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REDACTIONEEL Waarom kijken we

eigenlijk zo graag naar films waarin de wereld
vergaat? Die vraag stond centraal op de eerste
Wild Horses-avond van Theater Utrecht. Een
theatraal debat naar aanleiding van de première
deze maand van hun ‘vertoneling’ van De stad
der blinden van José Saramago, in filmkringen
vooral bekend van de film Blindness die Fernando Mereilles er in 2008 van maakte.
Sinds 9/11 zijn eigenlijk bijna alle films rampenfilms. Want tel bij de echte apocalyps ook
nog maar de bijna-apocalypsen in zo’n 40 stripfilms op, en het geflirt met de eindtijd in zo’n
beetje elke spektakel- of sciencefictionfilm, om
over de populariteit van zombieserie The Walking Dead nog maar te zwijgen.
Gek genoeg is de gedachte aan het einde der
tijden even angstaanjagend als troostrijk. Bij het
kleinste gevoel van onheil schiet de mens in zijn
flight-fright-fight-modus, maar omdat we weten dat films niet echt zijn (hoe echt ze ook lijken) blijft het een gecontroleerde paniekreactie.
Net genoeg thrill om te genieten van het fatalisme dat het zomaar allemaal afgelopen kan zijn.
Enjoy the self-fulfilling prophecy.
Er zitten rare kantjes aan: terwijl we nog geen
winter zouden kunnen overleven met een horde
hongerige zombies in het plaatselijke winkelcentrum, is de gedachte aan overleven soms
makkelijker dan de keuzes die we elke dag moeten maken. Als je alleen maar bezig bent met in
leven blijven doet het er niet toe wat je die avond
moet eten, en waar je morgen naartoe op vakantie wilt. Het is een soort preventief escapisme.
Of een extremistische noodlotsleer, want: als er
geen toekomst is, dan hebben ook je handelingen geen gevolgen meer (vrij naar Groundhog
Day).
Als ik naar series als The Walking Dead kijk
dan beschouw is ze soms als instructievideo’s
voor mijn duisterste fantasieën. Alsof ik klaargestoomd wordt voor het moment dat het zombiearmageddon is aangebroken. Dat je dan dus helemaal geen tijd hebt om te vechten, te vluchten
of te verstarren omdat je dan op zoek moet naar
wapens en apotheken moet overvallen en zaaigoed verzamelen wil je er überhaupt iets van een
langetermijnperspectief op na kunnen houden.
Na afloop had regisseur Thibaud Delpeut het
nog even over Lars von Triers Melancholia (want
ook de artfilm is somberder dan ooit). Een film
waarvan de naschok misschien nog wel het onthutsendste is. Omdat je denkt dat als mensen
zo weinig willen leven dat het dan misschien
maar het beste is als die komeet op ze afsuist. Is
dat cynischer dan Dr. Strangelove?
Er is nog een gedachte die me dwarszit. Omdat we allemaal van die kleine economen zijn.
Film is immers een miljardenbusiness. Wat is
nou de vraag en wat het aanbod? Worden al die
apocalypsefilms gemaakt omdat ze een spiegel
van de tijd zijn, een onbewuste thermometer
van onze sociale gevoelstemperatuur? Omdat
we bang zijn en op zoek naar troost? Of omdat er
ons iets verkocht wordt, maar we weten nog
niet wat? Ja. Ik weet het. Complotdenken. Ook
typisch iets voor doomdsday preppers.


DANA LINSSEN
TWITTER @DANALINSSEN
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DE VOLGENDE FILMKRANT VERSCHIJNT OP DONDERDAG 4 JUNI

Word nu donateur van
de Filmkrant en ontvang
als welkomstgeschenk
het gloednieuwe
Filmjaarboek!

Word nu donateur van de Filmkrant
en ontvang als welkomstgeschenk
het zojuist verschenen Filmjaar
boek 2014/2015. Bent u zelf al
donateur en brengt u een nieuwe
donateur aan? Dan ontvangt u
allebei het welkomstgeschenk.*

50 JAAR
VIDEOKUNST
Hoe de camera net zo
gewoon werd als het
potlood 4 6

Het Filmjaarboek bevat beschrijvingen, uitgebreide credits en bezoekcijfers van alle Nederlandse bioscoopreleases van 2014. Van Maps to
the Stars tot Supernova. Van The Trip to Italy tot
Toscaanse Bruiloft. Van The Grand Budapest
Hotel tot Coming Home.
Daarnaast bevat het Filmjaarboek dossier
artikelen over o.a. Xavier Dolan en The Second
Golden Age of Television, een jaaroverzicht met
de belangrijkste films en trends, een overzicht
van de belangrijkste filmprijzen en adressen van
film- en dvd-distributeurs.
Het Filmjaarboek is een onmisbare bron van
informatie voor iedere rechtgeaarde filmliefhebber en is zowel professioneel als thuis te
gebruiken.
* Stort €35,- (of meer) op rekeningnummer
NL51 ABNA 0438 6553 70 t.n.v. Stichting Fuurland te Amsterdam, o.v.v. ‘nieuwe donateur’ en
uw adresgegevens. Deze aanbieding is geldig
tot 4 juni. Met dank aan Stichting Filmuitgaven
en Amsterdam University Press.
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Freedom over de Snowdendocumentaire

Elke maand is er veel meer Filmkrant dan
er in de Filmkrant past. Op de site meer
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donk over Ventoux ‘Die berg is een perso
nage op zich’ 4 22 Zeresenay Mehari
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4 RvC: filmfinanciering moet anders

De Wetenschappelijk Raad voor Regerings
beleid (WRR) had het in haar recente advies
over het ‘Mattheüseffect’: steeds minder
culturele instellingen krijgen een steeds gro
ter deel van de koek. Het gevolg: een veiliger
aanbod en minder ruimte voor experiment.
De Raad voor Cultuur doet er een schep
bovenop: de filmfinanciering moet anders.
Het advies van de Raad gaat over de be
leidsperiode 2017-2020 en telt 168 pagina’s.
Voor film zijn vier pagina’s uitgetrokken. Veel
te weinig, weet ook de Raad. Ze behandelt de
door Minister Bussemaker aangestipte aan
dachtspunten globaal, maar stelt ook: ‘De
omvang van het onderwerp is zo groot, dat de
raad van mening is dat de positie van de
Nederlandse film in het licht van internatio
nalisering en digitalisering een diepgaande
analyse verdient. Daarom willen wij aan dit
onderwerp een apart advies wijden.’
Een aantal zaken moet volgens de Raad
anders geregeld worden of op z’n minst
tegen het licht gehouden. Het eerste is de
scheiding die nu bestaat tussen speelfilms
enerzijds en tv-drama en mediaproducties
anderzijds. De eerste wordt bediend door het
Filmfonds, de rest door de omroepen. Maar
met de steeds hogere kwaliteit van tv-drama
zouden die wellicht ook bij het Filmfonds
moeten kunnen aankloppen.
De Raad maakt verder zorgen over de
positie van de Nederlandse artistieke film.
Die staat ‘permanent onder druk’ en er
‘moet zowel in de productie als in de verto
ning meer ruimte voor zijn’. Artistieke films
afrekenen op bezoekersaantallen is niet pro
ductief. Er zou beter gekeken kunnen wor
den naar de prijzen die films winnen, voor
welke internationale festivals ze worden
geselecteerd en of ze gerecenseerd worden in
toonaangevende vakbladen.
De versmalling van Basis Infrastructuur
(BIS), die het ook in het rapport van de WRR
moest ontgelden, heeft in de ogen van de
Raad negatieve gevolgen gehad. Ten eerste
verbaast ze zich erover dat jeugd- en anima
tiefilm, die internationaal goed scoren, niet
zijn opgenomen in de BIS. Ten tweede be
treurt ze de afgenomen ruimte voor talent
ontwikkeling. Het Binger Instituut, dat uit de
BIS is gezet, en het Mediafonds, dat in 2017
dreigt te verdwijnen, worden met naam en
toenaam genoemd. Of de NPO in het gat kan
springen, valt volgens de Raad nog te bezien.
De bezuinigingen hebben de innovatie
kracht en experimenteerdrang stevig inge
perkt. Het aanpassingsvermogen om het
hoofd te bieden aan digitalisering en inter
nationalisering is beperkt. Dat er iets mis is
en dat het anders moet, is duidelijk. Alleen
nog niet hoe dat moet. En wie dat, op welke
manier, moet betalen.

EDO DIJKSTERHUIS
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Wie kijkt er ooit naar livestreams op internet?
Het is geen geliefde technologie. Meestal wordt
het gebruikt voor het kijken van live porno
beelden of het volgen van een conferentie op
afstand. Die hebben beide een zekere treurigheid.Daarom was het verrassend dat tijdens
South by Southwest (SXSW), een festival voor
technologie en muziek in Austin, Texas, een
livestream-hype de kop opstak. Op dit evenement drommen zowel liefhebbers van indiebandjes als van startups samen, uit de hele
wereld. Lanceer je hier een nieuwe mobiele
dienst, dan loop je kans om door gretige early
adopters uit alle windstreken omarmd te worden. Dit gebeurde met Meerkat, een app waarmee je op ieder moment via Twitter een live
stream kunt uitzenden of bekijken. Je zet als
het ware een raampje open waarmee de wereld
kan zien wat jij ziet. Live, direct en onbewerkt.
Niet meteen gezien betekent weg, tenzij de
maker van de stream de beelden zelf wil bewaren. De app is vernoemd naar het nieuwsgierige
diertje dat graag op z’n achterpoten staat met
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de neus in de lucht. Een soort publiek face-
timen. De commentfunctie laat over het beeld
heen een publieke chat zien. Twitter introduceerde halsoverkop een eigen variant met de
naam Periscope. De grote vraag: wat moet je
ermee? De eerste gebruikers leefden zich uit
met eindeloze live beelden van hun ijskast of
hun achtertuin. Amateur-sportwedstrijden liggen voor de hand. Het is een kwestie van tijd
voordat de eerste vrijpartijen worden uitgezonden op Twitter, oncensureerbaar want live. Of
het eerste misdrijf. Een mishandeling of erger,
op afstand zichtbaar voor machteloze smart
phoneverslaafden. In de tech-industrie ontstaat wel vaker opwinding rond een techniek
waarvan de baanbrekende toepassing nog ontbreekt. Maar het slimme van Meerkat zit in de
combinatie van een livestream opname via een
smartphone en het kletsende publiek op Twitter. Eerder bleek al dat het bijzonder boeiend
kan zijn om een publiek gesprek te voeren op
Twitter over een live tv-uitzending, zoals
Zomergasten. Dat kletsen kan nu ook over een
uitzending van een gebeurtenis die door zomaar
iemand gestart is.
EBELE WYBENGA
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‘
‘KINDERMOO
DAT VOND IK GEWOON EEN LEKK

Alex van Warmerdam over Schneider vs. Bax

De nieuwe film van Alex van Warmerdam is: “Het landschap. En
dan een man. Alleen een man in het landschap. Met een geweer.
DOOR DANA LINSSEN
En dan nog een man. Ook met een geweer.”
Na afloop van het interview met Alex van Warmerdam
spreken we nog even over het actuele bioscoopaan
bod. Het filmjaar valt hem niet tegen met films als
Leviathan, Under the Skin, Mommy, Timbuktu.
A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence vond
hij dan weer geen klap aan: “Roy Andersson is in zijn
eigen val gelopen” – dus de interviewer krijgt nog even
een standje. En die middag staat It Follows op de plan
ning. We hebben het over goeie titels en simpele plots.
Films die al in hun titel vertellen waar het op staat. ‘It
Follows’. Of ‘Schneider vs. Bax’, zoals de nieuwe film
van Van Warmerdam zelf heet. Er zijn er twee, en ze
zijn tegen elkaar, misschien is het een wedstrijd of een
spelletje. Misschien is het bittere ernst en op leven en
dood. Daar moeten we tijdens het kijken maar achter
zien te komen. In onderstaand gesprek is zoveel mo
gelijk geprobeerd om spoilers te vermijden. Maar soms
waren ze onvermijdelijk. Van Warmerdam: “Volgens
mijn editor Job ter Burg lezen de echte filmliefhebbers
helemaal nooit iets over film en gaan ze pas de zaal in
als de trailers afgelopen zijn.” Ik: “Maar hoe weten ze
dan waar ze naartoe moeten?” Van Warmerdam: “Op
de regisseur af of de acteurs?” Ik: “Maar dan ga je nooit
naar iets wat je niet kent. Het zou wel makkelijk zijn als
je als filmrecensent gewoon kon opschrijven: ga maar
kijken. Zonder iets te verklappen. En dat mensen je dan
genoeg zouden vertrouwen.”
Schneider vs. Bax gaat ook over mensen die dingen
doen die anderen ze opdragen. Dat loopt meestal niet
goed af. Dat is even simpel als ingewikkeld.
Ga maar kijken.
Dit interview kun je ook na afloop lezen.
Volgens de basisdramaturgie van Hollywood heb je in
een film iemand die iets moet doen en die komt allemaal obstakels tegen. Schneider vs. Bax in een notendop? “Ja. Heel simpel. Obstakels verzinnen. Het basis
idee was zo klein. Ik weet nog wel dat Marc [Van War

merdams broer, en vaste producent] zei: ‘Dat lijkt wel
een korte film.’ Maar ik zei: ‘Ja, maar ik ga het natuurlijk
nog schrijven.’ Dan krijgt het vanzelf vlees, dan duiken
er figuren op. Het idee was ooit, al een paar jaar daar
voor: een schrijver in een huisje aan een meer ziet een
bootje, en dat is ongewoon, want er komen daar verder
geen bootjes. En dan komt die man die in dat bootje zit
te vissen water vragen, want zijn ‘sherrycan’ is leeg. En
dan was het idee – een heel slecht idee natuurlijk – dat
die mannen een soort contact krijgen, en dan is de een
een huurmoordenaar, maar dat weet de ander helemaal
niet. Dat weten wij geloof ik ook heel lang niet. Maar ik
liep al snel vast. Ik dacht: als ik dit voortzet dan krijg je
allemaal dialogen, alsmaar dialogen tussen die mannen.
En dan worden het zeker vrienden en dan moet ’ie hem
toch neerknallen. Dat vond ik eigenlijk heel slap. Dus
toen ben ik opnieuw begonnen met een huurmoorde
naar met een totaal dubbelleven. Blijmoedig jong gezin.
Verschrikkelijk geheim.”
Er zitten weer een hoop geweldige zinnen in Schneider
vs. Bax: ‘Wat schrijf je?’ ‘Een roman.’ ‘Waarover?’
‘Noodlot, de liefde. Waar alle romans over gaan.’ Of:
‘Het klinkt me iets te simpel.’ ‘Dat is altijd zo met goede ideeën.’ En dan gaat de film ook nog eens over noodlot, liefde en simpele plannen die helemaal uit de hand
lopen. Commentaar op je eigen werk? “Ben ik me niet
van bewust.”
Ik vraag het ook omdat je naar aanleiding van Ober
eens zei dat het een reactie op je voorgaande werk was,
en bij Borgman weer. Is Scheider vs. Bax nu een anti-
Borgman? “Een beetje wel ja, want dit is een hele
niet-raadselachtige, methodische film. Bijna een stu
die, een heel formele film, waar op het doek wel emotie
is, maar in de zaal niet. Je gaat niet huilen, tenminste,
dat weet ik niet, maar dat lijkt mij. Maar het is geen
emotionele film.”

Borgman wel? “Nee, ook niet eigenlijk. Maar ik hou me
daar sowieso niet mee bezig. En geen emotie is ook een
emotie. Soms kan ik achteraf iets over een film zeggen,
maar het is niet dat ik op voorhand een bedoeling of een
uitgangspunt heb.”
Was dat methodische wel een uitgangspunt? “Jaaaa.
Lege landschappen. Want er is natuurlijk een hoop weg
gehaald. Bomen. Elektriciteitsmasten. Dat riet is hele
maal consequent vlak gemaakt. Het huisje staat in Tetje
hoorn, niet ver van Loppersum, Groningen. Het cen
trum der aardbevingen. Niets van gemerkt. Heel veel riet
is Lauwersoog, helemaal in de kop van Groningen. Het
moeras is Biddinghuizen. Dat is het wel zo’n beetje.”
Waarom moest het in het riet? “Dat is een jeugdherin
nering. Mijn vader had een boot liggen in de Mooie Nel,
een meer bij Spaarndam. Dat was ook allemaal riet.
Mijn allervroegste herinnering is riet. Wij hadden laatst
een bijeenkomst van alle neven en nichten van moe
derskant, en een van mijn neven had een zwart-wit
filmpje bij zich – dat had ik wel eens gezien natuurlijk –
van zijn vader, waar alle familieleden bij elkaar kwamen
bij die boot in de Mooie Nel. Alleen maar riet. Wuivend.
Ik kan zelfs de geur van riet zo oproepen.”
Hoe ruikt riet? “Ja… naar riet.”
Was het ingewikkeld om al die scènes in het riet en het
moeras op te nemen? “Je hebt soms een beeld in je
hoofd, of een plek, en dat bestaat gewoon niet. Dat is
soms wel hoofdpijnverwekkend. Zoals met dat riet. Dat
je uit verschillende locaties een plek moet maken. Daar
ben ik ook eigenlijk slecht in, dus dan moet ik allemaal
plattegronden tekenen. Maar het klopt wel. Bij mij klopt
het altijd. Huizen – je weet precies waar je bent. Dat is al
bij Kleine Teun zo, dat je precies weet hoe het zit. Maar
vooral bij Emma Blank, want daarin spelen de ingewan
den van het huis ook echt een rol. Daar hou ik van.”
En als het niet klopt? “Word ik gek. Dan zeg ik tegen
cameraman Tom Erisman: wacht even. Ik wil eerst be
grijpen waar ik ben anders kan ik niet draaien.”
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ORDENAAR,
KER WOORD’
Zit er een thema van kindermisbruik in? Je had het net
over die opa, maar Mertens, de opdrachtgevers van de
huurmoordenaars zegt ook tot twee keer toe ‘Hij is een
kindermoordenaar’. “Dat vond ik gewoon een lekker
woord. Kindermoordenaar. En bovendien: hij wil de op
dracht niet. Maar als je dan zegt: hij is een kindermoor
denaar, dan moet je wel heel meedogenloos zijn om die
klus niet aan te nemen, dacht ik. Een kindermoorde
naar, dat is toch wel het ergste wat er is. Maar het is niet
een film over incest. Dat woord valt niet. Want dat is
meteen een maatschappelijk thema.”
Weet jij wat de reden achter de huurmoord is? “Nee.
Dat heb ik ook meteen besloten. Daar gaat het allemaal
niet om. Dat is meer het mechaniek van de situaties.
Dus niet een plot. Dat vind ik ook vaak vermoeiend aan
thrillers. Die lees je vol spanning en dan komt de ont
knoping en dat is altijd een beetje teleurstellend.”
Is het maakproces van deze film nog beïnvloed door de
selectie van Borgman voor de competitie van Cannes?
“Nee, want het script had ik al grotendeels af voor
Borgman in première ging. Voor het draaien van Borgman had ik bedacht dat ik wel eens gewoon door wilde,
in plaats van steeds vier, vijf jaar ertussen. Dus dat lag al
in de planning.”
Is dat ook de reden dat de film nu al uitkomt, ook al is
hij deze keer niet voor Cannes geselecteerd? “Ook niet.
Je moet niet te lang wachten met een film. Dat is niet
goed. Dan gaat ’ie maar schimmelen. Het is jammer dat
Schneider vs. Bax nu geen internationaal podium heeft,
maar er komen wel marktvertoningen in Cannes, dus
daar kan hij alsnog worden opgepikt. Ik vond Cannes
wel inspirerend. Opwindend. Het was lekker weer. De
vertoning was enorm geslaagd met een ovationeel ap
plaus. Daar krijg je wel een opkikker van. Ik had wel het
gevoel dat ik ergens uitbrak. Je krijgt een andere schou
derklop dan al die andere schouderkloppen. Dat ver
groot je lust om verder te gaan. Die lust heb ik altijd wel.
Dus dat is niet het probleem, maar toch… je perspectief
wordt verbreed. Amerikaanse recensies zijn bijvoor
beeld zoveel meer op film gericht. Wat ze er allemaal

uithalen, dat ze zien hoe het gemaakt is. Dat is toch echt
wel anders dan hier.”
We moeten het ook nog even over westerns hebben.
Want volgens mij is Scheider vs. Bax een western.
Maar dan in het riet. Wat is dat toch met westerns?
“Het landschap. En dan een man. Alleen een man in het
landschap. Een figuur in de ruimte. Met een geweer.
Zon. Veel licht. En schaduwen. En dan nog een man.
Ook met een geweer.
“De grootste uitdaging van deze film is eigenlijk dat
er geen nacht in zit. Hij speelt op één dag. Begint met
licht en eindigt met licht. Dat was het allermoeilijkste
nog. En ik wilde ook altijd zon. En dat huisje… Kijk.
Vroeger in Hollywood, voordat ze de studio’s in gingen,
zetten ze de kamers zonder plafond buiten neer, en
later op een plateau zodat ze met de zon mee konden
draaien… En ik vind dat licht zo fantastisch. Dat als
maar van boven komt. Dus er zit een glazen dak op het
hele huisje, zodat het licht altijd van boven komt.”
Er is een algehele korreligheid in het beeld, tot de textuur van de kostuums toe, alsof al die beelden een
paar weken op het bleekveld in de zon hebben gelegen.
“Op een gegeven moment heb ik, uit de Groene geloof
ik, een afbeelding van een polaroid, een hele gewone
polaroid van een vader en een zoon in een duinpan, ge
woon uit een familiealbum, geknipt. Dat helle zomer
licht gaf een bepaalde glinstering die ik mooi vind,
daarmee ben ik vervolgens naar cameraman Tom Eris
man gegaan: dát wilde ik. Niet nostalgisch. Tom zei
toen: ‘Wat jij hier mooi aan vindt, is in feite de on
scherpte van de foto.’ Daar sloeg hij de spijker op zijn
kop, want het digitale filmbeeld is tot mijn ongenoegen
kneiterscherp.
“Die scherpte hebben we in de grading (nabewer
king van het beeld) afgezwakt. En de luchten niet
blauw, want dan krijg je zo’n ansichtkaartengevoel, dat
het nostalgisch wordt.”
LEES DE LANGE VERSIE VAN DIT INTERVIEW OP

filmkrant.nl | WE GINGEN OOK OP SETBEZOEK BIJ
SCHNEIDER VS. BAX. ZIE ACTIE! OP PAG 62 
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Schneider vs. Bax

BLOEDIGE PUINZOOI
TUSSEN DE RIETKRAGEN
In zijn negende speelfilm Schneider vs. Bax
volgt Alex van Warmerdam een huurmoorde
naar wiens simpele moordklusje helemaal uit
DOOR FRITZ DE JONG
de hand loopt. 
Schneider is jarig. Maar Schneider is ook een huur
moordenaar. En huurmoordenaars moeten werken op
hun verjaardag. Vindt in ieder geval zijn opdrachtgever
Mertens. Het doelwit is Bax, een schrijver die bivak
keert in een zomerhuisje aan de rand van een waterrijk
natuurgebied.
Of het niet morgen kan, probeert Schneider nog.
Nee, Bax moet echt vandaag dood, weet Mertens. Want
Bax is een kindermoordenaar.
Gene Bervoets zet Mertens neer als zo’n typische
Van Warmerdam-autoriteit. In dit geval een Vlaamse
misdaadbaas die vanuit een beige retro-interieur de la
kens uitdeelt. Daarbij blijkt hij een dubieus dubbelspel
te spelen. Het waarom van zijn bedrog blijft onduide
lijk. Ook dat is typisch Van Warmerdam: mensen doen
nou eenmaal voortdurend onbegrijpelijke dingen.
Terwijl Tom Dewispelaere in de rol van Schneider
druk in de weer is met verstopte vuurwapens, ver
mommingen en het verwisselen van auto’s, maken we
kennis met Bax, gespeeld door Van Warmerdam zelf.
Hij heeft gezelschap van zijn jongere vriendin. Maar die

gooit hij de deur uit, omdat zijn dochter op visite komt.
Of hij zich voor haar schaamt, vraagt de vriendin. Nee,
zegt Bax: mijn dochter is raar. En hij heeft gelijk, ook
al heeft dochter Francisca (Maria Kraakman) genoeg
redenen om neurotisch te zijn. Niet alleen is haar vader
een zuipende en pillenslikkende hork. Haar opa, die
ook nog even komt buurten in het zomerhuisje met zijn
piepjonge vriendinnetje, blijkt een ranzige engerd die
de geschiedenis van de familie Bax vertroebelt met pe
dofilie en incest.

Smetteloze keuken

Tegenover de disfunctionele familie Bax staat het grie
zelig perfecte gezinnetje van Schneider: twee snoezige
dochtertjes en een representatieve echtgenote (Loes
Haverkort) die zo lijkt te zijn weggelopen uit The
Stepford Wives. Terwijl haar man letterlijk en figuurlijk
steeds verder het moeras wordt ingezogen, bereidt zij
in een smetteloze keuken een verjaardagsfeestje voor.
Bij een andere filmmaker zou deze vrouw representatief
kunnen zijn voor de Westerse mens die zijn ogen sluit
voor alle narigheid die in zijn naam wordt aangericht.
Bij Van Warmerdam is zo’n duiding waarschijnlijk niet
op zijn plaats. Het geschetste contrast zou zo maar een
zuiver stilistische keuze kunnen zijn.
Voor het verhaalverloop maakt het niet uit: als

Schneider en Bax eenmaal tegen elkaar in stelling zijn
gebracht tussen de wuivende rietkragen wordt de
handeling voortgestuwd door de plot. Een simpele
moordopdracht ontaardt in een bloedige puinzooi door
een aaneenschakeling van domme fouten en in de weg
lopende passanten. Een vergelijking met Joel en Ethan
Coen dringt zich op. Met dit verschil dat de Coens in
hun hart moralisten zijn, bij wie misdaad uiteindelijk
wordt gestraft. In Van Warmerdams amorele univer
sum nemen mazzel en botte pech de plaats in van het
noodlot. Voor de kijker is dat ongemakkelijk: moet je
partij kiezen voor die onsympathieke Bax of voor de
professionele familieman Schneider? De confrontatie
pakt spannend uit omdat je toch wilt weten wie zal
winnen. Maar een louterende conclusie blijft uit. We
zijn eraan gewend dat Van Warmerdam de kijker graag
op afstand houdt. In Schneider vs. Bax levert dat helaas
niet alleen vervreemding en absurdisme op, maar ook
een zekere mate van onverschilligheid.

Schneider vs. Bax 111231

NEDERLAND, 2015 |

REGIE ALEX VAN WARMERDAM | 94 MINUTEN | MET TOM
DEWISPELAERE, ALEX VAN WARMERDAM, MARIA
KRAAKMAN | DISTRIBUTIE CINÉART | TE ZIEN VANAF
28 MEI 
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A Girl Walks Home Alone at Night

BAD CITY BLUES

De vampier is een kneedbaar monster. De
metaforische lading kan aan ieders doeleinden
worden aangepast. Maar de vrouwelijke
vampier met fladderende chador en skateboard
in A Girl Walks Home Alone at Night laat zich
DOOR HEDWIG VAN DRIEL
niet zo makkelijk duiden.
Een vrouw die ’s nachts, geheel zonder angst, alleen
naar huis loopt, is willekeurig waar ter wereld op z’n
minst opmerkelijk. In Iran heeft het al vrijwel auto
matisch iets bovennatuurlijks. Of misschien is het de
ondoordringbare blik van het meisje in chador dat in
A Girl Walks Home Alone at Night alleen over straat
loopt, voor niets en niemand bang, de reden dat je al
vanaf het eerste beeld weet dat dit meisje niet van deze
wereld is.
A Girl Walks Home Alone at Night speelt zich af in
het fictieve Bad City, dat deels Iran is (de personages
spreken Farsi), maar deels ook Californië, waar het
opgenomen werd. Oliepompen knikken op de ach
tergrond. De straten zijn leeg en troosteloos. Bad City
wordt bevolkt door dealers en verslaafden, prostituees
en dolende zielen. En door het naamloze meisje, ge
speeld door Sheila Vand, dat pas uit haar apathie lijkt
te komen als ze Arash ontmoet. Ze zijn duidelijk voor
elkaar gemaakt: hij draagt een Dracula-kostuum.
Veel plot heeft A Girl Walks Home Alone at Night
niet. De vampierelementen worden eerder aangestipt
dan echt verkend. Wat de film daarentegen in overvloed
heeft, is stijl en sfeer. Lyle Vincent filmde in grun
gy zwart-wit, waardoor alles er ultracool uitziet: de

James Dean-poses van Arash, een Ford T-bird die hem
afgenomen wordt, het voorbereidingsritueel van het
meisje, waarbij ze loom danst en haar vampy make-up
opdoet. Of neem de scène waarin het meisje op een
skateboard klimt, de flappen van haar chador fladde
rend als de cape van haar cinematische voorgangers.
Regisseur Ana Lily Amirpour leent van de vampierfilm
maar ook van de noir, van de western, van Jarmusch en
Leone en Lynch.

Glibberig

Hoe sfeervol ook, er is niet altijd genoeg te zien om de
aandacht vast te houden – de film duurt eigenlijk iets te
lang, waardoor het gebrek aan plot soms gaat irriteren.
Gelukkig kan je de tijd zoetbrengen door na te denken
over de thematiek. Want wat wil Amirpour met haar
film eigenlijk zeggen?
De film is wel aangeduid als een ‘feministische,
Iraanse vampierfilm’. Er valt zeker een feministische
ondertoon te bekennen: het meisje heeft het duidelijk
niet op mannen die vrouwen slecht behandelen, en
haar angstloosheid is op zichzelf al een krachtig state
ment. Maar in interviews lijkt Amirpour weinig inte
resse te hebben in deze interpretatie. Ze vindt het meer
zeggen over de kijker dan over de film. Zelf heeft ze niet
zo’n interesse in categorisatie.
Dat verklaart waarom de thematiek van de film zo
glibberig aanvoelt. Iedereen kan er wel wat op projec
teren. Amirpour zelf zegt gefascineerd te zijn door de
dood en door het eindeloze leven, maar op een paar
posters en haar muzieksmaak na blijkt uit weinig dat

het meisje al heel lang leeft. De film geeft gelijke aan
dacht aan een (erg schattige) kat, de prostituee die door
het meisje gestalkt wordt en het jongetje aan wie ze
dreigend vertelt dat hij zich goed moet gedragen.

Omhelzen

Het enige dat echt centraal staat is de romance tussen
het meisje en Arash, die zowel sensueel als aandoenlijk
wordt uitgebeeld. Het duurt een heel liedje voordat de
twee elkaar omhelzen, maar hier is de traagheid geen
enkel bezwaar: de spanning bouwt langzaam op terwijl
het nummer Death van White Lies speelt, met de her
haalde regel “Yes, this fear’s got a hold on me”. Arash
is niet bang. Maar het blijft lang onduidelijk of hij dat
misschien toch zou moeten zijn.
Of een specifieke kijker iets vindt in deze film zal er
van afhangen of hij of zij zich kan vinden in de vibe van
Amirpour, die meer cool is dan coherent, meer nadruk
legt op stemming dan op plot. Maar uit alles blijkt een
sterke blik en een zekere hand, en de film blijft nog lang
nazingen. Dat Amirpour een regisseur is om in de gaten
te houden staat na A Girl Walks Home Alone At Night
zonder twijfel vast.

A Girl Walks Home Alone At Night 11111
VERENIGDE STATEN, 2014 | REGIE ANA LILY AMIRPOUR |
101 MINUTEN | MET SHEILA VAND, ARASH MARANDI,
MARSHALL MANESH | DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM |
TE ZIEN VANAF 21 MEI 
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Morgan Knibbe over Those Who Feel the Fire Burning

JE WEET NIET WAAR DE HORIZON IS,
HOE HOOG DE GOLVEN ZIJN
Regisseur Morgan Knibbe betrekt je in de
documentaire Those Who Feel the Fire Burning
bij het leed van illegale immigranten: “Ik wil
vooral laten zien dat de situatie te complex is
DOOR LAURA VAN ZUYLEN
om te begrijpen.”
Ze leven als schaduwen in niemandsland. In zijn
debuutfilm Those Who Feel the Fire Burning bekom
mert regisseur Morgan Knibbe zich om het lot van de
bootvluchtelingen in Zuid-Europa: “Op basis van de
gebrekkige informatie die voorhanden is, kun je je geen
mening vormen. Ik wil vooral laten zien dat de situatie
te complex is om te begrijpen.” Het sfeerportret was dé
verrassing van IDFA 2014 en werd genomineerd voor
Beste Lange Documentaire.
Eerder spraken we elkaar in je appartement in Amsterdam-West. Dit keer skypen we, want je bent in
Amerika. Wat doe je daar? “Nu ben ik aan het couch
surfen in New York. Eerder was ik uitgenodigd in Mis
souri voor het filmfestival True/False. Op mijn verzoek
hebben ze de terugvlucht een maand later geboekt. Zo

kon ik research doen voor een volgende film, over de
atoombomexperimenten in Nevada in de jaren vijftig. Ik
interesseer me voor de soldaten die na de ontploffingen
het gebied moesten verkennen. Er zijn veel tests met ze
gedaan; het waren proefkonijnen. De meesten zijn in
middels overleden. Dat wordt een fictiefilm, want ik wil
hun ervaringen tastbaar maken.”
In je debuutfilm Those Who Feel the Fire Burning
volg je bootvluchtelingen in Zuid-Europese havenplaatsen. Dat is een documentaire. “Ik voeg me niet
naar het onderscheid tussen documentaire en fictie. Ik
ben op zoek naar de sterkste manier om een verhaal te
vertellen. Aanleiding voor Those Who Feel the Fire
Burning was dat ik in de mainstream media diepgang
miste. Zoals in Lampedusa. Dat was een mediacircus.
De overlevenden waren aan het rouwen en ik legde hun
kwetsbaarheid vast – samen met zestig andere journa
listen. Ik voelde me een indringer.”
Wat doe jij dat zij niet doen? “Verslaggevers speuren
alleen naar de beste quotes. De verhalen die ze oppik

FILMKRANT.LIVE VERZORGT IN MEI EEN TALKSHOW BIJ

Those Who Feel the Fire Burning | EYE AMSTERDAM, 13 MEI
eyefilm.nl

AVOND | Q&A MET MORGAN KNIBBE DOOR JOS VAN DER BURG | MEER INFORMATIE OP

ken, plaatsen immigranten in een slachtofferrol. An
dersom spelen immigranten daarop in door zich jam
merend tot de camera te richten. Een publiek kan weinig
met die pose. Ik merk het aan mezelf: ik weet me geen
houding te geven en sluit me er voor af. Met deze film
wilden we geen klaagzang maken, maar de vluchtelin
gen een gezicht geven. De film biedt handvatten om je
tot de situatie te kunnen verhouden. De bedoeling is dat
je je voelt aangesproken als Europeaan, als mens. Daar
om heb ik niet expliciet aangegeven op welke plek we
zijn; het is ergens in Zuid-Europa. Wanneer ik geogra
fisch duiding had gegeven, kon je het plaatsen en je er
daardoor weer makkelijker aan onttrekken.”
De camera spookt tussen steegjes en scheepswrakken
door en je begint de film met een sequentie die in scène
is gezet: een man valt uit een bootje en verdrinkt.
Waarom? “Regelmatig wordt gevraagd of die beginscè
ne echt is. Dat zie ik als een compliment, maar daar gaat
het me niet om. Ik wilde een film maken die niet gaat
over echt of nep. Vrijwel alles is documentair, behalve
die eerste scène. In de hele film beweegt de camera zich
als een geest. Als een mysterieuze kracht dwaalt hij rond
in een vijandige omgeving. De boottochten kwamen
steeds terug in de gesprekken over de reis naar Europa.
Wanneer de maan niet schijnt, zie je alleen maar zwart.
Je weet niet waar de horizon is, niet hoe hoog de golven
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zijn. Eng lijkt me dat. Door het concept van die dwalen
de geest hadden we visueel alle vrijheid. Ik hoop dat
door de gestileerde cameravoering en montage duide
lijk wordt dat ik oprecht ben. Juist doordat ik openhar
tig ben over het artificiële karakter van film.”
Naast de uitgesproken visuele stijl, fluisteren je personages in voice-over alsof ze je een geheim toevertrouwen. Had je daarvoor dezelfde reden? “We wilden
wegblijven van een reportagestijl. Door die gedempte
toon wordt het intiem. We hebben ze gevraagd om in
een donkere ruimte hun ogen te sluiten en dichtbij een
microfoon te praten. Zo kregen we de goede sfeer. Alles
staat bij mij in dienst van het jou laten ervaren wat ik
heb meegemaakt. Ik wilde een taal gebruiken die geen
objectiviteit nastreeft, maar rechtschapen is in zijn
subjectiviteit. Het belangrijkste is dat je tijdens het kij
ken op jezelf en het medium kunt reflecteren. Dat is de

eerlijkste vorm van filmmaken. Of in ieder geval de
meest democratische.”
Waarom is dat eerlijker? “Omdat je eerlijk bent over je
subjectiviteit als regisseur. Er zijn zat mensen die nog
geloven in de objectiviteit van bijvoorbeeld het nieuws.
Het nieuws pretendeert onpartijdig te zijn, maar zodra
je je pen pakt ben je al subjectief bezig. Ik volg het nau
welijks meer. Je ziet zulke kleine stukjes van de realiteit,
dat je er geen oordeel over kunt vellen. Ik denk dan: zie
ik wel de juiste stukjes? Filmmakers kunnen in dat be
wustzijn een educatieve rol aannemen. Elk medium
manipuleert en dat is niet erg, zolang je er open over
bent.”
En waarom is dat democratischer? “De toeschouwer
krijgt de mogelijkheid om zelf mee te denken, in plaats
van dat hem een reeks waarheden wordt gepresenteerd.

Dat is toch wat er in de meeste Hollywoodfilms ge
beurt? Het is een overweldigende hoeveelheid spekta
kel. Je wordt meegesleept in het verhaal en krijgt geen
moment rust om een stap terug te nemen. En het geldt
net zozeer voor de arthousefilms; die zijn even modebe
wust. Films hoeven overigens niet altijd zelfreflexief te
zijn. Het is geen wet. Maar ik heb wel waardering voor
de wijze waarop bijvoorbeeld Michael Haneke het aan
pakt.”
Wat doet Haneke dan? “Haneke bouwt gekunstelde
elementen in, die afstand creëren tussen jou als kijker
en wat je ziet. Zo word je niet door de vertelling opgezo
gen; je gaat door een serie shockmomenten heen. Wat
hij doet is riskant, want lang niet iedereen heeft zin in
reflectie. Veel mensen willen gewoon vermaakt worden.
Ik streef een balans na. Ik wil het publiek opzuigen en
toch de ruimte geven om mee te denken.” 
5

De blik van
de geest

Aan de hand
van een dode
vluchteling
Een verhaal over bootvluchtelingen ver
teld uit het perspectief van een geest –
het klinkt weinig documentair. Toch werd
Those Who Feel the Fire Burning van de
butant Morgan Knibbe afgelopen IDFA ge
selecteerd voor de competitie voor Fea
ture-Length Documentary.
Those Who Feel the Fire Burning opent met
een dramatisering van een illegale bootreis
waarbij tijdens een nachtelijke storm, te
midden van hoge golven en paniek, een van
de vluchtelingen overboord slaat. De geest
van deze drenkeling neemt de kijker vervol
gens mee op een reis door Fort Europa.
Meanderend volgen we wisselende persona
ges: een dakloze man, een verslaafde moe

der, bewoners van een opvangcentrum. We
zweven door levens en plaatsen, net zo ver
loren tussen ‘hemel en hel’ als de vluchtelin
gen die we zien.
Veelvuldig werden er vergelijkingen getrok
ken: de zwevende camera (die Knibbe zelf
bedient) doet denken aan Gaspar Noé’s Enter
the Void, de voice-over aan het werk van
Terrence Malick. Zelf noemt Knibbe het een
hoogst subjectieve audiovisuele vorm, een
vorm die documentairebeelden en een bij
zonder gedetailleerde geluidstrack verwerkt
tot een filmisch geheel, dat we beter kennen
uit fictiefilms. Uiteindelijk is het een vorm
die vooral tekenend is voor de ambitie van de
jonge Knibbe. Dit is zijn uitgesproken stem,
een keuze die voortkomt uit een sterke over
tuiging van wat hij precies wil bereiken.
Comfort zone
Want Knibbe heeft een missie. Hij wil dat
mensen zich meer betrokken gaan voelen bij
het verhaal van de vluchteling. Nieuws over
de duizenden mensen die jaarlijks verdrin
ken in hun poging om Europa binnen te
komen doet ons weinig meer. We kennen dat
verhaal nu wel, dus we distantiëren ons
ervan. Door de vervreemdende stijl wil

Knibbe het publiek uit hun comfort zone
halen, en zo de afstand tussen hen en deze
schokkende maar ondertussen gewoon
geworden realiteit verkleinen.
Het zijn bewonderenswaardige intenties, die
zeker voelbaar zijn, maar soms ook hun doel
voorbijschieten. De gekozen vorm biedt
zowel een mogelijkheid tot begrip en empa
thie, als een belemmering hiervoor. Toch zet
Knibbe de beschikbare middelen maximaal
in: de ongelofelijke vertrouwensband die hij
met de mensen die hij volgt opbouwt zorgt
ervoor dat hij het publiek een sfeervolle blik
kan bieden op plekken en mensen en situa
ties die meestal genegeerd worden. Dat is
precies wat Those Who Feel the Fire Burning
zo bijzonder maakt: het tornt aan de grenzen
van documentaire en fictie niet omwille van
het experiment, maar om het verhaal zo goed
mogelijk te kunnen vertellen. En daardoor
het publiek oprecht te kunnen raken.
SACHA GERTSIK

Those Who Feel the Fire Burning
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Een van de opvallendste stijlvormen van de
actuele documentaire Those Who Feel the
Fire Burning is het perspectief van de geest
van een verdronken bootvluchteling. De
camera dwaalt door de ruimte in een eerste
persoonsperspectief, iets wat in de filmge
schiedenis zelden voorkomt. De camera is
het oog van het personage. The Lady in the
Lake (1947) staat te boek als de eerste film die
dat deed. De film noir was geheel gefilmd
vanuit de blik van Philip Marlowe, een revo
lutionair experiment dat helaas in de zaal
niet goed uitpakte.
Het perspectief van een geest wordt al
helemaal zelden ingenomen. Gaspar Noé
deed het overrompelend in Enter the Void,
waarin een overleden drugshandelaar door
Tokio dwaalt als in een psychedelische trip,
waarbij we exact zien wat hij ziet. Horror
films spelen er ook nog wel eens mee: I Am a
Ghost, Maniac, The Blair Witch Project,
Cloverfield. De literatuur kent enkele boeken
geschreven vanuit het perspectief van de
dode, zoals De maagd Marino van Yves Petry.
En kunstenaar Marijke van Warmerdam
maakte de twee verfijnde filminstallaties In
the Distance en Couple (beide uit 2010),
waarin een echtpaar op een bankje zit. De
camera benadert hen in zo’n vloeiende
beweging, dwars door het raam, dat de kijker
zich een geest waant.
Een van de effecten van dit geestperspec
tief is dat je je kunt losmaken van de zwaar
tekracht. Op het doek ben je de ultieme toe
schouwer én hoofdrolspeler tegelijk. Die
onderdompeling is tegenwoordig vooral
voorbehouden aan virtual reality. Dat
Morgan Knibbe het in Those Who Feel the
Fire Burning heeft toegepast op de feitelijke
realiteit is bijzonder. De verdronken boot
vluchteling komt zo wel heel erg dichtbij.
MARISKA GRAVELAND
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Mike van Diem over De surprise

TERUGKEER
VAN DE VERLOREN
ZOON

Achttien jaar na zijn Oscarwinnende speelfilmdebuut Karakter is
Mike van Diem terug met De surprise. “Ik kan me niet voorstellen
DOOR JOS VAN DER BURG
dat ik een film maak die de tijdgeest wil vangen.” 

