ANATOLIY MAMALYGA Additional Music By BILLY MORRISON Edited By BERNARD ROSE Co-Producers MATT DEAN and RIC SMITH Photographed by BERNARD ROSE

- The Guardian

The Hitchcock Touch
Van 24/7 t/m 12/10, deze zomer eert EYE de meest iconische
en invloedrijke Britse regisseur aller tijden, Alfred Hitchcock,
met een groot retrospectief. Bijzondere films met live muziek,
een cursus en lezingen.

David Cronenberg - The Exhibition
Nog t/m 14/9, de tentoonstelling verkent Cronenbergs soms
bizarre wereld vanuit het hoofdthema van zijn werk: de
fysieke en psychologische transformatie. Te zien zijn special
effects-attributen, rekwisieten, setfoto’s en originele kostuums.

Videodrome (David Cronenberg)
Vanaf nu! Intelligente science-horror over het videobeeld als
tumor van de samenleving. Digitale uitbreng van de horrorklassieker.

Eastern Boys (Robin Campillo)
Vanaf 3/7, een spannende thriller, teder liefdesverhaal en
angstaanjagend drama in een.

The Way Way Back (Nat Faxon & Jim Rash)
Vanaf 10/7, geestige coming of age-film over de soms pijnlijk
verlopen zomervakantie van het veertienjarige buitenbeentje
Duncan.
Magic in the Moonlight (Woody Allen)
Vanaf 31/8, Woody Allen laat zijn nieuwste film, een onvervalste romantische komedie, in de Franse Rivièra van de
jaren twintig spelen. Met in de hoofdrollen o.a. Colin Firth en
Emma Stone.
A FILM BY ANNA ODELL
www.imagineﬁlm.nl

3gt

VANAF 10 JULI IN DE FILMTHEATERS

Info & tickets:
eyeﬁlm.nl
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Boeken

De boekenrubriek staat net als dit nummer in het teken van kijken en
bekeken worden, en gaat in op twee al wat oudere boeken die veel inzicht
bieden in het thema van surveillance: de een concreet, de ander op
door André Waardenburg
abstracter niveau. 

Foucault en Boeken kort
de disciplinemaatschappij

Roze in beeld Ad van Dam | 2014, Uitgeverij
Xanten | € 14,50

Fritz Lang en de
surveillance society
De films van Fritz Lang zitten vol momenten
waarin personages de wereld door middel van
surveillance willen beheersen. In Metropolis
(1926) gebruikt de dictatoriale uitvinder Frederson een sinistere spion met de bijnaam
Der Schmale (de Smalle) om iedereen in de
gaten te houden. Seriemoordenaarsfilm M
(1931) besteedt veel tijd aan het zeer gedetailleerd laten zien van procedurele aspecten van
politieonderzoek, en welke moderne technische middelen en handige snufjes de politie
zoal tot zijn beschikking heeft. Langs fascinatie met opsporings- en afluistertechnieken
keert ook terug in zijn laatste film Die 1000
Augen des Dr. Mabuse (1960). Hierin keert
meestercrimineel en hypnotiseur Mabuse,
over wie Lang al eerder twee films maakte, na
drie decennia afwezigheid terug in het Berlijn
van de jaren zestig. In zijn hotelkamer kijkt de
cryptofascist via talloze tv-monitoren naar
wat er in alle hotelkamers gebeurt en toont hij
bijzondere interesse in gadgets en snufjes zoals een exploderende telefoon.

Filmhistoricus Tom Gunning ziet deze
personages als stand-ins voor Lang zelf, als
personificaties van de regisseur die dwangmatig controle over zijn filmvertellingen wil
uitoefenen. In Gunnings vuistdikke studie
The Films of Fritz Lang: Allegories of Vision
and Modernity (2000) analyseert hij uitputtend het werk van Lang en diens obsessie
met controle en waarneming. Gunning:
“Grote gevolgen van kleine incidenten hebben [in Langs films] altijd het Lot in een
stroomversnelling gebracht, van Siegfrieds
lindenblad tot Beckerts potloodschaafsel. Ik
associeer zulk soort netwerken van omstandigheden niet zozeer met een metafysisch
lot als wel met de structuren van het mo
derne stedelijke leven, waarin elk spoor door
de surveillance society gevolgd kan worden.”
The Films of Fritz Lang: Allegories of Vision
and Modernity Tom Gunning | 2000, British Film
Institute | 528 pagina’s

Het is een kleine stap van het oeuvre van Lang
naar de invloedrijke Franse filosoof Michel
Foucault. Diens werk staat in het teken van
wat hij de disciplinemaatschappij noemde,
met instituten als school, ziekenhuis en gesticht die het individu vormen, ‘disciplineren’ en onder de duim houden. Foucault begreep als homoseksueel maar al te goed hoe
onderdrukking werkte en bestudeerde zijn
hele leven hoe macht functioneerde. In het
boek Discipline, toezicht en straf: De geboorte
van de gevangenis (1975) poneert hij de term
panopticisme. Deze term verwijst naar de
uitvinding van het Panopticon. Verlichtingsfilosoof Jeremy Bentham schreef hierover in
zijn studie met de veelzeggende titel: Panopticon, or the Inspection House (1791). Zijn vinding betreft een rond gebouw met een wachttoren in het midden en daaromheen cellen –
zie bijvoorbeeld de koepelgevangenis van
Haarlem. In principe kan één bewaker zo alle
gevangenen in de gaten houden zonder dat zij
weten dat ze geobserveerd worden. Het vermoeden dat zij bekeken worden is al genoeg
om de gevangenen te disciplineren. Het leidt
ook tot onzekerheid: je wordt gezien zonder
zelf de bewaker in de wachttoren te kunnen
zien en je weet ook niet precies wanneer er
naar je gekeken wordt. Foucault ziet de moderne samenleving als Panopticon: er heerst
algemeen toezicht en iedereen staat continu
onder controle. De uitvinding van het Panopticon is een cruciaal moment in de geschiedenis: macht wordt niet meer met harde hand
uitgeoefend en geconsolideerd maar door onzichtbare observatie. Dit idee van ogenschijnlijk zacht maar stiekem dwingend toezicht zien we volgens Foucault ook terug in
andere instituties als school en fabriek, instellingen die ons opvoeden en ons kneedbaar
en uiteindelijk gehoorzaam maken. Inmiddels
heeft Foucaults disciplinemaatschappij volgens zijn navolgers plaats gemaakt voor een
controlemaatschappij, een thema dat elders
in dit nummer op verschillende manieren belicht wordt.
Discipline, toezicht en straf Michel Foucault |
1975/ 1989, Historische Uitgeverij (inmiddels
zesde druk) | 480 pagina’s

