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citizenfour
edward snowden en de real-life spionage
van het NSA-schandaal
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RedactioneeL Geen betere plek

om Citizenfour te zien dan in Berlijn. De documentaire die Laura Poitras maakte over NSA-
klokkenluider Edward Snowden beleeft op IDFA
z’n Nederlandse première, en het moet niet zo
moeilijk zijn om dat beetje Berlijn erbij te denken. Ik zag de film begin november en mijn wegen brachten me die dag eerst naar de Potsdamer Platz, waar het verloop van de Berlijnse
Muur (die dit jaar 25 jaar geleden is gevallen),
als een dubbele rij steentjes in de straat is gemetseld. Daarna moest ik overstappen op Alexanderplatz, waar die retro-futuristische
Fernsehturm, nog steeds in gebruik als radioen televisietoren, staat te pronken als verlopen
symbool van het voormalige Oost-Duitsland.
Ergens halverwege mijn reis was ik getuige
van hoe een man ten gevolge van een epileptische aanval achteroverviel en een stroom van
bloed zich door de sporen van het verleden een
weg baande.
Er wordt weleens gezegd dat filmcritici zich
bij het kijken naar films niet mogen laten afleiden door de dood van hun oma of kriebel aan
hun grote teen. En iedereen vindt daar de juiste
balans in.
Maar deze dag was ik door alles wat ik meemaakte en zag juist extra ontvankelijk voor het
verhaal van Citizenfour. Door het dwalen en verdwalen in het decor van niet alleen zoveel
geschiedenis, maar ook zoveel films – van Menschen am Sonntag tot Das Leben der Anderen,
van Billy Wilders onderschatte One, Two, Three,
misschien wel de laatste grote film van vóór de
bouw van de Muur, tot Wim Wenders’ Der Himmel über Berlin. Maar ook door die beer van een
vent die zomaar omviel. Boem.
De mens is niet alleen, zoals Sofokles het
koor laat zeggen in zijn tragedie Antigone (een
heldin die net zoals Snowden opstond tegen de
wetten van de staat), een geweldig en vindingrijk wezen, maar, zo wil ik daaraan toevoegen,
ook een kwetsbaar wezen. Dat geweldige schedeldak waaronder het allemaal gebeurt (die
‘Himmel über Berlin’) zegt voor je het weet
boem. En krak.
Het gekke is dat Citizenfour natuurlijk over
die kwetsbaarheid gaat. Veel meer dan over de
grote massieve molochen die zich achter
datasystemen hebben verschanst. Door de
onbuigzaamheid van het systeem te ontmaskeren, heeft Edward Snowden laten zien hoe
kwetsbaar wij als mensen zijn.



Dana Linssen
twitter @danalinssen
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De volgende Filmkrant verschijnt op donderdag 18 december

Word nu donateur van de Filmkrant
en bekijk drie maanden lang
topfilms bij MUBI als welkomst
geschenk!

MUBI is hét online filmhuis met een
dagelijks veranderend aanbod van
buitengewone films. Naast het
reguliere aanbod presenteert MUBI
elk week één film die speciaal
wordt aanbevolen en toegelicht
door de Filmkrant.
Word nu donateur van de Filmkrant en ontvang
als welkomstgeschenk een abonnement van
drie maanden op MUBI. Meer informatie is te
vinden op mubi.com/filmkrant. Bent u zelf al
donateur en brengt u een nieuwe donateur aan?
Dan ontvangt u beiden het welkomstgeschenk.
Stort € 30,- (of meer) op rekeningnummer
NL51ABNA 0438 6553 70 t.n.v. Stichting
Fuurland te Amsterdam, o.v.v. ‘nieuwe donateur’ en uw adresgegevens. Deze aanbieding is
geldig tot 17 december. Met dank aan MUBI.
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Niet te missen!

filmkrant.nl

De vijf must-see films van deze maand
1 Citizenfour 6
2 Interstellar 33
3 White God 29
4 Mr. Turner 17
5 Salt of the Earth 36

Elke maand is er veel meer Filmkrant dan er in de Film
krant past. Zie filmkrant.nl voor nieuws, rubrieken en
extra lange interviews en recensies.

Themadagen tijdens IDFA 2014

interstellar

33

artikelen

De diversiteit in het 298 titels tellende IDFA-programma kan
overweldigend zijn. De festivalorganisatie heeft het aanbod
daarom al opgedeeld in programma’s. Daarnaast zijn er, in
samenwerking met partners, vijf themadagen ingesteld: over
Franstalige documentaires, mensenrechten, homoseksualiteit en gender, kunst en duurzaamheid.
De eerste themadag vindt plaats op 22 november, drie
dagen na de opening van het IDFA. Het gaat om de TV5
MONDE-dag, die het festival organiseert samen met de
gelijknamige Franstalige televisiezender. In Pathé Tuschinski
worden drie Franstalige documentaireklassiekers vertoond.
Een dag later vindt de Movies that Matter-dag plaats,
waarin het thema mensenrechten centraal staat. Onder meer
The Look of Silence (2014) van Joshua Oppenheimer, een
soort vervolg op The Act of Killing (2012) wordt vertoond.
Vorig jaar waren de anti-homowetgeving in Rusland en het
geraaskal van voetbalanalist René van der Gijp aanleiding
voor een eerste Gay Night. Op 24 november vindt het vervolg
plaats: Queer Day, over homoseksualiteit, (homo)rechtenactivisme en gender zijn.

9 The Female Gaze De rol van vrouwen in de film
wereld is nog altijd bizar klein 13 The Female Gaze
Zo ziet het er dus uit 16 Museumverhalen Waarom
zoveel nieuwe films over musea? 52 John Ford in
New York Verslag vanaf de 52ste Viennale

interviews

6 Laura Poitras over Citizenfour: Uniek,
onthullend, onthutsend 14 Heddy Honig
mann over Om de wereld in 50 concerten:
‘Zonder goede luisteraars zou het Concert
gebouworkest sterven’ 17 Mike Leigh over
Mr. Turner: ‘Hij had een radicaal democratisch
idee over kunst’ 18 Rüdiger Suchsland over
From Caligari to Hitler: ‘Weimarfilms hebben
het fascisme voorspeld’ 28 Kornel Mun
druczo over White God: A Dog Day Afternoon
31 Jean-Pierre Améris en Ariana Rivoire
over Marie Heurtin: Met een zakmes de doof
blindenwereld binnen

the look of silence

Omdat in 2015 het televisieprogramma Het uur van de
wolf twintig jaar bestaat organiseert IDFA samen met NTR
op 26 november de Avond van de wolf. Op het programma
staan drie documentaires over kunst.
Tegen het einde van het festival, op 27 november, vindt de
Green Screen Day plaats. Hiervoor selecteerde het Green
Film Making Project drie films over duurzaamheid.

De sekse
loze blik
Mark Cousins (The Story of Film en
A Story of Children and Film) schrijft
maandelijks over films en beeldassocia
ties. Deze maand: de ‘female gaze’.
Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar soms word ik
een beetje moe van al die slimme filmmensen die het
over de ‘male gaze’ en de ‘female gaze’ hebben. Het
was geweldig belangrijk toen feministische filmcritici
aantoonden dat het merendeel van de Hollywoodfilms leek te draaien om vrouwelijke schoonheid en
beschikbaarheid, zoals gezien door mannen. Dit
legde het inherente seksisme van de cinema bloot.
En ik was ook helemaal gegrepen toen mensen zoals
Claire Denis films maakten die dit op hun kop zetten,
zoals Beau travail (1999), die zonder twijfel gaat over
vrouwen die kijken – naar mannen, naar gevechten,
naar Afrika, naar beweging etc. Als je Beau travail nog
nooit gezien hebt: doe jezelf een plezier, het is een
lust voor het oog.
Mijn probleem echter is dat kijken in werkelijkheid gaat over jezelf verliezen, en niet over je aan je
sekse of gender conformeren. Als ik naar een stad of
een film kijk, dan wil ik vergeten wie ik ben, wat ik
ben, en kijken hoe anderen zien, hoe niemand kijkt.
Ik voel me erg mannelijk als ik naar Kim Novak kijk in
Alfred Hitchcocks Vertigo (1958) ze is heel begeerlijk
en bijna transgressief, aangezien in die film de ‘kijker’ naar bed wil met de ‘bekekene’, ondanks het feit
dat hij denkt dat ze eigenlijk dood is. Maar het is nog
leuker om die grensoverschrijding nog een stapje
verder voort te zetten. Dus prefereer ik de vrouwelijke blik boven de mannelijke blik. De laatste slorpt
me op en reduceert me tot mijn verlangen. De eerste
staat me toe om in iemand anders’ schoenen te
stappen. Dat bevestigt voor mij dat kijken, op z’n
mythische ‘best’, geen gender heeft (ik weet dat
velen het niet met me eens zullen zijn), of op z’n
minst bipolair is. Het is aantrekken en afstoten,
luisteren en spreken, dominant en onderdanig, daar
en hier. Tegelijkertijd.

Filmfondsgeld voor talentontwikkeling

Het was een van de beleidsprioriteiten die Minister Bussemaker afgelopen zomer in haar visiebrief expliciet benoem
de: de ontwikkeling van Nederlands talent in een internationale context. Het Filmfonds springt erop in met een nieuw
programma. Drie filmprojecten krijgen nu ieder maximaal
€70.000 om binnen achttien maanden tot een scenario te
komen met grensoverschrijdende potentie.

UPC stopt als hoofdsponsor IFFR

mike leigh op de set van mr. turner

colofon
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de filmkrant is een uitgave van Stichting
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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,

Naar nu blijkt zijn het International Film Festival en UPC
afgelopen zomer overeengekomen hun vierjarige samenwerkingsovereenkomst niet te verlengen. Het festival is daarmee
één van haar vijf hoofdsponsors kwijt. Niet de auteursrechtenkwestie en het anti-UPC-sentiment dat ermee gepaard
gaat, zijn voor de kabelaar reden om te stoppen, maar de
aanstaande fusie met Ziggo.

Claudia Landsberger weg bij EYE

‘Getting it in the can is one thing. Getting it out in the crowd
is another.’ Claudia Landsberger, van wie dit citaat afkomstig
is, weet waar ze het over heeft. Twintig jaar lang zette zij zich
in voor de wereldwijde promotie van Nederlandse films,
vanaf 2010 als hoofd EYE International. XZe gaat verder als
zelfstandig consulent.
edo dijksterhuis

bart@filmkrant.nl | cover citizenfour | website henk rabbers |
Fotografie olaf blecker, bob Bronsh off, inge hondebrink, fabrizio
maltese | Verder werkten mee leo bankersen, Edo Dijksterh uis,
Kees driessen, Jan Pieter Ekker, Fritz de jong, sasja koetsier, omar
larabi, Adrian Martin, Janna Reinsma, mark van den tempel, typex,

volg de filmkrant ook

andré waardenburg, karin wolfs, laura van zuylen | drukwerk

op facebook

Dijkman print bv, Diemen

en via twitter

facebook.com/filmkrant
@filmkrant

Ik wilde deze overpeinzingen eigenlijk illustreren
met een still uit Beau travail, maar realiseerde me
dat dat te voor de hand liggend zou zijn. Dus heb ik in
plaats daarvan gekozen voor een foto van Wendy Hiller in de Powell en Pressburger-film I Know Where I’m
Going (1945). We kijken naar haar gezicht, lieflijk,
goed belicht en met weinig scherptediepte. Het beeld
moedigt ons aan, of staat ons op z’n minst toe, om
naar haar te verlangen. Maar ze kijkt niet naar ons –
natuurlijk niet. Haar ogen zijn gesloten en daardoor is
ze zich niet van ons bewust. Ze kijkt naar binnen.
Als ik naar dit beeld kijk, dan stel ik me voor dat ik
haar ben, dat ik in haar hoofd zit, zie wat zij ziet (in
de film stelt ze zich het leven met haar toekomstige
echtgenoot voor). Is dit beeld dan een voorbeeld van
de mannelijke of van de vrouwelijke blik? Allebei
natuurlijk. En, zo waag ik te beweren, en beter nog,
geen van beiden.
Twitter @markcousinsfilm
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Laura Poitras over Citizenfour
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Uniek, onthullend, onthut
De Nederlandse première van de Edward Snowden-film
Citizenfour op IDFA belooft een van de hoogtepunten van het
festival te worden. We spraken regisseuse Laura Poitras in
Berlijn: “Aan de ene kant gaat de film over surveillance en de NSA,
maar het is ook een film die gaat over leven in historische tijden
waarin regeringen steeds geheimzinniger opereren en er steeds
hardhandiger wordt opgetreden tegen de pers en klokkenluiders.”
Door Dana Linssen

‘Citizenfour’ was het pseudoniem waaronder Edward
Snowden begin vorig jaar contact zocht met journaliste
en documentairemaakster Laura Poitras. Ze had naam
gemaakt met kritische films over de oorlog in Irak (My
Country, My Country, 2006 genomineerd voor een
Oscar) en het Amerikaanse gevangenkamp Guantanamo Bay (The Oath, 2010). De rest – de onthullingen,
het NSA-schandaal, het massaspionageapparaat dat de
VS optuigden om wereldwijd burgers te monitoren – is
geschiedenis. En nu is er Citizenfour, de film die een
even uniek als onthutsend inkijkje geeft in wat volgens
regisseuse Poitras ‘een directe bedreiging voor de
democratie’ is.
Het is een real life-spionagefilm, een documentairevariant op de politieke thriller. De feiten zullen voor
iedereen die het afgelopen jaar de media heeft gevolgd
wel zo’n beetje bekend zijn, maar toch zit de film vol
onthullingen. Bovendien is ook het verhaal achter de
feiten fascinerend. Want Edward Snowden mag dan
volhouden dat het niet over hem gaat maar over wat hij
heeft ontdekt, toch is zijn verhaal, en dat van Poitras en
journalist Glenn Greenwald en Guardian-reporter
Ewan MacAskill beter te begrijpen als we inzien dat het
een verhaal van mensen is. Mensen versus een systeem.
Burgers wier rechten systematisch geschonden worden
door de overheid die ze democratisch gekozen denken te
hebben. Snowden koos zijn alias dan ook om aan te
geven dat “hij niet de eerste was en ook niet de laatste
zal zijn.” Deze film gaat dus ook over ons.
Citizenfour zal zijn Nederlandse première beleven tijdens het International Documentary Filmfestival
Amsterdam. We spraken Poitras in Berlijn, onder de
schaduw van de Fernsehturm aan de Alexanderplatz, het
symbool van controlestaat DDR en op een steenworp
afstand van de wijk Lichtenberg, waar complete huizenblokken vol verlaten kantoren waar ooit de Oost-Duitse
Stasi gevestigd was, herinneren aan de analoge voorloper van de NSA, de Amerikaanse National Security

Agency, en alle varianten daarop in de rest van de wereld.
De film documenteert de opmaat en de nasleep van de
gesprekken die voormalig CIA-medewerker en contractant voor de NSA Snowden in de zomer van 2013 met
Poitras, Greenwald en MacAskill voerde in een hotelkamer in Hong Kong en die zouden leiden tot de ontmaskering van de NSA als de big brother van onze tijd.
Laten we met het einde beginnen. Uw film vertelt zowel
een afgesloten als een doorgaand verhaal. In de slotscène zien we Glenn Greenwald en Edward Snowden in
een hotelkamer in Moskou praten over een tweede, of
een nieuwe bron die zich bekend heeft gemaakt en die
nieuwe informatie heeft geopenbaard. Greenwald en
Snowden communiceren met kladblaadjes, die ze verscheuren, maar de camera zoomt ook in op een aantal
woorden, zoals ‘Jabber’, het instant messaging-systeem waarmee Greenwald en de nieuwe bron informatie uitwisselen, en op een tekeningetje dat lijkt te suggereren dat ‘POTUS’, de ‘President of the United
States’, het bevel heeft gegeven voor dronevluchten
vanaf de Duitse luchtmachtbasis Rammstein. Over
dat laatste is wel iets gepubliceerd maar nog niet veel.
Wat gebeurt er in die scène, die afgelopen juli is opgenomen? “De film gaat over klokkenluiders, in het bijzonder Edward Snowden, maar er zijn ook anderen.
Eerder in de film praat ik bijvoorbeeld met William Binney, een van de eerste NSA-klokkenluiders. Ik kan je op
dit moment geen verdere details geven over de bron in
die laatste scène, maar er zijn op basis van de informatie
die je daar ziet een paar artikelen verschenen, onder andere van Jeremy Scahill en Ryan Devereaux op The Intercept, over de dronevluchten en een geheime ‘watch
list’ van de VS. In die scène zie je dat Greenwald aan
Snowden vertelt dat die watch list op dat moment de
namen van 1,2 miljoen mensen bevat. En wat het droneprogramma aangaat kan ik alleen zeggen dat er aanwijzingen zijn dat de communicatie via Rammstein ver-
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Of Media
and Men

tsend
loopt. De Duitse regering ontkent er iets van te weten,
maar op grond van het onderzoek van Scahill lijkt het
erop dat ze er wel van op de hoogte zijn of in ieder geval
niet volkomen transparant zijn.”

Het IDFA-programma Of Media and Men
legt een vergrootglas op de media, en de
invloedrijke rol die ze spelen bij de beeld
vorming.

ten werd beschouwd als een algemeen belang.”

The Washington Post en The Guardian zijn twee
kranten die zich nog steeds een onderzoeksredactie
kunnen veroorloven, bij de meeste kranten zijn die als
Is dat ook de reden waarom u met Greenwald en Scahill eerste wegbezuinigd. In hoeverre is uw film een sigThe Intercept hebt opgericht, een online platform voor naal om niet verder op de journalistiek te bezuinigen?
het verdere onderzoeken van de Snowden-files? Omdat “Ik hoop het. Voor het functioneren van de democratie
is het noodzakelijk dat we een goed functionerende,
u wist dat het met de onthullingen van vorig jaar en
deze film niet afgelopen was? “Glenn, Jeremy en ik heb- vrije en onafhankelijke pers hebben die lastige vragen
kan stellen en de regering kan controleren en ter verantben het er op een gegeven moment over gehad hoe we
woording roepen. Dat houdt de democratie gezond. Er
verder wilden gaan. Hoe moesten we het onderzoek
schuilt een gevaar in het feit dat er steeds minder midvoortzetten naar zaken waarvan de regering niet nooddelen beschikbaar zijn voor onderzoeksjournalistiek.
zakelijkerwijs wilde dat er over geschreven wordt, maar
waarvan wij vinden dat die niet geheim gehouden mogen Dat kan enorme schade aan de maatschappij toebrengen. Daarnaast zie je ook dat er andere modellen worworden in een democratie. Die watch list, waar ik zelf
ook op sta, is daarvan een goed voorbeeld. Op grond van den ontwikkeld en stichtingen worden opgericht die
zich het lot van de journalistiek aantrekken. Tegelijkerde informatie en bewijzen die daar van naar buiten zijn
tijd wordt de generatie onderzoeksjournalisten die alle
gekomen is dat nu aanhangig gemaakt bij de rechter.
“Wat we na 9/11 in de VS hebben zien gebeuren is dat grote onthullingen van de afgelopen jaren hebben gede overheid steeds meer in het geheim is gaan opereren. daan, zoals Seymour Hersh – mijn grote held die het
Die geheimzinnigheid wordt verdedigd door een beroep bloedbad van My Lai tijdens de Vietnamoorlog aan het
te doen op de veiligheid, maar wij vinden dat een demo- licht heeft gebracht, aan Watergate heeft gewerkt, Abu
Ghraib heeft onthuld – ook een dagje ouder, en wie
cratie niet in het geheim kan functioneren.”
neemt het stokje over? Dus het is belangrijk dat we
duurzame modellen ontwikkelen om deze vormen van
Los van het verhaal van Edward Snowden gaat Citijournalistiek overeind te houden.”
zenfour voor mij ook heel erg over journalistieke verantwoordelijkheid. Snowden zegt in de film dat hij niet
Er wordt ook weleens gezegd dat de echte jongere geneverantwoordelijk wil zijn voor de informatie die in de
ratie of heel erg geëngageerd is maar alleen voor de eigen
files staat, maar dat hij dat wil overlaten aan journaparochie preekt, of immuun is geworden door de inforlisten. Hoe werkt dat? En hoe heeft u die verantwoormatieoverload die ze over zich heeft gekregen en zich
delijkheid gevoeld? “Edward Snowden zegt inderdaad
van het nieuws heeft afgekeerd. Hoe bereiken we hen?
dat hij de informatie aan journalisten wil overdragen en
“Citizenfour is het slotdeel van een drieluik over Amerika
dat het aan de journalisten is om te bepalen wat in het
na 9/11 en eerlijk gezegd ben ik de afgelopen tien jaar bealgemene belang is om te openbaren en wat niet. Dus
hoorlijk gedeprimeerd geraakt over hoe onze regering is
wat we hebben gedaan. Elk verhaal dat is gepubliceerd
omgegaan met het feit dat we mensen martelen, nog
is door de journalistieke molen gegaan, alle feiten zijn
steeds een gevangenis in Guantanamo hebben, en een
gecheckt, alle personen, bedrijven en instellingen die
drone-oorlog voeren. Dat zijn dingen die me behoorlijk
genoemd worden zijn om commentaar gevraagd.
“Je hebt natuurlijk gelijk als je zegt dat dat een enorme pessimistisch maken over de richting die het land opgaat.
“Aan de andere kant ben ik best optimistisch over de
verantwoordelijkheid op ons heeft gelegd om te bepalen
jonge generatie. Dat zijn jonge mensen die feitelijk zijn
wat van belang was en hoe en wanneer dat bekend te
opgegroeid ten tijde van oorlog. Sommigen hebben het
maken. Een belangrijk voorbeeld waren de documenten
zelfs over een ‘eindeloze oorlog’, want het is al dertien
over het PRISM-internetafluisterprogramma van de
jaar aan de gang, en je ziet dat ze daar heel verontrust
NSA, die ten grondslag lagen aan de eerste verhalen die
over zijn. Edward Snowden hoort ook tot die jonge
simultaan in de The Washington Post en The Guardian
generatie, en je ziet dat hij het essentieel vond om zaken
verschenen. Beide kranten hebben toen besloten om
die volgens hem niet geheim mochten blijven juist op
bepaalde pagina’s te redigeren omdat ze informatie
bevatten over operaties die nog aan de gang waren. Maar grote schaal met het publiek te delen. Als je kijkt naar
wat burgers doen, vind ik de situatie best hoopvol. Wat
het merendeel van wat bekend werd gemaakt, bijvoorbeeld hoe de internetbedrijven met de NSA samenwerk- onze regeringen doen is weinig opwekkend.”

De onderwerpen van de documentaires
waaieren uiteen van hacktivism en de vrijheid van informatievoorziening, de wankele
juridische positie van klokkenluiders, en de
dramatische lezersdalingen bij de papieren
kranten. Naast Edward Snowden in Citizenfour laten nog meer klokkenluiders van zich
horen. Jesselyn Radack en Thomas Drake uit
Silenced van James Spione luidden net als
Snowden de noodklok over illegale praktijken
binnen de overheid en werden vervolgens als
anti-patriottistisch criminelen behandeld.
De documentaire 1971 laat voor het eerst de
anti-oorlogsactivisten aan het woord die in
1971 documenten over illegale surveillancepraktijken uit een FBI-kantoor stolen.
Heel vermakelijk en toch ook wel ontluisterend is The Newsroom - Off the Record,
waarin de redactie van de Deense boulevardkrant Ekstra Bladet de deuren van hun burelen opende. In hun overlevingsstrijd om de
grote lezersdaling te keren nemen ze het
soms niet al te nauw met de waarheid. Ook
berichten ze een tijdlang dagelijks vol ontzetting over twee door Somalische piraten
ontvoerde mannen, tegen alle adviezen van
de familie en politici in, want dit zou het
onderhandelingsproces alleen maar verstoren en het losgeld juist omhoog krikken.
Voor Paradocs selecteerde beeldend kunstenaar Aernout Mik een aantal documentaires over beeldvorming, naar aanleiding
van Miks installatie Raw Footage, met oorlogsbeelden die de actualiteitenprogramma’s niet hebben gehaald. Vertoond worden
sterke klassiekers als 1974, Une partie de
campagne (Raymond Depardon), Dial H-IS-T-O-R-Y (Johan Grimonprez), Letter to
Jane (Jean-Luc Godard/Jean-Pierre Gorin),
Punishment Park (Peter Watkins) en Videograms of a Revolution (Harun Farocki/Andreï
Ujica), en ook het recente Maidan (Sergei
Loznitsa).
Mariska Graveland

letter to jane

Lees verder op

www.filmkrant.nl | Laura

Poitras en Jacob Applebaum zullen op 23
november na de vertoning van Citizenfour op
het IDFA in gesprek gaan met het publiek | Voor
meer informatie

idfa.nl



Waar te zien?

HET
CHIMPANSEE
COMPLEX
EEN FILM VAN

MARC SCHMIDT

(DE REGELS VAN MATTHIJS)

www.chimpanseecomplex.nl

Alkmaar, Filmhuis Alkmaar
Almere, De Nieuwe Bibliotheek
Almere, Utopolis
Amersfoort, De Lieve Vrouw
Amsterdam, De Balie
Amsterdam, Het Ketelhuis
Amsterdam, Kriterion
Amsterdam, LAB111
Apeldoorn, Filmtheater Gigant
Arnhem, Focus Filmtheater
Breda, Chassé Cinema
Den Bosch, De Verkadefabriek
Den Haag, Filmhuis Den Haag
Enschede, Concordia
Helmond, De Cacaofabriek
Hilversum, Filmtheater Hilversum
Leeuwarden, Slieker Film
Leiden, Kijkhuis
Maastricht, Filmtheater Lumière
Nijmegen, LUX
Rotterdam, LantarenVenster
Schiedam, Filmhuis Schiedam
Utrecht, Filmtheater ’t Hoogt
Wijk bij Duurstede, Calypso Theater
Zaandam, Filmtheater De Fabriek
Zutphen, Filmtheater Luxor
Zwolle, Filmtheater Fraterhuis

vanaf 8 januari
10 januari
4, 8 & 9 december
18 & 20 december
vanaf 4 december
7 & 14 december
4 december
vanaf 4 december
21 & 23 december
13 december
9 december
vanaf 4 december
vanaf 4 december
8 december
vanaf 4 december
17 december
19, 20 & 21 december
8, 9 & 10 december
8 december
10 & 17 december
3, 4 & 6 januari
8, 9 & 10 januari
28 januari
9 december
7, 17, 21, 27 & 28 december
& 2 januari
10 & 12 januari
7 & 16 december

Grand
Special Jury prize
2013 Venice
Film FeStiVal

Stray
Dogs

tsai ming-liang

met

een film van

Chen shiang-chyi
lee Kang-sheng
lee Yi-cheng
www.straydogs-film.nl

vanaf 20 november in de filmtheaters

PHOTO MICKAËL CROTTO

een film van

Jean-Pierre Améris

A VICTORY / REMAIN IN LIGHT RELEASE
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IDFA The Female Gaze

Vrouwen zijn wel/n
kim longinotti phie ambo

Na ruim een eeuw filmgeschiedenis én vrouwenemancipatie
wordt nog steeds 94% van de populairste Amerikaanse films en
84% van de Europese filmproductie door mannen geregisseerd.
In een jaar waarin daarover veel te doen is, onderzoekt IDFA de rol
van vrouwen in de documentaire filmwereld. VPRO IDFA Awardwinnares Pirjo Honkasalo: “Vier jaar geleden vielen de schellen
Door Karin Wolfs
me van de ogen.”
“Ik herinner me de eerste keer dat ik The Boy Who Plays
on the Bhuddas of Bamiyan zag”, antwoordt de Britse
documentairemaakster Kim Longinotto op de vraag of
er in haar ogen zoiets bestaat als een vrouwelijke blik
(‘female gaze’). Deze Britse documentaire uit 2003 ging
over een Afghaans jongetje dat met zijn familie in een
grot woont, naast de door de Taliban verwoeste
Boeddhabeelden van Bamiyan, die in 2001 wereldnieuws
waren. Het jongetje dat door zijn straatarme vader naar
school werd gestuurd, personifieerde hoop voor de
toekomst van een door oorlogen verscheurd land.

“Als filmbonzen aan regisseurs
denken, denken ze aan mannen.”

Longinotto: “Ik probeerde te zien wat er met zijn
kleine zusje gebeurde. Ze wordt steeds terug de grot in
gestuurd. Toen ik zag dat haar vader haar uithuwelijkte
aan een oude man, als onderdeel van een transactie, was
ik heel verdrietig. Aan het eind van de film horen we hoe
het met de jongen afloopt, maar het meisje wordt genegeerd. Ze heeft niet eens een naam. Voor mij zou zij de
hele film zijn geweest.”
Longinotto is een van de vijftien vooraanstaande
documentairemaaksters die door IDFA is gevraagd om,
naast eigen werk, een klassieker of film van jong talent

aan te wijzen voor het programma The Female Gaze.
Doel is de rol van de vrouw in de documentairefilm te
onderzoeken en thematiseren, zowel voor als achter de
camera.
De timing kon niet beter, gezien de recente ophef
over het gebrek aan vrouwen in de internationale filmindustrie. Die bereikte begin dit jaar een nieuw hoogtepunt toen Hollywoodfilmster Cate Blanchett haar
dankwoord bij de Oscaruitreiking aangreep om een
beroep te doen “op degenen in de industrie die nog
steeds zo dwaas vasthouden aan het idee dat films met
vrouwen in het middelpunt niche-belevenissen zijn.
Dat zijn ze niet. Er is publiek voor en ze brengen nog
geld op ook.”
Twee maanden na Blanchetts hartenkreet trad regisseur Jane Campion aan als eerste vrouwelijke juryvoorzitter in de 67-jarige geschiedenis van het filmfestival
van Cannes. 21 jaar nadat ze als eerste – en nog steeds
enige – vrouwelijke regisseur (ex aequo) de Gouden
Palm kreeg toegekend. Haar benoeming kwam er pas na
protesten van feministisch collectief La Barbe in 2012
tegen het feit dat het festival dat jaar alweer niet één
vrouwelijke regisseur voor de hoofdcompetitie had
geselecteerd. De vrouw-manverhouding in de hoofdcompetitie bedroeg de afgelopen tien jaar 1 op 10.
De discussie wordt gevoed door een aantal recente
onderzoeken – van onder andere de San Diego Universiteit, het Sundance Instituut en het Europees Audiovisueel Observatorium – naar de positie van vrouwen
voor en achter de schermen van de internationale filmindustrie.
Een door mannen gedomineerd filmnetwerk, onge-

lijkwaardige toegang tot de geldpotten en stereotiepe
opvattingen over leiderschapskwaliteiten (“Als filmbonzen aan regisseurs denken, denken ze aan mannen”) blijken uit interviews met kopstukken uit de Amerikaanse
filmindustrie de belangrijkste obstakels voor de opmars
van vrouwen in de filmwereld. Door vrouwen geregisseerde films hebben meestal lagere productie- en marketingbudgetten, wat weer verklaart waarom ze minder
worden gezien dan die van hun mannelijke collega’s.

Hoe hoger het budget en hoe
prestigieuzer de productie, hoe
minder vrouwen er aan te pas
komen.
Achter de schermen van de 250 populairste Amerikaanse (Hollywood)films van 2013 bleek slechts 16%
van de banen voor vrouwen weggelegd. De box office-top 100 telde maar één vrouwelijke regisseur: Kimberly Peirce met de remake van horrorklassieker Carrie,
op nummer 81. Met name bij de scenaristen (10%),
regisseurs (6%) en cameramensen (3%) blijken vrouwen
zwaar ondervertegenwoordigd. Het vaakst werken ze
als (uitvoerend) producent. Hoe hoger het budget en
hoe prestigieuzer de productie, hoe minder vrouwen er
aan te pas komen. Bij de Amerikaanse ‘indies’ ligt het
percentage vrouwen dan ook hoger: op 30%. Het aandeel vrouwelijke regisseurs blijft daar op 16,9% steken
en bij Europese films op 16,3%. Koploper van Europa is
de Nederlandse film, met net iets meer dan 25% actieve
vrouwelijke regisseurs over tien jaar. Bij documentaires
ligt het percentage vrouwelijke regisseurs bij de Sundance-selectie op 34,5%. Bij IDFA gemiddeld op 33,2 %
over de laatste tien jaar.
Vrouw-zijn heeft als documentairemaker zo z’n voordelen, vertelt IDFA Joris Ivens Award-winnares Phie
Ambo. “Omdat mensen me niet erg serieus nemen als ik
met mijn camera binnenstap, ben ik geen bedreiging. Ze
voelen dus niet de behoefte om zich breed te maken voor
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l/niet niche?
nishtha jain pirjo honkasalo

mijn camera, ze stellen zich makkelijker open.”
De Finse regisseur en IDFA Award-winnares Pirjo
Honkasalo, die in 1981 in de competitie van Cannes
draaide met de door haar en Pekka Lehto geregisseerde
speelfilm Tulipää, is zich er pas sinds een paar jaar van
bewust hoe beroerd het met de emancipatie in de filmwereld is gesteld.
Honkasalo: “Ik zag geen problemen in vrouw-zijn
toen ik in 1969 afstudeerde als cameravrouw. Ik was dat
jaar, als 21-jarige, de eerste vrouw die in Finland een
speelfilm draaide. Maar toen de Finse film ongeveer
veertig jaar later haar honderdste verjaardag vierde en
er nog steeds maar twee cameravrouwen waren, naast
vijf vrouwen die een speelfilm hadden geregisseerd,
duizelde het me. Toen ik in 2010 deelnam aan een seminar over vrouwen en film in Santiago de Compostela
vielen de schellen me definitief van de ogen. Wij
noordse landen, wij Finnen die in 1906 als eerste land in
Europa volledig stemrecht gaven aan vrouwen, hadden
een aandeel in vrouwelijk regisseurs tussen de 13 en 17%
(afhankelijk van het jaar). We lieten mannen zowel de
mannelijke als vrouwelijke blik domineren. Ik
schaamde me diep.”

“Omdat mensen me niet erg
serieus nemen, stellen ze zich
makkelijker open.”

Hoe kun je debatteren over een ‘vrouwelijke blik’ als
het vrouwelijk oog – helemaal wat cameravrouwen
betreft – nagenoeg ontbreekt? En als hij wel te ontwaren valt, in hoeverre wordt hij dan gekleurd door stereotypen die, ook onder vrouwen, gemeengoed zijn?
Actrice Jennifer Garner beklaagde zich vorige maand
nog over de seksistische vragen die zij steevast van journalisten krijgt, over hoe ze werk en gezin combineert,
terwijl haar man (acteur Ben Affleck) naar de borsten
van zijn tegenspeelster wordt gevraagd.

De Amerikaanse actrice Geena Davis is de Jeanne
d’Arc van de filmische stereotypen. In 2007 richtte zij
The Geena Davis Institute on Gender in Media op,
nadat het haar was opgevallen – zittend naast haar
dochtertje op de bank – dat in kinderfilms minder vrouwen dan mannen voorkwamen. Ze sponsorde het
grootste universitaire onderzoeksproject ooit naar sekseverschillen in kinderprogramma’s en -films. De
man-vrouwverhouding bleek drie op een. Er volgde een
wereldwijde steekproef naar de beeldvorming rond
mannen en vrouwen in de populairste bioscoopfilms uit
de tien grootste filmindustrieën na de VS: Australië,
Brazilië, China, Frankrijk, Duitsland, India, Japan, Rusland, Zuid-Korea en Groot-Brittannië.
Er bleek bedroevend weinig te zijn veranderd sinds
filmtheoretica Laura Mulvey in 1975 de ‘male gaze’ analyseerde in haar beroemde essay ‘ Visual Pleasure and
Narrative Cinema’ . Mulvey maakte daarin bezwaar
tegen de eendimensionale verbeelding van vrouwen als
lustobject in de mainstream cinema.
De belangrijkste conclusies anno 2013: seksualisering is de standaard voor vrouwelijke personages
wereldwijd: meisjes en vrouwen worden dubbel zo vaak
als jongens en mannen getoond in onthullende kleding,
deels of volledig naakt, slank, en vijf keer zo vaak aantrekkelijk genoemd. Minder dan een derde van alle
sprekende personages is vrouw. En in het bestuur en
bedrijfsleven op het witte doek zijn vrouwen niet alleen
ondervertegenwoordigd vergeleken met het echte
leven, maar bekleden mannen disproportioneel veel
machtige posities. Zelfs een personage gebaseerd op de
Duitse bondskanselier Angela Merkel had geen regel
tekst. Davis wil de zichtbaarheid van vrouwen in de
media vergroten met het oog op de toekomst. Want “als
ze het kan zien, kan ze het zijn.”
Documentaire-regisseur Phie Ambo (Family,
Mechanical Love) is zich bewust van die voorbeeldfunctie: “Ik ben schuldige nummer één voor wat betreft het
niet maximaal zichtbaar maken van vrouwen in mijn
werk. Veel van mijn films gaan vooral over mannen. Ik
probeer het echt, om vrouwen erin te betrekken, maar
vooral in mijn trilogie over wetenschap bleek het verschrikkelijk moeilijk om vrouwelijke hoofdpersonen te

werven. Ze willen niet meedoen. Omdat ze bang zijn dat
ze het niet goed doen, omdat hun onderzoek nog niet is
afgerond of omdat ze zichzelf geen expert vinden. Dat is
cultureel bepaald: zo voeden we onze meisjes op –
bescheiden, om zichzelf niet in de spotlights te zetten.
Als je een man vraagt wat hij niet kan, zal hij zeggen dat
hij alles kan. Als je het aan een vrouw vraagt, heeft ze
een enorme lijst. Zoals zoveel vrouwen, houd ik er ook
niet van om mezelf te promoten of mijn film te ‘verkopen’. Maar ik dwing mezelf om het toch te doen. Vrouwen moeten zichzelf zichtbaarder maken, of er verandert nooit wat.”

“Het is cultureel bepaald: zo
voeden we onze meisjes op –
bescheiden, om zichzelf niet in de
spotlights te zetten.”
Om het bestaan van een ‘female gaze’ te kunnen
onderzoeken, moet er een kritische massa aan door
vrouwen gemaakte films voorhanden zijn. Gezien het
aandeel vrouwelijke regisseurs leent de documentairewereld zich daar misschien wel het beste voor. De gelauwerde documentaire-regisseur en IDFA-eregast
Heddy Honigmann spreekt echter liever van een ‘feminine gaze’ (feminiene blik): “een manier van filmen
waarvoor het niet per se noodzakelijk is om gemenstrueerd of gebaard te hebben, gepenetreerd te zijn, de borst
te hebben gegeven en empathisch, geduldig en beleefd
te zijn. Er zijn ook zat vrouwelijke regisseurs die de
‘feminine gaze’ ontberen. Maar een toeschouwer die
tuurt door een feminiene lens heeft meer tijd voor contemplatie en reflectie, vult als regisseur niet alles in en
dwingt je niet in een keurslijf. Je krijgt een hand, geen
boeien. Films van Agnès Varda hebben dat zalige feminiene kijken. En Chris Marker, die je mee op reis neemt
en je verleidt om samen met hem een film te maken. En
Jean Rouch, die zo veel van zijn personages houdt dat zij
verliefd op hem worden. Dit betekent niet dat de femi-
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Filmtips The
Female Gaze
Voor The Female Gaze vroeg IDFA vijftien
gerenommeerde vrouwelijke filmmakers
om drie documentaires van vrouwelijke
makers aan te dragen: één inspiratie
bron, één film van henzelf, en één film
van een jong talent. Een paar tips.

Waiting for August

Teodora Ana Mihai, 2014 | Het ingetogen observerende doch hemeltergende relaas van zeven
kinderen die als zoveel Roemeense kinderen
tegenwoordig zelf het huishouden moeten runnen, omdat hun ouders als arbeidsmigrant in het
buitenland werken.

Startup.com
heddy honigmann mercedes moncada

niene blik niet meedogenloos kan zijn. Neem de vrouwenbesnijdenisscène uit de documentaire The Day I
Will Never Forget van Kim Longinotto: het gekrijs tijdens de clitoridectomie gaat door merg en been, ook al
zie je er – vanwege de camera die op afstand staat –
weinig van. Een bikkelharde scène. Maar toch: ik was bij
dat meisje in die kamer. Er was liefde, nabijheid, afwezigheid van morele clichés; ook als een slachtoffer,
gebruikmakend van Kims camera, later zegt te hopen
dat haar zusje dit nooit hoeft te ondergaan.”
Wie zoekt naar een vrouwelijke blik stuit al snel op
de paradox dat documentaires die over vrouwenemancipatie gaan of het vrouw-zijn voorop stellen, juist de
ongelijkwaardigheid of het onderscheid onderstrepen,
waardoor je aan de blik – los van het onderwerp –
amper toekomt. Terwijl bij documentaires waar het
geslacht van de makers niet centraal staat, het zoeken
naar een female gaze al snel gekunsteld aandoet en irrelevant lijkt – mits het aandeel mannelijke en vrouwelijke makers gelijkwaardig is. Twee willekeurige vrouwen (of mannen) verschillen in de praktijk namelijk
meer van elkaar dan van ‘de gemiddelde vrouw’ (of
man) – een statisch construct dat niet werkelijk bestaat
– omdat een mens nu eenmaal een gigantische verzameling eigenaardigheden is, waar het geslacht er maar
één van is. Eigenlijk moeten we dus van de hele discussie af. Maar afscheid nemen van blikvernauwers lukt
pas wanneer je je bewust bent van het bestaan ervan.
Documentaire-regisseur Mercedes Moncada (El
inmortal, Magic Words), opgegroeid in Nicaragua toen
de Sandinisten aan de macht kwamen en na Mexico nu
woonachtig in Spanje, wijst op het belang van perspectief: “De belangrijkste factor die de blik definieert. Dat
verandert niet alleen door sekse of seksuele geaardheid
maar ook door de herkomst van de maker. Vrouw-zijn is
iets anders wanneer het vrouwelijk bestaan een uitdaging en risico is, dan vrouw-zijn wanneer je een acceptabele maatschappelijke positie kent. Het perspectief
kleurt het universum.”
Daar kan de Indiase documentaire regisseur Nishtha
Jain (Gulabi Gang, over een vrouwengroep die het patriarchaat aanvecht) over meepraten. Ze wijst op blinde
vlekken binnen de vrouwelijke blik en pleit ervoor om

van ‘de blik’ een potje te maken, met een veel grotere
variëteit aan ‘ingrediënten’. Jain: “We hebben het over
de dominante westerse ‘female gaze’, maar zonder haar
recht van spreken in twijfel te trekken. De blik moet in
haar postkoloniale context worden geplaatst nu zij
voormalige kolonies herkoloniseert op zoek naar verhalen. Maar ook binnen de ontwikkelingslanden apen
filmmakers onbewust de westerse blik na of zijn ze
gedwongen om films te produceren voor de westerse
kijker omdat fondsen en distributiekanalen door westerse spelers worden gecontroleerd.”

“Ik ben schuldige nummer één voor
wat betreft het niet maximaal
zichtbaar maken van vrouwen in
mijn werk.”
Moncada licht toe hoe dat zit: “Veel van de documentaires over ongelijkwaardigheid en onrecht geven
blijk van een verticale blik (van geprivilegieerden die
naar lijdenden kijken), terwijl kijkers gebaat zijn bij een
horizontalere blik. Ik wil niet zeggen dat we daarom
geen films kunnen maken over de thema’s die ons interesseren, maar ik vraag van makers in het algemeen –
mannen en vrouwen – het empathisch vermogen om in
de schoenen van een ander te gaan staan, zelfs van een
slechterik of wie dan ook. Of tenminste van elke ander
op wie we onze blik richten via een camera.”
En voor wie geen camera heeft, maar wel ogen, heeft
Phie Ambo nog een tip: “Mensen in groepen verdelen
vanwege hun geslacht is kunstmatig. Maar omdat we
het continu doen, wordt het verschil een realiteit. Die
ongelijkheid in stand houden is erg ongezond. Het
onderscheid zit in onze cultuur en in de manier waarop
we kleine meisjes en jongens bekijken en behandelen.
Net als bij elk ander aspect van het leven moet iedereen
de verandering zíjn in plaats van te wachten tot die uit
zichzelf komt aanwandelen.” 

Chris Hegedus, Jehane Noujaim, 2001 | Bloedspannend verhaal over een vriendschap die ten
gronde gaat door zakelijk succes. Over wedijver,
vertrouwen en de Amerikaanse droom.

Les glaneurs et la glaneuse

Agnès Varda, 2000 | Aanstekelijke, blik verruimende oefening in kijken naar wat vaak over het
hoofd wordt gezien. Zie ook pagina 50 en 51 van
deze krant.

12th & Delaware

Rachel Grady/Heidi Ewing, 2010 | Achter de
schermen van een anti-abortusbeweging die zich
direct tegenover een abortuskliniek heeft posteert, waar ze de arriverende vrouwen op soms
shockerende wijze van hun gelijk proberen te
overtuigen.

Running from Crazy

Barbara Kopple, 2013 | De kleindochter van
Ernest Hemingway, actrice en model Mariel
Hemingway, probeert te ontsnappen aan de psychische problemen die haar familie al zo lang
teisteren.

Tanjuska and the 7 Devils

Pirjo Honkasalo,1993 | Huiveringwekkend meesterstuk van Honkasalo over een Wit-Russisch
meisje dat bezeten zou zijn door de duivel. Haar
vader is overtuigd maar bij haar moeder sijpelt
twijfel door.

Peasant Letter

Safi Faye, 1975 | Bekroonde klassieker over liefde
en verschuivende verhoudingen in een Senegalees plattelandsdorp door de ogen van de Afrikaanse vrouwelijke filmpionier Safi Faye, die daar
opgroeide.

