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REDACTIONEEL Films zijn geen

miljoenennota’s en toch hebben filmjournalisten steeds vaker te maken met embargo’s. Een
embargo in de journalistiek is de overeenkomst
dat een journalist op voorhand bepaalde informatie krijgt (in het geval van de filmjournalistiek: dat de film al voor de première in een persvoorstelling wordt vertoond) maar die niet voor
een afgesproken tijdstip openbaar maakt.
Als filmliefhebber denk je misschien dat dit
jouw pakkie-an niet is. Je merkt het vanzelf wel
als ze over een film beginnen te schrijven of praten op radio en tv. Je kunt de film toch pas zien
als-ie in de bioscopen komt. Of je bent een zelfdenkende consument, hebt sowieso een ander
pakkie-an en vindt films op de interwebs op het
moment dat het jou uitkomt.
Filmembargo’s zijn, hoewel belachelijk, op
zich soms wel begrijpelijk. Je snapt dat grote
filmfestivals niet al weken voor de wereldpremière van een film op ‘hun’ festival al overal recensies willen lezen, vooral niet als die niet zo gunstig zijn. Niet sjiek voor de makers die straks
over de rode loper moeten.
Voor studio’s, distributeurs en anderen die
keihard geld willen verdienen met film ligt het
alweer een beetje anders. Dan gaat het niet om
sjiek maar om cheque. Voor hen zijn films wel
miljoenennota’s: en wel de miljoenen die ze erin
steken en die ze er weer uit willen halen. En in
hun geval geldt: buzz is goed, en terwijl er volgens het gezegde misschien niet zoiets als
slechte pers bestaat, leidt slechte pers toch
vaak tot slechte buzz. Dus is het in hun optiek
beter om goede pers te organiseren en slechte
pers te voorkomen. Zij noemen het marketing.
Dus wordt het perscircus door middel van embargo’s en privileges (georganiseerde groepsinterviews voor geselecteerde journalisten) geregisseerd en daarmee de toeschouwer gemanipuleerd. Opeens worden embargo’s wel degelijk
een zaak van de filmliefhebber. Een vrije doorstroming van films en informatie wordt opeens
door een ingewikkeld waterbaan met sluisjes en
versmallingen geleid. In feite bepalen studio’s
en distributeurs wie wat waar over film kan lezen.
Het wordt pas echt zot als een film in land A
al in de bioscopen is (en met een beetje geluk/
pech al uitgebreid besproken etc.) en er in land B
nog niets over mag worden gepubliceerd omdat
hij pas later uitgaat. In tijden van internet en
globalisering is dat niet meer houdbaar. Handel
en de vrije uitwisseling van informatie, kunst,
denken en cultuurgoed komen dan op gespannen voet te staan.



DANA LINSSEN
TWITTER @DANALINSSEN
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Word nu donateur van de
Filmkrant en ontvang als
welkomstgeschenk
Abderrahmane Sissako’s
Timbuktu op dvd of
blu-ray!

Word nu donateur van de Filmkrant
en ontvang als welkomstgeschenk
de veelvuldig gelauwerde
openingsfilm van het afgelopen
Movies That Matter festival.
Bent u zelf al donateur en brengt u
een nieuwe donateur aan? Dan
ontvangt u allebei het welkomst
geschenk.*

THE DUKE OF
BURGUNDY
Maria Rohm speelde in de erotische films van
Jess Franco, die de inspiratiebron vormden
voor The Duke of Burgundy. Hoe ziet zij
Peter Stricklands nieuwe film? 4 6

Niet te missen

“Het fundamentalisme als klucht en tragedie,
zou Houellebecq zeggen, maar Abderrahmane
Sissako vernoemt zijn elegante aanklacht tegen
extremisme simpelweg naar de stad waar het
verhaal zich afpeelt: Timbuktu.”, schreef de
Filmkrant over de eerste Mauritanische film die
ooit voor een Oscar werd genomineerd. “Alsof
Sissako medelijden met de daders heeft omdat
het stumpers zijn die niet beter weten, toont hij
de extremistische overheersing als een serie
absurde taferelen.”
* 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. Geef s.v.p. ook aan of u de
dvd of de blu-ray wilt ontvangen. Deze aanbieding is geldig tot 26 augustus. Met dank aan
Twin Pics.

Ga deze maand in ieder geval naar:
1 While We’re Young 4 21
2 The Duke of Burgundy 4 6
3 Marketá Lazarova/Hard To Be a God
4 18/23
4 Theeb 4 35
5 Inside Out 4 9

WOODY ALLEN
Eindelijk volwassen 4 30

WHILE WE’RE YOUNG

4 21

5
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ARTIKELEN

4 18 Previously Unreleased Zes titels uit
het zomerprogramma van EYE 4 21 While

We’re Young en de New Sincerity Stelletje
authentisten 4 23 Hard To Be a God
Modder, snot, tandrot en kots 4 27 Hiro
shima mon amour Nadat de bom viel 4
28 De ster als merk Actrices regelen hun
zaken zelf wel 4 29 Coproducties Het
reizende circus 4 50 Self/Less Mag ik in
jouw lichaam?

RUBRIEKEN

4 3 Redactioneel 4 4 Niet te missen
4 5 Filmkrant.nl 4 5 Het nieuwe kijken
Ebele Wybenga over hero props

4 13 Typex tekent de filmwereld van
Andy Warhol 4 31 Op ooghoogte Mark

Cousins over de vrijheid om een film te
maken 4 34 Kort Alle andere films
4 40 Agenda plus evenementen, pers en
sterren 4 48 Boeken Mise en Scène and
Film Style From Classical Hollywood to
New Media Art 4 34 Thuiskijken
4 37 World Wide Angle Adrian Martin
over film als bom 4 38 Actie! Op de set
van History’s Future

INTERVIEWS

filmkrant.nl
4 J. Kessels opent NFF

RECENSIES

4 9 Inside Out Het geheime leven van
emoties 4 11 Trois souvenirs de ma

jeunesse Nooit meer ouder worden
4 15 Mr. Holmes Sherlocks laatste zaak
4 17 Réalité De nonsens die de wereld
voortstuwt 4 35 Theeb Avontuur met
scherp randje Belle Zwarte aristocrate
4 36 The One I Love Freaky twilight zone
shit De kleine prins Eerbetoon aan SaintExupéry 4 37 Amy De ondergang van een
ontembaar talent La tête haute Rebel
with a cause 4 38 La isla mínima
Seriemoorden onder de Spaanse zon
Diary of a Teenage Girl Heel veel seks, lol
en verkeerde afslagen 4 39 In grazia di
Dio Zondvloed in Italië The Farewell Party
Je dood lachen

3 WOMEN ................................. 49
5 TO 7 . . .................................... 39
ALLÉLUIA ................................. 19

Op 23 september opent de 35ste editie van
het Nederlands Film Festival met de première van de komische roadmovie J. Kessels van
Erik de Bruyn. Vijftien jaar nadat Fedja van
Huêt en Frank Lammers samen in De Bruyns
Wilde Mossels speelden, komen ze terug als
de literaire pulpschrijver Frans en zijn favoriete personage J. Kessels.
Van Huêt is bijna onherkenbaar met dat
hoge voorhoofd boven die klamme regenjas.
Lammers heeft een pornosnor en draagt een
Willem II-shirt. Perfecte outfits voor een
reisje per Toyota Kamikaze naar de Ham
burgse Reeperbahn, waar het tweetal op zoek
gaat naar een vreemdgaande frikandellenhandelaar. Andere ingrediënten van dit verhaal: een lijk in de kofferbak, een libidosimulerende spetter die werkt in De Frituur van
Ooit, een zekere Bertje en eindeloos geëmmer over Tilburg versus Breda.
J. Kessels is een verfilming van het gelijknamige boek van P.F. Thomése, de schrijver
die het met Schaduwkind tot favoriet van
menig boekenclub schopte maar in zijn
Kessels-romans (na The Novel kwam nog
Het Bamischandaal) uit een ander, veel vunziger vaatje tapt. Het scenario is geschreven
door Gouden Kalf-winnaar Jan Eilander.
Vanaf 1 oktober in de bioscopen.

AMY .. ....................................... 37
ANT MAN .................................. 36
BEESTENBOOT .......................... 35
BELLE ...................................... 35
DARK PLACES ........................... 38
DIARY OF A TEENAGE GIRL .......... 38
DIOR AND I .. .............................. 35
DOPE ....................................... 38
THE DUKE OF BURGUNDY ............
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EDEN ....................................... 19
EVERYTHING WILL BE FINE ......... 36
THE FACE OF AN ANGEL .............. 35
THE FANTASTIC FOUR .. ............... 38
THE FAREWELL PARTY ............... 39
THE FRONT PAGE ....................... 49
THE GALLOWS .. ......................... 36
GUËROS ................................... 19
HARD TO BE A GOD ..................... 23
HIROSHIMA MON AMOUR . . .......... 27
HISTORY’S FUTURE .. .................. 54
HUNGRY HEARTS ....................... 49
IM KELLER . . .............................. 18
THE KILLERS ............................ 49
DE KLEINE PRINS ...................... 36
IN GRAZIA DI DIO ....................... 39
INSIDE OUT .. .............................
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IRRATIONAL MAN ...................... 33
LA ISLA MÍNIMA ........................ 38
THE LAST WOLF ........................ 34
LA LOI DU MARCHÉ .................... 37
LOST RIVER .............................. 49

4 10 Arnaud Desplechin over Trois

souvenirs de ma jeunesse ‘Gekken zijn
mensen die geloven dat ze bestaan’
4 14 Bill Condon over Mr. Holmes Sher
lock Holmes en de zaak van het verdwenen
geheugen 4 20 Noah Baumbach over
While We’re Young ‘Ik leefde in de waan
dat ik nog steeds een jongere versie van
mezelf was’ 4 24 Eddy Terstall en Erik
Wünsch over Meet Me in Venice Twee
weglopers samen op pad 4 33 Woody
Allen over Irrational Man ‘Zij doen hun
ding. Ik het mijne’ 4 34 Xavier Beauvois
over La rançon de la gloire ‘Alsof Chaplin
vanuit zijn graf meekeek op de monitor’

TITELS A/Z

MAGIC MIKE XXL ....................... 34

Wat doet een grafisch ontwerper in de filmindustrie? Veel meer dan het ontwerpen van posters, weet ik sinds een congres over visuele cultuur in Londen. Annie Atkins, een Britse ontwerpster die het artwork gedaan heeft voor The
Grand Budapest Hotel van Wes Anderson, was
de leukste spreker. Neem een ‘detective wall’ in
een misdaadfilm, zo’n wand vol met portretfoto’s, krantenknipsels, kaarten, aantekeningen
en met rood koord verbonden punaises. Iemand
moet dit maken, met realistische details die
passen bij de tijd waarin de film zich afspeelt.
Daar schakelen filmproducenten grafisch
ontwerpers voor in die soms met een heel team
maandenlang fulltime bezig zijn om al het
tweedimensionale artwork voor te bereiden. De
ontwerpers gaan regel voor regel door het script
en markeren elke brief, reclamebord, menukaart, poster, naambordje, krant, boek, grafzerk, kaart of schilderij die erin wordt gesuggereerd. Ze gaan extreem ver in de details omdat
filmkijkers er extreem over kunnen zeuren. Als
de film speelt in 1933 en de data op een kalender niet kloppen krijg je reacties op IMDb zoals
’14 december viel dat jaar op een dinsdag!’. Als
er in een bepaalde scène een briefje wordt doorgescheurd of besmeurd moet je voor elke take
een perfecte kopie klaar hebben liggen omdat je
het niet opnieuw kunt gebruiken. Dat kunnen er
zomaar vijftien zijn.