Representatie in films en op tv
blijft de gemoederen bezighouden. Zijn er niet te weinig vrouwelijke helden in Hollywood?
Wordt onze multi-etnische samenleving genoeg getoond op tv?
Ad van Dam sprak met negentien
LHBT-ers (Lesbiennes, Homo’s,
Biseksuelen en Transgenders) werkzaam in de
media, en schreef hun persoonlijke verhalen over
televisie en film in dit boekje neer. Waar keken ze
vroeger naar? Waar is de liefde voor het vak begonnen? Naar wie keken ze op, en voelen ze zichzelf een rolmodel tijdens het uitoefenen van hun
beroep? Gesprekken met Hans Kemna, Rik van de
Westelaken, Sipke Jan Bousema en vele anderen.

Must We Kill the Thing We Love William Roth
man | 2014, Columbia University Press | € 25,99

William Rothman kunnen we een
expert noemen op het gebied van
Hitchcock-analyse. In zijn laatste
boek onderzoekt hij de ontwikkeling in het oeuvre van Hitchcock
aan de hand van diens poging zijn
favoriete quote van Oscar Wilde,
‘Each man kills the things he loves’, te verzoenen met de filosofische ideeën van
Ralph Waldo Emerson.
The $11 Billion Year Anne Thompson | 2014,
Columbia University Press | € 25,99

The $11 Billion Year is gebaseerd
op The Season van William Goldman, waarin hij een jaar lang het
wel en wee van Broadway beschrijft, en zo een uniek tijdsdocument van het theatervak creëerde. Journalist Anne Thompson, die vooral bekend werd met
haar blog Thompson on Hollywood, deed iets
soortgelijks voor het Hollywood van 2012. En dat
bleek een schot in de roos. Al jaren kampte Hollywood met verliezen en een teruglopende dvd-verkoop, maar in 2012 sloeg de markt om. Indie-films namen een vlucht en de race om de Oscars veranderde van karakter. Een vlot geschreven
boek bomvol filmkennis.
Samenstelling Anne de Loos, International
Theatre & Film Books, Leidseplein 26, 1017 PT
Amsterdam, t 020-6226489, www.theatreand
filmbooks.com

Nieuw Filmjaarboek

Korting van €3,50 op Filmjaarboek 2013/2014 voor lezers Filmkrant

Deze actie is geldig tot en met 15 juni 2014

isbn 978 90 6403 7993. Actienummer: 502-66364

Filmjaarboek 2013/2014 voor €16,50 i.p.v. €20

Tegen inlevering van deze actiebon ontvangt u het
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the invisible man, james whale 1933

De nieuwe editie bevat besprekingen van alle in 2013 in de Nederlandse
bioscopen en >lmtheaters uitgebrachte >lms, inclusief uitgebreide credits en
bezoekcijfers, plus een jaaroverzicht met de belangrijkste gebeurtenissen uit de
>lmwereld en een aantal achtergrondartikelen.
Verkrijgbaar of te bestellen bij iedere boekhandel en bij bol.com en bruna.nl.
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Bestemd voor

Jonge filmjournalis
ten tot 30 jaar met al enige
(schrijf)ervaring. Deze workshop
is ook geschikt voor deelnemers van vorig
jaar.

Duur workshop

Vijf bijeenkomsten van twee
uur op maandag 8, 15 en 29 september en 6 en
20 oktober van 19 tot 21 uur in het EYE Film
museum te Amsterdam.

Begeleiding

Dana Linssen en Ronald Rovers
van de Filmkrant en diverse gastsprekers.

filmkrant
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Kosten

€ 150,– voor 5 bijeenkomsten. Ben je
dit of vorig jaar als student ingeschreven? Dan
betaal je slechts € 100,–

Geïnteresseerden sturen voor uiterlijk 15 au
gustus 2013 een relevant CV van maximaal 1
pagina, een drietal gepubliceerde artikelen,
contactinformatie voor een referentie en een
motivatiebrief van maximaal 600 woorden
waarin je uitlegt waarom je denkt de ideale kan
didaat voor deze workshop te zijn naar info@
filmkrant.nl. Deelnemers moeten een bewezen
interesse hebben in filmgeschiedenis en film
kritiek. Maar uiteindelijk geven inzicht, passie
voor film en schrijfvaardigheid de doorslag. Er is
plaats voor minimaal 6 en maximaal 12 deelne
mers. We streven ernaar om de selectie maan
dag 18 augustus bekend te maken.
Hou filmkrant.nl in de gaten voor details.

Al 20 jaar is

hét tijdschrift over
Strips, Cultuur & Curiosa
(dus ook film!)

Het zomernummer met
Wilbert van der Steen,
Hendrik J. Vos, Theo van
den Boogaard en Dave von
Raven is vanaf 18 juli verkrijgbaar in stripwinkels en
de betere boekhandel, of via

www.zone5300.nl
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Thuiskijken
Dat Netflix er voor koos om het tweede seizoen van House of Cards juist
op Valentijnsdag beschikbaar te maken, is ironie voor gevorderden:
minder romantisch dan deze politieke konkelserie kan het niet. Alles is
Door Joost Broeren
macht in House of Cards, ook (nee: vooral) de liefde.