De zoveelste Nederlandse romcom? Zo wordt De surprise in de markt gezet. “Dit voorjaar komt de liefde
onverwacht”, staat als weinig prikkelende aanbeveling
op het affiche. Het goede nieuws is dat De surprise
geen doorsnee Nederlandse romcom is. “De film is
geen Alles-is-mannenharten-straten-liefde-metSinterklaas-op-Ibiza”, grapt Mike van Diem in de
keuken van Commercial Productions 25 fps, het bedrijf
waarvoor hij in de vele jaren sinds Karakter tientallen
commercials regisseerde. “Het is geen platte romcom.
Hij zit in een romcomjasje, maar is veel meer. Er zit een
filosofische basis onder.”
Daarover zo meer, want eerst lost Van Diem het
raadsel op waarom het na zijn Oscarwinnende speel
filmdebuut achttien jaar heeft geduurd voor hij een
tweede speelfilm maakte. “Na Karakter kreeg ik aan
biedingen uit Nederland en Hollywood, maar er zaten
geen interessante voorstellen tussen. Tegelijkertijd
liep mijn commercialcarrière uitstekend, omdat be
drijven het leuk vonden om met een Oscarwinnaar te
werken. Er was dus geen economische noodzaak om
een film te maken.” Achteraf had hij het anders moeten
doen, zegt Van Diem. “Ik heb te lang een afwachtende
houding aangenomen. Karakter en Alaska (Van Diems
Oscarwinnende studentenfilm, JvdB) had ik zelf geïni
tieerd en geschreven. Ik had na Karakter gewoon weer
zelf een script moeten schrijven. Dan had ik waar
schijnlijk veel eerder weer een film gemaakt.”

Audrey Hepburn

Genoeg over het verleden, want met De surprise is er
dan toch Van Diems langverwachte tweede film. Net als
Karakter is de film gebaseerd op een literair werk, het
korte verhaal De surprise van Belcampo uit 1968. Van
Diem werd er in zijn Filmacademietijd op geattendeerd
en wilde er in 1990 al zijn speelfilmdebuut mee maken.
Het kwam er niet van, waarna Karakter een gouden
greep bleek.
Waarom De surprise nu alsnog verfilmd? “Het ver
haal is om zijn somberheid, maar ook zijn romantiek
altijd blijven hangen. De laatste vijftien jaar ben ik
buitengewoon opgeknapt, maar ik was vroeger nogal
een zwartkijker, had last van depressies. Net als iedere
adolescent ben ik wel eens van plan geweest om naar

een hoge flat te lopen om er van af te springen. Over
dat gevoel, maar ook over het meest romantische dat
je kunt meemaken, gaat deze film. Stel je voor: je zit
er helemaal doorheen en wil jezelf van kant maken. Je
klimt op een hoge brug, kijkt nog eens naast je en daar
staat zij: de liefde van je leven. Dat is romantiek in zijn
meest extreme vorm.”
Van Diem wilde De surprise niet verfilmen in een
hippe, snappy filmstijl, maar als universele, tijdloze
cinema. “Ik kan me niet voorstellen dat ik een film
maak die de tijdgeest wil vangen. Mijn stijl en film
grammatica zijn klassiek. Ik ben beïnvloed door men
sen als David Lean, Hitchcock en vooral Melville. Als
ik de kans krijg, ben ik een Franse metteur-en-scène.”
Van Diem klapt zijn laptop open en laat een still zien
van Alain Delon in Melvilles Le samouraï (1967), waar
een still naast staat van Jeroen van Koningsbrugge in
een auto in De surprise. De twee stills lijken uit dezelf
de film te komen. Een muisklik verder verschijnt een
still van Georgina Verbaan in De surprise en Audrey
Hepburn in Charade (1964). “We zijn heel bewust
voor de Audrey Hepburn-look gegaan. Georgina
heeft net als Audrey een volstrekt uniek uiterlijk. Er
is maar één Audrey Hepburn en maar één Georgina
Verbaan.” Weer een muisklik verder staan Verbaan en
Van Koningsbrugge in een weelderig ingerichte kamer
in een landgoed. “Deze scène draaiden we in Duitsland.
Cameraman Rogier Stoffers en ik keken elkaar aan en
beseften allebei dat we zo’n mise-en-scène sinds de
jaren zestig niet meer hadden gezien.” Als bewijs laat
Van Diem een still zien uit Hitchcocks Marnie (1964)
en George Stevens Giant (1956). De overeenkomsten
zullen niemand ontgaan. “Het zit in de combinatie van
licht, kostuums en de overdreven theatraliteit, waar
ik erg van houd. Ik streef niet naar realisme. Ik wil dat
mijn acteurs binnen hun rol geloofwaardig zijn, maar
verder zoek ik het in theatrale abstractie. Niet in realis
me, want dan maak je nooit een opera. Als kunstenaar
wil je iets tijdloos en het liefst iets goddelijks maken.”

Eigenheid

Grote woorden, maar hij meent het. Die enorme am
bitie treft hij ook aan bij Paul Verhoeven en Alex van
Warmerdam. “Verhoeven is een fantastische, virtuoze

regisseur. Ik bewonder in hem dat zijn films altijd over
dezelfde thematiek gaan: wij zitten hier als keurige
beschaafde mensen, maar in ons woedt het beest.
Dat is zijn eeuwige obsessie.” De personages in de
films van Van Warmerdam staan dichter bij het werk
van Van Diem. “Bij ons allebei vind je gemankeerde
personages met kleinmenselijke zwakheden. Alleen
heb ik meer mededogen en compassie met ze. Soms
vraag ik me bij films van Alex af of hij mensen haat. Hij
is cynisch, mijn oordeel is zachter.” Van Diem vindt
jonge Nederlandse filmmakers te weinig ambitieus.
“Van Sanne Vogel, die ik hoog heb zitten, heb ik een
meesterlijke korte film gezien, maar dan lees ik dat ze
een remake gaat maken van een buitengewoon matige
Vlaamse film. Jongens en meisjes – papa spreekt – het
leven is kort, leg de lat hoger! Waarom al die dertienin-een-dozijn-films? Probeer een film te maken die
eigen is. Vind je eigen stem! Wat mensen ook van De
surprise vinden, de film heeft eigenheid.”
Die eigenheid zit bij Van Diem in de stijl, maar ook
in de thematiek. “Mijn films gaan over emotionele
armoede en de fundamentele eenzaamheid van het
individu. Vooral Alaska laat duidelijk zien dat je als
mens buitengewoon eenzaam bent en zelfs van intimi
nooit weet wat er werkelijk in hen omgaat.” Waarom
hij zo geïnteresseerd is in existentiële problemen?
“Met psychologie van de koude grond zeg ik dat het
door mijn afkomst komt. Net als Alex van Warmerdam
groeide ik op in een gezin met drie broers. In een inter
view met Alex heb ik wel eens gelezen dat er thuis veel
onderhuids bleef. Dat was bij mij ook het geval. Leven
in de brouwerij, wat je met zussen kunt hebben, met
alle emoties die erbij horen, is mij volkomen vreemd.
Ik had een goede, maar volstrekt zwijgende relatie met
mijn moeder. Met mijn vader had ik een buitengewoon
slechte relatie.” Lachend: “Ik geloof dat ik daarover al
een film heb gemaakt, maar ik vrees dat die ontbreken
de vaderfiguur ook in de toekomst niet uit mijn films te
slaan is.”
De suprise

NEDERLAND, 2015 | REGIE MIKE VAN DIEM

| 111 MINUTEN | MET JEROEN VAN KONINGSB RUGGE,
GEORGINA VERBAAN, JAN DECLEIR | DISTRIBUTIE
A-FILM BENELUX | TE ZIEN VANAF 21 MEI 
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Yasujiro Ozu in kleur

OP ZOEK NAAR DE
RODE KETEL
Vier kleurenfilms van Yasujiro Ozu werden
recentelijk gerestaureerd. Vanaf mei zijn die
samen met het eveneens digitaal opgepoetste
Tokyo Story in EYE te zien, vooruitlopend op
het grote najaarsprogramma over de Japanse
film, ‘Tragische liefdes in de Japanse cinema’.
Ozu kennen we voornamelijk in zwart-wit. Wat
geven deze late kleurenfilms over zijn werk
DOOR RONALD ROVERS
prijs?
“Meneer Ozu, ik ben Aki Kaurismäki uit Finland”, zegt
de regisseur van Le havre en een batterij andere droog
komische successen tegen de camera. “Ik heb elf belab
berde films gemaakt, en dat is allemaal uw schuld.”
Kaurismäki’s biecht is opgenomen in de korte do
cumentaire Talking with Ozu uit 1993, waarin diverse
filmmakers de liefde verklaren aan het werk van de in
1963 overleden Japanner, liefst via een vroege herin
nering. Kaurismäki vertelt dat hij in 1976 zijn droom
opgaf om schrijver te worden nadat hij door z’n broer
gedwongen was om Tokyo Story (1953) te gaan zien,
waarschijnlijk Yasujiro Ozu’s (1903-1963) beroemdste
film. De Fin besloot in plaats daarvan ‘op zoek te gaan
naar de rode ketel’, verwijzend naar Ozu’s gewoonte
om shots van rode objecten in z’n films te stoppen. Dat
wil zeggen in z’n kleurenfilms, waarvan hij er tussen
1958 en 1963 zes maakte. Ozu’s andere 47 films zijn in
zwart-wit. Over die rode ketel zo meer.

Pandemonium

Zelfs wie alleen maar af en toe over film leest, zal de
naam Ozu zijn tegengekomen. Heel wat minder men
sen hebben zijn films ook echt gezien, zeker als het om
bioscoopvertoningen gaat. EYE brengt vanaf 14 mei het
digitaal opgepoetste Tokyo Story en vier gerestaureerde
kleurenfilms opnieuw uit, vooruitlopend op het grote
najaarsprogramma over de Japanse film, ‘Tragische
liefdes in de Japanse cinema’.
Wie aan Ozu denkt, denkt aan zwart-wit. Dat is de
schuld van Tokyo Story, waarvan de beelden van de
theedrinkende familie en het tatami-perspectief in
middels iconisch zijn, met personages vanuit een
naastgelegen kamer gefilmd en als het ware gekadreerd
door die typisch Japanse schuifwanden. Maar Ozu is
ook de maker van zes kleurenfilms, waarvan er dus vier
gerestaureerd zijn in het kader van een grootschalig di
gitaal restauratieproject door studio Shochiku (waar de
regisseur decennialang in dienst was), ter ere van Ozu’s
110de geboortejaar en vijftigste sterfjaar in 2013.
Het gaat om Equinox Flower (1958), Good Morning
(1959), Late Autumn (1960) en An Autumn Afternoon

(1960). Net als in Ozu’s bekendste films, het zwart-
witte Late Spring (1949) en Tokyo Story (1953) draait
het allemaal om de moderniteit die z’n intrede doet in
de Japanse cultuur – die door de Tweede Wereldoorlog
hardhandig kennismaakte met de rest van de wereld
– door Ozu steevast teruggebracht tot de verhoudin
gen binnen een gezin. Die begonnen onder invloed
van massamedia en de opkomst van grote bedrijven
te veranderen – voor de oorlog werkten relatief veel
Japanners in kleinere familiebedrijven, na de oorlog
ging men steeds meer elders in dienst waardoor de
onderlinge banden losser werden. Voor Ozu – zelf
nooit getrouwd en tot haar dood in 1962 (slechts zes
maanden voor z’n eigen dood) bij z’n moeder wonend
– botsten die tradities en moderniteit nergens zo dui
delijk als in het huwelijk en het uithuwelijken. Veel van
zijn naoorlogse films draaien om kinderen die een eigen
partner op het oog hebben of juist helemaal niet willen
trouwen. Ouders staan daar niet altijd negatief tegen
over. Veel beschrijvingen van Late Spring suggereren
dat de vader z’n dochter voorliegt dat hij als weduw
naar snel zal trouwen, om haar ervan te overtuigen dat
‘ie als man niet aan de goden is overgeleverd. Maar die
relatie is in de film veel dubbelzinniger. Hij is net zo
goed afhankelijk van haar en verder lijkt ze wel heel erg
teleurgesteld als hij vertelt over zijn plannen om op
nieuw te trouwen. Hoe ver gaat haar affectie eigenlijk?
Een ander soort dubbelzinnigheid vind je in een van
de gerestaureerde kleurenfilms, Late Autumn, waarin
een moeder haar dochter probeert uit te huwelijken op
advies van drie vrienden van haar net overleden man.
Pikant is dat die drie vrienden min of meer lopen te
flirten met zowel de moeder als de jonge dochter, ter
wijl het lichaam van hun overleden vriend net koud in
de grond ligt. Ozu toont zich hier bewust van de ironie
van ouders die doen waar ze als kinderen tegen protes
teerden: de moeder wordt gespeeld door Setsuko Hara,
die elf jaar eerder in Late Spring de rebellerende doch
ter speelde.

Gefrituurde garnalen

Voor een filmmaker die zich zo bewust was van visuele
patronen getuige de nadruk op perspectief en composi
tie, was kleur weliswaar een verrijking van z’n arsenaal
aan filmische middelen, maar niet in dezelfde orde van
grootte. Hij was ook rijkelijk laat met het gebruik van
kleur, net zoals hij eind jaren dertig ook een paar jaar
later was met het gebruik van geluid. Misschien omdat
Ozu tevreden was met z’n eigen manier van werken,
maar over de exacte reden voor die terughoudendheid
valt alleen te speculeren. Donald Richie citeert de film

AN AUTUMN AFTERNOON

EQUINOX FLOWER

maker in zijn lijvige studie over diens werk: “Kleur is
af en toe best in orde, maar als je het de hele tijd ziet, is
het alsof je tendon (gefrituurde garnalen met rijst) eet.
Je krijgt er genoeg van.” Later beschreef hij ook nog dat
hij ook in zwart-wit al heel erg bezig was geweest met
tonaliteiten, dus ook weer niet zo’n groot verschil te
zien in het werken met kleur en zwart-wit. Soms werd
de lieflijkheid van de kleuren in Agfacolor bekritiseerd,
maar zelf zei hij juist daar erg van te houden, met name
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‘het rood in Agfa vond hij magnifiek’.
Over het rood in Equinox Flower schrijft Mark
Cousins hiernaast maar ook de kleuren in de nu door
EYE uitgebrachte komedie Good Morning verrijken
Ozu’s typisch beheerste stijl. Het is bekend dat de
regisseur een cinefiel was die veel buitenlandse films
keek en daarom is het misschien niet toevallig dat het
ritme en het kleurgebruik van Good Morning sterk doen
denken aan Jacques Tati’s Les vacances de Monsieur
Hulot en Mon Oncle – ook komedies die het idee van
vooruitgang ironiseerden – waarvan de laatste net een
jaar eerder een Oscar had gewonnen.
In Good Morning besluiten kinderen uit protest niet
meer te praten omdat ze geen tv mogen kijken. Een
omkering dus van de geluidsrevolutie en extra komisch
als je bedenkt dat het een remake is van Ozu’s zwijgen
de komedie I was born, but… uit 1932. Maar het is niet
alleen komisch. Het zwijgen van de kinderen raakt ook
aan het zwijgen in de Japanse cultuur. Zwijgen als vorm
van onderdrukte agressie.

Schaarste

Er zijn weinig filmmakers met zo’n minimalistisch en
stilistisch consistent oeuvre die zich er zo zelden over
hebben uitgesproken. Die schaarste gaf de afgelopen
decennia aanleiding tot nogal wat simplificerende in
terpretaties.
Zo is Ozu vaak ‘de meest Japanse van de Japanse
filmmakers’ genoemd, maar vragen anderen zich te
recht af wat dat Japanse dan betekent. De een beweert
dat Zen Ozu zou hebben geïnspireerd, (een shot van
een vaas in Late Spring zou het idee van mono no aware
of het besef van de tijdelijkheid van de dingen beli
chamen) maar anderen, zoals de Japanse New Waveregisseur Kiju Yoshida, verwerpen dat. Volgens Yoshida
in zijn boek Ozu’s Anti-Cinema dwingt het shot van
die vaas de kijker om na te denken over de betekenis
daarvan, waardoor die afgeleid wordt van de andere
vraag die de scène oproept, namelijk de behoefte van
de dochter om door haar vader omhelsd te worden, ‘of
het verlangen van elke vrouw om door een man bemind
te worden’. Hij noemt het beeld er een van ‘purifica
tie’. Het illustreert de rijkdom van een maker waarvan
veel mensen denken dat ze wel weten wat hij te bieden
heeft.

Sakeflessen

FLOATING WEEDS

Kaurismaki besloot geïnspireerd door Ozu op zoek te
gaan naar de rode ketel. Misschien betekent dat zoveel
als op zoek gaan naar het wezen van film, dat je bij Ozu
misschien kunt vinden in die dubbelzinnige shots van
statische objecten die plotseling verschijnen. Het we
zen van film, dat in z’n laatste films dus nog van kleur
werd voorzien.
Kaurismaki vond in Ozu trouwens ook een ziels
verwant omdat ze allebei nogal van drank hielden. Het
openingsshot van Ozu’s Floating Weeds (een kleuren
film die niet in het EYE-programma is opgenomen) is
een lege fles naast een vuurtoren – schijnbaar allebei
bakens op de woeste zee die het leven is – maar veel
zeggender is misschien dat zijn vooruitgang bij het
schrijven van scripts door Ozu afgemeten werd aan de
hoeveelheid lege sake-flessen. Zegt men, maar we hou
den nou eenmaal van legendes.
Tokyo Story, Equinox Flower, Good Morning,
Late Autumn EN An Autumn Afternoon VANAF
14 MEI IN DE FILMTHEATERS | NAJAARSP ROGRAMMA
MET O.A. ‘TRAGISCHE LIEFDE IN JAPANSE CINEMA’

LATE SPRING

VANAF 24 SEPTEMBER 2015 

RONDREIS IN ROOD
Mark Cousins (The Story of Film en A Story of Children
and Film) schrijft voor de Filmkrant over film- en beeld
associaties. Deze maand maakt hij met zijn ogen een
rondreis door Late Autumn, een van de gerestaureerde
kleurenfilms van Yasujiro Ozo die in EYE te zien is.
De films van de Japanse grootmeester Yasujiro Ozu worden al
decennialang door filmliefhebbers bewonderd. Zowel het British
Film Institute als Wim Wenders beweerden dat hij de grootste
filmmaker – misschien zelfs de grootste kunstenaar – van de
twintigste eeuw was. Zelf heb ik bij gelegenheid zijn beelden met
de schilderijen van Pablo Picasso vergeleken.
Wat vonden we er zo bijzonder aan? De mildheid van zijn verhalen over ouders en kinderen, de balans tussen hoop en teleurstelling. En we hielden van de uitzonderlijke sereniteit van zijn
beelden: kaders binnen kaders, gecentreerde gezichten en lichamen, stillevens van stomende waterketels of de was aan de lijn,
fabrieksschoorstenen in het gelid als de vazen in een schilderij
van de Italiaanse schilder Giorgio Morandi.
De beelden van zijn beroemdste films zijn in zwart-wit, of
beter gezegd: in grijstinten, maar toen kwamen de late films van
Ozu en die waren in kleur! Toen kleur zijn intrede deed in Hollywood en Bollywood, in de commercieelste van de mondiale filmindustrieën, bracht dat bravoure, melodrama, visuele extravagantie.
Deed het hetzelfde met Ozu?

Verre van, zoals dit beeld uit zijn film Late Autumn uit 1960
laat zien. Zoals zo vaak in zijn films bevindt de camera zich dicht
bij de grond. Nu het beeld echter in kleur is, krijgen de rode bloemen bij het hekje aan de linkerkant opeens veel meer nadruk. Ze
doen wel een beetje denken aan de rode bloemen bij het witte
hekje in Blue Velvet van David Lynch. Maar terwijl de kleur rood
bij Lynch wildheid, fetisjisme en seksuele excessen oproept, is
alles in het beeld van Ozu veel geordender en uitgebalanceerder.
Bovendien is er naast het rood nog een tweede hoofdkleur, het
blauwgroen van de lucht, de schutting op de achtergrond, en het
huis in de schaduw aan de rechterkant van het beeld. Primaire
kleuren in balans. Onze ogen bewegen van het rood van de bloemen naar het rood van het grote straatbord en dan naar het rood
van het kleinere straatbord op de tweede electriciteitsmast.
Door het gebruik van lange lenzen lijkt het alsof ze zich op hetzelfde visuele level bevinden. Ozu hield van dat soort vlakheid. Hij
gebruikte nooit groothoeklenzen die perspectivische effecten
gaven. Als je daar even over nadenkt, realiseer je je dat kleur aan
die vlakheid bijdraagt. Er is geen ‘ver’ rood hier. Alle roden zijn
rood en dragen bij aan het oppervlakte-effect.
Daarna spiralen onze ogen naar de roden van de meisjes – de
jurk van degene rechts en de tas van degene in het midden. En
vanaf daar zijn we weer terug bij de bloemen. Een visuele rondreis in rood.
Niet alleen ondermijnde kleur de visuele patronen in Ozu’s
films niet, het droeg er juist toe bij. Ze kregen er meer textuur
door. De kleuren nemen onze ogen mee voor een wandeling door
het beeld, weerstreven de zuigkracht van het verhaal, een aantrekkingskracht die ons juist vaak voorbíj het beeld trekt, naar de
plot. Deze spanning tussen oppervlakte en verhaal staat centraal
in Ozu’s films. Kleur versterkte die spanning.
MARK COUSINS
TWITTER @MARKCOUSINSFILM

William Kentridge, More Sweetly Play the Dance, 2015

Highlights
Mei
2015

Tentoonstelling

William Kentridge
If We Ever Get to Heaven

25 april t/m 30 augustus
Zie eyeﬁlm.nl/kentridge

Those Who Feel the Fire
Burning (Morgan Knibbe)

Geronim0
een film van Tony Gatlif

met Celine
´ Sallette

www.geronimo-film.nl

vanaf 21 mei in de filmtheaters

Het nieuwe Nederlandse ﬁlmtalent
Morgan Knibbe toont in zijn ﬁlmdebuut
Those Who Feel the Fire Burning een
actueel maatschappelijk probleem: de
plaats van migranten in het Europa van
vandaag.

Cinema Concert

Charlot présente le ballet
mécanique +
Un chien andalou

Charlot présente le ballet mécanique
(1925) is een ﬁlmische dans: ‘Ballet
mecanique’ van componist Georg
Antheil. Ook te zien: Un chien andalou
(1928, Luis Buñuel, muziek Igor
Stravinsky), met de Brit Rex Lawson
aan de pianola.
Zie ook eyeﬁlm.nl/cinemaconcert

17 mei 16.00

Vanaf 7 mei

Cinema Concert

Tokyo Story (Tokyo

De klassieker van Frank Capra wordt
begeleid door het Keuris Ensemble.
Zie ook eyeﬁlm.nl/cinemaconcert

monogatari) (Yasujiro Ozu)

EYE brengt de klassieker Tokyo Story
(1953) opnieuw uit in de theaters, naar
aanleiding van de recente digitale
restauratie van verschillende
belangrijke titels uit het oeuvre van de
Japanse ﬁlmmaker Yasujiro Ozu (19031963). Voor het volledige landelijke
programma zie eyeﬁlm.nl/ozu.

Submarine
24 mei 16.00

Vanaf 14 mei
EYE FILMMUSEUM AMSTERDAM

Info & tickets eyeﬁlm.nl
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James Napier Robertson over The Dark Horse

DE ERFENIS VAN EEN
The Dark Horse won de publieksprijs op het
Filmfestival Rotterdam met zijn verhaal over
een mentaal instabiele, geniale schaker. Zijn
broer is lid van een motorbende, gespeeld door
echte bendeleden. James Napier Robertson:
“Bij het arbeidsbureau hadden we een vacature
opgehangen waarin we zochten naar Maorimannen – tatoeages en een strafblad strekten
tot aanbeveling. Er stonden enorme rijen.”
DOOR NICOLE SANTÉ

Het verhaal van The Dark Horse laat zich lezen als een
Hollywood-feelgoodfilm: getormenteerd en gemargi
naliseerd schaakgenie helpt kansarme jongeren op hun
weg naar een nationaal schaaktoernooi en daarmee
naar zelfrespect en een beter leven. Happy end. Maar
daarmee doe je de film geen recht.
Regisseur James Napier Robertson maakte van
deze episode uit het echte leven van Maori-schaker
Genesis een rauw en ontroerend drama, dat door in
drukwekkend spel en een sterk script nooit geforceerd
aandoet. De Nieuw-Zeelandse filmmaker, die voor de
première op het Filmfestival Rotterdam naar Nederland
kwam, maakte de film dan ook vanuit urgentie: “Ik zag
Genesis voor het eerst in een obscure documentaire, en
was op slag verliefd op hem als personage. Toen ik hem
ontmoette en met hem praatte boven een schaakbord
– waarop hij me steeds versloeg – lukte het me hem er
van te overtuigen mee te werken aan deze film.”

delijk realiseerde hij zich dat dit voor zo’n extreme rol
noodzakelijk was. Hij was op de set soms nachtenlang
weg – dan zwierf hij op straat rond, als de dakloze scha
ker die hij speelde.” Die aanpak heeft goed gewerkt –
Curtis is volledig geloofwaardig; je hart opent zich voor
zijn naïeve goedheid, maar slaat net zo makkelijk een
slag over wanneer een uitbarsting zich aankondigt.
Hetzelfde naturelle acteren valt op bij de rollen van
de bendeleden in de film; de broer van Genesis is lid
van een motorbende, een van de tientallen die het klei
ne Nieuw-Zeeland rijk is. Het natuurlijke spel kan wor
den toegeschreven aan de moed en het inzicht van de
regisseur, die gewezen en huidige bendeleden van riva
liserende gangs in zijn film liet spelen. “Bij het arbeids
bureau hadden we een vacature opgehangen waarin we
zochten naar Maori-mannen tussen de dertig en vijftig
jaar – tatoeages en een strafblad strekten tot aanbe
veling. Er stonden enorme rijen mannen voor de deur,
waaronder Wayne Hapi, die de broer speelt. Hij zat al
vijftien jaar bij een van de zwaarste bendes, maar wilde
eruit stappen omdat hij bang was dat zijn zoon – net als
in de film – in zijn voetsporen zou treden. Hapi bleek
een getalenteerd en intelligent acteur die ons enorm
hielp met alles wat met bendes te maken had.”

Beter leven

Hoewel de bendes in de film nadrukkelijk en dreigend
aanwezig zijn, wordt hun rol nergens geromantiseerd:
de realiteit is – zo vertelt Napier Robertson – dat heel
veel Maori-mannen door werkloosheid en discrimina
Geniale gek
tie de weg van de criminaliteit worden ingeduwd. Soms
The Dark Horse wordt formidabel gedragen door acteur lukt het om die vicieuze cirkel te doorbreken, zoals
Cliff Curtis (bekend geworden van de Maori-filmhuishit in het geval van de in de film geportretteerde Eastern
Once Were Warriors) die overtuigt als de mentaal in
Knights Club, de schaakvereniging waar de echte
stabiele, van de samenleving vervreemde geniale gek.
Genesis zich als coach bij aansloot. “De jongeren die
“Voor de rol moest hij dertig kilo aankomen, en ik wilde in die club met Genesis te maken kregen, hebben bijna
dat hij tijdens de gehele productie ‘in character’ zou
zonder uitzondering een beter leven opgebouwd”, weet
blijven. Dat wilde hij eerst absoluut niet, maar uitein
Napier Robertson.

De impact die de sympathieke schaker had, werd
duidelijk op zijn begrafenis – Genesis overleed na hart
falen, ongeveer een jaar nadat de regisseur hem voor
het eerst had ontmoet. “Ik wist niet zeker of ik door
kon gaan met de film. Het was de bedoeling dat hij er
deel van zou zijn; dat hij hem zou zien en mooi zou
vinden. Maar bij de rouwdienst, waar de zaal letterlijk
uitpuilde, kwamen zo veel toespraken en videobood
schappen van mensen wier leven hij had veranderd, dat
ik me realiseerde dat ik het wel moest doen. Dit is zijn
nalatenschap.”

Populariteit

Genesis was ongetwijfeld trots geweest op deze erfenis,
die grote maatschappelijke thema’s als discriminatie,
werkloosheid, geweld en armoede aan de orde stelt,
zonder ze er met een moker in te rammen. Maar die ook
laat zien waar de menselijke geest toe in staat is, wan
neer die wordt gevoed met liefde, hoop en vertrouwen.
In Nieuw-Zeeland heeft de film geleid tot een enor
me stijging in populariteit van de schaakverenigingen
in het algemeen en die van de Eastern Knights Club in
het bijzonder. Maar The Dark Horse is ook opgenomen
in het curriculum van het middelbare onderwijs, en
wordt gebruikt als educatiemiddel in jeugdgevange
nissen. “Ik denk niet dat een film de wereld kan ver
anderen”, zegt Napier Robertson. “Maar het kan in een
leven wel verschil maken. Ik heb gehoord dat mensen
door het zien van de film een ander beeld hebben ge
kregen van mentale aandoeningen, of van het gedrag
van kansarme kinderen. Blijkbaar ontstaat er iets meer
begrip voor elkaar en dat is mooi.”
The Dark Horse 11111

NIEUW-ZEELAND, 2014

| REGIE JAMES NAPIER ROBERTSON | 124 MINUTEN |
MET CLIFF CURTIS, JAMES ROLLESTON, MIRIAMA
MCDOWELL | DISTRIBUTIE IMAGINE | TE ZIEN VANAF 7
MEI 
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Citizenfour

‘BURNING BRIDGES IS A
GREAT WAY FORWARD’
Citizenfour laat zien hoe klokkenluiders grote
persoonlijke offers brengen om misstanden
aan de kaak te stellen. Edward Snowdens
onthullingen brachten een gigantische en
ongerichte overheidssurveillance door de
Amerikaanse en Engelse geheime diensten aan
het licht. Dat is bijna twee jaar later actueler
dan ooit, nu we moeten bepalen hoeveel
vrijheid we ook onze Nederlandse geheime
diensten willen geven, zegt Rejo Zenger van
DOOR REJO ZENGER
Bits of Freedom.
My Country, My Country (2006) is het eerste deel van
een drieluik dat de Amerikaanse documentairemaak
ster en journalist Laura Poitras maakte over de effecten
van 9/11 op de wereld. De film beschrijft de emotionele
impact van de Amerikaanse invasie van Irak op zowel
de lokale bevolking als de bezetters. Tijdens het maken
van het tweede deel werd Poitras bij elke vlucht naar de
Verenigde Staten steevast opgewacht door mensen van
het Department of Homeland Security. Die ondervroe
gen haar over haar reizen en haar werk, doorzochten
haar apparatuur of namen die wekenlang in beslag. Om
haar materiaal te beschermen, verhuisde ze voor het
maken van de derde film naar Berlijn.
“The surveillance you’ve experienced means you’
ve been ‘selected’”, schrijft iemand haar begin 2013.
De emails zijn ondertekend met het pseudoniem
‘Citizenfour’. Op dat moment heeft nog niemand ge
hoord van degene die later dat jaar een van de grootste
schandalen van de afgelopen decennia zal onthullen.
Met de film over klokkenluider Edward Snowden laat
Poitras zien hoe de ‘War on Terror’, met een uitdijend
systeem van grootschalige en geheime surveillance
door onze overheden, steeds vaker gericht is op álle di
gitale communicatie ter wereld. “You are in the hands
of a system whose reach is unlimited, but whose safe
guards are not”, aldus Snowden in de film.
“Zodra je je bewust wordt van het systeem, of als je
denkt een doelwit te zijn, bekruipt je het gevoel dat je

niet eens meer ongemerkt kunt slapen”, zei Poitras in
een TimesTalks-interview over het beklemmende ef
fect van een overheid die voortdurend over je schouder
meekijkt. Het is een bekend gegeven: als je het gevoel
hebt bespied te worden, voel je je bij het alledaagse on
gemakkelijk en ga je je anders gedragen.

Er is zo veel dat hen kan verraden

Dat beklemmende gevoel is ook goed merkbaar in de
hotelkamer in Hong Kong waar Edward Snowden,
Poitras en Guardian-journalisten Glenn Greenwald
en Ewen MacAskill voor het eerst bij elkaar komen en
waar het grootste deel van Citizenfour zich afspeelt.
Er heerst een nerveuze sfeer, want er is zo veel dat hen
kan verraden. Is de microfoon van de digitale telefoon
misschien op afstand aangezet? Wie zijn de mensen
in de lobby? Waarom gaat het brandalarm net nu af?
Hoe wordt de rit van Snowden naar het kantoor van de
Verenigde Naties geregeld? Ronduit ongemakkelijk is
de sfeer als Greenwald stuntelt met de beveiliging van
zijn computer. De journalisten moeten in hoog tempo
de beveiliging van hun computers verbeteren, en dat
gaat niet vlekkeloos. Elk moment kan een arrestatie
team de kamer binnenvallen.
Imposant in beeld gebracht is Snowdens modus
operandi: bedachtzaam en moedig. De beslissing om
geheime documenten openbaar te maken, kwam na
jaren als systeembeheerder en analist voor de NSA te
hebben gewerkt en niet voordat hij de geheime dienst
eerst van binnenuit had geprobeerd te veranderen. Pas
toen dat niet lukte, besloot Snowden naar buiten te
treden. Over zijn motivatie zegt hij: “Ik wil niet in een
wereld leven waarin alles wat ik zeg, alles wat ik doe, de
naam van elke gesprekspartner, elke uitdrukking van
creativiteit, liefde of vriendschap wordt opgetekend.
Iedereen die zo’n wereld niet verlangt, heeft de plicht
iets te ondernemen.” Snowden gaf daarvoor alles op:
“Burning bridges is a great way forward.”
Die behoedzaamheid en bedachtzaamheid zijn goed
te zien in de manier waarop hij het klokkenluiden heeft

aangepakt. Zijn familie vertelde hij niets over zijn plan
nen, want onwetendheid is de beste bescherming tegen
de druk van de overheid. Al snel na de eerste publica
ties maakte Snowden zelf zijn identiteit bekend om er
voor te zorgen dat het debat ging over de geheime dien
sten, in plaats van over hem. Ook realiseerde Snowden
zich dat sommige informatie terecht als staatsgeheim
geclassificeerd is, wat het openbaren ervan een moei
lijke beslissing maakt. Hij vond dat journalisten beter
dan hij de afweging tussen het belang van de geheime
diensten en het maatschappelijk belang konden maken.
Daarom gaf hij de documenten en uitleg aan journalis
ten en liet hij hen beslissen welke informatie ze precies
openbaar maakten.
Het contrast kan dan ook niet groter zijn nadat zijn
identiteit eenmaal bekend is en er weinig meer te plan
nen valt. De atmosfeer in de hotelkamer is bijna sereen:
“Niet weten wat er morgen of zelfs het komende uur
gaat gebeuren is beangstigend, maar tegelijkertijd be
vrijdend.”

Transparantie als tegengif

Citizenfour gaat ook over ons, als kijkers. Snowden
heeft immers duidelijk gemaakt dat de Amerikaanse en
Engelse geheime diensten praktisch alle communicatie,
zoals emails en telefoongesprekken, proberen te onder
scheppen. Of zoals de NSA het zelf in een presentatie
typeert: “Collect it all”, “Process it all” en uiteindelijk
“Know it all”. Dat gebeurt niet alleen door dikke inter
netkabels af te tappen, maar ook door in te breken op
de systemen van telecomaanbieders of bedrijven zoals
Google. Niets of niemand wordt ontzien. Omdat soms
communicatie versleuteld wordt om te voorkomen dat
anderen mee kunnen lezen, probeert de NSA encryp
tiestandaarden te verlagen. De ongerichtheid van dat
alles zorgt ervoor dat dit surveillancesysteem impact
heeft op iedereen: potentieel ieders communicatie
wordt afgetapt en de beveiliging van het hele internet
wordt afgezwakt.
De consequenties van Snowdens besluit om vele
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duizenden documenten aan journalisten door te spe
len, zijn immens. Niet alleen loopt hij de kans op een
lange gevangenisstraf (of erger), ook verbrak hij zijn
band met familie en vrienden en moet hij na een lange
vlucht voorlopig een teruggetrokken leven in Moskou
leiden. “De enige angst die ik heb is dat ik mijn leven
opgeef om dit zichtbaar en transparant te maken en dat
het niemand iets kan schelen,” zei Snowden in een in
terview met David Carr voor The New York Times. Het
gaat hem om het maatschappelijke debat. Of geheime
diensten over zulke systemen moeten kunnen beschik
ken “moet worden bepaald door het publiek, niet door
iemand die wordt ingehuurd door de overheid”.

Hoeveel vrijheid mag onze vrijheid kosten?

Citizenfour toont ook de schok die door de wereld ging
bij de eerste onthullingen. En nog steeds zijn er nieuwe
onthullingen, al doen ze lang niet meer zoveel stof op
waaien. Toch kun je zeggen dat het maatschappelijke
debat gekanteld is. Sinds de eerste onthullingen in juni
2013 is er doorlopend aandacht voor overheidssur
veillance, steken steeds meer mensen energie in het
beschermen van hun eigen communicatie, zien bedrij
ven een markt in privacyvriendelijke producten en is
uitleggen hoe ver de tentakels van geheime diensten
reiken niet meer nodig. Al moeten de belangrijkste vra
gen nog steeds beantwoord worden. Hoeveel vrijheid
gaan we de geheime diensten geven? Hoe vrij ben je
nog als je voortdurend door de overheid bespied wordt?
Hoeveel vrijheid mag onze vrijheid kosten? Dat debat is
actueler dan ooit, nu we op het punt staan de bevoegd
heden van onze geheime diensten te verlengen en uit te
breiden.

Debat over geheime diensten moet nu gevoerd worden

De aanslagen van 9/11 waren een katalysator voor veel
wetgeving die een enorme inbreuk op de vrijheid van
burgers maakt. De Patriot Act werd slechts 45 dagen
na het instorten van de Twin Towers en zonder noe
menswaardig debat aangenomen. Die wet machtigt de

Amerikaanse geheime diensten om in een terrorisme
onderzoek “any tangible thing” te vorderen zonder dat
er een directe relatie met een verdachte hoeft te be
staan. Verder mogen de geheime diensten telefoon- en
internetverbindingen afluisteren zonder dat bekend is
van wie de aansluiting is. Veel van die bevelen worden
voorzien van een “gag order” waardoor geen van de
betrokkenen (zoals de rechter die toestemming geeft of
degene aan wie het bevel is gericht) er in het openbaar
iets over zeggen.
Onderdelen van die wet moeten elke paar jaar wor
den verlengd. In 2011 gebeurde dat vrijwel ongemerkt.
Sinds de onthullingen van Snowden kan dat niet meer
want daardoor is duidelijk geworden hoe onbegrensd
de Amerikaanse overheid deze wetgeving uitlegt. Het
debat over de Patriot Act begint daarom langzaam
maar zeker op gang te komen. Dat is dringend nodig,
want de volgende verlenging staat gepland voor juni.
Laat het Amerikaanse congres onderdelen van de wet
vervallen of gaat zij een paar pleisters plakken om de
ergste uitwassen in te dammen?
Ook in Nederland is het debat over ongerichte sur
veillance door de overheid actueel. De bevoegdheden
van de Nederlandse geheime diensten strekken nu al
ver. De AIVD en de MIVD mogen op afstand inbreken
op computers en de telefoon- en internetverbindingen
van verdachte individuen of organisaties aftappen.
Maar onze geheime diensten willen meer: ze willen net
als hun Amerikaanse en Engelse collega’s ook com
municatie op grote schaal kunnen aftappen. Ook van
mensen die helemaal nergens van worden verdacht. De
diensten beweren hun werk niet goed te kunnen doen
zonder die bevoegdheid. De geheime diensten over de
hele wereld wisselen onderling gegevens uit: wie niets
uit te wisselen heeft, krijgt ook niets terug.

Die wens is door de Nederlandse regering voor
het eerst uitgesproken in 2011. Maar het wetsvoorstel
dat die bevoegdheid moest introduceren is sinds de
onthullingen van Snowden steeds vooruitgeschoven.
Waarschijnlijk wordt half mei een conceptwetsvoorstel
gepubliceerd, waarna iedereen commentaar mag le
veren. Dat zal er zeker zijn. Door de gelekte informatie
over de Amerikaanse en Engelse geheime diensten
worden steeds vaker kritische vragen gesteld over het
functioneren van onze eigen diensten. Wat zijn de
grenzen van de geheime diensten? Willen we dat ze
bevoegdheden krijgen die die van hun Amerikaanse
collega’s overtreffen?

Lef is hoopgevend

Bijna de hele film straalt Snowden beheersing uit.
Zichtbaar emotioneel wordt hij pas wanneer duidelijk
wordt dat de NSA zijn vriendin ondervraagt over zijn
vlucht. Snowdens persoonlijke offer is groot, hij weet
op dat moment niet of hij zijn familie ooit nog zal zien.
Poitras geeft dat een positieve draai: “Het is hoopvol
voor mij dat er mensen zijn die het lef hebben om zich
uit te spreken over de misstanden die zij in deze wereld
zien.” Dat geldt niet alleen voor de klokkenluiders,
maar evengoed voor filmmakers en journalisten.