THE MAN FROM U.N.C.L.E. .......... 39
MARKETA LAZAROVÁ ................. 18
MASAAN . . ................................. 38
MEET ME IN VENICE ................... 25
LA MEGLIO GIOVENTÙ ................ 35
MINIONS .................................. 34
J. KESSELS

4 Belang bioscopen steeds groter

De bioscoopbranche heeft zich het afgelopen
decennium ‘recesssion proof’ bewezen. Jaar
na jaar bleven bezoekcijfers en omzet stijgen,
om pas in 2014 te stagneren. Maar dat is van
korte duur, volgens PriceWouterhouse
Coopers. In hun Global Entertainment and
Media Outlook-onderzoek stellen de ac
countants dat ook de komende vijf jaar weer
meer kaartjes worden verkocht – ondanks de
opmars van VOD en andere alternatieven.
De speelfilmsector zette in 2014 wereldwijd 85,4 miljard dollar om. Bioscopen waren
goed voor 43% van dat bedrag. Dat aandeel
zal de komende vijf jaar met nog 4,1%
groeien. De verwachting is dat in 2019 er
104,62 miljard dollar wordt verdiend aan
films. Het mag geen verrassing heten dat
China verreweg de belangrijkste groeimarkt
is. In wat nu (nog) de tweede economie ter
wereld is, worden aan de lopende band bioscopen gebouwd. De omzet van de branche
groeit de komende vijf jaar dan ook met
14,5% om rond 2019 in de buurt te komen van
marktleider VS. Ook in Brazilië en Argentinië
zijn de vooruitzichten voor bioscoopexploitanten zeer rooskleurig.
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EDO DIJKSTERHUIS

COLOFON

HERO PROPS

En bij Wes Anderson, vertelde Atkins, wel dertig. Ze spreekt van een ‘hero prop’ wanneer een
stuk artwork langer dan een seconde in beeld is
en vooral als erop wordt ingezoomd. In The
Grand Budapest Hotel is dat bijvoorbeeld een
door gevangenen getekende plattegrond van
hun gevangenis waarmee ze hun ontsnapping
plannen. Het is getekend op gebruikt pakpapier
met de adressering er nog op, net als de postzegels en de stempels van een fictief Oost-Europees vorstendom. Voor de postzegel moest een
portret van de keizer worden getekend, een
detail dat de scriptschrijver onmogelijk had
kunnen voorzien. Door zulke aandacht voor het
artwork krijg je een filmervaring die lijkt op het
bladeren door een prentenboek. Mijn eigen
favoriete ‘hero prop’ in The Grand Budapest
Hotel is het zachtroze doosje met babyblauw
lint en elegante belettering van Patisserie
Mendl’s.
EBELE WYBENGA
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Maria Rohm over The Duke of Burgundy

‘VROUWEN GRIJPEN DE
MACHT IN DE SOFT-EROTICA’
Maria Rohm speelde in de jaren 60 en 70 in talloze erotische films
van de Spaanse regisseur Jess Franco, die de inspiratiebron
vormden voor het magistrale The Duke of Burgundy. We spoorden
de Oostenrijke Maria Rohm op in Canada, waar ze op verzoek van
de Filmkrant naar deze nieuwe verrassing van Peter Strickland
DOOR MARISKA GRAVELAND
keek. 
Actrice Maria Rohm (Wenen, 1945) maakte in het
B-genre furore als koele schoonheid in erotische films
als Venus in Furs (‘trippy as hell’, ‘a masterpiece of
supernatural sex’ zoals de posters terecht beloven)
en Count Dracula (1970) met wijlen Christopher Lee.
Beide films komen uit de magische koker van Jess
(Jésus) Franco, de illustere sexploitation-regisseur die
bekendstond om zijn maniakale werkdrift (hij maakte
bijna tweehonderd films) en krankzinnige plots. Samen
met haar man Harry Towers produceerde Rohm daarna
nog tal van films. Na een speurtocht vinden we Maria
Rohm-Towers terug in Canada, waar ze op ons verzoek
naar The Duke of Burgundy keek.
De Engelse regisseur Peter Strickland heeft voor zijn
nieuwste film goed gekeken naar Franco’s broeierige
underground-films met high class-uitstraling, en niet
zozeer naar de bizarre video nasty’s die Franco ook
maakte. The Duke of Burgundy is een perfect gestileerde

retrofilm zonder knipogen, over een lesbische sm-relatie waarbij de rollen tussen de twee vrouwen op subtiele wijze omdraaien. Sidse Babett Knudsen uit Borgen
speelt een van de zwoele hoofdrollen, als vlinderexpert
die haar onderdanige geliefde met steeds extremere
opdrachten opzadelt, maar daarbij zelf allengs verveelder raakt. Hoe kijkt een ervaren actrice als Maria Rohm
naar dit eerbetoon aan de films waar ze zelf lang aan
meewerkte?

Voyeur

“Ik ben blij dat de films van Jess Franco na bijna vijftig
jaar nog steeds een inspiratiebron vormen voor filmmakers”, schrijft Rohm in een e-mail vanuit Canada.
“The Duke of Burgundy laat op aangrijpende wijze zien
hoe de meeste relaties, zelfs de meest traditionele, in
elkaar steken, ongeacht klasse of geslacht. De film observeert heel scherp hoe machtsverhoudingen kunnen

verschuiven. Wie is het slachtoffer en wie de dader – is
de bewaker niet net zozeer een gevangene als de veroordeelde crimineel? De macht is in de film uitwisselbaar. De twee vrouwen zitten net zo gevangen in hun
relatie als de vlinders die ze verzamelen. De psychologie van de vrouwen is heel mooi in beeld gebracht.
“De behoorlijk duistere film laat zien hoe verwoestend het is als een relatie alleen nog een rollenspel is
geworden en de emoties verdwenen zijn. Opvallend
vind ik ook hoe gedetailleerd de film is, zowel in beeld
als geluid. En hoe symbolisch hij is, net als veel van
Franco’s films. Zo dacht ik bij de scène waarin een
vrouwelijke voyeur door het sleutelgat kijkt: dat lijkt
wel op het maken van een film. Ook de regisseur kijkt
door de lens en maakt van de acteurs een soort marionet.”

Sensueel zeepsop

Net als in zijn magnifieke ode aan de Italiaanse griezelfilm, Berberian Sound Studio, weet Peter Strickland
precies de juiste toon te vinden in The Duke of Burgundy.
De sixties erotica-sfeer is bedwelmend goed getroffen,
zonder camp te worden, en voorzien van een diepere
emotionele lading. De film zit vol met suggestieve,
krachtige beelden: een donkerharige vrouw met een
zwarte cape op een fiets met mandje, een gescheurde
panty rond een vrouwenbil, lingerie die dobbert in sensueel zeepsop, een raam met regendruppels waar een
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vrouw melancholiek door naar buiten staart. Beelden
van een bloemenveld die zo uit een duistere variant van
een Timotei-shampooreclame hadden kunnen komen,
worden soepel gevolgd door een befscène, die van discrete afstand is gefilmd. De strenge Cynthia wordt hier
getrakteerd door haar onderdanige geliefde, een tedere
straf die verandert in plezier. Maar de vrouwen ondergaan het genot steeds meer in afzondering .

gestreden, maar de deuren staan nu wijder open voor
vrouwen, op een manier die ik niet voor mogelijk had
gehouden toen ik jong was.”

Enige familie

Appel

The Duke of Burgundy is vernoemd naar de gelijknamige vlinder: er komt geen enkele man en al helemaal
geen hertog voor in deze film met een all female-cast.
Maria Rohm: “Actrices, en vrouwen in het algemeen,
waren ook erg belangrijk voor Jess Franco, maar dat
betekent niet dat hij ook echt van vrouwen hield. Als
Spanjaard groeide hij op in een tijd met veel politieke
conflicten, en de sporen daarvan zijn ook te zien in zijn
persoonlijke leven en films. Hij was ook duidelijk beïnvloed door het vrouwbeeld uit het religieuze onderwijs,
dat hem inprentte dat Eva van de appel at. Hierdoor zag
hij vrouwen eerder als tegenstander, als vijand. Toch
was het maken van bijvoorbeeld Venus in Furs een zeer
plezierige ervaring. Ik werd altijd heel goed behandeld
op de set, maar ik kan niet zeggen dat ik invloed had
op de inhoud van de films. Wel konden Jess en ik uren
praten over de betekenis van de vele symbolische scènes in Venus in Furs, vooral die waarin de onmogelijke
liefde een rol speelde [Maria Rohm speelt in die film
een onbereikbare, want dode vrouw die desondanks
begeerd wordt door een jazzmuzikant, MG]. Over de
hele wereld jagen mensen de liefde na, en houden zichzelf daarbij meestal voor de gek. Het idee van de liefde
wordt vaak op een wrede manier misbruikt, van emoti-

ROHM MET JACK TAYLOR IN JESS FRANCO’S EUGENIE (1970)

onele chantage en manipulatie tot het sprookje waarin
we maar al te graag willen geloven: dat als de andere
persoon maar genoeg van je houdt, je dan gelukkig
bent. Dit is natuurlijk een illusie. Liefde gaat over geven, niet over nemen.
“Ik was blij dat ik via Franco’s films deel kon uitmaken van de seksuele revolutie. Als die er niet was
geweest, zou de maatschappij er nu heel anders uitzien.
Homohuwelijken en de toenemende acceptatie van
transgenders zijn mogelijk gemaakt dankzij de seksuele
revolutie die vijftig jaar geleden begon. Er is nog een
lange weg te gaan, maar de weg is geplaveid.
“De soft-erotica is nog steeds een mannenwereld,
maar vrouwen doen nu ook een gooi naar de macht.
Ze willen meer controle. Ook hier is de strijd nog niet

Maria Rohm heeft naast haar intensieve samenwerking
met Franco nog een ander spoor gevolgd. Ze begon met
acteren toen ze vier was bij het Weense Burgtheater,
waar ze alle kinderrollen voor haar rekening nam.
Samen met haar echtgenoot Harry Towers produceerde
ze in haar latere leven nog een aantal films, met tot de
verbeelding sprekende titels als The Sea Wolf (2005)
en High Adventure (2001). “Harry en ik waren heel
close, naast vrienden waren we ook zakenpartners. Hij
had veel meer artistieke kwaliteiten dan critici hem
toeschreven. We praatten lange nachten door over de
compromissen die we moesten sluiten om de financiën
te regelen. Als we weer eens concessies moesten doen
hoopten we dat het volgende project wel de film zou
worden die we voor ogen hadden. Na zoveel films kan
ik wel zeggen dat onafhankelijke financiering extreem
moeilijk rond te krijgen is.
“Ik ontmoette Harry toen ik achttien was, en zijn
dood doet nog steeds net zo’n pijn als het zes jaar geleden deed. Harry betekende alles voor me. Mijn moeder
stierf bij mijn geboorte, mijn vader zat in een concentratiekamp en is daarvan nooit hersteld. Hij overleed
toen ik twaalf was. Harry was de enige familie die ik
had.”
The Duke of Burgundy 111123
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Inside Out

HET GEHEIME LEVEN VAN EMOTIES
Rat, robot, bejaarde: het publiek leeft met
iedereen mee, als de emoties maar kloppen.
Dus waarom eigenlijk die ‘tussenpersoon’? In
Pixars Inside Out zijn de emoties zelf de
DOOR KEES DRIESSEN
hoofdpersoon.
Het concept van Inside Out is tamelijk briljant. Het
gaat lijnrecht in tegen het belachelijke maar vaak gehoorde argument dat je in cinema geen gedachten kunt
verbeelden omdat film, het beeld, alles automatisch tot
een concreet, feitelijk, fysiek ding zou maken. Onzin
natuurlijk, complete horroroeuvres zijn gebaseerd op
het tonen van wanen en dingen-die-misschien-wanen-zijn, maar Inside Out maakt het onontkoombaar:
gedachten zijn uitstekend te verbeelden in de cinema.
Juist in cinema. Eat this, literatuur!
Criticus Peter Debruge poneerde in zijn lyrische recensie in Variety zelfs dat Inside Out ‘de manier waarop
we denken over de manier waarop we denken’ zou
kunnen veranderen, en behalve dat dat leuk gevonden
is, zou het nog wel eens kunnen kloppen ook. Ik zie ouders voor me die, als hun kind weigert te zeggen wat er
scheelt, Inside Out als referentie zullen gebruiken: ‘Het
is oké als je verdrietig bent. Wil Sadness misschien iets
zeggen?’
Want dat is de boodschap van Inside Out: de emoties van de elfjarige Riley, die we in haar hoofd zien zitten, worden beheerst door Joy, die opdrachten geeft aan
Fear (‘maak een lijst met risico’s voor de eerste schooldag’), Anger en de broccoli-kleurige Disgust, maar die
Sadness het liefst in de hoek zet.
Terwijl het natuurlijk beter is voor je geestelijke gezondheid om ook Verdriet (geweldig ingesproken door
Phyllis Smith, bekend van de Amerikaanse versie van
televisieserie The Office) af en toe aan de knoppen te
laten zitten. Is dat een open deur? Inside Out brengt
het subtiel genoeg, in een geloofwaardig samenspel
van een meisje dat droevige gebeurtenissen het liefst zo

snel mogelijk vergeet en ouders die hun dochter liever
opvrolijken dan mee te lijden. Een boodschap die vooral
nut heeft in Amerika, waar commercials en online netwerken nog meer dan bij ons hameren op de noodzaak
van demonstratieve happiness als voortdurende zelfpromotie.

Rat en robot

Het concept om van de emoties zelf personages te
maken is een geweldige voortzetting van de basis van
alle lange Pixar-animatiefilms: dat het publiek elke
hoofdpersoon accepteert, als ze maar met hun emoties
mee kunnen leven. Ook een rat (Ratatouille, 2007), een
zwijgend robotje (Wall·E, 2008) of een oude man (Up,
ook van Pete Docter, 2009) bleken jong en oud tot tranen toe te kunnen roeren. Terwijl buitenstaanders van
tevoren hadden gewaarschuwd dat deze hoofdpersonen onherkenbaar waren voor de doelgroep. Die kijker
identificeert zich echter niet primair met de leeftijd of
vorm van de hoofdpersoon, maar met diens emoties.
En nu zien we de emoties direct. Voor de scenaristen, onder wie regisseur Pete Docter zelf, moet dat
een mijnenveld geweest zijn: want hoe maak je van
individuele emoties weer emotioneel herkenbare, dus
psychologisch gelaagde personages? De oplossing is om
elke emotie één overheersende emotie te laten hebben,
en daarnaast ook andere. Woede is dus niet continu
woedend, maar wel nukkig en licht ontvlambaar.
Bij die gelaagde benadering past ook het idee dat
emoties zich in de loop der tijd kunnen ontwikkelen.
In een van de vele subtiele grapjes over de werking van
ons innerlijk zien we dat bij Rileys vader en moeder, die
dezelfde vijf emoties hebben, respectievelijk Woede en
Verdriet het team leiden, maar dan afgezwakt tot koppigheid en bezorgdheid.