The Tiniest Place

Tatiana Huezo, 2011 | Portret met grote zeggingskracht van een tijdens de burgeroorlog in El
Salvador weggevaagd maar door de overlevers
herbouwd bergdorp, waar leven en dood naast
elkaar bestaan. De grootmoeder van de maakster
komt er vandaan.

The House is Black

Forough Farrokhzad, 1962 | Farrokhzads klassieke portret van de verschoppelingen in een
leprakolonie dat om empathie vraagt door
Koran-teksten te citeren over de schoonheid van
de schepping.
KW/MG
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Tentoonstelling

Jean Desmets droomfabriek
De avontuurlijke jaren van de ﬁlm
(1907–1916)
Vanaf 14/12, deze winter wijdt EYE een spannende tentoonstelling aan een van de interessantste periodes uit de filmgeschiedenis, aan de hand van de collectie van filmpionier
Jean Desmet (1875-1956).

Het nieuwe Rijksmuseum: De ﬁlm

Vanaf 11/12, tien jaar lang filmde Oeke Hoogendijk achter
de gesloten deuren van het Rijksmuseum. 400 uur beeldmateriaal samengebald tot één enerverende film.

Filmquiz met Henry van Loon

WHITEBIRDINABLIZZARD
A GREGG ARAKI FILM

20 NOVEMBER IN DE BIOSCOOP
3st

FILTHY.
RICH.
SPOILT.
ROTTEN.

met muziek van Phantom Four
11/12 21.00, wie mag zich tooien met de titel ‘Grootste filmkenner van Nederland’? Doe mee aan de filmquiz!

The Royal Opera House Live:
Alice’s Adventure in Wonderland

16/12 20.15, Live streaming van een uitvoering door The
Royal Ballet van Christopher Wheeldons bewerking van Lewis Carrolls Alice’s Adventure in Wonderland. In Amsterdam
exclusief te zien in EYE.

Gone with The Wind (Victor Fleming)

Vanaf 18/12, bijtende liefdesvertelling van epische proporties heeft een van de beroemdste koppels uit de filmgeschiedenis in de hoofdrol. Vivien Leigh en Clark Gable spelen de
sterren van de hemel.

FROM THE AWARD-WINNING DIRECTOR

LONE SCHERFIG

(ONE DAY & AN EDUCATION)

Info & tickets:
eyeﬁlm.nl

THE RIOT CLUB

4 DECEMBER IN DE BIOSCOOP
WWW.LUMIERE.BE

4gth
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The Female Gaze

Zo ziet het
er dus uit

Bestaat er zoiets als een female gaze in de
documentaire? Na alle ophef over de onder
vertegenwoordiging van vrouwen in de film
besloot het IDFA de hand in eigen boezem te
steken en te onderzoeken hoe het met vrouwen
in de documentaire gesteld was. Maar als er
zoiets als een vrouwelijke blik bestaat, hoe ziet
Door Dana Linssen
die er dan uit?
Herinner je je de Bechdel-test nog? Hij was het afgelopen jaar weer volop in het nieuws om latent seksisme in
films te ontmaskeren. Een film slaagde voor de test als
hij minimaal twee vrouwelijke hoofdpersonen had die
het met elkaar over iets anders dan mannen hadden. En
het was helemaal mooi als ze ook nog een naam hadden.
Misschien zou er wel een Bechdel-test voor de
female gaze, de vrouwelijke blik moeten komen. De
vrouwelijke blik is de afgelopen jaren om tal van redenen weer helemaal terug. Het is de tegenhanger van de
male gaze, de mannelijke blik, die in de jaren zeventig
door filmwetenschapper Laura Mulvey werd beschreven als het mannelijke perspectief dat vrouwen in films
reduceert tot onderwerp van seksueel verlangen. Het
maakt de toeschouwer tot voyeur en de vrouw tot passief subject.
Zo gezien zou de female gaze het omgekeerde moeten zijn: een blik die vrouwen in films, en het publiek, in
staat stelt ook op een erotiserende manier naar mannen
te kijken. Maar zo eenvoudig is het niet. De female gaze
is inmiddels een paraplubegrip geworden voor alles wat
niet die dominante mannelijke blik van het klassieke
Hollywood is. Dus niet Norman Bates die in Alfred Hitchcocks Psycho door het kijkgat in de muur naar Marion
Crane gluurt. Maar wat dan wel?

Terugkijken

“Welke vrouw heeft er niet van gedroomd om de wereld
naar haar eigen beeld te zien?” Met die vraag begint Filming Desire – A Journey Through Women’s Film van
Mary Mandy die een fijne introductie vormt op het
Female Gaze-programma dat het IDFA dit jaar heeft
samengesteld. De film spreekt met tientallen vrouwelijke filmmakers, van Agnès Varda tot Catherine Breillat, Jane Campion tot Sally Potter over de manieren
waarop zij het vrouwelijke lichaam en thema’s als lust,

verlangen en seksualiteit in beeld hebben gebracht. De
eerste feministische daad is: terugkijken, vat Varda het
kort en bondig samen. Al ligt dat een stuk ingewikkelder dan simpelweg de rollen om te draaien.
Terugkijken betekent: van vrouwen volwaardige personages maken, die niet omwille van de ander (de man),
maar omwille van zichzelf bestaan. Het betekent dat ze
niet tot hun lichaam of hun seksualiteit gereduceerd
worden, en dat hun lichaam als geheel in beeld gebracht
mag worden, en niet opgeknipt in stukjes van de lekkerste delen. Het betekent dat ze naar zichzelf mogen kijken door hun eigen ogen.
Anneke Smelik, tegenwoordig hoogleraar visuele
cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen en
degene die het begrip male gaze in het Nederlandse
taalgebied introduceerde, voegde daar in een gesprek
dat ik eerder met haar had nog aan toe dat dat betekent
dat films met een vrouwelijke blik niet exclusief door
vrouwen gemaakt hoeven te worden, of over vrouwen
hoeven te gaan. Het perspectief van de film hoeft niet
parallel te lopen met dat van de maker.
Smelik noemde nog een aantal andere eigenschappen die kenmerkend zijn voor de vrouwelijke blik: hij
reduceert vrouwelijke personages bijvoorbeeld niet
alleen tot slachtoffers (van prostitutie of vrouwenhandel, een geliefd onderwerp, ook in zogenoemde ‘empowerment films), maar heeft daarentegen een interesse
in en nieuwsgierigheid naar het gehele personage.

Mini-gazes

Een andere introductie op het thema vormt Love is All:
100 Years of Love and Courtship van Kim Longinotto,
een collagefilm die is samengesteld uit de archieven van
het British Film Institute, die laat zien hoe in 100 jaar de
collectieve, maatschappelijke blik zoals gevangen in
honderden mini-gazes, op liefde en seksualiteit is ver-

anderd.
Het IDFA-programma bevat alleen films van vrouwelijke regisseurs, maar ze gaan niet allemaal over
vrouwelijke hoofdpersonen. Samen geven ze net als alle
regisseuses die aan het woord komen in Filming Desire
een beeld van wat de grenzen van de female gaze zijn.
Ondanks dat ze individueel soms nogal van elkaar verschillen.
Kun je zien of een film vanuit een female gaze
gemaakt is? Dat is waarschijnlijk een even seksistische
als relevante vraag. Doris Dörrie geeft in Filming Desire
een interessant antwoord, dat weliswaar over seksualiteit gaat, maar als gedachte-experiment ook op films
over andere onderwerpen toepasbaar is. Namelijk:
vrouwen kijken traditioneel niet alleen terug, of naar
buiten, maar ook naar binnen, naar hoe de dingen voelen. Het blijven subtiliteiten, maar wel essentiële subtiliteiten, al zou je moeten overwegen om de female gaze
verder uit te splitsen in een ‘feminine’ en een ‘femist’
gaze.
Ik denk dat films die daarop alert zijn, en die niet per
se het vanzelfsprekende, en dominante ‘mannelijke’
perspectief kiezen, al een aardige richtingaanwijzer zijn
voor waar we heen kunnen kijken als we op zoek zijn
naar andere gazes. Bewustzijn daarvan is belangrijk,
omdat we anders nooit ter discussie kunnen stellen wat
we zien. Omdat we anders nooit inzien dat bepaalde
stemmen en perspectieven stelselmatig ondervertegenwoordigd zijn in de filmwereld. En die kritische
houding zou voor alle makers en toeschouwers van films
een tweede natuur moeten zijn.

Lees tijdens het IDFA ook de blog van Dana
Linssen op

filmkrant.nl waarin zij verslag doet

van verdere verkenningen naar de female gaze
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Heddy Honigmann over Om de wereld in 50 concerten

14

‘Zonder goede luisteraars
zou het Concertgebouworkest
sterven’
Om de wereld in 50 concerten
van Heddy Honigmann is de
openingsfilm van IDFA 2014.
Een gesprek met de grande
dame van de Nederlandse
documentaire over haar ‘vlieg
movie’, het bedenken van
personages en de genesis van
door janna reinsma
een gesprek. 
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De Top 10
van Heddy
Honigmann
Heddy Honigmann is een van de belangrijkste Nederlandse documentairemaaksters, zo klinkt het trots in
Nederland, zeker ook nu ze eregast is van IDFA 2014.
Maar documentairemaakster pur sang is ze niet, want
ze maakte ook diverse speelfilms, zoals Hersenschimmen (1987) en Tot ziens (1995). En oer-Hollands is ze al
helemaal niet, want ze werd in de hoofdstad van Peru
geboren als dochter van een Pools-joodse moeder en
een Oostenrijkse vader. Na omzwervingen in Israël en
Spanje volgde ze een filmopleiding in Rome en vestigde
zich uiteindelijk voor de liefde in Nederland.
Voor Om de wereld in 50 concerten reisde Honigmann in
2013 met het Concertgebouworkest mee op hun mondiale jubileumtour ter gelegenheid van hun 125-jarig
bestaan. Het is niet haar eerste film waarin muziek centraal staat. Eerder maakte ze onder meer Crazy (1999,
Gouden Kalf), waarin Nederlandse militairen over hun
oorlogstrauma’s vertellen en de muziek laten horen die
hen vergezelde tijdens hun uitzending, Het ondergronds
orkest (1998) over musici in de Parijse metro en Dame la
mano (2003) over Cubaanse immigranten in Amerika
die leven voor de rumba.
De eerste keer dat je in Om de wereld langere tijd
orkestmuziek buiten de concertzaal laat horen, film je
hele arme wijken van Buenos Aires. Om uiteindelijk in
beeld over te gaan naar een tempel van de hoge cultuur, een gigantische concertzaal vol bladgoud. “Ja,
en een dergelijk contrast heb je ook in een scène in
Zuid-Afrika, waar afstotelijke superrijke dames wat
muntjes tellen om de zwarte mensen in de bediening
een fooi te geven. Die contrasten vond ik nodig in de
film. Het gekke is dat die beschaafde muziek geen tegenstelling vormt met de armoe. Het maakt het alleen
zichtbaarder, voelbaarder.
“Het was een van de moeilijkste punten bij het maken van deze film, hoe ik die contrasten ging laten zien.
Tijdens de montage ontdekten we hoe goed het werkte
om de muziek soms te laten ontsnappen aan de concertzaal.”
Het begin van de film laat heel geduldig zien hoe de
musici ieder een deel vormen in het grotere geheel van
het orkest. Je neemt de tijd. “Vanaf het begin weet je als
kijker dat je meegaat in wat ik glimlachend een ‘vliegmovie’ noem. Je moet eerst met het orkest mee op reis
gaan.”
Je laat ook de bijbehorende vermoeidheid zien, en ook
iets van eenzaamheid. “De musici brengen door hun
toewijding ook wel een offer aan de muziek, tijdens zo’n
tournee nog meer dan normaal. De Duitse dwarsfluitist
Kersten McCall belt kort naar zijn zoon in Nederland.
Na afloop zegt hij: ‘Ja, dat was dus de verjaardag van
mijn zoon.’”
Hoe heb jij in dat grote Concertgebouworkest de personages gevonden met wie je de langere scènes hebt
opgenomen? “We hebben met meerdere mensen van
het Concertgebouw scènes alleen gedraaid. De perso-

And Life Goes On (Abbas
Kiarostami, 1992) De platte jungle
(Johan van der Keuken, 1978)
Les glaneurs et la glaneuse
(Agnès Varda, 2000) La chasse au
lion à l’arc (Jean Rouch, 1965)
El sol del membrillo (Víctor Erice,
1992) Racetrack (Frederick
Wiseman, 1985) Het leesplankje
(Johan van der Keuken, 1973)
Tie xi qu: West of the Tracks (Wang
Bing, 2003) Tire dié (Fernando
Birri, 1960) En construcción (José
Luis Guerrin, 2001)

nages die hoofdpersonages zijn geworden, zijn hele
goede vertellers die je in het verhaal naar de volgende
stad voeren. Ik stelde hen steeds dezelfde vraag: als je
naar het spreekwoordelijke onbewoonde eiland moet,
wat voor muziekstuk neem je dan mee?
“Kersten McCall had een heel goed antwoord: ‘Ik zou
geen muziekstuk meenemen, maar mijn muziekinstrument.’ Behalve van klassieke muziek hield hij ook van
volksmuziek, en ‘Aan de Amsterdamse grachten’ vond
hij zo mooi dat hij erom kon huilen. Ook de Britse bassist Dominic Seldis bleek een fantastische verteller te
zijn. Zijn antwoord op mijn vraag is zó mooi. Het duurt
wel twintig minuten, waarin je je geen seconde verveelt.
Ik had het in zijn geheel in de film gedaan als dat had
gekund. Die man houdt zo van muziek, en die liefde
voor muziek, van de kant van de musici en van de kant
van de toeschouwers, daar draait de film om. Je kan me
dus net zo goed vragen hoe ik die toeschouwers heb
gekozen.”
…hoe heb je de toeschouwers gekozen? “Een van de
toeschouwers is een taxichauffeur in Buenos Aires die
zichzelf de liefde voor klassieke muziek heeft aangeleerd. Als je eens zou weten hoe ik die man heb gevonden… Ik heb hem bedacht! Dat is iets wat ik vaak doe: ik
verzin een personage voordat hij bestaat. Ester Gould,
mijn vroegere research-assistent, heeft me om die reden vaak willen vermoorden. Het was haar taak om zulke bedachte mensen, zoals ‘een Portugese zangeres die
een liedje in haar repertoire heeft over een gerecht dat
ze regelmatig bereidt’ echt te vinden. Tja, dus hoe kies
je je personages?”
Je bedenkt ze. “Sommige bedenk ik, en vervolgens vind
ik ze. Naar andere zoek ik lang, of ik ontmoet ze bij toeval. De werkelijkheid brengt je altijd iets nog mooiers
dan je zelf bedacht had.”
Hoe komt het dat de mensen in jouw films zo bereid
zijn hun meest intieme herinneringen en gevoelens
met je te delen? Kun je iets vertellen over de manier
waarop je ze interviewt? “Soms weet je nog maar heel
weinig van iemand, en je beslist: ik duik hier bovenop,
het kan gewoon niet anders of er komt iets waardevols

uit. En dan is het een kwestie van heel goed naar iemand
luisteren, niet naar wat jij wil horen, maar naar wat iemand wil vertellen. Veel vaker heeft een gesprek een
lange voorgeschiedenis. Eigenlijk zou je dus moeten
praten over de genesis van een gesprek. Hoe is een specifiek gesprek ontstaan?
“De gesprekken die je ziet in Goede man, lieve zoon
(2001), met de vrouwen die hun mannen en zonen verloren tijdens de genocide in het Joegoslavische dorp
Ahatovići, zijn bijvoorbeeld al veel eerder begonnen.
Neem de scène waarin een weduwe vurig vertelt over
wat voor goede minnaar haar man was. De kiem voor
dat gesprek is gelegd in de researchfase, waarin ik met
een heel slechte tolk bij haar op bezoek was. Ze vertelde
over de geweldige reizen die ze had gemaakt met haar
man. Ik zei tegen die tolk: vraag haar of ze een goeie
seksuele relatie met hem had. Hij weigerde die vraag te
stellen aan een moslimvrouw. Je gaat het toch vragen,
zei ik, je bent bij mij in dienst! En eindelijk vraagt hij het
haar. Ze draait zich langzaam naar mij toe en zegt met
enthousiaste blik: ‘Da, da!’ Ik ben er toen niet op doorgegaan. Ik bewaarde het voor later.”
Op IDFA geef je een masterclass met de titel ‘Try a Little Tenderness’, naar de Otis-song die in Het ondergronds orkest wordt gezongen door een groepje soulmuzikanten. Is er in de (film)wereld soms te weinig
sprake van tederheid en de andere dingen die je noemt:
aandachtig kijken en luisteren, de tijd nemen? “Ja, dat
denk ik soms. Maar er zijn er zeker genoeg die een tedere blik hebben, zoals Pirjo Honkasalo van The 3 Rooms of
Melancholia, of in Nederland bijvoorbeeld Aliona van
der Horst of Urszula Antoniak.
“Zelf leerde ik een van de grootste filmlessen in tederheid van Chantal Akermans Jeanne Dielman, 23 Quai du
Commerce, 1080 Bruxelles. In een van de eerste scènes
maakt Jeanne gehakt klaar, ze mengt het vlees met de
andere ingrediënten en kneedt heel lang, geduldig,
geroutineerd. Haar gezichtsuitdrukking is blanco. Het
kán niet anders dan lang duren. Anders zal wat volgt,
niet werken: ze hoort een deur, die opengaat. Een kleine
glimlach. En wat zie je later? Het was haar zoon, die
thuiskwam. De scène vertelt hoeveel ze van hem houdt.
“In de masterclass die ik geef wilde ik de slotscène
van Om de wereld tonen, maar die duurt te lang. Het is
de apotheose van de film, waarin je de Russische Sergej,
met zijn tragische familiegeschiedenis waarin muziek
een belangrijke rol speelde, geroerd ziet luisteren naar
een uitvoering van zijn geliefde Mahler. De muziek
wordt zo mooi uitgevoerd dat publiek en orkest gewoon
één worden, net zoals publiek en musici één worden in
Het ondergronds orkest bij het metroconcert van ‘Try a
Little Tenderness’. Het werd zo’n mooi concert dat het
klappen haast niet ophield. En dat is waar mijn film
eigenlijk over gaat, over de liefde van musici en luisteraars voor de muziek, over hoe het grote plezier, de grote
inzet en de kundigheid van de musici samenvalt met de
ontvankelijkheid en bezieling van het publiek. Het een
bestaat niet zonder het ander. Zonder goede luisteraars
zou het Concertgebouworkest sterven.” 
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Museumverhalen Het moet waaien in die

grote gangen
“Weinig mensen weten dat het museum op een ijsberg
lijkt”, schrijft directeur Christian Köberl van het Weense
Naturhistorisches Museum in de introductie bij James
Bennings film Natural History. “Alleen een klein deel
steekt boven het water uit, de rest blijft verborgen.” De
Amerikaanse structuralistische filmmaker Benning
werd uitgenodigd om de rest te laten zien.
Is het toeval dat er de laatste tijd zoveel films over
musea verschijnen? Het nieuwe Rijksmuseum natuurlijk,
terecht bejubeld, waarvan de meest recente en laatste
versie tijdens IDFA te zien is. Maar ook Das grosse
Museum over de verbouwing van het Kunsthistorisches
Museum in Wenen en National Gallery van Frederick
Wiseman over het Londense instituut dat een van de
grootste kunstcollecties ter wereld herbergt. En verbergt.
Hoe verhouden die zich tot andere recente films die
minder observerend met de kunst in die musea omgaan
maar er meer een verhaal van maken? Zoals Jem Cohens
Museum Hours – gefilmd in datzelfde Kunsthistorisches Museum in Wenen – of Mike Leighs Mr. Turner of
Lech Majewski’s The Mill and the Cross – over Brueghels ‘De kruisdraging’ dat ook in dat museum in Wenen
hangt – of Tsai Ming-liangs Visage, deels gefilmd in het
Louvre, of Aleksander Sokoerovs Russian Ark uit 2002
over de Hermitage in St. Petersburg of zijn binnenkort
te verschijnen Francofonia – Le Louvre Under German
Occupation, dat zich helemaal in het Louvre afspeelt en
waarvoor het museum zelfs een hele dag dicht ging.

Doolhof

Die analogie met ijsbergen van Köberl is een beetje
ongelukkig, gezien al die schepen die er op stukslaan.
Misschien is het beter om musea te zien als het huis in
Mark Danielewski’s roman Het kaartenhuis, waarvan de
bewoners op een dag ontdekken dat de afmetingen van
de binnenkant op de een of andere manier groter zijn

Welke verhalen hebben musea te verbergen? Een paar van ’s werelds belangrijkste
kunsthistorische instituten lieten de afgelopen twee jaar een regisseur achter de
door ronald rovers
schermen kijken.

dan die van de buitenkant. Net als bij ons brein. En net
als bij kunst. Eerst nog maar een centimeter, maar de
ruimte binnen blijft groeien en er ontstaat een reusachtig doolhof. Zo zou je museu moeten zien, als hoven om
in te dolen. En als een schilderij al een doolhof kan zijn,
hoe groot is dan de werkelijke ruimte van het Rijksmuseum of The National Gallery of het Louvre?
Als de films goed zijn voel je die ruimte groeien. En ik
denk, ik hoop dat dat het motief was om ze te maken.
Ontsluiten heet dat in museumland. Als de suppoost in
Museum Hours vertelt over Brueghel veranderen de
twee dimensies van het schilderij waar ze naar kijken in
de drie dimensies van Brueghels wereld. En als je de tijd
erbij neemt, wat Cohen doet door het leven van z’n personages er bij te betrekken, gaat het nog verder en
beland je in vier dimensies, waarin je ziet hoe de wereld
van het schilderij zich tot onze wereld verhoudt.
Cohens film is een subliem tragisch werk over vergankelijkheid en over de kennis en de verhalen om die te
bezweren. “Is het niet gek hoe de oudste kunst van het
museum doet denken aan de modernste kunst”, zegt de
suppoost als ze naar een minimalistisch geboetseerde
vis kijken. Kunstverhalen die cirkels door de tijd maken.

Pose

Maar wat zeggen de documentaires? Das grosse
Museum van Johannes Holzhausen is de minst interessante van het stel. Een elegante maar keurige hommage
aan een instituut dat een verbouwing ondergaat, al is de
film in Oostenrijk een hitje door de herkenbaarheid van
de setting. Daarvan zal ook Oeke Hoogendijks Het
Nieuw Rijksmuseum profiteren, al is de film van een heel
andere orde. Hoogendijk legt geen verbanden met de
grote werken van het Rijks want dat was helemaal niet
haar intentie. Maar toch moest ik bij het kijken naar al
die personages die hun rollen speelden in die verbou-

wingssoap en die zeiden wat ze moesten zeggen en naar
het onvermijdelijke gesteggel over de honderdduizend
details van zo’n prominente verbouwing, denken aan
groepsportretten als ‘De Staalmeesters’. En zo kwam de
wereld achter zulke schilderijen tot leven. Werd het
gebrek aan uniformiteit zichtbaar, het gerommel achter
de façade en de poses. Precies zoals wij nu weten wat
zich achter de façade van het Rijks heeft afgespeeld nu
de muren voor de komende generaties overeind staan.

Dans

Wisemans National Gallery staat in allerlei opzichten
precies tussen de rest in. Hij kijkt, zoals hij altijd kijkt,
registrerend, geduldig, maar hij heeft ook iets te zeggen.
Kunst, net als musea zelf trouwens, verkeert in een constant proces van transformatie. Niets is ooit af. De gidsen laten in de discussies met het publiek ruimte voor
interpretaties en de marketingafdeling moet constant
nieuwe manieren bedenken om publiek binnen te halen.
Maar wat het meest indruk maakte was de praktijk van
de restaurateurs van schilderijen om op vernis te werken en zelf geen vernis aan te brengen. Dat betekent dat
jaren werk in vijftien minuten verwijderd kan worden.
Waarom? Omdat volgende generaties een ander idee
kunnen hebben over de essentie van een schilderij. Wat
een prachtige bescheidenheid. Aan het eind laat Wiseman een dans opvoeren tussen de schilderijen. Een dans
waarvan de bewegingen net zo vluchtig en tijdelijk zijn
als ons perspectief op wat daar op de achtergrond aan
de muur hangt. Hier willen we meer van. Misschien kan
David Lynch los gaan op een grote Nederlandse collectie?
National Gallery, Das Grosse Museum en Het
nieuwe Rijksmuseum zijn te zien tijdens IDFA |
Museum Hours en National History zijn
verkrijgbaar op dvd 
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Hij heet de grootste Britse schilder uit de geschiedenis te zijn maar nooit voelde iemand de
behoefte een portret te maken. Misschien omdat William Turner zo’n verschrikkelijke
Door Ronald Rovers
persoonlijkheid had. Mike Leigh deed het wel.

Mike Leigh over
Mr. Turner

gierig,
grillig,
geniaal

Het was er nog niet. Dat was één reden voor Mike Leigh
om een portret te maken van de ‘schilder van het licht’
William Turner, volgens sommigen de grootste Britse
schilder die ooit geleefd heeft. Sowieso, zei Leigh in
Cannes afgelopen mei, bestaan er weinig sterke films
over kunstenaars. Robert Altmans Vincent & Theo was
er een, en Alexander Korda’s Rembrandt uit 1936.
Anderen komen er bij Leigh minder goed vanaf. “Ik kon
het goed vinden met Derek Jarman maar zijn film over
Caravaggio was intens saai. Meedogenloos oninteressant. Wel mooi om naar te kijken trouwens.”
Er waren meer redenen om een film over Turner te
maken. Leigh, minder de sociaal-realist dan landgenoot Ken Loach, maar evengoed gefascineerd door buitenstaanders, voelt ook een ideologische verwantschap
met de schilder, viel uit z’n woorden op te maken. In een
tijd dat het kijken naar schilderijen behalve in een
handjevol ‘public galleries’ zoals de Londense National
Gallery en het Louvre voorbehouden was aan de rijken,
weigerde Turner het spelletje mee te spelen. Hij vond
dat z’n schilderijen niet moesten verstoffen in privécollecties waar alleen de happy few zich eraan kon vergapen, maar dat ze door alle Britten gezien moesten kunnen worden. Je zou kunnen zeggen dat Turner een radicaal democratisch idee over kunst had.

Tegenwoordig onbetaalbaar

Doordat hij weigerde zijn schilderijen te verkopen aan
privéverzamelaars liep Turner uiteindelijk een flinke
zak geld mis, want de aristocratie en bourgeoisie waren
bereid om veel ponden op tafel leggen voor die enorme
lyrisch belichte landschappen. Maar ook andere Britten
genoten van zijn schilderijen. In ieder geval van Turners
vroege werk, toen hij realistischer schilderde. Later
wilde hij zich nog wel eens verliezen in hysterisch aqua-

relleren en van zulke vage abstracties moest het publiek
minder hebben. De Britten hielden van de heroïsche
klare lijn. De ironie, als je het zo kunt noemen, is dat
Turners schilderijen tegenwoordig onbetaalbaar zijn,
zoals alles wat in grote openbare musea te zien is. Of
heeft Mike Leigh soms wel schilderijen door het hele
huis hangen? Hij woont in een flat, zegt de filmmaker.
Hij is niet rijk. Hij heeft geen Turner.

Dubbelleven

De belangrijkste reden om een portret van Turner te
maken was de man zelf. Iemand die in een groot artikel
in de Daily Mail onlangs nog ‘een opperste rariteit’ werd
genoemd, maar die Leigh toch wilde “bijzetten in het
pantheon van grote schilders.”
“Hoe meer ik over hem las, hoe meer hij een personage in een Mike Leigh-film werd. Het contrast tussen
de kunstenaar en de man fascineerde me. Die met zichzelf worstelende, kwetsbare figuur die van die epische,
sublieme, poëtische schilderijen maakte. Leigh caste
Timothy Spall voor de hoofdrol, niet voor de eerste keer
trouwens, onder meer omdat Spall “een grote sensibiliteit” had voor die periode (“hij heeft veel Dickens gelezen”). Wat was die sensibiliteit dan precies? Hij kon het
niet exact zeggen.
Maakt niet uit. Het is precies het contrast dat Leigh
noemde dat de film uittilt boven veel andere biografieën. Hij trapte gelukkig niet in de val om over de genialiteit van de kunstenaar te filosoferen – dat zegt niks –
maar laat Turner gewoon in z’n dagelijks leven zien. Dat
betekent vreten, drinken, opvliegend, arrogant, gierig,
nors en onvriendelijk zijn en een dubbelleven leiden
met een vrouw waarbij hij twee dochters verwekte.
“Een complexe man”, zei Leigh met wat hopelijk een
gevoel voor humor was. “Hij organiseerde één keer per

jaar een tentoonstelling voor The Royal Academy maar
verder was hij op zichzelf. De vraag hoe zo’n man zulke
schilderijen kon maken kan een film niet beantwoorden.” Leigh was duidelijk beducht om die mystiek niet
te laten verdwijnen. En terecht. Het is precies wat Mr.
Turner een sterke film maakt. Een traditionele film, dat
wel, waar je een beetje doorheen moet kijken. Neem een
beetje afstand om het complete beeld te zien, net als bij
Turners schilderijen.
Toch probeerde iemand nog even de mystiek rond
Turner om zeep te helpen door te vragen of lijden nodig
is om grote kunst te maken. Nee, zei Leigh. Het zat
anders. “Lijden is niet nodig. Maar je lijdt wel als je iets
creëert. Niet omdat het een rituele noodzaak is, maar
omdat je niks voor niks krijgt. Je zult er meer in moeten
investeren dan in een 9-tot-5 baan.”
We vergaten in Cannes te vragen of hij het bewust zo
heeft aangepakt, maar Mr. Turner drijft op eenzelfde
contrast tussen realisme en romantiek als Turners
schilderijen: het benauwde Victoriaanse decor met
gekostumeerde personages tegenover de lyrische
ruimte die Turner in z’n kunst schiep. Dat niet alles biografisch blijkt te kloppen, zoals het verhaal dat Turner
zich in een storm aan een mast liet binden, past daar
prima bij. Wat trouwens wel klopt zijn Turners laatste
woorden, die hij ook in het echt heeft uitgesproken en
die mooi passen bij zijn schilderijen waarin het licht
altijd zo’n voorname rol speelde. ‘De zon is verdwenen.’

Mr. Turner

Groot Brittannië, 2014|

Regie Mike Leigh | Met Timothy Spall, Paul
Jesson, Dorothy Atkinson | 150 minuten | Distri
butie E-one| Te zien vanaf 11 december 
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Rüdiger Suchsland over Von Caligari zu Hitler

Film aan de pols van
de tijdgeest

De Weimarfilms hebben het fascisme voorspeld,
schreef de Duitse criticus Siegried Kracauer in
Von Caligari zu Hitler. Een hedendaagse
filmcriticus trad in zijn voetsporen en maakte er
een essayfilm over, die ook over het heden gaat.
Door Dana Linssen
Te zien op het IDFA.
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“Weimar is nu”, zegt de Duitse filmcriticus Rüdiger
Suchsland. “Terugkijken naar de Weimarrepubliek, de
periode tussen het einde van het keizerrijk en de Eerste
Wereldoorlog en de machtsovername van de nationaalsocialisten is reuze actueel. Ook nu zijn economie
en democratie in crisis, zonder alternatieven, zonder
utopie. We hoeven niet eens naar Hongarije of naar Italië te kijken om dat te begrijpen, we zien het ook in
Duitsland en in Nederland.”
Ik sprak Suchsland tijdens de Viennale, het Weense
festival waar zijn documentaire Von Caligari zu Hitler te
zien was tijdens een tussenstop in de festivaltoernee die
hem van Venetië naar IDFA voert. Ik ken hem als collega
en door onze gedeelde interesse in de Duitse filmtheoreticus, cultuurcriticus, socioloog en journalist Siegfried Kracauer, die in 1947 vanuit ballingschap in Amerika het boek Von Caligari zu Hitler: Eine psychologische
Geschichte des deutschen Films publiceerde. Daarin
beschrijft Kracauer hoe de films van de Weimarrepubliek - van de stille horrorfilm Das Kabinett des Dr.
Caligari (1919) via sciencefictionfilm Metropolis (1927)
tot misdaadfilm Das Testament des Dr. Mabuse (1933),
over de gelijknamige superschurk en een van de eerste
door de nazi’s verboden films – de vinger aan de pols
legden van een verwarde tijd, en de komst van het fascisme als het ware voorspelden. Voor Kracauer is filmkritiek ook altijd cultuurkritiek. En zelfs als je het op dat
punt niet met hem eens bent, blijft zijn analyse van de
filmoogst van 1919 tot 1932 frappant. Niet alleen voor
filmcritici, maar voor iedereen met een interesse in
geschiedenis en sociologie.
Von Caligari zu Hitler is de eerste lange film die er in
Duitsland over de Weimarcinema is gemaakt. Opmerkelijk. Het was een immens productieve periode, die
bovendien de filmmakers voortbracht die later in exil
de Amerikaanse filmindustrie van de jaren dertig en
verder zouden vormgeven: Fritz Lang, F.W. Murnau,
Joseph von Sternberg, Ernst Lubitsch. “Waarschijnlijk
omdat tot nog toe de rechten te duur en te ingewikkeld
te verkrijgen waren. Het heeft enorm geholpen dat de
Murnau Stichting z’n archieven heeft opengesteld en
heeft geholpen waar nodig de rechten te regelen. Toch
zitten er nog een aantal films en filmmakers niet in de
film om de simpele reden dat we de rechten niet konden
krijgen.
“Een andere reden is dat Kracauer een beetje uit de
mode is geraakt. Hij was belangrijk voor de generatie
van de jaren zestig. Daarna ontstond er een beetje een
richtingenstrijd tussen de politieke en de esthetische
filmkritiek. De esthetische benadering heeft gewonnen.
Ook vandaag de dag nog onderschatten historici kunst
en film in het bijzonder als bron om een tijd te begrijpen. “De enige mensen die het hadden kunnen doen
waren misschien de filmmakers zelf, Alexander Kluge of
Werner Herzog, of zelfs Volker Schlöndorff die ik ook in
de film interview. Maar voor de filmmakers van de Neue
Deutsche Film was de historische afstand misschien
nog niet groot genoeg. Een ander probleem was dat de
films niet beschikbaar waren. Ze werden sporadisch
vertoond, dus ze kenden ze ook niet echt goed genoeg.”
De Weimarfilm begint en eindigt in een krankzinnigengesticht zeg je in de film. “Das Testament des Dr.
Mabuse is een van de laatste films van de Weimar Repu-

bliek. Een van de hoofdpersonen is de directeur van een
psychiatrische inrichting, een extreme rationalist die
aan het einde van de film zelf krankzinnig wordt. Of bezeten, geobsedeerd, misschien wel gehypnotiseerd door
het meesterbrein van superschurk Mabuse. Het gaat
over de dunne scheidslijn tussen waanzin en rationaliteit, of verlichting en irrationaliteit. Het is een van de
vele Weimarfilms die zich in een gekkenhuis afspeelt. Er
zit zelfs een Mercedes in die de nacht in rijdt en een
Führerachtige figuur die met zijn rechterarm een soort
Hitlergroet brengt.
“Ook Das Kabinett des Dr. Caligari, een van de eerste
films van de Weimartijd, speelt zich in een gesticht af.
Ook daarin hebben we een professor die misschien gek
is, of misschien een empathische linksliberale arts. De
film laat in het midden of dit een surrealistische droom
is, een metafoor of de realiteit van de film.
“Misschien is het toeval, maar wat is het dan een
geweldig toeval dat de eerste en de laatste film van die
periode min of meer hetzelfde verhaal vertellen over
krankzinnige personages die gehypnotiseerde criminelen als een soort moorddadige slaapwandelaars de
wereld in sturen. Zo zijn er een aantal beelden en metaforen die in alle Weimarfilms terugkomen: de slaapwandelaar, de hypnotiseur, bezeten figuren, de beurskrach in
de eerste Mabuse-film (1922) en later Fräulein Else
(1929), het beeld van de hand over de stad in M (1931) en
Mabuse als metafoor voor het opkomende totalitarisme,
de nadruk op de mechanische en ornamentale aspecten
van het menselijk lichaam en de massa.”
Voor Kracauer was filmkritiek ook altijd cultuurkritiek. Hij schreef zijn boek over de Weimarfilm pas later, maar wel gebaseerd op stukken die hij in die tijd
had gepubliceerd. Werden zijn analyses door het publiek van die tijd gedeeld, herkend of bespeurd? “Er
was op z’n minst één groep die heel goed herkende waar
die films, en in het bijzonder Das Testament des Dr. Mabuse, over gingen want ze verboden hem zodra ze de
kans kregen. Dat waren de nazi’s. Daarna probeerden ze
Fritz Lang in te kapselen door hem aan te bieden
‘hoofdfilmer’ van Duitsland te worden.
“Maar je kunt in veel kritieken uit die tijd teruglezen
dat men zich bewust was van het feit dat film een
kunstvorm is en dat kunst ons iets vertelt over de tijd en
de maatschappij waarin we leven. Dat was in die tijd een
veel gangbaarder manier van naar film kijken, dan vandaag de dag, waarin film vooral als entertainment wordt
beschouwd. Caligari was een enorm succes. Door die
film werd het expressionisme populair, en daarmee het
idee dat die gespleten, gefragmenteerde kunst iets over
de maatschappij zei. Er zaten veel ex-militairen in psychiatrische inrichtingen met oorlogstrauma’s en psychoses. Expressionisme was een massakunst. Een paar
jaar later stortte alles in door de economische crisis en
weer een paar jaar later zie je hoe de Neue Sachlichkeit,
de Nieuwe Zakelijkheid met een zakelijker, meer documentair beeld een nieuw elan probeerde te bewerkstelligen.”
Je zei eerder dat misschien wel de hoofdreden om deze
film te maken was dat de films uit die tijd zo fantastisch zijn. We kennen een aantal klassiekers, vooral in
het horrorgenre. Maar leg eens uit? “Het zijn prachtige
films. Ze zijn slim en innovatief en snapten dat je om

een breed publiek te bereiken geen domme films hoefde
te maken. Kracauer omschreef het als films die als
smokkelwaar werden gebruikt om kennis en inzicht
over te dragen. Ze hadden meer respect voor het publiek, hoewel het publiek vergeleken met nu misschien
minder geschoold was. De films hebben een klassieke
naïviteit, wat iets anders is dan simplisme, die nog
steeds heel verfrissend is. In culturele en esthetische
zin was het voor mij een van de meest interessante periodes van de twintigste eeuw. De stijl spreekt me aan,
maar belangrijker nog de diagnose die de kunst van z’n
tijd gaf. Ik vind het belangrijk als een tijd, een maatschappij kritisch en zelfbewust is.
“Je zou kunnen zeggen dat we vandaag de dag weer
in een Weimartijd leven waarin er een ‘koude burgeroorlog’ gaande is. De gevechten zijn nog niet begonnen,
maar er hoeft maar iets kleins te gebeuren of iemand
trekt z’n pistool.”
De politieke en economische parallellen liggen meer
voor de hand dan de culturele. “Niet helemaal. Ook nu
is er een apocalyptische ondertoon. Vergeet niet dat
Weimar apocalyptisch was. Het was niet alleen ‘fun’,
zoals de Amerikaanse filmhistoricus Eric Weitz in de
film zegt. Er was armoede, werkeloosheid, als reactie
daarop dansten mensen op de vulkaan, maar ze konden
de hitte van de lava al voelen. Voor de onderklasse, het
proletariaat was het beslist niet leuk. De bourgeoisie en
de aristocratie waren alles verloren en ze vochten om
iets van hun macht te behouden.
“Het is minder makkelijk om parallellen te vinden op
het gebied van de kunst en de intelligentsia. We leven in
tijden van culturele neergang. Je zou zelfs kunnen zeggen dat we het einde van cultuur tegemoet zien, zoals
geloof ik Terry Eagleton heeft gezegd. Maar ik wil niet
pessimistisch zijn. Want als je je lang in de Weimartijd
verdiept ontdek je ook de gevaren van cultureel pessimisme, want dat geeft stof voor politiek extremisme.
Dus zelfs als we heel kritisch op onze eigen tijd zijn,
moeten we er bedacht op zijn om niet onze vijanden
munitie in handen te geven om te vernietigen wat we
moeten bewaren.
“Dat is in het kort ook mijn kritiek op het postmodernisme, op deconstructivisme en de-deconstructivisme. Om iets te kunnen deconstrueren hebben we
eerst de constructie nodig, de canon. Maar als we die al
weggeblazen hebben dan hebben we een probleem. Om
de parallellen met onze cultuur te zien moeten we buiten de traditionele kaders kijken naar meer popculturele
uitingen als televisie, popmuziek en games, maar ook
vindingen uit de wetenschap zoals neuroscience.
“Ik denk niet dat de geschiedenis zich letterlijk herhaalt. Weimar is een patroon. Door dat patroon kunnen
we naar onze tijd kijken en verschillen en overeenkomsten zien. Dan zien we het idee van een massamaatschappij, formeel democratisch, maar niet geschoold en
geïnformeerd genoeg om de mogelijkheden die de
democratie biedt te benutten, die tegelijkertijd verleid
wordt door een entertainmentindustrie die steeds perfecter is in het gebruiken van manipulatietechnieken.”
Von Caligari zu Hitler is te zien tijdens het IDFA
| Regisseur Rüdiger Suchsland is aanwezig en
zal na de vertoningen in gesprek gaan met het
publiek | Voor meer informatie

idfa.nl
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De Stand van de Zon, Maan en Sterren

De stand van Leonard
Retel Helmrich, de toe
schouwer en de wereld
Wie de films van Leonard Retel Helmrich ziet, wordt
een unieke belevingswereld binnengelokt en ervaart
een geweldige tijd, om er vervolgens verward weer uit
Door Janneke van der Linden
te rollen.
Over de schouder van een jongetje hangt de camera uit de trein
en kijken we naar het voorbijrazende landschap van Java. We
ruiken de warme geur van de zon op vers groen en het ritmische
geluid van de trein over de rails klinkt als een hartslag. Weerstand biedend tegen de wind die in ons gezicht slaat sluiten we
onze ogen en voelen we onze haren mee bewegen in de stroom
van de trein.
Ook al kijken we slechts naar een scherm waarop beelden
verschijnen, de trilogie De Stand van de Zon, Maan en Sterren
maakt van film een ervaring voor alle zintuigen. Dat is de kracht
van het drieluik waarvoor Leonard Retel Helmrich twaalf jaar
lang een gezin uit Java volgde, om een portret te maken van de
postkoloniale politiek-economische, religieuze en sociaal-culturele realiteit van het land. Maar de film wil duidelijk
meer dan dat. De manier waarop hij dat doet, gaat voorbij aan
film als visueel en auditief medium en dat is misschien wel het
meest bijzondere aan dit drieluik.

De documentaire als subjectief object

De ‘wereldfilm’, zoals je Retel Helmrichs films zou kunnen noemen, is een manier om naar een andere cultuur en een ander
deel van de wereld te kijken. Denk aan het idee van film als een
reis vol ervaringen en emoties. Hij leunt enerzijds op het fenomenologisch objectieve karakter van film: de camera legt vast
wat er zich voor de neus van de regisseur afspeelt en functioneert daardoor als een soort derde oog. Maar een oog betekent
ook dat we te maken hebben met een subjectieve blik. De bewegingen van de hand-held camera projecteren die blik op het
scherm waardoor de kijker een werkelijkheid ver van de zijne
kan ervaren. Het camera-oog glijdt dicht langs een gebronsde,
bewegende, licht transpirerende huid. Opeens weten we hoe die
huid aanvoelt: warm, klam en gespierd. We ruiken het zweet en
de geur van het rijstveld in de vroege ochtend. De camera blijft
laag bij de grond waardoor we het dauw op de groene bladeren
bijna kunnen voelen op onze voeten. We hebben niet alleen een
beeld van Indonesië, maar het gevoel er ook echt te zijn. En dan
is er nog een tweede subjectiviteit. Die van de toeschouwer, die
ervoor zorgt dat iedere beleving persoonlijk en uniek is.
Retel Helmrich creëert de indruk dat we niet van een
afstandje naar een reeks gebeurtenissen kijken, maar dat we ons
in de menigte bevinden. Geen statische shots maar beweeglijke
beelden. Close-ups domineren de afstandelijke long shots.
Soms maakt hij de camera vast aan het uiteinde van een stok of
plaatst hij ’m in nauwe ruimtes zoals in een emmer in een put.
Zo krijg je een extreem beweeglijke en dus subjectieve blik die
paradoxaal genoeg een soort hogere objectiviteit lijkt te geven.
Twee jaar terug deed de documentaire Leviathan van twee
antropologen van Harvards Sensory Ethnographic Lab hetzelfde. Daarin wordt de vissersindustrie onderzocht door de

camera letterlijk het proces in te gooien: het apparaat glijdt over
het schippersdek en raakt onder water verstrikt in de netten.
Niet alleen is dat een aanwinst voor de wetenschap, maar het
creëert ook nieuwe visuele mogelijkheden om verhalen te vertellen. Retel Helmrich experimenteerde hier al vroeg mee en het
is fascinerend om te zien hoe deze stijl en tactiek zich verder
ontwikkelt. Leviathan deed het. Maar ook Breaking Bad.