FILMKRANT.LIVE VERZORGT IN MEI INLEIDINGEN BIJ

Rejo Zenger (@REJOZENGER) WERKT ALS ONDER
ZOEKER BIJ DIGITALE BURGERRECHTENB EWEGING BITS
OF FREEDOM | HIJ IS GEFASCINEERD DOOR TECHNO
LOGIE EN DE ROL DIE TECHNOLOGIE IN ONZE SAMEN
LEVING SPEELT 
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Nicole van Kilsdonk over Ventoux

‘DIE BERG IS
EEN PERSONAGE
OP ZICH’

Filmmaakster en fietsfanaat Nicole van Kilsdonk (49) beklom op haar dertigste de Mont Ventoux
en maakte in 2007 de Telefilm Zadelpijn, over een groepje vrouwen dat in Frankrijk gaat fietsen.
Het idee om een film over fietsende mánnen te maken stamt uit 2010, maar project Ventoux kreeg
pas vaart toen het gelijknamige boek van Bert Wagendorp in 2013 een bestseller werd.
DOOR ANDRÉ NIENTIED (BEKLOM DE MONT VENTOUX IN 2009)


Ventoux is niet zomaar een boekverfilming: het door
Nicole van Kilsdonk en producent Hans de Wolf op
gestarte project was oorspronkelijk als filmscript be
doeld. Maar toen de financiering op zich liet wachten,
maakte de voor het script benaderde schrijver Bert
Wagendorp er alvast een boek van, over vier mannen
van rond de vijftig die de Mont Ventoux beklimmen
om een trauma van dertig jaar eerder te verwerken. Dat
werd vervolgens een bestseller.
Nicole van Kilsdonk: “Het was een wonderlijk en
interessant proces. Hans en ik wilden na de Telefilm
Zadelpijn graag een film maken over fietsende mannen
van rond de vijftig, maar het heeft lang geduurd voor
dat we medestanders vonden. Voor de film heeft het
natuurlijk geholpen dat het boek goed verkocht, want
toen bleek dat het verhaal wel degelijk potentie had.”
Toch is de opzet van de uiteindelijke film anders dan
het boek. Zijn jullie teruggegaan naar het oorspronkelijke script of is dit versie 3 van Ventoux? “Door het
boek is er meer verleden tijd in de film terechtgekomen
dan in het oorspronkelijke script zat. Die jaren tachtig
werkten zo goed in het boek dat we er meer van in de
film wilden hebben. In het oorspronkelijke script ging
het vooral over de mannen nu, niet over de jongens van
toen. Bij het schrijven van het eerste script hadden we
de acteurs die de oudere versies zouden spelen zelfs al in
ons achterhoofd, maar de jongere versies ben ik pas
gaan casten toen we de film gingen maken.
“Maar er zijn ook verschillen tussen de film en het
boek. In het boek is David bijvoorbeeld een Surinamer,
maar wij hadden altijd al Wim Opbrouck in ons hoofd,
en die is de rol ook uiteindelijk gaan spelen. En de laat
ste acte van de film is anders: in het boek draait het om
een onthulling, in de film gaat het meer over de sfeer
van de vriendschap tussen de mannen onderling.”

In Zadelpijn krijgen twee van de vrouwen onderling
ruzie en komt het niet meer goed tijdens de fietsvakantie. In Ventoux wordt een ruzie dezelfde dag alweer
bijgelegd, zonder er veel woorden aan vuil te maken. Is
dat het wezenlijke verschil tussen mannen en vrouwen? Of alleen op fietsvakantie? “Een van de redenen
dat ik een mannenfietsfilm wilde maken was mijn fasci
natie voor mannenfietsclubjes, waarin grote onderwer
pen als ziekte en echtscheiding in drie minuten worden
afgehandeld. Ik vind het jaloersmakend dat mannen dat
zo makkelijk kunnen. Het is natuurlijk generaliserend,
maar vrouwen blijven veel langer in ruzies hangen.
Daarom vond ik ook dat een man het verhaal moest
schrijven.”
Hoe lastig zijn fietsscènes om op te nemen, zeker wanneer er flinke beklimmingen en afdalingen in zitten?
“Ik wilde vooral niet dat het op een Tour de France-ver
slag leek, dus we hebben het niet vanaf een motor ge
draaid. Voor de beklimming hebben we een kraanarm
op een pick-up gebouwd. En bij het afdalen ging het
vooral om de veiligheid, want die jongens halen dan al
snel zeventig kilometer per uur terwijl ze in de jaren
tachtigscènes geen helm dragen. Bovendien hadden de
jonge acteurs weinig ervaring met fietsen in de bergen,
terwijl je bij een afdaling wel moet weten wat je doet,
het is niet even een hellinkje afrijden.”
Ik las in de persmap dat de jonge acteurs nog nooit op
een racefiets hadden gezeten, de oudere wel. Hebben
we hier te maken met een generatiekloof? “Er spelen
twee dingen mee: mensen van mijn generatie gingen
toen ze jong waren op fietsvakantie in Frankrijk, met de
tent achterop, maar nu vlieg je voor een paar honderd
euro overal heen. En jongeren zijn ook helemaal niet zo
met hun gezondheid bezig: alle jonge acteurs rookten
bijvoorbeeld, de oudere niet. De jonge acteurs zijn wel

sportief, maar dan doen ze aan snowboarden, ze gaan
niet op een racefiets zitten. Dat is meer iets voor vijfti
gers die fit willen blijven.
“De jonge acteurs waren ook nog nooit op de Mont
Ventoux geweest. Maar toen ze er kwamen, waren ze
wel onder de indruk. De eerste draaidag waaide het zo
hard, dat ze letterlijk van hun fiets werden geblazen.
We konden toen ook niet bovenop draaien, we hebben
toen in plaats daarvan de beklimming opgenomen. Ik
was er al vaak geweest maar ik had het nooit zo extreem
meegemaakt: beneden was het 25 graden, boven twee
graden. Die berg is een personage op zich.”
Wanneer je voor opnames de Mont Ventoux vijf dagen
lang afsluit voor andere wielrenners maak je geen
vrienden onder fietsliefhebbers. “Het was al een won
der dat we de berg vijf dagen af konden sluiten. En er
stonden iedere dag inderdaad wel wat mensen te vloe
ken omdat ze niet verder konden. Tijdens onze lunch,
van een tot twee, was de berg trouwens wel open. Maar
er waren ook genoeg mensen die het juist heel leuk von
den dat we er een film over maakten, en die met Wil
fried de Jong op de foto gingen.”
Wordt het ooit een fietstrilogie of ben je nu uitgefietst,
wat films betreft? “Ha, iets met kinderen misschien?
Nee, het is min of meer toeval dat ik twee films over fiet
sen heb gemaakt. In Ventoux komt alles samen waar ik
van houd bij film – acteursdrama, Frankrijk, muziek én
het bezwerende dat aan fietsen kleeft. Maar je hoeft ook
weer geen fietsgek te zijn om het boek of de film te
waarderen, want uiteindelijk gaat Ventoux over vriend
schap.”
Ventoux

NEDERLAND, 2015 | REGIE NICOLE VAN

KILSDONK | 104 MINUTEN | MET KASPER VAN KOOTEN,
WIM OPBROUCK, LEOPOLD WITTE, WILFRIED DE JONG |
DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM | TE ZIEN VANAF 14 MEI
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Geronimo

TROUW JE NIET, DAN MOET JE DOOD

In Geronimo krijgt het klassieke verhaal over
verboden liefde een nieuwe wending. In een
broeierige Zuid-Franse banlieue wordt een vete
uitgevochten, nadat de jonge Nil weigert om
DOOR OMAR LARABI
uitgehuwelijkt te worden. 
De zestienjarige Nil (Nailia Harzoune) maakt op de dag
van haar gearrangeerde huwelijk een onomkeerbare
keuze. Rennend in haar maagdelijk witte jurk vlucht
ze achterop de motor van haar geliefde Lucky (David
Murgia). Haar broer Fazil (Rachid Yous) is onverbid
delijk. Als ze niet met de door zijn familie toegewezen
man trouwt, dan moet ze dood: “Het is alsof ze onze
zielen heeft besmeurd.” Een vete tussen de Turkse
familie van Nil en de Roma-familie van Lucky volgt.
Geronimo (Céline Sallette), een jongerenwerker uit een
Zuid-Franse achterstandswijk, gaat bemiddelen tussen
de ruziënde families.
De vastberaden Fazil wijkt echter niet van zijn stand
punt. De eer van zijn familie is aangetast. Langzaam
dringt bij Nil door dat ze voorgoed afscheid heeft geno
men van haar familie. We zien haar in beraad, zittend
aan het spoor, nog steeds in haar bruidsjurk, terwijl
de treinen voorbij denderen. Maar het verdriet maakt
snel plaats voor blijdschap wanneer ze Lucky omhelst.
Vervolgens zien we het conflict dat de twee hebben ver
oorzaakt in enigmatisch gefilmde dansscènes – zoals we
gewend zijn van filmmaker Tony Gatlif (1948).

Confrontatie

Ondanks alle tegenslagen wordt er dus flink gemusi
ceerd en gedanst, waarbij Gatlif traditionele Romamuziek met castagnetten, violen en gitaren mixt met
hiphop-beats uit een draaitafel. Er wordt fel gebreak
dancet. Die broeierige momenten vormen steeds de
opmaat naar het drama dat volgt. Het doet denken aan

Gatlifs film Vengo (2000), waarin gezinshoofd Caco
zichzelf voor even verliest in de verstikkende flamenco
van Andalusië.
Ook Exils (2004) bevat zo’n beklemmende scène
waarin de geliefden Zano en Naima helemaal opgaan in
bezwerend Noord-Afrikaans getrommel. Het zijn sleu
telmomenten waarin de personages herboren worden,
en de kijker met hen. Muziek heeft een helende functie.
Daardoor kan Zano de grote indrukken die hij heeft op
gedaan in zijn reis naar Algerije verwerken. In het dorp
van zijn ouders waart de geest van de zigeuner rond,
maar het enige fysieke bewijs daarvan zijn wat foto’s en
een grafzerk met een kruis. Andere sporen van de Roma
in Algerije zijn na de onafhankelijkheidsoorlog, toen ze
werden verdreven, snel verdwenen.
Het is exemplarisch voor Gatlifs angst dat de
unieke cultuur van de Roma zal verdwijnen, zoals hij
zag gebeuren voordat hij in de jaren zestig Algerije
ontvluchtte. Om dat te voorkomen is Gatlif een soort
regisseur-antropoloog geworden. In 1993 kwam hij
met de documentaire Latcho drom: een muzikale ca
non van de geschiedenis van het Roma-volk. De Roma,
versnipperd over de wereld en gezegend met een onuit
puttelijke reislust, lijken bewust ontheemd te zijn – en
bijna verdwenen. Jaren later fictionaliseerde Gatlif in
Korkoro (2009) de systematische vervolging van de
Roma tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Gatlif wil niet simpelweg een doorsnee indruk ge
ven van het Roma-volk. Vaak zoekt hij de confrontatie
door taboeonderwerpen aan te snijden, zoals hij in
Geronimo doet met problemen rond immigratie. De
Roma in Europa moeten zich in zijn ogen realiseren dat
hun opvattingen over het beslechten van conflicten
niet gedeeld worden door de rest van de samenleving.
In Vengo liet hij, net als in Geronimo, zien hoe een vete
niet wordt opgelost door dialoog, maar door geweld.

Romeo en Julia

Zo laat hij de Roma telkens in een ander daglicht zien,
in een oprechte poging de ziel van het volk te spiege
len. Zijn werkwijze – bijvoorbeeld in Geronimo – lijkt
soms grillig en incoherent. Hij springt van de hak op
de tak, met een scenario waar best wat op aan te mer
ken is. Zo dienen de dansscènes zich vaak ineens aan,
zonder een duidelijke aanleiding. Maar de passie en
gedrevenheid van zijn personages gecombineerd met
een uitzonderlijk ritmische montage maken veel goed.
Het ruwe bestaan hoeft ook niet zo netjes en gepron
onceerd getoond te worden. Onbezonnenheid mag best
geaccentueerd worden. Daarom werkt hij in Geronimo
opnieuw met niet-professionele acteurs, zo van de
straat geplukt. Op de set is bovendien veel ruimte voor
improvisatie.
Daarnaast heeft Gatlif een opvallende voorkeur
voor vrijgevochten vrouwen. In Transylvania (2006)
komt Zingarina (Asia Argento) na een lange reis naar
Roemenië voor een verassing te staan: haar liefde
wordt niet beantwoord. Maar haar oplossing ligt niet
in vergelding. In Korkoro speelt Marie-Josée Croze de
behoedzame Yvette Lundi die Roma-gezinnen in de
Tweede Wereldoorlog hielp aan valse paspoorten. En
nu is het de beurt aan Céline Sallette (Geronimo), pre
cies de actrice die Gatlif zocht. Ze offert zich op voor
de gemeenschap. Ze regelt een slaapplek voor Nil en
Lucky, want ze gelooft dat liefde alles overwint. Een
bewuste parallel met Romeo en Julia en West Side Story,
aangevuld met Gatlifs onbetwistbare boodschap dat
uithuwelijking niet meer van deze tijd is.
Geronimo 11111
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Zeresenay Mehari over Difret

‘WE ZIJN NIET TROTS OP DIT VERHAAL’
Met een grotendeels lokale crew filmde
Zeresenay Mehari op het platteland van
Ethiopië. Met het doel om een zo getrouw
mogelijk beeld te schetsen van zijn geboorte
land, waar nog steeds een wrede traditie wordt
gepraktiseerd: telefa, het roven van kind
bruiden. “Nieuwsitems doen zelden recht aan
DOOR SASJA KOETSIER
de werkelijkheid.”
Het ene moment zit je in de schoolbanken, denkend
aan wat je later worden wilt, het volgende word je ont
voerd en verkracht. Door een man die op die manier bij
je familie een huwelijk kan afdwingen. Het overkwam
Aberash Bekele, en het overkomt minderjarige meis
jes in Ethiopië tot op de dag van vandaag; alleen wist
Bekele zich aan haar belager te ontworstelen, waarbij ze
hem met zijn eigen geweer doodde.
De spraakmakende rechtszaak die hierop volgde is
het onderwerp van Difret, de debuutfilm van Zeresenay
Berhane Mehari. Eind jaren negentig, toen in Ethiopië
de zaak live op tv werd uitgezonden en het gesprek van
de dag was, verbleef de Ethiopische filmmaker in de
Verenigde Staten; pas jaren later, tijdens een ontmoe
ting met de broer van Bekele’s advocaat, hoorde hij er
van. Toen Mehari afgelopen zomer in Amsterdam was,
waar Difret na successen op Sundance en de Berlinale
te zien was tijdens World Cinema Amsterdam, vertelde
hij de Filmkrant hoe dit verhaal hem trof.
“Ik weet niet of ik deze film ook gemaakt had als ik
niet in het buitenland was gaan studeren. Er zijn dingen
die je in je eigen land makkelijk over het hoofd ziet: in
mijn geval, dat ik deel uitmaakte van een samenleving
die het leed van vrouwen in stand houdt door de tra
ditie niet ter discussie te stellen.” Want hoewel telefa
bij wet verboden is, komt de politie er in de praktijk
zelden aan te pas en wordt de zaak meestal geschikt
met een ‘bruidsschat’, waarbij het meisje dus met haar
verkrachter trouwt.
“Het is geen makkelijk verhaal om te vertellen”, geeft
Mehari toe. “We zijn er niet trots op. Daarom wilde ik

zorgvuldig omspringen met de nuances van de traditie
en de integriteit van de mensen. Want het gaat niet om
mijn mening, of hoe het Westen hier tegenaan kijkt. Ik
wil het laten zien in de context van het land en van de
cultuur.”

Doordenkertje

Niet alleen heeft hij zijn best gedaan zijn eigen stem zo
min mogelijk te laten doorklinken in de film, ook stilis
tisch houdt hij zich op de vlakte. In het conventioneel
vertelde verhaal legt hij dan ook eerder vakmanschap
dan flair aan de dag. “Ik wil dat het publiek met de
personages bezig is en niet met de filmmaker”, merkt
hij daar zelf over op. En daarmee doelt hij niet alleen
op een westers festivalpubliek. Ethiopische filmkijkers
horen nadrukkelijk tot zijn doelgroep, vandaar ook
zijn keuze voor een Amhaars gesproken film met een
Ethiopische cast. Ook de Amhaarse titel is een door
denkertje, bedoeld voor het publiek in eigen land. “De
meest algemene betekenis van difret is ‘durf’, maar
in de film wordt het woord tweemaal uitgesproken in
zijn tweede betekenis, ‘verkracht worden’. Zo daalt de
betekenis langzaam in: hoe moedig deze twee vrouwen
waren om zo’n hardnekkige traditie aan te vechten.”
Twee vrouwen, want het op Bekele gebaseerde per
sonage Hirut is eigenlijk niet de protagonist van Difret:
dat is haar advocaat, de hoogopgeleide, stadse Meaza,
eigenaar van een advocatenbureau gespecialiseerd in
rechtshulp aan vrouwen. Actrice Meron Getnet, een
ster van het Ethiopische televisiedrama, geeft haar de
tact en onverzettelijkheid van iemand die weet dat ze
geschiedenis aan het schrijven is. Via Meaza worden we
vrij soepel het verhaal in geleid, maar de film vergeet
niet om duidelijk te maken hoe ver de realiteit van het
platteland verwijderd is van verlichte noties als licha
melijke integriteit of zelfbeschikkingsrecht.
De kloof tussen die twee werelden komt onnadruk
kelijk aan het licht wanneer we getuige zijn van de
stammenrechtspraak die in Hiruts geboortedorp over
de kwestie wordt gevoerd. Het is op het eerste gezicht

een respectvolle uitwisseling tussen beide partijen,
democratisch bijna – totdat je beseft dat er uitsluitend
mannen aan deelnemen. Difret presenteert de justitiële
overwinning dan ook niet als een eindpunt. Hiruts le
ven is gered, maar het is een leven afgesneden van haar
familie en haar geboortegrond, en zonder ook maar de
minste garantie dat haar jongere zusje niet weer het
volgende slachtoffer wordt. Aldus de taaie praktijk van
de strijd voor vrouwen- en kinderrechten.

Reliëf

In de credits van Difret prijkt de naam van Angelina
Jolie, die zich als executive producer aan de film ver
bond. “Dat is pas helemaal aan het einde gebeurd, toen
de film al af was”, zegt Mehari, “maar haar betrokken
heid heeft enorm geholpen om aandacht voor de film
te krijgen. Het was voor mij een grote steun dat ze de
film als film bewonderde, want ik heb er steeds naar ge
streefd dat Difret zijn belang niet alleen maar ontleent
aan het onderwerp.”
Hij wilde dan ook per se op 35mm draaien.
“Voorstellingen van Ethiopië, zelfs in documentaires of
nieuwsitems, doen zelden recht aan de werkelijkheid.
Er hangt altijd iets van mystiek omheen. Ik wil Ethiopië
laten zien zoals de bewoners het kennen: de weidsheid,
de bronnen die je al van mijlenver kunt zien. Ik wilde
reliëf aanbrengen tussen de stad en het dorp. Op video
kon dat allemaal niet.”
Maar: omdat er in Ethiopië geen filmlab is, moest
het materiaal in Mumbai worden ontwikkeld. “De eer
ste negen dagen konden we niet zien wat we hadden
geschoten, en mijn director of photography Monika
Lenczewska kreeg uiteindelijk van de zenuwen geen hap
meer door haar keel. We huilden tranen van opluchting
toen we na ruim een week het eerste ruwe materiaal
zagen.”
Difret 11111
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50 jaar videokunst

HOE DE CAMERA
NET ZO GEWOON
WERD ALS HET
POTLOOD

HITO STEYERL, NOVEMBER

Videotapes zijn tegenwoordig zeldzamer dan bakelieten lang
speelplaten. Toch spreken we nog altijd van videokunst. Het is
dit jaar een halve eeuw geleden dat deze kunstvorm ontstond.
Met camera’s binnen handbereik eigenden kunstenaars zich het
DOOR EDO DIJKSTERHUIS
beeld toe.
Urenlang staat het New Yorkse verkeer stil als paus
Paulus VI de stad in 1965 bezoekt. Nam June Paik zit
gevangen in een taxi die niet voor- of achteruit kon.
De van oorsprong Koreaanse kunstenaar is wat wij nu
een ‘gadgetfreak’ zouden noemen en die dag heeft hij
zijn nieuwste speeltje op schoot: een videocamera, net
op de markt. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van
zijn aankoop filmt Paik de toeterende chaos om hem
heen. Die avond speelt hij de opnames af in een café
in Greenwich Village. Het is bijna niet meer voor te
stellen, maar het publiek valt van zijn stoel van verba
zing en opwinding. Zulk recent beeld zo direct kunnen
bekijken, terugspoelen, opnieuw bekijken – het was
ongekend!
Die herfstavond een halve eeuw geleden gaat de
boeken in als geboortedatum van de videokunst, Paik
als de geestelijk vader. Maar belangrijker nog is de ma
chine die de nieuwe kunstvorm mogelijk maakt. Paik
gebruikt de Norelco PC-60, een camera uit de stal van
Philips die niet echt aanslaat. Sony ontpopt zich al snel
als marktleider. De in 1967 gelanceerde Portapak is
licht, klein, makkelijk te gebruiken en kost slechts een
tiende van de prijs die voor een professionele camera
moet worden neergeteld. Kunstenaars duiken er me
teen bovenop.
De videokunst die zij met de Portapak produce
ren, onderscheidt zich duidelijk van het bioscoop
aanbod. Acteurs, plot, dialoog – de ingrediënten van

mainstream cinema – zijn vaak afwezig. Reflectie op
het medium zelf voert de boventoon. In de vroege ja
ren betekent dat vooral: kritisch commentaar op de
televisie- en filmindustrie. Tv-programma’s worden
in die tijd gemaakt door machtige, centralistisch gelei
de bedrijven. Filmproductie is duur en exclusief. Met
camera’s binnen handbereik eigenen kunstenaars zich
het beeld toe. Amerikaanse collectieven als Ant Farm,
Raindance, Videofreex en Top Value Television produ
ceren in de geest van ‘guerilla tv’ alternatieve nieuw
sprogramma’s om de macht van commerciële stations
te breken.

Ideologisch breekijzer

De videocamera betekent emancipatie. Het is het
gedroomde wapen van de revolutionaire sixties-ge
neratie. Jean-Luc Godard koopt in 1968 dan ook zijn
eerste exemplaar en moedigt fabrieksarbeiders aan het
apparaat te gebruiken om hun leven en werk zichtbaar
te maken. Onder videokunstenaars moeten de ste
reotypen het ontgelden die de beeldbuis iedere avond
miljoenen huiskamers inpompt. Dara Birnbaum ont
leedt in Kiss the Girls: Make Them Cry (1978-1979) het
manipulatieve gebruik van close-ups, cross-cuts en
reverse shots, waarmee vrouwen in spelshows worden
neergezet als licht hysterische gevoelswezens. Martha
Rosler geeft in het inmiddels klassieke Semiotics of the
Kitchen (1975) een verbeten parodie op kookprogram

ma’s ten beste. ‘Het recht van de vrouw is het aanrecht’
krijgt hier weerwoord in de vorm van een huisvrouw in
schort die emotieloos en systematisch haar keuken de
vernieling in helpt.
Anders dan bijvoorbeeld de schilderkunst, die in de
jaren vijftig werd gedomineerd door blanke macho’s als
Jackson Pollock en Willem de Kooning, is videokunst
een kunstvorm zonder geschiedenis. Het verklaart het
hoge feministische gehalte. Maar er zijn ook mannen
die het medium aanwenden als ideologisch breekij
zer. Het werk van Steve McQueen bijvoorbeeld draait
om het bijstellen van het beeld van de zwarte man. In
Deadpan (1997) zet hij zichzelf neer als de heldhaftige
kunstenaar. Gekleed in wit T-shirt en spijkerbroek,
laarzen stevig op de grond, staat hij voor een gevel,
die op een gegeven moment omvalt. Het gat van het
raam valt precies over McQueen heen. Eén stap opzij
en de kunstenaar, die zelfs niet één keer knippert, was
verpletterd. Maar hij ontkomt aan het geweld om hem
heen, dat hem kapot wil maken. Hij heeft, letterlijk,
zijn window of opportunity gevonden en benut.

In de gehaktmolen

Vanaf het begin is videokunst verbonden met perfor
mance art, waarin het lichaam centraal staat. Video
leent zich perfect voor het vastleggen van vluchtige
acties in galeries en kunstcentra. Projectie vergroot de
impact van de soms heftige optredens. Zo laat Chris
Burden zich in Shoot (1971) met een geweer in zijn arm
schieten. In Genital Panic (1969) loopt Valie Export,
gekleed in broek zonder kruis, een seksbioscoop in en
daagt mannelijke bezoekers uit ‘the real thing’ te be
kijken.
Alleen documentatie is al snel niet meer genoeg.
Videowerken worden interactief. In de installaties van
Peter Campus uit de jaren zeventig wordt het publiek
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geconfronteerd met vervormde beelden van zich
zelf – groot, klein, op z’n kop en ondergedompeld in
schaduwen – die zijn opgenomen met videocamera’s.
Dertig jaar later, als er bewakingscamera’s op iedere
straathoek hangen en ‘Big Brother is watching you’
schouderophalend wordt geaccepteerd, moet er een
schepje bovenop. Pipilotti Rist monteert voor Closed
Circuit (2000) een camera aan de binnenkant van een
wc-pot. Een scherm op de deur toont toiletgebruikers
een beeld van zichzelf dat ze waarschijnlijk niet eerder
hebben gezien.
In de jaren tachtig en negentig wordt videokunst
volwassen en waaiert ze uit. Tegenover Paul Mc
Carthy’s ranzige performances waarin Heidi wordt
verkracht of vingers worden afgehakt om in een
gehaktmolen te belanden, staan Bill Viola’s überes
thetische, extreem vertraagde ‘verfilmingen’ van re
naissance-schilderijen. Tony Oursler jaagt menigeen
de stuipen op het lijf met zijn op levensgrote poppen
geprojecteerde gezichten van venijnige dwergen of
orakelende grijsaards. Video’s worden getoond op mo
nitors, als installaties met eindeloos veel schermen, of
geprojecteerd op gebouwen. De veelheid en diversiteit
is enorm. Dit is de ‘golden age of video art’ – er is geen
ontkomen aan. Op de tiende editie van Documenta
(1997), ’s werelds belangrijkste tentoonstelling die
iedere vijf jaar wordt gehouden in Kassel, moet de tra
ditionele white cube het afleggen tegen de black box.
En de Biënnale van Venetië in 2000 herbergt zoveel
schermen dat het evenement in de volksmond al snel
‘de Biënnale van Video’ heet.
Maar er is dan al een stille revolutie aan de gang
die de videokunst drastisch en blijvend verandert. En
weer is het Sony dat de zaak aanzwengelt. Het bedrijf
lanceert in 1997 namelijk de eerste digitale videoca
mera en verwijst daarmee de videoband naar de vuil

HITO STEYERL, LIQUIDITY INC.

nisbelt van de geschiedenis. Vanaf die tijd gebruiken
kunstenaars allerlei technieken en media door elkaar:
digitale video, film, dvd, computer graphics en cdroms. Bewerkingsprogramma’s als Symphony, Flare en
Inferno doen hun intrede. Aan Ed Atkins’ creatie van
de vuilbekkende avatar Dave, tot eind mei te zien in het
Stedelijk Museum Amsterdam, is geen camera te pas
gekomen. Het werk bestaat enkel en alleen als compu
terbestand. Video als drager doet er niet meer toe en
videokunst als zodanig bestaat dus eigenlijk niet meer.
Bij gebrek aan een beter woord wordt nu vaak de term
‘time based media’ gebruikt.

Uit de galerie
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“Op een dag is een camera voor kunstenaars even
gewoon als een potlood.” John Baldessari sprak deze
profetische woorden al in 1970. En wie het aantal vi
deowerken bij eindexamenpresentaties van kunstaca
demies telt, moet hem gelijk geven. Maar het produce
ren van bewegend beeld is niet alleen voor kunstenaars
gemeengoed geworden. Met onze smartphones en ta
blets zijn we allemaal potentiële beeldproducenten. En
sinds 2006 kunnen we onze webvideo’s allemaal voor
niets of bijna niets verspreiden via YouTube, Vimeo of
Myspace. De kracht van vroege video – de directheid,
platte beeldkwaliteit en lage kosten – is gedemocrati
seerd en daarmee voor de kunst geneutraliseerd.
Om zich te onderscheiden van de visuele overvloed
zoeken kunstenaars het nu juist in een nieuw soort
vakmanschap. Hedendaagse videokunst wordt vaak
gekenmerkt door extreem arbeidsintensieve post
productie. De Israëlische kunstenaar Michal Rovner
berekende eens in een interview dat een werk van zeven
minuten haar minstens zes maanden werk kostte.
Een groeiend aantal kunstenaars keert terug naar
het medium waar videokunst zich in eerste instantie

tegen afzette: film. Douglas Gordon, die in zijn instal
latie 24 Hour Psycho (1993) al Hitchcocks klassieker
oprekte tot een etmaal, debuteerde drie jaar later als
speelfilmregisseur met Feature Film. Julian Wearing,
Nicolas Provost, Sam Taylor Wood en natuurlijk Oscarwinnaar Steve McQueen – ze maakten allemaal de
overstap van galerie naar bioscoop. Een enkeling roeit
tegen die stroom in. Isaac Julian bijvoorbeeld, die be
gon als filmmaker (Young Soul Rebels) maar zijn werk
nu vooral vertoont in musea. Maar de titel van zijn
recente Playtime (2014), onlangs te zien in De Pont in
Tilburg, verwijst wel naar Jacques Tati en er zijn hoofd
rollen weggelegd voor filmsterren als James Franco en
Maggie Cheung.
De grenzen tussen film en videokunst zijn al lan
ger aan het vervagen, en niet alleen omdat de makers
steeds makkelijker schakelen. Zijn Matthew Barney’s
Cremaster-films kunst of theatrale film? En is het ne
gentig minuten durende Russian Ark, door Aleksander
Sokoerov als één lange take geschoten met een digitale
camera, misschien niet aan te merken als videokunst?
Werk van kunstenaars wordt bovendien steeds vaker
opgenomen in de programma’s van filmfestivals. Het
Filmfestival Rotterdam is daarin een voorloper: de
competitie voor korte films wordt al jaren gedomineerd
door namen uit het galeriecircuit. De instelling van de
EYE Prize, de prijs voor kunst en cinema die dit jaar
voor het eerst is uitgereikt, is de ultieme erkenning
van de vermenging die plaatsvindt. De winnaar, Hito
Steyerl, noemt zichzelf pertinent geen kunstenaar.
Haar werk is dan wel te zien op alle grote kunstevene
menten ter wereld, maar ze werd opgeleid aan de film
academie in München en Tokio. Ze stelt zich dan ook
voor als filmmaker.
5
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52 Tuesdays

OP EEN DOODGEWONE
DOORDEWEEKSE DAG

Op 52 dinsdagen filmde Sophie Hyde het prijs
winnende 52 Tuesdays, over de zestienjarige
Billie en haar moeder Jane, die voortaan James
gaat heten. Filmwetenschapper Pepita Hessel
berth legt uit waarom de film zo veel indruk op
DOOR PEPITA HESSELBERTH
haar maakt.
Afgelopen maand won de Australische film 52 Tuesdays
de juryprijs voor beste speelfilm op de Roze Filmdagen
in Amsterdam, nadat nieuwkomer Sophie Hyde eerder
in de prijzen was gevallen in Berlijn en op het Sundance
Festival. 52 Tuesdays vertelt het verhaal van de zes
tienjarige Billie die op een dag na school thuiskomt
en haar moeder aantreft in de badkamer: de borsten
ingezwachteld, het haar half afgeschoren, en op het
gelaat nog de laatste sporen van een snel afgewassen
opgetekende baard. Het is onder die omstandigheden
dat Billie te horen krijgt dat ze voorlopig een tijdje bij
haar vader zal gaan wonen, terwijl haar moeder Jane,
voortaan James (Del Herbert-Jane), een transitie zal
ondergaan van vrouw tot man. Wat volgt is een verslag
van de wekelijkse ontmoetingen tussen de twee, een
jaar lang, op telkens weer dezelfde dag van de week: ie
dere dinsdag, een doodgewone doordeweekse dag.

Queer

De beelden van deze ontmoetingen worden afgewisseld
met het videodagboek dat Billie bijhoudt in de verloren
uurtjes tussen haar vertrek bij James en het moment
waarop ze weer thuis bij haar vader wordt verwacht.
Tijdens deze uurtjes leeft ze samen met schoolgenoot
jes Jasmin en Josh in een fantasiewereld, ver buiten

het zicht van de volwassenen om haar heen. De beel
den die dit oplevert doen qua sfeer in de verte denken
aan Bertolucci’s The Dreamers (2003), geïnspireerd
op Truffauts Jules et Jim (1961), over de beklemmen
de driehoeksrelatie tussen de Amerikaanse student
Matthew en twee Franse studenten, broer en zus.
Verscholen achter haar camera filmt Billie de ontdek
kingstocht van haar eigen seksualiteit. Manipulatief,
nieuwsgierig en onbevangen – de ene keer met hem,
de andere keer met haar, maar vaker nog als dirigerend
toeschouwer van beide – zien we haar in een poging vat
te krijgen op de situatie en haar eigen bestaan.
Deels is de aantrekkingskracht van 52 Tuesdays te
verklaren door het onderwerp. ‘Genderqueer identiti
ties’ zijn op het moment blijkbaar ‘hot.’ Hoewel door
sommigen gebruikt als parapluterm voor allerhande
identiteiten die afwijken van de heteronorm, staat de
term ‘queer’ hier vooral voor het verzet tegen iedere
vorm van hokjesdenken zelf, dat discriminatie door inen uitsluiting in de hand werkt. Eerder dan een specifie
ke identiteit, gaat het hier dus om een politieke stelling
name en een manier van in de wereld staan. Ook de Roze
Filmdagen hebben de Q dit jaar eindelijk toegevoegd aan
het festival, dat nu te boek staat als LGBTQ – Lesbian,
Gay, Bisexual, Trans en Queer. Voorheen waren dit soort
films vooral voorbehouden aan het meer marginale,
maar internationaal zeer befaamde TranScreen Festival,
dat in juni weer plaatsvindt in Amsterdam.

Fluïde

52 Tuesdays past in die trend, gericht op een meer
mainstream publiek. Zonder lichtzinnig of zwaar te

worden, overstijgt de film ieder cliché. Niet in de laat
ste plaats door niet zozeer de identiteit van het trans
formerende personage James centraal te stellen, maar
vooral die van dochter Billie. Een tiener die er – zoals
een goed coming-of-age drama betaamt – gaandeweg
achter komt dat ze wellicht niet zo volwassen is als ze
zelf dacht. Bovendien blijkt gender in de film niet alleen
voor James een instabiele categorie. Ook de identiteit
van de overige personages vertoont meer fluïditeit dan
de gebruikelijke stereotypes van man/vrouw en hetero/
homo. De mannen staan duidelijk in contact met hun
vrouwelijke kant en de vrouwen hebben allemaal iets
jongensachtigs. En er zijn meer dwarsverbanden, zoals
de parallel tussen de transitie van James en de transfor
matie die Billie van meisje tot jonge vrouw ondergaat.
Maar minstens even bepalend voor de aantrek
kingskracht van de film is de vorm waarin het verhaal
is gegoten en de manier waarop die tot stand kwam.
Regisseuse Hyde en scenarist Matthew Cormack laten
geen gelegenheid ongemoeid om dit feit te benadruk
ken: het idee van de 52 dagen was er ruim voordat in
vulling gegeven werd aan de personages en het verhaal.
Gefilmd gedurende een periode van een jaar, op 52
dinsdagen, ongeacht waar de cast zich op dat moment
zou bevinden, vertoont de film een interessante ver
wantschap met Richard Linklaters veelgeprezen film
Boyhood. Waarmee 52 Tuesdays trouwens nog iets an
ders gemeen heeft: beide films gaan over kinderen die
opgroeien in moderne, alternatieve gezinsvormen.

Slow cinema

Wat gebeurt er met de invulling die acteurs aan hun rol
als geven zij niet weten hoe hun personage zich zal ont
wikkelen? Wat gebeurt er met een scenario als dat zich
gaandeweg ontwikkelt, als daar tijd mee gemoeid is, en
als de actualiteit het steeds in andere richtingen kan
sturen? Niets is zo veranderlijk als het menselijk gelaat,
en de kapsels en baardgroei die het sieren. We zien klei
ne kinderen groot worden, en jongvolwassenen oud.
Is dit een nieuwe vorm van slow cinema? Opmerkelijk
voor dit soort cinema is dat de realiteitsclaim niet
langer gebaseerd is op de geloofwaardigheid van het
verhaal, of een werkelijkheid die door het beeld aan het
licht zou komen, maar verscholen ligt in het besef dat
de film – juist door de tijd te manipuleren, door dingen
weg te laten, te monteren – erin slaagt het verstrijken
van de tijd voelbaar te maken.

52 Tuesdays 11111
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William Kentridge over More Sweetly Play the Dance

‘SOMS IS DE VREUGDE
NIET TE STOPPEN’
Animatie, houtskooltekeningen, geluid, muziek
en stopmotion. Op onnavolgbare wijze en met
wat hijzelf ‘stenentijdperktechniek’ noemt,
smeedt alleskunner William Kentridge ze aan
elkaar. Zijn films zijn associatieve carrousels,
waarin beelden worden gestapeld, uitgegumd,
versmolten. Verhalen en verwijzingen buitelen
over elkaar. De kern is vaak historisch – van de
genocide op het Hererovolk in 1904 tot de
Russische avantgarde in de jaren twintig. Zijn
Zuid-Afrikaanse wortels klinken door in de
thematiek: ras, macht, geweld. Maar de
esthetiek is tijdloos en universeel.

DOOR EDO DIJKSTERHUIS

Een Kentridge-tentoonstelling stond al op het verlang
lijstje van EYE nog voordat het nieuwe gebouw betrok
ken werd. Nu presenteert het filmmuseum het grootste
overzicht dat ooit in Nederland te zien is geweest.
Speciaal voor de gelegenheid maakte de kunstenaar een
nieuw werk: More Sweetly Play the Dance. Op de klan
ken van koperblazers en accordeon trekt in silhouet een
bonte optocht voorbij, die doet denken aan een begra
fenisstoet, processie en vluchtelingenstroom.
More Sweetly Play the Dance is monumentaal: een
fries van acht schermen over een lengte van 45 meter.
Hoe is het tot stand gekomen? “Ik wilde me verhouden
tot de ruimte van het museum, de harmonica-achtige
lange wand in het bijzonder. Ik heb eerder processies
gebruikt in mijn werk, maar niet eerder op dit formaat.
Normaal zou je de band zien komen en vertrekken voor
dat de skeletten er aankomen. Nu staan ze samen in
hetzelfde beeld. Dat geeft een bijzondere ervaring van
tijd, het verstrijken van tijd en de relativiteit ervan.

“Daarnaast kon ik deze projectie niet naadloos aan
elkaar plakken; het was technisch erg lastig. Op som
mige plekken is de overlap van het ene scherm naar het
volgende vrij goed, op andere juist schokkerig. Als ik
een recht scherm voor de muur had geplaatst en daarop
had geprojecteerd, was dat storend geweest. Maar nu
oogt die fragmentatie vrij natuurlijk.”
Muziek is cruciaal in dit werk. Hoe heeft u die geselecteerd? “Als ik een werk af heb, ga ik de bijpassende mu
ziek zoeken. In dit geval heb ik honderden YouTube-
fragmenten bekeken van fanfares. Uiteindelijk stuitte ik
op één geweldig fragment. Het bleek een band te zijn die
verbonden is aan een kerk op zo’n honderd kilometer
van Johannesburg. Na uitgebreide onderhandelingen
met de bisschop, kwamen twintig bandleden naar mijn
studio. In EYE klinkt het best stevig, maar geloof me,
het is niets vergeleken met het oorverdovende geluid
dat ze maakten in mijn kleine studio.”
Hoe moeten we de dansers achter de band interpreteren? “De ronddraaiende figuren doen denken aan dan
sers in de Zion Christian Churches [een Zuid-Afrikaan
se vorm van christendom met animistische elementen
– ED] die rondtollen totdat ze in een trance terechtko
men. Maar dit is natuurlijk ook een soort danse maca
bre. In de middeleeuwen, ten tijde van de pest, dacht
men dat je, zolang je danste, niet kon sterven. Heel wat
mensen hebben zich zo dood gedanst.”
Een aantal deelnemers aan de stoet houdt grote silhouetten van hoofden omhoog. Wie zijn dat? “Je moet
het zien als de heiligenbeelden die in een processie wor
den meegedragen. Hier zijn het meer een soort archety
pen. Er zit een held uit de Chinese revolutie tussen, een
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mijnwerker, een oude Romein. De mensen in de proces
sie dragen hun geschiedenis en achtergrond mee in de
vorm van die hoofden.”
Uw meeste werk hiervoor was puur zwart-wit. Nu
schemert er af en toe kleur in door. Waarom is dat?
“Mijn vorige processies zagen er veel meer uit als een
schimmenspel. Hier heb ik een flinter licht toegelaten
zodat de figuren balanceren tussen silhouet en ruimte
lijkheid. Vooral de roodtinten komen goed tot hun
recht, maar ook het groen en blauw is subtiel. Niet alles
is van tevoren bedacht; ik heb ook wat gelukjes gehad.”
Werkt u altijd intuïtief? “Absoluut. Het is mijn erva
ring dat films beter worden als ik zonder storyboard of
script werk. Beelden krijgen dan de ruimte om volgende
beelden te suggereren. Of om plots op een andere plek
in het werk terecht te komen. Het is een bewuste strate
gie om het onverwachte toe te laten.”
Is More Sweetly Play the Dance een treurmars of een
feestelijke optocht? “Beide. Maar eigenlijk gaat het he
lemaal niet om het onderscheid tussen geluk en ver
driet, tussen goed en slecht. Dat soort ethische vragen
worden in het maakproces getransformeerd tot formele
beslissingen: moet een figuur zo bewegen of zo? De be
tekenis komt pas op het einde. En die is niet eenduidig.
‘Hoe kunnen mensen overleven in ellende, wat weer
houdt ze van zelfmoord?’, denk je wel eens bij het zien
van het journaal. Maar dat is een buitenstaandersblik.
Soms is de vreugde gewoon niet te stoppen.” 
DE KENTRIDGE-ZOMERTENTOONSTELLING IF WE EVER
GET TO HEAVEN IS TE ZIEN IN EYE AMSTERDAM TOT 30
AUGUSTUS | VOOR MEER INFORMATIE
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Tom Dewispelaere
Alex van Warmerdam
Maria Kraakman
Gene Bervoets
Annet Malherbe
Loes Haverkort
Pierre Bokma
Eva van de Wijdeven
en

Henri Garcin als Gerard

VA N A F 28 M EI IN DE BIOSCOOP

ah, Dus je reist ergens vanDaan.