Knipoog

Dat de ouders zelf nogal generiek zijn, met name de
wat plastic ogende vader, is een van de weinige zwakke
plekken in een film die gelukkig ook nog uitpakt met de
forte van animatie: het creëren van gedetailleerde fantasiewerelden. Onder leiding van de ervaren production designer Ralph Eggleston (Finding Nemo, 2003;
Wall·E, 2008) belanden we, met een knipoog naar
Hollywood, onder meer in een soort ‘Droomfabriek’
waar Rileys dromen worden gespeeld en gefilmd.
En in het gebied Abstract Denken gaan zelfs alle remmen even los, als Joy en Sadness tot hun schrik plotseling non-figuratief worden. Het is een ongebruikelijke
scène voor Pixar, dat feitelijk een vrij conservatieve
verhalenverteller is en alles, ook zijn fantasiewerelden,
graag begrijpelijk houdt – zie de gedetailleerde uitleg
die we krijgen over de werking van Rileys innerlijk.
In dat conservatisme is Pixar een kind van moedermaatschappij Disney, waar echter ook een traditie bestaat van korte, surrealistische uitzonderingen – denk
aan scènes in Fantasia (1940), de ‘Pink Elephants on
Parade’-hallucinatie in Dumbo (1941) en het angstaanjagende moment met tollende schaduwen en ogen in
Snow White and the Seven Dwarfs (1937), vlak voordat
de vluchtende Sneeuwwitje in het bos ineenzijgt.
In dat rijtje hoort voortaan ook de Abstract Denkenscène thuis, waarin Joy en Sadness zelfs eventjes gereduceerd worden tot 2D, terwijl in de verte, door een
deuropening, de 3D-wereld blijft lonken. Daar doen
de filmmakers, die het 3D tot dan toe vooral ondersteunend hebben ingezet, even mee met de ‘2D in 3D’trend die eerder in dit blad is opgemerkt (zie het artikel
‘1+1=3’ in de Filmkrant van juni 2015).
Inside Out 111123

NEDERLAND, 2015 | REGIE

PETE DOCTER, RONALDO DEL CARMEN | 94 MINUTEN |
STEMMEN AMY POEHLER, PHYLLIS SMITH, BILL HADER
| DISTRIBUTIE DISNEY | TE ZIEN VANAF 15 JULI 

DE FILMKRANT 

FOTO YVES HERMAN / REUTERS

#378 JULI/AUGUSTUS 2015

10

DESPLECHIN EN AMALRIC, CANNES 2013

Arnaud Desplechin over Trois souvenirs de ma jeunesse

‘GEKKEN ZIJN MENSEN DIE GELOVEN
DAT ZE BESTAAN’
Trois souvenirs de ma jeunesse is de zesde
samenwerking tussen de Franse erfgenaam
van de Nouvelle Vague, Arnaud Desplechin, en
ex-Bond-slechterik Mathieu Amalric. “Als ik
Mathieu iets voordoe, weet ik niet meer of ik nu
mezelf of Mathieu of Paul Dédalus speel.”

DOOR SAM DE WILDE

De ene beweert dat het in Angers was en volgens de
andere moet het in Clermont-Ferrand geweest zijn.
Vaststaat dat Mathieu Amalric en Arnaud Desplechin
elkaar begin jaren 90 leerden kennen op een festival
waar ze allebei een film hadden draaien. Amalric was
als regisseur op het laatste moment zonder hoofdrolspeler komen te zitten en had toen maar zelf de honneurs waargenomen, zichzelf plechtig belovend zoiets
nooit opnieuw te doen. Desplechin zag het anders. Hij
vond Amalric een formidabel talent en bood hem een
hoofdrol aan in Comment je me suis disputé… (ma vie
sexuelle)(1996). Het was, om met Bogey te spreken, ‘the
beginning of a beautiful friendship’.

La sentinelle (1992), Comment je me suis disputé…
(ma vie sexuelle) (1996), Rois et reine (2004), Un
conte de Noël (2008), Jimmy P. (2013) en Trois souvenirs de ma jeunesse (2015). Mathieu Amalric en u,
dat lijkt wel een liefdesverhaal. “Ja. Het is een hele
sterke band. Ik heb een enorme bewondering voor hem
en ken hem al van voor hij acteur werd. Sindsdien is hij
als acteur steeds belangrijker geworden, maar voor mij
persoonlijk ook als filmmaker. En dan is er nog die
vreemde verwarring tussen ons waarbij we zelf niet
precies meer weten wie nu wie imiteert. We kennen de
juiste verhouding tussen ons niet meer, maar het lijkt
zeker op een liefdesverhaal.”
Hoe zou u hem voorstellen aan iemand die hem, en zijn
werk, niet kent? “Voor mij is hij de nieuwe Mastroianni.
Die kon ook alles spelen. Mathieu heeft een viriliteit en
tegelijkertijd een vrouwelijkheid, een vermogen tot incarnatie en een heel sterke fantasie. Een gedurfd en heel
krachtig spel ook. Hij is heel moedig als acteur en
spreekt over zichzelf als een circusartiest. Hij is een heel

fysiek acteur die ervan houdt stunts te leren en lange
stukken tekst in te studeren. Dat geeft mij een enorme
vrijheid. Hij is een complete filmfiguur. Ik heb dat talent
niet, ik kan niet acteren, maar hij is nu zelfs producent
van zijn eigen films. Hij is producent, filmmaker en acteur. Een echte spektakelman.”
Paul Dédalus, de hoofdfiguur uit Comment je me suis
disputé… en uit Trois souvenirs, wordt wel eens uw
alter ego genoemd. Denkt u dat Amalric dan ook een
beetje van uw persoonlijkheid in het personage heeft
gestopt? “Ik weet niet of Paul Dédalus mijn alter ego is.
Ik heb al meerdere films geschreven met mannelijke
hoofdpersonages, verschillende met Mathieu, en ik
herken me in elk van hen, niet méér in Paul Dédalus dan
in andere. Ik herinner me dat we Comment je me suis
disputé... ergens in Frankrijk toonden en dat het publiek
moest lachen wanneer Mathieu aankwam, omdat de
film grappig is en Mathieu ook. De mensen moesten lachen om die vreemde vogel die daar zo verbaasd opdook
en zeiden dat hij niet moest doen alsof hij de rol had ge-
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creëerd, maar dat hij echt zoals Paul Dédalus was.
Waarop Mathieu zei dat ze zich niet moesten vergissen,
dat het niet de personages zijn die ons imiteren maar
dat wij de personages imiteren. Paul Dédalus is niet zoals Mathieu. Ik herinner me bijvoorbeeld dat Mathieu
niet rookte vóór de film maar omdat Paul Dédalus
voortdurend rookt, is Mathieu ook roker geworden. Of
nog een voorbeeld. Mathieu zei altijd dat Paul Dédalus
dingen tegen vrouwen zei die goed leken te werken en
dat hij daarom diezelfde dingen uitprobeerde in het
echte leven. Waar het dan natuurlijk nooit werkte. Maar
het gaat erom dat hij het personage nadoet en niet omgekeerd. En tegenwoordig vraagt Mathieu me heel vaak
om iets voor te doen wanneer hij een scène niet goed
begrijpt. ‘Dat is makkelijk’, zegt hij, ‘dan doe ik je gewoon na. Zoals ik voor Venus in Fur (2013) gewoon Polanski nadeed.’ Maar wanneer ik dan iets voordoe voor
Mathieu weet ik niet goed meer of ik nu mezelf of Mathieu of Paul Dédalus speel. Het is een systeem van
maskers en vermommingen die we uitwisselen en door
het verstrijken van de tijd weten we niet meer precies
wat aan wie toebehoort.”
Maar u heeft Amalric dus aan het roken gebracht?
“Ja, het is mijn schuld en ik ben er niet trots op. Quentin
(Dolmaire, die in de film de jonge Paul Dédalus speelt) is
niet-roker en die hebben we dus rooklessen moeten geven. We kochten speciale sigaretten zonder tabak en
leerden hem te roken. Dat hij het moest doen zoals in de
westerns, vertelden we hem. Hij moest het wel leren
omdat Paul Dédalus een roker is, maar gelukkig is
Quentin verder niet-roker gebleven.”
Dédalus is de labyrintenbouwer uit de Griekse mythologie. Wie naar uw films kijkt, krijgt al snel een gevoel

van aangename verwarring, van binnentreden in een
doolhof. Zaait u die verwarring bewust in uw films?
“Ja. Kijk, ik geloof niet dat ik op een bepaalde manier
besta, maar wel dat ik ergens op probeer te lijken. Iemand die opstaat ’s ochtends lijkt nog nergens op maar
doet zijn best ergens op te lijken. Dat geldt voor alle
mensen. Gekken zijn mensen die geloven dat ze bestaan. Maar wat ons menselijk maakt, is de moeite die
we doen om onze eigen rol in te vullen. Film kan mij
daar enorm bij helpen. Omdat het me toelaat veel personages te bedenken waar ik dan op probeer te lijken.
Dat is ook wat ik zie in de films van Jean Renoir. La règle
du jeu (1939), bijvoorbeeld. Voilà, eerst ben ik de baron
en doe ik als een baron. Dan ben ik de jachtopziener en
gedraag ik me zo. “Maar ik sta niet op als jachtopziener.
Ik werk eraan.
“Wat me enorm bevalt aan Paul Dédalus – de
Dédalus uit Comment je me suis disputé... is trouwens
heel anders dan die uit Trois souvenirs – is dat hij zich
laat veranderen door mensen. Hij staart zich niet blind
op zijn identiteit maar laat zich veranderen, vooral door
de vrouwen om hem heen. Het is de liefde voor anderen
die hij zo laat zien die hem voor mij heel sympathiek
maakt. Zijn generositeit raakt me heel erg.”
U heeft het over Jean Renoir en praat vaak over andere
filmmakers. U bent cinefiel. Helpt die filmbagage bij
het draaien of werkt ze juist tegen? “Allebei, echt allebeide. Telkens als ik begin te schrijven denk ik aan alle
films die me omringen en raak ik gedeprimeerd. Het is
onmogelijk om het beter te doen, denk ik dan. Maar tegelijkertijd kan ik niks op papier krijgen als ik te lang
geen goede films heb gezien. Ze voeden me. Ik heb ze
nodig. Het is in de filmgeschiedenis ook een natuurlijke
reflex om te zeggen dat vroeger alles beter was. En vroe-

ger wás alles beter. Bergman vroeg zich af wat je nog kon
toevoegen aan Dreyer. En hij had gelijk. Kijk maar naar
Gertrud (1964) of Vredens Dag (1943). Het is onmogelijk
een film te maken na Dreyer. En toen ik voor het eerst
films van Woody Allen zag, dacht ik ‘ja, ja, maar het is
toch geen Bergman’. Later ontdekte ik dan dat Woody
Allen zelf altijd zei: ‘Ja, ja, maar ik ben toch geen Bergman.’ Maar je moet die houding als een dynamiek zien,
niet als een verzuchting. Want hoewel film een populaire kunstvorm is, is het toch een beetje kunst en ik geloof
dat het voor een schilder helpt om schilderijen te zien
en dus ook dat het voor een filmmaker helpt om films te
zien.”
Werkt u bewust aan een oeuvre? “Nee, dat gaat echt
per film. Natuurlijk speel ik een autobiografisch spelletje maar tegelijk wil ik er niet aan denken. Daarom heb
ik mijn acteurs ook niet gevraagd om naar mijn films te
kijken. Het zou hen belemmeren. Maar ergens heb ik
ook de ambitie om alles te doen. Toen we van de filmacademie kwamen, maakten we lijstjes van films en genres die we wilden doen. Ik wou altijd een Tarzan maken
of een film als La maman et la putain (Jean Eustache,
1973) maar je kan niet alles maken. Telkens als ik aan
een nieuwe film begin, hoop ik dat ik iets zal maken dat
ik me nooit voor had kunnen stellen maar tegelijkertijd
is het alsof ik een mal heb, een 15-tal maskers, 8 of 9
vermommingen en 6 à 7 accessoires waarmee ik een oneindig aantal verschillende dingen probeer te maken.
Maar het zijn uiteindelijk telkens dezelfde oude kleren,
dezelfde oude accessoires en dezelfde oude trucs die ik
gebruik. Het zit ergens tussen de ambitie om alles te
maken en de bescheidenheid om toe te geven dat je
maar één ding weet te vertellen.”
5