Wereldcinema

Ondanks dat deze manier van filmen dicht bij de mensen, dingen en omgeving staat waardoor het lijkt alsof we één met het
Indonesische volk zijn, suggereert de film op een aantal manieren dat dit niet het geval is. Letterlijk door de stand van de zon
die vaak recht tegenover de camera staat, waardoor lichtreflecties het beeld bevlekken en vertroebelen: de lens waardoor het
licht naar binnen valt wordt zichtbaar. Er is het terugkerende
patroon van zonlicht dat wordt gehinderd door barrières als
rook, een hek, een rooster of (gebroken) glas, waardoor je je
realiseert dat er iets tussen ons en die beleving van Indonesië
instaat. Dit spel tussen dichtbij en ver weg is typisch en problematisch voor wereldcinema.
Wat wordt daarmee bedoeld? Enerzijds lijkt het begrip
alomvattend te zijn en ‘films van de wereld’ te representeren.
Anderzijds gaat het om een selectie; de naam zou anders geen
enkel nut hebben. Een definitie van wereldcinema is daarom
ook nooit anders tot stand gekomen dan in negatieve zin: het is
géén Hollywood en het is géén art film. Wat het wél is blijft
onduidelijk. Je kunt je beter afvragen hoe en waarom die wordt
gebruikt. De essentie van wereldcinema zou kunnen bestaan
uit een soort raadselachtigheid die ons aantrekt maar die ook
maakt dat de films moeilijk te grijpen zijn. Vragen over die
overvloed aan indrukken van Indonesische rituelen, tradities,
muziek, zang, politiek, geloof en alles wat te maken heeft met
het leven daar, dringen zich op de voorgrond. Ook al waren we
overtuigd van onze verplaatsing naar Indonesië als insider, we
blijven ons bewust van onze werkelijke positie. Men zegt ‘zien
is geloven’, maar in hoeverre kunnen we wat we zien ook echt
begrijpen? De veronderstelling dat wereldcinema een beeld
geeft van het leven in andere culturen die daarvoor nog wereldvreemd waren is problematisch omdat zien niet gelijk is aan
begrijpen, en horen niet aan verstaan.
Omdat het bekijken van een wereldfilm dus per definitie
gebeurt als een outsider zal ook De stand van de zon, maan,
sterren een onderliggend gevoel van raadselachtigheid met zich
meebrengen. Wat heb ik zojuist gezien, wat begrijp ik en wat
niet? En belangrijker nog: hóe begrijp ik deze films, want de
afstand tussen de film en individuen met verschillende achtergronden brengt naar voren dat één film vele verhalen vertegenwoordigt. Dit is juist wat het praten over deze drie films interessant maakt, kennis komt dan tot leven. Wie zegt dat art films
een uitdaging zijn om te bekijken, heeft wereldcinema nog niet
ontdekt.
De stand van de zon, maan en sterren Regie Leonard
Retel Helmrich, 2001/2004/2010 
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I Love Dollars

De rode inkt van
Johan van der Keuken
In I love dollars uit 1986 riep Johan van der
Keuken op om fundamenteel anders na te
denken over de economie. Het is een radicale
film, waarvan vorm en stijl tegenwicht bieden
aan de kritiekloze acceptatie van kapitalistisch
gedachtegoed. Van der Keuken als voorloper
door Julius Koetsier
van Occupy Wall Street.
Misschien wel de belangrijkste bijdrage die Occupy aan
het debat over economie leverde, is de introductie van
nieuwe begrippen. Iedereen weet waar je het over hebt
als je refereert aan ‘de 99%’ of ‘de 1%’. Alleen dat al
beïnvloedt de manier waarop we denken over economie. Wie nieuwe ideeën wil introduceren, heeft nieuwe
woorden nodig, wisten de Occupiërs. Johan van der
Keuken probeerde in 1986 in I Love Dollars iets soortgelijks: een nieuwe beeldtaal om anders na te doen denken
over economie en internationale geldstromen.
De film opent met een gokspel dat op straat gespeeld
wordt. Dan volgen druk bellende beurshandelaren. De
vergelijking is duidelijk. Maar Van der Keukens montages is niet altijd zo eenvoudig te duiden. Hij had de
gewoonte om interviews te verknippen met shots van
schijnbaar arbitraire zaken. Terwijl we iemand horen
spreken, zien we een paaltje of een besneeuwde weg.
Soms toont hij langdurig situaties die niet relevant lijken in een film over geld: dansende mensen op straat in
New York, schaatsers in Amsterdam. Losjes gefilmd
met de camera in de hand. Maar Van der Keuken wil niet
in de eerste plaats inzicht verschaffen in de werking van
de economie.
De meeste politieke documentaires proberen heldere
uitleg te geven over hun onderwerp, compleet met grafieken en animaties. Van der Keuken zoekt juist naar de
onduidelijkheid, naar de verwarring, naar de afstand
tussen de haves en de have nots en de scheidingen tussen die twee groepen. Concrete feiten en cijfers worden
door de experts die hij interviewt zelden genoemd; ze
blijven over geld spreken als iets magisch. “Het enige
onderwerp waarvoor je mensen ’s nachts wakker kan
bellen” noemt een handelaar het. Een ander verliest
zich in een metafoor waarin hij geld met bloed vergelijkt. Met zulke vage, poëtische omschrijvingen onthouden ze zich van verantwoordelijkheid, alsof zo’n
mythologisering ze aan de macht houdt.
De rijkdom van de één gaat nou eenmaal ten koste
van de ander, horen we. Uit die acceptatie spreekt de
aanname dat het kapitalisme het enige economische
systeem is waarbinnen wij kunnen functioneren. Alsof
het geen menselijke uitvinding betreft, maar een
natuurlijke orde. Tegenover die mythologisering staan
de hyperconcrete verhalen van mensen die nauwelijks
invloed hebben op de economie. Een werkeloos Amerikaans meisje beklaagt zich over haar situatie, een arbei-

der in Hongkong vertelt over het eten dat hij voor zijn
gezin koopt. Waarom deze mensen zo lang aan het
woord laten? Omdat zij niet minder te zeggen hebben
dan de autoriteiten. Door de machthebbers en de machtelozen op dezelfde wijze te benaderen, protesteert Van
der Keuken tegen de ongelijkheid in representatie die er
in de meeste documentaires bestaat. Waarom luisteren
we naar de autoriteiten, als ze ons niet meer kunnen
vertellen dan de man op straat? Door deze mensen te
portretteren creëert Van der Keuken gelijkheid tussen
de groepen die nu bekendstaan als de 1% en de 99%.
De Marxistische filosoof Slavoj Žižek sprak in 2011 op
Occupy Wall Street, en vertelde daar een grap uit de
DDR, over een man die van Oost-Duitsland naar Siberië
wordt gestuurd om te werken. Hij weet dat al zijn post
voor die het land verlaat gelezen zal worden door censors, dus hij maakt een afspraak met zijn Oost-Duitse
vrienden: wat hij in blauwe inkt schrijft is de waarheid,
wat hij in rode inkt schrijft niet. Na een maand ontvangen de vrienden een brief, geschreven in het blauw:
“Het is hier geweldig. De winkels liggen vol met goed
eten. De huizen zijn groot en luxueus. Het enige dat je
hier niet kunt krijgen, is rode inkt.” Žižek stelt dat we in
het kapitalistische systeem ook zo leven. We voelen ons
vrij, omdat we niet de taal hebben om ons gebrek aan
vrijheid uit te drukken. We hebben rode inkt nodig.
In discussies wordt vaak de dooddoener gebruikt dat
het kapitalisme weliswaar niet ideaal is, maar nu eenmaal het best mogelijke systeem. We kunnen manieren
bedenken om de werking van het kapitalisme te verbeteren, maar we denken er niet búiten. Wat we nodig
hebben voor echte verbetering, is een andere denkwijze. I Love Dollars biedt daartoe een aanzet. Door niet
mee te doen aan de conventies, dwingt de film ons naar
nieuwe manieren te zoeken om na te denken over de
economie. Daarmee loopt de film nog steeds voor op de
discussie. Van der Keuken schept een nieuwe wereld,
waarin de stem van de werkloze net zo duidelijk
gehoord wordt als die van de bankier. Waarin de autoriteiten niet méér gelijk hebben dan anderen, en titels
niet ter zake doen. Hij werkt met rode inkt.

I Love Dollars Regie Johan van der Keuken, 1986
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Crazy Militairen en

Melancholie in Crazy
Heddy Honigmann, hoofdgast van documen
tairefestival IDFA, gaf in 1999 in Crazy een
indringend beeld van de traumatische
ervaringen van VN-veteranen. Ze kreeg hen aan
de praat kreeg over waarover meestal
door Vera de Lange
gezwegen wordt.

die de soldaten hebben gemaakt. Ontspannen momenten in het kamp, ravotten met strijdmaten. We zien een
brief waarin een veteraan niet alleen allerlei ellendige
taferelen beschrijft, maar ook vertelt: ‘Het stikt hier van
de koolmeesjes die bijna uit je hand eten.’

Op een TEDx-evenement in 2011 stond Commandant
der Strijdkrachten Peter van Uhm met een groot geweer
op het podium. De strekking van zijn verhaal, en van
zijn onlangs uitgekomen autobiografie Ik koos het
wapen, was dat wereldvrede alleen met militaire missies tot stand gebracht kan worden. Die wereldvrede
gaat dan wel ten koste van de psychische gezondheid
van aardig wat militairen, bleek in 1999 uit Heddy
Honigmanns Crazy.
Militairen praten niet graag over trauma’s. Niemand
eigenlijk. Vaak lijken ze onaangedaan: het is gewoon
mijn werk, hoor je dan. Van Uhm vertelde onlangs in
een tv-interview dat hij na een missie niet bij de pakken
neer gaat zitten. Hij noemde zichzelf een soort labrador.
Hij schudt twee keer met zijn hoofd, twee dagen gaan
voorbij en dan heeft alles een plekje. In reactie op de
vraag naar een moment waarop hij echt bang was,
benadrukte Van Uhm zijn verantwoordelijkheid als
generaal, door alleen te refereren aan de angst die zijn
soldaten hadden. Persoonlijke gevoelens passen niet in
dat verhaal.
Vijftien jaar geleden maakte Heddy Honigmann,
opvallend genoeg als vrouw in die mannenwereld, een
eerlijk en inzichtelijk portret van veteranen en hun
trauma’s. In Crazy vertelden ze over hun uitzendingen
naar onder andere Korea, Libanon, Cambodja en Bosnië. Honigmann kreeg de mannen en vrouwen aan het
praten over dingen waarover meestal gezwegen wordt.
Haar stijl en gevoel voor melancholie nam ze mee uit
haar eerdere films. Hoe deed ze dat? Een handleiding.

Honigmann neemt geen genoegen met ontwijkende
antwoorden. Een Rwandaveteraan vertelt nuchter over
het meerijden met voedeltransporten, waarmee ze
langs talloze vluchtelingenkampen kwamen. Honigmann: “Dat lijkt me geen leuke rit.” “Mwoah, maakt
niet uit.[…] Je went eraan.” “Hoe snel?” Zijn vrouw
naast hem vraagt: “Het was toch ook wel eens heel eng
in zo’n kamp, Niels?” “Nou, het was wel spannend.”
“Ja, maar spannend is iets anders dan eng hè?” reageert
Honigmann. Haar vragen zijn vaak simpel, maar wel
precies. Daarmee probeert ze tot de kern te komen van
iemands persoonlijke ervaring.

De methode-Honigmann in vier stappen
Stap 1. Zorg voor een vertrouwde sfeer

De veteranen worden gefilmd in hun eigen omgeving en
tijdens dagelijkse bezigheden als koffie zetten of sporten. Vaak zit hun vrouw of vriendin tijdens het gesprek
naast hen op de bank en luisteren ze samen of alleen
naar de muziek die hun steun geeft. Die vertrouwde
omgeving maakt dat ze zich veilig voelen, waardoor ze
vrijuit durven te spreken.

Stap 3. Stel eenvoudige vragen

Stap 4. Zoek middelen voor het terughalen van herinneringen

Herinneringen worden meestal niet opgeroepen door
vragen, maar door ‘souvenirs’: brieven die de militairen
hebben geschreven, foto’s en homevideo’s die in het
kamp zijn gemaakt. Het belangrijkste ‘transporteermiddel’ dat Honigmann gebruikt is muziek. Veel veteranen hebben daar in moeilijke tijden kracht uit
gehaald. Het doorbrak de “herrie van stilte”, zoals een
van hen het noemt. Honigmann filmt hen terwijl ze
luisteren naar een liedje dat hen toen troost verschafte.
Ze verdwijnen in hun herinneringen.
Alle liedjes in Crazy blijken betekenisvol als je er goed
naar luistert, of krijgen juist een nieuwe betekenis.
Zoals het titelnummer ‘Crazy’ van Seal dat met de beelden van de beschietingen op de markt in Sarajevo
opeens niet meer zo lichtvoetig klinkt. Uiteenlopende
muziek komt voorbij: Paul de Leeuws ‘Vlieg met me
mee’ tot het Stabat Mater van Pergolesi. Zo laat Honigmann hen het verleden terughalen. In het contrast tussen de muziek en de traumatische verhalen wordt goed
voelbaar hoe onwerkelijk ver weg maar tegelijk onwaarschijnlijk dichtbij de verschrikkingen van oorlog zijn.

Stap 2. Creëer ruimte voor het hele verhaal

Het hele verhaal mag verteld worden. Dus ook de mooie
en vrolijke momenten. De militaire missies zijn deel van
het verleden van de veteranen, waar ze soms ook met
heimwee naar terug kijken. Zo zien we veel homevideo’s

Crazy regie Heddy Honigmann, 1999
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Alleman Ik ben in beeld

dus ik besta
In Bert Haanstra’s Alleman (1963) werden
Nederlanders voor het eerst met verborgen
camera’s gefilmd. Met terugwerkende blik
markeert de film het begin van een tijdperk
waarin gezien worden ons bestaan bevestigt
en privacy een steeds zeldzamer goed is.

door Anne van der Klift

In Amsterdam wemelt het van de toeristen. Ik vraag me
af op hoeveel foto’s ik inmiddels sta zonder het te
weten. En niet alleen op foto’s van toeristen. Door de
jaren is het normaal geworden dat we steeds in beeld
zijn en gezien worden. We delen ons dagelijks leven op
sociale media en voelen ons goed wanneer dat gewaardeerd wordt. Tegelijk protesteren we tegen de alomtegenwoordigheid van de camera. Onze verhouding tot in
beeld zijn is er een van haat en liefde. Was Bert Haanstra’s Alleman uit 1963 ground zero van die ontwikkeling, met z’n portretten van gewone Nederlanders en
typische poldertaferelen gefilmd met verborgen camera’s?

Bananasplit

In Alleman liet Haanstra de Nederlander zien door te
filmen op de markt, in de kerk, op het strand, bij een
sportwedstrijd en op het ijs. Vaak met verborgen camera’s, waarbij cameraman Anton van Munster allerlei
capriolen uithaalde om de apparaten uit zicht te houden. Alleman werd een hit. Anderhalf miljoen mensen
zagen ’m in de bioscoop, een bezoekersaantal dat nog
steeds niet geëvenaard is door een andere documentaire. Vooral de herkenbaarheid en het gegeven dat je
zelf kon figureren in de film was voor die tijd een unieke
ervaring.
Sinds Alleman is de verborgen camera normaal
geworden. Mensen stiekem observeren kon zelfs best
grappig zijn, bewees Ralph Inbars Bananasplit in de
jaren tachtig. In die tijd was de journalistiek nog terughoudend om mensen buiten hun medeweten om te
observeren, maar na 11 september 2001 bleek ook die
reserve niet meer nodig. En toen we in 1999 met z’n
allen aan het feesten waren alsof het 1999 was, verscheen Big Brother, een programma waarbij de camera’s
niet eens meer verborgen hoefden te zijn om mensen
zich van hun meest persoonlijke kant te laten zien.
Deelnemers lieten zich 24 uur per dag online bekijken
om in de gunst van het publiek te komen, zodat ze met
de hoofdprijs naar huis konden: een geldbedrag en vijftien minuten roem. Met de komst van YouTube lijken
dat restanten van een ver verleden. Nu kan iedereen met
een webcam zichzelf broadcasten op internet.

Vallende bomen

We zijn gewend geraakt aan in beeld zijn. Sterker nog,
we wíllen gezien worden. Via Instagram, Twitter en
Facebook stellen we onszelf tentoon door foto’s, video’s
en berichten te posten. ‘Selfie’ werd niet voor niets

Woord van het Jaar in 2013: de camera op jezelf richten
is een geaccepteerde manier geworden om ergens een
foto van te maken, of het nou om een gestroopte olifant
op safari of je stemkeuze in het stemhokje gaat. Er is
zelfs een drone ontwikkeld die om de pols gedragen kan
worden en die weggestuurd kan worden om van een
afstand video’s of foto’s van de drager te maken.
Als je niet in beeld bent, besta je dan wel? Humorsite
9gag.com verbasterde in een tweet George Berkeley’s
oude filosofische vraag naar het geluid van een vallende
boom als er niemand is om dat te horen naar een hippere 21ste eeuwse versie: ‘If a tree falls in a forest, but
you don’t hear about it on Twitter, Facebook or YouTube, did it really happen?’ Als iemand onze tweet retweet of onze profielfoto liket, worden we gezien en
gewaardeerd, en voelen we ons in ons bestaan bevestigd. Misschien voelden de bioscoopbezoekers uit 1963
hetzelfde toen ze zich in Alleman op het grote witte
doek zagen. Ik ben in beeld dus ik besta.

#alleman

Dat gezien willen worden een natuurlijke behoefte is die
wel op steeds meer grenzen stuit, bewijst het ene na het
andere privacy-protest. Kijken en bekeken worden is al
lang geen onschuldig vermaak meer. Onze lichaamsbewegingen, ons betaal- en reisgedrag en onze online
avonturen worden opgeslagen en gebruikt. Het blijkt
heel makkelijk om iemands webcam te hacken. Niet
alleen anderen bedreigen onze privacy, dat doen we ook
zelf. Alles wat we op Facebook en YouTube posten staan
we af. Soms vinden vervelende dingen plaats omdát er
een camera aanwezig is, zoals de al overgewaaide happy
slapping hype, waarbij mensen voor een ‘cool’ filmpje
klappen uitdelen aan een willekeurig persoon.
Theatermaker en acteur Bert Hana vroeg zich in zijn
live documentaire #alleman vorig jaar, een hommage
aan Haanstra’s film, af wat er veranderd is sinds Alleman. Zijn we preutser geworden nu al die informatie vrij
beschikbaar is geworden? Toen schaamden we ons voor
het oog van de camera omdat we nog nooit ‘gezien’
waren, nu worden we te vaak en ongevraagd gezien.
Maar het blijft dubbelzinnig. Neem Google Street View.
Je kunt ermee over de wereld reizen en langs koraalriffen in Australië, Hawaii en de Filipijnen ‘zwemmen’,
maar waarschijnlijk was de eigen voordeur de eerste
plek die de meeste gebruikers opzochten. Ook dat is een
vorm van zelfbevestiging: willen zien dat je eigen straat
en huis bestaat in de grootste, openbaar toegankelijke
maquette van de wereld. Tegelijk zijn omwille van de
privacy in Street View alle gezichten van voorbijgangers
onherkenbaar gemaakt.
Go figure.

Alleman regie Bert Haanstra, 1963
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Weemoed en wildernis en Smart Cities Unlimited

Kan dit weg of is het
functioneel?
Weemoed en wildernis en Smart Cities Unlimited
laten zien hoe de mens zijn leefomgeving regelmatig
trakteert op een radicale metamorfose. Maar is het
niet absurd om te denken dat de wereld maakbaar is
door Janna Reinsma
vanachter de tekentafel?

Met Weemoed en wildernis bracht Digna Sinke in 2010 een ode
aan het verdwijnende landschap van het mini-eiland Tiengemeten. De geschiedenis van dit Zeeuwse eilandje laat zien hoe
bijna alles in Nederland door mensenhanden gemaakt is.
Ooit was Tiengemeten een zandplaat, waarop riet en ruigte
begonnen te groeien. Rond 1800 besloten enkele boeren zich op
de zandplaat te vestigen. Twee eeuwen later, toen het eiland
duizend hectare mat en zeven boerenbedrijven herbergde, was
het wel weer mooi geweest. Tijd om het eiland terug te geven
aan de natuur en er ‘struingebied’ van te maken, vonden overheid en Natuurmonumenten. Kort nadat dit besluit in 1994
werd aangekondigd, begon Sinke er te filmen, en ze hield daar
pas weer mee op toen de eerste dagjesmensen er kwamen
recreëren. Het duurde veertien jaar.

Mag ook best wat kosten

Hoewel Sinke talloze vergaderingen filmde en ook de eilandbewoners interviewde, komen die nauwelijks in beeld. We zien
vooral beelden van het eiland zelf, tijdens verschillende seizoenen en jaren gefilmd, steeds vanuit dezelfde camerastandpunten. Zo zie je hoe de tijd verglijdt en de wereld verandert – niet
time-lapse of fast-forward, maar geleidelijk. Zowel de veranderlijkheid als de schoonheid van het landschap blijven verbazen.
Gaandeweg blijkt Weemoed en wildernis meer te zijn dan een
requiem voor een landschap. Tijdens het filmproces wordt Sinkes geliefde, met wie ze een leven lang samen was, ziek en overlijdt. Daarmee gaat de film ook over het gevoel van onthechting
als de plek of de mens waarmee je diep verbonden bent verdwijnt. Zoiets maakt met een schok duidelijk dat het leven
continu aan het veranderen is.
De metamorfose van Tiengemeten wordt nooit met zoveel
woorden door Sinke veroordeeld, maar de absurditeit kan niemand ontgaan. Een volledig eiland tegen de vlakte, om het ‘aan
de natuur terug te geven’. Recreatiegebiedje erbij. Mag best wat
kosten ook (bijna vijftien miljoen euro alleen al voor het
eilandje, nog los van de uitkoopkosten van de boeren en de
totale omschoffeling van het eiland).
In dit land is zelfs de ruigte gedomesticeerd. Hier wordt zee
land, land stad, stad land en polder water. Niets wordt aan het
toeval overgelaten, elk stuk land heeft een bestemmingsplan,
een commissie, een functie. Weemoed en wildernis laat zien dat
we lijken te vergeten dat het meest wezenlijke aan een omgeving niet maakbaar is. Wat de uitgekochte boeren definitief
kwijtraakten − hun verbondenheid met de omgeving – had
nooit vooraf top-down uitgetekend kunnen worden.

Wonen in Ikea

Uniek zijn Nederlanders uiteraard niet wat betreft het plannen
van de leefomgeving. Die planmatige vormgeving zal waarschijnlijk alleen maar toenemen, suggereert de Tegenlicht-do-

cumentaire Smart Cities Unlimited (2012) van Alexander Oey.
In 2050 zal 75 procent van de mensen, tegen die tijd zes miljard,
in megasteden leven. Behalve wetenschappers buigen ook grote
bedrijven zoals Siemens en Ikea zich over de vraag hoe de steden van de toekomst eruit zullen zien, en hoe we ze bijvoorbeeld van voldoende stroom en water kunnen voorzien.
In de woestijn van de Verenigde Arabische Emiraten bouwt
Siemens Masdar City, een ‘slimme’ proefstad die functioneert
op basis van duurzame hulpbronnen. De stad is nog volop in de
maak, maar is bedoeld om uiteindelijk 50.000 mensen te huisvesten. Momenteel wonen er studenten die de energiezuinige
stad testen. Omgekeerd worden ook de studenten getest. Want
als de stad of een individu op een gegeven moment meer energie verbruikt dan gemiddeld, of dan is toegestaan, pikt dat
individu het dan als zijn wasmachine de wasbeurt een uur uitstelt? En past hij zich snel genoeg aan als hij per email wordt
geïnformeerd dat hij te veel stroom verbruikt?
Ook Ikea heeft zich gestort op stedelijke innovatie. In Londen bouwt dochteronderneming LandProp een complete wijk
ter grootte van een kwart van Manhattan, Strand East
genaamd. Ook die wordt voorzien van smart grids van Siemens.
LandProp zal de huizen niet verkopen maar verhuren, en wil
langdurig betrokken blijven bij de ontwikkeling van de wijk.
Hoe visionair en wellicht idealistisch projecten als Masdar
City en Strand East ook zijn, aan zulke radicale, grootscheepse
projecten kleeft iets onwerkelijks, iets onheilspellends zelfs.
Smart Cities Unlimited laat ook criticasters van zulke tekentafelprojecten aan het woord. Zij zien de stad als minder maakbaar, leesbaar en controleerbaar dan de masterminds van Ikea
en Siemens. Natuurkundige Geoffrey West betoogt dat we de
stad als een organisme moeten beschouwen, in plaats van als
een via software te besturen machine. Leg alleen al een parkje
met paden aan, en je ziet dat de gebruikers vanzelf nieuwe
paden creëren die de ontwerper niet had bedacht. Het zijn uiteindelijk de mensen die smart zijn, niet de stad zelf, en daarom
moeten we hen vooral niet te veel in de weg leggen.
Journalist Doug Saunders zegt over de ontwerpers van
LandProp: “Als ze accepteren dat een buurt een eigen leven
gaat leiden, onafhankelijk van hun plan, en als ze een bijdrage
willen leveren aan die ontwikkeling, kan het goed uitpakken. Ik
hoop dat ze slim genoeg zijn om te weten dat niemand in Ikea
wil wonen.” Dat valt te betwijfelen, want wanneer Alexander
Oey de directeur van LandProp vraagt wat er zou gebeuren als
de mensen zijn Londense wijk op een heel andere manier willen
gebruiken dan was bedacht, antwoordt die met een geschrokken lachje: “Eigenlijk zou ik mezelf dan moeten doodschieten.”
Een vraag die zowel de smart cities als Tiengemeten
opwerpt: moet elke plek functioneel zijn? Toegegeven, iedereen is weleens klant bij Ikea of een recreant in een struingebied.
Maar soms willen we niet kopen of wandelen, maar gewoon
even niet functioneel zijn, in een functie-arme omgeving. Het
zou fijn zijn als niemand daarin een aanleiding ziet om zich
door het hoofd te schieten of meteen een eiland terug te geven
aan de natuur.
Weemoed en wildernis Regie Digna Sinke, 2010
Smart Cities Unlimited Regie Alexander Oey, 2012
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Cynici kunnen beweren dat Naomi
Kawase van spiritualiteit een arthouseexportproduct heeft gemaakt. Maar dan
mis je het punt. Haar films voelen als
door ronald rovers
the real deal.

Naomi Kawase over Still the Water

Het eiland in

de razende zee
Druisende
kalverliefde
Feilloos laveert de Japanse regisseur
Naomi Kawase in Still the Water tussen
spirituele en wereldse benaderingen van
dood en rouw. Rondkijkend met de ogen
van een puber, met een wispelturige zee
als achtergrond.
Golven klotsen agressief over de pier. Ze
hebben kwaaie, witte koppen. De lucht is
zwaar en mistig. Een tyfoon begint Still the
Water en zal de film ook besluiten. Even later
is het water weer glad en de lucht strakblauw. Wat een kleuren heeft die zee. Hij
weerspiegelt, verkleurt en vervormt. Hij
ademt. Hij leeft. Hij maakt bang. Hij is sexy.
Op de bodem snuffelen visjes tussen het

koraal. Een meisje zwemt langs in haar
schooluniform. Dromerig is het beeld. Ze
heeft haar schoenen uitgetrokken; haar in
zwarte sokken gehulde voeten en kuiten
gebruikt ze als flippers. Op het strand blijft er
zand aan kleven. Hier begint de kalverliefde
van twee pubers (Yoshinaga Jun en Murakami Nijiro), die subtiel maar overdonderend
geconfronteerd worden met de deining van
het volwassen leven.
Toch direct even plassen als je de bioscoopzaal uitloopt, na al dat gekabbel. Still
the Water, die in première ging op het afgelopen filmfestival in Cannes, past dit principe steeds opnieuw toe: spiritualiteit wordt
door de Japanse regisseur Naomi Kawase van
vaste grond voorzien, voordat het sentimenteel of pathetisch kan worden. Op een Japans
eiland bepaalt een winderige soundscape de
sfeer. In een niemandallig dorpje ligt de
moeder van de zestienjarige Kyoko
(Yoshinaga) op sterven. De oppersjamaan
stelt haar gerust: in je hart zal je haar

gedachten bij je dragen. Kyoko antwoordt:
dat vind ik niet genoeg. Ze heeft gelijk. Zo
worden troostvolle woorden ontmaskerd en
ontmanteld.
Andersom krijgen aardse passages juist
iets transcendents in handen van Kawase.
Kyoko ligt op de schoot van haar moeder, die
op de knieën van haar vader ligt, omhoog te
kijken naar de krioelende takken en twijgen
van de eeuwenoude banyanboom. Dit
intieme familieportret ziet er aanlokkelijk
uit en het overstijgt tegelijkertijd het leven
van alledag. Het drietal heeft zich geplooid
als in elkaar gekrulde wortels en kijkt naar de
‘stamboom’ die al hun voorouders meemaakte.
Waar Kyoko’s inzicht in familiebanden,
dood en rouw zich stap voor stap ontvouwt,
komt de catharsis bij haar vriendje Kaito
(Murakami) als mosterd na de maaltijd.
Yoshinaga trekt je in haar spel mee en pakt je
in. Naar de gevoelens van Murakami moet je
raden. Juist daarom komen zijn emotionele

uitbarstingen als een gekunstelde verrassing; het lijkt nogal op een oplossing in het
scenario om te zorgen dat alle verhaallijntjes
worden uitgespeeld.
Kawase’s camera neemt je gelukkig bij de
hand. Net als in haar vorige films Shara
(2003) en The Mourning Forest (2007 ) wisselen vaste shots en documentair aandoende
beelden elkaar af. Via de schokkerige benadering van de personages, hebben we het
gevoel dat we heel dichtbij komen. Des te
groter is het contrast met de vaste shots van
die overweldigende (zee)landschappen. Zo
slingert Kawase ons heen en weer tussen
microdrama en spektakel. Huiskamerproblematiek en tyfoons.
Laura van Zuylen

Still the Water Japan, 2014 | Regie Kawase Naomi |
118 minuten | Met Yoshinaga Jun, Murakami Nijiro
| Distributie Cinéart| Te zien vanaf 20 november
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“Ik ben nu 45 en ik weet het niet. Weten jullie waarom
we sterven?” vraagt Naomi Kawase. We zijn in Cannes,
waar we haar spreken over de film die ze een week eerder in een Franse krant compleet verkeerd geciteerd
‘mijn meesterwerk’ had genoemd. Nou houden de Fransen best van borstklopperij, maar dit soort arrogantie
ging te ver. Nota bene van een Japanse vrouw. Waren die
juist niet van de bescheidenheid en het zwijgen?
Zo meer over die uitspraak, maar eerst de film. Net
als The Mourning Forest is Still the Water een kalm verteld verhaal over leven en dood waarin de natuur als een
helende maar ook als een vernietigende kracht aanwezig is. De film is soms iets te zelfbewust contemplatief,
maar omdat Kawase dicht bij de realiteit bleef, is dat
niet echt een bezwaar.
Ze filmde op het eiland Amami in het zuiden van
Japan, dicht bij de elf kilometer diepe Marianentrog,
waar de bewoners anders dan in de rest van het land niet
het shinto of het boeddhisme aanhangen, maar een god
aanbidden die in het land achter de zee woont,
Nirai-kanai. Acht jaar geleden ontdekte Kawase dat
haar voorouders ooit op het eiland woonden.
Still the Water is niet de oorspronkelijke titel, hoorde
ik. Hoe was die en wat betekende die? “A Second Window. Dat betekent een deur naar een nieuwe wereld, de
volgende wereld waar we de ander accepteren, ook al is
die anders. Een wereld van overvloed en geluk, waar we
elkaar niet bestrijden vanwege onze verschillen.”

wilde weten hoe zij ermee om zouden gaan. Een simpel
uitgangspunt.”
Kunnen uw films alleen door een vrouw gemaakt worden? “Ja.”
Waarom? “Dat vind ik lastig om uit te leggen. In sommige scènes zie je het in de manier waarop ik mensen in
beeld breng. Je ziet het in de scène waarin de moeder
van Kioki sterft.”
Ik was onder de indruk van de manier waarop u haar
laat sterven. Kende u dat uit eigen ervaring? “Ik had
erover gelezen. Op het eiland hebben ze geen sterfkamers zoals wij normaal in ziekenhuizen hebben. Als iemand op het punt staat om dood te gaan, brengen ze die
persoon naar huis en komen allemaal langs om de stervende te vergezellen.”
Er zit een geloof in een leven na de dood in de film. Is
dat niet ongebruikelijk voor Japan? “Klopt, in de rest
van Japan is dat geen traditie. Op het eiland gelooft men
dat er voorbij de zee nog een andere plek is, een ander
eiland, een soort paradijs waar de overledenen leven.”

Ook al filmde u niet in die volgende wereld, het verhaal
speelt zich wel af op een uitzonderlijke plek. Waarom
daar? “Het gaat om het eiland Amami, een tropische
plek waar het altijd warm is. Het ligt ver weg in het zuiden van Japan en het is een unieke plek met een unieke
cultuur. Ik kan er nog veel meer over zeggen maar wat
onder meer anders is dan in de rest van het land is dat ze
een soort sjamaan hebben als heler en in augustus allemaal de Augustusdans dansen. Ongeveer acht jaar geleden kwam ik erachter dat ik via mijn voorouders van het
eiland stam.”

Is Still the Water een companion piece bij The
Mourning Forest? “Zo zou ik het niet noemen. Deels
overlappen ze. Ik laat dezelfde thema’s langskomen in
het verhaal: leven en dood, de generaties die elkaar opvolgen, het geheugen van een plek. Maar ik voelde me
minder gedreven om alles in de hand te houden dan bij
The Mourning Forest. Hier ging meer vanzelf, alsof het
zo bedoeld was. Ik had eerst het scenario geschreven
bijvoorbeeld, waarin spiritualiteit een belangrijke rol
heeft. Maar toen ik het schreef, had ik nog geen idee hoe
perfect het eiland en z’n cultuur in het verhaal zouden
passen. Zo ook met het huis in de boom dat een belangrijke plek in de film heeft. Dat vond ik pas toen ik er was.
En dan de tyfoon, de wilde, razende zee die op ons afkwam in de maand dat we filmden. Ook die paste mooi
in wat ik wilde vertellen.”

Was de cultuur van het eiland de reden om dit verhaal
te vertellen? “Nee, dat niet. Ik dacht dat het goed was
om twee jonge mensen te confronteren met vragen over
liefde en over leven en dood. Vragen die we allemaal
hebben, maar Kyoko en Kaito zijn nog zo onschuldig. Ik

Een coming-of-age verhaal? “Een verhaal over twee
jonge mensen die moeten leren om de wereld en het leven te zien zoals het is. Schitterend en bruut, gevend en
nemend. Het is een verhaal over het accepteren van de
dood en daardoor leren over het leven. Maar wie heeft

de echte antwoorden? Ik ben 45 en ik weet niet wat liefde is. Ik weet niet waarom we sterven. Weten jullie het?
“Eigenlijk kennen we de kunst van het leven allang,
want die hebben de mensen die voor ons leefden voor
ons achtergelaten. In schilderijen, in films, in boeken en
muziek. Maar wij vergeten dat steeds weer, waardoor
we steeds dezelfde fouten maken. Kyoko en Kaito zijn
jong, ze zijn nog niet volwassen. Ik hoop dat ze wijzer
worden en tegelijk niet vergeten hoe kostbaar het leven
en de wereld zijn. Die wijsheid zou ons allemaal naar
een hoger plan kunnen brengen.”
Zoals de beleving van de dingen die u laat zien. Het is
alsof je in uw films nooit zomaar naar een boom of
naar de zee kijkt. “Dat is cinema. Die laat je dingen in
de tijd zien. En voorbij de tijd.”
U bleef dicht bij de realiteit. De film heeft een opvallende documentaire kwaliteit. “Het is een heel speciale
film omdat het fictie en documentaire laat versmelten.
Misschien omdat de acteurs voordat we begonnen met
filmen een hele tijd in het dorp verbleven en dezelfde
lucht als de bewoners ademden.”
U kreeg de afgelopen week kritiek omdat u uw eigen
film een meesterwerk zou hebben genoemd. “Wat ik
heb gezegd is dat ik deze film niet zie als mijn eigen film.
Het is een wonder, gemaakt door alle mensen die eraan
bijgedragen hebben. Iedereen was onder de indruk en
zei dat ze nog nooit zo’n goede prestatie hadden geleverd. Dus het is zoveel meer dan alleen mijn film. Zelfs
die tyfoon kwam op het juiste moment. Zelfs het natuurlicht was altijd perfect voor de opnamen. Daar had
ik niks mee van doen. Het stond los van mij. Voor mij is
deze film gemaakt door de god van de cinema. Dat bedoelde ik met een meesterwerk.”
U sprak over het maken van films als het steeds dieper
bij uzelf naar binnen kijken. Maar hoe verhoudt zich
dat tot die gedeelde spiritualiteit, waar u nu over
spreekt? “Het is allebei waar. Ik hoefde de crew niets uit
te leggen, of te vertellen hoe ik het allemaal ervoer. Iedereen voelde het. We deelden allemaal die bewondering voor de golven en het licht van de zon, het goddelijke element om ons heen.” 
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binnen de familie waar de kloof tussen traditie en vooruitgang openbarst als een zweer. Zijn theaterachtergrond is zichtbaar in het performatieve karakter van zijn
films. Taipei als moderne Aziatische stad werd ondertussen steeds meer een sciencefictionlandschap, waar
de natuur, en vooral het eindeloze water in zijn werk,
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schimmel kleuren ook de muren van de huizen die de
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Kornél Mundruczó over White God

A Dog Day Afternoon

Frankrijk, 2013 | Regie Tsai Ming-liang | 138

minuten | Met Lee Kang-sheng, Chen Shiang-chyi,

U droeg de film
op aan Miklós
Jancsó
die begin
dit jaar
Lu Yi-ching,
Yang Kuei-mei
| Distributie
Contact
Film
| Te zien
vanaf 20
overleed. “Om
twee
redenen.
Hijoktober
heeft me geholpen
met de film want twee weken voor hij stierf, hebben we
hem een vroege versie laten zien. Hij belde me om te
zeggen wat goed was en wat eruit moest. Daardoor is de
film een half uur korter geworden. De andere reden: hij
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ís de Hongaarse cinema. Ik denk dat we nog niet doorhebben hoeveel we Miklós missen. In z’n hoofd was het
nog steeds een jonge vent, ook al was hij 93. Voor mij is
hij altijd een voorbeeld geweest van hoe je je onafhankelijkheid en vrijheid kunt behouden in deze business.”
Over vrijheid gesproken. De derde partij van Hongarije is een neonazi-partij. Was de opkomst van extreemrechts een aanleiding om de film te maken?
“Niet echt. Hoe landen omgaan met groepen die ze als
afwijkend beschouwen is niet alleen een probleem van
Hongarije. Ik zie een revolte zoals in de film eerder in
West-Europa plaatsvinden met z’n enorme massa
tweederangs burgers.
“Dat gezegd hebbende, mijn wortels liggen in Oost-
Europa. White God [géén toespeling op Samuel Fullers
White Dog over een hond die getraind is om zwarte
Amerikanen aan te vallen, verzekert Mundruczó, RR] is
een politiek melodrama met genre-elementen. Hij
begint als een familiefilm en eindigt als een thriller. Die
vorm past volgens mij het best bij de post-Sovjettijd
waarin we leven in Oost-Europa. Het cliché van de trage
Oost-Europese film werkt niet meer om de maatschappij te laten zien, want het is allemaal erg veranderd. Nu
hebben we keihard kapitalisme. Minder democratie.
Extremen tussen arm en rijk. Geen ideologie, wel veel
tegenstellingen. Als je dat naar film wilt vertalen dan
kun je daar geen heldere, simpele taal voor gebruiken.
Die tijdloze melancholie die zo lang Oost-Europese
films overheerste schiet dan tekort. Een stijl die ik zelf
ook heb gebruikt. Als je met een jongere generatie wilt
communiceren dan moet je een taal gebruiken die zij
ook kennen.”

Opstand der honden
Probeer je eens voor te stellen dat Beyond the
Planet of the Apes in Hongarije werd opgenomen.
Zonder gebruik van CGI. En met honden in plaats
van apen. Gelukt? Dan kom je in de buurt van de
merkwaardige filmbeleving die White God heet.

De titel White God lijkt een woordspeling op Sam
Fullers legendarische hondenthriller White Dog,
maar slaat in werkelijkheid op de manier waarop
honden naar hun baasjes kijken. Wij zijn hun witte
god, en daarmee zijn ze overgeleverd aan onze menselijke grillen. Slecht nieuws voor Hagen, de hond
die hier centraal staat. Zijn baasje is de dertienjarige
Lili, die onverwacht bij haar gescheiden vader wordt
ondergebracht. De man haat honden, en het is dan
ook een kwestie van tijd voordat Hagen het huis uitgewerkt wordt en op straat moet zien te overleven.
Lili is ten einde raad, en gaat op zoek.
White God is op dat moment een half uur onderweg, en je kunt je nog steeds voorstellen dat Disney
de remake-rechten voor Amerika zal kopen. Goed,
Hagen heeft het zwaar. De fanatieke hondenvangers
van Boedapest maken jacht op hem. Maar op straat
vindt hij ook vriendschap onder de vele straathonden. De toon van de film verandert echter radicaal
wanneer een crimineel de lieve hond wil inzetten
voor hondengevechten. Hagen transformeert tot een
echte killer die tijdens bloedige toernooien veel grotere tegenstanders de strot afbijt. Disney haakt hier
resoluut af.

Maar regisseur Kornél Mundruczó heeft alweer
een volgende omslag in petto. Ondergebracht in de
stadskennel (hier gepresenteerd als een concentratiekamp voor honden), slaagt Hagen erin een grootscheepse uitbraak te forceren. Een invasie van woedende straathonden legt vervolgens Boedapest lam.
De beelden van hordes ontketende vuilnisbakhonden die een moderne stad ontregelen zijn voldoende
reden om alle hondengekken direct naar White God
te sturen. Mundruczó heeft een buitengewone prestatie geleverd door zonder computertrucage deze
meesterlijke beelden te draaien.
Inhoudelijk zetten ze de film echter uit het lood.
Zaten we eerst nog in een intiem liefdesverhaal over
een meisje en haar trouwe viervoeter, plotseling kijken we naar The Walking Dead met huisdieren! Dat
gezegd, Mundruczó toont hier zoveel durf en ambitie
dat hij bijna wegkomt met deze omslag. Bijna.
mark van den tempel

White God Hongarije/Duitsland/Zweden, 2014 |
Regie Kornél Mundruczó | 107 minuten | Met Zso
fia Psotta, Sandor Zsoter, Lili Manori | Distri
butie Cinemien | Te zien vanaf 18 december 

Filmkrant.Live verzorgt in december inleidingen bij must see

White God | Filmschuur

Haarlem, 4 december 21.00 uur | Chassé Cinema Breda, 8 december 19.20 uur | door
Gerlinda Heywegen
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Jean-Pierre Améris en Ariana Rivoire over Marie Heurtin

Met een zakmes de doofblinde
wereld binnen
De wereld van de doofblinde, onhandelbare
Marie opent zich dankzij gebarentaal in Marie
Heurtin, winnaar van de Variety Piazza Grande
Award in Locarno. Regisseur Jean-Pierre
Améris vond lichte, burleske toetsen in het
Door Omar Larabi
drama.
In Marie Heurtin speelt debutante Ariana Rivoire de
14-jarige doofblinde Marie, die in een negentiende-eeuws Frans klooster verblijft dat dienst doet als
doveninstituut. Daar is ze terechtgekomen omdat ze
thuis onhandelbaar is. Met haar ouders communiceert
ze bijna niet. Die hopen dat de non Marguerite hun
dochter kan leren om zich uit te drukken. Een flinke
opgave voor Marguerite, die wel bekend is met gebarentaal, maar niet met doofblinde gebarentaal.
Actrice Ariana Rivoire staat vergezeld door twee
doventolken bij de deuropening van een suite in een
Brussels hotel, in afwachting van het interview. Ze
kanonneert het ene na het andere gebaar, waardoor de
doventolken hun snelheid flink moeten opschroeven.
Rivoire heeft een ondeugende blik op haar gezicht, maar
ze heeft ook iets van een verlegen schoolmeisje. Al snel
blijkt hoeveel moeite ze voor haar rol heeft gedaan.
Want hoewel Rivoire doof is, is ze zeker niet blind.
In de film zien we hoe zuster Marguerite een blinddoek gebruikt om zich voor te stellen hoe het is om
doofblind te zijn. Rivoire vertelt dat haar voorbereiding
er anders uit zag. “Aanvankelijk had ik ook het idee om
een blinddoek te dragen. Dat heb ik even geprobeerd,
maar het was niet te doen, alles werd wazig. Daarna
kwam de tolk Sandrine, zij heeft me veel geleerd over
hoe doofblinden op een andere manier hun evenwicht
bewaren. Het was heel moeilijk en tijdrovend, en ik
moest streng voor mezelf zijn. Op den duur werd ik een
machine. Ik had het juiste evenwicht, ik wist hoe ik me
moest gedragen. Als je doofblind bent, dan zit er geen
expressie in je ogen. Maar ik kon me wel goed inleven in
de rol. Want Marie is net als ik een persoon met temperament. Ik kan ook heel boos of geëmotioneerd raken.”
Rivoire ging op de set de samenwerking aan met
actrice Isabelle Carré (Se souvenir des belle choses). Ze
legt uit hoe regisseur Jean-Pierre Améris de actrices
voorbereidde op de fysieke scènes. “Jean-Pierre vertelde hoe hij de scène voor zich zag qua beweging en
mimiek. Daarna bespraken Isabelle en ik hoe we op
elkaar zouden reageren. Jean-Pierre heeft voordat we
begonnen te draaien gezorgd dat er genoeg tijd was om
alle handelingen te onthouden.”