Dat Weet ik niet.

Waar ga je naartoe?

maar sommige mannen
moeten heel lang luisteren.
luisteren en DWalen.

als hij goeD geluisterD heeft,
Dan komt hij terug.

Waarom komt hij niet terug?

hoe je moet luisteren.

maar alleen als je Weet

ja,

kan Die praten?

Waar luistert hij naar?
naar De kurai , Denk ik.

Die Was op een vroege ochtenD vertrokken.
je vaDer zit op een heuvel en luistert,
zei mijn moeDer.

ik miste mijn vaDer.

eerst komt De WinD, Dan een kurai
en Dan soefjani, op haar kameel. zo gebeurt het vaak.

Niet altijd natuurlijk, maar als we de wind voelen opsteken en hij voert een kurai mee, kijken we
altijd even of Soefjani er niet achteraan komt.
Ja, daar is ze, zie je? Vandaag heeft de wind haar weer eens deze kant op geblazen. Ga maar
rustig achteroverzitten; als Soefjani komt, dan laten we de trein nog niet vertrekken.
Ze zoekt het dode lichaam van haar zoon. Al vijftien jaar. Vijftien jaar geleden stuurde ze het
kind naar de rivier, om water te halen. Vijftien jaar geleden was er hier nog een rivier. Een woeste
rivier zelfs. Haar zoon was nog maar een jongen. Hij werd in de stroom meegesleurd. Waarschijnlijk.
Hij moet uitgegleden zijn. Dat hebben ze haar verteld.
Ze kon het niet geloven als ze zijn lichaam niet had gezien. Ze liep de loop van de rivier af.

Er verstreek een jaar. Toen ontmoette ze een groep herders. Die vertelden haar dat ze het
lichaam van haar zoon gevonden hadden, langs de oever van de rivier. Ze hadden hem begraven.
Maar ze wisten niet meer waar. Soefjani liep opnieuw de stroom van de rivier af. Nu zocht ze niet
meer naar een lichaam, maar naar een graf. Ze vond niets.
Weer verstreek er een jaar.
Toen ontmoette ze een vrouw die haar vertelde dat ze ergens langs de rivier een graf had
gezien, dat was weggeslagen door de stroom. En Soefjani ging op zoek naar een graf dat was
weggeslagen door de stroom.
Ze vond niets. Zo ging er weer een jaar voorbij. En nog een.
Toen begon de rivier op te drogen. Eerst langzaam, daarna steeds sneller. Maar Soefjani bleef
zoeken. Ook toen de plek waar ze aan het zoeken was er niet meer was. Het zoeken was haar leven
geworden.
Twaalf jaren zocht ze vergeefs het dode lichaam van haar zoon.
Drie jaar geleden besloot ze dat hij nog leeft.
Sinds die tijd zoekt ze met vernieuwde kracht. Zie je, bij elk treinraam kijkt ze naar binnen.
Een trein zit vol reizigers, dus er bestaat een grote kans dat haar zoon daar ergens tussen zit,
nietwaar? Wie zijn wij om te zeggen dat die kans niet zou bestaan?
Maar vandaag zit hij er niet tussen, zo te zien.
De wind steekt ook weer op, voel je?
Daar gaat de kurai. En daar gaat Soefjani, op haar kameel.
Dan gaan wij ook maar weer.

oponthouD

Dagen, Weken. ze vonD niets.

groet De bruiD.

zonDer Wie
een bruiloft
geen bruiloft is,

De vreemDeling,

een mens moet verDer.

Dat is goeD.
maar blijf er niet te lang.

Waar ga je naartoe?
naar Waar ik vanDaan kom.

kurai kurai tales on the WinD
een film van marjoleine boonstra
is nu te zien in De filmtheaters
fotografie goert giltay, marjoleine boonstra tekst Celine linssen grafisCh ontwerp bart kaper

WWW.kurai
kurai.nl
,

Koeraaj Koeraaj, het boeK van de film in foto s en verhalen: www.marboni.nl

FilmHallen
3 — 7 juni

French Competition
Francophone Competition

Amsterdam

Avant – Premières
Focus on Bertrand Bonello

France Specials
Kids Program

Vie Sauvage by Cédric Kahn © Carole Bethuel

It is with great pleasure that we present the first edition of Plein les

French Competition

France Specials

Yeux, a new film festival entirely dedicated to French and Franco-

7 critically acclaimed films by

3 screenings introduced by

phone cinema.

a mix of established directors

special guests and dedicated to

and newcomers.

fashion, food and the Tour de

Plein les Yeux brings to De Filmhallen in Amsterdam a showcase
of 32 internationally acclaimed new films produced in France and
in French-speaking countries. Through a multifaceted program
of premiere screenings, special presentations and meetings with
guests, Plein les Yeux wants to celebrate the richness and diversity

France.
Francophone Competition
7 award-winning films from
French-speaking countries.

of French cinema, culture, language, art, gastronomy and “art de

Avant-premieres

vivre” with a five-day long, 360° experience!

6 exclusive premières of

“Plein les yeux” is a French idiom that means both ‘eyeful’ and
‘blown away’. When we started to envision the kind of festival we
wanted to create, we felt the need of finding a name that would
embody the kaleidoscope of drama, humour, suspense and emo-

French and francophone films
that will be released in The
Netherlands in the course of
2015.

tion of the films we love. “Plein les yeux” perfectly matched what

On the Edge

we had in mind and it is exactly how we want you to feel after an

A program section dedicated

evening or a whole five days with us!

to radical films that shake the

Au plaisir de vous voir au FilmHallen !
Isabelle Nobile and Christian Pazzaglia
Plein les Yeux festival directors

perspectives of the audience
and question the limits of
cinema as an art form.

Kids program
Day-time screenings for kids.
Scholen & Film
A special educative program
for high-school students.
Visit our website for the complete program and schedule!
www.fransfilmfestival.nl

Film
screenings
_
Saint Laurent by Bertrand Bonello – Cannes 2014
With Gaspar Ulliel, Jérémie Rénier, Léa Seydoux and Louis Garrel
Theatrical premiere
A multimedia exploration of Bertrand Bonello’s creative world.

House of Tolerance / L’Apollonide, souvenirs de la maison close

Regarded in France as one of the country’s most strikingly original

by Bertrand Bonello – Cannes 2012

contemporary filmmakers, Bonello’s cinematic œuvre is infused

With Hafsia Herzi, Céline Sallette, Adèle Haenel and Noémie

with sensuality and haunted by Hitchcockesque doubles, staircases

Lvovsky

and hairdos.

Portrait of an artist / Le Dos rouge

Bonello has gained international recognition as a director, script-

by Antoine Barraud – Berlinale Panorama 2015

writer, actor and composer, as much as for his books, music record-

With Bertrand Bonello – Dutch premiere

ings and art installations. Plein les Yeux brings Bertand Bonello
to The Netherlands with a focus program dedicated to celebrate his
films and his work as an artist.

Masterclass with
Bertrand
Bonello
_
Saturday 6 June — Free entry

Exhibition:
Echos
_
From June 3 to 7 in the hall of the FilmHallen — Free access
The Death of Laurie Markovitch /La Mort de Laurie Markovitch
2014, Installation with video and photographs
Where do you stand today, Bertrand Bonello? / Où en êtes-vous, Bertrand Bonello ? by Bertrand Bonello
2014, projection on one screen
Oblique compositions / Compositions obliques by Bertrand Bonello
2014, 2 monitors with headphones. With My New Picture (2007,
42’ and 30’) and Oblique Strategies (2006, 30’)

Adapted from the exhibition
“Bertrand Bonello, Résonances” presented at Centre Pompidou, Paris from September
19 to October 26, 2014.
“Film Fantômes” by Bertrand
Bonello will be for sale at the
festival’s shop.

L’Apollonide by Bertrand Bonello © Carole Bethuel

Tickets
_

Location
_

Tickets will be for sale on FilmHallen’s website and on location

FilmHallen

from May 8th. www.filmhallen.nl

Hannie Dankbaarpassage 12

Rates
_
Regular ticket ....................... €10

1053 RT Amsterdam
+31 (0) 20 82 08 122
info@filmhallen.nl – www.filmhallen.nl

Discount ticket..................... €9

The FilmHallen is located in the Hannie Dankbaarpassage and is

Studenten / CJP / 65+ / Stadspas

part of De Hallen Amsterdam, a recently renovated, historical tram

Fidélité Pass .......................... €42 for 5 tickets

depot. You can access the Hannie Dankbaarpassage from Ten Kate

Cinéville Pass accepted

Market or Tollensstraat (side street Kinkerstraat).

Specials
combination tickets
_

Access via public transports

Watch French, Drink French & Eat French

Tram 3 ................Stop at Kinkerstraat
Tram 12 ..............Stop at Kinkerstraat

Film & Vin — 1 ticket + 1 glass of French wine at FilmHallen’s

Tram 7 ................Stop at Bilderdijkstraat or at Ten Katestraat

bar: € 12,50 (Discount €11,50 / Cinéville Pass €3,50)

Tram 17 ..............Stop at Bilderdijkstraat or at Ten Katestraat

Film & Discount on French patisserie — Show your ticket at
Petit gâteau at the FoodHallen and get a discount on one Minimini.
Film & Cocktail — Get a special French cocktail at Bada Bing!

Main
partners
_

cocktail bar for €7,50

Plein
les Yeux was also supported by
_

Proef en geniet van de smaak
van de Arthouse uit Turkije!
Ontdek de cultuur van Turkije aan de hand van
de universele filmtaal.
Geniet van de rijzende ster in de filmhuizen.
Ontmoet bekende en bekroonde filmproducenten,
regisseurs en acteurs.
Leer van de meester: stel vragen en luister naar
de wereldberoemde Turks-Italiaanse regisseur en
award-winnaar Ferzan Özpetek.
En er is nog veel meer om van te genieten!
Mis het niet en kijk op
onze site voor meer informatie: www.rtff.nl

Flyer_A5_RTFF.indd 1

16/04/15 21:45

DIGITAAL GERESTAUREERDE FILMKLASSIEKER

Tōkyō Monogatari

1

_
EN ANDERE KLASSIEKERS VAN YASUJIRO OZU VANAF 14 MEI
IN EYE EN LANDELIJKE FILMTHEATERS EN BIOSCOPEN

Vanaf 7 mei in de filmtheaters
www.mokumfilm.nl
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Charlie’s Country

LEVEN IN LIMBOLAND

vooral als coscenarist op de rol omdat hij Gulpilils
ideeën structuur gaf – en Blackfella Charlie, het door
hem gespeelde titelpersonage, lijkt in veel opzichten op
zijn bedenker. Het is een intense, beklijvende rol, die
Gulpilil terecht de prijs voor beste acteur opleverde in
Cannes, waar de film vorig jaar in première ging in de
sectie Un Certain Regard.

Vernietiging

De Australische regisseur van Nederlandse
herkomst Rolf de Heer toont in Charlie’s
Country de gevolgen van de koloniale
onderdrukking van Aboriginals. De film is een
krachttoer voor acteur David Gulpilil, die met
het maken ervan zijn eigen demonen uitdreef.
DOOR JOOST BROEREN

Een “toevallig ontstane trilogie” noemde regisseur Rolf
de Heer het, toen ik hem sprak op het afgelopen Film
Festival Rotterdam. In The Tracker (2002) toonde hij
de komst van blanke kolonisten naar Australië, in Ten
Canoes (2006) de Aboriginal-cultuur van vóór de wes
terse invloeden. Charlie’s Country voltooit het drieluik
en toont de desastreuze resultaten van die koloniale
geschiedenis in het heden.
Maar misschien meer nog dan een beeld van de

Australische Aboriginal-cultuur van de afgelopen paar
honderd jaar, ligt achter deze drie films de geschiedenis
van één man: acteur David Gulpilil. Ten tijde van het
maken van The Tracker, waarin hij de titelrol vertolkt,
was hij een van de meest gevierde acteurs en verha
lenvertellers in Australië. Maar tijdens het maken van
Ten Canoes, waarvoor hij als verteller de voice-over
insprak, raakte hij gebrouilleerd met zijn gemeenschap
in Ramingining, in het noord-Australische gebied
Arnhem Land. Hij verhuisde naar de stad en raakte daar
langzaam maar zeker aan lager wal, zozeer dat De Heer
zijn vriend en collega enkele jaren terug moest opzoe
ken in de gevangenis. Charlie’s Country is in zekere zin
ook bedacht als therapie voor Gulpilil.
Het resultaat is een film die je kunt zien als een per
soonlijke hartenkreet. Het scenario kwam grotendeels
uit Gulpilils koker – De Heer staat naar eigen zeggen

FILMKRANT.LIVE VERZORGT IN MEI INTRODUCTIES BIJ MUST SEE

Charlie’s Country | CINECENTER AMSTERDAM,

Hoewel de toon overwegend goedmoedig is, is de
onderhuidse woede goed voelbaar. Woede over de ko
loniale overheersing die de cultuur die in Ten Canoes zo
liefdevol werd geportretteerd, in feite vernietigd heeft.
Die vernietiging gaat nog steeds door, toont Charlie’s
Country, al is de film evengoed eerlijk over de zelf
vernietiging door drank en drugs die welig tiert in de
gemeenschap. Charlie begint de film als toonbeeld voor
hoe het hoort: hij drinkt niet, maant zijn vrienden niet
te roken, is een steun voor zijn buren en leeft op ogen
schijnlijk vriendschappelijke voet met de plaatselijke
(blanke) agent. Maar al direct slaan De Heer en Gulpilil
ook barstjes in dit beeld: na een vriendelijke groet in
het Engels, kaffert Charlie de agent op even vriendelijke
toon uit in zijn eigen taal.
De relatie verslechtert wanneer steeds meer van
Charlies traditionele leven door de overheid wordt
ingeperkt: zijn jachtbuit wordt ingenomen omdat
hij geen vergunning heeft. Onder de eufemistische
noemer ‘the intervention’ doet de Australische over
heid de laatste jaren pogingen de criminaliteit onder
Aboriginals in te dammen, maar vaak, lijken Gulpilil en
De Heer te stellen, komt dat neer op dwang om zich te
conformeren aan de westerse, stedelijke levensstijl.
Charlie zet zich daar tegen af en neemt afscheid van
de beschaafde wereld. Terug naar de natuur, waar de
verhalen van zijn gemeenschap ontsproten. Maar al
snel blijkt hij ook daar niet meer thuis te horen. Het is
het begin van een zoektocht voor een man die gevangen
is tussen twee culturen. Een zoektocht waar hij ho
pelijk, net als de acteur die hem speelt, iets wijzer uit
komt.
Charlie’s Country 11111 AUSTRALIË, 2014 |

8 MEI 16.00 UUR | FILMTHEATER HILVERSUM, 28 MEI 19.00 UUR | DOOR JOOST BROEREN

REGIE ROLF DE HEER | 108 MINUTEN | MET DAVID
GULPILIL | DISTRIBUTIE CINEMIEN | TE ZIEN VANAF 28
MEI 

KORT

Big Game

Jalmari Helander | Het klinkt als een scenario
uit een pitchworkshop: een jonge tiener kampeert in de bossen als vlakbij Air Force One met
de Amerikaanse president neerstort. Samuel L.
Jackson is de president. Tja, en wat doe je dan
als jonge tiener? De held uithangen.


Lost River

BIG GAME

TE ZIEN VANAF 7 MEI

Ryan Gosling | Regiedebuut van acteur Gosling
roept nogal verdeelde reacties op. Gosling
gebruikt de vervallen achterbuurten van Detroit
en de omringende natuur als decor voor een
soort postapocalyptisch sprookje over de
desastreuze nasleep van de financiële crisis.
Een van de slachtoffers van de banken is Billy,
een jonge alleenstaande moeder met twee
zoons, die een verlammende lening niet terug

LOST RIVER

kan betalen. Geeft niet, de bankmanager weet
wel een nachtclub waar ze aan de slag kan.
Vorig jaar in Cannes kreeg de film nogal wat kritiek te verduren. ‘Omdat excentriciteit daar wel

vaker op weerstand stuit’, schrijft The New York
Times gemakzuchtig. Of Goslings film excentriek is of een lege huls kan iedereen voor zichzelf beoordelen. Wel snel zijn want distributeur
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White Shadow

Angstaanjagende tovenarij
Vijfduizend dollar voor het hart van een
albino: White Shadow is een rauw gefilm
de, grimmige nachtmerrie.
White Shadow, de debuutfilm van Noaz
Deshe, opent met een recept voor wie wil
vliegen – iets met paracetamol en een
geheim toverpoeder. De hand van een albino,
zo leren we, is ook heel krachtig: hij lokt
klanten de winkel in en bezorgt je een erectie
of een goede functie op het werk. En er leven
hier heksen, vermomd als hyena’s. Ouders
vertellen hun kinderen voor het slapengaan
van de kwade Popabawa.
Magie is alom aanwezig in het Tanzania
van White Shadow, juist ook op de plekken
waar de moderne tijd in het gewone leven
doorsijpelt. Je kust een spandoek met Barack
Obama omdat het je geluk zal brengen. Op de
vuilnisbelt rust een nieuw mysterie tussen
de oude toetsenborden en microchips. ‘Het
internet ligt hier begraven.’
Alias (Hamisi Bazili), de hoofdpersoon
van White Shadow, is een jonge albino in
Tanzania en moet daarom vrezen voor zijn
leven. Uit de afgelopen twee jaar zijn, vol
gens de documentatie van de filmmakers, 73
gevallen bekend van albino’s die werden ver
moord voor een of andere vorm van tovena
rij. Hun armen, benen en genitalia zouden
geluk en genezing brengen. Alias heeft
gezien hoe zijn vader werd vermoord en
wordt kort daarna door zijn moeder naar de
grote stad gestuurd. Zijn oom Kosmos
(James Gayo) vangt hem op. Alias leert op
straat zonnebrillen, mobiele telefoons en
dvd’s verkopen en wordt verliefd op Kosmos’
dochter, Antoinette (Glory Mbayuwayu).

Maar helaas, ook in de stad leven de verhalen
over de toverdokters en de magische krach
ten van de albino.
Filmmaker Noaz Deshe opereert vanuit
Los Angeles en Berlijn. Naast de regie en het
camerawerk verzorgde hij, samen met de
Australische James Masson, ook het scena
rio en de sfeervolle muziek van White
Shadow. Ryan Gosling trad op als executive
producer. De film ging al in 2013 in première
tijdens het filmfestival in Venetië en won
daar de eerste van een reeks festivalprijzen.
Dit intrigerende regiedebuut arriveert dus
rijkelijk laat in Nederland.
White Shadow is een weerbarstige,
koortsachtige film. Het handheld camera
werk – vaak uit focus, bij natuurlijk licht of
bij het rode schijnsel van nachtelijke fakkels
– doet documentair aan. Uit een interview
dat Deshe in 2013 gaf, voorafgaand aan het
filmfestival in Venetië, wordt duidelijk dat
het een tamelijk geïmproviseerde opname
periode was, geplaagd door de talloze
onvoorspelbaarheden die filmen in Tanzania
met zich meebrengt. Soms echter maakt het
chaotische camerawerk in White Shadow
opeens plaats voor een zorgvuldig gecompo
neerd shot: langzaam draait het landschap
op z’n kop, verkleurt het beeld of zien we
Alias, als in een surrealistisch schilderij, met
een parasol in de brandende zon staan. Soms
zien we hem spelen met een andere albino,
zijn vriend Salum (Salum Abdallah). Het is
niet helemaal duidelijk of die scènes zich in
het heden of verleden afspelen. De ellipti
sche montage en de flarden monologue
intérieur zaaien voortdurend verwarring
over tijd en plaats.
Deshe neemt daarmee een risico.
Gemakkelijk contact leggen met de stuurs
kijkende Alias is het niet en op narratief
niveau werkt de film ook niet altijd even
goed. Het rauwe camerawerk en de hectische
montage vragen om een investering en
geduld van de kijker. Maar het loont: het
betoverend mooie eindshot sluit een fasci
nerende film af die er in elk geval volledig in
slaagt een angstaanjagende beleving te
delen.
BAREND DE VOOGD

White Shadow
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TANZANIA, DUITSLAND, 2013 | REGIE

NOAZ DESHE | 115 MINUTEN | MET HAMISI BAZALI |
WHITE SHADOW

DISTRIBUTIE AMSTELFILM | TE ZIEN VANAF 7 MEI 

Cinéart brengt de film vanaf 30 april slechts
één week uit in de bioscoop.


Child 44

TE ZIEN VANAF 30 APRIL

Daniel Espinosa | Waarom moest de thriller van
Tom Rob Smith zo loodzwaar verfilmd worden?
De Russische accenten van de acteurs zijn net
zo vet aangezet als de kostuums en de kapsels,
waarbij je constant buiten beeld een heel leger
aan setdressers, kappers en naaisters vermoedt, klaar om bij te springen als het even niet
1953 genoeg is. Want dat is het jaar waarin deze
klopjacht op een beruchte kindermoordenaar
zich afspeelt. Een onofficiële klopjacht trouwens want volgens Stalin was moord een kapitalistische kwaal die in het communistisch
paradijs dus niet bestond. MGB-officier Leo
Demidov (Tom Hardy) heeft het dus niet makke-

lijk, zeker niet nadat hij in Moskou tot persona
non grata wordt verklaard omdat hij zijn
geliefde niet als verraadster wil aangeven.
TE ZIEN VANAF 7 MEI


KURAI KURAI

Kurai kurai

Tuimelende
takkenbossen
Kurai zijn tuimelende takkenbossen die
in Kirgizië hun oor te luisteren leggen bij
de mensen die ze op de kale steppen te
genkomen. Marjoleine Boonstra zag per
sonages in de ontwortelde takken.
Soms kun je je ineens verbazen dat iets zo
netjes klopt. Neem beeldspraak. De natuur is
hoofdleverancier van metaforen die vaak
ontzettend treffend zijn. Wie de natuur let
terlijk neemt en puur als fenomeen bestu
deert heeft een heel andere blik op wind,
groei en verval, dan de poëtisch ingestelde
wandelaar. Die ziet in een dode takkenbos
het hele leven vervat.
In de speelfilm Kurai kurai heeft die laat
ste blik duidelijk de overhand. De rollende
takkenbossen worden in Kirgizië (waar de
film zich afspeelt) kurai genoemd, in
Amerika noemen ze het tumbleweed. Je hoeft
maar één gedachtesprongetje te maken en je
ziet geen dode takken voorbijrollen maar
levende wezens die hun oor te luisteren leg
gen bij de nomaden die ze toevallig tegenko
men. Het kost vaak weinig moeite om in iets
wat beweegt iets menselijks te zien.
De film helpt de kijker bij het maken van
een metaforisch sprongetje met uitspraken
als deze: “Als de kurai zijn wortels loslaat,
begint het echte leven pas” en “leef als een
kurai door je met wind mee te laten voeren.”
De kurai is in Boonstra’s bijzonder mooi
geschoten speelfilmdebuut een levend

wezen met een moraal waar we nog wat van
kunnen opsteken: “De kurai neemt wat goed
is voor zichzelf en geeft wat goed is voor de
anderen.”
Je zou zo’n sprongetje van takkenbos naar
levensles, van feit naar beeldspraak, subli
matie kunnen noemen. Een term die zelf ook
op twee manieren gelezen kan worden: in de
natuurkundige betekenis – de directe over
gang van een stof uit de vaste fase naar een
gasvormige fase – of de poëtische: je maakt
van een vast voorwerp een betekenisvol idee.
De menselijke neiging om overal een cohe
rent verhaal van te willen maken, ligt vast
ten grondslag aan die dubbelsporige blik.
Kurai kurai is het speelfilmdebuut van
Marjoleine Boonstra, die een jarenlange
staat van dienst heeft als documentairema
ker en fotograaf. Haar film speelt zich af in
een uitgedroogd, wit uitgeslagen landschap
waar het al meer dan vierhonderd dagen niet
heeft geregend. Geen grassprietje kan hier
doorheen breken. Soms sneeuwt het katoen.
In plaats van een meteorologische verklaring
voor de droogte wordt er een verhaal van
gemaakt: de boosdoener is een rouwende
vrouw die haar tranen onttrok aan de regen.
Het is een vorm van ‘emblematisch denken’:
je ziet de natuur als een enorme grabbelton
vol tekens en metaforen, een parallelle
wereld met betekenissen die erom vragen
onthuld te worden. Het helpt ons om het
leven op een hoger plan te brengen. Maar de
kans is groot dat die betekenissen toch
vooral imaginair zijn.
MARISKA GRAVELAND

Kurai kurai – Verhalen met de wind

85 MINUTEN | MET TALGAT KELIMBETOV, TATIANA
GOROBCHENKO | DISTRIBUTIE CONTACT FILM | TE ZIEN
VANAF 30 APRIL 

Etan Cohen | Wanneer witte miljonair James
King (Will Ferrell) wordt veroordeeld voor
fraude, huurt hij zwarte man Darnell Lewis in
om hem voor te bereiden op het leven in de bak.
Wat bij Ferrell natuurlijk tot komische taferelen
moet leiden, maar de grappen zijn in de VS niet
TE ZIEN VANAF 7 MEI
overal goed gevallen. 

Pitch Perfect 2

Elizabeth Banks | Meer a cappella zang en dans
van de Barden Bellas na het succes van Pitch
Perfect. En terecht want die was best komisch.
Ook weer met Anna Kendrick en Rebel Wilson.

CHILD 44

TE ZIEN VANAF 14 MEI

George Miller | In de tussenliggende jaren mag
George Miller een beetje hebben lopen knoeien

NEDER

LAND/BELGIË, 2014 | REGIE MARJOLEINE BOONSTRA |

Get Hard

Mad Max: Fury Road

11111
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I’m the Same I’m an Other

Verdwijnen in de nevel
In het fijnbesnaarde tweede deel van Ca
roline Strubbes trilogie strandt de doch
ter uit Lost Persons Area met een Hon
gaarse man in een vervallen Engels bad
plaatsje.
Met Lost Persons Area werd al duidelijk dat
Caroline Strubbe een bijzondere manier van
filmen heeft. In ijle, impliciete beelden zon
der veel woorden wist ze een drietal kwijtge
raakte mensen te vangen, die hun ogen slui
ten in de hoop dat niemand ze heeft gezien.
Strubbe nestelde zich tussen de leden van
het gezin dat in afzondering op de Maas
vlakte woonde, waar de eindeloze rijen elek
triciteitsmasten de enige connectie met de
buitenwereld zijn. Ze hebben zich afgekeerd
van de samenleving en een minimaatschap
pij opgericht.
In het beeldschone vervolg I’m the Same
I’m an Other volgen we de negenjarige doch

ter die met een Hongaarse man op de vlucht
is. Ze stranden in een vervallen Engels bad
plaatsje. De enige aanwijzing voor de toe
dracht is de krantenkop ‘Drama op de Maas
vlakte’. Het meisje en de Hongaar wisselen
nauwelijks een woord, en communiceren
vooral via Scrabblesteentjes – Strubbe ver
trouwt terecht op de kracht van haar beel
den. Het in zichzelf gekeerde meisje verza
melt ook allerlei andere objecten, als een
houvast, om nog enige structuur in haar
leven te hebben. Objecten laten je tenminste
niet in de steek.
De fijnbesnaarde film schenkt ook bijzon
dere aandacht aan handen. Handen die
aardappels snijden, met een touwtje spelen,
die oesters rapen of wol uittrekken. Het zijn
dit soort gewone handelingen zonder bete
kenis die de film vleugels geven. Strubbe
neemt ook de tijd voor een kalm beeld van
door zon beschenen haren, of wapperende
vitrages met een glimp van de zee. Ze doen
denken aan de melancholieke striptekenin
gen van Loustal (Chambre avec vue) maar
dan in het grijze Engelse decor vol aftandse
cafés en noodlijdende attracties. Het meisje
en de man lijken op te lossen in de bleke
kustlijn, en je vermoedt dat dat ook precies
is wat ze willen, verdwijnen in de nevel.
MARISKA GRAVELAND

I’m the Same, I’m an Other
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BELGIË/NEDERLAND/

HONGARIJE, 2013 | REGIE CAROLINE STRUBBE | 103
MINUTEN | MET KIMKE DESART, ZOLTAN MIKLOS HAJDU
| DISTRIBUTIE AMSTELFILM | TE ZIEN VANAF 7 MEI | ZIE

filmkrant.nl VOOR HET INTERVIEW VAN IVO DE KOCK
I’M THE SAME I’M ANOTHER

Melody

In het oog van
de storm
Mooi geacteerde, intieme film over de
intense verhouding tussen twee vrouwen
waarvan de een het kind van de ander
draagt.
Wie denkt dat de klassenmaatschappij niet
meer bestaat, ziet te weinig films. Niet dat

MET CAROLINE STRUBBE 

Bernard Bellefroids Melody daar een bood
schap over heeft, maar naast een intiem ver
haal over de ingewikkelde verhouding tussen
twee vrouwen is het ook een verhaal over
hun zeer uiteenlopende achtergronden.
Want die maken dat ze op elkaar zijn aange
wezen.
Emily is een goedbetaalde Britse manager,
bijna vijftig, terwijl de twintig jaar jongere
Melody geld bij elkaar sprokkelt om een
eigen kapsalon te beginnen. Als dakloze gaat
dat moeizaam, om het zacht te zeggen. Ze
ziet een uitweg door zichzelf als draagmoe
der aan te bieden. Emily heeft door haar
werk en een ziekte nooit de kans gekregen
om moeder te worden. Of misschien ook om

andere redenen, want Bellefroid geeft
slechts spaarzaam dingen weg over z’n per
sonages. Net als de kleine sprongen in de tijd
waardoor je cruciale gebeurtenissen niet te
zien krijgt, maar indirect uit de mond van
een van de vrouwen moet vernemen, is dat
wat deze mooi geacteerde film bijzonder
maakt.
Hun gevoelens voor elkaar maar ook ten
aanzien van de zwangerschap veranderen
voortdurend. Melody ziet zich geconfron
teerd met haar eigen verleden, waardoor ze
zich afvraagt of ze ooit een goede moeder
kan zijn. Emily moest ooit een zwangerschap
afbreken vanwege kanker en die ziekte is niet
definitief verdwenen. En wat moet ze denken

RONALD ROVERS

Melody

111231

BELGIË/LUXEMBURG/FRANKRIJK, 2014 |

REGIE BERNARD BELLEFROID | 94 MINUTEN | MET
RACHAEL BLAKE, LUCIE DEBAY, DON GALLAGHER |
DISTRIBUTIE CINÉART | TE ZIEN VANAF 14 MEI 

Far from the Madding Crowd

Iene miene mutte
Een vooruitstrevende vrouw kan kiezen
uit maar liefst drie mannen in Far from the
Madding Crowd. Maar Thomas Vinter
bergs nieuwe verfilming van de roman van
Thomas Hardy is te kort en ingehouden
om er een episch verhaal van te maken.
De beroemdste scène uit de roman, waarin
de knappe soldaat Francis Troy (Tom Stur
ridge, onstuimig goed) zijn behendigheid
met het zwaard inzet om indruk te maken op
onze heldin, Bathsheba, ontbreekt natuurlijk
niet in deze verfilming. En natuurlijk valt de
maagdelijke en nog jonge landeigenaresse,
hier door Carey Mulligan gespeeld als een
soms iets té nieuwerwetse dame, als een blok
voor de man die net doet alsof hij meerdere
malen met zijn zwaard op de jonge en qua
intimiteit nog volledig groene vrouw in
steekt. Net als elders in de vaak oogstrelende
film maakt Vinterberg er een sprookjesach
tige scène van en brengt hij samen met
handheldmaestro Charlotte Bruus Christen
sen het geheel precies maar toch fluïde in
beeld.
Aangezien het verhaal zich in de jaren
zeventig van de negentiende eeuw in het lan

delijke Dorset afspeelt – zo’n “200 mijl bui
ten Londen” zoals de film het nogal onbehol
pen verwoordt – verbaast het niet dat Bath
sheba meer over schapen en tarwe weet dan
over seks en intimiteit. Maar de paradox van
haar personage, namelijk dat ze haar manne
tje staat in een mannenwereld maar zich vol
ledig laat inpakken door een jongeman die
suggestief met zijn fallische zwaard zwaait,
wordt niet echt uitgewerkt. Deels doordat de

FAR FROM THE MADDING CROWD

Poltergeist

met films als The Witches of Eastwick (nog best
aardig op een regenachtige-zondagmiddag-
manier) en Lorenzo’s Oil (zompige bagger) maar
de schrijver en regisseur van de Mad Max-films
is eindelijk terug met Mad Max: Fury Road.
Hopen we dan, want de film moet nog gezien
TE ZIEN VANAF 14 MEI
worden. 

Gil Kenan | De oorspronkelijke Poltergeist uit
1982, geschreven door onder anderen Steven
Spielberg en geregisseerd door Texas Chain Saw
Massacre regisseur Tobe Hooper, was het soort
film dat op het puntje van ieders tong lag maar
alleen door de besten gemaakt kon worden. De
premisse bleef natuurlijk gelijk: een gezin wordt
geterroriseerd door kwaadaardige geesten.

De masters

Ruud Schuurman | Vroeger zaten ze in rapgroep
de Masters, maar dat werd geen succes. En nu
zitten ze vast in het gevreesde burgerlijke
bestaan. Ze besluiten nog één gooi naar de roem
te doen. Met Mimoun Oaïssa, Ruben van der
Meer, Willie Wartaal en vele, vele anderen.


MELODY

van een vrouw die tegen betaling een kind
wil dragen? Of die misschien juist een band
gaat ontwikkelen met het kind? Geen van
beiden weet hoe ze zich de volgende dag over
de ander zullen voelen.
Bellefroid heeft uit die intense emotionele
situatie alle melodrama weggehaald. Als
daar iets op aan te merken valt, dan is het dat
het soms iets te veel als een experiment
voelt, als een geconstrueerde situatie. Maar
lef hebben is het zeker. En misschien wordt
deze film sterker naarmate de tijd verstrijkt.
Misschien heeft ’ie tijd nodig om te groeien.
Want je kunt je bijna geen situatie voorstel
len waarin emoties zo hoog opspelen en zo
verwarrend en tegenstrijdig zijn. En precies
in die situatie proberen de regisseur en de
actrices al die emoties te verbergen. Dan kun
je de zelfbeheersing van de makers alleen
maar bewonderen.



Project T

TE ZIEN VANAF 21 MEI

Brad Bird | Fantasy-avontuur met George
Clooney en Britt Robertson als een voormalig
wonderkind en een nieuwsgierige tiener die het
bestaan van een geheimzinnig wonderland willen bewijzen. Daar aangekomen blijken hun
daden direct van invloed op het leven op aarde.

TE ZIEN VANAF 21 MEI
POLTERGEIST
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andere twee heren in haar leven, de herder
Gabriel (eerder belichaamd dan gespeeld
door Matthias Schoenaerts), een man van
weinig woorden, en de rijke landheer
Boldwood (Michael Sheen), een man van te
veel woorden, niet genoeg ruimte krijgen om
zich te ontwikkelen tot Victoriaanse tegen
polen van Troy. Schoenaerts lijkt bovendien
te denken dat stille wateren automatisch
diepe gronden hebben. Dat is niet zo.
Vinterberg, die op koele wijze de stroeve
en complexe relaties tussen families en
vrienden fileerde in Festen en Jagten, ver
filmt hier een druk maar psychologisch niet
altijd overtuigend scenario van de Brit David
Nicholls, die eerder Hardy’s Tess of the
D’Urbervilles omtoverde tot een BBCminiserie van 240 minuten. In net iets min
der dan twee uur voelt Far from the Madding

Crowd te vaak als een rappe opeenvolging
van de belangrijkste gebeurtenissen uit de
roman. Een van de thema’s van Hardy,
namelijk hoe de keuzes die we maken ons lot
beïnvloeden, komt hierdoor duidelijk naar
voren. Maar wat verloren gaat is een idee van
de tijd die daarvoor nodig is. Dit drieledige
liefdesverhaal is in de roman vooral episch –
en, tot op zekere hoogte, tragisch – omdat
het zo lang duurt voordat Bathsheba een
beetje geluk vindt. Maar bij Vinterberg hoeft
ze daar niet lang op te wachten.
BOYD VAN HOEIJ

Far From the Madding Crowd
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GROOT-BRITTAN

NIË, 2015 | REGIE THOMAS VINTERBERG | 118 MINUTEN |
CAREY MULLIGAN, MATTHIAS SCHOENAERTS, MICHAEL
SHEEN | WARNER (FOX) | TE ZIEN VANAF 7 MEI 

Crimi’s voor kinderen
In de voorjaarsvakantie draaien twee kinder
films van regisseurs die eerder furore maak
ten met ‘volwassener’ projecten. Arne
Toonen volgt zijn Tarantino-achtige mis
daadkomedie Black Out op met De Boskam
pi’s, waarin de gepeste Rik Boskamp na een
verhuizing zijn imago opvijzelt door te doen
alsof zijn vader geen boekhouder maar een
maffiabaas is. Diederik Ebbinge kiest na het
succes van zijn artkomedie Matterhorn voor
Kidnep, waarin rijkeluiszoon Bo ontvoerd
wordt en van ontvoerder Fred leert wat fami
lie écht is.

Hun films vertonen opvallende gelijkenis
sen. Zoals hun jonge blonde hoofdrolspelers,
die tegenwicht krijgen van veteranen Martin
van Waardenberg en René van ’t Hof. De
nadruk op verstoorde familieverhoudingen,
met de onverschillige miljonairsouders uit
Kidnep en de dode moeder en sullige vader in
De Boskampi’s. Hun geslaagde cartooneske
toon, die leunt op conventies en stijlken
merken van de misdaadfilm waarvan je je
(zeker in het geval van De Boskampi’s) af
kunt vragen of de doelgroep die verwijzingen
gaat snappen.
Het verschil ligt uiteindelijk in de stijl en
in het hart. Toonen weet zijn stilistische tics
succesvol te vertalen naar een jonger
publiek, terwijl in Kidnep minder overblijft
van de eigenzinnige stijl van Matterhorn. En
waar De Boskampi’s leunt op een ironische
nostalgie naar de jaren tachtig, voelt Kidnep
eerder wat oubollig. Niet vreemd: Karin van
Holst Pellekaan schreef het scenario al zo’n
vijftien jaar geleden, toen haar Loenatik nog
in de kinderschoenen stond. De film wil een
duidelijke boodschap overbrengen en krijgt
daarmee iets belerends, zoals het VPROkinderdrama dat in de jaren negentig soms
had. De Boskampi’s voelt frisser, moderner,
en ironischer, maar er valt daarmee ook
minder te leren. Of nou ja: kinderen leren
misschien de stijlkenmerken van de mo
derne misdaadfilm en dat is ook best wat
waard.
JOOST BROEREN

KIDNEP

Paul Blart Mall Cop 2

Andy Fickman | Voor de liefhebber, deze sequel
waar net iets minder naar werd uitgekeken dan

11111 NEDERLAND, 2015 | REGIE

MARTIN VAN WAARDENBERG | DISTRIBUTIE A-FILM | TE
ZIEN VANAF 22 APRIL 

De Boskampi’s 111231

NEDERLAND, 2015 |

REGIE ARNE TOONEN | 102 MINUTEN | MET THOR
BRAUN, HENRY VAN LOON | DISTRIBUTIE DUTCH
FILMWORKS | TE ZIEN VANAF 29 APRIL 

Good Kill

Totally
fucked up!
“Why do we wear fight suits, sir?” Good
Kill verwoordt bij monde van Ethan
Hawke het morele ongemak van de Ame
rikaanse drone-oorlog.

Kidnep en De Boskampi’s
Bijna tegelijk verschijnen twee Neder
landse familiefilms die vrolijk werk maken
van het misdaadgenre. Diederik Ebbinge’s
Kidnep en Arne Toonens De Boskampi’s.