Nooit meer ouder worden
Dankzij Arnaud Desplechin hoeven we
nooit meer afscheid te nemen van onze
jeugd. Vrij heen en weer bewegend tussen heden en verleden en van het ene
naar het andere personage, laat hij de
overgangsjaren van z’n jonge spelers
naar volwassenheid zien, tegen de achtergrond van culturele en politieke veranderingen aan het eind van de 20ste eeuw.
In 1996 maakte Arnaud Desplechin Com
ment je me suis disputé... (ma vie sexuelle),
waarin een jongvolwassen Paul Dedaleus
twijfelde over zijn seksuele en professionele
koers. Bij zijn vriendin Esther blijven of toch
vrijer leven? En welk vak moest hij in godsnaam kiezen? Bijna twintig jaar later keert
Desplechin terug bij dezelfde personages om
laten zien wat eraan voorafging maar ook
wat daarna kwam.
In de eerste van drie episoden ontmoeten
we in de tegenwoordige tijd in Tadzjikistan
een oudere Paul Dedaleus, opnieuw gespeeld
door Mathieu Amalric. Onvermijdelijk in
bed bij een geliefde want het is een Franse
film. Hij staat na jaren van zelfverkozen ballaningschap op het punt terug te keren naar
Frankrijk maar op het vliegveld wordt hij

aangehouden en ondervraagd over z’n paspoort. Dat gesprek gebruikt Desplechin om
Paul over z’n jeugd te laten vertellen. Eerst
over een korte episode getiteld ‘Rusland’,
waarin hij met een vriend met veel bravoure
en het bijbehorende gebrek aan realiteitszin
de spion uithangt, en daarna in het derde
deel over een tijd die eigenlijk het hart van de
film vormt: zijn ontmoeting en relatie met
Esther.
Desplechin beheerst als weinig andere
makers de kunst om een verhaal vrij meanderend te vertellen maar het toch een duidelijk richtingsgevoel te geven. Die beweging
spiegelt het levensgevoel van zijn personages, die nog te jong zijn om haast te hebben
en zich niet om verplichtingen hoeven te
bekommeren. Ze duiken met elkaar in bed of
vertrekken naar een andere stad, zonder zich
af te vragen wie ze achterlaten en hoe die
anderen daarover denken. Toch groeit met
de jaren de spanning tussen hun persoonlijke
vrijheid en de verplichtingen, of op z’n minst
de verwachtingen, die banden met anderen
nou eenmaal scheppen.
Die vrije beweging is de grote kracht van
de film, maar Desplechin weet niet helemaal
maat te houden. De derde van de drie episo-

des is veruit de langste. Op zich is dat begrijpelijk want dat is het verhaal over Pauls slepende verhouding, de belangrijkste van de
drie jeugdherinneringen uit de titel. Daar
horen al die dingen bij die we kennen van de
liefde: extase en verdriet en jaloezie en vaarwel zeggen en weer opnieuw proberen.
Desplechin laat al die hoogte- en dieptepunten zien. Hij kan alleen niet voorkomen dat
de film in herhaling valt, zodanig dat je gaat
denken dat het nou wel mooi is geweest.
Grow up, wil je bijna hardop zeggen tegen
Paul.

Maar misschien is dat precies wat
Desplechin wilde. Want kijkend naar zijn
alter-ego Mathieu Amalric kun je je afvragen
of Paul Dedaleus ooit echt is opgegroeid. Of
hij ooit meer is geworden dan de som van z’n
herinneringen.
RONALD ROVERS

Trois souvenirs de ma jeunesse
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SHERLOCK HOLMES
DE ZAAK VAN HET VERDWENEN
Bill Condon over Mr. Holmes
Na Frankenstein-regisseur James Whale laat
Bill Condon nu Sherlock Holmes worstelen met
de spoken uit het verleden: “Wie ben je als
datgene wat je je hele leven heeft gedefinieerd
in de steek begint te laten? Wie is Holmes
zonder zijn scherpzinnigheid? DOOR DANA LINSSEN
En nu is Sherlock Holmes oud. Niets aan hem doet nog
denken aan de ADHD-speurder die Robert Downey Jr.
recentelijk gestalte gaf in een hele reeks amusante en
hyperactieve films. Noch is hij de arrogante privédetective die sneller kan denken dan het licht, zoals in de
tv-serie met Benedict Cumberbatch. In Mr. Holmes
van Bill Condon heeft zijn brein zich tegen hem gekeerd. Zijn geheugen laat hem in de steek. Schimmen
uit het verleden komen spoken. En soms is helemaal
niet meer duidelijk wat waar is en wat niet. Mr. Holmes
komt ruim 15 jaar na Gods & Monsters, de biopic over
Frankenstein-regisseur James Whale, waarin Condon
een vergelijkbare mix tussen waan en werkelijkheid

liet zien en reflecteerde op vergane glorie en roem. Al
is Mr. Holmes een stuk milder. Beide films kunnen dan
ook heel goed in elkaars verlengde worden bekeken en
begrepen. We spraken Condon tijdens het Filmfestival
Berlijn waar hij aan een groepje journalisten uitlegde
wat hem zo interesseert aan dit soort ‘fictieve biografieën’ – waar hij voor een deel ook zijn films Kinsey en
The Fifth Estate over Julian Assange toe rekent: “Fictie
brengt ons soms tot een hogere of diepere waarheid.”

Feit of fictie

Nogal een ferme uitspraak in verband met Sherlock
Holmes. Is dat immers niet de man van de feiten en
niets dan de feiten, en de waarheid en niets dan de
waarheid?
Condon steekt van wal: “Film en fictie functioneren in deze film als een geheugenmachine. Mr. Holmes
onderzoekt de vraag wat de grenzen zijn van feiten, de
reikwijdte van de macht van feitelijkheid, en op welk
punt je je verbeelding moet toelaten om misschien bij

een hogere waarheid terecht te komen. Holmes is op
een punt in zijn leven waarop zijn verstandelijke vermogens hem in de steek beginnen te laten. Zijn scherpzinnigheid is wat hem zijn hele leven heeft gemaakt tot
wie hij was. En nu is dat allemaal diffuus geworden.
We hebben denk ik allemaal momenten in ons leven
meegemaakt of gezien waarop datgene wat definieert
wie iemand is begint te vervagen of te veranderen, en
de vraag opkomt of dat de mogelijkheid creëert voor
andere eigenschappen die nooit tot bloei zijn gekomen
om het over te nemen. En natuurlijk werpt dat de vraag
op of nu het geheugen onbetrouwbaar wordt of je niet
meer te weten kunt komen in die fictie-feit-achtige
staat, een dieper niveau. Research wijst uit dat het geheugen helemaal niet zo feitelijk is als we denken, dat
er een hoop verbeelding bij komt kijken om de dingen
die je je herinnert begrijpelijk te maken. Dus misschien
geeft die feit-fictie-achtige staat waarin Holmes zich
bevindt, waarin de dingen door elkaar beginnen te lopen wel toegang tot een dieper kennisniveau.”

Homoseksualiteit
FILMKRANT.LIVE VERZORGT IN JULI/AUGUSTUS EEN INTRODUCTIE BIJ PREVIOUSLY UNRELEASED
18 JULI 14.15 UUR | DOOR DANA LINSSEN

Mr. Holmes |

Mr. Holmes – naar het boek A Slight Trick of the Mind
van Mitch Cullins – maakt van Sherlock Holmes een
echt figuur, dat een hekel heeft aan het fictieve beeld
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Sherlocks
laatste zaak
De deconstructie van de Sherlock Holmes-mythe gaat door. Na de campy
steampunk-vertolking door Robert
Downey Jr. en de borderline autistische
Sherlock van Benedict Cumberbatch zet
Ian McKellen een gepensioneerde speurneus neer, die worstelt met zijn verleden.

ES EN
GEHEUGEN
dat zijn partner-in-crime Watson in al die verhalen
van hem gemaakt heeft. Maar nu Watson dood is mist
hij diens verbeeldingskracht. Vooral omdat er een
oude zaak opspeelt als het maagzuur van het verleden.
Condon: “Holmes werkt aan zijn laatste zaak. Een onopgeloste zaak, daarom is die zo belangrijk voor hem.
Hij weet dat hij stervende is, dat zijn fysieke en geestelijke vermogen aan het afnemen zijn, maar hij kan niet
met een raadsel het graf in. Bovendien is hij emotioneel
kwetsbaar. De belangrijkste persoon uit zijn leven is
verdwenen. Watson is dood. Dat geeft een groot gevoel
van verlies. Daarom laat ik Watson niet zien in de flashbacks, want de film gaat deels over dat gemis.”
De precieze verhouding tussen Holmes en Watson is
met de nieuwe interpretaties van de boeken van Arthur
Conan Doyle weer actueel geworden. Übermacho
Guy Ritchie stopte zijn verhouding tussen Robert
Downey Jr. en Jude Law vol met campy gay-suggesties;
Cumberbatch is eerder aseksueel. Condon zegt er niet
echt een mening over te hebben. “Maar ik kan je wel
zeggen dat doordat ik gay ben en Ian (McKellen die
Holmes speelt) gay is, er beslist een sensibiliteit in de
film zit die er anders misschien niet in had gezeten. Er
is in de boeken een bepaalde intimiteit en emotionele
afhankelijkheid tussen Holmes en Watson. Daar dein-

zen we niet voor terug. Maar ik moet je eerlijk zeggen
dat ik er ook iets moois in vindt zitten dat het – binnen
de context van het Victoriaanse Engeland – zo schuchter en respectvol werd behandeld.”

Projectie en bewondering

“Meteen toen ik het script in handen kreeg, wist ik dat
ik Ian McKellen weer voor de hoofdrol wilde. Het was
een ideale manier om de thema’s van Gods & Monsters,
ouderdom, geheugenverlies, herinneringen, decorumverlies, verlangen, weer eens op te pakken, vooral omdat we nu zelf een stukje dichter bij de leeftijd van de
hoofdpersonen zijn gekomen. Naarmate je ouder wordt
word je meer tot nederigheid gedwongen. Je realiseert
je dat alles kwetsbaar en tijdelijk is. Dat kan een bevrijding zijn, maar ook beangstigend, zoals in het geval van
Holmes.
“Wie word je als je een belangrijk deel van jezelf verliest? Is Holmes alleen maar dat genie? Misschien was
hij wel nooit ene genie en heeft Watson dat van hem
gemaakt. De boeken zijn immers duidelijk geschreven
door een bewonderaar. Dus misschien gaan ze daar wel
over. Hoe we anderen bewonderen en idealiseren. Dat
zegt ook iets over de kracht van fictieve personages en
de dingen die we projecteren op mensen die we bewonderen.”
5

Het is 1947. Een 93-jarige Sherlock Holmes
ziet in de bioscoop een zwart-wit film over
Sherlock Holmes. Het is de Holmes die
beroemd werd door de verhalen die zijn vroegere assistent Watson over hem schreef: de
briljante speurder met een stijve pijp en een
geruite deerstalker-pet. Holmes heeft weinig
op met Watsons ‘penny dreadfuls with an
elevated prose style’. Ook al moet hij toegeven
dat hij ooit wel pijp rookte. En dat hij die
inruilde voor sigaretten omdat hij anders
teveel op de gepopulariseerde versie van
hemzelf zou lijken. Het zwart-wit misdaadmysterie – waarin Holmes overigens met een
knipoog gespeeld wordt door Nicholas Rowe,
de ster uit Young Sherlock Holmes (1985) –
zet de gepensioneerde detective op het spoor
van zijn laatste zaak. In Watsons versie lost
Holmes het mysterie op, maar de detective
herinnert zich dat anders. Het probleem met
zijn herinneringen is alleen dat die niet meer
zo betrouwbaar zijn. Om die reden was het
niet zo’n geweldig idee van regisseur Condon
om het verhaal te vertellen met flashbacks.
Weliswaar mag McKellen zijn messcherpe
acteerkunst etaleren in zijn vertolking van
dezelfde man in verschillende levensfases,
maar de terugblikken suggereren een feitelijkheid die op gespannen voet staat met het
falende geheugen van de oude Holmes. De
flashbacks doen afbreuk aan het drama van
een oude man die het relaas over zijn fatale
laatste zaak nogmaals wil opschrijven – maar
dan zoals het volgens hem echt is gegaan.
Nu zijn sidekick Watson er niet meer is
bespreekt Holmes zijn deducties met het
zoontje van zijn huishoudster. De verhouding tussen de oude man en het slimme joch
Roger (Milo Parker) kenmerkt zich door een
mooie, oprechte sentimentaliteit. “Ik wil het
rechtzetten voor ik sterf”, bekent Holmes
aan de jongen.
Naarmate Holmes dieper in de oude zaak
duikt komt de focus van zijn onderzoek
steeds meer te liggen op zijn eigen rol.
Daarbij worstelt hij vooral met de niet al te
fraaie manier waarop hij Watson en anderen
heeft behandeld. Niet het criminele meesterbrein Moriarty is ditmaal de vijand, maar
Holmes zelf. Sherlocks laatste zaak is een
zelfonderzoek. De verdachten heten spijt,
ijdelheid, ouderdom en sterfelijkheid. Het is
een mooi gegeven dat best wat schrijnender
had mogen worden uitgewerkt. Ian McKellen
voorziet Sherlock van menselijke trekjes die
zijn befaamde scherpzinnigheid in een
ander, enigszins tragisch licht plaatsen.
McKellen lijkt klaar te staan om die tragedie
uit te spelen. Maar het kabbelende scenario
houdt zich op de vlakte en gunt de acteur
niet de ruimte om een echt grootse Sherlock
neer te zetten.
FRITZ DE JONG