Koddig

In de bibliotheek van het hotel zit regisseur Jean-Pierre
Améris (Les émotifs anonymes). Hij kan niet genoeg
benadrukken hoe het verhaal rondom Marie Heurtin in

de vergetelheid is geraakt. “Ik heb zeven jaar onderzoek
gedaan voor deze film. Het kostte me twee jaar om Ariana te vinden, nadat ik drie jaar intensief met doofblinden had samengewerkt. Marie Heurtin gaat over onze
drang naar communicatie, wat vaker het onderwerp is
van mijn films. Het gaat erom hoe je als doofblinde verlicht wordt als je leert communiceren. Het leven wordt
waardevoller en complexer. Kijk maar naar de hoofdpersoon in L’enfant sauvage van Francois Truffaut.”
Marie Heurtin speelt zich af in de periode dat het
burleske opkwam in de stille film. Améris beschrijft hoe
humoristische scènes doen denken aan de vooravond
van die periode. “Ik combineer conventies als klarinetmuziek met het koddige gedrag van doofblinden. Ik ken
doofblinde gemeenschappen en ik weet wat voor sfeer
zich daar ontwikkelt. Je krijgt hele gekke situaties
omdat de communicatie fysiek is.”

Exorcisme

Ook de dramatische kant van de film roept associaties
op, bijvoorbeeld met het exorcisme in de katholieke
kerk. Marguerite moet Marie regelmatig kalmeren door
op haar te gaan liggen. Améris: “Ik hou van The Exorcist, maar in Marie Heurtin is het meer een metafoor
voor de puber die een exorcisme doorstaat om geholpen
te worden. Haar interne woede wordt daardoor monsterlijk.”

Hij zegt altijd naar perfectie te streven, iets wat aanstekelijk werkt op z’n cast. Hij vertelt over de gedrevenheid van Isabelle Carré. “Ze heeft vijf maanden les
gehad in gebarentaal. Ze vond het een positieve ervaring
om met haar eigen lichaam te kunnen communiceren.”
Améris is ook enthousiast over de samenwerking met
coscenarist Philippe Blasband. “Ik werk met Philippe
samen om te voorkomen dat het verhaal in herhaling
vervalt. Blasband helpt mij om het luchtig en verteerbaar te houden. Ik ben ingetogener dan Philippe. De
grappige elementen komen van hem.”
Ze baseerden zich ook op historische feiten die
enigszins gedramatiseerd konden worden. Zoals het
zakmes waar Marie continu mee speelt en waarmee ze
de gebarentaal leert. “Het zakmes is vergelijkbaar met
een teddybeer. Het is een element waarmee je de doofblinde wereld binnen kunt gaan. Het object, het zakmes, is de gemene deler. De ironie is dat het tegelijkertijd ook een gevaarlijk object is. Het gebaar voor snijden
is immers het eerste gebaar dat Marie zich toe-eigent.”

Marie Heurtin

Frankrijk, 2014 | Regie

Jean-Pierre Améris | Met Ariana Rivoire,
Isabelle Carré, Brigitte Catillon | 95 minuten |
Distributie De Filmfreak | Te zien vanaf 4
december 
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Party Girl ‘mijn moeder,

de nachtclubdanseres
voelt alles meteen als fictie’
Werkelijkheid wordt fictie in Party Girl: een
portret van een vrouw – moeder van een van de
drie makers – wier fictie maar geen werkelijk
door Sasja Koetsier
heid wil worden.
Een oude nachtclubdanseres stapt in het huwelijksboo
tje met een vaste klant, en de aanstaande bruiloft herenigt haar met haar in een pleeggezin opgegroeide
dochter. De levenswending van de flamboyante Angélique klinkt als een verhaal voor een reality tv-programma, maar Samuel Theis besloot van deze gebeurtenis uit het leven van zijn moeder cinema te maken:
een film waarin zij allebei zichzelf spelen, net als Theis’
broer en zussen. In scènes waarin de hele familie bij
elkaar is, springt onmiddellijk in het oog dat de hipsterachtige Theis, met zijn diploma van de Parijse filmschool La Fémis op zak, het milieu waarin hij opgroeide
ver achter zich liet. Over het ongemak dat daarmee
gepaard gaat maakte hij samen met Claire Burger en
Marie Amachoukeli eerder de korte film Forbach,
waarin hij als jonge televisiester een bezoek brengt aan
zijn geboorteplaats.
Naast filmmaker is Theis ook acteur, en dat maakt
het al wat minder opmerkelijk dat hij in een scenario dat
op zijn eigen geschiedenis is gebaseerd, zichzelf speelt.
Maar hoe lukte het hem zijn hele familie over te halen
om hun leven, inclusief de minder fraaie kanten daarvan, aan de camera toe te vertrouwen? “Het was een
avontuur dat we met zijn allen aangingen”, zegt Theis

tijdens een interview in de pas geopende Filmhallen in
Amsterdam. Samen met coregisseur Claire Burger en
Angélique, die in het echte leven Sonia heet, is hij aanwezig bij een voorpremière van Party Girl. “Mijn familieleden kennen ook Claire en Marie goed en hadden alle
vertrouwen in onze manier van werken. Het maken van
deze film was ook een manier om met een liefdevolle
blik naar elkaar, onszelf en ons eigen leven te kijken.”
De blik van de film is inderdaad liefdevol, maar niet
per se teder. Angélique wordt geportretteerd als een
levenslustige vrouw, warmbloedig en impulsief, met een
zwak voor alcohol en een soms kinderlijk egoïstisch
karakter. Het huwelijksaanzoek dat haar wordt gedaan,
accepteert ze met een mengeling van opportunisme en
zelfbedrog. Maar ook zichzelf spaart coregisseur Theis
niet: in een scène waarin hij zijn moeder omzichtig het
plan om naar Parijs te verhuizen uit het hoofd probeert
te praten, wordt pijnlijk duidelijk dat hij zijn status als
haar favoriet mede dankt aan de afstand die hen scheidt.
Hoewel de film door het samenvallen van personages
en acteurs dicht tegen de werkelijkheid aan zit, streeft
de film geen documentair realisme na. “De regio waar
we filmden, de Lorraine, is een oude mijnstreek waar
Samuel en ik zijn opgegroeid”, vertelt Burger. “Het
grauwe, druilerige beeld dat ervan bestaat wilden we
omkeren: dus filmden we juist in de zomer, en hebben
we via de kostuums en de locaties extra kleur ingebracht.” Theis vervolgt: “We filmden in cinemascope:
daarmee voelt het meteen als fictie. Op de allereerste

opnamedag filmden we de scène waarin Angélique en
haar kinderen over een veld lopen naar een luchtballon.
Op de monitor zag ik mijn broer, mijn zus, mijn moeder
en haar kleinkinderen, en ik keek gewoon naar een film!
Door dat beeldformaat waren ze onmiddellijk filmpersonages geworden.” Het toevoegen van zo’n fictieve laag
had niet alleen een esthetisch doel, vertelt Burger: “Het
hielp de acteurs om zichzelf te laten zien zonder dat ze
zich helemaal hoefden bloot te geven. Ze zijn als het
ware beschermd door een verhaalstructuur, waarin hun
personage een bepaalde rol vervult.”
Binnen die filmwerkelijkheid is de tragiek van Angelique nu juist dat ze zich probeert te voegen naar een rol
die haar totaal niet past: de ‘party girl’ die haar wilde
haren afschudt om als vijftiger alsnog te settelen. “Ik
geloof niet in het romantische sprookje”, zegt haar zoon
in de film – hij kent zijn moeder. Het verhaal laat ook
zien dat fictie altijd een onderdeel is van de realiteit.
“Soms put je uit de realiteit om fictie dieper en
intenser te maken, en andersom kan fictie de werkelijkheid sterker laten spreken”, besluit Theis. “Wij doen
niet het ene óf het andere, we willen juist op die grens
staan. Omdat we denken dat je daar de krachtigste verhalen kunt vertellen.”
Party Girl

Frankrijk, 2014 | Regie

Marie Amachoukeli, Claire Burger en Samuel
Theis | 95 minuten | Met Angélique Litzenburger,
Joseph Bour | Distributie A-Film | Te zien vanaf
20 november 
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Interstellar

liefde in tijden van zwarte gaten
Wanneer de aarde op is, reist een groep
astronauten door een wormgat naar het andere
einde van het universum in de hoop een nieuwe
bewoonbare wereld te vinden. Ze ontdekken
een plek waar alles anders loopt.

Door Ronald Rovers

Het allermooiste aan Interstellar is dat je op aarde blijft,
ook al ben je met de personages door een wormgat naar
het andere einde van het universum gegaan. Of waar ze
dan ook belanden. Dat komt omdat de film eigenlijk
gaat over de schaarse tijd die we als mensen met elkaar
hebben, en niet over monsters en special effects, al zitten er genoeg speciale effecten in de film. Je voelt iedere
seconde die de hoofdpersonen door die ruimtereis van
elkaar verwijderd zijn pijnlijk verstrijken. Als iets het
monster is in deze film dan is dat de tijd. Een monster
dat gekoesterd moet worden.
Christopher Nolan heeft namelijk een sciencefic-tionfilm gemaakt over de liefde. Op z’n Hollywoodstudioïstisch, zou de Britse criticus Ronald Bergan zeggen,
dus Nolan kreeg na de eerste screenings nogal wat kritiek te verduren over het hoge sentimentele gehalte van
de film. Het is waar: er zit veel en vet en keurig afgerond
drama in en de plot rammelt soms net zo hard als dat
ruimteschip dat Matthew McConaughey en Anne
Hathaway op weg stuurt om voor de mensheid een
nieuwe bewoonbare planeet te zoeken bij de lancering
doet. En misschien had Nolan die plot wat meer aandacht moeten geven en wat minder aan de correcte
weergave van Kip Thornes astrofysische theorieën over
wormgaten en zwarte gaten. Maar eigenlijk maakt het
niet uit. De reis die Interstellar je laat afleggen wordt er
niet minder om. Niet echt.

Grote gebaren

Die reis is er een van onvoorstelbare afstanden en ontzagwekkende vergezichten. Laat je daardoor verrassen.
Een plotbeschrijving maakt het allemaal te concreet nu,
hier op papier, en het gaat juist niet om die concrete
twists and turns. Die zijn ouderwets Hollywood. Het
gaat om het je verloren voelen in ruimte en tijd. Om het
besef dat de lengte- en tijdseenheden van het univer-

kort

sum niet voor ons bedoeld zijn, en dat de krachten die
daar heersen zo verpletterend zijn – dit is een plek waar
planeten sterven en geboren worden – dat we daar misschien helemaal niks te zoeken hebben. Laat staan te
vinden. Maar wat moet je als de aarde niet meer wil?
Toch waren dat de krachten en eenheden waarmee
Nolan moest werken en de kunst is dan om de film klein
te houden. Om die oneindig uitgestrekte duisternis te
laten voelen, maar er niet in te verdwijnen. In Hollywood-land is er maar één kracht die alles overwint –
behalve winstdeling – en dat is de liefde. Sommige mensen en nogal wat critici vinden films die drijven op grote
gebaren poseurs, maar dat is een calvinistisch sentiment
waar je beducht op moet zijn. Laat Jessica Chastain maar
tranen met tuiten huilen – en mij trouwens ook – en laat
die slotakte maar lekker onwaarschijnlijk zijn. Voor het
kleine gebaar zijn er weer andere films.

Knullig

Ik durf zelfs te stellen dat Nolan er met opzet een zekere
knulligheid in stopte. Nolan is een verklaard liefhebber
van film, van het materiaal bedoel ik. En dat materiaal
heeft grenzen, beperkingen. Je kunt er niet alles mee
tevoorschijn toveren zoals je dat met digitale effecten
kunt. Het is dus niet gek dat Interstellar ook in alle
opzichten een film over grenzen is. Dat is de reden dat
Nolan zoveel aandacht besteedde aan de weergave van
Gargantua, het onmetelijk grote zwarte gat in het midden van de film. Hij moest het onvoorstelbare voorstelbaar maken en wilde zich daarbij aan de regels houden,
aan de grenzen, in dit geval de theorieën van de Amerikaanse astrofysicus Kip Thorne. En omdat de geschiedenis van de sciencefictionfilm in zekere zin ook een
geschiedenis van de knulligheid van special effects is,
laat Nolan die knulligheid ook zien. Daarom zijn de
robots zo belachelijk onhandig vormgegeven – ook
omdat ze zo verwijzen naar de zwarte monoliet uit
2001: A Space Odyssey, en dat is niet de enige verwijzing
naar Kubricks klassieker – en daarom lijkt het soms of
de ruimteschepen modellen zijn. En juist daarom heeft
het verhaal een paar van die onwaarschijnlijke twists.
Omdat sciencefiction het genre van de onwaarschijnlijke twists is.

Sunset Boulevard

Billy Wilder | Billy Wilders klassieker uit 1950
over een filmster die niet wil accepteren dat haar
glorietijd voorbij is, serveert een superieure combinatie van zwarte komedie en film noir, met een
psycho twist. Veel latere films over Hollywoods
decadentie en angst voor verval, waaronder The
Artist, verwijzen naar Wilders film en nemen op
een of andere manier hun hoed voor hem af. Met
regisseur Erich von Stroheim als Norma Des
monds butler en een cameo van Buster Keaton.
Te zien vanaf 13 november

Horns

horns

Toch heeft Interstellar naast die overdaad ook een
zekere soberheid, en misschien is dat deels de invloed
van de Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema.
Stel jezelf als je weer op aarde geland bent na het zien
van de film maar ’ns de vraag wat nou echt buitenaards
was, wat nou echt vreemd was. Echt vreemd, wezensvreemd, denk ik, waren niet de hoge golven op die ene
planeet en het zwarte gat Gargantua – dat je ook fijn
metaforisch kunt duiden – maar de keuze van de vaders
en dochters om van elkaar weg te gaan. Om de schaarse
tijd niet samen te delen. Want van die tijd is er maar
één. Dat is de grens. De echte final frontier.

Alexandre Aja | Donkerder van toon dan de Twilight-films maar met z’n bovennatuurlijke fantasy-liefde mikkend op hetzelfde hormonale
cohort, presenteert Horns Daniel Radcliffe als
getormenteerde antiheld. Beschuldigd van de

Interstellar

Verenigde Staten/

Groot-Brittannië, 2014 | Regie Christopher
Nolan | Met Matthew McConaughey, Anne
Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine | 169
minuten | Distrib utie Warner | Te zien vanaf 7
november 

moord op zijn geliefde keert hij zich af van God en
wordt de volgende ochtend wakker met twee
hoorns op z’n kop en bijbehorende demonische
krachten. Zo snel kan het gaan. Dan is het alleen
nog een kwestie van de echte moordenaar vinTe zien vanaf 13 november
den. 

Dumb and Dumber To

Bobby & Peter Farrelly | Twintig jaar na hun eerste avontuur trekken Jim Carrey en Jeff Daniels
opnieuw de wijde wereld in, deze keer op zoek
naar een van hun verloren gewaande kinderen, in
de hoop een nieuwe nier binnen te harken.

the hunger games: mockingjay – part 1

Te zien vanaf 13 november

The Hunger Games: Mockingjay – Part 1
Francis Lawrence | Postfeministische heldin
Katniss Everdeen is terug in District 13 nadat

dankzij haar de Hongerspelen zijn afgeschaft.
Onder het leiderschap van president Coin en haar
lieve vrienden trekt ze opnieuw ten strijde om de
Te zien vanaf 19 november
natie te redden. 

34

de Filmkrant 
#37 1 december 2014

Silent Ones

Hans en Grietje in Rotterdam
Regisseuse Ricky Rijneke groeide op in de
schaduw van de artfilmwereld. Ze debu
teert met het door haar ouders geprodu
ceerde Silent Ones, een fragiele film over
een jonge vrouw in de rouw.
“Stilte.” Dat is het eerste woord dat we horen
in Ricky Rijnekes (1981) debuutfilm Silent
Ones. Er is niets dan stilte en een landschap
in de mist. De stem die dat “stilte” uitspreekt
is van Csilla, een jonge anorectische vrouw
die uit een autowrak kruipt. Haar stem
echoot in ons hoofd, net zoals de naklap van
het ongeluk waar zij net aan ontsnapt is, haar
oren verdooft.
We zullen haar verder ook niet veel horen
in de film die haar zoektocht volgt naar haar
broertje Isti. Is hij dood of kwijt? Is zij zelf
dood of de weg kwijt? Haar gedachten praten
in voice-over, terwijl haar mond zwijgt.
Maar veel aanwijzingen krijgen we niet. Dit
is geen film die een verhaal vertelt, maar een
film op zoek naar een verhaal. Op zoek naar
aanwijzingen over deze mysterieuze Csilla,
soms een vechtster en een overleefster, dan
weer een slachtoffer, soms op het zelfdestructieve af.
In die zin doet Silent Ones een beetje denken aan Kan door huid heen (2009) van
Esther Rots of Hemel (2012) van Sacha Polak,
al is Csilla nog wel een tikkeltje ongrijpbaarder dan hun hoofdpersonen. Waarom de zelf

ook tamelijk introverte Rijneke zo’n geïmplodeerd hoofdpersonage heeft gecreëerd
laat zich raden.
Silent Ones is een broze film. Schuchter
doch zelfverzekerd. Hij doet in z’n ascetische
stijl en metafysica ook denken aan de traditie
van de Europese artfilm, aan de benevelde
landschappen van Tarkovski, Tarr of Antonioni. Dat is misschien ook niet zo verwonderlijk, want dat zijn de films waar Rijneke
mee opgroeide in het huis van haar ouders,
filmduo Dick Rijneke en Mildred van
Leeuwaarden (o.a. van de omnibusfilm City
Life, 1990), die ook verantwoordelijk waren
voor de productie van haar film.
Silent Ones werd gedraaid in de loop van
vier seizoenen, binnen een straal van 50
kilometer van Rijnekes Rotterdamse huis,
maar met behulp van de Belgische cameraman Jean-Paul de Zaetijd (bekend van zijn
werk met Bouli Lanners) wist ze daar een
mythisch en mistig landschap van te maken
dat we nog nooit ergens zo ter wereld hebben
aangetroffen. Het is het decor voor een verontrustend sprookje. Voor Hans en Grietje
op weg terug naar huis, als ze ontsnapt zijn
aan de kookpot van de heks, maar de wereld
niet meer terug kunnen vinden. Ronduit
magisch zijn de scènes aan boord van een
Tsjechisch vrachtschip dat aan de ketting
ligt in de Rotterdamse Waalhaven. Het is een
vervreemdend claustrofobisch doolhof, wat
lijkt te willen zeggen dat we de hele film in
Csilla’s hersenlandschap slaapwandelen.
Bijna twee jaar na z’n initiële première in
de Tiger Competitie van het Filmfestival
Rotterdam en een lange tocht langs allerlei
kleine internationale festivalletjes komt
Silent Ones alsnog in de Nederlandse
filmtheaters. Je kunt je afvragen of dat een
handige strategie is. Eigenlijk zou je nu veel
liever willen zien hoe het talent van Rijneke
zich inmiddels verder heeft ontwikkeld.
Dana Linssen

Silent Ones

Nederland, 2012 | Regie Ricky

Rijneke | 97 minuten | Met Orsolya Tóth, Fatih
Dervisoglu, Roland Rába | Distributie Contact |
silent ones

Te zien vanaf 11 december 

Wiplala

Om de wereld in 50 concerten

Tot in het hart
Muziek is de sleutel tot de ziel in veel
films van Heddy Honigmann. Ook in
Om de wereld in 50 concerten breekt
muziek mensen open.
Een documentaire over het Concertgebouworkest op tournee? Ik dacht te kunnen raden
hoe zo’n film eruit zou zien. Spullen inpakken, reizen, jetlags, irritaties, repeteren,
hotels, een ‘lost in translation’-gevoel en als
climax een concert in een verre stad met als
einde langzaam wegstervend klaterend
applaus. Fout geraden. Ik had kunnen weten
dat Heddy Honigmann niet zo’n voorspelbare film zou maken. In haar werk gebruikt ze
muziek als breekijzer om mensen aan het
praten te krijgen. Dus is ze maar matig geïnteresseerd in praktische en organisatorische
perikelen van de tournee. Ze stipt dat soort
zaken even aan in het begin, maar gaat
daarna snel over naar de muziek. Nauwkeuriger gezegd: naar wat muziek met mensen,
musici en concertbezoekers, doet. Het gaat
Honigmann om de beleving – een vaak misbruikt woord – van muziek. Ze laat mensen
praten over muziek om door te dringen tot
hun ziel.
Grote woorden, maar ze maakt ze waar.
Sommige mensen hoeven niet eens te praten.
Als we Mariss Jansons gepassioneerd en in
opperste concentratie zien dirigeren, begrijpen we ook zo wel wat muziek met hem doet.
Anderen praten er wel over, wat prachtige
scènes over muziek als troost en trigger van
herinneringen oplevert. Een prachtig voorbeeld is de taxichauffeur in Buenos Aires, die
naar het Concertgebouworkest komt luisteren. Zijn intense liefde voor klassieke muziek

gehaald, wie zal het zeggen – en heeft hem ter
nagedachtenis een hondje nagelaten. Enter de
Russische maffia met hun virulente hondenhaat
en John Wick heeft een probleem. Hadden we al
gezegd dat hij een voormalige huurmoordenaar
is? Nou dat. Wick gaat los.
Te zien vanaf 20 november


Tim Oliehoek | Eenvoudig was de productie niet,
gegeven dat de personages voor negentig procent
van de film niet groter zijn dan tien centimeter,
maar eindelijk is ’ie er: de verfilming van Wiplala
van Annie M.G. Schmidt. Een avonturenfilm over
de kleine Wiplala, die gevonden wordt in het keukenkastje en dan per ongeluk het hele gezin klein
Te zien vanaf 19 november
‘tinkelt’. 

ontroert, maar ook de herinnering die hij
onbedoeld oproept aan Honigmanns eerste
lange documentaire Metaal en melancholie
uit 1993. Daarin praten taxichauffeurs in
Honigmanns geboortestad Lima over tegenslag en geluk in het leven. Op het netvlies
gegrift staat de scène waarin een taxichauffeur zich een Italiaanse vakantieliefde herinnert, van wie hij hartverscheurend afscheid
moest nemen. Na al die jaren ligt in zijn auto
nog steeds een cassettebandje met het liefdesliedje waar hij met zijn vakantieliefde
naar luisterde. Als hij het afspeelt, staan de
tranen in zijn ogen. Over de kracht van
muziek gesproken!
Om de wereld in 50 concerten, waarin
Honigmann naast Buenos Aires met het
orkest meereist naar Johannesburg en Moskou, bevat ook zulke ontroerende scènes.
Zoals die van een meisje in een arm gezin in
Soweto, dat in een percussiegroep speelt.
Prachtig om te zien hoe zij volledig in het
musiceren opgaat. Als ze muziek maakt, verdampen alle moeilijkheden in haar leven,
zegt ze. Aangrijpend is het verhaal van een
oude man in Moskou, die onvoorstelbaar
veel leed heeft meegemaakt: vader geëxecuteerd onder Stalin, zijn moeder en hij verbannen naar Kazachstan en in de Tweede
Wereldoorlog als vijftienjarige een Duits
concentratiekamp overleefd. Zijn moeder
leerde hem van Mahler houden en die liefde
is nooit gedoofd. Als het Concertgebouworkest in Moskou de tweede symfonie van
Mahler speelt, staan de tranen in zijn ogen.
Honigmann flikt het weer en raakt de kijker
in het hart.
Jos van der Burg

Om de wereld in 50 concerten Nederland, 2014
| Regie Heddy Honigmann | 94 minuten | Distri
butie Cinemien | Te zien vanaf 27 november 

The Skeleton Twins

Craig Johnson | Kristen Wiig en Bill Hader als een
van elkaar vervreemd geraakte tweeling die allebei
op dezelfde dag aan de dood ontsnappen. Dat zet
hen aan het denken.  Te zien vanaf 20 november

Still Life

John Wick

David Leitch/Chad Stahelski | ‘Een week na z’n
première lijkt John Wick al een cultklassieker’,
kopte The Atlantic. ‘Is het waard om net zozeer
met Eyes Wide Shut vergeleken te worden als met
Taken. Serieus!’ Dat willen we zien. John Wick is
een soort van comeback van Keanu Reeves die na
het supersterrendom van Neo in The Matrix totaal

om de wereld in 50 concerten

john wick

niet meer kon aarden in de realiteit en lusteloos
rondhing op bankjes in achterafbuurtjes om vastgelegd te worden in filmpjes die dan viral gingen.
Maar hij is terug. En hoe. Het verhaal: John Wicks
vrouw is net gestorven – of uit The Matrix

Uberto Pasolini | Dramady over een sociaal werker – Eddie Marsan, character actor – die de edele
taak heeft de familieleden op te sporen van mensen die moederziel alleen dood in huis gevonden
worden. De begrafenis doet hij er ook bij. Zelf gaat
deze John May ook niet bepaald feestend door de
dagen maar als hij in het kader van efficiency
wordt wegbezuinigd, is hij vastbesloten zijn laatste zaak op te lossen: het mysterie van zijn miseTe zien vanaf 20 november
rabele leven. 

still life
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In Order of Disappearance

In Noorwegen is wraak koud
Ook de Noren kennen hun Tarantino en
weten hoe je wraak ijskoud, maar ook
met ironie en humor kan opdienen.
Het is mijn taak om de beschaving bereikbaar te houden, zegt een zestiger over zijn
werk: het met enorme sneeuwschuivers
begaanbaar houden van de wegen in het hoge
noorden van Noorwegen. Het opruimen van
sneeuw gaat de man goed af, en later ook het
opruimen van gangstergeteisem. De in het
dorp tot ‘burger van het jaar’ uitgeroepen
kerel begint een wraakmissie als zijn zoon
door een drugsbende wordt vermoord. Hij
zal niet rusten voordat hij de leider van de
drugsbende heeft omgelegd. De man, die
nooit een wapen in handen heeft gehad,
begint met het één voor één in de val lokken
en vermoorden van de hulpjes van de drugstycoon. Hun lichamen dumpt hij in een
waterval. Het is het verhaal van de tien
kleine negertjes, van wie er steeds eentje
verdwijnt. Dat cijfer moeten we niet letterlijk
nemen, want er vallen veel meer doden in de
sneeuw. Dat komt doordat de drugsbaron
een rivaliserende Servische drugsbende, die
onder leiding staat van een oude maffiabaas
(vermakelijke Bruno Ganz als schorre fluisteraar – hallo Marlon Brando), verdenkt van
de moorden op zijn bendeleden. In de uitbrekende bendeoorlog regent het doden als
herfstbladeren.

In Order of Disappearance moet het hebben van de tegenstelling tussen een keurige
doodgewone alledaagse man die verandert in
een efficiënte moordmachine, en een opgefokte drugstycoon, voor wie het plegen van
moorden een tweede natuur is. Wie kan
beter zo’n gewone man spelen dan Lars von
Trier-acteur Stellan Skarsgård, in wiens
alledaagse gezicht en blauwe ogen niemand
een moordenaar vermoedt? In komisch contrast met de nuchtere vastberadenheid van
zijn personage staat de hysterie van de in
maatpakken geklede excentrieke drugsbaas.
Achteloos schiet hij mensen een kogel door
het hoofd, maar is wel bang voor zijn
ex-vrouw, met wie hij ruziet over de voogdij
van hun zoontje. Ook uit deze tegenstelling
slaat de film komisch munt. In Order of
Disappearance past in de categorie ironische
gangsterfilms, waarvoor Tarantino ooit het
model leverde. Dat is al een flinke tijd geleden, zodat de film weliswaar amusant is,
maar ook een tikkeltje ouderwets. De
moderne gangsterfilm is de ironie alweer een
tijdje voorbij.
Jos van der Burg

In Order of Disappearance Noorwegen/Zweden/
Denemarken, 2014 I Regie Hans Petter Moland I
116 minuten I Met Stellan SkarsgÅrd, Bruno Ganz
I Distributie September Film | Te zien vanaf 11
december 

in order of disappearance

Jessabelle

Kevin Greuert | Na een auto-ongeluk waarin ze
haar vriendje en ongeboren baby verloor moet
Jessabelle tijdelijk in een rolstoel en ziet ze zich
voor deze horrorthriller gedwongen terug te

verhuizen naar haar geboortehuis in het meest
moerassige deel van Louisiana. Haar familie
geschiedenis blijkt ook verre van ideaal: bij
moeder werden al tijdens de zwangerschap
hersentumoren gevonden en ze overleed kort na
Jessabelle’s geboorte. Vader leeft nog wel maar
heeft als fulltime whisky-connaisseur geen tijd
voor z’n dochter. En wat doen die twee VHS-
tapes in huis waar haar naam op staat? En wat
bedoelt haar tarotkaartlezende moeder met
‘een aanwezigheid’ in huis? 
Te zien vanaf 27 november


Horrible Bosses 2

jessabelle

Sean Anders | Dale, Kurt en Nick besluiten om
hun eigen zaak op te zetten, maar dat gaat dankzij een gehaaide investeerder minder soepel dan
gedacht, waardoor het trio zich gedwongen ziet

the riot club

The Riot Club

Let’s carpe
some fuckin’
diem!
Altijd lachen, die maffe Britse elite. Maar
het lachen vergaat de kijker van The Riot
Club zodra de happy few zich laten ken
nen als narcistische en zelfs sadistische
parvenu’s.
Voor een import-Brit weet Lone Scherfig de
Engelse samenleving verdomd accuraat neer
te zetten. In An Education bracht de Deense
filmmaakster de swinging sixties met veel
liefde en nuance tot leven. En ook The Riot
Club is zo Engels als The Antiques Roadshow.
Verder verschillen beide films zoveel als
maar mogelijk is. Dat heeft vooral met de
oorsprong van het scenario te maken. The
Riot Club is gebaseerd op het toneelstuk
Posh, waarin Laura Wade genadeloos de
Britse elite in z’n Paul Smith-hemd zet. Veel
liefde voor haar hoofdpersonages koestert
Scherfig hier zelf ook niet.
De minst afstotende van de opgevoerde
‘toffs’ is Miles (Max Irons), een Oxford-eerstejaars met de charme en het charisma van
een echte leider. Niet vreemd dat hij de uitnodiging krijgt om deel uit te maken van de
Riot Club. Het lidmaatschap van dit eeuwenoude studentengenootschap is zo exclusief dat veel studenten niet eens geloven dat
de Club bestaat. Zo krijgt een belangstellende te horen: als je moet vragen om lid te
worden, kom je zeker niet in aanmerking.

Miles ontdekt al snel dat de overige negen
leden van de Club vooral uitblinken in snoeverij, seksisme en het uitgeven van hun
vaders geld. Zijn nuchtere vriendin waarschuwt hem nog dat dit geen echte vrienden
zijn, maar de lokroep van macht en privileges is te groot. Pas als een inwijdingsdiner in
een lokale pub verschrikkelijk uit de hand
loopt, ontdekt Miles dat loyaliteit een rekbaar begrip is. Want als de rijen der rijken
zich sluiten, is het ieder voor zich.
Van Hugh Grant tot Downton Abbey, het is
altijd leuk geweest om Britse kak in actie te
zien. Zo begint The Riot Club zelfs een beetje
koddig met de oprichting van het genootschap in de achttiende eeuw. En lange tijd
kun je nog wel grinniken om deze verwende
heerschappen en hun spilzieke fratsen. ‘Let’s
carpe some fuckin’ diem!’ en meer van dat
werk. Scherfig heeft goed beseft dat te veel
Tory-malligheid de angel uit haar film zou
halen. Ze opent halverwege de aanval door
een clublid vol walging uit te laten roepen:
“I’m sick to fuckin’ death of poor people!”
Vervolgens zien we hoe in een bloedstollende scène de clubleden de goedwillende
pubeigenaar eerst vernederen, en vervolgens
zwaar mishandelen. Het is een vreselijk
schouwspel, dat ook nog eens eindeloos lijkt
te duren. Als daarop een van de vaders van de
jongens het old boys network inschakelt om
de schade beperkt te houden, heeft The Riot
Club al zijn aanvankelijke goedmoedigheid
verloren. Er klopt een vuurrood Labour-hart
in de borst van Lone Scherfig, al duurt het
even voor we het horen bonzen.
mark van den tempel

The Riot Club Groot-Britannië, 2014 | Regie Lone
Scherfig | 107 minuten | Met Max Irons, Sam
Claflin, Douglas Boot | Distributie Lumière | Te
zien vanaf 4 december 

de slechtst geplande ontvoering van de eeuw in
Te zien vanaf 27 november
gang te zetten.

Mees Kees op de planken

Barbara Bredero | De klas van meester Kees gaat
dit jaar het eindtoneelstuk doen! En hij doet de
regie! Directrice Dreus heeft strakke plannen voor
de uitvoering want kinderen weten volgens haar
niet wat echt toneel is. Mees Kees denkt daar
Te zien vanaf 3 december
anders over. 

Solan en Ludwig en de Sneeuwmachine

Rasmus A. Sivertsen | Nieuwe, Nederlands
gesproken versie van de populairste Noorse animatiefilm ooit gemaakt, over de kleine egel
Ludwig, z’n vriendje Solan en uitvinder Reodor.
Het kleine stadje Flåklypa heeft een probleem:
het wil er maar niet sneeuwen. Op verzoek besluit

mees kees op de planken

Reodor om een sneeuwkanon te maken. De
machine is een groot succes maar ze hebben niet
gerekend op de snode plannen van evil masterTe zien vanaf 3 december
mind Pløsen. 
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The Salt of the Earth

Trash

Fotograaf met
een missie

Armoede mag
niet stinken

Sociale fotografie als een ‘hit and run’-
activiteit vindt de Braziliaanse documen
taire fotograaf Sebastião Salgado gruwe
lijk. In zijn imponerende oeuvre draait het
om aandacht en empathie, blijkt uit deze
voorbeeldige documentaire.

Is Trash het Braziliaanse antwoord op
Slumdog Millionaire, zoals wel beweerd
wordt? Eigenlijk heeft de thriller van am
bachtsman Stephen Daldry meer weg van
een Da Vinci Code in de favela’s.

“Mensen zijn verschrikkelijke beesten.
Overal.” Zijn reizen in het laatste kwart van
de vorige eeuw naar allerlei brandhaarden
heeft de in 1944 in een Braziliaans dorpje
geboren Sebastião Salgado geen vrolijk
wereldbeeld bezorgd. Hoe kan het ook
anders. Salgado fotografeerde in de jaren
tachtig de armoede onder indianen en boeren in Zuid-Amerika, de gruwelijke omstandigheden van Braziliaanse arbeiders in
goudmijnen en de hongersnood in de Sahel.
In de jaren negentig reisde hij door tientallen
landen om de migratie van platteland naar
stad vast te leggen. Ook fotografeerde hij in
de nasleep van de genocide in Rwanda de
onvoorstelbare ellende van vluchtelingen in
het grensgebied van Rwanda en Congo. Van
de twee miljoen vluchtelingen stierven er
tweehonderdvijftigduizend van honger,
ziekte en uitputting.
Na deze afdaling in de hel brak er iets in
Salgado. “Hoe vaak heb ik mijn toestel niet
neergelegd om te huilen?”, vraagt hij zichzelf
in de documentaire die zijn zoon Juliano
samen met Wim Wenders over hem heeft
gemaakt. Het levert een fascinerend beeld op
van een man die in 1969 na zijn studie economie de Braziliaanse dictatuur ontvluchtte
en zich met zijn vrouw in Parijs vestigde. Hij
werkte voor de Wereldbank in Afrika, maar
merkte dat fotograferen hem beter beviel dan
economische maatregelen verzinnen. Vanaf
1973 vestigde hij zich als professioneel documentairefotograaf. Typerend voor Salgado’s
benadering was dat hij zich eerst lang – soms

the salt of the earth

jaren - onderdompelde in gemeenschappen
voordat hij zijn fototoestel pakte. “Hij werd
gedreven door empathie voor het menselijke
lot”, zegt Wim Wenders als voiceover in de
film. Wie Salgado’s werk ziet, begrijpt wat
Wenders bedoelt. De mensen op zijn foto’s
zijn geen objecten, maar mensen zoals wij.
Zijn portretten zijn gericht op contact. Salgado wilde “dat je in een fractie van een
seconde iets begrijpt van iemand”. Dat zijn
foto’s vaak aan klassieke filmstills doen denken, komt door de zorgvuldige compositie.
Dat Wenders Salgado over specifieke foto’s
laat praten, pakt uitstekend uit, want de
fotograaf heeft een groot reflecterend vermogen. Nadat Salgado na de Rwandese gruwelen het niet meer aankon nog langer menselijke ellende te fotograferen, ontwikkelde
hij zich tot natuurfotograaf. Rond het oude
familielandgoed in Brazilië heeft hij honderden hectares bos laten aanplanten. Zijn
nieuwe missie is het redden van het milieu:
“De vernietiging van de aarde is niet onvermijdelijk.” Aan Salgado zal het niet liggen.

Ruim tweeduizend kuub ‘schoon’ afval lieten
de makers van Trash aanvoeren om een
geloofwaardige sloppenwijk-met-vuilnisbelt te creëren. De stortplaats waar de drie
jeugdige hoofdpersonen hun kostje bij elkaar
scharrelen moest er levensecht uitzien, maar
hoefde niet levensecht te ruiken.
Op een dag vinden Raphael en twee
vriendjes tussen dit afval een portemonnee.
De inhoud van de beurs blijkt niet alleen de
sleutel te bevatten naar een fortuin. De eigenaar ervan heeft ook bewijs verstopt over de
omkooppraktijken van een corrupte politicus. Om de aanwijzingen te ontraadselen
moeten Raphael en zijn vrienden een helse
gevangenis bezoeken, een speciale bijbel
bemachtigen en een serie puzzels oplossen.
De speurtocht voert hen dwars door Rio de
Janeiro, om net als The Da Vinci Code te eindigen bij een fotogenieke graftombe.
Eerder zien we dat de jongens lesjes krij-

gen bij Martin Sheen, die er op los schmiert
als een Amerikaanse buurtpriester. Als de
plot dat van hen verlangt kunnen deze ongeschoolde schoffies echter wel wat al te goed
lezen en redeneren. De kijker krijgt nauwelijks kans om stil te staan bij zulke onwaarschijnlijkheden. De camera raust als een
dolle achter de jongens aan. Terwijl ze aan de
ene kant steeds dichter bij de ontdekking van
het geheim komen, worden ze aan de andere
kant op de hielen worden gezeten door een
sadistische politie-inspecteur.
Als aaneenschakeling van achtervolgingen door fotogenieke achterbuurten is het
werkstuk van ambachtsman Stephen Daldry
zonder meer geslaagd. Opnieuw spoort de
regisseur van Billy Elliot jeugdige acteurs aan
tot uitstekend spel. Ronduit zwak zijn echter
zijn pogingen om vanuit comfortabel westers perspectief sociale kritiek te leveren.
Een schimpscheut aan het adres van het WK
Voetbal in het kader van het corruptieschandaal komt als mosterd na de maaltijd. Maar
vooral de kritiek op de belabberde leefomstandigheden van Braziliaanse zwerfkinderen is nogal gratuit, als je weet dat die
afkomstig is van filmmakers die voor veel
geld een vuilnisbelt lieten namaken. Omdat
ze echte Braziliaanse armoede te veel vonden
stinken.
Fritz de Jong

Trash Groot-Britannië/Brazilië 2014 | Regie
Stephen Daldry | 115 minuten | Met Rickson Tevez,
Gabriel Weinstein, Selton Mello, Rooney Mara |
Distributie UPI | Te zien vanaf 27 november 

Jos van der Burg

The Salt of the Earth Frankrijk, 2014 I Regie
Juliano Ribeiro Salgado en Wim Wenders I 110
minuten I Distributie Cinéart | Te zien vanaf 4
december 

Filmkrant.Live verzorgt in december een inleiding bij must see

The Salt of the Earth | Filmschuur Haarlem, 6 december 16.15 uur |
door Jos van der Burg

trash

The Penguins of Madagascar

Eric Darnell, Simon J. Smith | Dreamworks’ spinoff van de Madagascar-films over wat min of
meer de grappigste personages daarin waren: de
pinguïns. Hier komen ze eindelijk uit de kast als
de spionnen die ze zijn. Hun doel: het stoppen van
de boosaardige Dr. Octavius Brine.

tement van hun overleden huurder vindt en dat
lekker in eigen zak stopt. Helaas rekende ook
iemand anders zich rijk met dat geld.
Te zien vanaf 4 december

Te zien vanaf 3 december

Bethlehem

Marc Schmidt | Documentaire over twee getraumatiseerde chimpansees die na jaren van eenzame opsluiting weer moeten leren om met
andere chimps om te gaan.

Yuval Adler | Strakke en bekroonde thriller over
een Israëlische officier van de geheime dienst en
zijn Palestijnse informant. ‘Een verhaal over aantrekken en afstoten’, schreef The New York Times,
‘dat doet denken aan Kain en Abel. Het voert twee
antagonisten op die in een andere wereld en geopolitieke tijd broers hadden kunnen zijn.’

Te zien vanaf 4 december

The Good People

Henrik Ruben Genz | Kate Hudson en James
Franco als een stel dat een bak geld in het appar-

Will Koopman | De een komt terug uit Burkina
Faso als een ander mens, de ander ontdekt dat
haar man haar voor de zoveelste keer bedriegt, de
derde ontwikkelt een eetprobleem en de vierde
besluit te trouwen. Maar dan gebeurt er iets
waardoor de vier vriendinnen op de besneeuwde
bergtoppen van Oostenrijk belanden.
Te zien vanaf 4 december

Het Chimpansee Complex

het chimpansee complex

Gooische Vrouwen 2

bethlehem

Te zien vanaf 4 december
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White Bird in a Blizzard

Na Kaboom implodeert
White Bird in a Blizzard
Als iemand ervan hield om taboes te
doorbreken dan was het New Queer Cine
ma-icoon Gregg Araki wel. Helaas slaat
hij met dit groeipijnendrama helemaal
naar de andere kant door.
Je kunt veel zeggen van Gregg Araki, maar
niet dat hij laf is. Van alle filmers die eind
jaren negentig opkwamen met de New Queer
Cinema – Todd Haynes, Gus van Sant, John
Cameron Mitchell – hield Araki er het meest
van om taboes te doorbreken, in films die
opzichtig dwepen met de romantiek van de
zelfkant. Met het meesterlijke Mysterious
Skin liet Araki zien dat hij misschien toch
meer was dan een kroniekschrijver van (te)
mooie jonge mensen die zich onderdompelen in alternatieve seks, drugs en doemmuziek. Achteraf blijkt Araki’s indringende
portret van slachtoffers van een pedofiele
sportcoach slechts een eenmalig uitstapje in
de richting van de mainstream te zijn
geweest. In plaats van munt te slaan uit het
artistieke succes van Mysterious Skin zocht
Araki zijn geliefde plaatsje in de marge weer
op. Eerst met de strontmelige hasj-cakeklucht Smiley Face, en daarna met de amusante maar extreem rommelige einde-van-de-wereld-komedie Kaboom.
Die Gregg Araki dus, die we nooit laf durfden te noemen, die heeft nu met White Bird
in a Blizzard een ontzettend laffe film afgeleverd. Laf als in: laf smakend. Laf als in: vlees
noch vis. Laf als in: stilistisch noch thematisch een standpunt durven innemen.
Het op een boek van Laura Kasischke
gebaseerde drama draait om de zeventienjarige Kat (Shailene Woodley) wier moeder van
de ene op de andere dag verdwijnt. In flashbacks zien we Eva Green als een wel zeer
fotogenieke huisvrouw wegkwijnen, in een
liefdeloos huwelijk met de vooral uit de
tv-serie Law & Order bekende Christopher
Meloni. In voice-over vertelt de puberende
Kat dat haar moeder haar zo genoemd heeft

my old lady

omdat ze liever een kat had gehad. Ik zou
graag zeggen dat de getalenteerde Shailene
Woodley de film naar een iets hoger plan
tilde met haar sterke spel. Die kans krijgt ze
echter niet doordat Kat is geschreven als een
personage zonder inhoud. Sommige observaties over haar vader en moeder zijn mooi
geformuleerd. De droombeelden die voorbijkomen van haar moeder in een ijskoud
winters landschap zijn ook best attractief.
Maar al die observaties en dromen zijn geen
uitingen van een geloofwaardige meisje van
zeventien. Ze blijft een literair construct, een
lege huls.
De in 1987 gesitueerde vertelling – die qua
new-wave-soundtrack en aankleding net zo
goed vijf jaar eerder had kunnen spelen –
begint als een clichématig groeipijnendrama, om te eindigen als een net zo clichématig moordmysterie. In de ontknoping
speelt een vriezer een grote rol. Hoe toepasselijk. White Bird in a Blizzard smaakt als een
overjarige diepvriesmaaltijd bereid in een
muffe magnetron.
Fritz de Jong

White Bird in a Blizzard Verenigde Staten/
Frankrijk, 2014 | Regie Gregg Araki | 91 minuten |
Met Shailene Woodley, Eva Green, Christopher
Meloni | Dist ributie Lumière | Te zien vanaf 20
november 

white bird in a blizzard

Antboy

De mislukte New Yorkse schrijver Mathi
as Gold erft een huis in Parijs en de oude
dame die erin woont. En een familiege
schiedenis waar hij ook niet op zit te
wachten.
Afgelopen maand schreef Volkskrant-theatercriticus Hein Janssen in een column: ‘Het
theater heeft meer toneelstukken nodig en
minder boeken.’ Iets vergelijkbaars kun je
natuurlijk over film opmerken: ‘Kan het een
onsje minder met al die toneel- en boekverfilmingen?’ De belangrijkste reden: het lukt
zelden om helemaal los te komen van de
taligheid van de literaire bron. Is dat erg?
Nee, als het goed gedaan is, is het niet erg.
Maar irritant is het wel want film wordt het
nooit, het blijft een tussenvorm waarin
acteurs kunnen uitblinken. Kijk ze eens
heerlijk spelen. Als de tekst lekker geschreven is, en fijn ritmisch, spitsvondig en vol
subtekst gebracht kan worden, dan verbleekt
het beeld. Voor Kevin Kline betekende de
verfilming van My Old Lady naar het toneelstuk van theater- en filmmaker Israël Horovitz zo’n buitenkansje. Mathias Gold, een
depressieve ex-alcoholist met een vadercomplex waar zelfs Freud geen raad mee zou
hebben geweten is een fantastisch clichépersonage. De film gaat van start als hij platzak
vanuit New York in Parijs arriveert in de
hoop dat zijn vaders erfenis hem nu eindelijk
de genoegdoening zal geven voor zijn mislukte leven.
Maar dat gaat natuurlijk allemaal anders.
Geen filmpersonage loopt het kader binnen
om meteen al gelukkig te worden. Het huis
wat Matthias denkt te erven en duur te verkopen, blijkt via een ‘viager’-contructie (een

Alicja Jaworski/Lasse Persson | Tekenfilm over
de ondernemende Emil en zijn zusje Ida, naar de
verhalen van Astrid Lindgren. Emil moet vaak
voor straf naar het houtschuurtje omdat hij
ondeugend is geweest. Maar wat zijn ouders niet
snappen is dat Emil het nooit met opzet doet. Hij
Te zien vanaf 11 december
wil gewoon helpen. 