Kidnep

DIEDERIK EBBINGE | 87 MINUTEN | MET TEUN STOKKEL,

In 1986 zou Tom Egan (Ethan Hawke) mis
schien nog hebben gefigureerd naast Tom
Cruise in Top Gun. De Amerikaanse militair
zou niets liever willen dan opnieuw het
luchtruim kiezen in een echte jet. Maar
tegenwoordig vechten we anders. Tom kust
iedere ochtend zijn gezin gedag, rijdt naar
een luchtmachtbasis in de buurt van Las
Vegas en spendeert vervolgens twaalf uur in
een gesloten container van waaruit hij een
drone bestuurt. Daarna gaat ’ie weer naar
huis. “I blew away six Taliban in Pakistan
today. Now I’m going home to barbecue.”
Andrew Niccol debuteerde in 1997 met de
scifi-thriller Gattaca en regisseerde daarna
o.a. S1m0ne, Lord of War en het young
adult-misbaksel The Host. Het budget van
Good Kill was kleiner, maar de impact is
beduidend groter. “This ain’t no fucking
PlayStation”, zegt Toms leidinggevende
(Bruce Greenwood) ergens. Inderdaad.
De ‘Fly & Fry’-missies van Tom en zijn
collega’s raken echte mensen, mogelijk niet
alleen terroristen, maar het is niet aan hen
om het verschil te bepalen. “Target quali
fies”, wordt ze verteld. “Permission to pro
ceed. Please engage.” Pas wanneer de satel
lietbeelden de verwoesting tonen die hun
drone heeft aangericht, klinkt er een beetje
emotie in de container. Triomfalisme,
vooral: “Good Kill!” Of nog cynischer,
“TFU!” (‘Totally fucked up.’) Pas wanneer
het commando wordt overgenomen door de
CIA en de doelen van de drone-aanvallen
nóg willekeuriger worden, begint bij Tom de
twijfel te knagen. “I feel like a coward.”
De nieuwe Terminator-film verschijnt pas

BAREND DE VOOGD

Good Kill
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VERENIGDE STATEN, 2014 | REGIE ANDREW

NICCOL | 105 MINUTEN | ETHAN HAWKE, JANUARY
JONES | DISTRIBUTIE REMAIN IN LIGHT | TE ZIEN VANAF
28 MEI 

ZIE PATHE.NL VOOR EXTRA INGELASTE

Simon Curtis | De nazi’s stalen vijf schilderijen
van Gustav Klimt van haar familie. Sinds de oorlog waren die in het bezit van de Oostenrijkse
staat, maar in 2006 lukte het Maria Altmann
eindelijk om ze terug te krijgen. De uiteindelijke
verkoopwaarde: 325 miljoen dollar. Altmanns
jarenlange strijd is al drie keer verfilmd als
documentaire, maar nu is er eindelijk een speelfilm. Helen Mirren vertolkt de statige Altmann.


op 9 juli, maar de killerbots zijn natuurlijk al
lang gearriveerd. Waren de Reaper-drones in
2004 nog ongeveer 71 uur in de lucht;
wetenschapsjournalist Nick Turse telde in
2010 meer dan 250.000 vlieguren van
Predators, Reapers en RQ-4 Global Hawks.
Het Bureau of Investigative Journalism schat
dat er tussen 2004 en 2015 in Pakistan tus
sen de 2449 en 3949 mensen zijn omge
bracht door CIA-drones, en meestal waren
dat burgers. Ook in Jemen, Somalië en
Afghanistan worden drones ingezet.
De kracht van Good Kill is dat de film de
cijfers en nieuwsberichten in een spannend
en dramatisch verhaal giet. Dat Niccol daar
bij niet voor een van de slachtoffers heeft
gekozen, maar voor de man aan de joystick is
niet alleen begrijpelijk – de film is gemaakt
voor een Amerikaans publiek – maar het
levert ook een interessant personage op. Tom
is een Amerikaan die, net als veel van zijn
landgenoten, 9/11 als een sleutelmoment
ervaart en niet vrij is van wraakgevoelens.
Tom is ook een militair, voor wie begrippen
als moed en vaderslandsliefde werkelijk iets
betekenen. Maar hij is ook een mens die in
een absurde situatie is terechtgekomen.
Winkelen in de supermarkt is zo langzamer
hand een surrealistische ervaring. Wanneer
Niccol van bovenaf Toms fraaie huisje met
gazon in beeld neemt, als een drone, is de
verwarring compleet.
Morele verwarring, vooral. De drones met
hun scherpe lenzen zien niet alleen Taliban
strijders, maar ook Pakistani die hun dage
lijkse gangetje gaan: vrouwen, kinderen – en
gebeurtenissen waarbij je zou willen ingrij
pen. Good Kill bevat zo’n moment en zet
daarmee het dilemma op scherp. Een beetje
dik aangezet, en jammer dat Niccol de kijker
uiteindelijk meent te moeten ‘belonen’, maar
ach, als dat helpt een breed publiek te raken.

krant.nl. ‘Niet eerder kreeg een filmmaker onbelemmerd toegang tot de privé-archieven van de
legendarisch Nirvana-zanger. Plus: de Nederlandse animator Hisko Hulsing maakte de animaties die als achtergrond voor die opnames
dienen. Interview op filmkrant.nl.

naar de nieuwe Mad Max. Kevin James speelt
opnieuw winkelcentrumbewaker Paul Blart,
deze keer in Las Vegas waar hij vakantie viert
met z’n dochter. Maar ook in Vegas gebeurt wel
eens iets illegaals, dus lang kan Blart niet van
TE ZIEN VANAF 21 MEI
z’n rust genieten. 

Woman in Gold

PROJECT T

GOOD KILL

TE ZIEN VANAF 28 MEI

San Andreas

WOMAN IN GOLD

Kurt Cobain: Montage of Heck

Brett Morgen | Niet de zoveelste documentaire
over Kurt Cobain, schrijft Sacha Gertsik op film-

VOORSTELLINGEN

Brad Peyton | In de nasleep van een enorme
aardbeving onderneemt een helikopterpiloot
(Dwayne Johnson) een gevaarlijke tocht door
Californië om zijn dochter te redden. Die, het zal
eens niet, van hem vervreemd was geraakt.


TE ZIEN VANAF 28 MEI

RONALD ROVERS
TWITTER @RONALDROVERS
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Agenda

Programmagegevens voor de Filmkrant van juni moeten vóór
vrijdag 15 mei (schriftelijk of per e-mail agenda@filmkrant.nl)
bij de redactie zijn ingeleverd. De Filmkrant is niet verantwoor
delijk voor onjuiste vermeldingen of programmawijzigingen.
De volgende Filmkrant verschijnt op donderdag 4 juni.

| Sagrada - el misteri de la creació vanaf vr 1 mei | Schneider vs. Bax
vanaf do 28 mei | Ventoux vanaf do
14 mei | Vleesverlangen vanaf do 14
mei | Nog te zien Atlantic. | La famille Belier | Hungry Hearts | Timbuktu
| Tussen 10 en 12 | When Marnie Was
There | De Nieuwe Stad Het is nooit
af. Dromen van een nieuwe stad ma
11 mei | CineSingle Ventoux zo 17 mei
| GayFilm The Dream Children ma 18
mei | Marathon The Spirit of Marathon 2 ma 18 mei | (Mini) Retrospectief Yasujiro Ozu Tokyo Story ma 25
mei (met inleiding)

Alkmaar

Alphen a/d Rijn

Amsterdam

4 Filmhuis Alkmaar
Verdronkenoord 12 | 072-520 2022 |
filmhuisalkmaar.nl | Raadpleeg de
website voor het actuele programma

4 Parkfilmhuis
Cornelis Geellaan 2 (Park Rijnstroom) | 0172-493 737 | parkfilmhuis.nl

4 Cinema111
Arie Biemondstraat 111 | 020-616
9994 | info@lab111.nl | lab111.nl |
Raadpleeg de website voor het
actuele programma
4 Cinema De Balie
Kleine-Gartmanplantsoen 10 |
Informatie: 020-553 5151 | Reservering: 020-553 5100 | debalie.nl

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

The Hundred Foot Journey vr 8 mei |
The Imitation Game vr 1 mei

Almere
4 Corrosia Stad/Theater, Expo &
Film

Stadhuisplein 2 | 036-521 5929 |
corrosia.nl

American Beauty do 21 mei, 20.00
| Frida do 7 mei, 20.00 | Reservoir
Dogs do 14 mei, 20.00 | Winter Nomads do 28 mei, 20.00
4 Het nieuwe filmhuis/De nieuwe
bibliotheek

Stadhuisplein 101 | 036-548 6000 |
denieuwebibliotheek.nl /hetnieuwefilmhuis

Big Eyes vr 22 en di 26 mei, 19.30 |
wo 27 mei, 11.00 | Loin des hommes
vr 1 mei, 19.30 | wo 6 mei, 11.00 | Le
meraviglie vr 15 en di 19 mei, 19.30 |
wo 20 mei, 11.00 | Samba za 2 mei,
14.00 | Still Alice za 9 mei, 14.00 |
Wild vr 8 en di 12 mei, 19.30 | wo 13
mei, 11.00 | Wiplala wo 20 mei, 15.00

Girlhood wo 20, ma 25 en di 26 mei,
20.30 | Gluckauf vr 29 mei, 21.30 | za
30 mei en di 2 jun, 20.30 | The Kidnapping of Michel Houellebecq vr 8
mei, 19.30 | ma 11 en di 12 mei, 20.30
| National Gallery zo 17 mei 14.00 | vr
22 mei, 19.30 | Onder het hart vr 15
mei, 19.30 | zo 17 en ma 18 mei, 20.30
| di 19 mei, 13.30 | Selma do 28 en zo
31 mei, ma 1 en wo 3 jun, 20.30 | di 2
jun, 13.30 | The Theory of Everything
do 7, za 9, zo 10 en wo 13 mei, 20.30 |
vr 8 mei, 21.30 | di 12 mei, 13.30 | Turist do 14, za 16 en di 19 mei, 20.30 |
vr 15 mei, 21.30 | Tussen 10 en 12 za
23, zo 24 en vr 29 mei, 19.30 | Wild do
21, za 23 en wo 27 mei, 20.30 | zo 24
mei, 21.30 | di 26 mei, 13.30

Amersfoort
4 Filmtheater De Lieve Vrouw
Lieve Vrouwestraat 13 | 033‑422
6555 | lievevrouw.nl | Programma
wordt wekelijks aangevuld, zie
website

Nieuwe films Adieu au langage vanaf do 21 mei | Charlies Country vanaf
do 28 mei | Les combattants vanaf
do 30 apr | The Dark Horse vanaf do
7 mei | Far From the Madding Crowd
vanaf do 7 mei | Good Kill vanaf do 28
mei | The Kidnapping of Michel Houellebecq vanaf do 7 mei | Kurai Kurai
- Tales on the Wind vanaf do 28 mei
| Mange tes morts vanaf do 28 mei

Nieuw Frans filmfestival
Nu Ciné Premières geen filmfesti
val meer is, maar maandelijks een
voorpremière van een Franse film
in de filmtheaters vertoont, is er
ruimte voor een nieuw Frans film
festival. Dat festival is Plein les
Yeux, dat zoiets betekent als ogen
tekort komen. Onze ogen zullen
zich inderdaad niet vervelen op het
festival, dat van 3 t/m 7 juni in De
Filmhallen wordt gehouden. De
organisatoren pakken het groot
aan, want op het programma staan
ruim dertig Franse en Franstalige
films. Geen van de films is eerder te
zien geweest in Nederland. Het
festival wil de waardering voor de
Franse (film)cultuur vergroten en
wordt gesteund door de Franse
culturele promotie-instellingen
Institut Français en Alliance
Française, maar ook Citroën en
TV5Monde zien er brood in. Het
festivalhart bestaat uit een com
petitie voor Franse films en een
competitie voor films uit

JOURNAL D’UNE FEMME DE CHAMBRE

Franssprekende gebieden. De
Franse competitie telt zeven films,
waaronder A trois on y va (Jérôme
Bonnell), Jamais de la vie (Pierre
Jolivet), Les nuits d’été (Mario
Fanfani) en Vie sauvage (Cedric
Kahn). De laatste regisseur kennen
we van het uitstekende La vie meilleure (2011). In de Franstalige com
petitie zitten onder andere Des
étoiles (Dyana Gaye, Senegal),
Meurtre à pacot (Raoul Peck,
Haïti), Tokyo fiancée (Stéphane
Liberski, België) en Spartans
(Nicolas Wadimoff, Zwitserland).
Naast competitiefilms vertoont
het festival vier voorpremières,

Nieuwe films Citizenfour vanaf do
28 mei | Those Who Feel the Fire
Burning vanaf do 7 mei | Dagelijks te
zien Jimi: All By My Side | The Look
of Silence | Speciaal Ben Ali Libi zo 3
mei, 13.00 (met nagesprek) | My Beautiful Broken Brain di 12 mei (met
nagesprek) | Over the Rainbow zo 31
mei (met nagesprek) | Those Who
Feel the Fire Burning wo 6 mei (voorpremière met nagesprek) | What’s
Art Got to Do With It? Driedaagse culturele conferentie met debatten, film. Dans, theater en literatuur
wo 29 apr t/m vr 1 mei | What Design
Can Do Na tweedaagse conferentie (za 23 en zo 24 mei) documentaires waarin design centraal staan.
Raadpleeg de site voor het exacte
programma
4 Filmhuis Cavia

Van Hallstraat 52-1 | 020-681 1419
| filmhuiscavia.nl | Aanvang: 20.30
Holy Fuck Film Festival Seksfilms
en -documentaires do 14 mei t/m
zo 17 mei
4 Cinecenter

Lijnbaansgracht 236 | 020-623
6615 (vanaf 15.45) | cinecenter.nl |
Programmering is onder voorbehoud
waaronder de Buñuel-remake
Journal d’une femme de chambre
(Benoît Jacquot) en La rançon de la
gloire van Xavier Beauvois.
Regisseur en acteur Bertrand
Bonello wordt in de schijnwerpers
gezet met een klein retrospectief.
Als acteur is hij te zien in Le dos
rouge (Antoine Barraud), als regis
seur komt hij aan bod in Saint
Laurent, een biopic over Yves Saint
Laurent, en L’apollonide, een por
tret van een Parijs’ bordeel in het
begin van de twintigste eeuw.
Bonello is aanwezig op het festival
en geeft een masterclass. Onder de
titel On the Edge komen ook de ra
dicale en provocatieve films aan
bod, zoals The Smell of Us van de
Amerikaanse fotograaf en filmma
ker Larry Clark. De film portret
teert een groep Parijse skateboar
ders, waarbij Clark zoals in al zijn
films vooral geïnteresseerd is in
tienerseks. Is de 72-jarige Clark
een glurende vieze oude man of
een filmmaker die een intrigerende
subcultuur blootlegt? De kijker
mag het zeggen.
FRANSFILMFESTIVAL.NL

Apeldoorn

Verwacht Charlie’s Country vanaf do
28 mei | Dark Horse vanaf do 7 mei |
Far From The Madding Crowd vanaf do 7 mei | Schneider vs. Bax vanaf
do 28 mei | Woman In Gold vanaf do
28 mei | Cinemore Charlie’s Country
vr 8 mei (met inleiding) | Nog te zien
La famille Bélier | Im Labyrinth des
Schweigens | Lilting
4 Eye Filmmuseum

4 Filmtheater/Podium Gigant
Nieuwstraat 377 | 055‑521 6346 |
gigant.nl

IJpromenade 1 | 020-589 1400 |
eyefilm.nl | Raadpleeg de website
voor het actuele programma
4 Het Ketelhuis
Westergasfabriekterrein | Pazzanistraat 4 | 020-684 0090 | ketelhuis.nl

Premières Schneider vs. Bax vanaf do 28 mei | De surprise vanaf do 21 mei | Ventoux vanaf do 14
mei | Nog te zien Atlantic. | Bears |
Bloed, zweet & tranen | De Boskampi’s | La famille Bélier | Home | Kidnep | Shaun het schaap | Phoenix
| VERS Maandelijkse bijeenkomst
voor en door nieuwe film- en televisiemakers. ma 11 mei, 19.30 | Scènes op zondag Filmfragmenten door
Ronald Ockhuijsen zo 3 mei, 17:00 |
Het Schimmenrijk Hans Beerekamp
eert recent overleden filmpersoonlijkheden met fragmenten en mooie
woorden zo 10 mei, 17.00 | Amongst
Friends Maandelijkse Sneak Preview
met personal touch ma 18 mei, 21.15
| Gay Film Night The Dream Children di 19 mei, 21.15 | English National
Opera The Pirates of Penzance di 19
mei 20:30 | Deutsches Kino Die geliebten Schwestern di 26 mei, 19.30
| Holland Festival Metropolis zo 31
mei, 15:00
4 Kriterion

Roetersstraat 170 | 020‑623 1709 |
kriterion.nl | Raadpleeg de website
voor het actuele programma
4 Melkweg Cinema
Lijnbaansgracht 234a | Info en
reserveringen: 020-531 8181 | melkweg.nl | Raadpleeg de website voor
het actuele programma
4 The Movies
Haarlemmerdijk 161 | 020-638
6016 | themovies.nl | Raadpleeg de
website voor het actuele programma
4 Rialto
Ceintuurbaan 338 | 020‑676 8700 |
rialtofilm.nl

Premières 52 Tuesdays vanaf do 14
mei | Charlie’s Country vanaf do 28
mei | Citizenfour vanaf 28 mei | Dancing in Jaffa vanaf do 21 mei | Difret
vanaf do 21 mei | Geronimo vanaf do
21 mei | Klassieker Breakfast at Tiffany’s di 5, di 12, di 19 en di 26 mei |
Filmclub #8 vr 8 mei | Cracking the
Frame Ballet 422 wo 20 mei, 19.30 |
Hallo Servië! See You in Montevideo!
+ Withering zo 31 mei
4 Studio/K

Timorplein 62 | 020-692 0422 |
studio-k.nu | Raadpleeg de website
voor het actuele programma
4 Pathé Tuschinski
Reguliersbreestraat 26-34 | 09001458 | pathe.nl | Raadpleeg de website voor het actuele programma
4 Filmtheater De Uitkijk
Prinsengracht 452 | 020-223 2416 |
uitkijk.nl

Nog even langs de fotograaf ma 4
mei, 21.00 | De Uitkijk bevrijdingsquiz di 5 mei, 21.00 | English National Opera The Pirates of Penzance di
19 mei, 20.30 | Maandklassieker For
a Few Dollars More elke zo, 21.00

Doordat er twee
kanten aan het
woord komen, en
Adi niet uit is op
wraak, vergelding
of zelfs maar
genoegdoening,
de waarheid is
voor hem genoeg,
werkt The Look of
Silence zelf ook
als een lens: na de
schok van The Act
of Killing wordt nu
ook scherpgesteld
op de manier
waarop deze
moorden in de
levens van de
nabestaanden en
binnen de Indonesische zwijgcultuur doorwerken.
11111
Dana Linssen over The Look
of Silence in de Filmkrant

Atlantic. do 28 t/m zo 31 mei | Birdman ma 4, ma 11, ma 18 en ma 25
mei | Boychoir vr 1 t/m zo 3, di 5 en
wo 6 mei | Les combattants do 14
t/m za 16, ma 18 t/m wo 27, za 30 en
zo 31 mei | Le dernier coupe de Marteau do 28 t/m zo 31 mei | Durak zo
31 mei | La famille Bélier vr 1 t/m
wo 20 mei | Far From the Madding
Crowd do 28 t/m zo 31 mei | Gluck
Auf do 21 en ma 25 t/m wo 27 mei |
Les Héritiers do 21 t/m zo 24, di 26
en wo 27 mei | Im Labyrinth des Schweigens vr 1 t/m zo 17, di 19 (met nabespreking) en wo 20 mei | Keep On
Keepin’ On vr 22 t/m zo 24 mei | National Gallery zo 3 en zo 10 mei |
Phoenix vr 1, za 2 en ma 4 t/m wo 6
mei | Still Alice do 7 t/m do 21, zo 24
en ma 25 mei | Timbuktu vr 1 t/m
ma 11 en wo 13 mei | Tussen 10 en 12
do 14 t/m di 19 mei | Walesa, Man of
Hope do 21 en zo 24 t/m wo 27 mei |
White Shadow di 26 mei (met nabespreking) | Movies that Matter Burden of Peace di 12 mei | Filmclub The
King’s Garden zo 31 mei | Klassiekers
van Ozu Equinox Flower zo 31 mei |
Tokyo Story zo 17 en zo 24 mei | Food
& Film Sergio Herman, Fucking Perfect + Chef vr 8 mei

Arnhem
4 Focus Filmtheater
Korenmarkt 42 | 026‑442 4283 |
focusarnhem.nl

Premières Citizenfour vanaf do 28
mei | The Dark Horse vanaf do 7 mei
| Far From the Madding Crowd vanaf do 7 mei | Geronimo vanaf do 21
mei | Schneider vs. Bax vanaf do 28
mei | Ventoux vanaf do 14 mei | Movies that Matter Burden of Peace wo
20 mei, 19.00 | Cine Premières Journal d’un femme de chambre zo 3
mei, 16.15 | Cracking the Frame Because I Was a Painter: Art that Survived the Nazis wo 27 mei, 19.15 | Focus op Van Gogh Lust For Life zo 24
mei, 11.00 | incent, the Life and Death of Vincent van Gogh (met inleiding) zo 7 jum, 11.00

Assen
4 Bioscoop De Nieuwe Kolk
Weiersstraat 1 | 088-012 8560 |
asserfilmliga.nl | Aanvang: 20.30

The Imitation Game ma 18 en di 19
mei | Phoenix ma 11 en di 12 mei | Still
Alice ma 25 en di 26 mei

Bergen
4 Fth CineBergen/Zwarte Schuur
Eeuwigelaan 7 | 072-589 6310 |
cinebergen.nl

American Sniper vr 15 en za 16
mei, 20.00 | Bloed, Zweet & Tranen vr 22 en za 23 mei, 20.00 | zo 24
mei, 11.00 | ma 25 mei, 14.30 | Boychoir vr 8 en zo 17 mei, 20.00 | zo 10
mei, 11.00 | vr 15 mei, 14.30 | Le dernier coup de marteau do 7 en wo 13
mei, 20.00 | Durak zo 17 mei, 15.30
| di 19 mei, 20.00 | La Famille Bélier
vr 22 mei 14.30 | zo 24 en vr 29 mei,
20.00 | Les Héritiers ma 25 en di 26
mei, 20.00 | Im Labyrinth des Schweigens do 28, za 30 en zo 31 mei,
20.00 | Loin des hommes do 14 mei,
14.30 en 20.00 | wo 20 mei, 20.00
| Le meraviglie zo 3 mei, 15.30 | The
Second Best Exotic Marigold Ho-
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Het filmpantheon
Over hoeveel van de 350 films die
vorig jaar in Nederland te zien wa
ren, zal over twintig jaar nog wor
den gesproken? Je hoeft geen pro
feet te zijn om te voorspellen dat
het er niet veel zullen zijn. Weinig
films doorstaan de tand des tijds en
schoppen het tot klassieker. Maar
films die eenmaal tot het pantheon
van de heilige filmkunst zijn toege
laten, worden er niet snel weer uit
gestuurd. Zo wordt de melodra
matische draak Gone With the
Wind nog steeds vereerd als een
grootse klassieker. De campfilm
die slavernij romantiseert en een
tang van een vrouw idealiseert
duurt vooral heel erg lang.
Enthousiasme kan wel worden op
gebracht voor de vier moderne
klassiekers die ’t Hoogt in samen
werking met Cineville presenteert.
Het zijn films die in het collectieve
filmgeheugen staan gegrift. Wie ze
heeft gemist en er eindelijk over
wil meepraten, of wie ze nog eens

op groot doek wilt zien, moet de
kans niet laten lopen. Ze worden
geïntroduceerd door filmcriticus
Hugo Emmerzael. Hij gaat in de
films op zoek naar ‘the eye of the
duck’, een door David Lynch be
dachte term, die verwijst naar de
sleutelscène waarin alles samen
komt. De scène waarover bezoe
kers na afloop napraten en die blijft
hangen als de rest van de film is

tel vr 8 mei, 14.30 | zo 10 t/m di 12
mei, 20.00 | Sergio Herman, Fucking Perfect za 9 mei, 20.00 | zo 10
mei, 15.30 | Still Alice zo 3 mei, 11.00
en 20.00 | di 5 mei, 20.00 | Suite
Française zo 17 mei, 11.00 | do 21 mei,
20.00 | Timbuktu vr 1, ma 4 en wo 6
mei, 20.00 | Wild vr 1 mei, 14.30 | za
2 mei, 20.00 | (Mini) Retrospectief
Yasujiro Ozu An Autumn Afternoon
zo 31 mei, 15.30 | Tokyo Story wo 27
mei, 20.00

Atlantic. do 14 en za 16 mei, 19.00 |
vr 15 mei, 16.00 | wo 20 mei, 20.30
| Les combattants vr 1 en za 9 mei,
19.00 | za 2 mei, 16.00 | zo 3 mei,
20.30 | do 7 mei, 21.30 | di 12 mei,
20.00 | The Dark Horse do 28 en
vr 29 mei, 21.15 | za 30 mei, 15.45 |
zo 31 mei, 20.00 | Le dernier coup
de marteau do 14 mei, 18.45 | vr 15
mei, 11.00 | za 16 mei, 15.45 | zo 17
mei, 20.00 | wo 20 mei, 14.45 | do 21
mei, 21.15 | vr 22 mei, 21.30 | za 23
mei, 16.00 | Durak (The Fool) do 28
mei, 21.30 | vr 29 mei, 16.00 | za 30
mei, 21.15 | La famille Bélier do 28
mei,18.45 | vr 29 mei,10.45 en 18.45
| za 30 mei,21.30 | zo 31 mei,16.00 |
Frank do 28 en vr 29 mei, 19.00 | za
30 mei, 16.00 | zo 31 mei, 20.30 | Les
Héritiers do 7 mei, 19.00 | vr 8 en za
16 mei, 18.45 | zo 10 mei, 15.45 | do 14
en vr 15 mei, 21.15 | vr 15 mei, 10.45
| di 19 mei, 14.00 | Hungry Hearts
do 21 mei, 18.45 | vr 22 mei, 11.00 en
21.15 | za 23 en za 30 mei, 19.00 | zo
24 mei, 15.45 | vr 29 11.00 | I’am the
Same, I’m an Other vr 22 en ma 25
mei, 15.45 | za 23 mei, 18.45 | zo 24
mei, 20.00 | wo 27 mei, 20.30 | Jimi:
All is By My Side vr 29 mei,15.45 en
21.30 | za 30 mei, 18.45 | zo 31 mei,
15.45 | Lilting do 21 mei, 21.30 | vr 22
mei,10.45 en 19.00 | za 23 mei,21.15
| ma 25 mei,20.30 | The Look of Silence do 21 mei, 19.00 | za 23 mei,
15.45 | zo 24 mei, 20.30 | di 26 mei,
20.00 | O Apóstolo vr 15 mei, 21.30
| za 16 mei, 16.00 | zo 17 mei, 20.30
| di 19 mei, 20.00 | Phoenix vr 1 mei,
11.00 | za 2 en vr 8 mei, 19.00 | zo 3
en di 5 mei, 20.00 | za 9 mei, 16.00
en 21.15 | ma 11 mei, 14.00 | The Second Best Exotic Marigold Hotel vr 1
en za 9 mei, 18.45 | za 2 mei, 15.45 |
wo 6 mei, 14.30 en 20.00 | vr 8 mei,
10.45 | ma 11 mei, 20.00 | wo 13 mei,
14.30 | Sergio Herman, Fucking Perfect vr 1 en za 2 mei, 21.30 | zo 3 mei,
16.00 | Still Alice do 7 mei, 20.15 | vr
8 mei, 15.45 | za 9, do 14, za 16 en za
23 mei, 21.30 | zo 10, zo 17 en vr 22
mei, 16.00 | vr 15 mei, 19.00 | di 19
mei, 14.15 | ma 25 mei, 20.00 | wo 27
mei, 14.45 | Suite Française vr 1 en zo
3 mei, 15.45 | za 2 en do 7 mei, 18.45
| ma 4 mei, 21.00 | vr 8 mei, 11.00 en
21.30 | zo 10 mei, 20.30 | When Marnie Was There vr 15 mei, 18.45 | za

Borne
4 Filmhuis Borne
Marktstraat 23 | Informatie/reserveren 074-265 7200 | kulturhusborne.nl
De 100-jarige man die uit het raam
klom en verdween wo 13 mei | Ida
wo 6 mei

Breda
4 Chassé Cinema
Claudius Prinsenlaan 8 | 076-530
3131 | chasse.nl

Premières Citizenfour vanaf do 28
mei | The Dark Horse vanaf do 7 mei
| Far From the Madding Crowd vanaf do 7 mei | Im Labyrinth des Schweigens vanaf do 30 apr | Keep on
Keepin’on vanaf do 7 mei | Those
Who Feel the Fire Burning vanaf do 7
mei | Ventoux vanaf do 14 mei | Nog
te zien Atlantic. | La famille Bélier |
Still Alice | Live Opera The Pirates of
Penzance di 19 mei, 20.30 | Cracking
the Frame Because I Was a Painter ma 4 mei, 19.20 | Ciné Premières Le jounal d’une femme de chambre wo 6 mei, 19.20 | Gay Film Night
The Dream Children di 26 mei, 21.00
| Cursus Filmgeschiedenis Les 6 ma
11 mei, 19.20 | Les 7 ma 18 mei, 19.20
| Film & Lezing Citizenfour di 26 mei
| Ventoux di 19 mei, 19.30 (met Q&A)
| Voor de stilte di 12 mei, 19.20 | FilmOntbijt zo 31 mei film, 10.45 en
ontbijt, 10.45 | Jazz Festival Breda
Keep on Keepin’on vanaf do 7 mei

Bussum
4 Filmhuis Bussum
Brediusweg 1 | 035-693 8694 |
filmhuisbussum.nl

weggezakt. Dit zijn de vier films:
The Life Acquatic with Steve Zissou
(Wes Anderson, 2004), Dr.
Strangelove or: How I Learned to
Stop Worrying and Love the Bomb
(Stanley Kubrick, 1964), La haine
(Mathieu Kassovitz, 1995) en Blue
Velvet (David Lynch, 1986). Een
voorspelling? Over twintig jaar
staan drie van deze films nog recht
overeind. De aan de ironische tijd
geest van tien jaar geleden vastge
klonken waterfilm gaat het niet
HOOGT.NL
halen.

Seh, Ich Seh vanaf do 7 mei | Im Labyrinth des Schweigens vanaf do
30 apr | The Major vanaf do 14 mei
| O Apóstolo vanaf do 14 mei | Sergio Herman, Fucking Perfect vanaf do 30 apr | Stand By You President do 30 apr | La vie de Jean Marie
zo 24 mei | (Mini) Retrospectief Yasujiro Ozu Equinox Flower ma 25 mei
| Tokyo Story ma 18 mei | Klassieker Revanche ma 4 mei | Movies that
Matter Burden of Peace do 7 mei | Go
Short Oscar Shorts Animation do 14
mei | Deutsches Kino Die geliebten
Schwestern do 21 mei | Koffiefestival A Film About Coffee zo 24 mei

Regarding Susan Sontag zo 17 mei
| Amongst Friends Maandelijkse
sneak preview ma 18 mei | (Mini) Retrospectief Yasujiro Ozu Tokyo Story, Equinox Flower, Late Autumn, An
Autumn Afternoon en Good Morning
do 14 t/m zo 17 mei | Gay Film Night
The Dream Children ma 25 mei | Film
& Debat Citizenfour do 28 mei | Babybios en BabyBabbels Een speciale filmvoorstelling waar je je baby
gewoon mee naartoe kan nemen vr
29 mei | The Hague African Festival
Sexy Money za 31 mei
4 Filmhuis Den Haag in Theater
Dakota

Zuidlarenstraat 57 | 070‑ 3265509 |
theaterdakota.nl

Den Bosch

Paddington vanaf do 21 mei | The
Second Best Marigold Hotel vanaf do 7 mei | Suite Française vanaf do 14 mei
4 Nutshuis

4 Verkadefabriek
Boschdijkstraat 45 | 073-681 8160 |
verkadefabriek.nl

THE LIFE AQUATIC WITH STEVE ZISSOU

16 mei, 21.15 | zo 17 mei, 15.45 | Wild
vr 1 mei, 10.45 | vr , za 2, ma 4 en vr
8 mei, 21.15 | wo 6, ma 11 en wo 13
mei, 20.30 | za 9 mei, 15.45 | zo 10
mei, 20.00 | Sneak Preview Verrassende voorpremière elke di, 20.30 |
Filmcursussen wo 13, wo 20 en wo
27 mei, 20.00 | Films met nagesprek Ik ben Alice wo 13 mei, 20.00
| O Apóstolo di 19 mei, 20.00 | Kind
& Koffie Late Night Men, Women &
Children wo 20 mei, 20.00

Capelle a/d IJssel
4 Isalatheater
Stadsplein 5 | 010-458 6300 | isalatheater.nl | Aanvang: 20.00

Marie Heurtin di 12 mei | Still Alice vr
22 mei | Wild di 19 mei

Delft
4 Filmhuis Lumen
Doelenplein 5 | 015‑214 0226 | filmhuis-lumen.nl | Raadpleeg de website voor de exacte data en tijden
The Dark Horse vanaf do 7 mei | Durak vanaf do 14 mei | Far From the
Maddening Crowd vanaf do 7 mei |
Hungry Hearts vanaf do 30 apr | Ich

Rialto in mei
Rialto klassiek

5, 12, 19 & 26 mei | Breakfast at

Tiffany’s (1961, Blake Edwards) |
Ogenschijnlijk luchtige komedie
over de vriendschap tussen de
mondaine Holly Golightly (Audrey
Hepburn), een vrouw die zich in
haar Givenchy-jurkjes in de New
Yorkse jetset beweegt, en de wat
getroebleerde schrijver Paul
Varjak.

Premières Charlie’s Country vanaf
do 28 mei | Citizenfour vanaf do 28
mei | Far From the Madding Crowd
vanaf do 7 mei | Geronimo vanaf do
21 mei | Good Kill vanaf do 28 mei |
Schneider vs. Bax vanaf do 28 mei
| Ventoux vanaf do 14 mei | White
Shadow vanaf do 7 mei | FilmOntbijt Film op zo 12.00 en ontbijt om
11,00 | Movies that Matter Burden of
Piece zo 10 mei, 15.00 | Sneak Preview Verrassende voorpremière elke
di, 21.15 | Film & Psychiatrie Stonehearst ma 11 mei, 19.45

Den Haag
4 Filmhuis Den Haag
Spui 191 | 070‑365 6030/345 9900
| Programma is onder voorbehoud,
raadpleeg ook de website | filmhuisdenhaag.nl
Premières 52 Tuesdays vanaf do 14
mei | Charlie’s Country vanaf do 28
mei | Citizenfour vanaf do 28 mei |
The Dark Horse vanaf do 7 mei | Difret vanaf do 21 mei | Geronimo vanaf do 21 mei | A Girl Walks Home Alone at Night vanaf do 21 mei | I’m the
Same, I’m an Other vanaf do 7 mei
| Melody vanaf do 14 mei | Schneider vs. Bax vanaf do 28 mei | Those Who Feel the Fire Burning vanaf do 7 mei | Tokyo Story vanaf do 14
mei | White Shadow vanaf do 7 mei
| Cine Premières Le journal d’une
femme de chambre zo 3 mei | Movies that Matter Burden of Peace zo
10 mei | Sneak Preview Om de week
een verrassende voorpremière ma 11
ADVERTORIAL
en ma 25 mei | Cracking the Frame
ADVERTORIAL

wat er achter de schermen ge
beurt, blijft ook achter de scher
men. Opmerkelijk genoeg kreeg
filmmaker Jody Lee Lipes toestem
ming om de totstandkoming van
het 422ste ballet sinds de oprich
ting van dichtbij te volgen en te fil
men – vanaf de allereerste repeti
tie tot aan de premièreavond.
WWW.RIALTOFILM.NL

Rialto podium

Eenmalig te zien: 20 mei 19.30 uur
| Cracking the Frame (maandelijks
kunstfilmprogramma): Ballet 422
(Jody Lee Lipes) | Het New York
City Ballet, door George Balan
chine in 1948 opgericht, is een van
de meest gerenommeerde ballet
gezelschappen ter wereld. Door
gaans is het een gesloten bastion;

BREAKFAST AT TIFFANY’S

De vader-zoon
relatie is de
Freudiaanse
motor van Bloed,
zweet & tranen.
Ze verklaart
waarom Hazes
(geweldige ‘once
in a lifetime’-rol
van Martijn
Fischer) een
eeuwige pijn met
zich meedroeg,
die niemand kon
verzachten en
waaraan hij ten
onder ging.
11111
Jos van der Burg in de
Filmkrant

Riviervismarkt 5 | 070-345 9090 |
nutshuis.nl | Aanvang wo, 20.00 |
za 11.00 en 14.00

The Battle of Algiers wo 20 en za 23
mei | Breaking the Waves wo 6 en za
9 mei | Taxi Driver wo 27 en za 30 mei
| Wild at Heart wo 13 en za 16 mei
4 Pathé Buitenhof

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

Den Helder
4 Cinema Zevenskoop
Julianaplein 43 | 0223‑610 941 |
http://cinemazevenskoop.wix.
com /recent | Aanvang: 20.30

Boychoir do 28 mei t/m 1 jun | Loin
des hommes do 30 apr t/m ma 4 mei
| Phoenix do 7 t/m ma 11 mei | A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on
Existence do 21 t/m ma 25 mei | Timbuktu do 14 t/m ma 18 mei

Deventer
4 Filmhuis De Keizer
Keizerstraat 78 | 0570‑618 822 |
filmhuisdekeizer.nl

A Blast do 7, zo 10 en wo 13 mei,
20.30 | vr 8 mei, 21.45 | di 12 mei,
17.45 | Les combattants do 21, zo
24 en wo 27 mei, 20.30 | vr 22 mei,
19.30 | za 23 mei, 21.45 | di 26 mei,
14.30 | Le dernier coup de marteau
do 30 apr, zo 3 en wo 6 mei, 20.30
| vr 1 mei, 14.30 en 19.00 | za 2 mei,
21.30 | Far From the Madding Crowd
do 7, ma 11, di 12, do 14, zo 17 en di 19
mei, 20.00 | vr 8, za 9, vr 15 en za 16
mei, 19.00 | zo 10 en zo 24 mei, 16.15
| di 12 mei, 14.00 | wo 13 mei, 17.17 |
wo 20 mei, 17.45 | vr 22 en za 23 mei,
21.30 | Hearts Know * The Runaway Brides vr 1 en za 2 mei, 19.30 | zo
3 mei, 16.45 | di 5 en wo 6 mei, 17.45
| Hungry Hearts vr 22 en di 26 mei,
14.00 | vr 22 mei, 21.45 | za 23 mei,
19.30 | di 26 en wo 27 mei, 17.45 | Im
Labyrinth des Schweigens do 30
apr, zo 3, di 5 en wo 13 mei, 20.00 |
vr 1, vr 8 en za 9 mei, 21.30 | za 2 mei,
19.00 | ma 4 mei, 20.15 | wo 6 mei,
11.00 | wo 6 en di 12 mei, 17.15 | The
Look of Silence vr en za 9 mei, 19.30
| zo 10 mei, 16.45 | di 12 mei, 20.30 |
wo 13 mei, 17.45 | Mange tes morts vr
15 mei, 19.30 za 16 mei, 21.45 | zo 17
mei, 16.45 | di 19 mei, 14.30 en 17.45 |
wo 20 mei, 20.00 | The Second Best
Exotic Marigold Hotel vr 1, vr 8 en vr
15 mei, 14.00 | zo 3 en zo 17 mei, 16.15
| di 5, di 19 en wo 20 mei, 17.15 | wo 6
en zo 10 mei, 20.00 | Sergio Herman,
Fucking Perfect vr 1 en za 2 mei,
21.45 | wo 6 mei, 11.30 | Still Alice vr
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Burden of Peace in Movies
That Matter on Tour

ADVERTORIAL

Movies That Matter On Tour sluit
in mei het seizoen af met Burden of
Peace van de Nederlandse filmma
ker Joey Boink. Deze documentaire
eindigde op de tweede e plaats van
Publieksfavorieten op het Movies
That Matter Festival 2015.
Claudia Paz y Paz, Guatemala’s
eerste vrouwelijke procureur-ge
neraal, voert een moeizaam, maar
dapper gevecht voor rechtvaardig
heid in een van de gevaarlijkste
landen ter wereld. Corruptie en
straffeloosheid zijn aan de orde van
de dag. In haar land komt slechts
twee procent van de moordzaken
voor de rechter. Bovendien zijn de
verantwoordelijken van de genoci
de op de Mayabevolking in de jaren
tachtig nooit vervolgd.
15 mei, 21.45 | za 16 mei, 19.30 | wo
20 mei, 14.00 | vr 22 en wo 27 mei,
14.30 | zo 24 mei, 20.00 | di 26 en
wo 27 mei, 17.15 | Ventoux do 14 mei,
7.00 en 20.30 | vr 15 mei, 14.30 en
21.30 | za 16 mei, 21.30 | zo 17 t/m wo
20 en ma 25 mei, 20.30 | di 19 mei,
14.00 | do 21, di 26 en wo 27 mei,
20.00 vr 22 en za 23 mei, 19.00 | zo
24 mei, 16.45 | Ciné Première Journal d’une femme du chambre di 5
mei, 20.30 | Horrornacht It Follows
za 9 mei, 22.00 | Gay Film Night The
Dream Children di 26 mei, 20.30 |
Klassiekers I Vinti ma 4 mei, 20.45 |
ma 11 mei, 20.30 | Tokyo Story ma 18
en ma 25 mei, 20.00
4 De Kleine Keizerin/Openbare
Bibliotheek

Brink 70 | 0570-675 700 | obdeventer.nl /dekleinekeizerin

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

Diemen
4 Filmtheater De Omval
Ouddiemerlaan 104 | 020-600
1897 | theaterdeomval.nl

Foxcatcher do 21 en di 26 mei, 20.00

Dordrecht
4 Cinema The Movies
Nieuwstraat 60-62 | Info & reserveren: 078-720 0777 (vanaf 11.00) |
themoviesdordrecht.nl | Raadpleeg
de website voor het actuele programma

Drachten
CLAUDIA PAZ Y PAZ

In Leiden, Amsterdam, Den Bosch,
Utrecht, Groningen en Amsterdam
gaat Joey Boink na de film met het
publiek in gesprek.
WWW.MOVIESTHATMATTER.NL

| di 26 mei, 14.00 | Michiel de Ruyter do 14 en di 19 mei, 20.00 | di 19
mei, 14.00 | The Second Best Exotic Marigold Hotel do 28 mei en di 2
jun, 20.00 | di 2 jun, 14.00 | Still Alice do 7 en di 12 mei, 20.00 | di 12
mei, 14.00

Doesburg
4 Filmhuis Doesburg
Het Arsenaal 1309, Kloosterstraat
15 | 0313‑482 336 | filmhuis-doesburg.nl

Diplomatie zo 3 en wo 6 mei, 20.00
| L’homme qu’on aimait trop zo 17
en wo 20 mei, 20.00 | The Keeper of
Lost Causes zo 31 mei, 20.00 | Locke vr 1 mei, 20.00 | Still Life zo 24 en
wo 27 mei, 20.00 | The Tale of the
Princess Kaguya zo 10 en wo 13 mei,
20.00 | Kunst & Film Sagrada – el
misteri de la creació vr 8 mei, 20.00

Doetinchem
4 Filmhuis/Gruitpoort
Hofstraat 2 | 0314-340 943 | gruitpoort.nl
Loin des hommes do 28 mei, 20.30
| Phoenix do 7 t/m za 9, ma 11 en di
12 mei, 20.30 | vr 8 mei, 16.00 | di 12
mei, 14.00 | Still Alice do 14 t/m za
16, ma 18 en di 19 mei, 20.30 | vr 15