Mr. Holmes
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GROOT-BRITTANNIË/VERENIGDE

STATEN, 2015 | REGIE BILL CONDON | 104 MINUTEN |
MET IAN MCKELLEN, LAURA LINNEY, MILO PARKER |
DISTRIBUTIE PARADISO | TE ZIEN VANAF 16 JULI 

A BRILLIANT COMEDY. AN ALMOST PERFECT 90-MINUTE HIT
THE GUARDIAN

POIGNANT, CHARMING AND ILLUMINATING

FUNNY AND THOROUGHLY ENJOYABLE

LA TIMES

EVENING STANDARD

VANAF 30 JULI IN DE BIOSCOOP
WWW.REMAININLIGHT.NL
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DE NONSENS DIE
DE WERELD VOORTSTUWT
Réalité

Eindelijk bereikt er een film van Quentin
Dupieux de Nederlandse bioscopen: Réalité, de
grappigste film uit het Surrealisme-program
ma op het Filmfestival Rotterdam. Dupieux
weet een knap bouwwerk in elkaar te timmeren
rond heerlijke nonsens. DOOR MARISKA GRAVELAND
Quentin Dupieux maakte naam in de elektronicamuziek als dj Mr. Oizo, voordat hij zich onderscheidde met
zijn onnavolgbare, absurdistische films Rubber, Wrong
en nu Réalité. Logica is ver te zoeken in zijn droogkomische werk, en dat is maar goed ook. De vreemde opeenvolging van gebeurtenissen wordt opgediend alsof
het de normaalste zaak van de wereld is.
In Réalité draait de gordiaanse knoop zich vast om
een onopvallende cameraman bij een suf kookprogramma die nu zelf wel eens een film wil gaan maken.
Hij werkt in zijn vrije tijd aan een wild scenario over
een duivels tv-toestel dat de bankzitters vermoordt
met zijn dodelijke stralen, onder de titel Waves. Als
hij aanklopt bij een pervers rijke filmproducent stelt
die slechts één voorwaarde: hij moet binnen 48 uur de
perfecte schreeuw op zijn bandrecorder hebben staan.
Hij neemt die opdracht maar al te serieus. Moe van al
het uren schreeuwen in zijn opnameapparaat gaat de
cameraman maar naar de bioscoop, waar hij precies de
film ziet die hij had willen maken, woedend onthaald
door het handjevol mensen dat naar zo’n trashy film
zou willen gaan. Ondertussen is er nog een gevaarlijke
VHS-tape die is opgegeten door een everzwijn, een
manipulatieve documentairemaker en een presentator
met een dubbelganger, die allemaal wel of niets met
elkaar te maken hebben.

Het onmogelijke

Quentin Dupieux introduceerde in zijn film Rubber,
over een moordende autoband, het begrip ‘no reason’,
de nonsens en willekeur die de hele wereld voortstuwen. De vreemde dingen gebeuren ‘zomaar’ in zijn
films, waardoor ze surrealistisch aandoen – maar ook
dat lijkt schijn. Want misschien is zijn ‘no reason’ wel
een realistischer versie van de werkelijkheid dan een
betekenisvol verhaal of ‘no nonsense’. Het hele surrealistische en absurdistische genre is ontstaan uit de
vraag: waarom zouden we geïnteresseerd zijn in een
onmogelijk of betekenisloos gegeven? De Russische
schrijver Nicolaj Gogol (De neus) gaf het antwoord al:
omdat het onmogelijke voortdurend plaatsvindt.
Ook door Dupieux’ komedies schemeren dit soort
fundamentele vragen, net als bij verwante blikverruimers Charlie Kaufman en Michel Gondry. Dupieux
weet ondertussen een knap bouwwerk in elkaar te
timmeren rond al die heerlijke nonsens. Hij trekt een
wereld op zonder betekenis waar gelukkig ook om te
lachen valt, zoals Samuel Beckett al eens liet zien.
Dupieux noemt zijn films niet voor niets plagerig
Réalité en Wrong en zijn productiebedrijf Realitism
Films – hoewel ‘niet voor niets’ vast een uitdrukking is
die niet in zijn ‘bedoelingsloze’ universum past.

lijn beleefd. “Maar waarom zit hij dan ook nog eens op
een motor”, vraagt de beller zich wanhopig af, want dan
is de snelle service niet meer de verdienste van de haas
zelf maar van de motor. Vragen waar je je hoofd over
kunt breken.
In Wrong, verkrijgbaar op dvd, regent het altijd in
het kantoor waar de man werkt. En dat is niet eens het
meest vreemde. Grappiger is het dat zijn nep-vriendelijke bazin altijd een stapeltje handdoeken heeft
klaarliggen omdat ze zich ergert aan al die doorweekte
werknemers die haar kamer binnen komen vallen. Uit
een onmogelijk gegeven – een regenachtig kantoor –
vloeit toch dit soort logisch gedrag voort. Ook surrealisme past zich wel eens aan de omstandigheden aan.
Réalité 111123

ELODIE BOUCHEZ, JON HEDER | DISTRIBUTIE
AMSTELFILM | TE ZIEN VANAF 20 AUGUSTUS 

Pizzadoos

In Wrong is het gekmakende gebrek aan logica van
zijn films samengevat in een hilarische scène rond een
pizzadoos. De hoofdpersoon probeert het logo van een
pizzakoerier te doorgronden, een haas op een motor,
en belt daarvoor ten einde raad met het callcenter. “De
haas staat vermoedelijk voor de snelheid van bezorging, meneer”, zegt de vrouw aan de ander kant van de

FRANKRIJK, 2014 | REGIE

QUENTIN DUPIEUX | 87 MINUTEN | MET ALAIN CHABAT,

WRONG

18

DE FILMKRANT 
#378 JULI/AUGUSTUS 2015

Marketa Lazarová

Experimentele Game of Thrones
De oorlog van allen tegen alles woedt in
volle fantastiek in de Middeleeuwen van
Marketa Lazarová, een strijd waarin alleen deze geestverruimende filmervaring
zelf de overwinnaar is.

vertoningen, maar het lijkt erop dat de
opname in het Previously Unreleasedprogramma van dit jaar tocht echt de eerste
Nederlandse release is. Het grote verschil
met 2008 is dat we nu Game of Thrones hebben, en dus een heel nieuw publiek met inteMarketa Lazarová is al zoveel dingen genoemd resse in de mythische middeleeuwen. En het
grote voordeel is dat de Game of Thrones– een cultfilm, de beste Tsjechische film ooit
gemaakt, de enige echte film over de Middel fans wel wat gewend zijn, dus dat de experimenten van Marketa Lazarová hen wel eens
eeuwen, de beste film die je nooit zag (en de
heel goed zouden kunnen bevallen (plus: kijmeest onbegrijpelijke) – dat het lastig is om
ken naar de 162 minuten durende film is
nog een nieuwe reden te verzinnen om hem
bijna bingewatchen). Regisseur František
aan te prijzen. Behalve dat deze Tsjechische
Vláčil baseerde zich op een boek van landgezwartwitfilm uit 1967 echt gezien moet wornoot Vladislav Vančura dat ons meeneemt
den, en nog door veel te weinig mensen is
naar de 13de eeuw en de eeuwigdurende strijd
gezien. Hij was een paar jaar geleden ter
gelegenheid van de dvd-uitbreng een kleine
tussen geloof, bijgeloof en volksgeloof die in
Geheimtip onder Nederlandse cinefielen
volle gang was. Daarmee ontspruiten
inclusief een aantal meer of minder officiële
natuurlijk andere motieven uit de modder:

mens versus natuur, menselijkheid versus
geweld, liefde versus haat en hoe de strijd
tussen goed en kwaad zich verder openbaart.
Maar dan, de plot, of moeten we zeggen het
complot tegen de plot? Er zijn verschillende
strijdende partijen die een beetje houvast
geven: de perfide Kozlik-broers Mikolas – de
menselijke wolf – en de eenarmige Adam
(wiens vader hem met een bijl te lijf ging na
een incestueuze verhouding met zijn zus)
kidnappen een Duitse ridder, en koopman
Lazar, vader van de mooie Marketa die aan
het klooster is beloofd, laveert daar zoals een
koopman betaamt een beetje tussendoor.
Voor de rest is het een stilistisch spektakel, een wervelstorm, en we hadden het kunnen weten, aangezien de film zichzelf aan het
begint afficheert als een bijeengeraapte rapsodie: close-ups worden afgewisseld door

deep focus-perspectieven waar Orson
Welles een beginneling bij lijkt. Alles is
extreem, het beeld wordt afgeplat, vervormd, vertekend door het gebruik van
allerlei mogelijke lenzen. Al bestaat de kans
dat je je dat allemaal maar inbeeldt omdat de
film zo geestverruimend en hallucinant is.
DANA LINSSEN

Marketa Lazarová
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TSJECHO-SLOWAKIJE 1967 |

REGIE FRANTIŠEK VLÁČIL | 162 MINUTEN | MET MAGDA
VÁŠÁRYOVÁ, FRANTIŠEK VELECKÝ, IVAN PALÚCH |
DISTRIBUTIE CONTACT FILM IN HET KADER VAN
PREVIOUSLY UNRELEASED | TE ZIEN VANAF 9 JULI 

PREVIOUSLY UNRE
MARKETA LAZAROVÁ

IM KELLER

Im Keller

PAS SON GENRE

GÜEROS

Pas son genre

Oostenrijkse beerput

De professor en de kapster

Oostenrijks rariteitenkabinet of vinger
op de pijnlijke plek? Ulrich Seidl sticht
verwarring met zijn documentaire Im Kel
ler, waarin Oostenrijkers hun obsessies –
van sm tot naziliefde – uitleven.

Kan er duurzame liefde bloeien tussen
een filosoof die opgewonden raakt van
Kant en een kapster in de ban van de laatste roddels over Jennifer Aniston?

Een Oostenrijkse filmmaker die zijn film Im
Keller (‘in de kelder’) noemt, is zoiets als een
Belgische filmmaker die zijn film ‘Dutroux’
noemt. Natuurlijk weet Ulrich Seidl dat in de
titel twee gruwelijke Oostenrijkse kelderzedendrama’s doorklinken. In 1998 ontsnapte
na acht jaar opsluiting de achttienjarige
Natascha Kampusch uit het huis van de man
die haar acht jaar eerder ontvoerde. In 2008
kwam na vierentwintig jaar een einde aan
het misbruik door Josef Fritzl van zijn opgesloten dochter Elisabeth. De titel Im Keller is
in dit licht ranzig en doet denken aan exploitatiedrift. Daarvan is echter geen sprake,
bezwoer Seidl mij eind vorig jaar toen ik hem
op IDFA interviewde. Hij wilde al veel langer
een film over Oostenrijkers en kelders
maken.
In Nederland kennen we het verschijnsel
niet, maar veel Oostenrijkse huizen hebben
kelders waarin mensen zich ongestoord in
hun hobby kunnen uitleven. Im Keller toont
een aantal van deze mensen, die Seidl niet

heeft uitgekozen omdat ze postzegels verzamelen of met modeltreintjes spelen. De film
portretteert onder andere een oude nazi-
enthousiasteling, die zijn kelder heeft volgestouwd met nazi-attributen, een vrouw die
in haar kelder een pop als levende baby
behandelt, en een sm-stel, van wie de man
door zijn vrouw aan zijn scrotum wordt
opgehangen.
Toch is de film geen freakshow, stelde
Seidl nadrukkelijk in het interview. Het is
niet zijn bedoeling dat de kijker zich distantieert van de mensen in de film, maar zich
afvraagt waar zijn seksuele en morele grenzen liggen. In Seidls woorden: “Ik zoek de
menselijke afgrond.” Grote woorden, misschien te groot, voor een film die iets vermoeiends en gratuit provocatiefs heeft.
Anders dan in Seidls vroegere werk voel ik in
Im Keller geen oprechte woede over de drek
onder de tegels van een verstikkende samenleving, maar zie ik een zelfverzekerde regisseur, die weet wat van hem verlangd wordt.
JOS VAN DER BURG

Im Keller
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OOSTENRIJK, 2014 | REGIE ULRICH SEIDL |