House of Cards, seizoen 2

Hoelang houdt
het kaartenhuis
stand?
Een held is slechts zo interessant als de
schurk die hij verslaat, zo luidt een oud Hollywood-gezegde. Het tweede seizoen van
House of Cards bewijst dat het omgekeerde
ook waar is: ook een antiheld kan niet zonder
geduchte tegenstand. Zelfs zo’n ongekend
charismatische antiheld als Frank Underwood (Kevin Spacey) niet.
Die tegenstand was er in het eerste seizoen van journaliste Zoe Barnes (Kate Mara),
maar zij wordt in de eerste aflevering van dit
nieuwe seizoen (spoiler!) door Frank onder
een metro geduwd. Letterlijk. Dat Underwood daar zonder problemen mee wegkomt
en dat de obstakels die in haar plaats op zijn
pad komen (zakenman Raymond Tusk, zittend president Walker, lobbyist Remy Denton) in hun eindeloze egoïsme en machtswellust al te veel op Frank lijken, maar nooit
aan hem zullen kunnen tippen, zijn de grootste makkes van dit tweede seizoen.
Maar man, wat blijft het lekker wegkijken
naar hoe Underwood de wereld (of op zijn
minst Washington) naar zijn hand zet. Bij
aanvang van de serie werd hij gepasseerd als
vice-president, een belediging die hij niet
over zijn kant kon laten gaan. In het eerste
seizoen werkte Underwood zich alsnog op
naar de positie die hem in eerste instantie
niet gegund was, via achterkamertjespolitiek, corruptie en zelfs moord. En nu stoot
hij door, op weg naar het presidentschap.
Macht corrumpeert, bewees het eerste seizoen. Absolute macht corrumpeert absoluut, poneert dit tweede.

Pionnen

Dat al voor aanvang van dit dertien afleveringen tellende tweede seizoen was aangekondigd dat er een derde zou volgen, haalt de
angel een beetje uit de vraag of het Underwood gaat lukken het presidentschap te veroveren, zonder dat er ooit één kiezer op hem
heeft gestemd. Maar de vraag of het Underwood zou lukken, was al nooit wat deze serie

dreef; het draait om het hoe. Hoe Underwood
zijn kaartenhuis bouwt en overeind houdt,
hoe hij iedereen om hem heen als pionnen
tegen elkaar uitspeelt, hoe hij zelfs zijn
meest directe medewerkers en kennissen
(vrienden heeft hij niet) offert als dit nodig
blijkt. Iedereen behalve zijn vrouw Claire
(Robin Wright).

De Grote Oorlog, deel 5

King and
Country

Omdat het dit jaar honderd jaar geleden
is dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak, be
steden we in dit herdenkingsjaar maan
delijks aandacht aan een klassieke film
over de Grote Oorlog.
Het op een toneelstuk (en waargebeurde casus) gebaseerde King and Country vertelt een
eenvoudig verhaal dat complexe morele
kwesties op tafel legt over plicht en plichtsverzuim, recht en gerechtigheid. De sinds
1914 als vrijwilliger in het Britse leger dienende soldaat Hamp (Tom Courtenay) kan
op een dag niet meer tegen de gruwelen die
hij al die jaren meemaakte: “I couldn’t stand
it anymore.” Zo werd zijn maat voor zijn ogen
kapotgeschoten en verdronk hij zelf bijna in
een verregende schuttersput. Dus loopt hij
op een dag weg van het front, waar de befaamde Slag om Passendale (Derde Slag om
Ieper) woedt, op weg naar nergens. Hij wordt
nabij Calais aangehouden en gevangengezet
op beschuldiging van desertie. Hamp krijgt
een advocaat toegewezen, Hargreaves (Dirk
Bogarde) geheten, die op verzachtende om-

Want achter iedere succesvolle man staat
een sterke vrouw. Als die boerenwijsheid
ooit van toepassing was dan is het wel op dit
huwelijk, dat in feite, veel meer dan de politieke machinaties, de spil van de serie is.
Claire is even meedogenloos als Frank, al
krijgt Wright veel vaker dan Spacey de kans
om te twijfelen. Een moment aan het slot van
het seizoen (als Claire overigens te veel naar
de zijlijn schuift), waarin zij geconfronteerd
wordt met de gevolgen die haar tot dan toe
abstracte gekonkel heeft gehad voor een
breekbaar meisje dat niets met de politieke
wereld te maken heeft, is misschien wel het
sterkste moment in dit hele seizoen.
Want zo vaak gebeurt dat dus niet, dat de
Underwoods de gevolgen van hun handelingen overzien. We bezien de wereld in House
of Cards vanuit Franks ogen, en dat betekent

standigheden stuit – zo lijdt Hamp ontegenzeggelijk aan shellshock en is zijn thuissituatie ook niet bevorderlijk voor zijn fragiele
mentale staat: zijn vrouw heeft het in zijn afwezigheid met een andere man aangelegd.
Maar de militaire machthebbers blijven erbij
dat hij zijn plicht heeft verzaakt. En op desertie staat de doodstraf, dus moet Hamp
worden gefusilleerd. De moraal van de troepen staat immers voorop en zo dient Hamp
als afschrikwekkend voorbeeld voor anderen
die om wat voor reden dan ook zouden willen deserteren.
Hoewel de film zich in 1917 afspeelt en in
de Vlaamse loopgraven is gesitueerd, zag regisseur Joseph Losey King and Country niet
als oorlogsfilm. Het ging hem om abstractere
thema’s als macht en moraal. Net als Loseys
het een jaar eerder gemaakte The Servant,
ook met Bogarde in de hoofdrol, gaat King

ook dat we de andere personages slechts zelden als meer dan pionnen te zien krijgen. Zo
gauw ze hun nut hebben gehad, zie je ze niet
meer terug. Maar de terugkeer van Rachel
Barnes, één van die pionnen uit het eerste
seizoen, en de rol die zij aan het slot van dit
tweede op zich neemt, toont dat de schrijvers onder leiding van Beau Willimon misschien wel net zo ver vooruitkijken als de
Underwoods zelf. Zou het dan kunnen dat er
in dat derde seizoen eindelijk iemand tegen
hen opgewassen is?