Vlaanderen in Utrecht
We spreken dezelfde taal in
Nederland en Vlaanderen, maar
elkaars films zien we zelden. Dat is
jammer, vinden de organisatoren
van het Vlaamse Film Festival,
waarvan de tweede editie van 7 t/m
10 mei in het Louis Hartlooper
Complex in Utrecht wordt gehou
den. Op 15 en 16 mei is een selectie
van het festival te zien in Kriterion
in Amsterdam. De filmstemming
was in Vlaanderen de laatste tien
jaar terecht opgetogen, want er
werden veel fraaie films gemaakt,
die – bijzonder – niet gebaseerd
waren op marketingformats.
Vlaanderen beleefde mooie cine
fiele jaren, waarin nu toch een
béétje de klad lijkt te komen. Zo
ontbreekt de Vlaamse film net als
de Nederlandse dit jaar op het
filmfestival in Cannes. Toch is er

mei9, 16.00 | di 19 mei, 14.00 | Timbuktu do 21 t/m za 23, ma 25 en di
26 mei, 20.30 | di 26 mei, 14.00 | Turist za 2, ma 4 en di 5 mei, 20.30 | di
5 mei, 14.00

volgens de organisatoren van het
Vlaamse Film Festival het afgelo
pen jaar in Vlaanderen “weer een
berg bijzonder moois gemaakt”.
Zoals de vijf films die meedingen
naar de publieksprijs, waaronder
de openingsfilm Image (Adil El
Arbi en Bilal Fallah), over een jour
naliste die op onderzoek in een

IMAGE

4 Schouwburg De Lawei
Burgemeester Wuiteweg 55 | lawei.
nl/agenda/ | Raadpleeg de website
voor het actuele programma

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

The Dark Horse wo 20 mei | Tokyo
Story do 14 mei t/m wo 20 mei |
Oberhausen Film Festival (wo 6 en
do 7 mei) Programma German Competition: Birds | Imraan, C / O Carrom Club | My Throat, My Air | The
Satanic Thicket – ONE | Das satanische Dickicht – eins | Seven Times
A Day We Complain About Our Fate
and at Night We Get Up to Avoid Our
Dreams - Sieben Mal am Tag beklagen wir unser Los und nachts stehen
wir auf, um nicht zu träumen | Programma Artist Film & Video: L’Amour
sauvage | La Estancia | False Twins
| River Plate | xx-xx-xx-gewobenes
papier | Programma MuVi Preis: Carmin | Cream Theme | Easy Or Not |
Einundzwanzig | Giddy | Der Investor | Live Young | No Lesson Learned
| Terror of the District | Transcendental Animal Numbers | Unserhaus
for the New Era | Verstrahlt | Bonus: Autour du lac | Chorus | Mouthman | Ciné Premières Journal d’une
femme de chambre wo 6 mei | Movies that Matter Burden of Place ma
11 mei | Gay Film Night The Dream
Children zo 31 mei
4 Filmhuis De Zwarte Doos

Brusselse probleemwijk een band
krijgt met een vroeger criminele
Marokkaan. De andere films in de
publiekscompetitie zijn: de road
movie I’m the Same, I’m an Other
(Caroline Strubbe), de hedendaag
se Vondelverfilming Lucifer (Gust
van den Berghe), de relatiekomedie
Trouw met mij (Kadir Balci) en de
horrorfilm Welp (Jonas Govaerts).
Verder is er een selectie van
Nederlands-Vlaamse coproduc
ties uit de afgelopen twintig jaar te
zien, waaronder de vermakelijke
tv-satire Iedereen beroemd
(Dominique Deruddere, 2000) en
het hilarische De helaasheid der
dingen (Felix van Groeningen,
2009). Op het programma staat
ook een serie korte films en een se
lectie animaties. Geen festival
zonder talkshow: Herman
Brusselmans praat met regisseur
Koen Mortier (Ex-Drummer, 22
mei).
VLAAMSEFILMFESTIVAL.NL

TU/e terrein | 040-247 5348 of
040-2474900 (di t/m do) | dezwartedoos.nl | Aanvang: 20.00

Citizenfour wo 13 mei | De vergeten held – Sjef van Dongen ma 1 jun
| Vleesverlangen wo 27 mei | (Mini)
Retrospectief Yasujiro Ozu Tokyo
Story di 2 juni, 19.30
4 Pathé Groningen

Big Hero 6 wo 27 mei | Black Coal wo
6 mei | Kingsman: The Secret Service ma 18 t/m wo 20 mei | Selma ma
11 t/m wo 13 mei | What We Do in the
Shadows di 26 mei

Gedempte Zuiderdiep 78 | 09001458 | pathe.nl | Raadpleeg de website voor het actuele programma
4 RKZ Bios
Emmastraat 15-s101 | 050‑526
2482 | rkzbios.nl | Raadpleeg de
website voor het actuele programma

Emmen
4 Filmhuis Emmen
Westeinde 70 | 0591-668 250 |
filmhuisemmen.nl | Aanvang: ma
20.15 en wo 19.00

Zwijgende film 7th Heaven za 2
mei, 20.30 (met live muzikale begeleiding)
4 Vera Zienema

Adieu au langage ma 1 jun | Black
Coal ma 11 en wo 13 mei | Birdman
ma 18 en wo 20 mei | A Pigeon Sat
on a Branch Reflecting on Existence ma 25 en wo 27 mei | Selma ma 4
en wo 6 mei |
Zurich wo 3 jun

Oosterstraat 44 | 050‑313 4681 |
vera-groningen.nl | Aanvang:
21.00

Enschede
4 Concordia Film Theater
Expositie

Oude Markt 15 | 053-430 0999 |
concordia.nl | Raadpleeg de website
voor het actuele programma

Goes
4 ’t Beest
Beestenmarkt 3 | 0113‑228 142 |
tbeest.nl | Raadpleeg de website
voor het actuele programma

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

Boychoir vr 22 mei, 15.30 | za 23 en
vr 29 mei, 19.00 | zo 24 mei, 11.00 | di
26 mei, 14.00 | za 30 mei, 21.45 | The
Dark Horse do 21, ma 25, di 26 en zo
31 mei, 20.30 | za 23 en vr 29 mei,
21.45 | La famille Bélier do 28 mei,
20.30 | vr 29 mei, 15.30 | za 30 mei,
19.00 | zo 31 mei, 11.00 | The Imitation Game vr 1 en vr 22 mei, 21.45 | vr
15 mei, 15.30 | za 16 mei, 19.00 | zo 17
mei, 20.30 | La meraviglie vr 1 mei,
15.30 | za 2 en vr 8 mei, 19.00 | di 12
mei, 14.00 | Phoenix zo 3 mei, 11.00
| ma 4 mei, 20.30 | A Pigeon Sat on
a Branch Reflecting on Existence vr
8 en za 16 mei, 21.45 | ma 11 en di 19
mei, 20.30 | The Second Best Exotic Marigold Hotel do 14, zo 24 en
wo 27 mei, 20.30 | vr 15 en vr 22 mei,
19.00 | zo 17 mei, 11.00 | di 19 mei,
14.00 | Suite Française zo 3 mei,
20.30 | Timbuktu za 9 mei, 19.00 | zo
10 mei, 11.00 | wo 13, ma 18 en wo 20
mei, 20.30 | vr 15 mei, 21.45 | Wild vr
1 mei, 19.00 | za 2 en za 9 mei, 21.45 |
di 5 mei, 14.00 | wo 6, do 7, zo 10 en di
12 mei, 20.30 | vr 8 mei, 15.30

Groningen
4 Groninger Forum
Hereplein 73 | 050-312 0433 | groningerforum.nl | Raadpleeg de
website voor exacte data en aanvangstijden

Citizenfour vanaf do 28 mei | The
Dark Horse vanaf do 7 mei | Difret
vanaf do 28 mei | Far From the Madding Crowd vanaf do 7 mei | Good Kill
vanaf do 28 mei | Im Labyrinth des
Schweigens vanaf do 30 apr | Schneider vs. Bax vanaf do 28 mei | Ventoux vanaf do 14 mei | CinéClub Les
combattants ma 18 mei | Gare du
Nord ma 4 mei | Opera La fille mal
gardée di 5 mei, 20.15 | The Pirates
of Penzance di 19 mei, 20.30 | Docs

Adèle Haenel en
Kevin Azaïs zijn
prachtig op elkaar
ingespeeld als een
clichématig
oppositesattract-koppel in
een ongewone
film. In hun wereld
is het eten of gegeten worden,
iets wat zelfs de
rekwisieten (van
het kapotgetrapte
Shark-bord tot
bevroren kuikens
in de magnetron)
uitdragen.
11111
Boyd van Hoeij over Les
combattants in de Filmkrant

Movies that Matter Burden of Peace
di 12 mei | Deutsches Kino Die geliebten Schwestern di 19 mei | Special Spring (met een Skype Q&A met
beide regisseurs) di 26 mei

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

Hardenberg
4 Filmhuis Hardenberg
Badhuisplein 3 | 0523-280 353 |
filmhuishardenberg.nl | Aanvang:
20.00
Wild Tales di 12 en wo 13 mei

Harderwijk
4 Filmhuis Harderwijk/
Catharinakapel

Klooster 1 | 0341-419 500 | filmhuisharderwijk.nl

Foxcatcher za 16 en ma 18 mei, 20.15
| The Imitation Game di 5 mei, 20.15
| Inherent Vice za 30 en zo 31 mei,
20.15 | Le meraviglie zo 10 mei, 20.15
| di 12 mei, 14.00 | A Most Violent
Year za 9 en ma 11 mei, 20.15 | Selma
za 2 en zo 3 mei, 20.15 | Turist za 23
mei, 20.15 | di 26 mei, 14.00 | Zurich
zo 17 mei, 20.15 | di 19 mei, 14.00

Heemskerk
4 Fh Heemskerk/Gebouw de Cirkel
Cirkel 1 | 0251‑214 720 | filmhuisheemskerk.nl | Aanvang: 20.30
Zomerstop

Heerlen
4 Filmhuis De Spiegel
De Bongerd 18 | 5e verdieping Glaspaleis | 045‑577 2209 | filmhuisdespiegel.nl

Amour fou vr 15 mei, 20.00 | ma 18
mei, 14.00 | Foxcatcher vr 22 en za
23 mei, 20.00 | Ich Seh, Ich Seh ma
1 jun, 20.00 | Lore zo 3 mei, 14.00 | A
Most Violent Year vr 8 en za 9 mei,
20.00 | Les Salauds zo 10 mei, 14.00
| The Selfish Giant zo 17 mei, 14.00 |
The Sky Above Us ma 18 mei, 20.00
| Still Alice do 30 apr, 19.30 | vr 1 en
za 2 mei, 20.00 | Those Who Feel the
Fire Burning ma 4 mei, 20.30 | The
Tribe ma 11 mei, 20.00

Helmond
4 De Cacaofabriek
Cacaokade 1 | 0492‑529 009 (di
t/m do van 9.00 tot 17.00) | cacao-
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Wielrenheroïek/tragiek
Nederlandse wielerfans denken
dat de Alpe D’Huez de monster
lijkste berg is in de Tour de France.
Dat misverstand komt doordat van
de 27 Tourritten die op deze berg
eindigden er acht zijn gewonnen
door Nederlanders. Hoe imposan
ter de berg, hoe grootser de presta
tie van de Nederlandse wielren
ners, hoe trotser wij kunnen zijn.
Zonder de prestaties van de acht
Alpe D’Huez-winnaars te bagatel
liseren: kenners weten dat de echte
killer – lees dat woord ook letter
lijk – de Mont Ventoux in ZuidFrankrijk is. Alleen al zijn bijnaam
Kale Berg doet geen plezierfiets
tochtje vermoeden. Door de rotsige, boomloze omgeving kan de
temperatuur er ongehinderd stij
gen. De Engelse wielrenner Tom
Simson bezweek in 1967 op de berg
aan een combinatie van zinderen
de hitte en doping. Vijftien keer
eindigde een Touretappe op de
Kale Berg. En nu is er Nicole van

Kilsdonks verfilming van Bert
Wagenmakers fietsroman Ventoux,
waarin vier mannen de Mont
Ventoux beklimmen in een poging
om een traumatische gebeurtenis
van dertig jaar geleden te verwer
ken. Dat Nicole van Kilsdonk weet
wat fietsen is, en hoe ze het moet
verfilmen, bewees ze eerder met
Zadelpijn, waarin een groepje
vrouwen in Frankrijk gaat fietsen.
Wie wil kan Ventoux als de manne
lijke tegenhanger van Zadelpijn
zien. Het is een gemiste kans dat
geen filmtheater op het idee is ge
komen om Ventoux en Zadelpijn in
een double bill te vertonen.

fabriek.nl /film | Raadpleeg de
website voor het actuele programma

Leeuwarden

Hengelo
4 Filmhuis Hengelo
Beursstr 44 | 074-255 6789 | filmhuishengelo.nl

Burden of Peace vr 15 mei, 20.15 |
Departures za 9 en wo 13 mei, 20.15 |
Girlhood vr 1, wo 6 en do 7 mei, 20.15
| Selma vr 1 mei, 16.00 | za 2 en vr 8
mei, 20.15

Hilversum
4 Filmtheater
Herenplein 5 | 035‑623 5466 |
filmtheaterhilversum.nl | Raadpleeg de website voor het actuele
programma

Hoogeveen
4 Luxor-Theater
JT Hoogeveen, van Echtenplein |
0528-234 000 | filmhuishoogeveen.
nl | Raadpleeg de website voor het
actuele programma

LE VÉLO DE GHISLAIN LAMBERT

4 Slieker Film
Wilhelminaplein 92 | Reserveringen
058‑205 0320 (tijdens kassa-uren)
| sliekerfilm.nl | Raadpleeg de website voor het volledige programma
Citizenfour vanaf do 28 mei | Les
combattanta vanaf do 30 apr | The
Dark Horse vanaf do 7 mei | Le dernier coup de marteau vanaf do 14
mei | Im Labyrinth des Schweigens
vanaf do 30 apr | Timbuktu vanaf do 21 mei | Nog te zien Boychoir |
Phoenix | Verwacht The Look of Silence | Special Lijfspreuk zo 3 mei,
16.00 | Cracking the Frame Because
I Was a Painter do 21 mei

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

Verwacht Birdman di 19 mei | The
Masters do 21 mei | De ontsnapping
do 30 apr | The Theory of Everything
di 12 mei

Hoorn

Leusden

4 Cinema Oostereiland
Krententuin 25 | 0229-232 296 |
cinemaoostereiland.nl | Raadpleeg
de website voor het complete programma

4 De Filmtuin
De Smidse 1b | 033-495 3107 | detuininleusden.nl | Vertoning van
sept t/m mei

Verwacht Im Labyrinth des Schweigens vanaf do 30 apr | Jimi: All is By
My Side vanaf do 30 apr | Nog te zien
Atlantic | Bears | La famille Bélier
| The Second Best Marigold Hotel |
Still Alice | Timbuktu | When Marnie
Was There

Kampen
4 Filmhuis
Burgwal 84 | Reserveren via website
| filmhuiskampen.nl | Aanvang:
20.30
Selma vr 15 mei | Still Alice vr 8 en
za 9 mei | Suite Française vr 1 en za
2 mei

Zomerstop

Lisse
4 Filmhuis/Cultureel Centrum
’t Poelhuys

Vivaldistraat 4 | 0252‑213 458 |
filmhuis-lisse.nl | Raadpleeg de
website voor het actuele programma

Maastricht
4 Lumière
Bogaardenstraat 40b | 043‑321
4080 | lumiere.nl

Charlie´s Country vanaf do 28 mei
| Citizenfour vanaf do 28 mei | Les
Combattants vanaf do 21 mei | The
Dark Horse vanaf do 7 mei | Durak
vanaf do 14 mei | Far From the Mad-

Filmtheaters en sport: het blijft
een moeizame combinatie. Alleen
Cinecitta in Tilburg en Lux in
Nijmegen doen iets met wielren
nen naar aanleiding van de pre
mière van Ventoux. Cinecitta ver
toont 7 en 8 mei zeven wielren
films, waaronder De koning van de
Mont Ventoux (Fons Feyaerts,
2013). De fictieve documentaire
suggereert door een manipulatieve
montage van archiefbeelden dat
vijf historische winnaars van de
Mont Ventoux tegen elkaar strij
den. Ook te zien is Nieuwe Helden
(Dirk Jan Roeleven). De film por
tretteert in het post-dopingtijd
perk de wielerploeg Argos in de
Tour. Hilarisch en ontroerend is Le
vélo de Ghislain Lambert (Philippe
Harel, 2011), waarin Benoît
Poelvoorde als talentloze wielren
ner door het leven gaat. Lux in
Nijmegen vertoont naast Ventoux
de wielrenfilm La grand boucle
(Laurent Tuel, 2013), een komedie
over een man die door het rijden
van het Tourtraject zijn vrouw
hoopt terug te winnen.
CINECITTA.NL | LUX-NIJMEGEN.NL

ding Crowd vanaf do 7 mei | A Girls
Walks Home Alone at Night vanaf do
21 mei | Im Labyrinth des Schweigens vanaf vr 1 mei | It Follows vanaf
do 21 mei | Kurai Kurai vanaf vr 1 mei
| Melody vanaf do 14 mei | Schneider
vs. Bax vanaf do 28 mei | Those Who
Feel the Fire Burning vanaf do 7 mei |
Ventoux vanaf do 14 mei | Woman in
Gold vanaf do 28 mei | Cinema Arabe
El Ott vr 1 mei, 19.00 | The Silence of
The Sheppard za 2 mei, 19.00 | Trip
Along Exocus zo 3 mei, 19.00 | Studium Generale Ben Ali Libi, Magican zo 3 mei, 14.00 | Cine Premières
Le jounal d´une femme de chambre di 5 mei, 19.30 | La vie de Jean Marie zo 10 mei, 14.00 | Movies that
Matter Burden of Peace ma 11 mei,
19.30 | The International Film Cafe
The Dark Horse di 21 mei, 19.30 | Gay
& Lesbian Film Night The Dream
Children di 19 mei, 19.30 | (Mini) Retrospectief Yasujiro Ozu Equinox
Flower wo 27 mei, 19.00 | Tokyo Story wo 20 mei, 19.00 | Kunsttour 2015
Limburgs Shorts + The Basement
za 23, zo 24 en ma 25 mei, doorlopend van 11.00 tot 18.00 | Première Maastrichtse Film Unpredictable Journey zo 24 mei, 20.00 | Ste-

Boychoir di 19 mei | Phoenix di 12 mei

Middelburg

Nijmegen

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

A Blast vr 29 en za 30 mei, 21.30 | wo
3 jun, 20.00 | Brazilaanse Koorts zo
10 mei, 15.00 | Inherent Vice do 30
apr en wo 6 mei, 20.00 | vr 1 en za 2
mei, 21.30 | Het lied van de zee ma 4
t/m vr 8 mei, 14.00 | Loin des hommes do 28 mei en ma 1 jun, 20.00 | vr
29 en za 30 mei, 19.00 | Le meraviglie do 21 en ma 25 mei, 20.00 | vr 22
mei, 19.00 | za 23 mei, 21.30 | A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on
Existence vr 8 en za 9 mei, 21.30 | wo
13 mei, 20.00 | Stand By Your President za 16 mei, 15.00 | Still Alice vr
1, za 2, vr 8 en za 9 mei, 19.00 | zo 3
mei, 15.00 | ma 4 mei, 20.30 | di 5, do
7 en ma 11 mei, 20.00 | The Tribe vr 15
en za 16 mei, 21.30 | Tokyo Story zo
31 mei, 15.00 | di 2 jun, 20.00 | Wild
di 14, ma 18 en wo 27 mei, 20.00 | vr
15, za 16 en za 23 mei, 19.00 | vr 22
mei, 21.30 | zo 24 mei, 15.00 | Avond
van de Franse film Une nouvelle amie wo 20 mei, 20.00 | De Filmkeuze van Jack van Aspert Whiplash
di 12 mei, 20.00 | Eye on Art Marinus Boezem zo 17 mei, 15.00 | Movies that Matter Burden of Peace di
19 mei, 20.00 | Yarden Now is Good
di 26 mei, 20.00

Middelharnis
4 Fh Middelharnis (Het Diekhuus)
Beneden Zandpad 7 | 0187-482 400
| hetdiekhuus.nl | Aanvang: 20.00
Anni Felici do 7 mei | Sagrada - el
misteri de la creació do 14 mei

Neerijnen
4 Stroomhuis Neerijnen
Van Pallandtweg 1 | 06-1347 3992 |
stroomhuisneerijnen.nl

Zwartboek do 7 mei, 20.00 (met
toelichting) | Hommage aan Heddy
Honigmann Around the World in fifty Concerts + fragmenten uit enkele
andere van haar films (met toelichting) do 21 mei, 19.30

Nieuwegein
4 FTN/Wolff Nieuwegein

Voorjaarsoverleg
in Het Ketelhuis
De elfde editie van Het Voorjaars
overleg, de jaarlijkse debat- en be
zinningsavond over brandende en
slepende kwesties in de vader
landse filmwereld, heeft plaats op
woensdag 3 juni, van 20.15 tot 22.15
in Het Ketelhuis, Westergas
fabriek, Pazzanistraat 13,
Amsterdam.
Dit keer zal er vermoedelijk
aandacht worden geschonken aan
onder andere de consequenties
van de filmauteursrechten-deals,
het filmdoekenoverschot in
Amsterdam, het lot van de artis
tieke Nederlandse speelfilm en do
cumentaire en het experiment met
de speelfilm Zomer, die 4 juni te
gelijkertijd theatraal en online in

Passage 102 | 030‑604 5678 |
filmtheaternieuwegein.tk | Aanvang: 20.15

denband Maastricht-Rama Korte
film L1 + Dreaming Nicaragua wo 27
mei , 19.30

ADVERTORIAL

4 Lux
Mariënburg 38-39 | 0900‑589
4636 | lux-nijmegen.nl

Strikt genomen
had dit verhaal
zonder al te bizarre creaties of
expliciete horror
effecten zich ook
gemakkelijk voor
een gewone
speelfilm geleend.
Terecht kregen de
animatie, sfeer en
vormgeving al
ruimschoots lof
toegezwaaid. Je
zou willen dat ook
het scenario met
dezelfde mania
kale precisie in
elkaar was geknutseld.
11111
Leo Bankersen over
O apóstolo in de Filmkrant

première gaat in een aantal
filmtheaters.
Het Voorjaarsoverleg wordt ge
organiseerd door Het Ketelhuis, in
samenwerking met de Filmkrant.
De presentatie is in handen van
Isolde Hallensleben en Alex de
Ronde.
KAARTEN ZIJN AL TE KOOP VIA
KETELHUIS.NL | RESERVEREN KAN
VIA 020 684 00 90

Premières 52 Tuesdays vanaf do 14
mei | Charlie’s Country vanaf do 28
mei | Child 44 vanaf do 7 mei | CitizenFour vanaf do 28 mei | Dancing in Jaffa vanaf do 21 mei | The
Dark Horse vanaf do 7 mei | Far From
the Madding Crowd vanaf do 7 mei
| Geronimo vanaf do 21 mei | A Girl
Walks Home Alone at Night vanaf do 21 mei | Melody vanaf do 14
mei | Those Who Feel the Fire Burning vanaf do 7 mei | Ventoux vanaf do 14 mei | Vleesverlangen vanaf do 14 mei | Woman in Gold vanaf
do 28 mei | LuxClassics Tokyo Story zo 24 mei, 12.00 | FilmOntbijt elke
zo, 9.30 ontbijt en 11.00 film | Roze
Borrel The Dream Children zo 3 mei,
14.15 | Wielrenfilms La grand boucle ma 4 mei, 19.30 | Ventoux (met
nagesprek) wo 20 mei, 19.30 | IndoFilmcafé ma 4 mei, 19.30 | LuxDocs
Voor de stilte (met nagesprek) wo 13
mei, 19.30 | FilmFlirt Les combattants do 21 mei (diner 17.30, FilmFlirt 19.15 en start film 20.00) | Studentenfilmfestival Film for Thought
do 21 mei vanaf 18.00 | Filmcursus:
Kunst van het Kijken Les 1: stijlanalyse di 12 mei, 19.30 | Les 2: zo is het
leven - de films van Yasujirô Ozu di
19 mei, 19.30 | Les 3: montage mon
beau souci di 26 mei, 19.30 | Filmdebat Those Who Feel the Fire Burning
di 12 mei, 19.00 | Limitless. Mensverbetering, een goed idee? Wo 27
mei, 19.00

Oirschot
4 Filmclub/Rabotheater De Enck
De Loop 67 | 0499-572 691 | deenck.
nl
Like Father, Like Son di 19 mei, 20.15

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

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

Phoenix zo 31 mei t/m di 2 jun, 20.30
| ma 1 jun, 16.00 | A Pigeon Sat on a
Branch Reflecting on Existence zo 3
t/m di 5 mei, 20.30 | ma 4 mei, 16.00
| Still Alice zo 10 t/m di 12 mei, 20.30
| ma 11 mei, 16.00 | Timbuktu zo 24
t/m di 26 mei, 20.30 | ma 25 mei,
16.00 | Zurich zo 17 t/m di 19 mei,
20.30 | ma 18 mei, 16.00

Oudenbosch
4 Filmtheater Fanfare
Pagnevaartweg 109 | 0165‑314 503 |
filmtheaterfanfare.nl | Aanvang:
20.15
Boychoir do 14 mei, 20.15 | La famille Bélier do 28 mei, 20.15 | Loin des
hommes do 21 mei, 20.15 | Het nieuwe Rijksmuseum di 12 mei, 20.15 |
Still Alice do 7 mei, 20.15 | Timbuktu do 23 apr, 20.15 | Turist do 30 apr,
20.15 | Verwacht The dark horse |
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Nog meer over film weten?
De Filmkrant komt live in de
filmtheaters bij u in de
buurt. Filmkrantmedewer
kers verzorgen elke maand
zogenaamde intro’s bij spe
ciaal geselecteerde films en
daarnaast inleidingen, lezin
gen, Q&A’s en workshops bij
andere films uit het actuele
aanbod en filmprogramma’s.
Charlie’s Country
4 Cinecenter Amsterdam
8 mei 16.00 uur | Joost Broeren
| FK.Live introductie | cinecenter.nl
4 Filmtheater Hilversum
28 mei 19.00 uur | door Joost Broeren | FK.Live introductie |
filmtheaterhilversum.nl

CHARLIE’S COUNTRY

Those Who Feel the Fire Burning
4 EYE Amsterdam
13 mei avond | Morgan Knibbe Q&A
Jos van der Burg | talkshow |
eyefilm.nl
Shine Festival Antoine Bodar
4 Shine Film- en beeldend
Kunstfestival Den Bosch
17 mei 14.30 uur | Antoine Bodar
Q&A Gerlinda Heywegen | talkshow
| boschshine.nl
The Look of Silence
4 Filmtheater Hilversum
24 mei 18.30 uur | Joost Broeren |
FK.Live introductie |
filmtheaterhilversum.nl
Les héritiers
4 Gigant Apeldoorn
26 mei avond | Gerlinda Heywegen
| FK.Live introductie | gigant.nl
CitizenFour
4 Filmschuur Haarlem
30 mei 16.15 uur | Sasja Koetsier |
FK.Live introductie | filmschuur.nl
4 Filmtheater Hilversum
31 mei 16.00 uur | Sasja Koetsier |
FK.Live introductie |
filmtheaterhilversum.nl
Kleurenfilm Live
4 EYE Amsterdam
31 mei 13.15 uur | Giovanna Fossati
en André Waardenburg | inleiding
en Q&A na afloop | eyefilm.nl

Raadpleeg ook de agenda van
uw filmtheater | Kijk voor meer
informatie en boekingen op
FILMKRANT.NL/FILMKRANTLIVE

Expositie van Kunstenaarscollectief
CCH za 23 mei t/m ma 25 mei

| pathe.nl | Raadpleeg de website
voor het actuele programma

Purmerend

Schagen

4 Filmhuis Purmerend
Kerkstraat 11 | 0299-416 506 (reserveringen via internet) | filmhuispurmerend.nl | Aanvang: 20.30

4 Fth De Luxe/Scagon Theater
Torenstraat 1B (Cultuurhuis M18) |
0224-213 162 | filmtheaterdeluxe.nl
| Aanvang: do 20.00

Big Eyes za 16 en di 19 mei | Dear
White People za 9 mei | Girlhood vr
15 mei | Le grand cahier ma 4 mei
(gratis voorstelling) | A Most Violent Year vr 1 mei | Paddington di 5
mei | The Second Best Exotic Marigold Hotel vr 29 en za 30 mei | Selma vr 8 en di 12 mei | Turist za 23 en
di 26 mei

Le grand cahier do 7 en vr 8 mei |
Loin des hommes do 21 en vr 22 mei
| Le meraviglie do 28 en vr 29 mei |
Schagen in oorlogstijd di 5 mei | Turist do 14 en vr 15 mei

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

Roermond
4 ECI Cultuurfabriek
ECI 13 | 0475-317 171 | ecicultuurfabriek.nl
Le dernier coup de marteau vr 29 en
za 30 mei, 19.45 | Foxcatcher vr 8
en za 9 mei, 21.35 | zo 10 mei, 16.45
| do 14 en wo 20 mei, 20.15 | vr 15
en za 16 mei, 21.45 | Loin des hommes vr 1 en za 2 mei, 19.45 | zo 3 mei,
16.30 | wo 6 mei, 20.15 | Le meraviglie do 28 mei, 20.15 | vr 29 en za 30
mei, 21.30 | Une nouvelle amie vr 1
en za 2 mei, 21.40 | zo 3 mei, 16.45 |
di 5 mei, 20.15 | Phoenix do 7, wo 13,
di 19 en di 26 mei, 20.15 | vr 8 en za 9
mei, 19.45 | ma 11 en ma 18 mei, 19.15
| vr 15 en za 16 mei, 19.30 | zo 17 mei,
16.45 | vr 22 en za 23 mei, 21.35 | The
Second Best Exotic Marigold Hotel do 28 mei, 20.00 | vr 29 en za 30
mei, 19.30 | zo 31 mei, 16.45 | Selma vr 1 en za 2 mei, 19.30 | ma 4 mei,
19.00 | wo 6 mei, 20.00 | Sergio Herman, Fucking Perfect di 5 en di 12
mei, 20.15 | Still Alice do 7 en wo 13
mei, 20.00 | vr 8 en za 9 mei, 19.30 |
ma 11 mei, 19.00 | vr 15 en za 16 mei,
21.20 | zo 17 mei, 16.30 | di 19 mei,
19.45 (+ inleiding en nagesprek) | do
21 en wo 27 mei, 20.15 | vr 22 en za
23 mei, 19.45 | Timbuktu do 21, di 26
en wo 27 mei, 20.00 | vr 22 en za 23
mei, 19.30 | ma 25 mei, 19.00 | vr 29
en za 30 mei, 21.45 | zo 31 mei, 16.30
| What We Do in the Shadows vr 1
en za 2 mei, 21.45 | ma 4 mei, 19.15
| Wild vr 8, za 9, vr 22 en za 23 mei,
21.30 | zo 10 mei, 16.30 | di 12, do 14
en wo 20 mei, 20.00 | vr 15 en za 16
mei, 19.35 | ma 18 mei, 19.00 | ma 25
mei, 19.15

Rotterdam
4 Lantaren Venster
Otto Reuchlinweg 996 (Gebouw
New Orleans, Wilhelmina Pier) |
010‑277 2277 | lantarenvenster.nl |
Aanvang: 19.30

Premières 52 Tuesdays vanaf do 14
mei | Charlie’s Country vanaf do 28
mei | The Dark Horse vanaf do 7 mei |
Difret vanaf do 21 mei | Far From the
Madding Crowd vanaf do 7 mei | A
Girl Walks Home Alone at Night vanaf do 21 mei | Schneider vs. Bax vanaf do 28 mei | Ventoux vanaf do 14
mei | Festival Cinéma Arabe do 30
april t/m zo 3 mei | Cineville Preview
vr 1 mei | Sneak Preview verrassende
voorprmière elke ma | Gay Film Night
The Dream Children di 5 mei | Royal Opera House Cinema Live La fille mal gardée di 5 mei | Rotterdams
Open Doek di 12 mei | Docs Citizenfour vanaf do 28 mei | Rode Tulp
Film Festival vr 29 mei t/m za 6 jun
4 Pathé De Kuip

Cor Kieboomplein 501 | 0900-1458

Of we desondanks
de echte Frank
zien valt te betwijfelen. Hij blijft natuurlijk een projectie, van Jon,
van de andere
bandleden en van
ons. Zou daar echt
Michael Fassbender onder zitten,
blijf je je afvragen.
En zo confronteert
Frank je met je eigen obsessie met
het sterrendom.
Alleen al de gedachte geeft een
bijna erotische
spanning aan die
verschijning.
11111
Ronald Rovers in de
Filmkrant

Birdman do 7 t/m za 9 mei, 20.30
| Michiel de Ruyter vr 1 en za 2 mei,
21.00 | zo 3 mei, 15.00 | Reaching for
the Moon di 12 mei, 20.30 | The Second Best Exotic Marigold Hotel vr
29 en za 30 mei, 21.00 | Selma vr 1
en za 2 mei, 20.30 | do 7 en vr 8 mei,
21.00 | zo 10 en wo 13 mei, 15.00 |
Still Alice vr 15, za 16, vr 22 en za 23
mei, 21.00 | zo 17, wo 20, zo 24 en wo
27 mei, 15.00 | Timbuktu vr 29 en za
30 mei, 20.30 | Turist do 14 t/m za 16
mei, 20.30 | Zurich do 21 t/m za 23
mei, 20.30 | 010 Cinema Open Podium wo 20 mei, 20.30 | Cineville Preview do 28 mei, 20.30 | Celluloid
Classic Tokyo Story zo 31 mei, 15.00

Schijndel
4 Filmclub Schijndel/City Theater
Hoofdstraat 145 | 073-547 4837 |
schijndelfilm.nl | Aanvang: 20.30
Pride di 5 mei

Sittard
4 Filmhuis Het Domein
Kapittelstraat 6 | 046-451 4384 |
filmhuishetdomein.nl | Aanvang:
20.00, tenzij anders vermeld

The Theory of Everything vr 1 t/m zo
3 mei | Phoenix ma 4 mei (20.30)
en di 5 mei | Walesa, Man Of Hope

vr 8 t/m zo 10 mei | A Pigeon Sat On
A Branch Reflecting On Existence ma 11 en di 12 mei | The Second
Best Exotic Marigold Hotel vr 15 en
za 16 mei | Ich Seh, Ich Seh ma 18 en
di 19 mei | Loin des hommes vr 22 en
za 23 mei | Boychoir zo 24 t/m di 26
mei | La famille Bélier vr 29 t/m zo 31
mei | Matineevoorstelling The Second Best Exotic Marigold Hotel ma
18 mei, 15.00

Soest
4 Filmhuis Artishock
Steenhoffstraat 46a | 06-4387 0112
| artishock-soest.nl
Dorsvloer vol confetti zo 31 mei,
19.30 | The Imitation Game wo
27 mei, 20.15 | Still Life ma 4 mei,
20.30 | wo 6 mei, 20.15 | Still the
Water ma 18 en wo 20 mei, 20.00 |
The Theory of Everything ma 11 en
wo 13 mei, 20.15

Stadskanaal
4 Filmliga Stadskanaal
Menistenplein 9 | 0599‑610 777 |
smoky.nl | Aanvang: 20.15

The Imitation Game di 5 mei | Mr.
Turner di 12 mei | Party Girl di 19 mei |
Coming Home di 26 mei

Tiel
4 Filmtheater Agnietenhof
St. Agnietenstraat 2 | 0344-673
500 | agnietenhof.nl

The Dark Horse za 30 mei, 20.30 | La
famille Bélier di 5 mei, 10.30 | di 19
en wo 20 mei, 20.30 |
Loin des hommes di 26 mei, 20.30
| Le meraviglie vr 29 mei, 20.30 |
Phoenix di 5 en wo 6 mei, 20.30 |
The Second Best Marigold Hotel
wo 27 mei, 20.30 | Ventoux do 28
mei, 20.00 | Wild di 12 en wo 13 mei,
20.30 | Ontbijtfilm Sagrada, el misteri de la creació zo 31 mei, 11.00 |
Sergio Herman, Fucking Perfect zo
24 mei, 11.00

Tilburg
4 Cinecitta
Willem II straat 29 | 06-8369 8775 |
cinecitta.nl
Premières The Dark Horse vanaf do
7 mei | Far From the Madding Crowd
vanaf do 7 mei | Im Labyrinth des
Schweigens vanaf do 30 apr | Schneider vs. Bax vanaf do 28 mei | Ventoux vanaf do 14 mei | Woman in
Gold vanaf do 28 mei | Nog te zien
La famille Beliér | Still Alice | Cine
Premières Journal d’une femme de
chambre do 7 mei, 14.00 en 19.00 |
Wielrenfilms o.a. De koning van de
Mont Ventoux en Nieuwe Helden |
International Gipsy Festival From
the Heart of Odesa en What David
Sees zo 17 mei, 11.00

Uden
4 Filmhuis De Pul
Kapelstraat 13 | 0413-265 091 |
filmpul.com

Dogs wo 13 en za 16 mei, 20.00 |
za 16 en zo 17 mei, 15.00 | Elephant
Song do 7 mei, 20.00 | The Lettuce
Hunters zo 17 mei, 20.00 | A Pigeon
Sa ton a Branch Reflecting on Existence do 21 mei, 20.00 | Selma do 28
mei, 20.00 | vr 29 mei, 10.00 | Still
Alice do 14 mei, 20.00

Utrecht
4 ’t Hoogt
Hoogt 4 | 030‑232 8388 | hoogt.nl

Nieuwe films 52 Tuesdays vanaf do 14 mei | Charlie’s Country vanaf do 28 mei | Citizensfour vanaf do
28 mei | Difret vanaf do 21 mei | Geronimo vanaf do 21 mei | Those Who
Feel the Fire Burning vanaf do 7 mei
| Tokyo Story vanaf do 14 mei | Cineville’s Hoogtepunten Dr. Strangelove vr 15 mei | La Haine vr 29 mei |
Life Aquatic vr 1 mei | Cineville Preview zo 3 mei | Science & Society Alles wat we wilden ma 11 mei | Roze
Maandag The Dream Children ma 18
mei | Velodroom Een avond over doping di 19 mei | (Mini) Retrospectief

Nieuw kunstenfestival Den Bosch
Den Bosch heeft met Shine Bosch
Arts Festival een nieuw multidisci
plinair kunstenfestival. Van 7 t/m
17 mei staat het Paleiskwartier in
het teken van beeldende kunst, in
stallaties, architectuur, muziek en
film. Het festival is geïnspireerd op
het drieluik Tuin der lusten van
Jheronimus Bosch. Tegenover
aardse verleidingen en duivelse
dromen staat serene bezinning.
Het hoge reflecteert het lage, het
lage het hoge met als verwarrende
vraag wat hoog en laag is. Wat te
denken van de uit duizenden rollen
plakband gebouwde, door bezoe
kers te beklimmen monumentale
labyrintische installatie Tape van
het internationale kunstcollectief
Numen? Speelobject? Kunst? Het
oordeel is aan de bezoeker.
Filmliefhebbers worden niet ver
geten met een filmprogramma dat
draait om hemel, hel en verleiding.
Geen betere film in dat kader dan
Murnaus Faust uit 1926, over de
tragische alchemist die zijn ziel
verkoopt aan de duivel. De zwij
gende film wordt vertoond met live
muziek van filmjournalist en

soundperformer Kevin Toma. Dat
in horrorfilms de hel nooit ver weg
is, is te zien in een programma van
Jan Doense, die als Mister Horror
trailers en clips van exploitatie- en
horrorfilms presenteert. Daan
Roovers, hoofdredacteur van
Filosofie Magazine, gaat met film
fragmenten in op het mensbeeld in
Erasmus’ Lof der zotheid. Hoe
(on)wijs zijn wij? Mediapriester
Antoine Bodar praat in een talk
show over de films die hem in de
hemel of de hel brachten. Regisseur

FAUST

Erik van Schaaik geeft onder de ti
tel ‘Hieronymus: Work in Progress’
een inkijkje in zijn multimediale
filmproject Hieronymus. Hoe ga je
als maker om met feiten, historie
en fictie? Ten slotte zijn er doorlo
pend voorstellingen van documen
taires en korte en lange films in de
Drôhme filmlounge. Ook staan er
installaties op het festivalterrein, is
er een kunstbioscoopje en is Solar
Cinema, de mobiele bioscoop op
zonne-energie, aanwezig.		
BOSCHSHINE.NL
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Geen zigeunerjongetje met traan
In het weekend van 30 en 31 mei
wordt in Tilburg voor de negen
tiende keer het International Gipsy
Festival gehouden. Cinecitta par
ticipeert in het festival, dat met
een muziek- en filmfestival de
kennis van de Roma- en Sinticultuur wil vergroten. Op het pro
gramma staat onder meer What
David Sees (Jaap de Ruig). De do
cumentaire doet verslag van de ja
renlange betrokkenheid van de
maker bij de Roma-cultuur in
Roemenië. Hij raakte bevriend met
een Roma-jongen, die hij een ca
mera gaf om zijn leven te fotogra
feren. Het heeft zesduizend foto’s
opgeleverd. What David Sees gaat
over de Roma-cultuur, maar laat
ook de moeilijkheden zien waarte
gen buitenstaander De Ruig aan
liep bij de Roma’s. De maker is

aanwezig op het festival. Ook te
zien is From the Heart of Odessa
(André Schreuders). De film neemt
de kijker mee naar het Odessa van
de vervallen achterbuurten, waar
de wodka rijkelijk vloeit, maar ook
muziek te horen is. De film volgt de
Amsterdamse muzikant Alec

Yasujiro Ozu Good Morning zo 24
mei | Late Autumn zo 31 mei
4 Louis Hartlooper Complex

Equinox Flower do 28 mei, 20.30 | zo
31 mei, 16.15

Veendam

4 Filmhuis Movie W
Generaal Foulkesweg 42a (‘t Venster) | moview.nl | Aanvang: 20.30

Veenendaal
4 Filmhuis Veenendaal
Kees Stipplein 72 (Spectrum) |
Alleen info 0318-582 669 | filmhuisveenendaal.nl

Selma za 2 en wo 13 mei, 20.00 | zo
10 mei, 14.30 | Still Alice za 16 mei,
20.00 | zo 24 mei, 14.30 | Wild za 9
mei, 20.00 | zo 17 mei, 14.30

Venlo
4 Filmtheater De Nieuwe Scene
Nieuwstraat 13 | 077‑351 8183 |
nieuwescene.nl

Birdman do 28 mei t/m wo 3 jun | Ik
ben Alice do 14 t/m wo 20 mei (regisseur aanwezig) | Loin des Hommes
do 30 apr t/m wo 13 mei | Miss Julie
do 30 apr t/m wo 6 mei | A Most Violent Year do 7 t/m wo 20 mei | Sergio Herman, Fucking Perfect do 14
t/m za 23 mei en ma 25 t/m wo 3 jun
| Suite Française do 14 t/m wo 20
mei | Still Alice do 21 t/m za 23 mei
en ma 25 t/m wo 3 jun | Timbuktu do
28 mei t/m wo 3 jun | Walesa do 14
t/m za 23 mei en ma 25 t/m wo 3 jun
| Wild do 30 apr t/m wo 13 mei

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

Le meraviglie do 7 mei, 20.30 | zo 10
mei, 16.15 | A Pigeon Sat on a Branch
Reflecting on Existence do 14 mei,
20.30 | zo 17 mei, 16.15 | Still Alice do 21 mei, 20.30 | zo 24 mei, 16.15
| (Mini) Retrospectief Yasujiro Ozu

CINECITTA.NL

FROM THE HEART OF ODESSA

Vlissingen

The Imitation Game ma 11 mei | My
Old Lady ma 18 mei | Selma di 26 mei

Kopyt, die terug in zijn geboorte
stad op zoek gaat naar muzikanten
voor een groot optreden. From the
Heart of Odessa ademt de sfeer van
de eeuwenoude smeltkroes die de
havenstad Odessa is. Ook Alec
Kopyt is aanwezig op het festival.