81 MINUTEN | TE ZIEN VANAF 13 AUGUSTUS 

Dat liefde alles overwint, is meer wensdroom
dan realiteit, weet iedereen die niet totaal
blind door het leven wandelt. Filmmakers
weten dat ook, maar ook dat we het toch
graag willen geloven. Klassen- en culturele
verschillen smelten daarom in veel films als
sneeuw voor de zon als de liefde toeslaat. De
Belgische filmmaker Lucas Belvaux is uit
realistischer hout gesneden. In zijn romanverfilming Pas son genre vliegt hij niet over
cultuurverschillen heen, maar onderzoekt
hij de destructieve kracht ervan.
Een Parijse filosofieprofessor krijgt een
aanstelling op een middelbare school in het
provinciestadje Arras, waar hij valt voor een
kapster (een innemende Émilie Dequenne).
De interesses van de twee dertigers lopen
nogal uiteen: de professor mag graag citeren
uit Kants Kritik der Urteilskraft, de kapster
verdiept zich in het liefdesleven van Jennifer
Aniston. Zo opgeschreven lijkt het of
Belvaux een film heeft gemaakt over de liefdesverhouding van een intellectueel met een
onnozele vrouw, maar zo is het niet. De kap-

ster is verre van onnozel. Ze weet wat ze wil
in het leven, is leergierig, en hartstochtelijk
in de liefde. Dat kunnen we van de professor
niet zeggen. Hij verschuilt zich achter zijn
intellect en schaamt zich voor zijn liefdesrelatie. Het leidt tot een uiterst pijnlijke scène
als hij met zijn geliefde een vrouwelijke collega ontmoet, waarbij hij de twee vrouwen
niet aan elkaar voorstelt. Dat dit zich tijdens
carnaval afspeelt, is symbolisch: het masker
van de professor valt en hij toont zijn ware
gezicht.
Pas son genre gaat uiteindelijk misschien
meer over een in de liefde onoprechte man,
die zichzelf ontmaskert, dan over onneembare sociaal-culturele barrières. Wijsheid en
intellect blijken weer eens niets met elkaar te
maken te hebben. De professor mag van Kant
houden, maar de kapster bezit meer
Kantiaans oordeelsvermogen dan hij.
JOS VAN DER BURG

Pas son genre
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FRANKRIJK/BELGIË, 2014 | REGIE

LUCAS BELVAUX | 111 MINUTEN | TE ZIEN VANAF 13
AUGUSTUS 
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Güeros

Labbekakken in Mexico
Weer een film over een paar labbekakken
die niet vooruit te branden zijn? Ja en ook
nog in hip zwart-wit. En toch is de Mexicaanse debuutfilm Güeros verfrissend,
aanstekelijk en humoristisch.
“Ze brengen een paar schooiers bij elkaar, filmen in zwart-wit en zeggen dat ze een artfilm
hebben gemaakt”, laat regisseur Alonso Ruiz
Palacios een student zeggen in Güeros. Fijne
zelfspot van de regisseur, want Güeros is precies zo’n film. De schooiers van dienst zijn de
student Federico en zijn kamergenoot Santos in
een smerig appartement in Mexico Stad, die
opgezadeld worden met Federico’s jongere
broer Tomás. Hij is door zijn moeder in
Veracruz naar zijn broer in Mexico-Stad
gestuurd, omdat ze thuis gek van hem wordt.
Het is 1999 en op de universiteit in Mexico-

Stad staken studenten al 169 dagen tegen
invoering van collegegeld. Zoals het labbekakken betaamt, doen Federico en Santos niet mee
aan de dagelijkse demonstraties, want dat kost
inspanning, en daaraan hebben ze een hekel
aan. Ze komen in actie door Tomas, die een
door hem fanatiek bewonderde oude folkzanger, over wie het verhaal gaat dat hij vroeger
Bob Dylan met zijn muziek aan het huilen
kreeg, wil opzoeken. Het leidt tot een zoektocht
in hun oude auto, waarin ook studentenleidster
Ana meerijdt, op wie Federico steeds minder
stiekem verliefd is. Vergeet het verhaaltje, want
dat is slechts een kapstok om het over zaken te
hebben die elke twintiger zal herkennen. Wat
moet je met je leven doen? Doet het er voor
anderen iets toe? “Zou iemand het merken als
we dood zijn?”, vraagt Ana zich af. Palacios zal
het niet zo bedoeld hebben, maar het klinkt

ELEASED
ALLÉLUIA

Alléluia

Dodelijke
liefde
Lekker stel was dat, de lonely hearts killers, die in de jaren veertig zeker twintig
vrouwen vermoordden. Fabrice – Calvaire
– Du Welz maakte er een modderig Belgisch horrorpsychodrama over. Geheel
volgens verwachting. En nog een stukje
naargeestiger.
Tegen hoeveel filmpersonages heb je al willen roepen: doe het niet!? In de eerste scènes
van Alléluia van Fabrice Du Welz roept
Gloria die reactie op. Voor ze het weet heeft
haar beste vriendin al op send geklikt op een
online datingsite, en haar dochtertje vindt
de man die haar moeder mee uit lunchen wil
nemen ook een leuke vent. Maar als die
Michel zich vervolgens in een morbide ritueel op het afspraakje voorbereidt en bij god
weet wat voor boze krachten af wil dwingen
dat Gloria voor zijn charmes valt, dan breekt
je het klamzweet al uit. Wat hij – en wij echter niet kan vermoedden is dat Gloria
inderdaad een stuk harder voor hem zal vallen dan misschien goed voor hem is. Of misschien juist wel precies goed. Want Michel
blijkt een oplichter, en Gloria heeft andere

EDEN

onvermoede duistere kanten. Het ware verhaal van Raymond Fernandez en Martha
Beck, de zogeheten lonely hearts killers die
in de jaren veertig zeker twintig vrouwen
vermoordden is al vaker verfilmd. Het meest
succesvol waarschijnlijk in 1969 in The
Honeymoon Killers, een naargeestige zwarte
cultfilm, naar verluidt de favoriet van
Nouvelle Vague-voorman François Truffaut.
Du Welz smeedt horror en psychodrama
aaneen tot een van de inventiefste, stilistisch
rijkste, bizarre en vooral onheilspellendste
voorbeelden van de New French Extremityfilmstroming waartoe ook Gaspar Noé wordt
gerekend. Gloria blijkt een complex en
obsessief personage, dat het incesttrauma
van Michel uitbuit om haar eigen demonen
te bevechten. De bijbehorende expliciete
geweldsscènes worden extra beklemmend
door de psychologische intensiteit waarmee
Gloria haar jaloezie en seksuele onlusten
beleeft. Het beest is los. En we hadden het
kunnen weten. Nog voordat Michel z’n
kaarsje aanstak, en z’n gebedje zei. Toen
mortuariumverpleegster Gloria net iets te
lang in de camera keek. Hier is een oerkracht
ontketend die wraak wil nemen op alles waar
Freud niet eens nachtmerries over durfde te
hebben.
DANA LINSSEN

Alléluia

11111

BELGIË/FRANKRIJK, 2014 | REGIE FABRICE DU

WELZ | 93 MINUTEN | MET LOLA DUEÑAS, LAURENT
LUCAS | DISTRIBUTIE EYE IN HET KADER VAN PRE
VIOUSLY UNRELEASED | TE ZIEN VANAF 16 JULI 

Previously
Unreleased

huiveringwekkend in het licht van de moord op
43 Mexicaanse studenten vorig jaar. Wie deze
connectie niet wil maken, ziet misschien wel
een andere: ook nu weer staan studenten op de
barricaden. Wie ook deze link vergezocht vindt,
ziet een indringend, met veel droge humor
doorspekt, universeel verhaal over de zoektocht van jongeren naar hun plek in het leven.
Waarbij Palacios zich stilistisch heeft laten
inspireren door de nouvelle vague en het vroege
werk van Jim Jarmusch. Dat klinkt obligaat,
maar Palacios heeft uit zijn inspiratiebronnen
een tintelend debuut weten te maken. Tot beste
debuutfilm uitgeroepen op het filmfestival van
Berlijn.
JOS VAN DER BURG

Güeros

Elke zomer stellen EYE en de Filmkrant
een programma samen van niet uitgebrachte films die een bioscoopdoek verdienen. De films zijn afwisselend in EYE
en de Filmhallen in Amsterdam te zien
en in een groot aantal filmtheaters in
het land (hou daarvoor de agenda van
uw filmhuis in de gaten). Alle premièrevertoningen in Amsterdam zullen door
medewerkers van de Filmkrant worden
ingeleid.
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MEXICO, 2014 | REGIE ALONSO RUIZ PALACIO |

106 MINUTEN | TE ZIEN VANAF 23 JULI 

Programma

02 juli Fidelio | Filmhallen Amsterdam |
Barend de Voogd
09 juli Marketa Lazarová | EYE Amsterdam |
Dana Linssen
16 juli Alléluia | EYE Amsterdam | Dana
Linssen
23 juli Güeros | EYE Amsterdam | Joost
Broeren
30 juli Eden | Filmhallen Amsterdam | Ronald
Rovers
06 augustus Im Keller | EYE Amsterdam | Jos
van der Burg
13 augustus Pas son genre | Filmhallen
Amsterdam | Jos van der Burg
20 augustus Porto da minha infancia | EYE
Amsterdam | Schimmenrijk speciaal over
de recent overleden cineast Manoel de
Oliveira met Hans Beerekamp
27 augustus Jauja | EYE Amsterdam | Dana
Linssen (zie ook de Filmkrant van volgende
maand voor een bespreking van deze film
en een interview met regisseur Lisandro
Alonso)

Eden

Parijs techno
paradijs
Voordat je Daft Punk had, had je de Parijse garage house scene van DJ Sven Love,
die met zijn Cheers-avonden de weg
baande voor de Electronic Dance Muziek
in Frankrijk. Eden vertelt het verhaal en
vooral de teloorgang van deze avantgarde-dj, naar zijn eigen scenario.
Als je erover nadenkt zijn er helemaal niet
zoveel films gemaakt over de house scene van
de jaren negentig. In Nederland hadden we
Naar de klote! van Ian Kerkhof, Canadees
Michael Dowse portretteerde een fictieve
Ibiza-dj in It’s All Gone Pete Tong, maar dat
was het wel zo’n beetje. En dat terwijl de
beelden van de dance-generatie zo diep in
onze moderne cultuur verankerd zijn: de
mensenmassa’s die met uitgestoken armen,
extatische blik, in verblindend licht door
repetitieve dreunen in trance raken. Het is de
industriële variant van derwisj-dans of sjamanistisch ritueel. Maar dat is natuurlijk
maar de buitenkant. De ervaring, bijna standaard door drugs gekleurd, is veel moeilijker
te verfilmen. Misschien dat filmmakers er
daarom van terugdeinsden. Eden, de vierde
semi-autobiografische film van de Franse
regisseuse Mia Hansen-Løve hoeft niet aan
de buitenkant te blijven, omdat hij ook een
verhaal over die tijd te vertellen heeft.
Hansen-Løve’s broer Sven was begin jaren
negentig een populaire dj in de Parijse garage
house scene, die met zijn maatje het duo
Cheers vormde en behalve zelf draaide ook
promotor en organisator van feesten was.
Helaas was er ook nog zoiets als cocaïne, dus
werd hij al snel voorbijgestreefd door die
twee jongens Thomas en Guy die nooit op

enig feestje naar binnen kwamen omdat niemand ze herkende. Klein insidersgrapje voor
de Daft Punk-fans natuurlijk. Het verhaal
over de rise and fall van de kunstenaar is in al
z’n 1000 varianten bekend. Wat Eden anders
maakt is – ongetwijfeld door het feit dat
Sven zelf aan het scenario meeschreef en
niet voor niets voor zijn lange lost weekend
filosofie studeerde – dat de film z’n hoofdpersoon niet spaart. De film is soms best
romantisch, maar romantiseert niet. En
geeft je daarom de perfecte coming-of-age
ervaring, die je op elke leeftijd kunt (her)
beleven: naast dat gevoel van heimwee naar
eeuwige zomers sluimeren altijd de existentiële onrust en ontluistering die een ervaring
diepgang geven. En pijn. En roes. Kortom
leven.
DANA LINSSEN

Eden
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FRANKRIJK 2014 |REGIE MIA HANSEN-LØVE | 131

MINUTEN | MET FÉLIX DE GIVRY, GRETA GERWIG |
DISTRIBUTIE CINEART IN HET KADER VAN PREVIOUSLY
UNRELEASED | TE ZIEN VANAF 30 JULI | LEES OOK HET
INTERVIEW MET MIA HANSEN-LØVE OP
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Noah Baumbach over While We’re Young

HIPSTERGENERATIECLASH
Noah Baumbach (45) debuteerde op 26-jarige
leeftijd met Kicking and Screaming (1995) en
vestigde tien jaar later zijn naam met het
autobiografische The Squid and the Whale
(2005). In While We’re Young neemt hij hippe
Newyorkers op de hak, zoals hij eerder deed in
Frances Ha (2012) én in zijn volgende film,
DOOR ANDRÉ NIENTIED
Mistress America (2015).
Wanneer de Newyorkse veertigers Josh (Ben Stiller) en
Cornelia (Naomi Watts) bevriend raken met twintigers
Jamie (Adam Driver) en Darby (Amanda Seyfriend)
voelen ze zich al snel een generatie jonger, zeker wanneer ze vervolgens in de hipstertrends van Brooklyn
duiken. Toch zal dat trendy leventje uiteindelijk net zo
slecht bij de serieuze documentairemaker Josh passen
als het hippe hoedje dat hij gaat dragen.
De in Brooklyn geboren Noah Baumbach bekijkt zijn
krampachtig modieuze leeftijdgenoten met milde spot,
maar ook de jongere generatie ontkomt niet aan zijn
scherpe blik op de hipstertrends.
Hoe kwam u op het idee? Werd u op een dag wakker en
voelde u zich ook losgekoppeld van de volgende generatie? “Ik leefde in de waan dat ik nog steeds een jongere versie van mezelf was. Dat lijkt me heel gebruikelijk:
veel mensen voelen zich jonger dan ze in werkelijkheid
zijn. Dat leek me interessant om te onderzoeken. En ik
wilde iets doen met hoe stelletjes op elkaar reageren en
zich aan elkaar spiegelen. Al mijn films zijn persoonlijk,

omdat ik ze zelf schrijf, maar voor zover ik weet is deze
film niet autobiografisch. Maar goed: zelfs The Squid
and the Whale, dat duidelijke autobiografische elementen had, beschouw ik als fictie.”