Te zien vanaf 4 december

The Hobbit: The Battle of Five Armies

Peter Jackson | Slot van de Hobbittrilogie. Bilbo
en vrienden worden opnieuw de strijd in gesleurd
tegen een legertje onverlaten en de draak Smaug,
die dreigen Midden-Aarde compleet te verpulveTe zien vanaf 10 december
ren. 

Max Nichols | Waarom heeft men dit niet eerder
bedacht? Geen onenightstand maar een twonightstand. Geniaal. Iets met twee mensen die
zich door een sneeuwstorm gedwongen zien hun

Testament met oude dame

Emil & Ida van de Hazelhoeve

Ask Hasselbalch | De twaalfjarige Pelle wordt
gebeten door een mier en ontwikkelt superkrachten. Nederlandstalige versie.

Two Night Stand

My Old Lady

Frozen Sing-A-Long

Chris Buck, Jennifer Lee | Nederlandstalige
meezing-versie van Disneys Frozen. 
Te zien vanaf 14 december

antboy

onenightstand te verlengen. Dan leer je elkaar
natuurlijk pas echt kennen.
Te zien vanaf 11 december

twitter @ronaldrovers

soort omgekeerde huurkoop) door zijn vader
gekocht. Het komt pas in zijn bezit als de
93-jarige Mathilde (Maggie Smith) sterft of
als hij het huis met haar erin kan doorverkopen. Het is een nogal omslachtige manier om
Matthias met Mathilde en haar volwassen
dochter Chloe (Kristin Scott Thomas) in
contact te laten komen. De driehoeksmachtsstrijd die zich dan ontspint – en
inderdaad verrukkelijk gespeeld is – is de
kern van de film. Het gaat over hebzucht, en
familiebanden, over zelfzuchtige personages
zonder een greintje empathie. Allemaal psychologisch verklaarbaar natuurlijk. De personages zijn grappig in hun egocentrische
wereldbeeld en zelfs nog begrijpelijk in hun
neurotische narcisme. Het zijn aanvaardbare
rotzakken, het sentiment is beperkt, en het
spinrag over hun herinneringen en geschiedenissen verkleeft en verknoopt tot verrassende intriges.
Er heerst een sfeer van doem in dat Parijse
appartement, van vervlogen dagen waarin er
– naar goed Frans gebruik – niet werd
gesproken over affaires en romances. Er botsen niet alleen generaties op elkaar, maar ook
culturen. Het is een beetje de Henry James
van de seksuele mores. Maar er is niet echt
een uitkomst, alleen twee volwassen slachtoffers die heel erg hun best moeten doen om
zich los te maken van de zonden van hun
ouders.
Dana Linssen

My Old Lady Groot-Britannië/Frankrijk/
Verenigde staten, 2014 | Regie Israel Horovitz |
107 minuten | Met Kevin Kline. Maggie Smith,
Kirstin Scott Thomas | Distributie Imagine | Te
zien vanaf 27 november 

the hobbit: the battle of five armies
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Agenda

20.30 | A Most Wanted Man do 4 dec,
zo 7 dec, ma 8 dec en di 9 dec, 20.30 |
vr 5 dec, 21.30 | Nena vr 19 dec, 19.30
| di 23 dec 13.30 | za 27 dec en di 30
dec, 20.30 | Sagrada: El misteri de
la creació vr 21 nov, 19.30 | zo 23 nov
en wo 26 nov, 20.30 | The Tale of the
Princess Kaguya do 18 dec, za 20 dec,
ma 22 dec en wo 24 dec, 20.30

Programmagegevens voor de Filmkrant van januari moeten
vóór vrijdag 5 december (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 18
december.

Amersfoort

Almelo

Premières en Nieuw | Blind vanaf do 13 nov | Coming Home vanaf do
18 dec | In Order of Disappearance
vanaf do 11 dec | Mommy vanaf do 13
nov | Mr. Turner vanaf do 11 dec | My
Old Lady vanaf do 27 nov | Het nieuwe Rijksmuseum: de film vanaf do 11
dec | Om de wereld in 50 concerten
vanaf do 27 nov | The Salvation vanaf do 27 nov | Samba vanaf do 13 nov
| Still Life vanaf do 20 nov | Truth ma
15 dec, 19.00 | White God vanaf do
4 dec | Nog te zien | 3 Coeurs | Verwacht | Une nouvelle amie | The Salt
of the Earth | Film & Architectuur |
Filip Dujardin do 13 nov, 19.30 | Gay
Film Night | Praia do futuro ma 17
nov, 21.00 | Klassiekers | verwacht: Il
conformista en Gone with the Wind |
CineSingle | zo 21, 12.00 | Still Life zo
16 nov, 12.00 (inloop 11.00) | Muziekfestival Novemberstorm | Over Canto zo 16 nov, 16.00 | The Hitchcock
Touch Tour | North by Northwest zo
16 nov, 12.00 | ma 17, 21.00 Nacht van
de Wansmaak | vr 5 dec, 21.00
k Cinema De Balie Kleine-Gart

k Filmhuis Almelo Elisabethhof 4 |
informatie-reserveren 0546-850
264 | filmhuisalmelo.nl | Aanvang:
20.15

Bon Dieu! vr 19 dec | Clouds of Sils
Maria vr 14 nov | Die Frau des Polizisten vr 5 dec | Gemma Bovery wo
3 dec | Magic in the Moonlight wo 17
dec | A Most Wanted Man vr 28 nov |
Pride vr 12 dec | The Trip to Italy vr 21
nov | Zwei Leben wo 19 nov

Almere
k Corrosia Stad/Theater, Expo &

Film Stadhuisplein 2 | 036-521 5929
| corrosia.nl

Les choses de la vie do 4 dec, 20.00 |
Cinema Paradiso do 18 dec, 20.00 | A
Clockwork Orange do 27 nov, 20.00
k Het nieuwe filmhuis/De nieuwe
bibliotheek Stadhuisplein 101 |

036-548 6000 denieuwebiblio
theek.nl/hetnieuwefilmhuis

Bon Dieu! vr 28 nov en di 2 dec, 19.30
| wo 3 dec, 11.00 | Het diner za 13 dec,
14.00 | Dorsvloer vol confetti za 20
dec, 14.00 | Fading Gigolo vr 14 nov
en di 18 nov, 19.30 | wo 19 nov, 11.00
| Le grand cahier vr 21 nov en di 25
nov, 19.30 | wo 26 nov, 11.00 | Locke di 9 dec, 19.30 | wo 10 dec, 11.00
| St. Vincent vr 19 dec en di 23 dec,
19.30 | wo 24 dec, 11.00 | Under the

Skin vr 12 dec en di 16 dec, 19.30 | wo
17 dec, 11.00 | Winter Sleep di 30 dec,
19.30 | wo 31 dec, 11.00 | Nederland
leest | Een vlucht regenwulpen za 29
nov, 14.00

Alphen a/d Rijn
k Parkfilmhuis Cornelis Geellaan

2 (Park Rijnstroom) | 0172-493 737 |
parkfilmhuis.nl

Boyhood do 13 nov, za 15 nov en ma 17
nov, 20.30 | zo 16 nov, 14.30 | di 18 nov,
13.30 | Brozer di 23 dec, zo 28 dec en
ma 29 dec, 20.30 | di 30 dec, 13.30 |
Clouds of Sils Maria vr 28 nov, 21.30 |
zo 30 nov, di 2 dec en wo 3 dec, 20.30
| Dorsvloer vol confetti vr 28 nov,
19.30 | za 29 nov en ma 1 dec, 20.30
| zo 30 nov, 14.30 | The Fault in our
Stars do 20 nov en ma 24 nov, 20.30
| vr 21 nov, 21.30 | di 25 nov, 13.30 |
Gett, the Divorce Trial of Viviane
Amsalem do 11 dec, za 13 dec en ma 15
dec, 20.30 | vr 19 dec, 21.30 | Le grand
cahier vr 12 dec, 21.30 | zo 14 dec en
wo 17 dec, 20.30 | di 16 dec, 13.30 |
L’homme qu’on aimait trop za 22
nov, di 25 nov en do 27 nov, 20.30 | di
2 dec, 13.30 | Jimmy’s Hall vr 14 nov,
19.30 | zo 16 nov, di 18 nov en wo 19
nov, 20.30 | Kreuzweg vr 5 dec, 19.30
| za 6 dec en wo 10 dec, 20.30 | di 9
dec, 13.30 | Magic in the Moonlight
vr 14 nov, 19.30 | Maps to the Stars vr
12 dec, 19.30 | di 16 dec en zo 21 dec,

Rebel in Estland
Films uit Estland komen we in Nederland even vaak tegen als pin
guïns. Er is één uitzondering: het
werk van de in 1972 geboren Veiko
Ounpuu, wiens drie films EYE vertoont. Aanleiding is de première
van Ounpuu’s Free Range (2014).
De Estse regisseur belandde zeven
jaar geleden met zijn debuut Autumn Ball in het internationale
festivalcircuit. De tragikomedie
werd geselecteerd voor Venetië en
won ruim tien internationale prijzen. Ounpuu’s kracht ligt in het
vertalen van menselijke mistroostigheid en eenzaamheid in zwartkomisch absurdisme. In Autumn
Ball worstelen zes personages in
een naargeestige grauwe flat met
het leven en zichzelf. Van de één
loopt het huwelijk op de klippen,
de ander wordt niet gelukkig van
losse relaties. Treurig? Zeker, maar
Ounpuu vergeet nooit dat een tragikomedie twee kanten heeft. Hij is
geen snelle filmmaker, zodat het na
Autumn Ball drie jaar wachten was
op The Temptation of Saint Tony.
De tragikomedie gaat over een manager die in een crisis belandt. Niet
onbegrijpelijk, want zijn vrouw

duikt het bed in met anderen en op
zijn werk krijgt hij het bevel om alle
arbeiders te ontslaan. Het leidt bij
de manager tot zwartgallige visioenen over onder meer kannibalisme. Onder de oppervlakte stelt de
film een serieuze vraag: kunnen
kapitalisme en moraliteit samengaan of haalt kapitalisme in iedereen het slechtste naar boven? Met
zijn laatste film Free Range voert
Ounpuu een rebel op in de jaren
zestig. De twintiger kiest voor een

k Filmtheater De Lieve Vrouw

Lieve Vrouwestraat 13 | 033‑422
6555 | lievevrouw.nl | programma
wordt wekelijks aangevuld, zie
website

manplantsoen 10 | Informatie:
020-553 5151 | Reservering: 5535100
| debalie.nl

Premières | Bethlehem vanaf do 18
dec | Het nieuwe Rijksmuseum: de
film vanaf do 11 dec | Om de wereld in
50 concerten vanaf ma 24 nov | Nog
te zien | Qissa - The Tale of a Lonely Ghost | ‘89 terugblik op de revolu-

ramkoers als hij wordt ontslagen
als filmcriticus, omdat hij Terrence
Malicks Tree of Life een ‘nichterige’ film heeft genoemd. Voortaan
heeft hij overal schijt aan. Zo gaat
hij ervandoor met een oude vlam
als zijn vriendin zwanger is. Later
verdrinkt hij haar bijna in een badkuip omdat ze kritiek op zijn poëzie heeft. Als een uitgever een roman van hem wil uitgeven, weigert
hij dat, omdat hij dat ziet als een
verachtelijke commerciële activiteit. Moedige rebel of vervelende
egocentricus en narcist? De kijker
mag het zeggen.
eyefilm.nl

free range

tionaire golf van 1989 | Citizen Havel za 15 nov, 12.30 | Przypadek zo 16
nov, 16.30 | Tripping with Zhirinovsky za 15 nov, 18.00 | Duivelse dilemma’s | Geraakt di 18 nov, 20.00 | KennisCafé Cinema | Eternal Sunshine
of the Spotless Mind ma 17 nov, 22.15
| Het perspectief van de single | The
Big Lebowski wo 3 dec, 20.00 | First
Comes Love wo 19 nov, 20.00 | Gloria do 18 dec, 20.00 | IDFA in de Balie | Don’t Lose the Heart di 25 nov,
20.00 | Misconception vr 28 nov,
20.00 | My Beautiful Broken Brain do
27 nov, 20.00 | That Sugar Film wo
26 nov, 20.00
k Filmhuis Cavia Van Hallstraat

taires uit diverse competities wo 19
nov t/m zo 30 nov | Documentaire |
Het Chimpansee Complex zo 7 dec en
zo 14 dec, 11.00 | Nacht van de Wansmaak | zie nachtvandewansmaak.nl
vr 12 dec, 21.30
k Kriterion Roetersstraat 170 |

020‑623 1709 | kriterion.nl |
Raadpleeg de website voor het
volledige programma

Verwacht | Mr. Turner vanaf do 11 dec
| Trash vanaf za 29 nov | Whiplash
vanaf do 13 nov | Moderne Klassieker
| 4 Elements ma 24 nov, 22.00 | Grey
Gardens ma 17 nov, 22.00
k Melkweg Cinema Lijnbaans

gracht 234a | Info en reserveringen:
020-531 8181 | melkweg.nl

52-1 | 020-6811419 | filmhuiscavia.
nl | Aanvang: 20.30 | Films zijn
o.v.b.

The Broken Circle Breakdown do 11
dec en vr 12 dec | Dangerous Liaisons
za 27 dec | Ghost World do 4 dec en
vr 5 dec | Only Lovers Left Alive do 18
dec en vr 19 dec | Underground di 30
dec (+ Balkan Party) | Wristcutters
A Love Story zo 28 dec | French Tea
Matinee | Dangerous Liaisons zo 28
dec, 14.00 (vooraf
graag reserveren) | Young Peter Jackson Blood & Brains Nacht | Bad Taste ma 29 dec, 20.30 | Braindead ma
29 dec, 22.15
k Cinecenter Lijnbaansgracht 236

| 020-6236615 (vanaf 15.45) |
cinecenter.nl | Programmering is
onder voorbehoud

Verwacht | Une nouvelle amie | The
Salvation | Turner | White God | Nog
te zien | Mommy | Samba | Wild Tales
k Eye Filmmuseum IJpromenade 1

| 020-589 1400 | eyefilm.nl |
Raadpleeg de website voor het
complete programma

Premières | Mommy vanaf do 13 nov
| Still Life vanaf do 20 nov | Stray
Dogs vanaf do 20 nov | Veiko Õunpuu films | Autumn Ball, Free Range (voorpremière) en The Temptation
of Saint Tony zo 30 nov | The Royal
Opera House Live | L’elisir d’ amore
wo 26 nov, 20.15 | IDFA in EYE | wo 19
nov t/m zo 30 nov | Cinema Egzotik:
Camp Night | Starcrash + Infra Man
vr 14 nov | Amsterdam Art Weekend |
Video Art vr 28 nov, 20.30-22.00 (zie
ook amsterdamart.com)
k Het Ketelhuis Westergas

fabriekterrein | Pazzanistraat 4
(bioscoop) | Pazzanistraat 27
(filmcafé) | 020-684 0090 |
ketelhuis.nl

Premières | De Pinguïns van Madagascar vanaf do 4 dec | Gooische Vrouwen 2 vanaf do 4 dec | Marie Heurtin vanaf do 4 dec | Het Nieuwe Rijksmuseum - De film vanaf do
11 dec | Om de wereld in 50 concerten
vanaf do 27 nov | In Order of Disappearance vanaf do 11 dec | Mees Kees
op de Planken vanaf do 11 dec | Samba vanaf do 13 nov | Mr. Turner vanaf do 11 dec | Wiplala vanaf do 20 nov |
Nog te zien | Aanmodderfakker | Leviathan | Schimmenrijk | Filmjournalist Hans Beerekamp eert recent
overleden filmpersoonlijkheden met
fragmenten en mooie woorden zo 7
dec, 17.00 | VERS | Maandelijkse bijeenkomst voor en door nieuwe filmen televisiemakers ma 1 dec, 19.30 |
Psychoanalyse & Film | Amongst
Friends | De maandelijkse Sneak Preview met Personal Touch ma 17 nov
en ma 15 dec, 21.15 | Gay Film Night |
Praia do futuro di 18 nov | Deutsches
Kino | Eltern di 16 dec, 19.30 | Westen di 18 nov, 19.30 | IDFA | Het Ketelhuis vertoont Nederlandse documen-

Cave is op zijn manier groter dan
Faulkner, Robert
Johnson, Bob
Dylan, Leonard
Cohen en de profeten die de Bijbel
schreven. En hij is
gewoon bang voor
de dood. Het valt
in 20,000 Days in
elkaar als een bijna perfect rocknummer, misschien iets te gestileerd als Cave
er niet zou zijn met
zijn zieke gevoel
voor onderkoelde
humor.
Dana Linssen in de Filmkrant

20,000 Days on Earth do 13 nov,
21.30 | di 18 nov, 19.30 | wo 19 nov,
20:00 | The Proposition ma 24 nov,
22.00 | Sound and Chaos: The Story of BC Studio do 13 nov, 19.30 | Surf
City | met de films The Endless Summer, Step Into Liquid, Waverider en
korte film Jong geleerd za 15 nov en zo
16 nov, 15.00 | IDFA Melkweg | 22 t/m
29 met Austin To Boston (met o.a.
Ben Howard) | The Breath Of The Orchestra (over dirigent Frans Bruggen) | The Case Of The Three-Sided
Dream (over jazzmuzikant Rahsaan
Roland Kirk) | Dominguinhos (Braziliaanse accordionist) | Finding Fela
(over Fela Kuti) | Heaven Adores You
(over Elliot Smith) | Keep On Keepin’
On (over jazztrompettist Clark Terry)
| Nas: Time Is Illmatic | Paco de Lucia: A Journey (Spaanse flamencogitarist) | Paths Through The Labyrinth: Penderecki (Poolse avant-garde componist) | The Possiblities Are
Endless (over Edwyn Collins) | This
Lovely Shitty Life (over vrouwelijke
mariachi’s) | We Are Twisted Fucking
Sister | Who The Fuck Is Jett Rebel |
Wolflady (over Kovacs)
k The Movies Haarlemmerdijk 161

| 020-638 6016 | themovies.nl |
Raadpleeg de website voor het
programma

Verwacht (o.v.b.) | The Hobbit: The
Battle of the Five Armies vanaf wo 10
dec | The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 wo 19 nov (voorpremière) | Mommy vanaf do 13 nov | My Old
Lady vanaf do 27 nov | Une nouvelle
amie vanaf do 18 dec | Party Girl vanaf do 20 nov
k Rialto Ceintuurbaan 338 |

020‑676 8700 | rialtofilm.nl

Premières | Mommy vanaf do 13 nov
| Het nieuwe Rijksmuseum: de film
vanaf do 11 dec | Une nouvelle amie
vanaf do 18 dec | Party Girl vanaf do
20 nov | The Salt of the Earth vanaf do 4 dec | Still the Water vanaf do
20 nov | Stray Dogs vanaf do 20 nov |
White God vanaf do 4 dec | Klassiekers | Una giornata particolare di
18 nov en di 25 nov | M - eine Stadt
sucht einen Mörder di 16 dec | Paris,
Texas di 2 dec en di 9 dec | Podium |
Het nieuwe Rijksmuseum: de film
za 6 dec, 16.00 (maker aanwezig) |
Cracking the Frame | Fifi Howls from
Happiness wo 10 dec, 19.30 | Filmclub | Party Girl vr 14 nov, 11.00 | The
Salt of the Earth vr 12 dec, 11.00 | Feel
Good Sunday | Les femmes du 6ème
étage zo 14 dec, 11.00 | Sideways
zo 16 nov | The Spanish Film of the
Month | Hassan’s Way (El Rayo) vr 19
dec, 21.00 | Next | Entre les murs vr
12 dec, 19.00
k Studio/K Timorplein 62 | 020-

692 0422 | studio-k.nu | Raadpleeg
de website voor het reguliere
programma

The Skeleton Twins vanaf do 20 nov |
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Wintereditie Imagine:
bloederig sneeuwruimen
Wie griezelen over de al dan niet
Zwarte Piet na 5 december nog
even wil vasthouden, kan de dag
erna terecht in EYE voor Imagine
Limited Edition, de eendaagse
wintereditie van het Imagine Film
Festival. De organisatoren van het
festival van de fantastische film
vinden een jaar wachten op de volgende editie van hun festival te
lang. Met Imagine Limited Edition
herinneren ze de wereld weer even
aan hun festival. Te zien zijn op 6
december van 10 uur ’s morgens
tot middernacht zeven films,
waaronder de 4K restauratie van
Tobe Hoopers horrorklassieker
The Texas Chainsaw Massacre. Op
het programma staat ook de
Nieuw-Zeelandse mockumentary
What We Do in the Shadows, die
drie eeuwenoude vampiers in hun
dagelijks bloederige bestaan portretteert. Ze komen lastig aan
bloed, maar hun leven wordt nog
ingewikkelder als ze strijd moeten

leveren met een bende weerwolven. Ook te zien is de Noorse thrillerkomedie In Order of Disappearance, waarin een door vaste Lars
von Trier-acteur Stellan Skarsgård
gespeelde sneeuwruimer op bloedige wraakmissie gaat na de moord
op zijn zoon. De gewone man, die
nooit een wapen in handen heeft
gehad, zal niet rusten voordat alle
gangsters die met de dood van zijn
zoon te maken hebben, zijn opgeruimd. Tarantino is niet ver weg in
de komische geweldsspiraal.

Docu | Winter Nomads zo 7 dec, 17.15
| Kult | American Psycho wo 17 dec,
21.30 | Pi wo 19 nov, 21.30
k Pathé Tuschinski

museum zo 14 dec t/n wo 17 dec | Om
de wereld in 50 concerten vr 26 dec
t/m zo 28 dec en wo 31 dec | Party Girl
do 18 dec t/m za 20 dec, di 23 dec, wo
24 dec, zo 28 dec en di 30 dec | Pride do 13 nov t/m di 18 nov, do 20 nov,
vr 21 nov, zo 23 nov en ma 24 nov t/m
wo 26 nov | Schorum zo 7 dec (met
Whiskyproeverij) | St. Vincent do 27
nov t/m zo 30 nov | di 2 dec t/m zo 14
dec, di 16 dec t/m wo 24 dec en vr 26
dec t/m di 30 dec | Under the Skin
do 18 dec, za 20 dec t/m wo 24 dec
(ma 22 dec met nabespreking) | Een
vlucht regenwulpen zo 23 nov t/m
di 25 nov | Wakolda do 27 nov t/m za
29 nov en ma 1 dec t/m za 6 dec | Film
gemist?! | Zwei Leben elke ma in nov
| Movies that Matter | Children 404
di 9 dec | Filmclub | Coming Home
zo 30 nov | Of Horses and Man zo 28
dec (ontbijt vanaf 9:30, aanvang film
10:30) | Boek & Film | Een vlucht regenwulpen di 25 nov | Filmkrant.Live
| Mr. Turner di 23

Reguliersbreestraat 26-34 | 09001458 | pathe.nl | Raadpleeg de website voor het programma

k Filmtheater De Uitkijk

Prinsengracht 452 | 020-223 2416 |
uitkijk.nl | Raadpleeg de website
voor het volledige programma

To Catch a Thief vr 28 nov, 23.00 |
Der Tod der Maria Malibran wo 16
nov, 19.00 | Videodrome vr 21 nov,
23.00 | The Virgin Suicides vr 14 nov,
22.00 | Klassieker | The Cook, the
Thief, his Wife and her Lover zo 16
nov, zo 23 nov en zo 30 nov, 21.00

Apeldoorn
k Filmtheater/Podium Gigant

Nieuwstraat 377 | 055‑521 6346 |
gigant.nl

20.000 Days on Earth vr 26 dec t/m
zo 28 dec en di 30 dec | Aanmodderfakker wo 10 dec, do 11 dec, za 13 dec
t/m wo 17 dec | Bon Dieu! do 13 nov
t/m zo 16 nov, di 18 nov, wo 19 nov,
wo 26 nov en zo 30 nov | do 4 dec t/m
zo 7 dec, wo 10 dec t/m vr 12 dec, ma
15 dec, vr 26 dec, za 27 dec, ma 29
dec t/m wo 31 dec | Het chimpansee complex zo 21 dec en di 23 dec |
The Disappearance of Eleanor Rigby: Him & Her do 27 nov t/m zo 30 nov
| di 2 dec t/m ma 8 dec, wo 10 dec, do
11 dec, za 13 dec en zo 14 dec | Dorsvloer vol confetti ma 1 dec, ma 8 dec,
ma 15 dec, ma 22 dec en ma 29 dec |
Gemma Bovery do 13 nov t/m wo 19
nov | Gone with the Wind vr 26 dec |
Le grand cahier do 20 nov, vr 21 nov
en zo 23 nov t/m wo 26 nov | In jouw
naam do 20 nov t/m zo 23 nov, di 25
nov en wo 26 nov | Kreuzweg do 13
nov t/m wo 19 nov (di 18 nov met inleiding)| Leviathan do 13 nov, vr 14
nov, zo 16 nov t/m za 22 nov, ma 24
nov en wo 26 nov (ma 17 nov met nabespreking) | Locke do 20 nov t/m wo
26 nov | Mommy do 27 nov, vr 28 nov
en zo 30 nov | ma 1 dec, t/m zo 7 dec
en ma 9 dec t/m wo 11 dec | Mr. Turner do 11 dec t/m wo 24 dec en vr 26
dec t/m di 30 dec | Het nieuwe Rijks-

imaginefilmfestival.nl

what we do in the shadows

Arnhem
k Focus Filmtheater Korenmarkt

42 | 026‑442 4283 | focusarnhem.nl
| Raadpleeg verder de website voor
het volledige programma

Premières | Mommy vanaf do 13 nov
| Andrej Zvyagintsev - Russische
meester | The Banishment ma 17
nov, 19.00 | Elena ma 24 nov, 19.00 |
Nacht van de Wansmaak | vr 22 nov
| Het leven ging door | Houd de trein
in het oog zo 16 nov, 16.00 | La vita è
bella zo 23 nov, 16.00 | Movies that
Matter | Iranian wo 19 nov, 19.00 |
Cracking the Frame | Born to Fly wo
26 nov, 19.15

Bergen
k Fth CineBergen/Zwarte Schuur
Eeuwigelaan 7 | 072-589 6310 |
cinebergen.nl | Raadpleeg de website voor het programma

Borne
k Filmhuis Borne Marktstraat 23 |
Informatie/reserveren 074-265
7200 | kulturhusborne.nl

Het diner wo 17 dec (met diner vooraf)
| The Lunchbox wo 19 nov | Nebraska wo 26 nov | Omar wo 10 dec | What
Maisie Knew wo 3 dec (met inleiding)

Breda
k Chassé Cinema Claudius Prin

senlaan 8 | 076-530 3131 | chasse.nl

Premières | Gone with the Wind vanaf do 18 dec | In Order of Disappearance vanaf do 11 dec | Mommy vanaf
do 13 nov | Mr. Turner vanaf do 11 dec
| My Old Lady vanaf do 27 nov | Het
nieuwe Rijksmuseum: de film vanaf do 11 dec | Om de wereld in 50 concerten vanaf do 27 nov | The Salt of
the Earth vanaf do 4 dec | The Salvation vanaf do 18 dec | Still Life vanaf do 20 nov | Still the Water vanaf do 13 nov | Whiplash vanaf do 13
nov | White God vanaf do 4 dec | Boek
in Beeld | Gemma Bovery ma 15 dec |
Een vlucht regenwulpen ma 17 nov |
Cracking the Frame | Born to Fly ma
24 nov, 19.20 | Shields & Spear ma 15
dec, 19.20 | Gay Film Night | Praio do
futuro di 25 nov, 21.00 | Truth di 23
dec, 21.00 | Cinepremière | Une nouvelle amie wo 3 dec, 19.20 | Special
| Het chimpansee complex di 9 dec,
19.20 | Filmclub | do 11 dec, 9.30 | vr
12 dec, di 16 dec en wo 17 dec, 10.30 |
Friday Movie | Omar vr 28 nov, 16.00
| The Selfish Giant vr 12 dec en vr 19
dec, 16.00 | Zombie, the resurrection of Tim Zom vr 14 nov en vr 21 nov,
16.00 | Ontbijtfilm | zo 30 nov en zo
28 dec, 09.30 ontbijt en 10.45 film |
Filmkrant Live | Mommy di 18 nov,
19.20 (met inleiding) | White God ma
8 dec, 19.20 (met inleiding)

Bussum
k Filmhuis Bussum Brediusweg 1 |

035-693 8694 | filmhuisbussum.nl

20.000 Days on Earth vr 5 dec, 19.00
| za 6 dec, 21.30 | di 9 dec, 20.00 | 3
Coeurs do 18 dec, za 20 dec en za 27
dec, 18.45 | vr 19 dec, 11.00 en 19.00
| zo 21 dec, 20.30 | vr 26 dec, 14.00

Children 404 in Movies
that Matter On Tour

Assen
k Bioscoop De Nieuwe Kolk

Weiersstraat 1 | 088-012 8560 |
asserfilmliga.nl | Aanvang: 20.30

Begin Again ma 8 dec en di 9 dec | Le
grand cahier ma 24 nov en di 25 nov
| The Homesman ma 15 dec en di 16
dec | Magic in the Moonlight ma 1
dec en di 2 dec | Trip to Italy ma 17 nov
en di 18 nov

| zo 28 dec en di 30 dec, 20.00 | di
30 dec, 14.30 | Aanmodderfakker
vr 5 dec, 11.00 | za 6 dec, 19.00 | zo 7
dec, 16.00 | wo 10 dec, 20.30 | Araf
do 27 nov, 21.15 | vr 28 nov, 18.45 | za
29 nov, 21.30 | ma 1 dec, 20.30 en di
2 dec, 20.00 | Blind do 27 nov, 19.00
| vr 28 nov, 21.30 | za 29 nov, 18.45 |
zo 30 nov, 15.45 | wo 3 dec, 20.30 |
Boyhood vr 14 nov, 11.00 | za 15 nov,
15.45 | zo 16 nov, 20.00 | wo 19 nov,
14.30 | do 20 nov, 20.45 | vr 21 nov,
21.00 | za 22 nov, 15.20 | The Disappearance of Eleanor Rigby: Him &
Her vr 14 nov en vr 28 nov, 10.45 | za 15
nov, 14.45 | zo 16 nov, vr 21 nov en za
29 nov, 15.15 | di 18 nov, ma 24 nov en
ma 1 dec, 20.00 | za 22 nov, 15.00 | zo
23 nov, 19.45 | Dorsvloer vol confetti za vr 14 nov, 15.45 | di 18 nov, 14.15
| vr 21 nov en za 22 nov, 19.00 | wo 26
nov, 20.30 | Gemma Bovery do 13 nov
en vr 14 nov, 21.30 | di 18 nov, 14.00 |
Gooische Vrouwen 2 do 4 dec, vr 12
dec en za 13 dec, 19.00 | do 4 dec, vr
5 dec, do 18 dec en zo 20 dec, 21.30 |
vr 5 dec, zo 14 dec, za 20 dec en za 27
dec, 16.00 | za 6 dec rn vr 19 dec, 18.45
| zo 7 dec, vr 12 dec en zo 28 dec, 15.45
| ma 22 dec, 20.30 | wo 24 dec, 14.30
| Hollywood Banker do 13 nov, 21.15 |
vr 14 nov, 19.00 | za 15 nov, 21.30 | The
Hundred-Foot Journey vr 5 dec, 10.45
en 18.45 | za 6 dec en vr 12 dec, 16.00
| wo 10 dec, 20.00 | za 13, 21.15 | ma
15, 20.30 | di 16, 14.15 | Infiltrant do 13
nov, 19.00 | vr 14 nov, 21.15 | za 15 nov,
18.45 | zo 16 nov en wo 19 nov, 20.30 |
Leviathan vr 5 dec en vr 12 dec, 21.15 |
za 6 dec, 15.45 | zo 7 dec en wo 17 dec,
20.00 | do 11 dec en za 13 dec, 21.30 |
Mommy ma 1 dec, zo 14 dec, di 16 dec,
ma 22 dec en di 23 dec, 20.00 | do 11
dec, do 18 dec, vr 19 dec en za 20 dec,
21.15 | za 13 dec, vr 19 dec en zo 21 dec,
15.45 | A Most Wanted Man do 13 nov
en vr 14 nov, 18.45 | za 15 nov, 21.15 |
ma 17 nov en ma 24 nov, 20.30 | vr 21
nov, 11.00 en 21.30 | za 22 nov, 21.00
| zo 23 nov, 15.45 | wo 26 nov, 14.30 |
Het nieuwe Rijksmuseum: de film do
11 dec, 18.45 | za 13 dec en zo 28 dec,
16.00 | di 16 dec en wo 31 dec, 14.00
| vr 10 dec, 10.45 | za 20 dec, 15.45 |
zo 21 dec en vr 26 dec, 20.00 | Party
Girl vr 26 dec en zo 28 dec, 20.00 | za
27 dec, 21.15 | ma 29 dec, 20.00 | Pride do 27 nov, vr 12 dec en za 13 dec,
18.45 | vr 28 nov en vr 5 dec, 15.45 | vr
28 nov, za 29 nov en za 6 dec, 21.15 |
za 29 nov, 16.00 | zo 30 nov, 20.00 | zo
7 dec, zo 14 dec en wo 17 dec, 20.30 |
wo 14 dec, 14.30 | vr 12 dec, 11.00 | St.
Vincent do 11 dec, do 18 dec en za 20

Het leven voor tieners is niet altijd
even gemakkelijk. Voor LHBT(Lesbisch, Homo-, Bi-, en Transgender)jeugd in Rusland is het
sinds Poetins ‘anti-homowet’ uit
2013 een ware overlevingsstrijd.
Ouders, leraren en psychologen
bieden geen veilige haven voor

advertorial

deze jongeren: zij riskeren zelfs een
boete wanneer ze hen de helpende
hand bieden. Children 404 is een
online platform waar de tieners
hun verhaal kwijt kunnen. Aan de
hand van anonieme interviews en
videodagboeken toont de gelijknamige documentaire de stelselmatige discriminatie, het onbegrip en
de vernederingen die de jonge homo’s en lesbo’s voor hun kiezen
krijgen. In december brengt Movies that Matter On Tour Children
404 naar filmtheaters door heel
Nederland. De film wordt vertoond
in combinatie met een inleiding of
nagesprek.
moviesthatmatter.nl

dec, 19.00 | vr 12 dec, 10.45 | vr 12 dec
en vr 19 dec, 21.30 | wo 17 dec, 14.30 |
vr 19 dec en zo 21 dec, 16.00 | Wakolda do 27 nov, 21.30 | vr 28 nov, 11.00
en 19.00 | za 29 nov, 19.00 | zo 30 nov,
16.00 | wo 3 dec, 14.45 | Wild Tales
do 20 nov, 19.00 en 21.30 | vr 21 nov,
15.45 en 18.45 | za 23 nov en vr 28 nov,
16.00 | di 25 nov en wo 3 dec, 20.00
| zo 30 nov, 20.30 | Winter Sleep vr
14 nov, 15.15 | zo 16 nov, 15.00 | ma 17
nov en wo 26 nov, 20.00 | za 22 nov,
18.45 | zo 23 nov, 19.30 | Nederland
leest | Een vlucht regenwulpen wo 19
nov, 20.00 | Opera | Die Zauberflöte
ma 8 dec, 14.00 | Klassiekers | Gone
with the Wind za 27 dec, 13.30 | ma
29 dec, 19.30 | Sunset Boulevard zo
14 dec, 15.45 | ma 15 dec, 20.00 | Double Feature | za 27, 19.00 | Centrum
voor Jeugd en Gezin | Midden in de
winternacht di 30 dec, 14.45 | Sneak
Preview | Verrassende voorpremière
elke di, 20.30

Als er al een mogelijkheid tot verandering in hem
ontluikt, is dat
niet door een innerlijke drang
maar door de acties van anderen:
ex-vriendinnen,
nieuwe vriendinnen, zus, ouders.
Dat maakt van
Thijs — hoe amusant het ook is om
hem te volgen —
een nogal hol vat,
en maakt van Telefilm Aanmodderfakker niet het
generatieportret
dat het ook had
kunnen zijn.
Mariska Graveland in de
Filmkrant

Capelle a/d IJssel
k Isalatheater Stadsplein 5 | 010458 6300 | isalatheater.nl |
Aanvang: 20.00

Dorsvloer vol confetti di 25 nov |
L’homme qu’on aimait trop di 18
nov | The Railway Man vr 28 nov en
do 4 dec

Delft
k Filmhuis Lumen Doelenplein 5 |
015‑214 0226 | filmhuis-lumen.nl |
Raadpleeg de website voor de
exacte data en tijden

Broos ma 9 dec | Brozer vanaf do 4
dec | Clouds of Sils Maria vanaf do
18 dec | Gett: The Trial of Viviane
Amsalem vanaf do 13 nov | Gone with
the Wind ma 29 dec | Leviathan vanaf do 11 dec | Locke vanaf do 25 dec
| Mr. Turner vanaf do 25 dec | Nena
vanaf do 11 dec | Under the Skin vanaf do 11 dec | Wild Tales vanaf do 25
dec | Winter Sleep vanaf do 27 nov |
38CC Repeat | Django Unchained wo
19 nov | Movies that Matter | Children 404 do 4 dec | Iranian do 13 nov
| Film met live muziek | Berlin: Die
Sinfonie der Grosstadt za 15 nov |
Nederland leest | Een vlucht regenwulpen ma 17 nov (met lezing) | Deutsches Kino | Eltern do 11 dec | Westen
do 20 nov, 19.30 | Klassieker | Sunset Boulevard ma 16 dec | Australian
Film Festival Delft | The Darkside vr
21 nov, 19.30 | Galore za 22 nov, 21.30
| Healing zo 23 nov, 19.30 | The Infinite Man za 22 nov, 17.15 | Lasseter’s
Bones zo 23 nov, 17.00 | Kort Delfts |
5 korte films van jonge Delftse regisseurs vr 12 dec | Europese dag van de
korte film | zo 21 dec | Kerstbrunch
& Film | vr 26 dec | Last Minute Lumen | Bezoekers kiezen hun favoriete
films wo 31 dec

Den Bosch
k Verkadefabriek Boschdijkstraat

45 | 073-681 8160 | verkadefabriek.
nl | Raadpleeg de website voor het
programma

Premières | Het Chimpansee Complex vanaf zo 7 dec | Coming Home
vanaf do 18 dec | In Order of Disappearance vanaf do 11 dec | Mommy vanaf do 13 nov | Mr. Turner vanaf do 11 dec | Het nieuwe Rijksmuseum: de film vanaf zo 14 dec | Une nouvelle amie vanaf do 18 dec | Party Girl
vanaf do 20 nov | The Salt on Earth
vanaf do 4 dec | The Salvation vanaf do 18 dec | Samba vanaf do 13 nov
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Rialto in december

advertorial

12 december 11.00 | Rialto Filmclub
#3 | The Salt of the Earth | De film is

the salt of the earth

Rialto podium

3 december 20.00 | debalie@rialto

| The Salt of the Earth (Wim Wenders en Juliano Ribeiro Salgado) |

| Whiplash vanaf do 13 nov | You’re not You vanaf do 18 dec | FilmOntbijt | Een smakelijk déjeuner gevolgd
door een bijzondere film zo 11.00 ontbijt en 12.00 film | Sneak Preview
| Verrassende voorpremière elke di,
21.15 | Hitchcock | To Catch a Thief
di 25 nov, 21.00 | Psycho di 18 nov,
21.00 | Movies that Matter | Children
404 zo 14 dec, 15.00 | Filmcursussen | Déjà vu do 20 nov, do 4 dec en do
18 dec, 19.30 | Film & Psychiatrie ma
17 nov, 19.45 | Alledaagse psychologie in film wo 19 nov, 19.45 | Film & Filosofie 2: Eyeopeners wo 26 nov en wo
10 dec, 19.30

Den Haag
k Filmhuis Den Haag Spui 191 |

070‑365 6030/345 9900 | film
huisdenhaag.nl | Raadpleeg de
website voor het volledige
programma

Premières | Gone with the Wind vanaf do 18 dec | In Order of Disappearance vanaf do 11 dec | Mr. Turner
vanaf do 11 dec | Het nieuwe Rijksmuseum: de film vanaf do 11 dec |
Une nouvelle amie vanaf do 18 dec |
The Salt of the Earth vanaf do 4 dec |
The Salvation vanaf do 18 dec | Silent
Ones vanaf do 11 dec (zo 14 dec met
Q&A met regisseur) | White God vanaf

de projecten van de fotograaf
wordt een persoonlijk en indrukwekkend verhaal getoond van de
maker en zijn werk. Voorafgaand
aan deze voorpremière verdiepen
wij ons in documentaire fotografie.
In hoeverre verdringt journalistieke fotografie de documentaire variant? In welke mate moet de fotograaf betrokken zijn bij datgene dat
gefotografeerd wordt? De Balie en
Rialto slaan de handen ineen om in
aanwezigheid van deskundigen de
bezoeker verdieping in deze materie te verschaffen en zo de kijkervaring te verrijken.