24 mei, 14.00 | Sergio Herman, Fucking Perfect vr 15 mei, 17.00 | za 16
mei, 18.30 | ma 18 mei, 20.30 | St.
Vincent vr 8 mei, 17.00 | za 9 mei,
21.00 | di 12 mei, 14.30 | wo 13 mei,
20.30 | Still Alice do 28 en zo 31 mei,
20.30 | za 30 mei, 21.00 | Turist za
23 mei, 21.00 | wo 27 mei, 20.30 |
Vandaag kopen wij een vliegtuig wo
20 mei, 20.00 | zo 24 mei, 20.30 |
Wild do 14 en vr 15 mei, 20.30 | za 16
mei, 21.00 | di 19 mei, 14.30

Zaltbommel
4 Filmtheater Cinemaarten
In Theater de Poorterij Nieuwstraat 2 | Reserveren via e-mail
cinemaarten@planet.nl | Aanvang:
20.15
Birdman di 26 mei | Dear White People di 5 mei | Loin des hommes di 12
mei | Still Alice di 19 mei

Zwolle

Zevenaar

4 Filmtheater Fraterhuis
Blijmarkt 25 | Reserveren via website | filmtheaterfraterhuis.nl

4 Filmhuis Zevenaar
Wittenburgstr 14 | 0316-331 527 |
Reserveringen 0316-344 250 (na
19.15) | filmhuiszevenaar.nl

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

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

wo 27 mei | Zurich do 30 apr t/m zo 3
mei, di 5, do 7 (met nagesprek) t/m
ma 11, wo 13 en vr 15 t/m zo 17 mei |
Film & Psychiatrie Zurich zo 17 mei

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

Wageningen
Equinox Flower zo 31 mei | Le meraviglie vr 22, zo 24, di 26 en za 30 mei
| A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence za 9, ma 11, wo 13,
vr 15 en di 19 mei | Sergio Herman,
Fucking Perfect vr 8, di 12, do 14, za
16, ma 18 en wo 20 mei | The Tribe do
7, zo 10 en zo 17 mei | Verlies niet de
moed za 2 en zo 3 mei | Walesa, Man
of Hope wo 6 mei | Wild do 21, za 23,
ma 25, wo 27, do 28 en vr 29 mei

Weesp
4 Theater City Of Wesopa
Herengracht 23 | 0294-458 093 |
wesopa.nl | Aanvang: 20.00

Il capitale umano do 7 mei | Michiel
de Ruyter do 30 apr en zo 3 mei |
Torn do 21 mei

Winterswijk
4 Filmhuis/Servicetheater
Skopein

Meddosestr 4-8 | 054-352 1515 |
filmhuiswinterswijk.nl | Aanvang:
21.00
The Good Lie di 19 mei, 21.00 | A
Most Violent Year di 26 mei, 21.00

Woerden
4 AnnexCinema
Rosmolenlaan 1 | 0348-436 510 |
annexcinema.nl

Im Labyrinth des Schweigens do
30 apr | Jimi: All is by My Side di 19
mei | Mad Max: Fury Road do 14 mei
| De Masters do 21 mei | Ventoux do
14 mei

Zaandam
4 Filmtheater De Fabriek
Jan Sijbrandsteeg 12 | 075‑631 1993
| Reserveren via belbios | de-fabriek.nl

American Sniper do 14 mei (met inleiding) | Ben Ali Libi: Goochelaar do
30 apr (regisseur aanwezig) | Boychoir do 30 apr t/m ma 4 mei, wo 6,
vr 8 t/m zo 10 en di 12 mei | Erbarme dich zo 3, do 7, wo 13, di 19 en ma
25 mei | Foxcatcher vr 22 t/m zo 24
en di 26 mei | Inherent Vice vr 1, za 2
en wo 6 mei | A Most Violent Year do
21 t/m ma 25 en wo 27 mei | Still Alice vr 1 t/m zo 3, di 5, vr 8 t/m ma 11, vr
15 t/m zo 17 en di 19 mei | Turist do 14
t/m ma 18, wo 20 t/m zo 24 en di 26
mei | Verlies niet de moed zo 3 en ma
4 mei | Wild do 7 t/m 10, di 12, do 14
t/m ma 18, wo 20, vr 22 t/m zo 24 en

Neïl Beloufa bij Stroom
Stroom Den Haag presenteert 26
april t/m 21 juni de tentoonstelling
Counting on People van Neïl
Beloufa. De bezoeker wordt mee
genomen langs films zoals Data for
Desire, Vengeance en Home Is
Whenever I’m With You waarin de
grenzen tussen realiteit en fictie
troebel zijn en onderwerpen als
buitenaards leven, terrorisme,
liefde en wereldpolitiek worden
verkend. Beloufa verbeeldt de toe
nemende rationalisering en digita
lisering van onze samenleving in
een stijl die verwijst naar Holly
wood-films, tv-series of reclames.
Als in de beste sciencefiction toont

ADVERTORIAL

deze kunstenaar een wereld die
met één been in de onze staat en
met een ander ver in de toekomst.
Het is een wereld waarin we ver
slaafd zijn aan big data en algorit
mes en niet meer durven te reke
nen op onze intuïtie of medemens.
WWW.STROOM.NL
HOME IS WHENEVER I’M WITH YOU

Bon Dieu! di 19 mei, 14.30 | za 16 mei,
20.15 | Boychoir zo 31 mei, 14.30 |
vr 29 en za 30 mei, 20.15 | Eeuwige erfenis do 14 mei, 14.30 | Keep on
Keepin’ On vr 22 en di 26 mei, 20.15 |
Loin des hommes do 28 en zo 31 mei,
20.15 | Michiel de Ruyter wo 13 mei,
14.30 | vr 1, zo 3, wo 6, za 9 en ma
11 mei, 20.15 | Sergio Herman, Fucking Perfect wo 20 mei, 14.30 | zo
17 mei, 20.15 | Still Alice di 19 mei,
10.30 | ma 18, do 21, vr 22 en wo 27
mei, 14.30 | vr 15, ma 18 t/m do 21
en zo 24 mei, 20.15 | Suite Francaise di 5 mei, 10.30 | vr 1 mei, 14.30 |
za 2, ma 4 en di 5 mei, 20.15 | Wadjda do 14 mei, 20.15 | Walesa, Man
of Hope ma 11 mei, 14.30 | do 7, vr 8,
zo 10 en di 12 mei, 20.15 | Walking on
Sunshine wo 13 mei, 22.00 | Wild di
26 mei, 10.30 | ma 25, di 26, do 28 en
vr 29 mei, 14.30 | za 23, ma 25 en wo
27 mei, 20.15

Zierikzee
4 Filmtheater Zierikzee
Korte Nobelstraat 37-39 | 0111-411
223 | fizi.nl

Selma vr 1 en zo 3 mei, 20.00 | Zurich
za 2 en ma 4 mei, 20.00

Zoetermeer
4 Fth Cine Utopia/bioscoop
Utopolis

Oostwaarts 70 | 079-330 0366 |
cine-utopiazoetermeer.nl

Foxcatcher di 26 mei, 20.00 | Naar
de boeren di 5 mei, 13.30 | Open Up
to Me di 2 jun, 20.00 | Selma (met
inleiding) di 19 mei, 20.00 | Keuzefilm di 12, 20.00 (zie website)

Zutphen
4 Filmtheater Luxor
Houtmarkt 64 | 0575‑513 750 |
luxorzutphen.nl

Alphabet za 23 mei, 16.30 | Atlantic
zo 17 en di 19 mei, 20.30 | The Baby
ma 4 mei, 20.30 | Le grand cahier do
7, vr 8 en ma 11 mei, 20.30 | za 9 mei,
18.30 | Les Héritiers zo 10 en di 12
mei, 20.30 | The Imitation Game vr
1 en zo 3 mei, 20.30 | za 2 mei, 17.00
| di 5 mei, 14.30 | Inherent Vice vr
1 mei, 16.00 | za 2 mei, 20.30 | zo 3
mei, 10.30 | di 5 mei, 20.00 | Loin des
hommes vr 29 mei, 20.30 | zo 31 mei,
16.00 | The Look of Silence vr 22 en
ma 25 mei, 20.30 | za 23 mei, 19.00
| zo 24 mei, 17.00 | Microbirth vr 29
mei, 17.00 | Het nieuwe Rijksmuseum zo 3 mei, 17.00 | wo 6 mei, 20.30
| Phoenix za 30 mei, 18.30 | The Second Best Marigold Hotel do 21 en di
26 mei, 20.30 | vr 22 mei, 17.00 | zo

De clichématige
thematiek die het
gezonde dorpsleven contrasteert
met de ziekmakende stad wordt
verlevendigd door
de, naar Japanse
begrippen, wonderlijk extraverte
familieleden bij
wie de astmatische Anna komt
revalideren. Ik zou
op weinig plekken
liever wonen dan
in het hippieachtige interieur van
hun schijnbaar
zelf getimmerde
woning.
11111
Kees Driessen over When
Marnie Was There in de
Filmkrant

Atlantic. vr 22 en za 23 mei, 19.00 |
ma 25 mei, 19.45 | wo 27 mei, 14.00
| Charlie’s Country do 28 mei en di
2 jun, 19.45 | vr 29 mei, 21.15 | za 30
mei, 20.15 | zo 31 mei, 16.30 | ma 1
jun en wo 3 jun, 14.00 | Citizenfour
vr 29 mei, 16.00 | zo 31 mei, 19.30 |
di 2 jun, 14.00 | The Dark Horse do 7,
wo 13 en di 19 mei, 19.45 | vr 8, za 9,
vr 15 en za 16 mei, 19.00 | zo 10 en zo
17 mei, 19.30 | ma 11, ma 18 en wo 20
mei, 14.00 | Durak (The Fool) do 14
mei, 16.30 | vr 15 en za 16 mei, 21.30
| ma 18 mei, 19.45 | Elephant Song vr
1 en za 2 mei, 21.30 | ma 4 mei, 16.30
| La Famille Bélier do 30 apr, 14.30
| vr 1 mei, 13.30 | za 2 mei, 14.00 | zo
3 mei, 12.00 | di 5 mei, 19.45 | wo 6
mei, 16.30 | Far From The Madding
Crowd do 7 en wo 13 mei, 20.30 | vr
8, za 9, vr 22 en za 23 mei, 21.15 | zo
10 en zo 17 mei, 17.00 | ma 11, do 14,
wo 20, do 21 en wo 27 mei en ma 1
jun, 19.45 | di 12, ma 18 en di 19 mei
en wo 3 jun, 14.30 | vr 15 en za 16 mei,
18.45 | zo 24 mei, 19.30 | ma 25 mei,
16.00 | vr 29 en za 30 mei, 16.30 | zo
31 mei, 11.15 | Les Héritiers do 30 apr
en wo 6 mei, 19.45 | vr 1 en za 2 mei,
19.30 | zo 3 mei, 16.30 | Ik ben Alice vr 22 mei, 16.00 | zo 24 mei, 16.30
| di 26 mei, 14.00 | The Kidnapping
Of Michel Houellebecq vr 8 en zo 10
mei, 16.30 | ma 11 mei, 20.30 | di 12
mei, 14.00 | Im Labyrinth Des Schweigens do 30 apr, ma 4 en wo 6
mei, 20.30 | vr 1 en za 2 mei, 18.45 |
zo 3 mei, 17.00 | di 5 mei, 14.00 | do
7 mei, 16.30 | vr 8 en za 9 mei, 21.30
| zo 10 mei, 20.00 | di 2 mei, 19.45 |
wo 13 mei, 14.30 | The Look Of Silence vr 1 mei, 16.00 | zo 3 mei, 19.30 | di
5 mei, 16.30 | Schneider vs. Bax do
28 mei, 14.30 en 21.00 | vr 29 mei,
13.30 en 19.30 | za 30 mei, 19.30
| zo 31 mei, 12.00 en 20.00 | ma 1
jun, 21.00 | di 2 jun, 18.30 | wo 3 jun,
20.30 | Selma za 9 mei, 16.30 | zo 10
en zo 24 mei, 11.15 | wo 13 mei, 14.00
| vr 15 mei, 13.30 | Sergio Herman,
Fucking Perfect do 21 mei, 14.00 |
vr 22 mei, 16.30 | zo 24 mei, 12.00 |
di 26 mei, 19.00 | Still Alice vr 1 mei,
14.00 | za 2, zo 10, ma 11, do 21, zo 24
en wo 27 mei, 14.30 | zo 3 en zo 17
mei, 11.15 | ma 4 mei, 21.00 | vr 8 en
za 9 mei, 19.15 | di 12, di 19 en di 26
mei, 20.30 | do 14 mei, 16.00 | vr 15,
za 16 en za 23 mei, 16.30 | vr 22 mei,
13.30 | Ventoux do 14, ma 18, wo 20,
do 21, ma 25 en wo 27 mei en di 2
jun, 20.30 | vr 15, vr 22 en do 28 mei,
14.00 | vr 15 en za 16 mei, 21.15 | zo 17,
wo 20, di 26 en zo 31 mei en ma 1 jun,
14.30 | zo 17 mei, 20.00 | di 19 mei
en wo 3 jun, 18.30 | vr 22 en za 23
mei, 19.15 | zo 24 mei, 17.00 | vr 29 en
za 30 mei, 21.30 | Walesa - Man Of
Hope vr 22 en za 23 mei, 21.00 | zo 24
mei, 20.00 | ma 25 mei, 16.30 | di 26
mei, 19.45 | Wild do 30 apr, 14.00 | vr
1 en za 2 mei, 21.15 | zo 3 mei, 20.00
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Bussum

Amsterdam

4 Filmhuis Bussum

4 Het Ketelhuis
Nog te zien Bears 6+ | De Boskampi’s 6+ | Home 6+ | Kidnep 6+ | Shaun
het schaap 4+

Apeldoorn
4 Filmtheater/Podium Gigant
Bears 6+ vr 1 t/m zo 31 mei | Piepkuikens 6+ za 2 t/m zo 17 mei

Arnhem
4 Focus Filmtheater
Nog te zien Molletje en zijn vriendjes
4+ | Piepkuikens 6+ | Peuterochtend
Pim & Pom: Het grote avontuur 3+ di
19 en wo 20 mei, 9.45

4 Filmhuis Lumen
Mees Kees op de planken 6+ vanaf
do 30 apr | Molletje en zijn vriendjes
4+ vanaf do 30 apr | IDFA Junior on
Tour do 7 mei

Den Haag

Atlantic. is net zo
goed een film over
de hoop op iets
beters als een film
over de zee. Fettahs motief is, net
als Van Ewijks geslaagde tweede
film, eigenlijk
vooral poëtisch:
de vrijheid, de
liefde, de schittering over de watervlakte.
11111
Barend de Voogd in de
Filmkrant

4 Filmhuis Den Haag

NRC Handelsblad

Coen van Zwol

De Filmkrant

nu.nl

Algemeen Dagblad

4 Filmhuis De Keizer

Ab Zagt

Deventer

4 Chassé Cinema

André Nientied

Breda

André Waardenburg

In de meivakantie worden in Filmhuis Den Haag elke dag kinderfilms
vertoond

NRC Handelsblad

Big Hero 6 6+ wo 6 mei, 14.30 | Jack
bestelt een broertje 6+ ma 4 mei,
14.30 | Piepkuikens 6+ zo 24 mei,
15.30 | Shaun het schaap: de film 4+
vr 29 mei, 14.30 | zo 31 mei, 11.00

Delft

de Volkskrant

4 Fth CineBergen/Zwarte Schuur

Mees Kees op de planken 6+ za 2,
zo 3, za 9 en zo 10 mei, 13.30 | wo 6
mei, 14.45 | vr 8 mei, 16.00 | Piepkuikens 6+ za 16, zo 17, za 23, za 30 en
zo 31 mei, 13.30 | ma 25 mei, 16.00
| Shaun het schaap 4+ vr 15 mei,
15.45 | za 16, zo 17, za 23, za 30 en zo
31 mei, 13.00 | wo 20 en wo 27 mei,
14.30 | vr 22 mei, 18.45 | zo 24 mei,
16.00 | Wiplala 6+ vr 1 mei, 16.00 | za
2, zo 3, za 9 en zo 10 mei, 13.00 | wo
13 mei, 14.45

Floortje Smit

Bergen

NRC Handelsblad

Cinema.nl/VPRO

Het Parool

de Volkskrant

Gerhard Busch

Overzicht van vertoningen
van kinder‑ en jeugdfilms in
de Nederlandse filmtheaters
en filmhuizen. Adressen van
de betreffende theaters zijn

bibliotheek
Wiplala 6+ wo 20 mei, 15.00

Dana Linssen

Jeugdfilm

Jos van der Burg

| Klassieker Tokyo Story vr 15 mei,
16.00 | zo 17 mei, 16.30 | di 19 mei,
14.00 | Café Zinnema De Nacht Van
De Wansmaak Has Risen From The
Grave za 30 mei, 22.30

Bor Beekman

| di 5 mei, 20.30 | Woman in Gold do
28 mei en ma 1 jun, 18.45 | vr 29 mei,
14.00 en 19.00 | za 30 mei, 18.00 | zo
31 mei, 17.00 | di 2 jun, 14.30 | wo 3
jun, 19.45 | Verwacht Hungry Hearts
| The King’s Gardens | Nature 3D |
Taxi Teheran | Testament of Youth

4 Het nieuwe filmhuis/De nieuwe

De Groene Amsterdammer

DEBALIE.NL

Almere

Gawie Keyser

AJAMI

gagement. Een dag later is er een
groot debat over de positie van
kunstenaars in het conflict. Moet
hij een economische en culturele
boycot van Israël steunen? Er zijn
ook films te zien, waaronder een
documentaire over de in 2011 ver
moorde theatermaker Juliano
Mer-Khamis, oprichter van het
Freedom Theatre in het Palestijnse
vluchtelingenkamp in Jenin. Op
het programma staat ook de socia
le rollercoaster Ajami (Yaron Shani
en Scandar Copti, 2009). De
speelfilm speelt zich af in de
smeltkroes van joden, christenen
en moslims in de wijk Ajami in
Jaffa. Geen gezellig multicultureel
samenleven, maar leven op het
scherp van de snede in een verwar
rende wereld vol culturele en etni
sche verschillen. Ajami, dat eerder
in Nederland te zien is geweest,
won zeven Israëlische Gouden
Kalveren. Ook kreeg de film een
Oscarnominatie voor beste
buitenlandse film. De makers zijn
aanwezig op de conferentie.

Trouw

Amsterdam gaat het van 29 april
t/m 1 mei op de conferentie What’s
Art Got to Do with it? over de rol
van kunstenaars in dit conflict.
Wat kan kunst betekenen in deze
hevig gepolitiseerde strijd? Kan
het meer zijn dan preken voor ei
gen parochie? En hoe serieus moe
ten we geëngageerde Israëlische en
Palestijnse kunst nemen als ze
wordt gefinancierd door de over
heden in het conflict? De vragen
komen aan bod in debatten, maar
ook in film, dans, theater en litera
tuur. De Israëlische schrijfster
Ronit Matalon opent de conferen
tie met een lezing over literair en

Belinda van de Graaf

Het is een oude, maar altijd actuele
discussie: wat is de rol van de kun
stenaar in de wereld? Moet hij zich
terugtrekken in splendid isolation
of zich in de wereld storten en zich
uitspreken over brandende poli
tiek-morele kwesties? De schrij
vers Günter Grass en Harry
Mulisch, om er twee te noemen,
deden het laatste, maar de
Nederlandse wereld van kunst en
literatuur heeft vooral een traditie
van politieke afzijdigheid. Aan
controversiële kwesties, zoals het
Israëlisch-Palestijnse conflict,
branden kunstenaars en schrijvers
zich liever niet. In De Balie in

Dancing in Jaffa 9+ zo 24, wo 27 en
zo 31 mei, 14.30 | Molletje en zijn
vriendjes 4+ zo 3, ma 4, wo 6, do 7, vr
8, zo 10, wo 13, zo 17, wo 20, zo 24, wo
27 en zo 31 mei, 14.15 | Piepkuikens
6+ zo 3, ma 4, wo 6, do 7, vr 8, zo 10
en wo 13 mei, 14.30

Ronald Rovers

Wat moeten kunstenaars doen?

te vinden in het eerste deel
van deze agendarubriek.

Atlantic.				
11111 111231 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
Avengers: Age of Ultron				 11111 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111
Big Game				
11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
Bloed, zweet en tranen 				 11111 11111 11111 112311 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
De Boskampi’s				
11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
Le dernier coup de marteau				 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
Les combattants				
11111 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111
Ex machina 				 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
Frank				
11111 11111 11111 11111 11111 111123 11111 11111 11111 111231 11111 11111
La famille Bélier 				 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
Hungry Hearts				
11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
Les héritiers				
11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
Im Labyrinth des Schweigens 				 11111 111231 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111
It Follows				
11111 11111 11111 11111 11111 111123 11111 11111 11111 11111 11111 11111
Jimi: All Is by My Side				 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
Kurt Cobain: Montage of Heck				 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
Lilting				
11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
Lost River				
11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 112311 11111 111231 11111 11111
The Look of Silence				 11111 11111 11111 111123 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
Mange tes morts				 11111 11111 11111 111231 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111
Next Goal Wins 				 11111 11111 111231 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111
De ontsnapping				
11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
O apóstolo				
11111 11111		
11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111
Phoenix 				
11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
When Marnie Was There 				 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 111231 11111 111231 11111 11111
is zeer goed |

is goed |

is redelijk |

is matig |

is slecht |

is zeer slecht |

is niet gezien

53

DE FILMKRANT 
#376 MEI 2015

Oberhausen in Eindhoven

Schiedam
4 Wenneker Cinema

In Nederland hebben we sinds een
paar jaar met Go Short! een kort
filmfestival, maar de Duitsers heb
ben zo’n festival al sinds 1954,
want toen werd het International
Short Film Festival Oberhausen
opgericht. Bijna alle belangrijke
Europese filmmakers uit de laatste
halve eeuw hebben er hun eerste
korte film(s) vertoond. Dat Wim
Wenders er zijn eerste sigaret
rookte, is alleen belangwekkend
voor Wenders, maar dat Ober
hausen hem stimuleerde om film
maker te worden, zegt veel over het
prestige van het festival. Nu prijst
Wenders al jarenlang alles en ie
dereen de hemel in, maar Roman
Polanski zei hetzelfde over het fes
tival: “Oberhausen was een be
langrijke stap op mijn weg om re
gisseur te worden.” Go Short! kan
nog niet bogen op zulke citaten,
maar wat niet is kan komen.
Grappig is dat in de geschiedenis
van Oberhausen de tijdgeest is te
rug te vinden. Zo was er in 1968
veel commotie over de film
Besonders Wertvoll van Hellmuth
Costard. Daarin levert een spre
kende penis commentaar op de
toenmalige Duitse filmsubsidi
ëringswet. Op last van de openbare

aanklager werd de film uit het pro
gramma geschrapt, waarna uit
protest veel Duitse filmmakers hun
films terugtrokken. (De Turkse
filmmakers die vorige maand uit
protest tegen het verbod van een
documentaire over Koerdische
strijders hun films terugtrokken
van het filmfestival in Istanbul
staan in een traditie.) De belang
stelling in Nederland voor het fes
tival in Oberhausen is de laatste ja
ren ten onrechte sterk afgenomen.
Misschien dat PlazaFutura/Natlab
in Eindhoven de interesse weer kan
aanwakkeren. Het filmtheater ver
toont 6 en 7 mei een selectie van
het festival. Te zien zijn films uit
het Duitse competitieprogramma,
uit het programma Artist Film &
Video en uit MuVi (muziek- en vi
deocompetitie).

Jack bestelt een broertje 6+ zo 3,
do 7 en wo 13 mei, 14.00 | ma 4, wo
6, vr 8, za 9 en zo 10 mei, 14.30 | Het
lied van de zee 6+ zo 3, do 7 en wo 13
mei, 14.30 | ma 4, wo 6 en zo 10 mei,
14.00 | Piepkuikens 6+ wo 20 en wo
27 mei, 14.30

bestelt een broertje 6+ zo 3 mei,
14.00

4 Filmhuis/Gruitpoort
Mees Kees op de planken 6+ do 7, vr
8, do 14 en vr 15 mei, 14.00

BESONDERES WERTVOLL

Purmerend
4 Filmhuis Purmerend
Jack bestelt een broertje 6+ zo 17
mei, 13.30 | Paddington 6+ di 5 mei,
13.30

Roermond
4 ECI Cultuurfabriek

Gouda
4 Filmhuis
Lied van de zee 6+ zo 3, wo 6 en zo 10
mei, 13.30

Rotterdam
4 Lantaren Venster
Deze maand te zien Kidnep 6+ | Molletje en zijn vriendjes 4+ | Shaun het
schaap: de film 4+

4 Filmtheater Fanfare

Jack bestelt een broertje 6+ vr 1
mei, 16.00

Utrecht
4 ’t Hoogt
De drie rovers 5+ vanaf do 23 mei |
Nog te zien Molletje en zijn vriendjes
4+ Piepkuikens 6+

Veendam
4 Filmhuis vanBeresteyn

Im Labyrinth des
Schweigens
brengt een hommage aan de vastberadenheid van
de mensen die het
zwijgen over
Auschwitz doorbraken. Jammer
dat de makers het
historische verhaal niet genoeg
vonden en de film
hebben opgepept
met melodrama
11111
Jos van der Burg in de
Filmkrant

Boychoir 8+ zo 17 mei, 14.00 | Jack

Pim & Pom 4+ wo 6 mei, 14.00

Zaandam
4 Filmtheater De Fabriek
Sawsans geheime missie 9+ zo 3, do
7, zo 10, zo 17 en zo 24 mei

Zevenaar
4 Filmhuis Zevenaar
Jack bestelt een broertje 6+ do 7, vr
8 en zo 10 mei 14.30 | Het lied van de
zee 6+ zo 17 mei, 10.30 | vr 15 mei,
15.00 | Paddington 6+ zo 3, di 5 en
wo 6 mei, 14.30 | Winnie de Poeh 4+
vr 15 mei, 10.30 | Wiplala 6+ za 16 en
zo 17 mei, 15.00

Zutphen
4 Filmtheater Luxor
Koning van Katoren 10+ zo 3 en wo
6 mei, 14.00 | Kruistocht in spijkerbroek 10+ zo 10 en wo 13 mei, 14.00

Zwolle
4 Filmtheater Fraterhuis
Bears 6+ vr 1 en za 2 mei, 16.30 | zo 3
mei, 14.30 | ma 4 t/m vr 8 mei, 16.00
| za 9, do 14, zo 24, ma 25 en zo 31
mei, 14.00 | zo 10 en zo 17, 12.00 | za
16, za 23 en za 30 mei, 15.45 | Kidnep 6+ za 2 en za 9 mei, 16.00 | zo 3,
ma 5, wo 6, do 7, vr 8, zo 10 en zo 11
mei, 14.00 | Shaun Het Schaap: De
Film 6+ ma 4 t/m za 9, do 14 en ma
25 mei, 13.30

Wat is er voor no
dig om je wraak
zuchtigste fanta
sieën ten uitvoer
te brengen? Een
overspelige echt
genoot? Een aso
ciale medeweg
gebruiker? De zo
veelste parkeer
bon? Wild Tales is een zwartkomi
sche thriller van de Argentijn
Damián Szifrón, die geselecteerd
werd voor de competitie van het
Cannes Film Festival 2014. “Aan
de soepele manier waarop klassen
verschillen, corruptie en bureau
cratie een rol spelen, merk je Szi
fróns betrokkenheid en de behoef
te om een caleidoscopische im
pressie te geven van dat schitte
rende land daar dicht bij de Zuid
pool, waar het geduld zo langza
merhand op is”, schreef de Film
krant. Ter gelegenheid van de
home entertainmentrelease stelt
Twin Pics vijf dvd’s van Wild Tales
beschikbaar voor lezers van de
Filmkrant.

Coming Home

Cineast Zhang
Yimou (Ju Dou,
Curse of the
Golden Flower,
Hero) vertelt het
verhaal van de
Chinese dissident
Lu Yanshi, een
intellectueel die
ten tijde van de Culturele Revolutie
naar een werkkamp wordt ge
stuurd en zo van zijn gezin wordt
gescheiden. Twintig jaar later ver
loopt de thuiskomst moeizaam
omdat zijn vrouw (Gong Li) aan
geheugenverlies lijdt en hem niet
langer herkent. “Echo’s uit David

Leans Brief Encounter klinken door
in Coming Home, Zhang Yimous
bitterzoete afrekening met de
trauma’s van de Culturele Revo
lutie”, schreef de Filmkrant. “Voor
degelijk Chinees drama kunnen we
nog steeds niet om de oude heer
Zhang (inmiddels 63) heen. En dat
is helemaal geen straf, getuige
Coming Home.” Ter gelegenheid
van de home entertainmentrelease
stelt Twin Pics vijf dvd’s van
Coming Home beschikbaar voor
lezers van de Filmkrant.

De Collectie

Opnieuw worden onder de verza
melnaam De Collectie vijf recente
kwaliteitsfilms samengebracht in
één niet te versmaden DVD-box.
Dit keer naast twee Nederlandse
titels – Alex van Warmerdams
Borgman en Nanouk Leopolds
Boven is het stil – het op Oscar
Wildes gelijknamige sprookje ge
ïnspireerde sociale drama The
Selfish Giant van Clio Barnard, de
documentaire Dancing Dreams: In
the Footsteps of Pina Bausch van
Anne Linsel en Rainer Hoffmann
en de betoverende animatiefilm
Kerity, het geheim van Eléonore van
Dominique Monféry. Twin Pics
stelt voor lezers van de Filmkrant
vijf exemplaren van deze nieuwe
aflevering van De Collectie be
schikbaar.

Interesse?

Stuur een email met naam en adres
naar info@filmkrant.nl en geef
daarin aan voor welke actie u be
langstelling hebt. N.B. Slechts één
actie per inzender en wie het eerst
komt, die het eerst maalt. Deze
actie loopt tot 4 juni. Winnaars
ontvangen bericht en over de uit
slag kan niet gecorrespondeerd
worden.

ILM

KRA

r

DE F

LEES HETG!
VANDAA

Nederlands Fonds voor de Film.

Oudenbosch

4 Filmhuis Artishock

Wild Tales

hoe verzin
je het?
hoe verkoop
je het?

Mijn mama is in Amerika en ze heeft
Buffalo Bill ontmoet 6+ za 2 en wo 6
mei, 15.00

Soest

Lezersacties in mei

IEDEREEN!
KAN HET

Doetinchem

NATLAB.NL

Big Hero 6 6+ vr 1 t/m wo 6 mei,
15.00 | Paddington 6+ do 7 t/m zo 10
mei, 15.00
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Boeken
Fantasia of Color in Early Cinema

EEN VISUELE
OVERDOSIS
De filmstills uit het boek Fantasia of Color in
Early Cinema zijn echte kijkplaatjes waaraan je
je, zoals Martin Scorsese in zijn voorwoord
terecht opmerkt, uren kunt vergapen. Het blijkt
maar weer eens dat de vroege cinema helemaal
niet primitief was, maar juist uitblonk in
experimenteerdrift en fantasievol kleur
DOOR ANDRÉ WAARDENBURG
gebruik.
Het prachtige plaatjesboek Fantasia of Color in Early
Cinema doet met de bijna tweehonderd filmstills die

op groot formaat zijn afgedrukt hetzelfde als de vroege
films waaruit ze afkomstig zijn: de kijker overrompe
len met een ongeëvenaarde kleurenpracht. Ze komen
grotendeels uit de vele feeërieke films die filmmuseum
EYE in zijn collectie heeft. Een ander deel is afkomstig
uit destijds zeer populaire dansfilms, waarbij de gewa
den van de danseressen prachtig ingekleurd werden.
EYE en voorganger Filmmuseum hameren al decen
nia op het belang van het in kleur conserveren en res
taureren van het vroege filmische erfgoed dat veelal in
kleur gemaakt is. Dat was en is weliswaar kostbaarder

LA POULE AUX OEUFS D’OR

dan het maken van een zwart-witkopie, wat de mees
te filmarchieven indertijd deden, maar weerspiegelt
daarmee wel beter de gangbare praktijk van die tijd.
Kleur was tussen 1895 en 1915 (en later ook nog) een
toegevoegde waarde, een ‘special effect’ waarvoor toe
schouwers graag naar de bioscoop kwamen. Er werden
verschillende technieken gebruikt, die uiteenlopen van
het met de hand inkleuren van 35mm-filmbeeldjes tot
het semi-mechanische stencilling.

Attractie

Het idee voor het boek komt van filmhistoricus Tom
Gunning die in een van de vier begeleidende essays in
Fantasia of Color vertelt hoe hij als kind nachtmerries
kreeg door het kijken naar een plaatje uit de Duitse ex
pressionistische klassieker Das Cabinet des Dr. Caligari
(1920). Dus waarom niet een boek maken met illustraties
uit de allervroegste filmperiode? Al was het maar om aan
leken te laten zien dat deze vroege cinema niet primitief
was, maar juist uitblonk in experimenteerdrift en fanta
sievol kleurgebruik. Het feit dat de meeste films uit de
eerste drie decennia van de filmgeschiedenis überhaupt
in kleur zijn, is bovendien niet zo heel bekend.
EYE-conservator Giovanna Fossati organiseerde
een weekend binge-kijken in EYE, met naast Gunning
en Fossati zelf nog twee experts: kunstenaar Jonathon
Rosen en kleurspecialist Joshua Yumibe, schrijver
van het boek Moving Color: Early Film, Mass Culture,
Modernism (2012). Het viertal keek in vier dagen onge
veer honderd (korte) films, waarbij zo’n vijfentwintig
honderd snapshots werden gemaakt. Hieruit werden
vervolgens de 197 stills geselecteerd die in het boek af

FILMMUSEUM EYE VERZORGT IN SAMENWERKING MET DE FILMKRANT EEN MIDDAG ROND DE VROEGE KLEURENFILM | EYE-CONSERVATOR GIOVANNA FOSSATI (EEN VAN DE SAMENSTELLERS VAN

Fantasia of Color in Early Cinema) EN FILMKRANTMEDEWERKER ANDRÉ WAARDENBURG VERZORGEN EEN INLEIDING BIJ EEN SPECIAAL SAMENGESTELD PROGRAMMA VAN 60 MINUTEN EN NA
AFLOOP IS ER EEN Q&A | KAARTJES KOSTEN € 5,–, WAARMEE DE BEZOEKER BOVENDIEN € 5,– KORTING KRIJGT OP HET BOEK, DAT NA AFLOOP TE KOOP IS | EYE AMSTERDAM, 31 MEI 13.15 UUR
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Van penseeltje tot sjabloon:
de kleurenprocedés
Inkleuren

Tot ongeveer 1900 werden films met de hand
ingekleurd. In ateliers waar soms wel 220
vrouwen werkten, werd beeldje voor beeldje
met een dun penseeltje verf rechtstreeks
aangebracht op van tevoren geselecteerde
delen van de filmstrook. Soms wel vijf ver
schillende kleuren, een arbeidsintensief
proces.

Tinting & toning

INKLEUREN: LES SIX SOEURS DAINEF

TINTING & TONING: DE MOLENS DIE JUICHEN EN WEENEN

Om het kleuren van films eenvoudiger te
maken, doopte men filmstroken in een
kleurverfbad, waardoor de witgedeeltes een
uniforme kleur kregen en het zwart behou
den bleef. Dat gebeurde meestal niet wille
keurig: een blauw getinte scène betekende
dat het nacht was, groen stond voor bos en
rood voor vlammen.
Toning is hier een variant op, door een
chemische bewerking krijgen juist de don
kere gedeeltes een kleurwaas. Beide kleur
processen konden gecombineerd worden,
met vaak expressief resultaat, zoals te zien in
De molens die juichen en weenen. Het drama
spat eraf.

Stencils/sjablonen
gedrukt staan. Deze scans zijn opnieuw gemaakt, in een
hoge resolutie, van de oorspronkelijke nitraatfilms uit de
kluizen van EYE. Het resultaat is adembenemend, Rosen
noemt het dan ook treffend ‘een visuele overdosis’.
Gunning wijst erop dat het boek heel bewust de
enorme rijkdom van de vroege kleurenfilm wil la
ten zien. Een periode die niet in het teken staat van
realisme maar van het ‘evoceren van een levendige,
sensuele fantasiewereld’. Hun kunstmatigheid was
het hele punt. Kleur was een visuele attractie, en hoe
meer kleur omwille van de kleur zelf, des te beter. Pas
rond 1910 worden de kleuren meer pastelachtig, pre
cies samenvallend met de periode waarin de langere,
narratieve film in opkomst was. Het is een omslagpunt:
de verzadigde kleuren worden zachter omdat ze niet
mogen afleiden van het verhaal – kleur is niet meer do
minant maar dienend. Yumibe: ‘Het fantastieke werd
aangepast aan narratieve doeleinden.’

Omdat films rond 1900 langer werden, werd
met de hand inkleuren te duur. Stencilling
was de oplossing. Met kleine handgemaakte
sjablonen (stencils) kon kleur efficiënter
aangebracht worden. Het is mogelijk alle
genoemde technieken te combineren, met
vaak verbluffend resultaat: zie Les tulipes,
een combinatie van sjablonen en handin
kleuring.

STENCILS/SJABLONEN: LA PEINE DU TALION

ANDRÉ WAARDENBURG

Vulgair

Zowel Gunning als Yumibe gaan in op de verschillende
kleurprocessen waarmee geëxperimenteerd werd (zie ka
dertekst). In haar bijdrage beschrijft Fossati hoe de digi
tale revolutie de archiefwereld blijvend heeft veranderd.
Het levert een mooie paradox op: door digitale restaura
tietechnieken kunnen analoge kleurenfilms nu makkelij
ker en beter in hun oorspronkelijke kleuren worden her
steld, waarbij het idee van oorspronkelijkheid altijd pro
blematisch is. Want wat is het origineel? Een film is per
definitie altijd een kopie, en die kan ingekort, gecensu
reerd of (onherstelbaar) beschadigd zijn. Voor kleuren
geldt bovendien dat niet goed is vast te stellen of en hoe
veel ze in de loop der jaren vervaagd zijn.
Een ander voordeel van de digitalisering is het een
voudiger worden van andere presentatievormen dan
vertoning in een bioscoopzaal. Denk aan online access of
meerschermenprojecties bij tentoonstellingen. Fossati

COMBINATIE VAN SJABLONEN EN HANDINKLEURING: LES TULIPES

wijst er fijntjes op dat een eerdere generatie filmhisto
rici, zoals Jean Mitry, vroege kleurenprocedés vulgair
en weinig verfijnd vond, een zienswijze die de afgelopen
decennia ingrijpend veranderd is. Dertig jaar geleden
hield het Nederlands Filmmuseum een workshop over
kleurgebruik in de vroege film, waarna de belangstelling
van filmhistorici voor deze periode langzaam toenam. Er
volgde veel onderzoek, zie het boek van Yumibe, maar
het simpelweg laten zien van waar het echt over gaat

bleef beperkt tot een enkel kleurenkatern. Nu kan ieder
een wegdromen bij maar liefst 197 kleurrijke en zeer tot
de verbeelding sprekende filmstills. Misschien leiden ze
bij iemand zelfs wel weer tot nachtmerries.
Fantasia of Color in Early Cinema

GIOVANNA

FOSSATI, TOM GUNNING, JONATHON ROSEN & JOSHUA
YUMIBE (RED) | EYE/AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS,
2015 | 288 PAGINA’S | € 34,95 
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Boeken kort
De geheimen van de cinema OVER DE STRUCTUUR
EN BETEKENIS VAN NARRATIEVE FILMS | CHRIS CRAPS |
2014, ACCO | € 24,50
SPELLBOUND

LEKKER GLUREN
EN AFLUISTEREN
Therapie als onderwerp en setting doet het
goed in speelfilms en series, van Hitchcocks
Spellbound tot de geladen spanning en
overdracht tussen Tony Soprano en Dr. Melfi.
Eavesdropping zoomt in op de rol van de
DOOR JANNA REINSMA
therapeut in film en op tv.
Film en psychoanalyse zijn precies even oud. In 1895
hielden de Lumières hun eerste filmvertoningen en
verscheen Studien über Hysterie van Sigmund Freud en
Josef Breuer, dat geldt als de eerste verhandeling over
psychoanalyse.
Het lijkt daarmee misschien alsof ze meteen al voor
elkaar gemaakt waren, maar Freud had aanvankelijk
niet zo’n hoge pet op van film: ‘Filming seems to be
as unavoidable as page-boy haircuts, but I won’t have
myself trimmed that way,’ schreef hij. En het was hem
ernst. Toen filmproducent Samuel Goldwyn (de G van
de Metro-Goldwyn-Mayerstudio’s) hem voor een
verfilming om psychoanalytisch advies vroeg en hem
daarvoor een slordige honderdduizend dollar bood,
sloeg Freud het aanbod af met een eenregelig telegram.
The New York Times kopte op 24 januari 1925 verbaasd:
‘Freud rebuffs Goldwyn: Viennese psychoanalyst is not
interested in motion picture offer’.
De soep werd gelukkig ook weer niet zo heel heet
gegeten. Freud was vooral sceptisch over de moge
lijkheden van film om psychoanalytische ideeën te
verbeelden of te onderzoeken. Toen hij (ruim voor de
boude uitspraak hierboven) in 1907 zijn eerste film zag,
op een dakterras in Rome, schreef hij zijn familie dat hij
‘betoverd’ was geweest.
Het is verbazingwekkend van dit alles kennis te ne
men, in een tijd waarin op het snijvlak tussen film en
klinische psychologie een vruchtbaar, alsmaar uitdij
end interdisciplinair vakgebied is ontstaan. Een tijd ook
waarin we mede dankzij film en tv gewend zijn geraakt
aan termen als ‘het on(der)bewuste’, ‘projectie’ en ‘ver
vreemding’, en therapeuten in film en op tv net zulke

alledaagse en veel geziene personages zijn geworden als
politici of cowboys.
De bundel Eavesdropping richt zich op het perso
nage van de therapeut in film en op tv. Het telt elf bij
dragen van mensen met verschillende expertises, van
psychoanalytici, psychiaters en psychotherapeuten van
allerlei scholen en gezindtes tot filmwetenschappers en
de psychologische filmconsultant van Lars von Trier.
Therapeuten komen doorgaans heftig vertekend en
verknipt in beeld: als bovenmenselijk alwetend enigma,
als geperverteerde mislukkeling en als geld aftrogge
lende zielenknijper, zo barst Andrea Sabbadini los. En
schandalig vaak als iemand die graag erotisch misbruik
maakt van de asymmetrische relatie tussen therapeut
en patiënt. Fictieve therapeuten verpesten het aanzien
van de professie! Echte therapie is immers langdurig
en geeft een heel andere tijdsbeleving, is talig in plaats
van beeldend, en vaak dramaloos en vol stiltes. De erop
volgende bijdrage van Lucy Huskinson relativeert dat
gelukkig vrolijk door te laten zien hoe die erotische dy
namiek tussen therapeut en cliënt ons juist aan de stoel
weet te kluisteren, en hoe daarbij als het ware aan de
kijker de rol van therapeut of psychologisch detective
wordt overhandigd, aan ons die wél het psychologische
inzicht en het geweten hebben dat op het scherm af
wezig is.
Voor wie belangstelling heeft voor film en psycho
therapie/psychoanalyse is dit boek een rijk gevulde
koekjestrommel. Wat te denken van het ‘Indiase
Oedipuscomplex’, waarin de vader zijn zoon als rivaal
ziet, de vader met zijn dochter wil ‘trouwen’ en de
moeder met haar zoon? Hoewel echte therapie zich on
getwijfeld nog altijd slecht laat verbeelden, zoals Freud
al donkerbruin vermoedde, valt er veel te smullen én
te leren van het gluren en afluisteren in de behandel
kamers.