U groeide op in Brooklyn, dat tegenwoordig een broeiplaats van de hipstercultuur is. Hoe heeft u die ontwikkeling ervaren? “Er is niet zoveel veranderd in Park
Slope, de buurt in Brooklyn waar ik opgroeide. Dat was
altijd al een woonbuurt. Er is vooral veel veranderd in de
wijken waar verlaten fabrieken zijn omgebouwd tot hippe winkels, zoals in Williamsburg en Bushwick. Maar
Brooklyn is zo groot dat ik daar als kind nooit kwam, ik
kwam er pas toen ik volwassen was. En ja, het is gentri
fied en veryupt, maar dat gebeurt in zoveel buurten.
“Ik wist dat ik de nieuwste trends nooit bij zou
kunnen houden met mijn film, daarvoor verandert de
hipstercultuur te snel. Daarom heb ik samen met de
kostuumontwerper en de decorontwerper een eigen
variant op de hipstercultuur bedacht. Ik weet bij voorbeeld niet of het alweer hip is om te rolschaatsen maar
het voelde als iets dat ze zouden doen.”
Het is minder absurd dan de kots-therapie die in de
film voorkomt. “Die is al bijna mainstream geworden!
Het begon ergens in Los Angeles – uiteraard - maar inmiddels is het overgewaaid naar Brooklyn. Ik heb als figuranten mensen gebruikt die het zelf echt hadden gedaan.”

FILMKRANT.LIVE VERZORGT IN AUGUSTUS INTRODUCTIES BIJ

While We’re Young | FILMSCHUUR HAARLEM,

1 AUGUSTUS, 16.30 UUR | CINECENTER AMSTERDAM, 14 AUGUSTUS, 21 UUR | DOOR EVA SANCHO

Uw werk wordt vaak vergeleken met dat van Woody
Allen, maar was u voor deze film beïnvloed door de
manier waarop Woody Allen in Annie Hall de spot
dreef met de hippiecultuur van het LA van de jaren zeventig? “Ik ben opgegroeid met de films van Woody Allen, dus ik ben me soms niet eens meer bewust van de
invloed die hij op mij en mijn films heeft. Ik ben net als
hij opgegroeid in Brooklyn en ging naar dezelfde middelbare school. Toen ik zijn films en werk als stand up
comedian ontdekte, had ik het gevoel dat ze speciaal
voor mij waren geschreven. Bij het maken van deze film
dacht ik aan komedies voor volwassenen uit de tijd dat
ik opgroeide – de films van Woody Allen, maar ook Van
Hal Ashby, Sidney Pollack en James L. Brooks. De films
uit de jaren zeventig bevatten meer karakterontwikkeling, ook de komedies.”
Er zit veel ironie in de film: de veertigers hebben ironische iPhone-covers, de twintigers dragen T-shirts met
ironische opschriften. Verschillende generaties hebben blijkbaar verschillende opvattingen over ironie.
“Ik vond het logisch dat de stellen van veertig meer tijd
besteden aan het vinden van de juiste iPhone-covers
dan de jongeren, want voor hen is het gewoon een gebruiksvoorwerp. Ik ben zelf ook voorzichtiger met mijn
computer dan twintigers. Ik beleefde vooral veel plezier
aan het maken van de montage van de verschillende apparaten en technologieën, analoog versus digitaal, jong
versus oud, lp versus Spotify.”
Hoe luistert u zelf naar muziek? Lp’s, cd’s, of Spotify?
“Ik doe het allemaal. Toen mijn iPod het begaf ging ik
weer cd’s draaien, maar ik heb ook lp’s thuis. I’m confused!” 
5
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While We’re Young en de New Sincerity

STELLETJE AUTHENTISTEN
De jeugd van tegenwoordig is een makkelijke prooi voor cultuurpessimisten maar ook een bron
van oneindige fascinatie. Noah Baumbach maakte al twee films over zijn affiniteit met
hedendaagse hipsters, maar in While We’re Young wordt zijn blik toch ineens kritisch en daardoor
veel scherper. Vooral de hedendaagse obsessie met oprechtheid en authenticiteit moet het
DOOR EVA SANCHO RODRIGUEZ
ontgelden.
In While We’re Young spelen Ben Stiller en Naomi
Watts twee lichtelijk uitgebluste veertigers die net als
Baumbach gefascineerd raken door jonge hipsters in
Brooklyn. Stillers personage Josh was ooit een veelbelovende jonge documentairemaker, maar het lukt ‘m
al tien jaar niet om z’n film af te maken. En inmiddels
is hij ook niet jong meer. Een ontmoeting met de zorgeloze twintigers Darby (Amanda Seyfried) en Jamie,
gespeeld door Adam Driver uit de HBO-hitserie Girls,
blaast het huwelijk van Josh en Cornelia nieuw leven
in. Maar na een komische eerste akte zet Baumbach de
boel onder spanning door de verschillen tussen de generaties op de spits te drijven.
Hier voelt Baumbach zich thuis. Met Ben Stiller
maakte hij Greenberg (2010), waarin Stiller een veertiger-in-crisis speelde die door een ontmoeting met de
jonge Florence z’n koers een beetje terugvindt. Florence
werd gespeeld door Greta Gerwig, een van de sleutelfiguren uit de onafhankelijke Amerikaanse mumblecore
cinema, een beweging die ook de maker van Girls (Lena
Dunham) voortbracht. Samen met Gerwig – inmiddels
zijn partner – maakte Baumbach het charmante Frances
Ha (2012) en meteen daarna Mistress America (die hier
nog uit moet komen). Allemaal films waarin personages
hun leven op orde proberen te krijgen, als allegorie voor
de worstelingen van een hele generatie.

Biologisch ijs

Josh en Cornelia zijn de typische Generatie-X twijfelaars: ze keuren de materialistische consumptiecultuur af maar verzamelen gretig alle glimmende
Apple-gadgets. Baumbachs portret van de jongere
Generatie-Y of millenials is ook raak: Darby doet alleen wat ze ‘oprecht’ leuk vindt (biologisch ijs maken)
en Jamie weet met akelige precisie zijn ‘authentieke’
enthousiasme voor alles om hem heen te verwoorden.
De permanent opgewekte Jamie, die zijn dankbaarheid
toont door de handpalmen ‘spiritueel’ op elkaar te
drukken, blijkt niettemin over een gehaaid talent voor
zelfpromotie en manipulatie te beschikken. Josh kan
dat allemaal maar moeilijk rijmen. Wat Jamie en Darby
aanvankelijk zo charmant maakte was hun oprechte
enthousiasme, dat voor Josh als nihilistische Gen-X-er
even onweerstaanbaar als onnatuurlijk blijkt te zijn.
Die omarming van oprechtheid, die tegelijk erkent dat
we nou eenmaal in een ironische, postmoderne wereld
leven, is het kenmerk van wat in literatuur en film New
Sincerity is gaan heten.

New Sincerity

Oorspronkelijk verwees die term naar de manier waarop hedendaagse literatuur probeert de verlammende
ironie en twijfel van het postmodernisme om te buigen
in experimenten met oprechtheid. Zowel via ‘oprechte’ vertelvormen als realisme en naturalisme als door
‘oprechte’ personages. Denk bijvoorbeeld aan de geën-

gageerde literatuur van Dave Eggers of de allegorische
roman Freedom van Jonathan Frantzen (Baumbach was
tevens scenarist van de adaptatie van Frantzens The
Corrections). Ook Josh is met zijn documentairefilm
verstrikt geraakt in het web van de postmoderne nuance: hij probeert al tien jaar een film te maken over het
militair-industriële complex, de geschiedenis van oorlog, Amerika, filosofie, alles eigenlijk. Daarmee wilde
hij zich distantiëren van zijn schoonvader en mentor,
een fictieve Direct Cinema ster-regisseur. Die Direct
Cinema documentaire-traditie van D.A. Pennebaker,
Frederick Wiseman en de Maysles-broers met z’n
observerende sociaal realisme staat hier voor een
lang-vervlogen geloof in onbaatzuchtige objectiviteit.
Maar wat komt daarna, is de vraag. Het postmodernisme opende onze ogen voor de geconstrueerdheid en
manipulatie van media, maar wat doe je als je daarna
niet meer weet wat echt en waarachtig is?
Het antwoord van de New Sincerity op die crisis was
de waarheid van de persoonlijke ervaring: de intieme
ontboezemingen van autobiografie werden de nieuwe
garantie voor oprechtheid, zowel in literatuur als in
film. Ook Baumbach putte nadrukkelijk uit zijn eigen
biografie, met het rauwe, emotionele The Squid and the
Whale (2005) over de echtscheiding van zijn ouders.

De obsessie met autobiografische verhalen en beelden,
oneindig uitvergroot en herhaald op sociale media en
reality-tv, maakt ons allemaal onfeilbare ‘performers’
van authenticiteit. Het perfecte acteren van enthousiasme in een selfie, of jezelf een klein beetje belachelijk
maken om te laten zien dat je het spel meespeelt, zijn in
het netwerk-tijdperk instrumenten voor succes geworden: communicatief kapitaal.
Jamie weet hoe hij zijn autobiografische authenticiteit moet verkopen en de film laat met chirurgische
precisie de keerzijdes en nuances daarvan zien. Jamie
maakt een Catfish-achtige documentaire over een
bevriende Afghanistan-veteraan die toch vooral over
Jamie zelf gaat. Daar kun je cynisch over doen, suggereert Baumbach, maar anders dan Gen-X-er Josh
maakt Jamie tenminste wel iets af.
De manier waarop de oudere generaties in While
We’re Young zich daarbij neerleggen is akelig confronterend. Zelfs de fictieve Direct Cinema-regisseur
die voorbijkomt, beaamt dat zorgvuldig nagebootste oprechtheid vandaag de dag beter werkt dan
het oprechte idealisme van de jaren 60. Toch vindt
Baumbach de uitweg die de ‘nieuwe oprechtheid’
biedt niet aantrekkelijk en het einde van While We’re
Young is dan ook ambivalent. Als we alleen nog maar
geïnteresseerd zijn in verhalen over onszelf en onze
zogenaamd oprechte fascinaties, verhalen die toch
vooral over trouwen en kinderen krijgen gaan, dan
kijkt niemand meer om naar die documentaire over de
slepende oorlog waar we in verwikkeld zijn. Want die
is er ook nog.