Documentaire over de Braziliaanse
fotograaf Sebastião Salgado. Aan
de hand van de beeldschone foto’s
afkomstig uit vele wereldberoem-

ook te zien in de Filmclub. Het lidmaatschap kost nu € 48,–; zes
films met inleiding, inclusief koffie
en versnapering.
www.rialtofilm.nl

do 4 dec | Cinépremières | Une nouvelle amie zo 7 dec (met Q&R in het
Frans) | Sneak Preview | Verrassende
voorpremière ma 8 dec en ma 22 dec
| Amongst Friends | Luxe sneakpreview ma 15 dec | Movies that Matter
on tour | Children 404 zo 14 dec
k Nutshuis Riviervismarkt 5 |

20.000 Days on Earth do 11 dec t/m
ma 15 dec | Aanmodderfakker do 18
dec t/m ma 22 dec | Manuscripts
Don’t Burn do 20 nov t/m ma 24 nov |
Pride do 4 dec t/m ma 8 dec | St Vincent vr 26 dec t/m ma 29 dec | The
Trip to Italy do 13 nov t/m ma 17 nov |
Winter Sleep do 27 nov t/m ma 1 dec

4 Months 3 Weeks & 2 Days wo 26
nov, 20.00 | The Garden wo 19 nov,
20.00 | Kapringen wo 3 dec, 20.00 |
Eastern Neighbours Film Festival |
The Agreement za 15 nov, 19.30 (met
nabespreking) | Cornered + Ukraine_
Voices vr 14 nov, 19.30 | Family Meals
do 13 nov (met vooraf een 3-gangen
diner ‘Balkan’s Finest Delights’, 18.30)
| Happily Ever After za 15 nov, 21.30
(met na afloop workshop) | Winternachtfeestje | Highlight van het Eastern Neighbours Film Festival met
gluhwein en een houtvuurtje wo 10
dec, 20.00
k Pathé Buitenhof

Deventer

070-345 9090 | nutshuis.nl

Buitenhof 20 | 0900-1458 | pathe.
nl | Raadpleeg de website voor het
programma

Den Helder
k Cinema 7skoop Julianaplein 43 |

0223‑610 941 | cinema7skoop.nl |
Aanvang: 20.30

k Filmhuis De Keizer Keizerstraat
78 | 0570‑618 822 | filmhuisde
keizer.nl

20.000 Days on Earth vanaf vr 5 dec
| 3 Coeur vr 14 nov, 14.00 | di 18 nov en
wo 19 nov, 17.45 | Aanmodderfakker
vanaf vr 19 dec | Dorsvloer vol confetti vanaf vr 12 dec | Free Range vanaf vr 19 dec | Gemma Bovery vr 28
nov, 14.00 | za 29 nov, 21.30 | zo 30
nov, 16.45 | di 2 dec, 20.30 | wo 3 dec,
17.45 | Joyeux Noël vanaf za 20 dec |
Leviathan vanaf do 27 nov | Mommy do 13 nov, zo 16 nov, di 18 nov, do
20 nov, vr 21 nov, ma 24 nov en wo 26
nov, 20.00 | vr 14 nov, za 15 nov en za
22 nov, 19.30 | di 18 nov en di 25 nov,
14.00 | wo 19 nov en di 25 nov, 17.15 |
zo 23 nov, 16.15 | Mr. Turner vanaf do
11 dec | Het nieuwe Rijksmuseum: de
film vanaf do 11 dec | Om de wereld in
50 concerten vanaf do 27 nov | Samba do 13 nov, zo 16 nov, di 18 nov, wo

Kunstfilmpjes in Amsterdam
In het weekend van 27 t/m 30 november verandert Amsterdam in
een internationaal georiënteerd
ontmoetingscentrum voor veelbelovende en gerenommeerde kunstenaars, liefhebbers en professionals. Anders gezegd: het is dan
weer tijd voor de derde editie van
de kunstmanifestatie Amsterdam
Art Weekend. Er wordt aan meegedaan door galeries, musea, kunstinstituten, theaters en kunstenaarswerkplaatsen. Er zijn exposities, performances, debatten en er
is werk te zien van residentkunstenaars van de Rijksakademie en De
Ateliers. Bijzonder is RijksakademieOpen en De Ateliers Open Studio’s: belangstellenden kunnen
een kijkje nemen in de werkplaatsen van de Akademie en De Ateliers
en met jonge kunstenaars spreken.
Ook film ontbreekt niet in Amsterdam Art Weekend. In samenwer-

king met het IDFA is in EYE het
programma Paradocs te zien. Het
bestaat uit drie deelprogramma’s
van thematisch geordende kunstfilms, die door Amsterdamse galeries, de Rijksacademie en De Ateliers ter beschikking zijn gesteld.
‘The artist is present’ is een van de
onderdelen. Het bestaat uit drie
filmpjes: Basement (een loop van
Erik van Lieshout), Full Moon van
Rumiko Hagiwara en Chairman

true finn

19 nov, do 20 nov en di 25 nov, 20.30
| vr 14 nov, za 15 nov, vr 21, za 22, vr 28
en za 29, 21.15 | ma 17, 20.00 | di 18, wo
26 en wo 3 dec, 17.15 | zo 23, 16.45 | zo
30 nov, 16.15 | St. Vincent vr 14 nov di
18 nov, 14.30 | vr 14 nov, za 15 nov en
za 22 nov, 19.00 | zo 16 nov, 16.45 | wo
19 nov en zo 23 nov, 20.00 | vr 21 nov,
14.00 | di 25 nov en wo 26 nov, 17.45 |
Wakolda vr 21 nov en di 25 nov, 14.30
| vr 21 nov, 19.00 | zo 23 nov en wo 26
nov, 20.30 | Wild Tales vanaf do 4 dec
| Klassiekers | Il Conformista ma 1
dec en ma 8 dec | Sunset Boulevard
ma 15 dec en ma 22 dec | Sneak Preview | Verrassende voorpremière di
9 dec | Horrornacht | Nacht van de
Wansmaak za 13 dec | Boek & Film |
Dorsvloer vol confetti zo 14 dec | Gay
Film Night | Truth di 23 dec | Humorfestival | Aanmodderfakker vanaf vr
26 dec | Antboy 7+ vanaf vr 26 dec |
Bon Dieu! vanaf vr 26 dec | Free Range vanaf za 27 dec | What We Do in
the Shadows vanaf do 25 dec | Cinema Curioso | ma 29 dec | Korte Film
Poule | Humor di 30 dec
k De Kleine Keizerin/Openbare
Bibliotheek Brink 70 | 0570-675

700 | obdeventer.nl/dekleine
keizerin

Themafilms | raadpleeg de website
voor het programma | Keuzefilm COC
| elke eerste en laatste vrijdag van
de maand gratis toegang voor leden
Openbare Bibliotheek en leden van
het filmhuis De keizer

Diemen
k Filmtheater De Omval Ouddie
merlaan 104 | 020-600 1897 |
theaterdeomval.nl | Aanvang:
20.00

Clouds of Sils Maria do 20 nov en di
25 nov | Interstellar do 18 dec | Maps
to the Stars do 13 nov en di 18 nov |
Nena do 11 dec en di 16 dec | di 16 dec
ook 14.00 | Samba do 4 dec en di 9
dec | di 9 dec ook 10.30 | Under the
Skin do 27 nov en di 2 dec | Film &
Ontbijt | Clouds of Sils Maria zo 23
nov, 10.30 | Samba zo 7, 10.30

Doesburg
k Filmhuis | Het Meulenhuus

Bergstraat 48 | 0313‑482 336 |
filmhuis-doesburg.nl | Raadpleeg
de website voor het volledige programma

Like Father Like Son zo 23 nov en wo
26 nov, 20.00 | Philomena zo 16 nov
en wo 19 nov, 20.00

van Paulien Oltheten. Het tweede
deelprogramma heeft als titel
‘Going Mental’ en bevat filmpjes
van onder meer Ansuya Blom en
Goeun Bae. Het derde deelprogramma bevat onder de titel ‘Epic
Folkore’ drie filmpjes: Lament,
Song for Transitions (Mathilde ter
Heijne), True Finn (Yael Bartana)
en The Sophisticated Neanderthal
Interview (Nathaniel Mellors).
amsterdamart.com

Doetinchem
k Filmhuis/Gruitpoort Hofstraat 2
| 0314-340 943 | gruitpoort.nl

De 100-jarige man die uit het raam
klom en verdween za 27 dec, ma 29
dec en di 30 dec, 20.30 | di 30 dec,
14.00 | Dorsvloer vol confetti do 20
nov, za 22 nov, ma 24 nov en di 25 nov,
20.30 | di 25 nov, 14.00 | Le grand cahier do 4 dec, za 6 dec, ma 8 dec en
di 9 dec, 20.30 | di 9 dec, 14.00 | Jimmy’s Hall do 27 nov, za 29 nov, ma 1
dec en di 2 dec, 20.30 | di 2 dec, 14.00
| A Most Wanted Man do 13 nov, za 15
nov, ma 17 nov en di 18 nov, 20.30 | za
15 nov, 16.30 | di 18 nov, 14.00 | Nena
do 18 dec, za 20 dec, ma 22 dec en di
23 dec, 20.30 | di 23 dec, 14.00 | Pride
do 11 dec, za 13 dec, ma 15 dec en di 16
dec, 20.30 | di 16 dec, 14.00

Dordrecht
k Cinema The Movies Nieuwstraat

60-62 | info & reserveren: 078-720
077 (vanaf 11.00) | themovies
dordrecht.nl | Raadpleeg de website
voor het programma

Eindhoven
k Pathé Eindhoven Dommelstraat
27 | 0900-1458 | pathe.nl |
Raadpleeg de website voor het
programma
k Plaza Futura/Natlab Kastanje
laan 500 | 040‑294 6848 | natlab.
nl | Raadpleeg de website voor het
volledige programma

Stray Dogs is
ogenschijnlijk minimalistisch en
contemplatief,
maar het is een
film die zoemt en
zindert van emotie en lading. Tsai
schuwt de zware
kanten van het bestaan niet, het ondermaanse houdt
ons gevangen in
die eeuwige cyclus van wederkeer. Maar film levert bij hem het
inzicht dat nodig
is om te begrijpen
waarom we in lijden gevangen zijn.
Dana Linssen in de Filmkrant

Coming Home vanaf do 18 dec | In Order of Disappearance vanaf do 11
dec | Marie Heurtin vanaf do 4 dec |
Mommy vanaf vanaf do 13 nov | Mr.
Turner vanaf do 11 dec | My Old Lady
vanaf do 27 nov | Une nouvelle amie
vanaf do 18 dec | Party Girl vanaf do
20 nov | The Riot Club vanaf do 4 dec
| The Salt of the Earth vanaf do 4 dec
| The Salvation vanaf do 18 dec | Silent Ones vanaf za 13 dec | Solan en
Ludwig en de sneeuwmachine vanaf wo 3 dec | Still The Water vanaf do
20 nov | Still Life vanaf vanaf do 20
nov | Whiplash vanaf vanaf do 13 nov |
White God vanaf do 4 dec

Emmen
k Filmhuis Emmen Westeinde 70 |
0591-668 250 | filmhuisemmen.nl

Kreuzweg ma 1 dec, 20.15 | wo 3 dec,
19.00 | Manuscripts don’t Burn ma
8 dec, 20.15 | wo 10 dec, 19.00 | Maps
to the Stars ma 24 nov, 20.15 | wo 26
nov, 19.00 | A Most Wanted Man ma
17 nov, 20.15 | wo 19 nov, 19.00 | Nena
ma 15 dec, 20.15 | wo 17 dec, 19.00

Goes
k ’t Beest Beestenmarkt 3 | 0113‑
228 142 | tbeest.nl | Aanvang: 20.30
Clouds of Sils Maria do 27 nov en vr
28 nov | Dorsvloer vol confetti do 13
nov t/m za 15 nov, di 18 nov en wo 19
nov | A Most Wanted Man do 20 nov
en za 22 nov | Sin City 2: A Dame to
Kill For di 25 nov en wo 26 nov | Een
vlucht regenwulpen vr 21 nov

Gouda
k Filmhuis Lethmaetstraat 45 |
0182‑522 200 | filmhuisgouda.nl

Blind vr 21 nov, 15.30 | ma 24 nov,
20.30 | vr 28 nov en za 29 nov, 19.00
| Bon Dieu! do 18 dec en zo 21 dec,
20.30 | vr 19 dec en za 27 dec, 21.45 |
vr 26 dec, 15.30 | zo 28 dec, 11.00 | di
30 dec, 14.00 | Il Conformista di 2 dec
en wo 10 dec, 20.30 | zo 7 dec, 11.00 |
zo 14 dec, 16.00 | Dorsvloer vol confetti vr 14 nov, 15.30 | za 15 nov en vr
28 nov, 21.45 | zo 16 nov, 11.00 | ma
17 nov, wo 19 nov, zo 23 nov en di 25
nov, 20.30 | vr 21 nov, 19.00 | zo 30
nov, 11.00 | Leviathan do 4 dec, ma
8 dec en di 16 dec, 20.30 | vr 5 dec,
21.45 | zo 14 dec, 11.00 | My Old Lady
do 11 dec, zo 14 dec en di 23 dec, 20.30
| za 13 dec en za 20 dec, 19.00 | di 16
dec, 14.00 | Nena vr 14 nov, 19.00 | zo
16 nov en di 18 nov, 20.30 | vr 21 nov,
21.45 | Om de wereld in 50 concerten
vr 12 dec, 15.30 | vr 19 dec, 19.00 | zo
21 dec, 11.00 | di 23 dec, 14.00 | zo 28
dec, 16.00 | Pride vr 5 dec, 15.30 | za 6
dec en vr 12 dec, 19.00 | zo 7 dec, 16.00
| di 9 dec en wo 17 dec, 20.30 | za 13
dec, 21.45 | Qissa: The Tale of a Lonely Ghost do 13 nov, 20.30 | za 15 nov,
19.00 | di 18 nov, 14.00 | Sagrada: El
misteri de la creació do 20 nov en wo
26 nov, 20.30 | za 18 nov en za 25 nov,
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Opera in de bioscoop
Zullen we naar de bioscoop gaan?
Ja, ik heb wel weer eens zin in een
opera. Rare dialoog? Helemaal
niet, want bioscopen ontwikkelen
zich steeds meer tot brede culturele vertoningsplekken. In Pathé
kunnen we al een paar jaar naar
live-uitzendingen van operavoorstellingen van de New Yorkse Metropolitan Opera, maar voor aria’s
kunnen we nu ook naar bijna dertig
andere bioscopen in het land. Misschien gestimuleerd door het succes van de operavoorstellingen in
Pathé nam Jac. Goderie, in het verleden presentator van filmprogramma’s op tv en Pathé-programmeur, het initiatief voor
live-uitzendingen van opera’s en
balletten van het Londense Royal
Opera House. In het lopende seizoen staan onder meer de opera’s
Der fliegende Höllander, La bohème, Het Zwanenmeer en Rise and
Fall of the City of Mahagonny op

het programma. De reeks opent 1
december met L’elisir d’ amore, de
komische opera van Donizetti over
liefde op het platteland. Sopraan
Lucy Crowe speelt en zingt een gedistingeerde dorpsvrouw die
wordt aanbeden door een knappe,
maar verlegen man, vertolkt door

21.45 | zo 23 nov, 11.00 | St. Vincent
do 27 nov en zo 30 nov, 20.30 | vr 28
nov, 15.30 | za 29 nov, 21.45 | di 2 dec,
14.00 | vr 5 dec, 19.00 | za 6 dec, 21.45
| Wakolda ma 1 dec, wo 3 dec, zo 7 dec
en ma 15 dec, 20.30 | di 9 dec, 14.00 |
vr 12 dec, 21.45 | Wild Tales za 20 dec
en vr 26 dec, 21.45 | ma 22 dec, wo 24
dec, zo 28 dec en di 30 dec, 20.30 |
za 27 dec, 19.00 | Winter Nomads vr
19 dec, 15.30 | zo 21 dec, 16.00 | vr 26
dec, 19.00 | ma 29 dec, 20.30 | Zwei
Leben vr 14 nov, 21.45 | zo 16 nov,
16.00 | Architectuur Film Festival
| Garbage Warrior za 22 nov, 19.00 |
Kleiburg, de laatste Bijlmerflat zo
23 nov, 16.00 | Lucien Hervé: Photographe Malgré Lui zo 23 nov, 14.00
| Manufactured Landscapes za 22
nov, 21.45 | Sagrada: El misteri de la
creació zo 23 nov, 11.00

050‑313 4681 | vera-groningen.nl |
Aanvang: 21.00

Groningen
k Groninger Forum Hereplein 73 |

050-312 0433 | groningerforum.nl |
Raadpleeg de website voor exacte
data en aanvangstijden

Nieuwe films | Gone with the Wind
vanaf do 18 dec | In Order of Disappearance vanaf do 11 dec | Mommy
vanaf do 13 nov | Mr. Turner vanaf do
11 dec | Une nouvelle amie vanaf do 18
dec | Party Girl vanaf do 20 nov | Reis
om de wereld in 50 concerten vanaf do 27 nov | Still Life vanaf do 20
nov | Still the Water vanaf do 20 nov |
Whiplash vanaf do 13 nov | White God
vanaf do 4 dec | Boek & Film | Dorsvloer vol confetti do 18 dec (met inleiding) | Een vlucht regenwulpen
do 27 nov (met inleiding) | Groningse Nieuwe #55 | De brom zo 16 nov |
Cine-club | 3 Coeurs ma 1 dec | Gemma Bovary ma 17 nov | La grande illusion ma 15 dec | Cinemadiner | Another Year wo 19 nov | The Big Lebowski wo 17 dec | Royal Opera House
live | Alice in Wonderland di 16 dec |
L’elisir d’amore wo 26 nov | Docs | La
cour de Babel wo 26 nov | IDFA Groningen | za 29 nov en zo 30 nov | Italiafilm | Romanzo Criminale di 9 dec
(met inleiding)
k Pathé Groningen Gedempte

Zuiderdiep 78 | 0900-1458 | pathe.
nl | Raadpleeg de website voor het
programma
k Vera Zienema Oosterstraat 44 |

de operaster Vittorio Grigolo. Op
16 december kunnen we naar de
live-streaming van het ballet Alice’s Adventure in Wonderland, een
bewerking door Christopher
Wheeldons van Lewis Carrolls
kinderklassieker. Uiteraard komen
ze allemaal langs in deze verbeelding van Carrolls droomwereld:
van de gekke hoedenmaker tot het
witte konijn en de hartenkoningin.
rohcinema.nl

Lisse

16.00 | vr 19 dec, vr 2 jan en za 3 jan,
20.15 | Maps to the Stars do 27 nov
en vr 28 nov, 20.15 | A Most Wanted
Man za 29 nov, wo 3 dec en do 4 dec,
20.15 | Una via a Palermo za 22 nov
en wo 26 nov, 20.15 | Under the Skin
vr 12 dec, za 13 dec, wo 17 dec en do 18
dec, 20.15 | Zwei Leben do 13 nov en
za 15 nov, 20.15 | Boek & Film | Een
vlucht regenwulpen do 20 nov, 20.15
| vr 21 nov, 16.00 |
Kerstklassieker | It’s a Wonderful
Life za 20 dec en za 27 dec, 19.30

k Filmhuis/Cultureel Centrum
’t Poelhuys Vivaldistraat 4 |

0252‑213 458 | filmhuis-lisse.nl |
Aanvang: 20.30

De 100-jarige man die uit het raam
klom en verdween di 25 nov | The
Fault in Our Stars vr 14 nov | The
Keeper of Lost Causes di 18 nov

Maastricht
k Lumière Bogaardenstraat 40b |

Hilversum

043‑321 4080 | lumiere.nl |
Raadpleeg de website voor het
volledige programma

k Filmtheater Herenplein 5 | 035‑

623 5466 | filmtheaterhilversum.nl
| Raadpleeg de website voor het
programma

Hoogeveen
k Luxor-Theater JT Hoogeveen,

van Echtenplein | 0528-234 000 |
filmhuishoogeveen.nl | Aanvang:
20.15

rise and fall of the city of mahagonny

Surf Documentaire | The Old, the
Young & the Sea di 18 nov | Deutsches Kino | Eltern ma 1 dec | Westen di 25 nov | Movies that Matter
| Children 404 di 9 | Theo van Gogh
Special | Interview di 16 dec (met lezing)

Haarlem
k Filmschuur Lange Begijnestraat
9 | 023-517 3910 | filmschuur.nl |
Raadpleeg de website voor het
complete programma

Verwacht | Mommy vanaf do 13 nov |
Om de wereld in 50 concerten vanaf
do 27 nov | The Salt of the Earth vanaf do 4 dec | Still the Water vanaf do
20 nov | Whiplash vanaf do 13 nov |
White God vanaf do 4 dec | Klassiekers | Gone with the Wind ma 22 dec
(met inleiding) en ma 29 dec, 19.00 |
Sunset Boulevard ma 8 dec en ma 15
dec, 19.00 | Een vlucht regenwulpen
ma 1 dec, 19.00 | Film & Lezing | Like
Father Like Son ma 24, 19.30

Hardenberg
k Filmhuis Hardenberg Badhuis
plein 3 | 0523-280 353 | filmhuis
hardenberg.nl | Aanvang: 20.00

Ida di 18 nov en wo 19 nov | Omar di 2
dec en wo 3 dec

Harderwijk
k Filmhuis Harderwijk/Catha

rinakapel Klooster 1 | 0341-419 500

| filmhuisharderwijk.nl

Clouds of Sils Maria za 6 dec en zo 7
dec, 20.15 | Dorsvloer vol confetti za
20 dec en zo 21 dec, 20.15 | The Double zo 14 dec en ma 15 dec, 20.15 | Helium zo 30 nov en ma 1 dec, 20.15 |
Jersey Boys ma 22 dec, 20.15 | di 23
dec, 14.00 | Jimmy’s Hall za 29 nov,
20.15 | di 2 dec, 14.00 | A Most wanted Man za 15 nov en ma 17 nov, 20.15
| Sagrada: el misteri de la creació zo
16 nov, 20.15 | di 18 nov, 14.00 | Sepideh - Reaching for the Stars ma 8
dec, 20.15 | di 9 dec, 14.00 | The Trip
to Italy za 22 nov en ma 24 nov, 20.15
| di 25 nov, 14.00 | Winter Sleep za 13
dec, 20.15 | di 16 dec, 14.00

Heemskerk
k Fh Heemskerk/Gebouw de

Cirkel Cirkel 1 | 0251‑214 720 |

filmhuisheemskerk.nl | Raadpleeg
de website voor het complete
programma

12 Years a Slave zo 30 nov, 20.00 |
Una via a Palermo zo 23 nov, 20.00 |
A Weekend in Paris zo 16 nov, 20.00

Heerlen
k Filmhuis De Spiegel De Bongerd

18 | 5e verdieping Glaspaleis |
045‑577 2209 | filmhuisdespiegel.nl

Despair za 15 nov, 20.00 | zo 16 nov,
13.30 (met vooraf lezing) | Dorsvloer
vol confetti do 11 dec t/m za 13 dec,
20.00 | ma 15 dec, 14.00 | The Double
ma 29 dec, 20.00 | Le grand cahier zo
14 dec, 14.00 | ma 15 dec, 20.00 | Helium do 13 nov en vr 14 nov, 20.00 (vr
regisseur aanwezig) | Kreuzweg za
6 dec, 20.00 | zo 7 dec, 14.00 | Layla Foury ma 8 dec, 20.00 | Magic in
the Moonlight vr 21 nov en za 22 nov,
20.00 | zo 23 nov en ma 24 nov, 14.00
| Maidan ma 17 nov, 19.30 (met inleiding) | Mistaken for Strangers do 20
nov, 20.00 | A Most Wanted Man vr
28 nov, za 29 nov en ma 1 dec, 20.00
| zo 30 nov, 14.00 | Nena za 27 dec,
20.00 | zo 28 dec, 14.00 | The Raid 2:
Berandal do 27 nov, 20.00 | The Tale
of Princess Kaguya ma 22 dec, 20.00
| The Third Side of the River ma 24
nov, 20.00 | The Trip to Italy do 4
dec en vr 5 dec, 20.00 | Winter Sleep
do 18 dec t/m za 2 dec, 20.00 | zo 21
dec, 14.00

The Grand Budapest Hotel di 2 dec
en ma 8 dec | A Most Wanted Man di
16 dec en ma 5 jan | Venus in Fur di 18
nov en ma 24 nov

Hoorn
k Cinema Oostereiland Krenten
tuin 25 | 0229-232 296 | cinema
oostereiland.nl | Raadpleeg de
website voor het programma

Kampen
k Filmhuis Burgwal 84 | Reser
veren via website | filmhuiskampen.
nl | Raadpleeg de website voor het
volledige programma

Deux jours, une nuit vr 14 nov en za
15 nov | Zwei Leben vr 28 nov en za 29
nov | Nederland leest | Een vlucht regenwulpen do 20 nov, 19.30 (met inleiding)

Leeuwarden
k Slieker Film Wilhelminaplein 92
| reserveringen 058‑205 0320
(tijdens kassa-uren) | sliekerfilm.nl
| Raadpleeg de website voor het
volledige programma

Nieuwe films | The Disappaerance of
Eleanor Rigby vanaf do 4 dec | Locke
vanaf do 20 nov | Marie Heurtin vanaf do 4 dec | Het nieuwe Rijksmuseum: de film vanaf do 11 dec | Still
Life vanaf do 20 nov | The Trip to Italy vanaf do 27 nov | Verwacht | Aanmodderfakker | My Old Lady | Nog
te zien | 20.000 Days on Earth | St.
Vincent | Cracking the Frame | Born
to Fly zo 16 nov, 14.45 | Shield & Spear
zo 14 dec, 14.45 | Documentaire |
Het Chimpansee Complex vr 19 dec,
19.30 | za 20 dec en zo 21 dec, 15.00

Helmond

Lelystad

k De Cacaofabriek Cacaokade 1 |

k Filmtheater/Agora Agorabaan
12 | 0320-239 239 | agora-lelystad.
nl | Raadpleeg de website voor het
programma

0492‑529 009 | Di t/m do van 9.00
tot 17.00 | filmhuis-helmond.nl |
Raadpleeg de website voor het
programma

Hengelo
k Filmhuis Hengelo Beursstr 44 |

074-255 6789 | filmhuishengelo.nl

Brozer za 6 dec, wo 10 dec en do 11
dec, 20.15 | vr 12 dec, 16.00 | Dorsvloer vol confetti vr 14 nov, wo 19 nov
en vr 21 nov, 20.15 | vr 28 nov, 16.00
| Magic in the Moonlight vr 19 dec,

Leusden
k De Filmtuin De Smidse 1b | 033-

495 3107 | detuininleusden.nl |
Vertoning van sept t/m mei

Blue Jasmine ma 17 nov en di 18 nov,
20.00 | Elle s’en va ma 15 dec en di 16
dec, 20.00 | Omar wo 10 dec, 20.00
| Nebraska zo 21 dec, 15.30 | Een
vlucht regenwulpen zo 23 nov, 15.30

Je zou denken dat
er over deze grimmige en uitputtende strijd meer
verhalen te vertellen zijn — al verwacht je dat niet
direct in de vorm
van een feelgoodfilm. Pride is dat
wel, dankzij een
sterk opgebouwd
scenario en verrukkelijk acteerwerk, maar vooral
dankzij de ongelooflijk-maar-ware geschiedenis
die de film openbaart: de onwaarschijnlijke alliantie tussen de stakende mijnwerkers en de homorechtenbeweging.
Sasja Koetsier in de
Filmkrant

Nieuwe films | Mommy vanaf do 13
nov | My Old Lady vanaf do 27 nov |
Om de wereld in 50 concerten vanaf
do 27 nov | Party Girl vanaf do 20 nov |
Samba vanaf do 13 nov | Still life vanaf do 20 nov | Whiplash vanaf do 13
nov | Studium Generale | A Prophet
ma 17 nov, 19.30 | Salt of the Earth di
25 nov, 14.00 | Hitchcock Retropectief | North By Northwest wo 19 nov,
19.30 | Focus op Azië | Still the Water do 13 nov, 19.30 | Rusland Special
| De meester en Margarita zo 16 nov,
14.00 | Gay & Lesbian Film Night |
Praia do futuro di 18 nov, 19.30

Middelburg
k Cinema Middelburg Achter de
Houttuinen 30 | 0118‑613 482 |
cinemamiddelburg.nl

Bon Dieu! Vr 28 nov en za 29 nov,
19.00 | di 2 dec, do 4 dec en wo 10
dec, 20.00 | vr 5 dec, 21.30 | zo 7 dec,
15.00 | Clouds of Sils Maria vr 14 nov,
19.00 | za 15 nov, 21.30 | wo 19 nov,
20.00 | Gemma Bovary vr 28 nov en
zo 30 nov, 15.00 | wo 3 dec en di 9
dec, 20.00 | vr 5 dec, 19.00 | za 6 dec,
21.30 | Gone with the Wind zo 28 dec,
13.30 | The Hundred-Foot Journey do
18 dec, di 23 dec en di 30 dec, 20.00
| vr 19 dec en za 20 dec, 19.00 | za 27
dec, 21.30 | ma 29 dec, 15.00 | Leviathan do 11 dec en ma 15 dec, 20.00
| vr 12 dec en za 13 dec, 18.30 | Locke do 27 nov en ma 1 dec, 20.00 | vr 28
nov en ma 1 dec, 21.30 | A Most Wanted Man vr 14 nov, 15.00 en 21.30 | za
15 nov, 19.00 | ma 17 nov en di 25 nov,
20.00 | vr 21 nov en zo 23 nov, 15.00 |
Sagrada za 27 dec, 19.00 | ma 29 dec,
20.00 | di 30 dec, 15.00 | Wakolda vr
5 dec, vr 12 dec en zo 14 dec, 15.00 | za
6 dec, 19.00 | ma 8 dec, 20.00 | vr 12
dec en za 13 dec, 21.30 | Wild Tales vr
19 dec, 15.00 | vr 19 dec en za 20 dec,
21.30 | Winter Sleep do 20 nov, 20.00
| vr 21 nov en za 22 nov, 19.00 | Nederland Leest | Een vlucht regenwulpen zo 16 nov, 15.00 | Gay Film Night
| Praia do Futuro ma 24 nov, 20.00 |
Truth ma 22 dec, 20.00 | Movies that
Matter on Tour | Children 404 di 16
dec, 20.00 | Iranian di 18 nov, 20.00
| Avond van de Franse film | Attila Marcel wo 17 dec, 20.00 | L’homme
qu’on aimait trop wo 26 nov, 20.00 |
Europese Dag van de Korte Film | zo
21 dec, 15.00

Middelharnis
k Fh Middelharnis (Het Diekhuus)

Beneden Zandpad 7 | 0187-482 400
| Aanvang: 20.00 | hetdiekhuus.nl
Blue Jasmin do 13 nov | Buitenkampers do 27 nov | Inside Llewyn Davis
do 20 nov | Films op zaterdag in het
Diekhuus | Het Diner za 22 nov
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Neerijnen

Nijmegen

Oudenbosch

k Stroomhuis Neerijnen Van

k LuxMariënburg 38-39 | 0900‑

k Filmtheater Fanfare Pagne
vaartweg 109 (Markland College) |
0165‑314 503 | filmtheaterfanfare.
nl

Pallandtweg 1 | 06-134 73992 |
stroomhuisneerijnen.nl | Aanvang:
19.30 | Raadpleeg de website voor
het volledige programma

Nederland leest | Een vlucht regenwulpen do 13 nov, 19.30 | Nouvelle Vague | 4-delige filmcyclus met inleidingen vr 21 nov, vr 28 nov, vr 12 dec
en vr 19 dec, 19.30 (vr 21 nov, 18.00
evt met Frans diner, reserveren noodzakelijk

Nieuwegein
k FTN/Wolff Nieuwegein Passage

102 | 030‑604 5678 | filmtheater
nieuwegein.tk | Aanvang: 20.15

Bon Dieu! di 16 dec | Winter Sleep di
25 nov | Zwei Leben di 9 dec

Nog meer over film weten?
De Filmkrant komt live in de
filmtheaters bij u in de
buurt. Filmkrantmede
werkers verzorgen elke
maand inleidingen bij Must
See-films en inleidingen,
lezingen, Q&A’s en work
shops bij andere films uit
het actuele aanbod en film
programma’s.
Om de wereld in 50 concerten
Must See
k Cinecitta Tilburg
30 november 11.00 uur | Janna
Reinsma

589 4636 | lux-nijmegen.nl |
Raadpleeg de website voor het
volledige programma

Premières | Jiao You (Stray Dogs)
vanaf do 20 nov | Mommy vanaf do
13 nov | Om de wereld in 50 concerten vanaf do 27 nov | Party Girl vanaf do 20 nov | The Salvation vanaf do
27 nov | Samba vanaf do 13 nov | Still
Life vanaf do 20 nov | Still the Water
vanaf do 20 nov | Sunset Boulevard
(klassieker) vanaf do 13 nov | Trash
vanaf do 27 nov | Whiplash vanaf do
13 nov | Sneak Preview | Verrassende voorpremière elke di, 22.00 | FilmOntbijt | Elke zo, 11.00 (Reserveren is aanbevolen) | LIVE on Screen |
Frankenstein zo 16 nov, 15.00 | Filmcursus | Filmkring do 13 nov, di 18 nov
en do 27 nov, 12.00 | Cursus Première ma 24 nov, 19.30 | Van woord naar
beeld | Il conformista di 25 nov, 19.30
| LUXclassics | Videodrome zo 23
nov, 12.00 | Een vlucht regenwulpen
zo 16 nov, 12.00 |
Cracking the Frame | Born to Fly: Elizabeth Streb vs. Gravity di 18 nov,
19.30 (Let op: de film is niet ondertiteld) | FilmFlirt | do 20 nov, 19.15,
start film, 19.45 eventueel diner vooraf, 17.30 |
IDFA Special | The Possibilities are
Endless + concert Edwyn Collins ma
24 nov, 20.30 | IDFA@LUX | Vijf van de
beste documentaires van het International Documentary Film Festival Amsterdam za 29 nov en zo 30 nov

Oirschot
k Filmclub/Rabotheater De Enck

De Loop 67 | 0499-572 691 | deenck.
nl

White God Must See
k Filmschuur Haarlem
4 december 21.00 uur | Gerlinda
Heywegen
k Chassé Cinema Breda
8 december 19.20 uur | Gerlinda
Heywegen

Borgman di 18 nov | A Late Quartet
ma 15 dec

Maps to the Stars Must See
k De Luxe Schagen
4 december 20.00 uur | Dana
Linssen

Bon Dieu! di 16 dec en wo 17 dec |
Boyhood di 18 nov en wo 19 nov | The
Railway Man di 2 dec en wo 3 dec

Salt of the Earth Must See
k Filmschuur Haarlem
6 december 16.15 uur | Jos van der
Burg
Winter Sleep Must See
k Filmliga Assen in De Nieuwe
Kolk Assen
10 december 20.00 uur | Dana
Linssen
Mr. Turner Must See
k Filmschuur Haarlem
13 december 16.00 uur | Ronald
Rovers
k De Keizer Deventer
16 december 20.00 uur | Ronald
Rovers
k Gigant Apeldoorn
23 december | Ronald Rovers
Gone with the Wind Must See
k Filmschuur Haarlem
22 december 19.00 uur | Jos van
der Burg

Raadpleeg ook de agenda van uw
filmtheater | Kijk voor meer
informatie en boekingen op
filmkrant.nl/filmkrantlive

Oldenzaal
k Filmhuis/Stadstheater De Bond
Molenstraat 25 | 0541-511 094 |
filmhuisoldenzaal.nl

Oosterhout
k Filmhuis Oosterhout Heuvel 27 |
Reserveren: filmhuisoosterhout.nl |
Raadpleeg de website voor het
volledige programma

Clouds of Sils Maria do 27 nov t/m za
29 nov, 21.30 | vr 28 nov, 10.30 | Dorsvloer vol confetti do 13 nov t/m za
15 nov, 19.15 | vr 14 nov en wo 19 nov,
10.30 | zo 16 nov, 20.15 | Kreuzweg do
13 nov t/m za 15 nov, 21.30 | wo 19 nov,
20.15 | Nena zo 23 nov en wo 26 nov,
20.15 | za 22 nov, 14.00 | The Trip to
Italy do 27 nov t/m za 29 nov, 19.15 |
zo 30 nov, 20.15 | Winter Sleep do 20
nov t/m za 22 nov, 19.15 | zo 23 nov,
20.15 | vr 21 nov en wo 26 nov, 10.30

Oss
k Cultuurpodium Groene Engel
Kruisstraat 15 | 0412-405 504 |
groene-engel.nl

Brozer zo 14 dec t/m di 16 dec, 20.30 |
ma 15 dec, 16.00 | Manuscripts Don’t
Burn zo 7 dec t/m di 9 dec, 20.30 | ma
8 dec, 16.00 | Nena zo 30 nov t/m di 2
dec, 20.30 | ma 1 dec, 16.00 | Wild Tales zo 21 dec t/m di 23 dec, 20.30 | ma
22 dec, 16.00

Locke do 20 nov, 20.15 | Pride do 4
dec, 20.15 | A Thousand Times Good
Night do 11 dec, 20.15 | Een vlucht regenwulpen wo 19 nov, 19.00 (met lezing vooraf) | Wild Tales do 27 nov,
20.15 | Nederland leest | Een vlucht
regenwulpen do 13 nov, 20.15

Purmerend
k Filmhuis Purmerend Kerkstraat
11 | 0299-416 506 (reserveringen
via internet) | filmhuispurmerend.
nl | Aanvang: 20.30 | Raadpleeg de
website voor het volledige
programma

De Rashomon-
achtige vertelwijze die regisseur/
scenarist Fernando Coimbra voor
zijn speelfilmdebuut inzet, is natuurlijk niet
nieuw, maar wel
bijzonder effectief. In klassieke
film noir-stijl kantelt met iedere
spreker ons beeld
van wat er gebeurd is, wie
schuld heeft en
wie slachtoffer is
— wie nu precies
die ‘wolf aan de
poort’ is.
Joost Broeren over A Wolf at
the Door in de Filmkrant

Bon Dieu! za 15 nov en di 18 nov | Eastern Boys vr 21 nov | Night Moves vr
14 nov | Shirley: Visions of Reality
vr 28 nov | A Thousand Times Good
Night za 29 nov | Zwei Leben za 22
nov en di 25 nov

Roermond
k ECI Cultuurfabriek ECI 13 |

0475-317 171 | ecicultuurfabriek.nl |
Raadpleeg de website voor actuele
tijden

Aanmodderfakker vanaf do 11 dec
t/m di 30 dec | Bon Dieu! do 20 nov
en do 27 nov, 20.00 | vr 21 nov en za
22 nov, 19.30 | ma 24 nov, 19.15 | di
25 nov, 20.15 | vr 28 nov, 21.30 | zo 30
nov, 14.00 | verder nog te zien t/m wo
10 dec | Chef di 18 nov, vr 21 nov en di
25 nov, 20.00 | zo 23 nov, 16.30 | Gett:
The Divorce Trial of Viviane Amsalem do 13 nov en do 20 nov, 20.15 | vr
14 nov en za 15 nov, 19.35 | zo 16 nov,
14.15 | ma 17 nov, 19.15 | za 22 nov,
21.30 | wo 26 nov, 20.00 | L’homme
qu’on aimait trop do 13 nov, 20.00 |
vr 14 nov, 21.45 | za 15 nov, 19.30 | zo
16 nov, 14.00 | ma 17 nov, 19.00 | wo
19 nov en wo 26 nov, 20.15 | vr 21 nov,
21.30 | zo 23 nov, 14.15 | The Hundred-Foot Journey vanaf vr 26 dec
| Life of Crime do 27 nov, 20.15 | vr
28 nov, 19.30 | za 29 nov, 21.45 | verder nog te zien t/m wo 10 dec | Locke
vanaf do 11 dec t/m di 30 dec | Maps
to the Stars wo 19 nov, 20.00 | vr 14
nov, 21.30 | za 15 nov, 21.40 | zo 16 nov,
16.30 | Nena vr 14 nov, 19.30 | za 15
nov, 21.45 | zo 16 nov, 16.45 | di 18 nov,
20.15 | Rosie’s Son van do 11 dec t/m
di 30 dec | The Trip to Italy vr 28 nov
en za 29 nov, 19.45 | zo 30 nov, 16.30 |
verder nog te zien t/m di 23 dec | Wakolda vanaf vr 26 dec | Wild Tales
vanafaf do 11 dec t/m di 23 dec | Winter Sleep za 22 nov en ma 24 nov,
19.00 | zo 23 nov, 14.00 | za 29 nov,
19.30 | zo 30 nov, 14.15 | verder nog te
zien t/m wo 10 dec | Arrangement |
Gone with the Wind zo 28 dec, 13.00
met diner na afloop (17.30)

Rotterdam
k Lantaren Venster Otto Reuch

linweg 996 (gebouw New Orleans,
Wilhelmina Pier) | 010‑277 2277 |
lantarenvenster.nl | Aanvang:
19.30

Premières | Coming Home vanaf do
11 dec | Free Range vanaf do 18 dec |
In Order of Disappearance vanaf do
11 dec | Mommy vanaf do 13 nov | Mr.
Turner vanaf do 11 dec | My Old Lady
vanaf do 27 nov | Une nouvelle amie
vanaf do 18 dec | Party Girl vanaf do
20 nov | The Salt of the Earth van-

De moeder aller muren
Dat vijfentwintig jaar geleden dé
Muur viel, kan de afgelopen tijd
niemand zijn ontgaan. Terecht,
want de val van de Muur markeert
de historische ondergang van het
communisme in Oost-Europa en
Rusland. De Balie besteedt in het
weekend van 15 en 16 november
aandacht aan de economische, politieke en sociale omwenteling met
debatten, theater, film en exposities. Politici, kunstenaars, economen, artiesten, wetenschappers en
journalisten uit Oost- en West-
Europa praten over het belang van
‘89’. Wat is uitgekomen van de verwachtingen, idealen en dromen?
De vraag hangt ook boven de drie
films die te zien zijn. De documentaire Citizen Havel (Miroslav Janek
& Pavel Koutecký, 2008) volgt Václav Havel gedurende een periode
van elf jaar, van zijn verkiezing tot
president in 1992 tot de verloren
verkiezingen van 2003. De film laat
helder zien hoe de bevlogen schrijver en ex-dissident worstelt met
het dagelijkse politieke handwerk.
Hoe leid je een land door een economische crisis? Maar ook in zijn
persoonlijke leven beleeft Havel
moeilijke en turbulente tijden. Zijn
vrouw overlijdt na een langdurige
ziekte en bij hemzelf wordt long-

kanker geconstateerd. Een latere
nieuwe liefdesrelatie, met de actrice Dagmar Veskrnova, verlicht
zijn leven. Ondertussen verandert
de Tsjechische politiek in een slangenkuil van intriges en achterklap,
waartegen Havel slecht bestand is.
Zijn uitspraak dat waarheid en liefde leugens en haat moeten overheersen, is een mooi levensmotto,
maar voor een politicus naïef. In
Tripping with Zhirinovsky (1995)
volgt regisseur Pawel Pawlikowsi
(van het meesterwerk Ida) de ultranationalistische en xenofobe
Russische politicus Vladimir Zjirinovski, die sinds 1989 met racistische uitspraken de aandacht trekt.
Malloot of gevaar? De nog steeds
actieve populist haalde in 2012 bij
de presidentsverkiezingen 4,5 miljoen stemmen (Poetin 45,5 miljoen). De speelfilm Przypadek
(Blind Chance,1987) van Krzysztof
Kieslowki laat zien hoe toeval het
lot van burgers in communistische
landen bepaalde. Door het missen
of halen van een trein slaat een
student verschillende politieke
richtingen in. In het ene geval eindigt hij als dissident, in het andere
als een steunpilaar van het communistische regime. debalie.nl

citizen havel

af do 4 dec | The Salvation vanaf do
18 dec | Samba vanaf do 13 nov | Still
Life vanaf do 20 nov | Still the Water vanaf do 20 nov | Whiplash vanaf do 13 nov | White Bird in a Blizzard
vanaf do 20 nov | White God vanaf do
4 dec | Sneak Preview | Verrassende voorpremière elke ma, 21.30 | De
Rotterdamse Filmclub | Voorpremières en de beste actuele films vr 12 dec
| Gay Film Night | di 2 dec, 21.30 (titel t.z.t. op de website te zien) | Rotterdams Open Doek | Een avond met
de beste Rotterdamse korte films di 9
dec, 20.00 | Docs | Het nieuwe Rijksmuseum: de film vanaf do 11 dec | Om
de wereld in 50 concerten vanaf do
27 nov | Royal Opera House Live | Alice’s Adventures in Wonderland di
16 dec, 20.15 | L’elisir d’amore wo 26
nov, 20.15
k Pathé De Kuip Cor Kieboomplein

501 | 0900-1458 | pathe.nl | Raad
pleeg de website voor het program
ma

Schagen
k Fth De Luxe/Scagon Theater

Torenstraat 1B (Cultuurhuis M18) |
0224-213 162 | filmtheaterdeluxe.nl
| Aanvang: 20.00/ zo 14.00
The Amazing Catfish do 18 dec t/m
za 20 dec | Boyhood zo 7 dec | Deux
jours, une nuit do 13 nov t/m za 15

nov, do 20 nov en vr 21 nov | Maps
to the Stars do 4 dec en vr 5 dec | A
Most Wanted Man do 27 nov en vr
28 nov | Winter Sleep do 11 dec en
vr 12 dec

Schiedam
k Wenneker Cinema Vijgensteeg 2
| 010-473 3000 | wennekercinema.
nl

Bloedlink vr 5 dec en za 6 dec, 21.00
| za 13 dec, 20.30 | zo 14 dec, 15.00 |
Brozer do 4 dec t/m za 6 dec, 20.30 |
zo 7 dec, 15.00 | Clouds of Sils Maria
do 13 nov t/m za 15 nov, 20.30 | Gett,
the Divorce Trial of Viviane Amsalem do 20 nov t/m za 22 nov, 20.30 |
A Most Wanted Man vr 14 nov, za 15
nov, vr 21 nov en za 22 nov, 21.00 | zo
16 nov en zo 23 nov, 16.00 | The Tale
of Princess Kaguya zo 16 nov en zo 23
nov, 13.00 | Under the Skin do 18 dec
t/m za 20 dec, 20.30 | Een vlucht regenwulpen za 27 dec, 20.30 | Wintersleep do 11 dec en vr 12 dec, 20.30 |
Wonderbroeders vr 19 dec, za 20 dec
en za 27 dec, 21.00 | zo 21 dec, 15.00
| Suikerzoet Filmfestival | do 27 nov
t/m zo 30 nov | Celluloid Classics |
Een vlucht regenwulpen zo 28 dec,
15.00 | Kerstdiner + Film | Wonderbroeders vr 26 dec, 20.30
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Schijndel
k Filmclub Schijndel/City Theater
Hoofdstraat 145 | 073-547 4837 |
schijndelfilm.nl | Raadpleeg de
website voor het programma

Lucia de B. di 2 dec, 20.30
k Het Gasthuis Lidwinahof 70
Themafilm: waargebeurd di 9 dec,
20.00 | Themafilm: wereldcinema di
16 dec, 20.00

Sittard
k Filmhuis Het Domein Kapittel

straat 6 | 046-451 4384 | filmhuis
hetdomein.nl | Aanvang: 20.00/
matinee 15.00

Bon Dieu! za 27 dec en zo 28 dec | The
Broken Cicle Breakdown ma 1 dec |
Brozer vr 28 nov t/m zo 30 nov | Chef
vr 14 nov t/m zo 16 nov | Clouds of Sils
Maria ma 8 dec en di 9 dec | Dorsvloer vol confetti ma 15 dec en di 16
dec | Doubt ma 24 nov | Locke ma
22 dec en di 23 dec | A Most Wanted
Man vr 21 nov t/m zo 23 nov | Om de
wereld in 50 concerten ma 29 dec en
di 30 dec | Pride vr 5 dec t/m zo 7 dec
| Spring Summer, Fall, Winter…and
Spring ma 17 nov | St. Vincent vr 19
dec t/m zo 21 dec | Wild Tales vr 12 dec
t/m zo 14 dec | Matinee voorstelling |
Chef ma 17 nov, 15.00 | Dorsvloer vol
confetti ma 15 dec, 15.00

Soest
k Filmhuis Artishock Steenhoff
straat 46a | 06-438 70112 |
artishock-soest.nl