House of Cards, seizoen 2
Verenigde Staten, 2014 | diverse regisseurs | Met
Kevin Spacey, Robin Wright | Op vod (Netflix) en
dvd (import, regiovrij, Warner)

and Country uiteindelijk over klassenverschillen. De militaire autoriteiten komen uit
de gegoede klasse, krijgen in hun vertrekken
goed te eten, terwijl de meeste soldaten uit
de arbeidersklasse stammen en door ratten
worden belaagd. Net als in The Servant raken
de twee klassen, schoenmaker Hamp en officier Hargreaves, door elkaar gefascineerd, al
blijft de erotische component van deze fixatie hier afwezig.
Losey toont geen oorlogsbeelden, maar
doorspekt zijn vertelling met krachtige foto’s
uit het archief van het Imperial War Museum, bijvoorbeeld van door mortiervuur verbrande boomstammen in een mistig en
modderig landschap of van een dood paard.
Een soortgelijk oorlogspaard speelt een rol in
een van de sterkste scènes. Als een soldaat in
zijn oorlel is gebeten door een rat, gaat het
peloton op zoek naar de rattenkolonie. Ze
slaan een paar keer op de buik van een paardenkadaver en opeens komen er vele ratten
uit, die alle kanten op rennen. De ene rat die
gepakt wordt, krijgt in een voorafschaduwing van Hamps lot een rechtszaak waarvan
de uitkomst al vaststaat. Macabere humor
als enige redding tegen de oorlogsgekte.
André Waardenburg

King and Country Groot-Brittannië, 1964 | Regie
Joseph Losey | Op dvd (Universal) en blu-ray
(import, VCI)
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Kun je geen bit van een byte onderscheiden? Denk je bij apps nog altijd
aan je buikspieren? Deze vijf documentaires brengen je op de hoogte van
de brave new world van online privacy, en vooral het gebrek daaraan. Al
word je er misschien niet enthousiaster van om die wereld te betreden.
Door Joost Broeren

erasing david

Privacy-documentaires VIJF CONFRONTERENDE

DOCU’S OVER ONS OPENBARE LEVEN
We Live in Public
2009 | In de late jaren negentig organiseerde

internetondernemer Josh Harris, nadat hij
miljoenen had verdiend in de internetbubble
en als eerste een online televisiekanaal had
opgericht, een aantal sociale experimenten/
we live in public

kunstperformances die een schrikbarend
vooruitziende blik op onze hedendaagse online maatschappij tonen. Voor Quiet verzamelde Harris ruim honderd mensen in een
ondergrondse bunker, waar ze dertig dagen
lang onder permanent cameratoezicht leefden – zelfs op het toilet en in hun slaapkamers. Voor We Live in Public ging hij een
stap verder en maakte hij zes maanden lang
iedere centimeter van zijn eigen appartement openbaar via webcams en microfoons.
Het kostte hem zijn relatie: openbaarheid en
intimiteit laten zich moeilijk mengen, zo
bleek.
“Alles is gratis, behalve de beelden die we
van je maken. Die zijn van ons.” Dat uitgangspunt, dat Harris alle deelnemers aan
Quiet voorlegt, beschrijft exact de modus
operandi waarmee Facebook, Google en andere bedrijven waarvan we de namen niet
per se kennen hun geld verdienen. Regisseur
Ondi Timoner was er destijds bij, en geeft in
We Live in Public een confronterende blik
van binnenuit op de excessen en vernietiging
die een leven onder permanente observatie
kan veroorzaken – zelfs als die observatie
zelfverkozen is.

Terms and Condi
tions May Apply
2013 | En ja, we kiezen er dus zelf voor. We
tekenen voor al die inbreuken op onze privacy. Letterlijk, als we haastig langs de ‘terms
and conditions’ klikken bij het installeren
van programma’s op onze computers of apps
op onze tablets en telefoons. “Als er iets is
waarvan je niet wil dat anderen het weten,
zou je het misschien sowieso niet moeten
doen”, flapte toenmalig Google-directeur
Eric Schmidt er ooit in een interview uit. Een
nogal simplistische kijk op onze privacy, die

Te zien op dvd (import, IndiePix)
terms and conditions may apply

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

In the Fog

Opnieuw maakt Sergei Loznitsa
een trage roadmovie zonder
eindbestemming. Maar waar hij
in zijn debuut My Joy de nasleep
van de oorlog invoelbaar maakte, duikt In the Fog letterlijk in
het strijdgewoel, waarbij drie
partizanen zich in een complexe
morele (en narratieve) knoop
leggen.
dvd | De Filmfreak/
Contact Film

Nieuwe tieten

Openhartig egodocument over
het besluitvormingsproces
rondom de preventieve borstoperatie en -reconstructie
van regisseur Sacha Polak (Hemel) stelt grote vragen in een
intiem universum. Wat is leven? Wat is dood? Wat is ziek
zijn? Wat wil ik weten? En wat
kan ik doen? Kan ik mijn eigen
sterfelijkheid beheersen?
dvd | De Filmfreak

The Grand Budapest Hotel

Wes Anderson voert zijn publiek
mee naar een vervallen hotel,
en toont ons hoe prachtig het
ooit was, of geweest had kunnen zijn, in deze lofzang op vergane glorie. De lelijkheid die er
voor in de plaats kwam biedt
weinig troost. Het mooie verhaal dat Anderson er van maakte des te meer.

echter tekenend lijkt voor de houding die bedrijven als Facebook en Google hebben.
Terms and Conditions May Apply maakt
systematisch (en op Amerikaanse wijze entertainend) duidelijk hoeveel we al met al
weggeven, en vooral: hoe diverse overheden
daarmee aan de haal gaan – de film focust
uiteraard op de Amerikaanse samenleving,
maar de argumenten zijn simpel genoeg te
extrapoleren. Een wereld waarin een grappig
bedoelde tweet of een onschuldige zoekopdracht in Google reden zijn voor een politie-inval, is allang geen dystopische toekomst meer, maar angstaanjagende realiteit.
Te zien via tacma.net

Erasing David
2009 | Hij heeft zijn achternaam in ieder geval mee voor het project dat hij heeft bedacht: filmmaker David Bond wil verdwijnen. Maar met die beroemde spion heeft hij
verder bar weinig van doen; David is een gewoner dan gewone man, en dat is ook precies
wat hij wil zijn. Maar als hij een brief van de
Britse overheid krijgt waarin staat dat dankzij een lek in een database gegevens over zijn
dochter van nog geen twee jaar oud op straat
zijn komen te liggen, besluit hij te onderzoe-

Just the Wind

Een dag uit het leven van een
Roma-gezin in Hongarije, overschaduwd door de dreiging van
dodelijk racistisch geweld.