Chris Craps, Vlaams filmjournalist en scenarist, stelt vol bravoure en overtuiging dat de
filmjournalistiek dood is en dat
dit boek door de liefhebber en
professional gebruikt kan worden om de complexere narratieven in films te doorgronden.
Filmgrootheden als Mamet, Gilroy, Nolan en
Lynch worden behandeld. Een goed verhaal verzinnen kan iedereen, volgens Craps, maar het de
juiste structuur meegeven, dát is de kunst.
Cinematography

PATRICK KEATING (RED.) | 2014,

RUTGERS UNIVERSITY PRESS | € 29,99

Dit boek geeft een interessant
historisch overzicht van de cinematografie. Dat is weer eens een
keer wat anders dan een praktische handleiding of een boek
met interviews over het onderwerp. Patrick Keating neemt zelf
de inleiding en het eerste tijdsvak voor zijn rekening: The Silent Screen. Vervolgens worden we door steeds andere auteurs
van het klassieke Hollywood, via het naoorlogse
naar het nieuwe Hollywood gegidst.
Akira Kurosawa CRITICAL LIVES | PETER WILD |
2014, REAKTION BOOKS | € 19,95

Voor wie meer wil weten over
leven en werk van een filmmaker
is er de uitstekende reeks Critical Lives Serie van Reaktion
waarin helder en beknopt hele
oeuvres worden besproken. De
meest recente aanvulling is dit
deel over Akira Kurosawa.
Moving Images PSYCHOANALYTIC REFLECTIONS ON
FILM | ANDREA SABBADINI | 2014, ROUTLEDGE | € 42,99

In de serie Beyond the Couch is
dit een nieuwe aanwinst. Sabbadini probeert om nieuwe
invalshoeken te vinden vanuit
de film om naar de sleutelonder
werpen te kijken in de psychoanalyse. Zo zijn er hoofdstukken
over adolescenten, kinderen,
liefde en voyeurisme. Het eerste hoofdstuk over
de representatie van de psychoanalist is een
aanrader als u na Eavesdropping (zie hiernaast)
nog meer wilt weten over de behandeling van
psychoanalyse in films.
SAMENSTELLING ANNE DE LOOS, INTERNATIONAL

Eavesdropping THE PSYCHOTHERAPIST IN FILM AND

THEATRE & FILM BOOKS, LEIDSEPLEIN 26, 1017 PT

TELEVISION | LUCY HUSKINSON & TERRIE WADDELL

AMSTERDAM, T 020-622 6489, WWW.THEATREAND

(RED.) | 2015, HOVE/NEW YORK, 190 PAGINA’S 

FILMBOOKS.COM 
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Thuiskijken
Deze maand op MUBI

CANNESWINNAARS
De Filmkrant en VOD-platform MUBI presenteren elke maand een geza
menlijk filmprogramma. Filmkrantlezers kijken bovendien drie maanden
gratis. Vanwege het filmfestival van Cannes dat plaatsvindt van 13 tot
24 mei deze maand vijf films die prijzen wonnen op het festival.

Rosetta

Jean-Pierre en Luc Dardenne, 1999 | Drie prij

zen won Rosetta in 1999 in Cannes: de
Gouden Palm voor regisseurs Jean-Pierre en
Luc Dardenne, de prijs van de oecumenische
jury, en de prijs voor beste actrice voor
debutant Émilie Dequenne in de titelrol. De
centrale scène van de film verklaart alle drie.
Wanneer Rosetta’s enige vriend Riquet, op
wiens baantje het straatarme meisje aast,
dreigt te verdrinken, kijkt ze eerst toe.
Ongemakkelijk lang staart ze naar de sparte
lende jongen, die wij alleen horen omdat de
Dardennes hun rusteloze camera op haar
gezicht gericht houden. De Dardennes ver
dienen hun Palm voor hun destijds vernieu
wende hyperpersoonlijke stijl, inmiddels
veelvuldig nageaapt. De oecumenische jury
valt voor haar (im)morele afweging, afge

dwongen door de kapitalistische mangel
waarin ze vastzit. En Dequenne verdient
haar prijs vanwege haar intens fysieke invul
ling van de rol, een meisje dat constant wil
vluchten en daarom de hele wereld met een
bom agressie benadert.
VRIJDAG 1 MEI | JOOST BROEREN

Farewell My Concubine

Chen Kaige, 1993 | Chen Kaige’s Farewell My
Concubine is audiovisueele overweldigend.
Op de planken van de Peking Opera kan men
zijn ogen en oren de kost geven: met exoti
sche make-up, een geweldige choreografie
en betoverende muziek vertolken jeugd
vrienden Cheng Dieyi en Duan Xiaolou het
lyrische operastuk Farewell My Concubine
zeer overtuigend. Hoewel prachtig
geënsceneerd zijn het niet de operascènes

Over ondertitels

In en uit de mal
De digitalisering van de filmwereld levert
ook ondertitelaars nieuwe uitdagingen.
In dit tweede deel van een korte serie:
templates.
AVENGERS: AGE OF ULTRON

Vertalen is hooguit de helft van het werk van
de ondertitelaar. Ook voor dit vakgebied
geldt: timing is alles. Het zogenaamde ‘spot
ten’ van de ondertitels, bepalen wanneer de
tekst in en uit beeld gaat, is minstens zo
belangrijk als het correct vertalen. Een
slecht getimede titel voelt raar aan, zelfs als
de kijker niet kan benoemen waarom. En een
héél slecht getimede titel kan de clou van een
grap al weggeven voor hij is uitgesproken.
Maar ondertitelaars zien zich sinds de
vroege jaren nul steeds vaker geconfronteerd
met zogenaamde templates: voorgespotte
bestanden die alleen nog maar vertaald hoe
ven te worden. Dat scheelt, in theorie, de
helft van het werk, en dat scheelt weer geld
voor de opdrachtgever. Zeker als die zijn
product in heel veel verschillende talen wil
laten vertalen. “Dan is zo’n ready-steady
template natuurlijk procesmatig heel inte
ressant”, erkent ondertitelaar Frank
Bovelander van Subs Media.
Maar vertalers zijn er lang niet altijd blij
mee, want spotten is taal- en cultuur

gevoelig: het ritme van de Nederlandse taal
vereist een andere spotting dan, pakweg,
Frans of Hindi. “Je krijgt vaak te maken met
een heel andere manier van spotten”, zegt
Bovelander. “Die lijkt uit te gaan van een taal
met veel minder leestekens, waardoor hele
lappen tekst in anderhalve of twee seconden
moeten passen. En ze maken een titel voor elk
woordje, zelfs als alleen ‘yes’ of ‘no’ wordt
gezegd. Als je dat strikt volgt, krijg je veel te
veel titels. Alleen maar lezen, lezen, lezen.”
Bovelanders advies aan zijn collega’s?
Houdt voet bij stuk. “Ik heb met verschil
lende opdrachtgevers al bedongen dat ik
flink mag huishouden in hun templates. Zo
heb ik net Avengers: Age of Ultron gedaan.
Daar mag ik van Disney, waar ze sowieso veel
aandacht voor de vertaling hebben, gewoon
een eigen spotting op loslaten. We zijn in
Nederland terecht best trots op hoe we het
hier doen, dus ik ben dan blij om toch wat te
kunnen goochelen.”
JOOST BROEREN

LES PARAPLUIES DE CHERBOURG

die het meest indruk maken in deze Gouden
Palm-winnaar (de enige Chinese film die de
prijs ooit kreeg toegekend). Juist de momen
ten daarbuiten, waarin Dieyi theater en rea
liteit met elkaar verwart, blinkt Farewell My
Concubine echt uit. In starre shots wordt de
lijdensweg van Dieyi, die in het operastuk
concubine speelt, met maximaal effect ver
tolkt. Het zijn close-ups als in Dreyers La
passion de Jeanne d’Arc (1928): ze overstijgen
hun kaders. En als de eerste traan over de
wang rolt, levert dat meer drama op dan alle
elementen van de Peking Opera bij elkaar.
VRIJDAG 8 MEI | HUGO EMMERZAEL

Les parapluies de Cherbourg

Jacques Demy, 1964 | Gouden Palm-winnaar
Les parapluies de Cherbourg betovert door
muziek, kleur, gracieuze camerabewegingen
en het bitterzoete liefdesverhaal tussen
Geneviève (een jonge Catherine Deneuve) en
garagist Guy. Demy’s volledig gezongen
musical (ook de dialogen) is vanaf het begin
bewust kunstmatig. Ook het kleurenpalet –
van kostuums tot decor – is fel aangezet, met
de nadruk op schakeringen tussen roze en
paars.
Het specifieke universum van Demy kon
digt zich meteen al aan in de opening, als we
een beeld zien van grauwe kasseien waarop
gestaag regen valt en er kleurige paraplu’s in
beeld verschijnen die een choreografie aan
gaan.
Wat Demy’s ‘cinéma enchanté’ werkelijk
uniek maakt, is het laten samensmelten van
de kunstmatige vorm met een inhoud die
behoorlijk realistisch is en emotionele waar
achtigheid nastreeft. Precies zoals de kleu
rige paraplu’s – zinnebeeld van het artifici
ële, de liefde en verbeeldingskracht – in de
openingscredits samengaan met grijze kas
seien: symbool van de harde werkelijkheid
van iemand die in het leger moet en naar de
oorlog in Algerije wordt gestuurd.
VRIJDAG 15 MEI | ANDRÉ WAARDENBURG

Entre les murs

Laurent Cantet, 2008 | Francois Marin
(Francois Begadeau) is een sympathieke
docent werkzaam in de Parijse banlieus. Aan
het begin van het schooljaar voert hij een
semantische discussie met zijn leerlingen.
Wat betekent ‘succulent’ (smakelijk)?
Vertwijfelde blikken komen hem tegemoet.

Waarop Marin verduidelijkt: een cheesebur
ger is smakelijk. Cherif is het niet met hem
eens: cheeseburgers zijn smerig. Marin
betrapt zijn leerling erop dat hij de definitie
van het woord nu kent. ‘Het kwartje’ is bij
hem ‘gevallen’. Dalla komt snel met een vol
gende vraag: Wat betekent dat? Dat het
kwartje is gevallen? Marin zoekt telkens naar
onorthodoxe methodes om zijn boodschap
over te brengen. Het zijn deze kleine tafe
reeltjes die het verhaal van Entre les murs
(2008) zo authentiek maken. Gecombineerd
met de regie van Laurent Cantet, die de
dynamiek tussen het lerarenteam en de
schoolkinderen op geloofwaardige wijze in
beeld brengt. De terechte winnaar van de
Gouden Palm in 2008.

VRIJDAG 22 MEI | OMAR LARABI

Dancer in the Dark

Dancer in the Dark (Lars von Trier, 2000)
Selma zal door een erfelijke ziekte blind wor
den en heeft er alles voor over om haar zoon
dat lot te besparen. Lars von Triers Dancer in
the Dark won in 2000 de Gouden Palm.
Hoofdrolspeelster Björk, die Selma speelde,
werd gelauwerd als beste actrice. Deze melo
drama-musical is een duet van Von Trier en
Björk waarin ze de kracht van muziek, ver
beelding en vriendelijkheid bezingen. Het
middelpunt van de film vormt een musical
nummer waarin de hoofdpersoon tegelijk
afscheid neemt en een ode brengt aan het
zien. ‘I’ve seen it all – there is no more to
see!’. Hartverwarmend en hartverscheurend.
En Palm d’Or waardig.
VRIJDAG 29 MEI | SACHA GERTSIK
IEDERE VRIJDAG KIEST DE FILMKRANT EEN NIEUWE
FILM UIT HET AANBOD VAN MUBI, DIE VERVOLGENS
DERTIG DAGEN TE ZIEN IS | FILMKRANTLEZERS KIJKEN
DE EERSTE DRIE MAANDEN GRATIS NAAR ALLE FILMS
OP MUBI.COM | DAARNA KOST EEN ABONNEMENT
€ 4,99 PER MAAND | OP

mubi.com/filmkrant

WORDT DE MUBI-F ILM VAN DE WEEK ELKE DONDERDAG
NOG EENS EXTRA UITGELICHT 
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Joe Dante over Burying the Ex

‘JIJ BENT TOCH DIE HORRORMAN?’

BURYING THE EX

Joe Dante liet zich met Burying the Ex opnieuw
verleiden tot een horrorkomedie vol speelse
genreverwijzingen. “Ik probeer de vlam zo lang
mogelijk brandende te houden.”

JOE DANTE OP DE SET VAN THE HOLE

voelen met die jongen in een relatie die niet goed voor
hem is, terwijl hij daar niets van zegt omdat hij bang is
het meisje pijn te doen. Als hij afscheid van haar had ge
nomen, waren zijn problemen opgelost.”

DOOR HUGO EMMERZAEL

Een bescheiden trendje in horrorland: relatiefilms
met zombies. Dacht je van je ex af te zijn, keert hij
of (meestal) zij terug uit de dood. Op het afgelopen
Imagine Film Festival waren al twee films met die ver
haallijn te zien: Life After Beth en Clinger, beide van
debuterende regisseurs. Ondertussen draaide op het
filmfestival van Brussel een variant gemaakt door een
veteraan in de horrorkomedie: Joe Dante, nog altijd
gevierd vanwege Gremlins. De Filmkrant sprak de
maestro over Burying the Ex.
Er zat bijna zes jaar tussen uw vorige film The Hole en
Burying the Ex. In de tussentijd regisseerde u veel
voor televisie. “Als je maar eens in de vijf jaar een
speelfilm regisseert, moet je toch op de een of andere
manier je kat zien te voeren. Ik heb geen luxueuze le
vensstijl, maar ik moet wel overleven.”
Hoe verliep de terugkeer naar speelfilmregie voor u?
“Het voelde praktisch hetzelfde als televisie maken! We
hadden voor Burying the Ex maar een krap schema en
weinig geld. We schoten de film in twintig dagen met
twee camera’s, net zoals we vaak ook voor televisie
draaien.”
U zei ooit dat u het enige publiek bent voor uw films.
“Ik kan het voor niemand anders maken!”
Waarom koos u er dan voor om Alan Trezza’s scenario
te verfilmen? “De situatie sprak me aan. Ik kon mee

Al zou dat niet zo dramatisch zijn... “Nee, en nu komt
ze ook nog eens terug uit de dood en komt hij niet van
haar af! Ik vond het een leuk gegeven en ik vond de per
sonages goed geschreven. En het hielp dat zijn scenario
economisch is.”
Veel van uw films zijn te bekijken als gecureerde horrortentoonstellingen, vol verwijzingen naar hoogtepunten van het genre. Burying the Ex is geen uitzondering. “Ik kan het niet weerstaan…”
Zaten die verwijzingen al in Trezza’s script of komen
ze uit uw koker? “Alan had er al verwijzingen naar on
der andere The Night of the Living Dead en I Walked with
a Zombie in zitten. Ik heb daarna nog gezocht naar meer
films die op de een of andere manier commentaar geven
op gebeurtenissen in de film, zoals Mario Bava’s The
Whip and the Body. Dat was nog best lastig, want we
konden lang niet alle filmfragmenten betalen.”
Is het verwijzen naar andere films zo duur dan? “Ab
soluut! Veel studio’s vragen tienduizend dollar voor een
clip van een minuut. Om je af te schrikken, zodat je niet
eens de moeite neemt. Daarom hebben we sommige
filmposters in de film zelfs digitaal moeten aanpassen
om ze onherkenbaar te maken.”
Als je al die cinefiele lagen van de film afpelt, blijft eigenlijk een simpele romantische komedie over. Voelt u
zich het meest op uw gemak binnen een duidelijk gedefinieerd genre? “Het punt is: als genrefilmmaker ben ik

verkoopbaar. Als ik zou voorstellen om een liefdesver
haal te maken, dan zou men zeggen: ‘Heb je dat wel eens
eerder gedaan? Nee? Jij bent toch die horrorman?
Waarom maak je dan geen horrorfilm?’ Daarom breng ik
elementen van zulke genres naar een verhaal als dit.”
Hoofdpersonage Max is een verzamelaar van oude
filmspullen, een liefhebber van het oude. Zijn vriendin
is een milieublogger, een product van de moderne wereld. Daardoor lijkt er een spanning te zitten in deze
film tussen oud en nieuw, analoog en digitaal. Gaat
dit conflict u aan? “Zeker. Ik sta met één voet in het
verleden, en de ander in het heden. Ik omarm nieuwe
technologieën, maar ik zie ook wat er daarbij verloren
gaat. Een deel van mijn films zal bijvoorbeeld ongetwij
feld verloren gaan, omdat er geen kopieën meer be
staan. Net zoals filmcultuur steeds meer verloren raakt.
Een deel van mijn aanhoudende succes is dat mensen
als kind één van mijn films zagen en daardoor geïnspi
reerd raakten. Welke films komen er nu nog uit die dat
kunnen doen? Transformers 3? Ik denk het niet.”
Baart dat u zorgen? “Niet per se. Maar het is wel een
reden dat ik bijvoorbeeld werk van Ray Harryhausen wil
laten zien in mijn films. Hij maakte die praktische spe
cial effects helemaal in zijn eentje, zonder CGI. Ik be
doel, de originele King Kong? Niets anders komt daarbij
in de buurt! Misschien kunnen mensen zulke dingen
steeds minder waarderen, maar ik probeer de vlam zo
lang mogelijk brandende te houden.”

Burying the Ex

111231 VERENIGDE STATEN,

2014 | REGIE JOE DANTE | MET ANTON YELCHIN, ASHLEY
GREENE, ALEXANDRA DADDARIO | OP DVD, BLU-RAY EN
VOD, REMAIN IN LIGHT 
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Child of God

Rondhangen
met een
necrofiel
In Child of God zoekt allesdoener James
Franco naar een nieuwe manier om het
uitgebeende proza van Cormac McCarthy
om te zetten naar beelden. Twee uur in
het gezelschap van een necrofiele serie
moordenaar.
De openingscredits van Child of God zijn
veelzeggend. ‘A Story by Cormac McCarthy’
is het enige dat vermeld wordt voordat de
titel in beeld komt. En dus niet, zoals gebrui
kelijker zou zijn geweest, ‘A Film by James
Franco’. Het tekent het project dat de zeer
productieve Franco (vooral bekend als acteur
maar inmiddels ook schrijver, beeldend kun
stenaar, muzikant, en dus filmmaker) met
zijn eerste speelfilms lijkt te hebben onder
nomen: grote werken uit de Amerikaanse
literatuur zo getrouw mogelijk omzetten
naar cinema.
En dan niet alleen getrouw in het verhaal
dat wordt weergegeven, maar ook getrouw

aan de stijlkenmerken van de betreffende
roman. Child of God emuleert McCarthy’s
uitgebeende stijl in puur functionele beelden
zonder enige opsmuk. Ze vertellen het ver
haal van Lester Ballard, met een intense
lichamelijkheid gespeeld door Scott Haze.
Uitgestoten door zijn gemeenschap in het
landelijke Amerika van de jaren 1960, glijdt
de schijnbaar geesteszieke Ballard af van
zwerver tot holenmens, seriemoordenaar en
necrofiel. McCarthy noch Franco zijn echter
gericht op verklaringen van zijn gestoorde
persoonlijkheid. In plaats daarvan dwingen
ze ons simpelweg om tijd door te brengen
met Ballard, iets dat niemand anders doet.
Een jaar geleden besprak ik op deze pagi
na’s al Franco’s William Faulkner-verfilming
As I Lay Dying, gemaakt na Child of God
maar eerder uitgebracht. Beide films maak
ten hun debuut in 2013 op een prestigieus
festival: As I Lay Dying in de Un Certain Re
gard-sectie van het filmfestival van Cannes;
Child of God in competitie in Venetië. Beide
werden met middelmatige kritieken ontvan
gen en verdwenen daarna redelijk geruisloos,
om in Nederland alleen op dvd te verschij
nen. En beide zijn interessant in hun pogin
gen een zeer idiosyncratische literaire stijl
om te zetten naar een idiosyncratische visu
ele stijl.
Om zichzelf af te lijden van zijn Holly
woodcarrière studeerde Franco de afgelopen
jaren literatuur, en zijn eerste stappen als
regisseur lijken vooral uitlopers van die
ambitie. Het zijn bijna meer academische
exercities dan films. Child of God is daarin
met zijn voice-overs en fragmenten tekst in
beeld wat traditioneler en minder expliciet
dan As I Lay Dying, waarin uitgebreid
gebruik werd gemaakt van split screen om de
gefragmenteerde perspectieven uit het boek
weer te geven. Die groei maakt hoe dan ook
nieuwsgierig naar Franco’s verfilming van
Faulkner’s The Sound and the Fury, die in
2014 uitkwam maar Nederland nog niet
bereikte.
JOOST BROEREN

Child of God

11111

VERENIGDE STATEN, 2013 | REGIE

JAMES FRANCO | MET SCOTT HAZE, TIM BLAKE NELSON,
CHILD OF GOD

Hoogtepunten uit het
internationale aanbod
voor thuiskijkers, gese
lecteerd door Boudisque
(boudisque.nl). De beste
Nederlandse releases
vindt u iedere week op
filmkrant.nl

JIM PARRACK | TE ZIEN OP DVD EN VOD 

Chaplin: The Mutual
Comedies

In 1916 tekende Charlie Chaplin voor een recordbedrag bij
filmstudio Mutual. In de daaropvolgende anderhalf jaar zou
hij twaalf van zijn beste en
bekendste korte films voor de
studio produceren, waaronder
The Rink en The Immigrant. De
twaalf films zijn nu voor het
eerst in high-definition zijn
BR, RB | BFI
verzameld. 

The Stranger

Het is een wat vreemd verjaardagscadeau: distributeur
Odeon kalefaterde ter ere van
Orson Welles’ 100ste verjaardag de minst favoriete film van
de regisseur zelf op. Welles
maakte zijn derde film naar
verluidt vooral om te bewijzen
dat hij binnen een budget kon
werken, maar het resultaat
kent evengoed vlagen van genialiteit.
DVD+BR, R2/B | ODEON

INSIDE NO. 9

Inside No. 9, seizoen 2

Heilige
huisjes

Joe Dante combineert horror en komedie
in films vol genreverwijzingen. Reece
Shearsmith en Steve Pemberton doen
exact hetzelfde in hun televisieseries,
maar dan een stuk Britser. Het tweede
seizoen van hun serie Inside No. 9 is weer
smullen.
In de televisiewereld is de ‘bottle show’ een
bekend gegeven. Een aflevering die zich
(vrijwel) geheel afspeelt op één locatie,
meestal de al bestaande sets van een serie,
zodat hij goedkoop geproduceerd kan wor
den. Vanwege de per definitie afwijkende
vorm, en het feit dat schrijvers zich door de
beperking vaak meer dan in andere afleve
ringen richten op karakterontwikkelingen,
zijn de resulterende afleveringen vaak geliefd
onder fans van de serie.
Schrijvers, regisseurs en acteurs Reece
Shearsmith en Steve Pemberton (twee van de
vier makers achter de geroemde zwartkomi
sche BBC-reeks The League of Gentlemen)
maakten zo’n ‘bottle show’ als onderdeel
van hun reeks Psychoville. Dat beviel ze zo
goed dat ze nadat die serie werd stopgezet
kwamen met Inside No. 9, een anthologie die
alleen maar bestaat uit bottle shows.
Inmiddels maakten ze, verdeeld over twee
seizoenen, twaalf op zichzelf staande grie

Tip Top

In zijn vierde speelfilm in vijftien jaar vermengt voormalig
filmcriticus Serge Bozon in de
hedendaagse voetsporen van
de nouvelle vague opnieuw
diverse genres. Voor Tip Top
gaan screwballkomedie en
politiethriller in de mixer, met
wat vleugjes koloniale politiek
en SM voor de goede orde.
DVD/BR, R1/A | KINO LORBER

zelkomedieafleveringen, die enkel gemeen
hebben dat ze zich afspelen op huisnummer
9. Maar die huizen gaan van gotische hor
ror-herenhuizen tot simpele bijstandsflat
jes, en van moderne glas-en-staal architec
tuur tot een knus bejaardentehuis.
De zes afleveringen van dat eerste seizoen
speelden zich grotendeels in real-time af,
met een theatrale eenheid van tijd en hande
ling. In het tweede seizoen, dat in maart en
april op de BBC werd uitgezonden en nu in
Engeland op dvd is verschenen, nemen de
twee iets meer vrijheid met hun concept.
Nummer 9 kan ook een treincoupé zijn, of (in
de meest ingenieuze aflevering van de zes)
een werkhokje op een telefonische hulplijn, of
zelfs een houten hutje in de zeventiende eeuw
waar een heksenjacht gaande is. En ook de
eenheid van tijd wordt hier en daar losgela
ten, bijvoorbeeld in de aflevering ‘The 12 Days
of Christine’, die met hinkstapsprongen door
het leven van het titelpersonage springt.
Shearsmith en Pemberton schrijven
opnieuw alles, regisseren soms, en spelen
meestal ook elk een hoofdrol. Wat de afleve
ringen dan ook vooral gemeen hebben, is hun
volstrekt eigenzinnige gevoel voor humor,
dat ook The League of Gentlemen en Psycho
ville kenmerkte. Het laveert van subtiele
woordgrappen tot slapstick en platte vulga
riteit, en wordt telkens weer doorsneden met
oprecht griezelige horrorelementen die een
sterke liefde voor en grote kennis van het
genre verraden.
JOOST BROEREN

Inside No. 9

111123

VERENIGD KONINKRIJK, 2015 | REGIE

REECE SHEARSMITH, STEVE PEMBERTON | TE ZIEN OP
IMPORT-DVD (R2), 2ENTERTAIN/BBC 

Paper Moon

Peter Bogdanovich’ nieuwste
film She’s Funny That Way, die
in juli in de Nederlandse bioscopen te zien zal zijn, werd in
de jaren negentig bedacht als
vehikel voor actrice Tatum
O’Neal. Zij werd in 1973 geïntroduceerd in Paper Moon, de
tweede samenwerking van
Bogdanovich en haar vader
Ryan O’Neal.
DVD+BR, R2/B | EUREKA

The Confession

Gebaseerd op de autobiografie
van de Tsjechische ambtenaar
Artur London vertelde thrillermaestro Costa-Gavras na het
succes van Z dit verhaal van
een communistische ambtenaar die wordt gedwongen een
bekentenis af te leggen. Onder
de extra’s onder meer een
korte achter-de-schermen
documentaire van Chris MarDVD/BR, R1/A | CRITERION
ker. 

o
va
jon
Voo
G
ge e volle kran rganis
d
te p ka n t i e d u r
e re e rd e k r d e
n b wo r k t e n
rat e ko end
eg i
n
E
en,
s
me e ee
nne hop YE d de F eer
te s n w
nw
nde film e su ilm
e
c
e
( 19
h
e
e
f i l m k r i t cce
1 2 - d e I t a r i j v e l ke d k a a
n
2
jou iek v s
g e v 0 07 l i a a n n e n s a g b i j h e t b
rna
)
am
end . An se f
elk
e
list oor
g
in
e
a
i
en.
L’a e cine tonion lmma n een ar om van d
w a v v e n a s t e i w a ke r M b i j l a f i l m e z o
va n re n
n
t
m
g
s
s
daa verwura, L’ van d een v ichela e te m te kij er
g de
a r r e c l i s e t w a n d n g e l a ke ke n ,
no
in
em
o
dag end
se
n o g , v o o , B l ow t i g s t e e e s t A n t o n v e r
Alt
r
e
t
s
u
u
o
e
t
o ioni
k
i
e e d i ts t p e n u w
Het
kra eer vo jd al e
s n i re v
Zab . Filmnaan
Am
en
e
n
o
e
r
n
s
t
t
D
i
s
t
d
s
w
a
o
e
a
d
l hu en h kie P ls
e d a i l l e r d e Fi
w e i t n a j a rd a m s
n
n
e
z
o
n
sc lm
om
ge h b b e i n t
n
rk.
eim n oo
Ter ar een e EYE
d i e e rs c h u m e e h r i j v e
F
ge l
e
k
n
d
a
o
n
e g e g ro t e i l m m
Su
te k i t j a a o l f i l m a n o n ?
geg p r i j s
e n z r ge
ze
eve
te k m m e r n h e i d te n to u s e u m
k
r
I
h
i
a
ta l i
n.
t
s
e
o
erf
a a n l s ta a e e l i n i e k
e n i n s t a a c h o o l d a a r v n s t e l o rga n
an
F
n
nu. s en
M i c s e f i l n va n h e t
z a l l i n g ov i s e e r
i n va n i l m k
S
m
d
h
s e p a m e n v l o e d A n t o n r i t i e k d e Fi l m e r z i j t
A n t e l a n g m a ke e
n
te m m a k o p j
r
elo
i o n ge h
o
k
n
r
ion
ber en w ong i’s f eel i ant
i.
num
e ee e film ilms n he
t
me
e
r v a n b i j l a m a ke n z i j n
g e d rs v
nd
e Fi
an
lm ie in
ver krant het
sch
z
ijne al
n.

SUM

MER
FIL SCH

MKR

ANT
ONI

OOL

I
T
ON
IE
Jonge filmjournalisten
tot ongeveer 30 jaar met al
enige (schrijf)ervaring.

2014/2015
Alle bioscoop>lms van 2014
l De auteur van het jaar: Xavier Dolan met mommy
l The Second Golden Age of Television
l boyhood en brozer: >ctie geboetseerd uit de realiteit
l Jaaroverzicht met de belangrijkste >lms en trends
Nu verkrijgbaar bij de betere boekhandel en via aup.nl

K DE F

I BL
OW
U
Bestemd voor

Nieuwe editie

P

Duur workshop

Maandag 29 juni t/m vrijdag 3 juli dagelijks
vanaf 14.00 uur tot ca. 21.00 uur op de redactie
van de Filmkrant. Inclusief gezamenlijk film
kijken en tijd om onderzoek te doen en te
schrijven.

Doel

Amsterdam
Univer sity
Press

ILM

KRA

Elk
e
e n h we e k
a
i n u e t f i l m l l e s ov
w m nie
e
uw r de
de F ail
i l m b ox ? s va n n i e u w
film kra
s
M
kra nt n eld u de Film te film
ieu
nt.
n
nl/n ws u aa krant s
i e u b r i e n vo
f
ws
brie via or
f

NT N

Een publicatie in de Filmkrant van september.

IEU

WSB
R

IEF

Begeleiding

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

Kosten

€ 175,- voor 5 dagen. Studenten betalen € 120,-

Het blad van/voor muziekliefhebbers
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Geïnteresseerden

sturen voor vrijdag 5 juni 2015 een relevant CV
van maximaal 1 pagina, een drietal (gepubliceerde) artikelen, contactinformatie voor een
referentie en een motivatiebrief van maximaal
600 woorden waarin je uitlegt waarom je denkt
de ideale kandidaat voor deze workshop te zijn
naar info@filmkrant.nl. Deelnemers moeten
een bewezen interesse hebben in filmgeschiedenis en filmkritiek. Maar uiteindelijk geven
inzicht, passie voor film en schrijfvaardigheid
de doorslag. Er is plaats voor minimaal 6 en
maximaal 12 deelnemers. Ook deelnemers aan
eerdere filmcursussen worden uitgenodigd zich
weer aan te melden!
Hou www.filmkrant.nl in de gaten voor details.
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Er bestaat geen filmgenre dat sterker tot verdeelde
reacties leidt dan horror. Elke generatie lijkt te denken
dat haar smaak in horror breder en beter is dan die van
de vorige – en ook dat die van de generatie erna gede
genereerd en decadent is.
Flashback naar de late jaren zeventig. “De beste
horrorfilms gebruiken suggestie, ze stimuleren je fan
tasie, ze laten niet alles zien. Gebeurtenissen buiten
beeld, schaduwen, geluiden – de meesters, van Murnau
tot Jacques Tourneur en Polanski wisten dat!” Ik hoor
de en las deze wijsheid zo vaak van de ‘ouderen’, dat
ik – en mijn hele generatie cinefielen – wist dat het tijd
was om ertegen in opstand te komen. Ja, natuurlijk, Cat
People (1942), The Innocents (1961), Repulsion (1965)
en zoveel andere zijn klassiekers, ontegenzeggelijk fan
tastische films. Maar hebben ze voor altijd het ‘laatste
woord’ in het horrorgenre?
Natuurlijk niet. Dus het werd tijd voor een ‘wis
seling van de wacht’, zowel op het scherm als in de
filmkritiek. De jaren tachtig waren het decennium van
wat Philip Brophy neologistisch ‘horroraliteit’ noemde
– een combinatie van horror en materiële ‘tekstualiteit’.
De grafische ‘gore’ van Italiaanse horrorfilms, van John
Carpenters The Thing (1982) en van ‘slasherthrillers’,
grepen opnieuw terug naar de spectaculaire, onder
aardse geschiedenis van het genre. Grenzen van de
smaak werden uitgedaagd en verlegd. Cinema onder
zocht het letterlijke, het zintuiglijke, de botte presen
tatie van trauma en dood – en dit leidde tot een nieuw
soort imaginaire, onbewuste, fantasmagorische horror.
Het genre maakte een paar andere grote verande
ringen door nadat ‘mijn generatie’ het geclaimd had.
Je had de postmoderne horror van de naar zichzelf
verwijzende Scream-films in de jaren negentig en de

AARZELING
De Australische filmcriticus Adrian Martin
kijkt naar opvallende discussies en tendensen
DOOR ADRIAN MARTIN
rond filmmakers. 

zogenoemde martelporno in het decennium erna. Ik
moet bekennen: ik was rond 2005 geleidelijk alle inte
resse in het genre kwijtgeraakt. Toen ik recent de inter
nationaal succesvolle Australische film The Babadook
zag (Jennifer Kent, 2014) – het soort kleine, energieke,
vaardige film waarvan ik meestal meteen al houd – ir
riteerde die me meer dan dat ’ie me blij maakte. Ben
ik dan gewoon zo’n zeurderige, out-of-touch cinefiel
geworden die gromt dat de echte Gouden Eeuw van
de horrorfilm plaatshad toen ik twintig was – toen die
hoofden explodeerden in Cronenbergs Scanners (1981)?
Laten we teruggaan naar 1980 en opnieuw begin
nen. Toen schreef ik een van mijn eerste lange, serieuze
essays – over Fantasy and Horror in Australian Cinema,
overigens – en raakte betoverd door een waanzinnig
boek over tekstuele theorie: Tzvetan Todorovs The
Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre.
Hij legde briljant uit hoe fantasie-narratieven van
oudsher gebaseerd zijn op een aarzeling tussen twee
soorten verklaringen of interpretaties van gebeurtenis
sen: een rationele en een bovennatuurlijke verklaring.
Van Edgar Allan Poe tot Hitchcocks The Birds (1963)
houdt die theorie goed stand.

Maar in de jaren tachtig begonnen horrorfilms be
wust een marge van onsamenhangendheid te onder
zoeken, en dat verstoorde Todorovs klassieke schema.
Van Scanners tot Lynch’ Twin Peaks was een plotse
linge, verrassende omkering van de polen van goed en
kwaad genoeg om onze aarzeling in een duizelingwek
kende draai te doen belanden.
Tegen de tijd van The Babadook is deze duizeling
verworden tot een soort opportunisme. De film zet
tenminste drie verklaringen op voor de horror: ratio
neel-psychologisch (het zit allemaal in het hoofd van
de moeder), bovennatuurlijk (er is echt een kwade
geest), en iets daartussen (om dode vader in kelder
moet gerouwd worden). Hij blijft tussen die verklarin
gen op en neer hoppen, afhankelijk van welk effect no
dig is: shock, pathos, ‘arthousefilm’-resonantie. Maar
dat is (voor mij tenminste) te veel aarzeling, te veel
dubbelzinnigheid. Er ontbreekt een kern, er zijn alleen
die eindeloze ‘omschakelingen’.
Het is net als in Peter Stricklands gevierde Berberian
Sound Studio (2012), waarin het verlangen om ergens in
de ruimte tussen een giallo en een Peter Tscherkassky
avantgarde-deconstructie te manoeuvreren, leidt tot
een ander opportunistisch spinnewieltje: over het on
derscheid tussen reëel en surreëel raak je niet zozeer in
dubio, als wel onverschillig.
5
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Een ogenschijnlijk keurige, wat oudere heer
slaakt een luide vloek. Hij kijkt op het
scherm van zijn mobieltje en smijt het ding
dan woest weg, langs de camera die pal voor
zijn neus staat, tegen een geïmproviseerd
vangnet. Met een mooi boogje belandt de
antieke Nokia op het hoogpolige, zandkleu
rige tapijt. Een productiemedewerker kan
zijn lachen nauwelijks inhouden.
In de Schram Studio in Amsterdam-Noord
vinden opnamen plaats voor Alex van
Warmerdams Schneider vs. Bax. Daarin scha
kelt de oude Mertens de huurmoordenaar
Schneider in voor een ogenschijnlijk eenvou
dige klus: voor het vallen van de avond moet
schrijver Ramon Bax zijn geliquideerd.
Het complete interieur van Mertens’ kan
toor is in de studio opgetrokken. Inclusief
deuren en ramen, jarenvijftigkasten, een zit
hoek met een lederen bankstel en een hoek
met cactussen. Er is twee weken aan
gewerkt, de opnamen duren twee dagen.
Producent Marc van Warmerdam: “Ik vroeg
natuurlijk ook waarom dat moest; er zijn
toch kantoren genoeg op de wereld. Maar het
moest precies dit zijn van Alex. Het straalt
niet veel levensvreugde uit, hè?”
Opdrachtgever Mertens wordt gespeeld
door de Vlaamse acteur Gene Bervoets, die
eerder te zien was in de Van Warmerdam-
films Borgman en De laatste dagen van Emma
Blank. Huurmoordenaar Schneider is een rol
van Tom Dewispelaere, die ook meedeed in
Borgman. Alex van Warmerdam speelt zelf
het doelwit, de schrijver Ramon Bax.
In de scènes die vandaag worden opgeno
men, zit hij niet. Hij leest buiten beeld voor
wat aan de andere kant van de lijn gebeurt,
een scène die al eerder is opgenomen.
Dewispelaere, met zonnebril, staat naast

hem om Bervoets – grijze haren, crèmekleu
rig vest, wit overhemd – tegenspel te bieden.
Van Warmerdam laat de scène nog eens
spelen. “De huilende vrouw is vertrokken.
Waar ben je?” zegt Mertens/Bervoets. “Bij
de watertoren”, antwoordt Dewispelaere.
Van Warmerdam leest staccato een stuk
script voor, Mertens vloekt opnieuw dat het
een aard heeft en smijt zijn mobieltje weg.
“Klaar”, zegt Van Warmerdam even later.
“Wat klaar?” wil Bervoets weten. “Nou, ik ga
nu niet de rest van het script voorlezen”,
riposteert Van Warmerdam. Hilariteit alom.
Terwijl het haar van Bervoets wordt bijge
werkt, kijkt Alex van Warmerdam de scène
terug op een monitor. “Het zou mooi zijn als
je helemaal geen geluid maakt”, zegt hij tegen
Bervoets. “Dat je het alleen in het fysieke
zoekt.” “Oké, oké”, antwoordt de acteur, “ik
ga het nu iets anders doen.”

De volgende take smijt hij opnieuw zijn
telefoontje weg, om vervolgens met een
woest gebaar zijn bureau leeg te vegen. Van
Warmerdam is nog niet helemaal tevreden.
“Er zit een klein beslissingsvacuüm in hoe je
het doet.”
“Tussen gooien en vegen?” wil Bervoets
weten. “Ja”, zegt Van Warmerdam. “Het lijkt
alsof je eerst iets anders wilt doen. Kom eens
kijken. Want het is al best goed. Ik wil niet dat
we in een neerwaartse spiraal terechtkomen.”
Cameraman Tom Erisman bemoeit zich
ermee. “Misschien komt de veeg te snel na
de telefoon”, oppert hij. Van Warmerdam is
het met hem eens: “Ja, het overlapt. Dat is
waar.” Dan richt hij zich weer tot Bervoets:
“Onthoud je dat allemaal? Oké, daar gaan we
nog een keer.”
JAN PIETER EKKER
FOTO BOB BRONSHOFF
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A FILM BY JAMES NAPIER ROBERTSON
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This emotional and
heart-wrenching film
is not one
to be missed.
- Stacey Hunt, Yahoo

An inspirational
true story.
- Variety

Moving and
incredibly
humanistic.
- IndieWire
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