August: Osage County ma 29 dec,
15.00 en 20.15 | Boyhood ma 17 nov,
15.00 en 20.15 | wo 19 nov, 20.15 | Fading Gigolo ma 22 dec, 15.00 en
20.15 | zo 28 dec, 20.15 | Jimmy’s
Hall ma 24 nov, 15.00 en 20.15 | wo
26 nov, 20.15 | Run & Jump ma 8 dec,
15.00 en 20.15 | wo 10 dec, 20.15 |
The Weight of Elephants ma 15 dec,
15.00 en 20.15 | wo 17 dec, 20.15 | Zwei
Leben ma 1 dec, 15.00 en 20.15 | wo
3 dec, 20.15 | Klassieker | The Bling
Ring zo 7 dec, 20.15 | Filmcursusfilm
| Grizzly Man zo 23 nov, 20.15 | Mon
oncle zo 16 nov, 20.15 | Venus in Fur
zo 30 nov, 20.15

Stadskanaal
k Filmliga Stadskanaal Menis
tenplein 9 | 0599‑610 777 | smoky.
nl | Aanvang: 20.15

Attila Marcel di 16 dec | Eastern Boys
di 25 nov | Die Frau des Polizisten di
2 dec | The Homesman di 9 dec | Jimmy’s Hall di 18 nov

Tiel
k Filmtheater Agnietenhof

St. Agnietenstraat 2 | 0344-673
500 | agnietenhof.nl | Raadpleeg de
website voor actuele informatie

Tilburg
k Cinecitta Willem II straat 29 |
06-8369 8775 | cinecitta.nl

Premières | Mommy vanaf do 13 nov
| Mr. Turner vanaf do 11 dec | My Old
Lady vanaf do 27 nov | Het nieuwe
Rijksmuseum: de film vanaf do 11 dec
| Om de wereld in 50 concerten vanaf do 27 nov | Still the Water vanaf do 20 nov | Whiplash vanaf do 13
nov | White God vanaf do 4 dec | Nog
te zien | Samba | Wild Tales | Film &
Levensbeschouwing | Fill the Void
di 25 nov, 19.00 (met lezing) | Film-

krant Live | Om de wereld in 50 concerten vanaf zo 30 nov, 11.00 (met lezing & lunch) |
Special | Chagall - From Russia with
Love zo 21 dec, 11.00 | Lunch Concert |
Sunrise zo 28 dec, 11.00

Utrecht
k ’t Hoogt Hoogt 4 | 030‑232 8388

| hoogt.nl

Nieuwe films | Bethlehem vanaf do
18 dec | Marie Huertin vanaf do 4 dec |
Mommy vanaf do 13 nov | Het nieuwe
Rijksmuseum: de film vanaf do 11 dec
| Om de wereld in 50 concerten vanaf
do 27 nov | Silent Ones vanaf do 11 dec
(di 16 dec met Q&A) | Still the Water vanaf do 20 nov | Stray Dogs vanaf do 20 nov | Sunset Boulevard vanaf do 13 nov | White God vanaf do 4
dec | Roze Maandag | Praia do futuro
ma 17 nov | Truth ma 15 dec | Movies &
Science | Inequality For All ma 1 dec
| Special | Gone with the Wind di 23
dec en vr 26 dec
k Louis Hartlooper Complex

Tolsteegbrug 1 | 030‑232 0452 |
hartlooper.nl | Raadpleeg de website voor het wekelijkse programma
k Springhaver 1 en 2 Springweg 50
| 030‑231 3789 | Raadpleeg de
wekelijkse filmladder en Uitloper

Veendam
k Filmhuis vanBeresteyn

Museumplein 5a | 0598-317 730 |
vanberesteyn.nl | Aanvang: 20.00

Aftermath ma 24 nov | Cold Breezes
ma 1 dec (met inleiding door regisseur) | Jimmy’s Hall ma 8 dec | Joe ma
17 nov | A Most Wanted Man ma 15
dec | Pak van mijn hart ma 22 dec

Veenendaal
k Filmhuis Veenendaal Kees

Stipplein 72 (Spectrum) | Alleen
info 0318-582 669 | filmhuis
veenendaal.nl | Raadpleeg de
website voor het programma

Venlo
k Filmtheater De Nieuwe Scene
Nieuwstraat 13 | 077‑351 8183 |
nieuwescene.nl | Raadpleeg de

website voor het programma

Alphabet wo 26 nov en wo 3 dec,
15.00 | Boyhood vr 21 nov en zo 23
nov, 19.15 | zo 23 nov, 16.00 | Dorsvloer vol confetti do 20 nov t/m zo
23 nov, 19.00 | Hector do 4 dec, 19.00
| vr 5 dec, ma 8 dec, wo 10 dec en ma
15 dec, 19.15 | vr 12 dec, 14.30 | The
Hundred-Foot Journey do 27 nov, ma
1 dec t/m do 4 dec en ma 8 dec t/m wo
10 dec, 20.00 | vr 28 nov en vr 5 dec,
14.45 | vr 28 nov t/m zo 30 nov, 19.00
| vr 28 nov en za 29 nov, 21.30 | zo 30
nov, 16.15 | vr 5 dec en za 6 dec, 19.00
en 21.30 | zo 7 dec, 16.15 en 19.15| In
jouw naam do 18 dec, za 20 dec, ma
22 dec, di 23 dec vr 26 dec, za 27 dec,
ma 29 dec en di 30 dec, 19.15 | vr 19
dec, 14.30 | Jimmy’s Hall vr 12 dec, di
16 dec, 19.15 | za 13 dec, 21.30 | zo 14
dec, 16.00 | do 18 dec, za 20 dec, ma
22 dec en di 23 dec, 20.50 | The Judge
do 20 nov t/m za 22 nov, 21.00 | vr 21
nov, 14.45| zo 23 nov, 16.15 | ma 24 nov
t/m wo 26 nov, 20.00 | Kreuzweg do
20 nov, 21.25 | vr 21 nov, 14.30 | di 25
nov, 21.05 | Leviathan do 11 dec, wo
17 dec, vr 19 dec en zo 21 dec, 19.15 | vr
12 dec, 21.15 | za 13 dec, 19.00 | Life of
Crime za 22 nov, zo 23 nov, di 25 nov
en ma 1 dec, 19.15 | ma 24 nov, 21.25
| do 27 nov, 21.00 | vr 28 nov, 14.30 |
Nena do 27 dec en di 11 dec, 19.15 | zo
30 nov en zo 7 dec, 19.45 | ma 1 dec,
21.05 | di 2 dec, 19.00 | do 4 dec. 21.30
| vr 5 dec, 21.45 | Pride vr 26 dec en
di 30 dec, 20.50 | zo 28 dec, 19.15 |
Samba do 11 dec en ma 15 dec t/m do
18 dec, ma 22 dec, di 23 dec, ma 29
dec en di 30 dec, 20.00 | vr 12 dec, vr
19 dec en vr 26 dec, 14.45 | vr 12 dec,
zo 14 dec, vr 19 dec t/m zo 21 dec en vr
26 dec t/m zo 28 dec, 19.00 | vr 12 dec,
21.30 | za 13 dec, 19.15 en 21.45 | zo 14
dec en zo 21 dec 16.15 | vr 19 dec, za
20 dec, vr 26 dec en za 27 dec, 21.30
| zo 28 dec, 16.00 | Trip to Italy do 20
nov, ma 19.15 | za 22 nov, 21.05 | Wild
Tales vr 26 dec, 14.30 | za 27 dec en
ma 29 dec, 20.50 | Winter Sleep vr
28 nov, za 29 nov, wo 3 dec, za 6 dec
en wo 10 dec, 19.15 | zo 30 nov en zo 7
dec, 16.00 | vr 5 dec, 14.30 | Verwacht
| Aanmodderfakker | Kerstklassieker | It’s a Wonderfull Life zo 14 dec,
19.15 |zo 21 dec, 16.00 | Arrangement |
Gone with The Wind zo 28 dec, 13.00

Vlaardingen

Weesp

k Filmtheater Het Zeepaard Veer

k Theater City Of Wesopa Heren
gracht 23 | 0294-458 093 | wesopa.
nl | Aanvang: 20.00 | Raadpleeg de
website voor het volledige
programma

plein 134e (JT Bioscoop, kleine zaal)
| info@hetzeepaard.nl | hetzee
paard.nl (info & reserveren)

Brozer do 4 dec, 20.30 | zo 7 dec,
16.15 | Clouds of Sils Maria do 27 nov,
20.30 | zo 30 nov, 16.15 | Gemma Bovery do 11 dec, 20.30 | zo 14 dec, 16.15
| Kreuzweg do 20 nov, 20.30 | zo 23
nov, 16.15 | Magic in the Moonlight
do 13 nov, 20.30 | zo 16 nov, 16.15 |
Winter Sleep do 18 dec, 20.30 | zo 21
dec, 16.15

misschien beter nachten van
wansmaak heten, want ‘Mr Horror’ Doense en Jan ‘Max Rockantansky’ Verheyen touren al het
hele jaar door het land met hun uit
de krochten van de wereldcinema
opgedoken pareltjes (neem dat
woord vooral niet letterlijk). De
legendarische nacht keerde begin
dit jaar na zeven jaar stilte terug
met in het riool gevonden ranzigheid. Volgens beide heren biedt
De nacht van de wansmaak “tenenkrommend vermaak met de
enthousiaste incompetentie van
Z-filmers uit de hele wereld, maar
ook een verrassende – en soms
schokkende – confrontatie met
de grenzen van de exploitation-filmerij”. Concreet betekent
dat horroravonturen met een naar
seks hunkerend moerasmonster
(Zaat, ook bekend onder de aantrekkelijke titel The Blood Water
of Dr. Z, 1975), een hersenetende

alien (in de Mexicaanse horrorfilm Brainiac uit 1962) en een
monster – half mens, half beest –
dat door een vrouwelijke SS-er
wordt ingezet voor (seksuele)
marteling van gevangenen. Kortom, een programma waarbij enig
incasseringsvermogen gewenst is.
In de woorden van de twee presentatoren: “Een maag van spanbeton is geen overbodige luxe!”
Misschien voor de zekerheid een

horror of the blood monsters

Winterswijk
k Filmhuis/Servicetheater

Skopein Meddosestr 4-8 | 0543521515 | filmhuiswinterswijk.nl |
Aanvang: 21.00 | Raadpleeg de
website voor het volledige
programma

Vlissingen
k Cine City Spuikomweg 1 | Zie de

Begin Again di 11 nov | The Double di 9
dec | Jimmy’s Hall di 2 dec | Magic in
the Moonlight di 25 nov | A Thousand
Times Good Night di 18 nov

bioscoopladder en de agenda in de
dagbladen

Wageningen
k Filmhuis Movie W Generaal

Foulkesweg 42a (’t Venster) |
moview.nl | Raadpleeg de website
voor het volledige programma

Brozer do 27 nov en za 29 nov, 20.30
| Il Conformista do 20 nov en za 22
nov, 20.30 | zo 23 nov, 16.00 | Nena vr
14 nov en zo 16 nov, 20.30 | Sagrada:
El misteri de la creació vr 28 nov en
zo 30 nov, 20.30 | Shado’ Man ma 24
nov en wo 26 nov, 20.30 | Een vlucht
regenwulpen zo 16 nov, 16.00 | Watermark do 13 nov, za 15 nov, di 18 nov,
wo 19 nov, vr 21 nov, zo 23 nov en di 25
nov, 20.30

Wassenaar
k Filmhuis Langstraat 40 | 070511 3397 | obvw.nl/filmhuiswassenaar | Raadpleeg de website
voor het actuele programma

Brozer vr 14 nov, 20.15 | wo 19 nov en
za 22 nov, 20.00 | Chef ma 17 nov en
vr 21 nov, 20.00 | zo 23 nov, 15.15 | di
25 nov, 14.00 | Clouds of Sils Maria
za 15 nov, ma 24 nov, wo 26 nov en vr
28 nov, 20.00 | di 18 nov, 14.00 | zo 30
nov, 15.15 | Gemma Bovery za 29 nov,
20.00 | Doc-Matinee | Food Inc. vr 21
nov, 15.30 | Special Louis van Gasteren vr 28 nov, 16.30 | High Wine Movie | Chef zo 16 nov, 14.30

Wansmaak: sterke maag vereist
De nacht van de wansmaak kan

Brozer do 13 nov | Club Sandwich do
27 nov | Jimmy’s Hall do 20 nov

plastic zakje meenemen. Dit jaar
komt ‘de nacht’ nog langs in Louis
Hartlooper Complex (14 nov),
Natlab Plaza Futura (15 nov), Focus Filmtheater Arnhem (21 nov),
Trianon Leiden (28 nov), Arminius Rotterdam (29 nov), Lieve
Vrouw Amersfoort (5 dec), Lux
Nijmegen (6 dec), Het Ketelhuis
(12 dec), Filmhuis De Keizer Deventer (13 dec).
nachtvandewansmaak.nl


Zaandam

Aan de soepele
manier waarop
klassenverschillen, corruptie en
bureaucratie een
rol spelen, merk je
Szifróns betrokkenheid en de behoefte om een caleidoscopische
impressie te geven van dat schitterende land daar
dicht bij de Zuidpool, waar het geduld zo langzamerhand op is.
Niet om zomaar
een parade van
lach-of-ik-schietsketches te maken.
Ronald Rovers over Wild
Tales in de Filmkrant

k Filmtheater De Fabriek Jan
Sijbrandsteeg 12 | 075‑631 1993,
reserveren via belbios | de-fabriek.
nl | Raadpleeg de website voor de
exacte data

Chef do 13 nov t/m zo 16 nov, di 18 nov,
do 20 nov, vr 21 nov, zo 23 nov en wo
26 | Club Sandwich do 13, za 15, zo 16,
za 22, zo 23, ma 24 en wo 26 | Jimmy’s Hall do 13, vr 14, zo 16 en di 18 |
Magic in the Moonlight vr 14 t/m ma
17, wo 19 t/m zo 23 en di 25 | Maps
tot the Stars vr 21, zo 23 en ma 24 |
A Most Wanted Man vr 14 t/m ma 17,
wo 19, vr 21 t/m zo 23 en di 25 | Film
met inleiding | Chef do 20 | Special | Club Sandwich met 2 voor 1 actie voor moeders en zonen do 13 nov
| Verwacht in december | Boyhood |
Clouds of Sils Maria | Locke | Manuscripts don’t Burn | Het Nieuwe Rijksmuseum: de film | Trip to Italy | Winter Sleep | Wonderbroeders

Zaltbommel
k Filmtheater Cinemaarten In
Theater de Poorterij Nieuwstraat 2
| Reserveren via e-mail cinemaar
ten@planet.nl | Aanvang: 20.15
Brozer di 9 dec | Chef di 16 dec |
Dansvloer vol confetti di 2 dec |
Kreuzweg di 18 nov | Magic in the
Moonlight di 25 nov

Zevenaar
k Filmhuis Zevenaar Witten
burgstr 14 | 0316-331 527,
|reserveringen 0316-344 250 (na
19.15) | filmhuiszevenaar.nl

Atonement do 13 nov, 20.15 | di 18
nov, 14.30 | Broos do 27 nov en vr 28
nov, 14.30 | Brozer za 29 nov, zo 30
nov, ma 1 dec en wo 3 dec, 20.15 | di 2
dec, 10.30 | di 2 dec, do 4 dec en vr 5
dec, 14.30 | Dorsvloer vol confetti do
11 dec, vr 12 dec, zo 14 dec, ma 15 dec
en wo 17 dec, 20.15 | zo 14 dec t/m wo
17 dec, 14.30 | di 16 dec, 10.30 | Eastern Boys vr 14 nov en di 18 nov, 20.15
| Gemma Bovary do 4 dec, vr 5 dec en
di 9 dec, 20.15 | zo 7 dec en ma 8 dec,
14.30 | di 9 dec, 10.30 | Jimmy’s Hall
do 13 nov, vr 14 nov en ma 17 nov, 14.30
| wo 19 nov, 20.15 | Kreuzweg do 27
nov, vr 28 nov en di 2 dec, 20.15 | ma 1
dec en wo 3 dec, 14.30 | A Most Wanted Man za 6 dec t/m ma 8 dec, 20.15
| di 9 dec t/m vr 12 dec, 14.30 | Nena za
15 nov t/m ma 17 nov, 20.15 | zo 16 nov,
14.30 | di 18 nov, 10.30 | The Trip to
Italy do 20 nov, vr 21 nov, ma 24 nov
en di 25 nov, 14.30 | do 20 nov, vr 21
nov, zo 23 nov en di 25 nov, 20.15 | Een
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20,000 Days on Earth			
Dansen op de vulkaan			
The Disappearance of Eleanor Rigby: Him & Her			
The Drop			
Fury			
Interstellar			
Mommy			
Nightcrawler			
Pak van mijn hart			
Qissa: The Tale of a Lonely Ghost			
Quija			
Revenge of the Green Dragons			
Song from the Forest			
Still the Water			
Violet 			
Wakolda			
Whiplash			
White Bird in a Blizzard 			
A Wolf at the Door			
is zeer goed |

is goed |

is redelijk |

is matig |

is slecht |

is zeer slecht |

is niet gezien

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.

Alphen a/d Rijn
k Parkfilmhuis Loenatik, te gek!
6+ ma 22 dec, ma 29 dec en vr 2 jan,
15.15 | Pim & Pom het grote avontuur
4+ ma 22 dec, ma 29 dec en vr 2 jan,
14.00

Amersfoort
k Fth De Lieve Vrouw Verwacht |
Antboy 6+ | Emil & Ida en de
Hazelhoeve 3+ | Solan & Ludwig en
de sneeuwmachine 5+

Amsterdam

NRC Handelsblad

Coen van Zwol

Ab Zagt

Algemeen Dagblad

k Eye Filmmuseum Wiplala 6+
vanaf 19 nov | Annie MG Schmidt +
25 Jaar Bos Bros | Abeltje 6+ za 15
nov en zo 30 nov | Ja zuster nee
zuster 8+ za 29 nov | Minoes 6+ zo 16
nov | Pluk van de Petteflet 6+ zo 23
nov | IDFA Junior | Kids & Docs zo 30
nov

André Waardenburg

De Volkskrant

Floortje Smit

Trouw

De Filmkrant

3 coeurs			

Jann Ruyters

Janna Reinsma in de
Filmkrant

24 nov, 19.45 | vr 14 nov, ma 17 nov, do
20 nov, di 25 nov en ma 1 dec, 14.30 |
vr 14 nov, za 15 nov, vr 21 nov, za 22 nov
en vr 28 nov, 21.30 | zo 16 nov en zo 23
nov, 20.00 | di 18 nov en wo 26 nov,
20.30 | wo 19 nov, 21.00 | ma 24 nov,
19.45 | do 27 nov, 14.00 | za 19 nov,
18.30 | zo 30 nov, 11.45 | Klassieker |
Despair zo 30 nov, 16.30 | ma 1 dec,
19.45 | The Hitchcock Touch Tour |
Rear Window vr 14 nov en zo 16 nov,
16.30 | Café Zinnema | As Above, So
Below za 29 nov, 22.30

NRC Handelsblad

Violet, dat in Berlijn de Generation14Plus-prijs won,
is een delicatesse
voor cinefielen,
geen crowd
pleaser: een stilistisch en narratief ongelooflijk
en gewaagd debuut, een intrigerende balanceeract tussen een zo
minimaal mogelijk
verhaal en de verbeelding en vertelling daarvan.

Ronald Rovers

Dorsvloer vol confetti vr 14 nov, 14.00
| zo 16 nov, 11.15 | wo 19 nov, 18.30 |
Gemma Bovery vr 21 nov, 14.00 | za 22
nov, 16.30 | zo 23 nov en ma 24 nov,
14.30 | di 25 nov, 20.30 | Le grand cahier vr 14 nov en za 15 nov, 21.00 | zo
16 nov, 19.30 | ma 17 nov, 14.00 | di 18
nov, 19.45 | Mommy vr 28 nov en za
29 nov, 21.00 | zo 30 nov, 19.30 | di 2
dec, 19.45 | wo 3 dec, 14.00 | My Old
Lady do 27 nov, ma 1 dec en wo 3 dec,
20.30 | vr 28 nov en di 2 dec, 14.30 | vr
28 nov en za 29 nov, 19.00 | zo 30 nov,
11.15 en 17.00 | Nena vr 21 nov en zo 23
nov, 16.30 | wo 26 nov, 18.45 | Pride
wo 19 nov, 14.00 | vr 14 nov, 16.00 | za
15 nov, 16.30 | zo 16 nov, 14.30 | Samba do 13 nov en di 25 nov, 14.00 | do 13
nov, ma 17 nov, wo 19 nov, do 20 nov,
ma 24 nov en di 2 dec, 20.30 | vr 14
nov, za 15 nov, vr 21 nov en za 22 nov,
19.15 | zo 16 nov en zo 23 nov, 17.00 | di
18 nov, do 27 nov en zo 30 nov, 14.30
| zo 23 nov, 11.15 | wo 26 nov, 19.45 | vr
28 nov en za 29 nov, 16.30 | Still Life
do 20 nov, di 25 nov, do 27 nov en wo
3 dec, 19.45 | vr 21 nov en wo 26 nov,
14.30 | vr 21 nov en za 22 nov, 21.00 |
za 23 nov en vr 28 nov, 19.30 | ma 24
nov, vr 28 nov, ma 1 dec en di 2 dec,
14.00 | za 29 nov, 20.30 | zo 30 nov,
20.00 | Wakolda do 13 nov, 14.30 | vr
14 nov, za 15 nov en wo 19 nov, 19.00 |
zo 16 nov, 11.45 | ma 17 nov, 19.45 | di 18
nov, 14.00 | Whiplash do 13 nov en ma

Nieuwe Revu/nu.nl

Trouw

De Volkskrant

Bor Beekman

De 100-jarige man die uit het raam
klom en verdween do 4 dec, zo 7 dec

Belinda van de Graaf

k Filmtheater Luxor Houtmarkt
64 | 0575‑513 750 | filmtheaterluxor.
nl

Cinema.nl/VPRO

Zutphen

Gerhard Busch

Utopolis Oostwaarts 70 | 079-330
0366 | cine-utopiazoetermeer.nl |
Raadpleeg de website voor het
programma

Het Parool

k Fth Cine Utopia/bioscoop

24 dec, 20.30 | La jaula d’oro za 22
nov, 17.00 | ma 24 nov, 20.30 | di 25
nov, 14.30 | Kreuzweg vr 19 dec en zo
21 dec, 20.30 | di 23 dec, 14.30 | Leviathan vr 12 dec, zo 14 dec en wo 17
dec, 20.30 | Manuscripts don’t Burn
za 29 nov, 18.30 | wo 3 dec, 20.30
| Miniscule vr 26 dec, 15.00 | za 27
dec, 18.30 | zo 28 dec, 20.30 | A Most
Wanted Man vr 14 nov, 17.00 | zo 16
nov, 20.30 | Pride do 11 dec en di 16
dec, 20.30 | za 13 dec, 18.30 | zo 14
dec, 15.00 | Reunion za 15 nov, 18.30
| di 18 nov, 14.30 | Sunset Boulevard zo 7 dec, 15.00 | ma 8 dec, 20.30
| The Trip to Italy vr 12 dec, 17.00 | za
13 dec, 21.00 | ma 15 dec, 20.30 | di 16
dec, 14.30 | Winter Sleep do 18 dec, za

Jos van der Burg

Zoetermeer

lucien hervé: photographe malgré lui

k Filmtheater Fraterhuis Blij
markt 25 | Reserveren via website |
filmtheaterfraterhuis.nl | Raad
pleeg de website voor het volledige
programma

André Nientied

en di 9 dec, 20.30 | vr 5 dec, 17.00 | za
6 dec, 21.00 | Boyhood do 20 nov t/m
za 22 nov, di 25 nov, vr 28 nov, zo 30
nov en di 2 dec, 20.00 | Brozer zo 28
dec en wo 31 dec, 15.00 | ma 29 dec
en di 30 dec, 20.30 | Clouds of Sils
Maria vr 5 dec en wo 10 dec, 20.30 |
di 9 dec, 14.30 | Drift vr 21 nov, 17.00 |
zo 23 nov en wo 26 nov, 20.30 | Easternboys vr 14 nov, ma 17 nov en wo
19 nov, 20.30 | Gemma Bovary do 27
nov, 20.30 | vr 28 nov, 17.00 | za 29
nov, 21.00 | di 2 dec, 14.30 | Gett do
13 nov en di 18 nov, 20.30 | za 15 nov,
21.00 | L’ homme qu’on aimait trop vr
26 dec, 20.30 | za 27 dec, 21.00 | di 30
dec, 14.30 | The Hundred-Foot Journey vr 19 dec, 17.00 | ma 22 dec en wo

filmhuisgouda.nl

Zwolle

NRC Handelsblad

vlucht regenwulpen ma 24 nov en wo
26 nov, 20.15 | di 25 nov, 10.30

pershamer verdwijnt. En Lucien
Hervé: Photographe malgré lui
(Gerrit Messiaen, 2013), is een
portret van de Hongaars-Franse
architectuurfotograaf Lucien Hervé, die werkte voor architecten,
onder wie Oscar Niemeyer en Le
Corbusier. Messiaen is bij de vertoning aanwezig.

Dana Linssen

het ecosysteem. Sagrada: El misteri de la creació (Stefan Haupt, 2012)
portretteert Antoni Gaudí en zijn
levenswerk, de kathedraal en toeristenmagneet in Barcelona. In
Kleiburg, de laatste Bijlmerflat (Jeroen Visser, 2013) praten oud-bewoners, architecten en liefhebbers
over wat ooit een pronkstuk van de
Bijlmer was, maar nu onder de slo-

De Groene Amsterdammer

Het in het glazen paleis van Cinema Gouda gevestigde Filmhuis
Gouda stort zich in het weekend
van 22 en 23 november met het Ar
chitectuur Film Festival op de diverse manieren waarop mensen
architectonisch vorm geven aan
hun omgeving. Zo portretteert
Garbage Warrior (Oliver Hodgje,
2007) architect Mike Reynolds. De
bevlogen Reynolds vond dertig jaar
geleden al een manier om huizen
duurzaam te bouwen, zodat ze
zonder hulpbronnen van buiten
kunnen functioneren. De film
volgt hem drie jaar in de Verenigde
Staten, India en Mexico bij het
streven om zijn idealen te realiseren. Dat we hard bezig zijn de aarde
de vernieling in te jagen, is te zien
in de veelvuldig bekroonde film
Manufactured Landscapes (2006).
Fotograaf Edward Burtynsky toont
erin de enorme invloed van grootschalige industriële activiteiten op

Gawie Keyser

Architecten in soorten en maten

20 dec en di 23 dec, 19.30 | zo 21 dec,
15.00 | Vintage Cinema | Gone with
the Wind do 25 dec, 13.30 | Sunset
Boulevard za 6 dec, 18.30 | Vrouw in
Beeld | Houdt God van vrouwen? ma
1 dec, 20.30
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k Rialto Antboy 6+ vanaf wo 3 dec |
Emil & Ida en de Hazelhoeve 3+
vanaf wo 10 dec

Apeldoorn
k Filmtheater/Podium Gigant
Emil & Ida en de Hazelhoeve 3+ za 13
dec, zo 14 dec, za 20 dec, ma 22 dec
t/m wo 24 dec en vr 26 dec t/m wo 31
dec | Hocus Pocus met Alfons Alfrink
4+ za 15 nov, zo 16 nov, za 22 nov, zo
23 nov, za 29 nov en zo 30 nov | Kleine Anna & lange oom 4+ za 15 nov,
zo 16 nov, za 22 nov, zo 23 nov, za 29
nov en zo 30 nov | za 6 dec en zo 7 dec
| Het leven volgens Nino 6+ za 20 dec
t/m wo 24 dec, vr 26 dec, ma 29 dec
t/m wo 31 dec | Solan & Ludwig en
de sneeuwmachine 5+ za 6 dec, zo 7
dec, za 13 dec, zo 14 dec, za 20 dec t/m
wo 24 dec, vr 26 dec, t/m wo 31 dec

Arnhem
k Focus Filmtheater Hocus Pocus
met Alfons Alfrink 4+ elke za en zo in
nov, 13.35 | Johan en de verenkoning
6+ elke za en zo in nov, 13.30 |
Peuterochtend | Nijntje de film 3+ di
18 nov en wo 19 nov, 09.45

Breda
k Chassé Cinema Emil & Ida en de
Hazelhoeve 3+ zo 14 dec, wo 17 dec, zo
21 dec, ma 22 dec t/m wo 24 dec, vr 26
dec en zo 28 dec t/m di 30 dec, 14.15 |
Solan & Ludwig en de sneeuw
machine 5+ wo 3 dec, zo 7 dec en wo
10 dec, 14.15 | za 13 dec, wo 17 dec, za
20 dec, ma 22 dec t/m do 25 dec, za
27 dec, ma 29 dec en di 30 dec, 12.45 |
Peuterochtend | Buurman &
Buurman 3+ za 27 dec en vr 2 jan,
10.00 | Pim & Pom: het grote
avontuur 3+ ma 22 dec en ma 29 dec,
10.00

Bussum

Johan en de verenkoning 6+ za 22
nov, zo 23 nov, za 29 nov, zo 30 nov en
zo 14 dec, 13.00 | wo 26 nov en wo 17
dec, 14.45 | za 6 dec, zo 7 dec en za 13
dec, 13.30 | Het leven volgens Nino
6+ za 6 dec, zo 7 dec en za 13 dec,
13.00 | wo 10 dec, 14.45 | zo 14 dec, za
20 dec en zo 21 dec, 13.30 | Mayade
Bij: Eerste vlucht 4+ zo 28 dec, 13.30
| Midden in de winternacht 6+ za 20
dec, zo 21 dec, za 27 dec en zo 28 dec,
13.00 | wo 24 dec en di 30 dec, 14.45 |
vr 26 dec en wo 31 dec, 14.15 | Otto is
een neushoorn 6+ za 22 nov, zo 23
nov, za 29 nov en zo 30 nov, 13.30 | wo
3 dec, 14.30 | Pijnstillers 9+ za 15 nov,
13.30 | zo 16 nov, 13.00

Delft
k Filmhuis Lumen Antboy 6+ vanaf
do 4 dec | Solan en Ludwig en de
sneeuwmachine 5+ vanaf do 4 dec

Den Bosch
k Verkadefabriek Antboy 6+ vanaf
za 6 dec | Emil & Ida van de Hazel
hoeve 3+ vanaf za 13 dec | wo 3 dec |
Wiplala 4+ vanaf wo 19 nov

Deventer
k Fh de Keizer Antboy 6+ vanaf wo
10 dec | Emil & Ida van de Hazelhoeve
3+ vanaf zo 14 dec | Johan en de
verenkoning 6+ vanaf wo 10 dec

Diemen
k Filmtheater De Omval De club
van Sinterklaas & het pratende
paard 4+ zo 30 nov, 14.00

k Filmhuis Midden in de winter
nacht 6+ wo 24 dec, zo 28 dec en wo
4 jan, 13.30 | Stip & Vlek doen weer
gek 3+ zo 21 dec, vr 26 dec en vr 2 jan,
13.30

Groningen
k Groninger Forum Solan en
Ludwig en de sneeuwmachine 6+
vanaf do 4 dec

Heemskerk
k Fh Heemskerk/Gebouw de

Cirkel De club van Sinterklaas & de
Pietenschool 4+ zo 23 nov, 14.00

Hengelo
k Filmhuis Hengelo Het leven
volgens Nino 6+ za 27 dec en vr 2 jan,
14.00

Leeuwarden
k Slieker Film Johan en de veren
koning 6+ de hele maand dec, elke
wo, vr, za en zo | Kleine Nicholaas
gaat op vakantie 6+ elk wo, vr, za en
zo in nov

Middelburg
k Cinema Middelburg Johan en de
verenkoning 6+ ma 22 dec t/m wo 24
dec, 14.00

Nijmegen
k Lux Wiplala 6+ vanaf do 20 nov

Doetinchem

Oldenzaal

k Filmhuis/Gruitpoort Benny

k Filmhuis/Stadstheater De Bond

Stout 4+ wo 19 nov, wo 26 nov, do 4
dec en vr 5 dec, 15 00 | Midden in de
winternacht 6+ ma 22 dec en wo 24
dec, 14.00

De club van Sinterklaas & het pratende paard 4+ zo 16 nov, 14.30 |
Midden in de winternacht 6+ zo 14
dec, 14.30

k Filmhuis Bussum Hocus Pocus
met Alfons Alfrink 4+ za 15 nov, 13.00
| zo 16 nov, 13.15 | wo 19 nov, 14.45 |

Hoera: een Duitse film!
Hoe staat de Duitse film ervoor?
In de Nederlandse filmtheaters
krijgen we er slecht hoogte van,
want Duitse films komen nog
maar zelden langs. Het documentaire portret The Salt of the Earth
over de Braziliaanse fotograaf Sebastiao Salgado, dat deze maand
is te zien, heeft Wim Wenders als
coregisseur, maar verder heeft
deze film weinig met de Duitse cinema te maken. Toch is Nederland de Duitse cinema niet helemaal uit het oog verloren. Het Ketelhuis en Filmhuis Lumen vertonen onder de titel Deutsches Kino
maandelijks een Duitse film. Deze
maand is dat de komedie Eltern
(Robert Thalheim, 2013). Daarin
draait het om het chaotische leven van een stel met twee jonge
kinderen. Hoe combineer je werk
en de opvoeding van kinderen?
Het stel neemt een Argentijnse au
pair maar als zij zwanger blijkt te
zijn, vergroot dat slechts de chaos. De komedie is 11 december in
Lumen en 16 dec. in het Ketelhuis
te zien. Lumen vertoont 20 november met het drama Westen

(Christian Schwochow, 2013) nog
een Duitse film. Eind jaren zeventig ontsnapt een vrouw met haar
zoon uit het verlangen naar vrijheid uit Oost-Duitsland, maar
het vrije Westen valt haar zwaar
tegen. In West-Duitsland wordt
ze met wantrouwen benaderd en
ondervraagd door Duitse en
Amerikaanse geheime agenten.

De andere
Arabische
wereld

Gouda

Als ze in een opvangcentrum belandt draait ze gedesillusioneerd
langzaam door. Lumen besteedt
ook aandacht aan het Duitse filmverleden met Walter Ruttmanns
Berlin: Die Sinfonie der Grosstadt
uit 1927. De klassieker over een
dag in het Berlijnse leven imponeert nog steeds met zijn ritmische montage. De film is met
live-begeleiding 15 nov. te zien. 
filmhuislumen.nl
ketelhuis.nl

Mommy is een film
die net zo extreem, bipolair,
ongeremd en ongefilterd is als zijn
personages. Als
de moeder aan het
begin van de film
haar zoon mee
naar huis neemt in
een laatste poging
hem uit de handen
van het systeem
te houden, is dat
de opmaat voor
een reeks scènes
die even soapy als
anti-Hollywood
zijn.
Dana Linssen in de Filmkrant

Dat over Arabische landen méér
te zien valt dan gruwelijke
nieuwsbeelden uit vooral Irak en
Syrië is het doel van Arab Camera
Festival, dat in het weekend van
12 t/m 14 december in Cinerama
in Rotterdam wordt gehouden. In
de woorden van de organisatoren:
“Het festival is een driedaagse
reis door de Arabische wereld en
laat bezoekers kennismaken met
de rijke historie, de politieke
complexiteit, maar ook met de
schoonheid en kunstzinnigheid
van dit bijzondere deel van de wereld.” Het festival doet dat met
korte en lange documentaires en
fictiefilms. Een kleine greep het
programma. De openingsfilm May

may in the summer

Oosterhout

Tilburg

k Filmhuis Oosterhout Pim & Pom:

k Cinecitta Antboy 6+ vanaf do 4
dec | Emil & Ida van de Hazelhoeve
3+ vanaf do 11 dec | Solan en Ludwig
en de sneeuwmachine 6+ vanaf do 4
dec

het grote avontuur 4+ za 15 nov, zo
23 nov en zo 30 nov, 14.00 | Sinter
klaas & Diego: het geheim van de
ring 4+ zo 16 nov, 14.30 | wo 19 nov, zo
23 nov, wo 26 nov en za 29 nov, 14.00 |

Oudenbosch
k Filmtheater Fanfare De club van
Sinterklaas & het pratende paard 4+
zo 23 nov, 14.00 | Het leven volgens
Nino 6+ zo 7 dec, 14.00 | Trippel
Trappel: dierensinterklaas 4+ zo 23
nov, 11.00

Roermond
k ECI Cultuurfabriek Het leven
volgens Nino 6+ wo 3 dec, za 6 dec en
wo 10 dec, 14.45 | Stip & Vlek 4+ za 15
nov, wo 19 nov, za 22 nov, wo 26 nov
en za 29 nov, 15.00 | zo 16 nov, 11.00

Rotterdam
k Lantaren Venster Wiplala 6+
vanaf wo 19 nov | Nog te zien | Het
leven volgens Nino 6+ | Solan en
Ludwig en de sneeuwmachine 6+ |
Trippel Trappel: dierensinterklaas
4+

Schiedam
k Wenneker Cinema Dummy de
Mummie 6+ zo 7 dec en zo 14 dec,
13.00 | Maya de Bij 4+ za 20 dec en
ma 22 dec t/m wo 24 dec, 15.00 | zo 21
dec, 13.00

Soest
sunset boulevard

in the Summer voert een Amerikaans-Jordaanse schrijfster op,
die van haar christelijke ouders in
Amman de wind van voren krijgt
als ze met een Amerikaanse islamitische hoogleraar wil trouwen.
Haar ouders geloven niet in een
interreligieus huwelijk, want twee
geloven op één kussen, daar
slaapt de duivel tussen. Regisseuse Cherien Dabis putte voor het
lichtvoetige en komische drama
uit eigen ervaring. Religie speelt
ook een grote rol in de Egyptische
film Excuse My French (Amir Salama), waarin een christelijk jongetje op een openbare school met islamitische kinderen in de problemen komt. In de Syrische film
Ladder to Damascus staat een opbloeiende liefde onder druk door
de uitbrekende burgeroorlog in
Syrië. De 68-jarige veteraanregisseur Mohamed Malas neemt
geen blad voor de mond met de
film en richt zich tegen het regime.arabcamera.nl

k Filmhuis Artishock Minuscule
6+ vr 12 dec, 16.00

Utrecht
k Fth ’t Hoogt Verwacht | Antboy
6+ | Emil & Ida van de Hazelhoeve 3+

Veendam
k Filmhuis vanBeresteyn Sinter
klaas en Diego: het geheim van de
ring 6+ zo 30 nov, 14.00 | Wiplala 6+
wo 24 dec, 14.00

Wassenaar
k Filmhuis Maya de Bij 4+ zo 16 nov,
11.00 | wo 19 nov, 15.00 | Sinterklaas
& de pepernoten chaos 4+ zo 30 nov,
13.15 | Trippel Trappel dierensinter
klaas 4+ zo 23 nov, 13.15 | wo 26 nov,
15.00 | zo 30 nov, 11.00

Zaandam
k Fth De Fabriek Hocus Pocus met
Alfons Albrink 4+ zo 16 nov en zo 23
nov | Verwacht | Het leven volgens
Nino 6+

Zwolle
k Fth Het Fraterhuis Wiplala 6+ wo
19 nov en wo 3 dec, 14.30 | do 20 nov,
zo 23 nov, wo 26 nov en zo 30 nov,
14.00 | vr 21 nov en vr 28 nov, 16.00 | vr
21 nov en za 22 nov, 19.00 | za 22 nov
en za 29 nov, 15.45 | zo 23 nov, 11.45

‘Wenders confirms his MASTERY OF THE DOCUMENTARY
form with this STUNNING ODE to Sebastião Salgado.’ Variety
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De wilde jaren Jean Desmet
van de vroege cinema
‘Een schatkamer van avontuur en experiment’
heet een van de hoofdstukken uit Jean Desmets
droomfabriek - De avontuurlijke jaren van de
film (1907-1916), het boek bij de gelijknamige
tentoonstelling in EYE Filmmuseum. Het is een
pakkende omschrijving van de periode van de
vroege cinema, een tijd waarin het nog jonge
medium er lustig op los experimenteerde. 
door André Waardenburg

De klassieke Hollywoodcinema zoals we die nog altijd
kennen, met zijn welomschreven regels, bestond nog
niet. Curator Mark-Paul Meyer, de schrijver van het
eerste hoofdstuk van Jean Desmets droomfabriek, protesteert terecht dat de vroege cinema niet ‘primitief’ is,
zoals de eerste generatie filmhistorici meende. Meyer
ziet de periode tussen 1905 en 1915 als een vruchtbare
broedplaats die makkelijk te vergelijken is met de experimentele cinema zoals die tegenwoordig beoefend
wordt: het medium zelf onderzoekend en ondervragend, met als doel (narratieve) beperkingen op te heffen; vrijheid staat voorop. Wie wel eens filmpjes uit die
tijd heeft gezien, zal beamen dat alles inderdaad kon.
Talloze vernieuwingen stammen uit die wilde jaren:
experimenten met kleur en geluid maar ook met indertijd recente vindingen als de microscoop en röntgenapparatuur. Er werd volop gespeeld met de mogelijkheden
van het medium: dubbelbeelden, point of view-shots,
montage, mise-en-scène en tekst (tussentitels) versus
beeld. En het spectrum is breed: van anarchistische
komieken tot Jezusfilms. Vroege films zien, is je verwonderen en vergapen. Een aanvankelijk afwijkende
taal misschien, maar wat voor een!
Het boek bevat talloze, thematisch geordende filmstills, fascinerend beeldmateriaal waar je uren naar kunt
kijken. De gekozen thema’s leggen goed bloot wat de
filmmakers destijds bezighield: bioscoop, snelheid,
exotisme, historische verhalen, goede zeden, klasseverschil en geestverruiming.
Het boek en de tentoonstelling gaan over filmpionier
Jean Desmet, wiens filmverzameling en bedrijfsarchief
het in 2011 tot UNESCO’s Memory of the World-register schopten, net als eerder Fritz Langs Metropolis. In
haar voorwoord noemt directrice Sandra den Hamer de
Desmet-collectie ‘het kloppend hart van EYE’. Desmet
begon bescheiden met een reisbioscoop, maar bouwde
begin jaren tien een groot bioscoopimperium op.
Omdat hij vrijwel niets weggooide, bleef alles bewaard,
inclusief rekeningen, foto’s, affiches en ander publiciteitsmateriaal. Een tijdslijn in het boek laat zien wanneer Desmet wat deed, en er is een hoofdstuk dat uitlegt
hoe zijn bedrijfsarchief een eeuw later beschermd cultureel erfgoed is geworden.
Hoofd Tentoonstellingen Jaap Guldemond poneert
de stelling dat de vroege cinema een tegendraadse en
moderne cinema is. Zonder hierover expliciet te zijn,
speelt Guldemond in zijn bijdrage leentjebuur bij

filmhistoricus Tom Gunning, wiens invloedrijke term
‘cinema of attractions’ ook aan bod komt in Meyers bijdrage. Ook leent Guldemond de term ‘verwondering’
van Gunning, opnieuw zonder bronvermelding – het
komt uit Gunnings essay ‘An Aesthetic of Astonishment’. Kort samengevat gaat het in de vroege cinema om
het simpelweg tonen van dingen: presentatie is belangrijker dan representatie (fictie). Denk aan de ‘phantom
rides’ – de voorloper van Rail Away – de bonte kleurenpracht, het frontaal acteren en allerlei andere technieken die de filmische constructie niet verhullen maar
juist onthullen – vandaar het idee dat de vroege cinema

Boeken
Kort
Hanna Schygulla Ulrike Sieglohr | 2014,
Palgrave Macmillan | € 19,99

Het British Film Institute geeft
een prachtige serie over filmsterren uit, simpelweg ‘Film Stars’
geheten. Elk deel biedt een grondige analyse van de filmcarrière
van een beroemde acteur of
actrice, waarbij vooral wordt
gefocust op de scharniermomenten in hun carrière. Dit deel gaat over de Duitse actrice Hanna
Schygulla. Bekend geworden door haar hechte
samenwerking met Reiner Werner Fassbinder en
de films Die Ehe der Maria Braun en Berlin Alexanderplatz. Sieglohr concentreert zich op de algemeen aangenomen stelling dat Schygulla haar
succes niet heeft kunnen bestendigen na de
breuk met Fassbinder. Ze stelt daar tegenover dat
Schygulla wel degelijk tot nieuwe hoogtepunten
is gekomen met regisseurs als Schlöndorff en
Wajda. En daarbij de moed en het talent heeft
gehad om ook in het Frans, Italiaans en Engels te
werken.
Constructing Dialogue Screenwriting from
Citizen Kane to Midnight in Paris | Mark Axelrod
| 2014, Bloomsbury | € 22,50

in essentie modern(istisch) is.
De prikkelendste bijdrages zijn van voormalig
adjunct-directeur Peter Delpeut, die voortborduurt op
zijn jaren bij het Filmmuseum. Delpeut schrijft bijvoorbeeld over de divafilms waarin actrices ‘aria’s met hun
lichaam zingen’ en waar hij in 1999 al de found footagefilm Diva dolorosa over maakte. Volgens Delpeut
spreekt uit de divafilm een decadent levensgevoel maar
zijn het tegelijkertijd ‘psychodrama’s van onderdrukte
vrouwelijke gevoelens’. Ook Delpeuts essay over de stilistische overeenkomst tussen de Vitagraph-producties
uit 1911-1914 en Dreyers Gertrud is sterk.
Desmet-kenner Ivo Blom schrijft over de affiches uit
de Desmet-collectie. Posters vol sensationele beelden
die werden gemaakt door zowel kunstzinnige (Duitse en
Italiaanse) artiesten als meer mainstream ontwerpers.
Ze zijn vanaf 13 december t/m 12 april 2015 te bewonderen op de tentoonstelling, evenals een deel van de films
uit de Desmet-collectie. Verwonder ze!