dvd | De Filmfreak/
dvd/blu-ray | Fox

Contact Film

Diplomatie

Volker Schlöndorff is terug van
weggeweest. De regisseur van
Die Blechtrommel leek enkel te
kunnen gedijen in de jaren 70
en 80, maar zijn toneeladaptatie Diplomatie blijkt naast een
intens verbaal duel tussen een
Duitse generaal en een Zweedse
consul ook een spannende karakterstudie die vraagtekens
plaatst bij de rol van diplomadvd, vod | Lumière
tie. 
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panopticon

ken of het überhaupt nog mogelijk is om te
verdwijnen. Hij pakt zijn tas, kust zijn zwangere vrouw en dochter gedag en verdwijnt –
achtervolgd door een stel privé-detectives
die hij voor de gelegenheid inhuurt.
Die Morgan Spurlock-achtige gimmick is
de drijvende kracht achter Erasing David, en
geeft de film zijn vaart en zwartkomische
humor. Het achtervolgingsverhaal is soms
net iets te opzichtig in scène gezet, vooral in
vroege scènes waarin een veiligheidsexpert
herhaaldelijk op onverwachte plekken opduikt om Bond te waarschuwen zijn gegevens niet weg te geven. Maar het houdt wel
de vaart in de vertelling, en maakt de woorden van die experts (die David voordat hij
vertrok ook al sprak) des te urgenter.
Te zien op dvd (import, Drakes Avenue)

Panopticon
2012 | Als je het allemaal bij elkaar optelt,
klinkt het inderdaad een beetje paranoïde:
de overheid filmt ons op straat, de slijter
checkt digitaal onze leeftijd, en Facebook
onthoudt alles. Maar zoals filmmaker Peter
Vlemmix zelf zegt in zijn onafhankelijk geproduceerde, gratis op internet beschikbare
documentaire Panopticon: moeten we niet
hoognodig allemaal wat wantrouwender
worden, in plaats van onomkeerbare inbreuken op onze privacy te tolereren?
Vlemmix gaat in grote lijnen hetzelfde te
werk als zijn buitenlandse collega’s: met zijn
persoonlijke ervaringen en vragen als vertrekpunt, reist hij langs experts en deelt hij
wat hij ontdekt met het publiek. En waar hij

Het beste uit het wereld
wijde aanbod voor thuis
kijkers deze maand, gese
lecteerd door Boudisque
(boudisque.nl). Kijk voor
een selectie uit het Neder
landse aanbod op film
krant.nl.

mee komt is, hoewel schokkend in zijn opeenstapeling, niet per se nieuw: alles wordt
geregistreerd en de databases waarin alles
wordt opgeslagen zijn lek. Maar Vlemmix
raakt een snaar wanneer hij zich afvraagt
waarom we er ons in Nederland zo weinig
zorgen om lijken te maken. Veel minder, in
ieder geval, dan in buurland Duitsland. De
experts in Panopticon wijten het aan een
verschil in onze relatie met de overheid: waar
de Duitser dankzij de recente geschiedenis
een gezonde weerstand tegen te grote overheidsbemoeienis heeft, heeft de Nederlander een vertrouwen in de goedaardigheid van
zijn ‘regenten’ die wellicht niet meer van
deze tijd is.
Te zien op panopticondefilm.nl

Er gaat niets
gebeuren
2013 | Zo erg als het is om in al deze documentaires uitgelegd te krijgen wat een inbreuk op onze privacy we zelf toestaan, het is
nog een stuk confronterender om het gewoon te zien gebeuren. Voor zijn afstudeerproject Er gaat niets gebeuren, dat naast een
korte experimentele film ook een installatie
omvatte, ging St. Joost Academie-student
Roeland van Doorn de straat op met een
draadloze ontvanger gekoppeld aan zijn digitale filmcamera. Die twee eenvoudig beschikbare apparaten samen maakten het
hem mogelijk om zonder problemen de signalen van draadloze beveiligingscamera’s uit

Werner Herzog-collecties

Een dure zomer voor fans van
Werner Herzog: in de Verenigde
Staten en Engeland komen vrijwel gelijktijdig twee box-sets
met zijn films uit. Tien films
overlappen, maar beide sets
hebben ook genoeg ‘uniek’ materiaal om ze los van elkaar de
moeite waard te maken.

Independencia

In de stijl van de vroege cinema
- in zwart-wit, met geschilderde decors en veel melodrama vertelt de Filippijnse IFFR-lieve
ling Raya Martin over de Amerikaanse inval in zijn land in de
vroege twintigste eeuw. Met de
Amerikanen nu eens als bad
guys.

de lucht te plukken.
Van Doorn begint in een winkelstraat,
waar we er inmiddels (hoe erg dat ook is) min
of meer gewend aan zijn dat we gefilmd kunnen worden. Maar gaandeweg de ruim tien
minuten die de film duurt, toont Van Doorn
beelden van camera’s gericht op steeds intiemere locaties: kinderen spelend in een
woonwijk, een hele reeks voordeuren, een
achtertuin, een kinderkamer, en zelfs een
bad.
Mensen komen vrijwel niet in beeld, behalve op de achtergrond, maar dat maakt de
vragen die de film oproept alleen maar urgenter. Te beginnen met: waarom heeft iemand een beveiligingscamera op zijn bad gericht?
Te zien op NPO Doc (film) en ergaatniets
gebeuren.nl (impressie installatie)

... en twee films met een positievere kijk
RiP - A Remix Manifesto

Met al die aandacht voor de informatie die we
online weggeven, zouden we bijna vergeten
dat het internet juist ook een enorme bron
van informatie is. Brett Gaylors pleidooi voor
de online remixcultuur viert die rijkdom, en
vooral wat kunstenaars on- én offline daarmee voor elkaar weten te krijgen. Maar hun
collagekunst stuit op een verouderd copyrightsysteem. 
Te zien via ripremix.com

rip - a remix manifesto

Life in a Day

Nee, deze crowdsourced documentaire (geïnitieerd door YouTube) heeft geen inhoudelijk argument over het internet. Maar dit document van één dag op de aardbol kon alleen
ontstaan dankzij het netwerk, én de bereidheid van mensen over de hele wereld om een
deel van hun privacy op te geven: op 24 juli
2010 zonden duizenden mensen beelden uit
hun levens in, die door Kevin MacDonald
werden verwerkt tot een tijdscapsule.
Te zien op YouTube

Scanners

Precies op tijd voor wie thuis
nog wil nagenieten van de David
Cronenberg-expositie in EYE,
deze nieuwe uitgave van zijn
doorbraakfilm Scanners met als
extra Cronenbergs veel minder
geziene speelfilmdebuut Stereo, waarin telepathische
krachten eveneens een hoofdrol
spelen.

dvd/blu-ray, r1/A (Shout!
Factory) en r2/B (BFI)

er gaat niets gebeuren

life in a day

Frau im Mond

Fritz Langs laatste zwijgende
film, gerestaureerd tot vrijwel
zijn originele lengte. De plot
over een groep ruimtereizigers
die stranden op de maan is zowel een waarschuwing voor
menselijke hoogmoed als een
viering van menselijk kunnen.

Pickpocket

“Deze film is geen thriller”,
opent Robert Bressons vijfde
speelfilm. Dat kun je wel zeggen: de film draait weliswaar
om een man die een carrière als
zakkenroller verkiest boven een
respectabel beroep, maar heeft
meer van doen met Dostojevski
dan met Hitchcock.

dvd+blu-ray, r2/B (Eureka!/
dvd, r2 (Second Run)

dvd+blu-ray, r1/A (Criterion)

Masters of Cinema)

dvd+blu-ray, r1/A (Criterion)
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Mooimakers
verleggen geen grenzen
De vrije kunstenaarsgeest is door mooimakers
en prestatiemeters aan de ketting gelegd. Dat
werkt vernieuwing in de sector tegen. Een
oproep om de ramen open te zetten.
Door Karin Wolfs


Kunstenaars drinken te weinig, schreef Marian Donner
21 juni in NRC Handelsblad. Ze komen uit de bovenklasse en maken veilig normbevestigend werk. Voor de wereld daar buiten, de zelfkant van het bestaan, het onrecht en het vuil, hebben ze te weinig oog. Misschien
omdat ze zelf weinig te bevechten hebben.
Wat een timing: nog geen week later roept de Raad
voor Cultuur de kunstensector op voor een revolutionair debat over de kabinetsplannen om de sector minder op inhoudelijke plannen en meer op meetbare prestaties te beoordelen. Hoe groot zou de animo zijn om
daarvoor op de barricaden te klimmen?
Het gebrek aan durf dat Donner signaleert, is een fundamenteel probleem, omdat de kunsten hun legitimiteit nou juist ontlenen aan hun grensverleggende zeggingskracht. Maar niet alleen kunstenaars, ook het publiek en het geïnstitutionaliseerde (film)kunstenwereldje zijn debet aan het primaat van de middelmaat.
Sterker nog: rebellie wordt ontmoedigd; zelfcensuur is
de norm.
Om met het publiek te beginnen: dat beschouwt kunst
en cultuur (film) vaak als een gezellig uitje, lijkt eerder
op zoek naar escapistische verstrooiing dan een existentiële uitdaging. Het heten toch de ‘schone’ kunsten?
Waarom de handen dan vuil gemaakt? ‘Mooimakerij’
noemen de jongens van De Snijtafel dat in hun analyse
van De Wereld Draait Door: het promoten van geruststellend en risicomijdend werk, waardoor inhoudelijke
gesprekken over cultuur onmogelijk worden gemaakt.
Denk Gooische Vrouwen, Soof, Mannenharten, en zo
verder: de grote publiekstrekkers van de afgelopen jaren. ‘Leuk’, maar meteen weer vergeten. Wat schuurt en
ontregelt, trekt veel minder publiek en wordt om die reden in een getto gestopt van ‘moeilijke’, ‘kleine’, ‘kwetsbare’, ‘experimentele’ films ‘voor fijnproevers’. Die krijgen zo bij voorbaat een minderwaardigheidscomplex
aangepraat en een reservaat toegewezen: minder financiële middelen automatisch gerechtvaardigd. Ook al laten films als How to Describe a Cloud, Code Blue, Brownian Movement, Kauwboy of Borgman je nog tijden
rondlopen met een baksteen in je maag, een splinter in
je brein, omdat je iets zag dat je maar niet kan plaatsen,
dat je blik veranderde of verruimde. Kunst is geen de-

still uit Full Contact, de nieuwe film
van david Verbeek, die dit voorjaar is
opgenomen in Kroatië | Verwachte
release 2015

mocratisch goed dat zijn waarde laat afmeten aan de
‘gemiddelde’ waardering van of (h)erkenning door een
(mainstream) publiek.
Dat publiek (mooivragers) is de afgelopen jaren bij gebrek aan inhoudelijke visie op kwaliteit niettemin door
overheid en subsidieverstrekkers tot norm verheven. De
kunsten hebben zich instrumenteel laten maken aan
hoger gewaardeerde belangen als economie (geld!) en
goede doelen waar geen weldenkend mens bezwaar tegen kan hebben (denk aan natuurbehoud of mensenrechten). Waar de overheid terugtreedt op cultureel gebied, sprongen belangenclubs en bedrijven in het gat.
Die partijen zijn er niet op uit de vrijheid van kunstenaars te faciliteren, maar naar hun hand te zetten. Met
elke zak geld komen er nieuwe eisen bij waar makers rekening mee hebben te houden. Op Oerol maakte de ‘Expeditie’-bezoeker zodoende niet primair kennis met de
visie van de vrije kunstenaarsgeest, maar werd hij aan
het handje genomen voor allerhande ‘bewustwordingsprogramma’s’ die de belangen van partners en sponsoren onder de aandacht brachten. Wie betaalt, bepaalt.
Festivals worden in het leven geroepen om landen, steden, verantwoord voedsel of kinderrechten te promoten, profileren zich als platform voor een avondje uit
met bevriende bedrijfsrelaties. Een bekend zonnebrillenmerk kreeg recent de ruimte voor een eigen expositie
in het EYE Filmmuseum. Waarmee een gezichtsbepalend instituut de boodschap uitzendt dat die brillen een
culturele waarde zouden vertegenwoordigen van nationaal belang. Terwijl het waarschijnlijk meer zegt over de
financiële positie van de instelling die haar podium daar
aan opoffert.
In het nauw gedreven, houden door de overheid gefinancierde instellingen (mooipraters) de gevestigde orde
in het zadel met een steeds verder dichtgetimmerd systeem, dat voorziet in geïnstitutionaliseerde ontwikkelingstrajecten voor jonge makers en quota voor vooraf
afgepaalde genres. Het buiten de lijntjes kleuren, iets
afwijkends bedenken, wordt zo in een vroeg stadium al
ontmoedigd, zo niet afgeleerd. Kritiek wordt niet op
prijs gesteld, want o jee, wat zal de politiek daar wel niet
van denken? Straks gaat de geldkraan nóg verder dicht.
Wees blij met wat je hebt en doe niet moeilijk. Risico’s