Veel boeken over scenarioschrijven zijn net iets te populair, net
iets te Amerikaans geschreven.
Dit boek vormt daarop een prettige uitzondering. Het zoomt in
op het schrijven van dialogen. Elk
hoofdstuk neemt de dialogen in
één geslaagde film als leidraad,
van Casablanca tot Annie Hall, van Sunset Boulevard tot Good Will Hunting, en biedt scherpe en
beeldende analyses van hoe een goede dialoog
onvergetelijke scènes kan bewerkstelligen. Je toehoorders overladen met goede voorbeelden blijkt
in dit boek een uitstekende didactische strategie.
Birds of Paradise Costume as Cinematic
Spectacle | Marketa Uhlirova | 2014, Koenig
Books | € 48,95

Dit boek moet je vasthouden en
inkijken om het volledig te kunnen appreciëren. Birds of Paradise is een ode aan de expressiekracht van kostuums in cinema,
en bevat naast artikelen talrijke
prachtige afbeeldingen. Het eerste deel behelst de overgang van de negentiende-eeuwse podiumkunsten naar de vroege
cinema, met veel aandacht voor de serpentine
dance. Het tweede deel beschouwt het kostuum
in de stomme film als acteur. Het derde deel richt
zich op queer cinema en kostuums, en gaat bijvoorbeeld dieper in op Pink Narcissus van James
Bidgood (1971).

Jean Desmets droomfabriek De avontuurlijke
jaren van de film (1907–1916) | Samenstelling en

Samenstelling Anne de Loos, International

redactie Marente Bloemheuvel, Jaap Guldemond,

Theatre & Film Books, Leidseplein 26, 1017 PT

Mark-Paul Meyer | EYE Filmmuseum/nai010

Amsterdam, t 020-622 6489, www.theatreand

uitgevers, 2014 | 192 blz. | € 29,50 

filmbooks.com 
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Thuiskijken
Agnès Varda Het stoute meisje

van de Nouvelle Vague
Agnès Varda krijgt op 13 december in Riga een Lifetime Achievement
Award van de European Film Academy. De Franse cineaste wordt wel
eens de grootmoeder van de Nouvelle Vague genoemd, maar ze was
eigenlijk de meest speelse van de hele jongensbende.
“Als ze me openmaken, vinden ze een strand
van binnen”, zegt de Franse filmmaakster
Agnès Varda (Brussel, 1928) nogal raadselachtig in haar laatste film Les plages d’Agnès
(2008). Het is een soort documentaire autobiografie waarin de als fotografe opgeleide
Varda in haar gebruikelijke kijkend-mijmerende stijl de toeschouwers meevoert langs
plaatsen en locaties die in haar leven en films
belangrijk waren. En meestal is het één
natuurlijk niet van het ander te onderscheiden. Zoals de Rue Mouffetard, de ‘hoofdrolspeler’ van L’opéra mouffe (a.k.a. Diary of a
Pregnant Woman, 1958), een straat in het
drukke en volkse 5de arrondissement van
Parijs, waar Varda woonde op het moment
dat ze deze surrealistische documentaire-rapsodie filmde. Dat ze op 13 december
een Lifetime Achievement krijgt van de
European Film Academy is hoog tijd. Door
haar huwelijk met Jacques Démy en vriendschappen met de ‘Rive Gauche’-filmers van
de jaren vijftig en zestig wordt ze vaak tot de
Nouvelle Vague gerekend, of omdat ze bij
haar debuut La pointe courte (1955) ietsje
ouder was dan de jongensbende van Godard
en Truffaut, tot grootmoeder van de club
bestempeld. Maar wie haar werk terugziet
zal moeten concluderen dat ze een ‘life force’
op zichzelf is: haar films zijn vitaal, speels en
nieuwsgierig.

Cléo de 5 a 7
1962 | “Cléo van vijf tot zeven, of om precies

te zijn: Cléo van vijf tot half zeven, is een
portret van een vrouw, gevangen tussen zoeken en zelfontdekking, tussen behaagzucht
en beklemming, tussen uiterlijke verschijning en naaktheid.” Zo legt een (mannelijke)
voice-over uit waar Cléo de 5 à 7 over gaat in
de trailer, een hoogst nouvelle vaguerig
gevaarte van vlot gemonteerde stilstaande
beelden – blijkbaar kon je in de jaren zestig
op die manier een film verkopen. Dat waren
nog eens tijden. De speelsheid van de vorm
en de zwaarte van die voice-over doen goed
recht aan de film: een vederlicht werk over
vergankelijkheid. Zangeres Cléo wacht op de
uitslag van een biopsie, ze verwacht geen
goed nieuws, en ze doodt de anderhalf uur

die ze wachten moet met slenteren door
Parijs. Gaandeweg richt Varda haar pijlen
niet alleen op onze omgang met de dood,
maar vooral op hoe deze vrouw bekeken
wordt en hoe ze zichzelf ziet.
Joost Broeren

Sans toit ni loi
1985 | Agnès Varda stuitte in het begin van de

jaren tachtig op een krantenberichtje over
een doodgevroren zwerfjongen. Het liet haar
niet los, met als gevolg Sans toit ni loi (‘Zonder dak of wet’). Met de sublieme speelfilm
won ze in 1985 de Gouden Leeuw op het
filmfestival van Venetië. Een grote bijdrage
aan het succes leverde Sandrine Bonnaire
met haar naturelle spel. De toen zeventienjarige actrice speelt de zwerfster Mona, die in
het begin van de film aan de rand van een
druivenveld doodgevroren in een greppel
wordt gevonden. Daarna toont de film de
laatste maanden van haar leven. We volgen
de zwerfster van een kustplaats via het platteland naar een niet nader genoemde stad.
De mensen die ze onderweg ontmoet – van
vrachtwagenchauffeur tot blowende nietsnut – vertellen na hun ontmoeting in de
camera wat ze van haar vinden. De raadselachtige zwerfster is een blanco scherm
waarop iedereen zijn verlangens, vooroorde-

sans toit ni loi

len en opvattingen projecteert. Een boerendochter benijdt Mona omdat “ze doet wat ze
wil”, een garagehouder, die misbruik maakt
van haar afhankelijkheid, noemt haar een
slet, en een oude vrouw in een ongelukkig
huwelijk prijst haar moed om alleen te leven.
Aan het einde van de film is Mona nog steeds
de grote onbekende. Haar motief om te
zwerven blijft in de mist hangen. Intelligente, weerbarstige, indringende en ontroerende cinema.

Jos van der Burg

Les glaneurs
Varda op dvd et la glaneuse
Varda’s werk is in Nederland beperkt op dvd
verkrijfbaar. De Cinéart-uitgaves van Sans
toit ni loi en Les glaneurs et la glaneuse zijn
op dit moment de enige films die in Nederland uitgegeven zijn. Laatstgenoemde is binnenkort ook te zien op IDFA én op MUBI,
evenals het verwante Daguerréotypes (1976),
zie pagina 51. Wie goed zoekt, vindt op
import een paar Britse (Artificial Eye) en
Amerikaanse (Criterion) boxen met hoogtepunten. Goddank voor de Fransen: Arte
bracht eind 2012 een 22-delige box uit met
haar complete oeuvre, inclusief de kortfilms
en met Engelse ondertitels.

2000 | Supermarkten willen alleen ongeha-

vende aardappelen verkopen die tussen vijf
en tien centimeter groot zijn. Alles wat daarvan afwijkt wordt als misvormd en dus
onverkoopbaar beschouwd. De hartvormige
kneusjes worden gewoon gedumpt op een
stukje Frans niemandsland, en zouden door
weinigen zijn opgemerkt als Agnès Varda ze
niet had gefilmd.
Ook de mensen die na een zware storm en
bij eb de oesters om het eiland Noirmoutier
willen oprapen, worden angstvallig buiten
de paaltjes gehouden. Dit terwijl het arenlezen (‘glaner’ in het Frans) een lange geschie-

denis kent. Tot voor kort was het normaal
dat vrouwen na de oogst de restjes graan,
druiven of aardappelen die door machine of
mens waren overgeslagen, in hun schort verzamelden. Er mag niets verloren gaan.
Agnès Varda zocht naar mensen die
tegenwoordig nog leven van verweesde
(etens)waren. Het blijkt een onderwerp met
onvermoede diepgang. Varda filmt los en
impulsief, zonder vastomlijnd scenario en
uitgestippelde route. Ze houdt van het toeval, en slaat op haar reis door Frankrijk regelmatig een zijweg in. Zo laat ze plotseling een
schijnbaar nutteloze klok zonder wijzers
zien die bij haar op de schoorsteenmantel
staat, of filmt ze met haar ene hand haar
andere hand. Zo’n speelse zijsprong is zelfonderzoek van het lichte soort, zonder gêne
of zelfoverschatting, en relevant bovendien.
De link tussen haar en de sprokkelaars is per
slot van rekening snel gemaakt. Ook zij, toen
74 jaar, maakt zich zorgen dat ze binnenkort
niet meer nodig is. Op luchtige wijze laat ze
zien dat sprokkelen een wezenlijke mentale
activiteit is: ze verzamelt beelden om de vergeetachtigheid de baas te zijn. Ze is de glaneuse uit de titel. En zoals het een echte
beeldenjutter betaamt, filmt ze dingen waar
niemand op let. Bijvoorbeeld de vrachtwagens op de snelweg, die ze met een kinderlijk
plezier filmt terwijl ze zonder pardon wordt
ingehaald: “Wat zijn het er veel!”
Mariska Graveland
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De Grote Oorlog, deel 9

All Quiet on the Western Front

De Grote Oorlog, ten slotte

Oorlogsmoe

paths of glory

Het WO I-herdenkingsjaar werd in veel landen groots gevierd met
diverse ceremonies. Op het moment van schrijven is het bijna Wapen
stilstandsdag (11 november) en op de BBC is het vertrouwde beeld te
zien van presentatoren met een klaproos op hun revers. Armistice Day
werd wereldwijd ook gevierd in de bioscoop. Zo was in Parijs de beroemde
oorlogsfilm J’accuse van Abel Gance eenmalig te zien, voorzien van
nieuwe muziek. Arte zond deze versie op Wapenstilstandsdag uit.
door André Waardenburg

J’accuse (1919) is een van de films die niet
aan bod zijn gekomen in de Filmkrantserie
De Grote Oorlog, evenals enkele andere
beroemde WO I-films zoals Kubricks Paths
of Glory (1957), G.W. Pabsts Westfront 1918
(1930) en Howard Hawks’ Sergeant York
(1941). De rubriek zou dan ook makkelijk nog
een jaar kunnen doorgaan.
Toch zijn er na negen afleveringen wel wat
conclusies te trekken. Grosso modo is dit het
verhaalverloop van een WO I-film: een
naïeve of patriottische jongeman meldt zich
met wat vrienden aan bij het leger, is optimistisch over het snelle verloop van de oorlog, ondergaat goedgemutst de pittige training en gaat naar het slagveld. Hier breekt de
hel los, goed voor imposante oorlogsscènes
die meestal precies halverwege de film – het
omslagpunt – zitten. Op deze destructie
volgen desillusie, verdwazing of gekte. Diegene die nog niet dood is, wil deserteren of
keert huiswaarts met shellshock. Er is camaraderie en ontspanning bij verlof maar die
mooie momenten wegen niet op tegen de
horreur van de loopgraven en het constante
mortiervuur.

Hoogtepunten uit het
internationale aanbod
voor thuiskijkers, gese
lecteerd door Boudisque
(boudisque.nl). Het beste
uit het Nederlandse aan
bod vind u wekelijks op
filmkrant.nl.

WO I-films worden door critici altijd aangeduid als krachtige antioorlog-statements.
Maar zijn er dan geen films die pro-oorlog
zijn? Ik ken ze niet, of het moet de onvervalste
propaganda uit nazi-Duitsland of de Sovjet-
Unie zijn. Zelfs de heroïsche Britse en Amerikaanse films over bijvoorbeeld WO II laten
vrijwel altijd de keerzijde van de strijd zien.
Het herdenkingsjaar is bijna voorbij, maar
er zijn nog wat recente films of nieuwe series
op televisie – vooral de BBC laat zich niet
onbetuigd. Zo was Torneranno i prati (over
de slag bij Asiago) van oudgediende Erman
no Olmi ter gelegenheid van de honderdjarige herdenking van WO I op 4 november in
120 landen gratis te zien. En onlangs werd
Patria uitgebracht op dvd, de eerste Nederlandse WO I-speelfilm. Hij is voor een appel
en een ei gemaakt door Klaas van Eijkeren en
gebaseerd op brieven van een Indonesische
Nederlander die in Parijs woonde en vrijwillig dienst nam in het Franse leger. Patria oogt
behoorlijk amateuristisch en het lukte me
daarom ook niet de film uit te kijken. Maar
dat kan ook door oorlogsmoeheid komen.


The Offence

Om zich te laten verleiden tóch
nog een keer James Bond te
spelen, eiste Sean Connery dat
de studio ook dit intense politiedrama zou financieren. Connery speelt de anti-Bond: een
simpele diender die een flinke
knauw heeft gekregen van zijn
twintig jaar politiewerk.

Op dvd/blu-ray | Kino Lorber

Les misérables

Deze eerste bekende verfilming
van Victor Hugo’s meesterwerk,
gemaakt in 1934 door de onte
recht onbekend gebleven
Franse regisseur Raymond Bernard, komt nog altijd in de
buurt van de meest complete
verfilming. Destijds werd het
epos als drie speelfilms kort na
elkaar uitgebracht.

Omdat het dit jaar honderd jaar geleden
is dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak, be
steedden we in dit herdenkingsjaar
maandelijks aandacht aan een klassieke
film over de Grote Oorlog. Deze maand
het laatste deel.
Oorlog is als de griep, zegt een van de Duitse
soldaten in All Quiet on the Western Front: je
wilt het niet maar toch krijg je het. Hij is een
van de scholieren die in de beginscène door
hun patriottistische leraar wordt opgezweept dienst te nemen in het Duitse leger.
Ze zijn de belichaming van wat de August
erlebnis is gedoopt: het grote enthousiasme
in Duitsland over het eindelijke uitbreken
van de Eerste Wereldoorlog in augustus
1914. All Quiet on the Western Front laat in
ruim twee uur zien wat er met de schoolklas
gebeurt die zich collectief aanmeldt.
De soldaat die het meest in beeld komt is
Paul, een met literaire gaven behepte scholier. Hij is het alter ego van Erich Maria
Remarque, op wiens bestseller Im Westen
nichts Neues (1929) de film is gebaseerd. Aan
het begin is Paul een gevoelige jongen die
huilt als een hond als hij voor het eerst een
granaat hoort ontploffen, aan het eind van
de film is hij een cynische, geharde soldaat –
All Quiet is vooral een film over hoe een oorlog ontmenselijkt.
De enige klasgenoot die niet in het leger
wil maar door groepsdruk toch meegaat,
doet het in zijn broek als ze over het slagveld
rennen. Vlak erna ligt hij stil in de modder,
het eerste slachtoffer van het 150 man tellende bataljon dat al snel uitgedund zal worden tot een paar man. De film toont de opleiding van de groep door een autoritaire en
sadistische sergeant, voorheen de vriendelijke postbode van het dorp waar ze vandaan
komen. Deze man keert nog twee keer terug
in scènes die illustreren hoe oorlog nivelleert: in het aanzien van de dood is iedereen

Kinoshita and WWII

Op dvd/blu-ray (r2/B) |

De Japanse filmmaker Keisuke
Kinoshita begon zijn lange carrière als regisseur in 1943, na
een jaar gevochten te hebben in
de oorlog. Die ervaring kleurt
zijn eerste films, die nu door
Criterion zijn verzameld in
alweer de 41e in hun reeks
Eclipse-boxen: relatief betaalbare verzamelingen van
obscuurdere werken.

Eureka!/Masters of Cinema

Op dvd (r1) | Criterion/Eclipse

gelijk, ongeacht rang en stand.
All Quiet on the Western Front toont de
Duitse soldaten als altijd hongerig en steeds
vertwijfelder; van sentimenten over eervol
sterven voor het vaderland op het veld van eer
is al snel geen sprake meer. Reden genoeg
voor een jonge Goebbels om de Duitse première in december 1930 te verstoren en met de
NSDAP een relletje te veroorzaken; een week
later werd de film daadwerkelijk verboden.
Elders was de film vanwege zijn pacifistische boodschap wel een groot succes. De
fraai in beeld gebrachte, huiveringwekkende
oorlogsscènes maakten veel indruk, en doen
dat nog steeds, vooral die waarin Paul met
een gewonde Franse soldaat in een krater ligt
en wacht op diens dood. “Ga toch dood”,
schreeuwt hij de soldaat toe die hij even
ervoor met zijn bajonet dodelijk verwondde.
Als hij in de portemonnee van de Fransman
een foto vindt van vrouw en kind vraagt hij
om vergeving. Daarna moet Paul weer om
zijn eigen leven vechten in de loopgraaf.
André Waardenburg

All Quiet on the Western Front Verenigde
Staten, 1930 | Regie Lewis Milestone | Op dvd en
blu-ray (Universal) 

L’étrange couleur des
larmes de ton corps

Na het magnifieke Amer keren
Hélène Cattet en Bruno Forzani
terug met een nieuwe ode aan
de giallo: een film als een koorts
droom. Was in Nederland alleen
te zien op het Imagine Film Fes
tival, maar verschijnt nu in de
VS op dvd, met Engelse ondertitels voor wie het Frans niet
meester is. 
Op dvd/blu-ray


(r1/A) | Strand Releasing

Buffalo Bill and the Indians
“Robert Altman’s Absolutely
Unique and Heroic Enterprise of
Inimitable Lustre!” schreeuwen
de openingscredits, geheel in
stijl met de wildwestshows van
Buffalo Bill. Altmans venijnige
anti-western kwam toepasselijk genoeg uit in het jaar dat de
VS zijn tweehonderdste verjaardag vierde.

Op dvd/blu-ray (r1/A) |
Kino Lorber
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Deze maand op MUBI

Balanceeracts
De Filmkrant en VOD-platform
MUBI presenteren elke maand een
gezamenlijk filmprogramma.
Filmkrantlezers kijken drie
maanden gratis. Deze maand naar
aanleiding van IDFA vijf documen
taires: over restanten, vergeten
mensen, armoede en de balanceer
acts om niet in het ravijn te vallen.
door Mariska Graveland

Foreign Parts

Foreign parts zijn restanten van buitenlandse
sloopauto’s, en het onvermoed rijke onderwerp van deze gelijknamige Amerikaanse
documentaire van Véréna Paravel en J. P.
Sniadecki. Er wordt heel wat afgesleept met
die foreign parts op een rommelig bedrijventerrein in Queens, New York. Met veel kabaal
schrapen de uitlaten over de weg vol met
kuilen als ze van de ene aftandse plek naar de
andere worden gesleept. De garage met de
grappigste naam die zich daarmee onledig
houdt is ‘E.T. Auto Parts, foreign & domestic
parts’. Auto’s worden ontmanteld, de kleinste onderdelen worden gesorteerd en doorverkocht aan een eindeloze stroom klanten
die af- en aanrijden.
Deze verborgen enclave blijkt ook een
vluchtstrook voor andere ‘vreemde’ onderdelen, ontheemde mensen die hier hun tijdelijke thuis hebben gevonden in een verlaten busje. Net als de afgedankte autospiegels
en banden wachten ze hier tot ze een tweede
leven kunnen gaan leiden.

Whores’ Glory

Het zou goed kunnen dat de prostituees uit
Whores’ Glory hun lichaamsdelen ook als
foreign parts zien, om hun werk maar vol te
kunnen houden. “Hier heb je geen naam”,
zegt een Mexicaanse prostituee afstandelijk
tegen een al te nieuwsgierige klant. De ontmenselijking van de kille efficiëntie bereikt

een dieptepunt in de zogenaamde Fish Tank
in een bordeel in Bangkok, waar vrouwen op
een rij achter glas zitten. Op hun schaarse
kleding dragen ze rode of blauwe kaartjes
met nummers: de rode zijn exclusiever en
duurder dan de blauwe. De mannen hoeven
alleen maar het nummer te noemen.
Het indrukwekkende drieluik van de dit
jaar aan malaria overleden Michael Glawogger geeft de vrouwen wel de gelegenheid om
zichzelf te zijn. Bijzonder is ook dat hij zijn
documentaire lardeert en afsluit met het
wondermooie nummer Where We Meet van
Maike Rosa Vogel – in documentaires is
zulke esthetisering meestal not done.
whores’ glory

les glaneurs et la glaneuse

Les glaneurs et la glaneuse

Het esthetiseren van vergeten mensen en
afgedankte koopwaar is ook geen taboe bij
Agnès Varda (Les glaneurs et la glaneuse,
Daguérrotypes). Varda is altijd op zoek naar
beelden die aan de aandacht ontsnappen, en
weet ze op te waarderen tot iets veelzeggends. Of gewoon tot zomaar iets moois.
Zoals de schriele, uitgedroogde druiventrossen waarmee de wijngaarden in de Bourgogne bezaaid liggen, in haar prachtige,
introspectieve documentaire Les glaneurs et
la glaneuse (zie ook pagina’s 13 en 49). In die
streek is het voor buitenstaanders verboden
om de gevallen trossen op te rapen; de wijnboer laat ze liever verschrompelen dan dat
vreemden ermee aan de haal gaan, “om de
professie en het kapitaal te beschermen”,

aldus de eigenaar.
Terwijl Varda in Daguérrotypes de kleine
Parijse middenstand zoals de kapper, de slager, de bakker en de parfummaker portretteert, ontmoet Varda in Les glaneurs et la
glaneuse een biologieleraar die leeft van
weggegooide marktgroenten. Ze wandelt
mee met chefkok Edouard Loubet, de jongste chef met twee Michelinsterren, die elke
ochtend de heuvels ingaat op zoek naar kruiden en fruit. Zo weet je tenminste wat je in
huis haalt, is zijn motto. En ze gaat op bezoek
bij een rijke wijnboer die als bijklussende
psychoanalyticus een anti-egofilosofie heeft
ontwikkeld.

danser maakt zich juist op ultieme wijze
zichtbaar met zijn balanceeract: door de
onbegaanbaar geachte ruimte tussen twee
wolkenkrabbers te bewandelen weet hij wel
de blik van de wereld op zich te richten.

Deze maand
op MUBI
Iedere vrijdag een nieuwe film van de
week, dertig dagen te zien op MUBI.com.
Filmkrantlezers kijken de eerste drie
maanden gratis naar alle films op MUBI!
Daarna kost een abonnement € 4,99 per
maand.

man on wire

Man on Wire

foreign parts

Van een klein ego heeft de koorddanser in
Man on Wire, de Oscarwinnende documentaire van James Marsh, geen last. De durfal
Philippe Petit is een man die letterlijk op het
randje van de afgrond loopt. Zijn poging om
illegaal over een koord tussen de Twin
Towers en het World Trade Center te lopen,
is vormgegeven als een heistfilm. Zijn stiekeme voorbereidingen zijn net zo spannend
als een misdaadfilm waarin een overval
wordt gepland. De koorddanser werpt zich
daarbij op als acteur in zijn eigen levensverhaal door in een reconstructie enkele scènes
na te spelen.
De mensen in de eerdergenoemde documentaires balanceren – vaak uit het zicht –
op het randje van een onmenselijk bestaan,
en vallen net niet in de afgrond. Deze koord-

daguerréotypes

14 november Man on Wire
21 november Whores’ Glory
28 november Foreign Parts
5 december Les glaneurs et la glaneuse
13 december Daguerréotypes
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Een groot John Ford-retrospectief, een
hommage aan Harun Farocki, een eclectisch
overzicht van 16mm als filmformaat voor
persoonlijk filmmaken, en dan natuurlijk nog de
Oostenrijkse voorpremières en best of the
fests maakten van de 52ste Viennale een rijk
Door Dana Linssen
geschakeerd festival.

Viennale 2014

John Ford in New York
Waar te beginnen? Voor bezoekers aan filmfestivals die
niet door competities worden gedomineerd zijn er verschillende strategieën. Bij het samenstellen van je
‘eigen’ programma kun je je zowel laten leiden door
nauwkeurige planning als door het toeval. Hoe groter
het festival hoe moeilijker het toeval het heeft, want dan
zijn er altijd wel een paar must see-films en wereldpremières die de hiërarchie bepalen. Op de Viennale in
Wenen, die dit jaar zijn 52ste editie kende, en mijn
tiende, speelt die rangorde nauwelijks een rol. Natuurlijk zijn er de best of the fest-titels en voorpremières,
van Jean-Luc Godards Adieu au langage tot David Cronenbergs Maps to the Stars, maar ze zijn ingebed in een
programma dat afdwalen aanmoedigt in plaats van
onmogelijk maakt.
Dat heeft deels te maken met de trouw van het festival aan een aantal regisseurs. Toen ik de Viennale tien
jaar geleden voor het eerst bezocht was er bijvoorbeeld
een retrospectief met het werk van Jean-Marie Straub
en Danielle Huillet, films die vaak als streng en literair
worden ervaren, maar die evenveel momenten van
onverwachte schoonheid en cinefiel plezier kennen.
Het filmmakende echtpaar vertoonde toen ook een aantal films van John Ford, wat niet door het gehele Viennale publiek even erg werd gewaardeerd. Een memorabele, en op z’n zachtst gezegd levendige discussieavond
bracht geen verheldering. Nu tien jaar later vertoont het
festival nog steeds elk jaar het nieuwe werk van de na de
dood van Huillet alleen verder werkende Straub, en zit
er ook altijd wel minstens een film van John Ford in het
programma verstopt. Dus op een of andere manier was
het wel logisch dat het grote retrospectief dat elk jaar
door de Viennale in samenwerking met het Oostenrijkse Filmmuseum wordt georganiseerd dit jaar aan
John Ford was gewijd.

Pief paf poef

Zou een Ford-retrospectief in Nederland elke avond
volle zalen trekken, zoals eerder in Berlijn en nu in
Wenen? En zou het ons hier lukken om er eer in te
scheppen om alles op 35mm te draaien in plaats van op
DCP? Wat een plezier om op het onmogelijke tijdstip

van 18 uur een volle Filmmuseumzaal aan te treffen voor
de vertoning van de stille film 3 Bad men (1926). De film
is een eerbetoon aan drie outlaws die een verweesde
boerendochter te hulp schieten ten tijde van de Dakota
Land Rush, waarbij de regering van de VS land beschikbaar stelde aan boeren en immigranten op basis van het
‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’-principe, met
inderdaad een enorme race van paarden, huifkarren,
handkarren en voetgangers tot gevolg.
3 Bad Men is een mooi en goed voorbeeld van Fords
bezongen humanisme. Dat vergt misschien even een
kleine gedachtenswitch, want de western heeft zich nu
eenmaal niet in het collectieve geheugen vastgezet als
een subtiel en menslievend genre. Ook 3 Bad men zit
natuurlijk vol met karikaturen, ‘stock characters’ en
pief paf poef (en de Nederlandse Hollywoodster Lou
Tellegen als de slechte sheriff). Maar de goedaardige Lee
kijkt daar met Fords ogen, en de onze dwars doorheen.
Zonder voorbehoud vertrouwt ze de drie mannen. En
met haar ogen kijken we vervolgens de rest van de film
ook naar al die sloebers en gelukszoekers die zich verzamelen voor die grootscheepse ‘landrush’.
Het levert een fenomenale scène op, in z’n afwisseling van totalen en close-ups een waardige erfgenaam
van de beroemde trappenscène uit Pantserkruiser
Potemkin. Ford films eerst van enorme afstand de mensenmassa die zich voor de ‘run’ verzameld heeft. Het is
bijna een abstract schilderij: eerst de stoffige prairie,
dan die dunne lijn van menselijke silhouetten, daarachter de massieve bergen en daarboven de lucht. Een zacht
zinderende Rothko in zwart-wit. Maar die massaliteit
heeft natuurlijk alleen maar zin als hij daarna in kan
zoomen op de individuen: de rijke avonturiers met hun
minilegertjes aan ruiters en karren vol huisraad, tot de
eenvoudige boer met z’n bezittingen op z’n rug. Iedereen heeft gelijke kansen, maar niet iedereen heeft hetzelfde uitgangspunt. Laat de Amerikaanse Droom maar
van start gaan.

Junkieliefde

Met die ogen keek ik naar twee andere hedendaagse
Amerikaanse films, onafhankelijk geproduceerd,

see you next tuesday

no-budget, gedraaid op bestaande locaties en met een
mix van amateurs en profi’s. Zou je Josh en Benny Safdie
(Heaven Knows What) en Drew Tobia (See you Next
Tuesday, een eufemistisch backroniem voor ‘cunt’, kut)
erfgenamen van John Ford kunnen noemen, opgesloten
in het claustrofobische ‘wilde oosten’ van New York?
Beide films schilderen outlaws en outcasts zonder enige
vorm van sentiment. Junkiedrama Heaven Knows What
is ontdaan van elke vorm van junkieromantiek. Vergeet
al die films uit de jaren zestig, zeventig, tachtig. Vergeet
alles over wat je dacht te kunnen beweren over drugs en
tegencultuur. Deze film gaat over het afgestompte
gehossel en geruzie van de Romeo en Julia van Manhattan: Harley (gespeeld door ex-junk en schrijfster van de
ongepubliceerde memoires waar de film op is gebaseerd
van Arielle Holmes) en Ilya (Hollywoodster Caleb
Landry Jones). Ze zijn net zo verslaafd aan het spel van
elkaar aantrekken en afstoten als aan de cocktail van
alcohol, heroïne en hoestdrank waarmee ze zich door de
dag heen sleuren.
See You Next Tuesday is een fascinerend portret van
vier emotioneel verwaarloosde en labiele vrouwen (de
hoogzwangere tiener Mona, haar ex-alcoholistische
moeder Mona, haar zus Jordan plus vriendin Sylve). Het
is kussen en katten, een onbeheerste rollercoaster van
zelfhaat, impulsiviteit en driften. Ze zijn de kutwijven
uit de titel, welbewust onsympathiek (al ga je natuurlijk
wel iets voor ze voelen, net als voor Harley en Ilya).
Vervelende mensen zien we niet zo vaak meer in
films, zeker geen echt heel vervelende mensen waar je
liever met een boogje omheen zou willen lopen, en zonder dat de filmmakers proberen om sympathie voor ze
op te wekken, of je inzicht te geven in het moeilijke
leven van de echte onderklasse. Het is wel eens verfrissend om ze zo ontdaan van dramaturgische opsmuk
afgebeeld te zien. Doodvermoeiend ook. Maar beide
films zitten zo vol humor en energie dat er toch een
gevoel van affectie ontstaat. Niet met de hoofdpersonen, maar met de film.
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Er wordt nu al veertig jaar gesteggeld over de betekenis,
waarde en nalatenschap van Robert Bresson. Bernardo
Bertolucci schetste ooit heel raak de cinefiele cultus
rond Bresson: “Tegenwoordig is de naam Bresson een
embleem geworden, een entiteit, een soort cinematografisch manifest van poëtische strengheid. Bressoniaans zijn betekende voor mij en mijn vrienden een
moreel ideaal proberen te realiseren, een onhaalbaar,
subliem en vernederend ideaal van cinematografische
ascese: ik beschrijf het als vernederend omdat zijn films
altijd zeer sensuele ervaringen zijn, maar zonder iets
van een ultieme ontlading (behalve een esthetische
ontlading, die niettemin op zichzelf ook een bron van
intens plezier is).”
In die zinnen zit veel besloten: de minimalistische
puurheid van Bressons cinema, plus de gesublimeerde
seksualiteit. Evenals het intrigerende idee dat zijn films
perfectie oproepen. Die is natuurlijk onbereikbaar,
maar het streven ernaar heeft een rituele zelfreiniging
tot gevolg. Veel contemporaine filmmakers zijn diepgaand beïnvloed door dit Bressoniaanse ideaal, los van
hun individuele artistieke koers: Olivier Assayas en
Philippe Garrel in Frankrijk, Darezhan Omirbaev in
Kazakhstan, Paul Schrader in de VS, de Dardennes in
België, Ivan Sen in Australië en Kumar Shahani in India.
Dat gesteggel sluit aan bij de discussie die begon met
Paul Schraders Transcendental Style in Film (1972): een
boek met een expliciet religieuze lading, dat een speciale groep spirituele of transcendente filmmakers identificeerde – Bresson, Dreyer en Ozu. Binnen twee jaar na
verschijning begon de criticus Jonathan Rosenbaum,
zelf een gepassioneerd liefhebber van Bresson, een

De strijd om Bresson
De Australische filmcriticus Adrian Martin
kijkt naar opvallende discussies en tendensen
door adrian martin
rond filmmakers. 

tegenaanval op Schraders transcendentale systeem.
Rosenbaum schreef in 1974: “Tot op zekere hoogte gaan
Bressons films over mysteries, maar de manier waarop
ze dat doen is altijd heel concreet, net [als] de ficties van
Kafka en Beckett […] Om die reden lijkt het nuttig om
hier over Bressons kunst te spreken als een kunst van
innerlijkheid, niet een van transcendentie, en een waar
de binnenkant altijd onthuld wordt door aan de buitenkant te blijven.”
24 jaar later, bij het verschijnen van de epische
bloemlezing over Bresson door James Quandt, was
Rosenbaum zelfs nog harder in zijn strijd tegen wat hij
zag als de misleide religieuze kapers van Bressons
cinema. Hij ging nu nog verder: “Er bestaat ook een
sterke en volledig materiële erotiek in zijn werk, die
onlosmakelijk samenhangt met andere materiële elementen van beeld en geluid.”
Ik voel sterke sympathie voor Rosenbaums positie
maar ik denk dat hij een paar ‘categorische fouten’
maakt, die verwarring hebben gezaaid, waardoor de
strijd om Bresson gepolariseerd is geraakt:
Er bestaat een verschil tussen materialiteit als een
eigenschap van cinema, en materialisme als filosofisch

of politiek principe. Er kan sprake zijn van materialiteit
zonder materialisme. Dat is precies het geval in recente
films van Bruno Dumont, Terrence Malick en Apichatpong Weerasethakul. Het was ook het geval, iets verder
terug, bij Stan Brakhage en Ozu.
Stellen dat Bressons films categorisch niet spiritueel
zijn is uitgaan van een extreem gereduceerde karikatuur
van religie. Rosenbaums onvrede op dit punt lijkt me
klassiek antikerkelijk, anticlerikaal, anti-institutioneel.
Maar zo is de spiritualiteit van Bressons cinema niet.
Als Bresson een religieuze kunstenaar is – en ik geloof
dat we hem daarin serieus moeten nemen – dan is zijn
artistieke proces er een van een constant bevragen en
twijfelen, van kwellende zelfondervraging over de aard
en praktijk van zijn eigen geloof. Een spiritualiteit dichter bij Simone Weil of veel andere religieuze filosofen
dan bij het Vaticaan.
Rosenbaums premisse is dat omdat Bressons films
sterk erotisch zijn, ze daarom níet spiritueel zijn: erotiek is onlosmakelijk verbonden met materialisme.
Maar Bertolucci zag dat seksuele aspect van Bressons
cinema totaal anders: voor hem zijn die films vergeven
van een haast ondraaglijke sensualiteit – maar ‘zonder
ontlading’, zonder orgasme, opgekropt en daardoor des
te strakker geladen.
Erotiek, om kort te gaan, is niet tegengesteld aan spiritualiteit – en er zijn vast en zeker veel heiligen en
mystici die dat zouden kunnen bevestigen. 
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Oostdijk 13, 1461 DR
Zuidoostbeemster,
vrijdag 22 augustus
2014, 11.41 uur

De regen komt met bakken uit de hemel als
we arriveren bij een enorme boerderij achter
een dijk in Zuidoostbeemster. Het opnameschema is omgegooid; uit nood worden eerst
de binnenopnames gemaakt in een enorme
schuur, die binnenkort moet plaatsmaken
voor zes luxe appartementen.
Regisseur Johan Nijenhuis is in de weer
met zijn jonge hoofdrolspelers Tygo Bussemakers (Wim), Mees Smits (Jet) en Lars
Henckens (Gijs). Verderop staan drie koeien.
Een productiemedewerker staat naast een
kist vol kippen. Een ander komt aanlopen met
een hooivork en een kruiwagen vol stro. Achter in de stal zit een Duitse vrouw met een aap
op haar schouder op haar beurt te wachten –
het is een surrealistisch schouwspel.
Op de modderige grond ligt een stuk rails,
waarover de camera richting Wim en Gijs zal
bewegen. Wim is uit het weeshuis ontsnapt;
hij wil naar school (‘De kinderen wachten
met smart op de invoering van de Schoolwet
die kinderen van zes tot twaalf jaar verplicht
om naar school te gaan’, aldus de synopsis).
Voor het zover is, zal boerenzoon Gijs hem
leren hoe hij een koe moet melken. Jet, met
een blauwe strik in heur haar, staat erbij en
kijkt ernaar.
“Quiet people, here we go!”, roept de
opnameleider. “Lars, wat ben je lekker
vroeg!”, zegt Nijenhuis niet veel later;
Lars is te snel het beeld in komen lopen met
een emmer en een melkkrukje. Als de camera
naar de beginpositie is teruggeduwd, komt
Lars opnieuw op, nu wel op tijd, en begint hij
te melken. Buiten klinkt het onweer. De koe
schopt de emmer om. “Stop maar”, zegt Nijenhuis welgemoed. “Maakt niet uit. We bouwen het langzaam op.”
De camera wordt weer teruggeduwd, Lars

eet een krentenbol, Mees’ wangen worden
nog even gepoederd. Ondertussen neemt
een vrouw van het kindercastingbureau de
tekst nog even met haar door. “Dat is het! Je
hoort het zelf ook, hè?!”
De jonge hoofdrolspelers komen uit Brabant en Limburg, want “de Randstedelijke
accenten klinken net niet naturel genoeg
voor een film die zich afspeelt op het platteland anno 1899”, aldus Nijenhuis. Zijn familiefilm Apenstreken met aap, noot, mies is
geïnspireerd op de tekeningen van Cornelis
Jetses (1873-1955), bekend van zijn gedetailleerde illustraties in schoolboeken, schoolplaten en historische prenten. En van het
leesplankje waarmee generaties Nederlandse kinderen leerden lezen: aap noot mies
wim zus jet teun vuur gijs lam kees bok
weide does hok duif schapen.
De film mag dan teruggaan naar de tijd dat
er nog geen leerplicht bestond, hij wordt
opgenomen met de allermodernste technieken. In 3D. Stereograaf Matt Smith en de 3D

rig technicus Gavin Overstall van het
Engelse bedrijf Vision3, dat de 3D-techniek
verzorgde van films als Gravity, Pirates of the
Caribbean: On Stranger Tides en World War
Z, zijn gedurende de hele draaiperiode op de
set aanwezig. Maar Nijenhuis waakt ervoor
dat de logge apparatuur zijn kindercast niet
in de weg zit; ze moeten alle ruimte hebben
om hun ding te doen.
Als Lars even later weer op het melkkrukje
zit, haalt een productie-assistente op een
cue van Nijenhuis een kip uit de doos, en
werpt die met een boogje voor de camera. In
Apenstreken met aap, noot, mies is een
enorm aantal beesten te zien: naast melkkoeien en een aap ook tamme ganzen, landgeiten, zwanen, ezels en lammetjes. En heel
veel kippen dus.
Even later struikelt een lichtassistent met
een groot wit scherm in zijn handen over de
rails. “Moet-ie opnieuw?”, vraagt hij schuldbewust. Nijenhuis schudt van nee. “Het was
heel goed zo.”

Johan Nijenhuis instrueert zijn jonge hoofdrolspelers
Mees Smits (Jet) en Lars Henckens (Gijs)

Jan Pieter Ekker
Foto Bob Bronshoff

Apenstreken met aap, noot, mies Nederland,
2014/2015 | Regie Johan Nijenhuis | Scenario Lars
Boom en Maarten Lebens | Productie Johan
Nijenhuis (Johan Nijenhuis & Co) en Klaas de Jong
(Farmhouse Film & TV) | Gedelegeerd producent
Bernard Tulp (Farmhouse Film) | Uitvoerend
producent Robert Labruyere | Camera Maarten
van Keller | Montage Bas Icke en Jasper Quispel |
Make up Monique Mierop | Met Tygo Bussemakers,
Mees Smits, Lars Henckens, Kim-Lian van der
Meij, Mike Weerts, Martine Sandifort, Sanne
Vogel, Guus Dam, Loek Peters, Yvon Jaspers,
Alwin Pulinckx, Arjan Ederveen, Wesley van
Gaalen, Harrie van Rijthoven | kleur, ± 90
minuten | Omroep AvroTros | Distributie A-Film
Benelux | Te zien zomer 2015 
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TALKS
Bij IDFA draait alles om film kijken. Maar er wordt ook veel
nagepraat. Over de onderwerpen van de films, met de vele
aanwezige filmmakers en hoofdpersonen. Dit gebeurt tijdens
de Extended Q&A’s na afloop van 30 films. Een greep uit het
aanbod van uitgebreide nagesprekken.
Extended Q&A

Extended Q&A

In the Basement

Of Men and War

Deze nieuwste film van Oostentijker Ulrich Seidl
heeft net als zijn meeste films kenmerken van
zowel fictie als documentaire. In strak gestileerde shots neemt de chroniqueur van katholiek
Oostenrijk het publiek dit keer mee naar de
kelders van zijn land, waar de bewoners hun
verborgen hobby’s uitoefenen. Nicolas Rapold
interviewt Seidl en co-scenarist Veronika Franz
over zijn manier van filmmaken, waarbij het
verschil tussen echt en onecht ondergeschikt is
aan het verhaal.
22 november, 17:15 | EYE | € 10 / € 7,50

Jarenlang volgt Laurent Bécue-Renard een groep
oorlogsveteranen met PTSS, waarbij hij hun therapiesessies bijwoont en luistert naar hun verhalen. Het motto van de film ontleent hij aan Erich
Maria Remarques anti-oorlogsroman Im Westen
nichts Neues: “Wat zouden onze vaders doen, als
we plotseling voor hen kwamen staan en rekenschap vroegen?” Een verzameling verhalen van
een groep Amerikaanse Irak-veteranen met PTSS
groeit uit tot een krachtig anti-oorlogsmanifest.
Na de vertoning gaat VPRO-journalist Chris Kijne
in gesprek met regisseur Laurent Bécue-Renard
en documentaire theoreticus Bill Nichols, over
het maakproces van de film en de betrokkenheid
van de regisseur bij zijn protagonisten.
24 november, 16:30 | Tuschinski 2 | € 10 / € 7,50

Extended Q&A

Love Is All: 100 Years of
Love & Courtship
Van de allereerste filmkus tot aan het homohuwelijk: dit is de liefde volgens Kim Longinotto.
De maakster, bekend van films over (vrouwen)
onrecht, gaat verder dan het tonen van de geijkte girl meets boy-fragmenten. De door moderne
muziek ondersteunde filmbeelden laten zien
hoe complex de liefde is als deze afwijkt van de
heersende norm. Na de vertoning gaat filmjournalist Dana Linssen in gesprek met regisseur
Kim Longinotto en editor Ollie Huddleston over
de bijzondere montage en hoe deze nieuwe film
past in het oeuvre van Longinotto.
22 november, 21:00 | Kleine Komedie | € 10 / € 7,50

Extended Q&A

CITIZENFOUR
CITIZENFOUR is het langverwachte derde deel
van Laura Poitras’ trilogie over het Amerika van
na 11 september 2001. Deze spraakmakende
documentaire thriller gaat over de grootschalige
illegale afluisterpraktijken van de NSA, die Edward Snowden in juni 2013 via Laura Poitras en
The Guardian-journalist Glenn Greenwald naar
buiten bracht. Na afloop van deze speciale vertoning geeft Poitras een exclusief interview aan
Eelco Bosch van Rosenthal over haar film, Snowden en hoe zij tegen wil en dank zelf onderdeel
werd van haar trilogie.
23 november, 19:00 | Tuschinski 1 | € 10 / € 7,50

Extended Q&A

Pixadores
Vier jonge mannen uit de sloppenwijken van São
Paulo beklimmen ‘s nachts hoge gebouwen om
er hun namen en maatschappijkritische slogans
op te spuiten. Kunstenaars, anarchisten of criminelen? Een dynamische zwart/wit-film over vier
eigenzinnige en strijdbare ‘pixadores’ , trein surfen, vrijheid en Nietzsche. Met een memorabele
culture-clash tijdens de Berlijn Biënnale. Na de
vertoning gaat filmjournalist Peter Delpeut in gesprek met regisseur Amir Escandari over de cinematografische keuzes van Escandari in Pixadores.
26 november, 11:30 | Tuschinski 2 | € 10 / € 7,50

Extended Q&A

Those Who Feel
the Fire Burning
De geest van een oude man, die tijdens de gevaarlijke oversteek naar Europa verdronk, en nu
vanuit een andere dimensie de harde realiteit
aanschouwt, zweeft langs de vele gedesillusioneerde mensen die wél de overkant haalden.
Onconventionele, poëtische documentaire
over een ernstig maatschappelijk probleem: de
uitzichtloze situatie van vluchtelingen aan de
Zuid-Europese grens. Na de vertoning gaat cultureel commentator Joyce Roodnat in gesprek
met regisseur Morgan Knibbe over zijn visie op
vluchtelingenproblematiek en zijn filmische
vertaling van dit politieke vraagstuk.
26 november, 14:30 | Tuschinski 2 | € 10 / € 7,50

ACADEMY AWARD WINNER
®

KEVIN KLINE

“A marvelous movie”
- INDIEWIRE

“Full of sharply funny
twists and turns”
- THE TIMES

ACADEMY AWARD NOMINEE
®

KRISTIN SCOTT THOMAS
AND

ACADEMY AWARD WINNER
®

MAGGIE SMITH

A FILM BY ISRAEL HOROVITZ

MYOLDLADY
He’s in the will. She’s in the way.
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