worden gemeden, want mislukkingen zijn lastig uit te
leggen. Formules (het tegendeel van creativiteit) zetten
zo de toon in een harmoniemodel dat geen tegenspraak
duldt. Het resultaat is eenvormigheid en gebrek aan
vernieuwing. Lees de interviews met jonge makers, die
grotendeels dezelfde woorden gebruiken als ze beweren
‘uit noodzaak’ te scheppen, omdat subsidieverleners
dat van ze verlangen.
Op het 25-jarig jubileum van het Mediafonds zei een
filmmaker in de wandelgangen dat hij door jarenlange
ervaring zo goed was geworden in het bespelen van subsidiebeoordelaars dat hij daarmee zijn eigen stem en
filmlust totaal was kwijtgeraakt.
Alleen off the record worden harten nog gelucht. Wie
toch in het openbaar kritische kanttekeningen plaatst,
wordt door de mooiweerbrigades weggezet als onnodig
‘negatief’. Zo hoorde ik een regie-docent aan de Film
academie het enthousiasme temperen van de kritisch-
bevlogen (door vakmensen bevolkte) eindevaluatiecommissie die de examenfilms besprak, omdat het
anders misschien wat hard aan zou kunnen komen bij
de studenten. Regelmatig wordt Nederlandse filmrecensenten het verwijt gemaakt te weinig mededogen te
hebben met de Nederlandse film, niet beseffend dat hun
kritiek juist betekent dat ze die Nederlandse film serieus nemen. Half juni nog trok een regisseur met een interessant inhoudelijk verhaal zich terug voor de jaarlijkse filmdebatavond van de Filmkrant en het Ketelhuis uit
angst door zijn collega’s voor arrogant te worden versleten. Voor ideologische discussie is geen plaats onder
verwijzing naar praktische bezwaren. Alsof het Hollands realisme nog steeds het DNA van de mooipraters,
mooimakers en mooivragers bepaalt. Zo wordt het zelfkritisch vermogen van de sector gereduceerd tot nul:
andersdenkenden wordt bij voorbaat de mond gesnoerd
en vernieuwers te weinig ruimte gegund. Hoogste tijd
dus om aan de oproep van de Raad gehoor te geven en
Donners ongelijk te bewijzen. Om te voorkomen dat het
mooimakersspook nog verder terrein wint ten koste van
de kritische vrije geest. In plaats van kunstenaars/filmmakers op te voeden in een systeem dat een dienstbare
houding van hen vraagt, moet het systeem juist dienstbaar worden gemaakt aan de ideeën van grensoverschrijdende makers. 
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Flink wat jaren geleden sprak Peter Greenaway in een
interview – dit was voor hij begon te roepen dat film in
de jaren 60 of 70 gestorven was en dat hij de enige was
die het weer tot leven kon brengen – over een project
gebaseerd op een thema dat, in die tijd, nieuw en intrigerend klonk. Wie, van alle mensen die op dat moment
in onze wereld leefden, is er gefotografeerd?
In die tijd dachten we nog dat veel van ons, ook in de
westerse wereld, soepel door het leven konden gaan
zonder ooit (of zelden) gefotografeerd te worden.
Greenaway wilde een slinkse, documentaire hommage
maken aan die behoedzame zielen die de demonische
vloek van de cameralens hadden weten te vermijden.
Tegenwoordig behoort dat idee van een mediavrij
bestaan definitief tot de 20e eeuw. Tussen de alomtegenwoordige social media ‘selfies’ en surveillance camera’s – om het nog maar niet te hebben over het sinistere apparaat van de ‘biopolitiek’ die op de een of andere manier, vrijwillig of onvrijwillig, de meest intieme
fysieke informatie van ons vastlegt – kunnen we ons
moeilijk mensen voor de geest halen die nooit gefotografeerd zijn. Zelfs al gaat het alleen maar om de afgelopen week.
Maar gek genoeg lijken we dat prima te vinden. Wat
Jean-Louis Comolli ooit omschreef als een algemene,
sociale ‘rage van het zichtbare’ – wat een ondergangsprofeet als Jean Baudrillard ertoe bracht een woord als
‘obsceen’ te gebruiken, verwijzend naar een wereld
waarin niets meer verborgen is, waar alles aan het oppervlak ligt – voelt tegenwoordig comfortabel. We zijn
door het kijkglas van Guy Debords spektakelmaatschappij gegaan en ontdekten dat we, ondanks alles,
nog steeds functionerende alledaagse menselijke wezens zijn. Alleen, de opmaak van alledag is wel veranderd.

Wie is er nou niet
gefotografeerd?
Australische filmcriticus Adrian Martin kijkt
naar opvallende discussies en tendensen rond
door adrian martin
filmmakers. 
Nieuwe technologieën creëren nieuwe technologische fantasieën. In het digitale tijdperk zijn we ten prooi
gevallen aan wat Thomas Elsaesser recent identificeerde (tijdens het Orphan Film Symposium in Amsterdam)
als een soort ‘archief-onrust’: iets bestaat pas echt in
het collectieve geheugen als er ergens in een of ander
archief een spoor van is te vinden. En dus, denken we, is
het noodzakelijk dat alles en iedereen gefotografeerd
moet worden. En niet alleen gefotografeerd, maar vastgelegd, opgeslagen en gedocumenteerd. Zelfs enigszins
griezelige surveillancemiddelen als Google Earth vinden we aantrekkelijk, als surreële bestanden die mechanisch en magisch tegelijk zijn, en open staan voor de
onzichtbare hand van kans of toeval.
Die gedeelde rage begon geleidelijk, in de tijd van
Oliver Stone en z’n JFK in 1991, die Bilge Ebiri onlangs,
terugkijkend, een ‘scheppingsmythe voor de jaren zestig’ noemde, dat wil zeggen, de poging om enorme
symbolische betekenis toe te kennen aan een eenmalige
gebeurtenis (de moord op Kennedy), alsof de sleutel tot
de contemporaine Amerikaanse geschiedenis daar gevonden kan en moet worden. En het JFK-verhaal, zoals
we allemaal weten, is nauw verbonden met die waardevolle strips amateurfilm die toevallig een fragment van

de waarheid vingen (van welke waarheid weten we nog
steeds niet) – zowel de Zapruderfilm en zijn ‘tegenshot’,
de Orville Nix footage, die recent weer in het nieuws
kwam dankzij de onderzoekende kleindochter van de
fotograaf.
Dat verband tussen familie, generaties en onderzoek
is intrigerend. Elsaesser heeft het over de curieuze fantasie in Sarah Polleys Stories We Tell (2012) – waarin het
mysterie over wat de overleden moeder van de filmmaker deed, voelde en verlangde, getransformeerd wordt
naar een audiovisuele reconstructie van de ‘sporen’ die
deze vrouw, in werkelijkheid, nooit echt heeft nagelaten.
Voor mij vult een nog vreemdere manifestatie van
die archieffantasie de Girl with a Dragon Tattoo serie in
al z’n mediaverschijningsvormen. Hier is de droom dat
een verborgen samenzweringsmisdaad van veertig jaar
terug volledig ‘opgegraven’ kan worden, dankzij oude
mensen die hun foto’s bewaren, professionele fotografen die hun contactprints preserveren, en zelfs sinistere
corporaties die hun bestanden perfect georganiseerd
houden in opslagfaciliteiten.
Het is weer een andere ontstaansmythe: om onze
21e-eeuwse ‘extase van het zichtbare’ te laten werken,
moet iedereen in de jaren zestig zich intuïtief al gerealiseerd hebben om nooit iets weg te gooien. Archiefkoorts…
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Reguliersgracht/
Prinsengracht bij het
Amstelveld, Amster
dam, woensdag 27
november 2013,
9.36 uur
In de verte klinken schoten, het alarm van
een scooter gaat af. Achter een grachten
pandraam op tweehoog komt een man
poolshoogte nemen. Over de Reguliersgracht komt op hoge snelheid een speedboot
aanvaren. Op de boot staan de gemaskerde,
zwaar bewapende Heineken-ontvoerders,
gespeeld door Sam Worthington (Willem
Holleeder), Jim Sturgess (Cor van Hout),
Mark van Eeuwen (Frans Meijer) en Ryan
Kwanten (Jan Boellaard).
In het centrum van Amsterdam zijn op
een gure ochtend in november opnamen
gaande voor Kidnapping Freddy Heineken, na
De Heineken ontvoering (Maarten Treurniet,
2011) de tweede film over de ontvoering van
biermagnaat Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer, die Nederland ruim dertig
jaar eerder in zijn greep hield. De film is gebaseerd op het boek van Peter R. de Vries, die
als creatief consultant aan Kidnapping Freddy Heineken is verbonden. Daniel Alfredson
(The Girl Who Played with Fire, The Girl Who
Kicked the Hornet’s Nest) regisseert; Anthony Hopkins speelt Heineken.
Politiewagens rijden af en aan. Op de brug
over de Prinsengracht staan twee vrouwen in
retrokleding te blauwbekken. Voor een dagprijs van 40 euro; ze hebben gereageerd op
een oproep op Facebook. Stuntman en se-

op de foto: vader en zoon hopen natuurlijk de eindmontage
van Kidnapping te halen, maar vermaken zich hoe dan ook
opperbest in Amsterdam

cond unit director Willem de Beukelaar is
bezig met een van de vier camera’s, die in de
neus van de boot is bevestigd. Acteur Sam
Worthington steekt zijn middelvinger op
naar fotograaf Bob Bronshoff. “Fuck off!”
roept hij.
Maar in Nederland gelden andere regels
dan in Hollywood; een ‘closed set’ in hartje
Amsterdam is volstrekt onmogelijk, zo ondervinden ook de jongemannen die zijn belast met het afzetten van de straten rond het
Amstelveld. Eva Jinek wandelt druk telefonerend langs de wegversperring, filmmaakster Mijke de Jong fietst voorbij (“Sjonge”,
moppert ze). Een sjokkende jogger laat zich
ook niet tegenhouden.
Iets verderop is De Duif ingenomen door
de afdeling figuratie; er worden dezer dagen

meer dan 150 figuranten verwacht. Voor de
deur van de kerk staan een stuk of tien politiemannen te lummelen. De oude, vertrouwde politie-uniformen zitten niet iedereen als
gegoten, de platte pet past ze allemaal. De
holsters van de politiemannen zijn nog leeg.
“Straks krijgen we een gun!” zegt de jongste
van het stel.
Nu speelt hij met een banaan. En maakt
hij grapjes over De Bananenbar. Hij is met
zijn vader, die bij hetzelfde castingbureau
staat ingeschreven, in alle vroegte vanuit
Den Helder naar Amsterdam gereden. Wat
ze precies moeten doen, weten ze niet. Ze
hopen natuurlijk dat ze in de film terechtkomen, maar ze vermaken zich hoe dan ook
opperbest.
Dan komt een opnameleider aangesneld.
Hij heeft drie agenten nodig. “Jij, jij en jij”,
wijst hij. De jonge figurant moet als bijrijder
plaatsnemen in een Volkswagen Golf, zijn
banaan verdwijnt snel in een plastic tas.

“Stap één is gezet”, zegt-ie terwijl hij wegloopt. “Nu maar hopen dat ik niet sneuvel in
de montage!”
Jan Pieter Ekker
foto bob bronshoff

Kidnapping Freddy Heineken Verenigde Staten/
België/Nederland, 2014 | Regie Daniel Alfredson |
Scenario William Brookfield, naar het boek van
Peter R. de Vries | Productie Informant Media,
European Film Company | In coproductie met U
Media | Uitvoer end producent Howard Meltzer en
Judy Cairo | Camera Fredrik Backar | Montage
Hakan Karlsson | Production Design Hubert
Pouille, Christ Stull | Kleding Catherine van
Bree | Make-up Anne Moral is | Muziek Lucas Vidal
| Casting John Papsidera | Met Anthony Hopkins,
Ryan Kwanten, Sam Wort hingt on, Jim Sturgess,
Thomas Coquer el, Mark van Eeuwen | kleur, 105
min | Distrib utie A-Film Benelux | Omroep RTL | Te
zien begin 2015
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“Een zeldzaam aangrijpende
- VPRO Gids

FILMERVARING”

“A MOVING 12 YEAR EPIC that isn’t quite like
anything else IN THE HISTORY OF CINEMA”
- Salon
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