Trouwen

Hoewel Baumbach met Wes Anderson, Miranda July en
Spike Jonze wordt gerekend tot de New Sincerity cinema, is While We’re Young juist een film die kritisch kijkt
naar het succes van die nieuwe authenticiteitscultuur.
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Hard To Be a God

MODDER, SNOT, TANDROT EN KOTS
Ruim veertig jaar werkte Alexei German
aan zijn verfilming van Hard To Be A God.
Zijn sci-fi-middeleeuwen liggen slechts
één parallel universum verderop. Wat
begon als een afrekening met het anti-
intellectualisme van Stalin eindigde als
kritiek op de cultuurhaat van Poetin.
DOOR DANA LINSSEN

Alles wroet en krioelt. Hard To Be a God
wordt vooruitgesneld door een reputatie van
modder, snot, tandrot, rochels, stront en
kots. En het is waar. Als er ooit filmbeelden
zijn bedacht die door een reuzentelescoop
het gewriemel en gedoe in de oersoep blootleggen dan is het de epische baggerput van
Alexei German Seniors laatste film wel. De
fluim die de een uit zijn keel schraapt wordt
door de ander tussen zijn rottende tanden als
een delicatesse naar binnen geslobberd.
Ziehier de mens. Althans niet helemaal de
mens. Een mensachtige van een parallelle

planeet, slechts een paar zonnestelsels verderop waar de verlichting nooit heeft plaatsgevonden en het vagevuur van de Middel
eeuwen eeuwig door walmt.
Is het toeval dat drie van de grootste Rus
sische films zijn gebaseerd op het science
fictionwerk van de broers Arkady en Boris
Stroegatski? Stalker (1979) van Andrei
Tarkovski, Days of Eclipse (1988) van
Alexander Sokoerov en nu Hard To Be a God
(2013) van Alexei German (1938-2013)
nemen hun hoofdpersonen mee naar uithoeken van het universum en de menselijke
geest en confronteren ze met gewetensvragen. Maar het zijn niet alleen filosofische
extremiteiten die de films prikkelend, ontgoochelend en droef-poëtisch maken. De
echte waarheid van deze films zit in het denken dat in de beelden tot uitdrukking komt.
Ze spreken via het oog. Wat wil je nog te
weten komen over de mens in een wereld
waarin de universiteiten zijn gesloten, intel-

lectuelen worden vervolgd en boeken worden verbrand, anders dan dat de kleur eruit
weggetrokken is en de mens voortstrompelt
als een ork? Hij strijdt en hij schijt. Monty
Python meets Jeroen Bosch.
Denken is geen tijdverdrijf, het is een
plicht, schijnen de broers ooit gezegd te hebben, en alle drie de films laten zien hoe die
plicht de mens tot mens maakt. In Hard To
Be a God ontdekt een verkenner van planeet
aarde met de naam Don Rumata hoe de
niet-denkende mens stagneert en ten slotte
degenereert. Hij leeft al zo lang tussen de
wormen dat hij zijn menselijkheid ieder
moment dreigt te verliezen, zijn goddelijke
status is geen cent waard: alle kennis die hij
met zich mee heeft genomen is hem van geen
enkel nut omdat zijn erecode hem verbiedt
om die in te zetten en het leven in Arkanar te
verbeteren. Het is de grootvadersparadox uit
de sciencefictionfilosofie: tijdreizigers
mogen de loop van de geschiedenis niet

beïnvloeden omdat ze anders hun eigen
existentie in gevaar brengen. German werkte
zijn hele leven aan de film. Wat begon als een
afrekening met het anti-intellectualisme
van Stalin eindigde als een kritiek op de cultuurhaat van Poetin. Maar de gedachte dat
de mens misschien wel nooit in staat zal zijn
om iets te veranderen in de wereld, omdat we
allemaal of het slachtoffer van populisten
zijn, of verlamd door onze eigen wijsheid, of
misschien wel allebei, is bepaald niet
bemoedigend. In die zin is het gewoel van
Hard To Be a God niets anders dan het orgastische laatste avondmaal van een klont
hysterische maden in een gespleten schedel.
Hard To Be a God 11111 RUSLAND, 2013 |
REGIE ALEXEI GERMAN | 170 MINUTEN | MET GALI
ABAYDULOV, YURIY ASHIKHMIN, REMIGIJUS BILINSKAS
| DISTRIB UT IE CONTACT FILM | TE ZIEN VANAF 6
AUGUSTUS 
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Eddy Terstall en Erik Wünsch over Meet Me in Venice

TWEE WEGLOPERS
SAMEN OP PAD

Zo compact als Eddy Terstalls low-budgetproductie Deal was, zo groots is zijn opvolger Meet Me in
Venice. De roadmovie voert met sneltreinvaart van Venetië naar Istanbul. Voor een van elkaar
vervreemde vader en dochter is het een hectische en vooral verwarrendere treinreis. En zo was die
eigenlijk ook voor de makers van de film. Terstall: “Het was wel godverdomme slopend.”
DOOR HUGO EMMERZAEL
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Meet Me in Venice weet perfect dat al te bekende reisgevoel op te roepen: staren vanuit de coupé naar een opdoemende stad, nieuw eten, onbekende muziek en dat
laatste kopje koffie voor de trein het station weer uitrolt. Van Venetië naar Istanbul, met Slovenië, Kroatië,
Servië en Bulgarije ertussenin – de reis in Meet Me in
Venice is een genot om naar te kijken en te luisteren.
Dat muziek zo’n grote rol speelt is te danken aan theateracteur Beppe Costa, die een muzikale roadmovie
wilde maken. Regisseur Eddy Terstall: “Beppe is multi-instrumentalist, gespecialiseerd in Balkanmuziek,
en we hadden het idee dat we daar iets mee moesten
doen.” Coscenarist Erik Wünsch grapt er nog bij: “We
begonnen ooit met multi-instrumentalist Beppe, maar
uiteindelijk speelt hij in de film maar op één instrument.”
Meet Me in Venice mag dan wel fijn wegkijken en
luisteren, maar Terstall en Wünsch laten niet voor niets
ook de keerzijde van reizen zien: weinig slaap, geen
tijd voor jezelf en af en toe hollen voor de laatste trein.
“En zo was het ook echt”, zegt Terstall. “Als we op een
station aankwamen, moesten we er ook weer heel snel
uit, want de trein ging gewoon verder. Daar hadden we
geen enkele controle over. Een keer was een Kroatische
jongen die meehielp eventjes bij een station uitgestapt
om water te halen. Ze zeiden dat de trein drie minuten
zou stoppen. Die jongen stapt over de rails heen met
het water en ziet de trein wegrijden. Die stopte toch
maar één minuut.”

Tripadvisor

Zulke obstakels onderweg zijn haast onvermijdelijk
als je al reizend een film wil maken. Het past wel goed
bij het verhaal dat Meet Me in Venice vertelt, over een

vrouw die haar biologische vader voor het eerst sinds
tientallen jaren in Venetië ontmoet. Voor Lisa (gespeeld door kunstenares Roberta Petzoldt die met Deal
haar speelfilmdebuut maakte) is het een verwarrende
ervaring. Haar vader Mauro (Costa) lijkt, als ze hem
in Venetië treft, geen interesse in haar te hebben. Als
een gids die de Tripadvisor-lijstjes zo snel mogelijk
afwerkt raast hij met haar door Venetië om vervolgens
onverwachts op een trein te stappen met Istanbul als
eindbestemming.
Nog een parallel tussen het verhaal van Meet Me in
Venice en het maakproces: Terstall en Wünsch zaten
zelf steeds ook een beetje tussen de rol van gids en
toerist in. “Op de plaatsen die we kenden liep het vrij
soepel, bij andere locaties moesten we ons ook maar laten verrassen”, zegt Terstall. “Gelukkig zijn we nog wel
van tevoren naar Istanbul gegaan.” “Als we daar geen
poolshoogte hadden genomen, dan hadden we echt
problemen gekregen met vergunningen en dat soort
praktische zaken”, vult Wünsch nog aan.

Appel

Het is vreemd. Lisa en Mauro hebben elkaar al jaren
niet gezien, maar hun gesprekken gaan eerder over
eten, muziek en poëzie dan over gevoelens, gedachten
en de afwezigheid van een gedeelde familiegeschiedenis. Blijkbaar is het vertrouwen ervoor daar nog niet.
Terstall kent iets dergelijks uit eigen ervaring: “Mijn
biologische vader heb ik ook vanaf mijn zesde of zevende niet meer meegemaakt. Als ik vele tientallen jaren
later wel eens met hem in contact kwam, bij een begrafenis bijvoorbeeld, wilde ik eigenlijk heel veel vragen,
maar deed dat niet. Zo intiem ben je nog niet.”
“Dat zie je bij Lisa ook terug”, zegt Wünsch. “Als ze

in de camera praat, legt ze uit: ‘Ik kreeg geen antwoorden, maar ik stelde ook geen vragen.’” Die camera is er
voor Lisa’s jonge zoontje. Lisa legt in een videoboodschap haar ervaring met Mauro aan hem uit. Misschien
ook zodat haar zoontje zijn afwezige opa kan begrijpen,
maar gaandeweg de film schemert door dat Lisa zelf
ook een wegloper is. Wünsch: “Waarschijnlijk is zij net
zoals haar vader en met die opname houdt ze in het
midden of ze wegloopt. Ze neemt het alvast op voor als
ze gaat vertrekken.” Mauro heeft Lisa nooit grootgebracht, maar toch valt de appel niet ver van de boom.

Grens opzoeken

“Hier wilde ik het precies over hebben”, vertelt Terstall.
“Wat is afstamming, wat zijn genen? Dat is iets waar
ik altijd al iets mee wilde doen. Ik ben blij dat het nu
gelukt is, want het was wel godverdomme slopend.”
“Soms dachten we, waarom hebben we voor deze film
niet gewoon vier in plaats van twee ton? Maar dat is gewoon niet zo. Je hebt nooit genoeg. Als je tien miljoen
hebt, wil je vast ook weer meer.” Wünsch vult aan: “Ik
zag laatst een interview met Roman Polanski waarin hij
zei dat hij nog nooit een film had gemaakt met genoeg
geld. Bij elke film moet je de grens toch opzoeken.”
Als er één ding is dat Terstall en Wünsch met Meet
Me in Venice hebben gedaan, dan is het wel de grens
opzoeken. De grenzen van zes landen zijn immers
voor deze film letterlijk doorkruist om een grensconflict tussen vader en dochter in beeld te brengen. En
ondanks een beperkt budget, weinig tijd en hectische
draaidagen is het ze wel gelukt. Dat weet Terstall ook
wel. Een klaagzang over financiering sluit hij dan ook
toepasselijk af: “Ik vind elk woord dat ik erover zeik een
te veel, want ik kies hier toch zelf voor.” 
5

In het spoor van de Oriënt-Express
In de eerste Engelstalige film van Eddy
Terstall weten een vader en dochter niet
hoe ze van elkaar moeten houden. Een
roadmovie vol ongemak.
Liza heeft haar vader nooit gekend. Hij liep
weg toen ze drie was en liet 28 jaar lang niets
van zich horen. Nu nodigt hij haar onverwacht uit voor een ontmoeting in Venetië. In
een realityprogramma waren ze elkaar huilend in de armen gevallen. Maar dit is de
nieuwe film van Eddy Terstall (Simon, Vox
Populi, Deal). Dus pakt het heel anders uit en
dat is eigenlijk wel zo realistisch.
Wanneer Liza na het ontregelende uitstapje haar gedachten toevertrouwt aan een
video beklaagt ze zich zelfs hartgrondig over
het pedante gedrag van haar vader. Wel
anekdotes opdissen over de weeskinderen
van Venetië en over zijn wereldreizen als
musicus, maar niets over zijn gevoelens voor
haar. “Maar ja, ik vroeg er ook niet naar”,
biecht ze op.
Die video is bestemd voor haar driejarige
zoontje, zodat die later zal snappen wat er
allemaal gebeurd is. In de film fungeert die
als Liza’s terugkerende commentaar op dat
moeizame smeden van die vader-dochterband in Venetië en de daaropvolgende trein-

reis naar Istanbul. Commentaar dat ook wel
eens onnodig uitleggerig is. Dan dreigt deze
sympathieke, ogenschijnlijk uit de losse pols
gefilmde roadmovie met mooie muzikale en
poëtische accenten zelfs een tikje pretentieus te worden. Bijvoorbeeld wanneer de door
haar grootouders opgevoede Liza stelt dat ze
bij gebrek aan eigen ouders zonder een deel
van zichzelf is opgegroeid.

Dat je die kleine ongemakken gemakkelijk
over het hoofd ziet komt natuurlijk omdat
Terstall weer uitstekend overweg kan met zijn
acteurs. Roberta Petzoldt (Deal) en Ro
Theater-acteur en muzikant Beppe Costa
maken van Liza en haar vader twee aan elkaar
gewaagde metgezellen, allebei even eigenwijs
en toch onhandig. Terwijl pappa joviaal doet
met oude vrienden stort boze Liza zich van de

weeromstuit in een avontuurtje met een
jonge Servische charmeur. Net zo’n praatjesmaker als haar vader vroeger?
Tegen de achtergrond van sfeervolle
Balkanlocaties laat Terstall met ironie en
warmte zien hoe lastig het kan zijn je werkelijk open te stellen. Het is beslist geen straf
om dat mee te beleven, al worden die misverstanden wel breed uitgemeten. Terstall
lijkt zelf ook een beetje om de hete brij heen
te draaien. Want intussen is al aangestipt dat
er meer is dat Liza dwarszit.
Er is een flinke crisis voor nodig om vader
en dochter bij elkaar te brengen maar het is
een ontroerend moment als opmaat naar een
nogal abrupte ontknoping. De strijd tussen
vader en dochter is mooi en aansprekend
neergezet, maar de poging om het groter te
maken overtuigt minder. Alsof die evaluatie
van Liza’s eigen leven en toespelingen op
grote liefde, ouderschap en keuzes maken
toch net iets te veel theorie blijven.
LEO BANKERSEN

Meet Me in Venice

111231

NEDERLAND, 2015 | REGIE EDDY

TERSTALL | 95 MINUTEN | MET BEPPE COSTA, ROBERTA
PETZOLDT | DISTRIBUTIE PARADISO | TE ZIEN VANAF 2
JULI 
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FIDELIO, L’ODYSSÉE D’ALICE

MARKETA LAZAROVÁ

ALLÉLUIA

Lucie Borleteau (FR 2013)
vanaf 2 juli

Frantisek Vlácil (CZ 1967)
vanaf 9 juli

Fabrice Du Welz (BE/FR 2014)
vanaf 16 juli

Previously Unreleased
EYE besteedt door het jaar heen aandacht aan ﬁlms die wel de
selecties van prominente internationale festivals haalden, maar
vervolgens nooit de Nederlandse bioscopen bereikten. Onder de
naam Previously Unreleased zijn in EYE of EYE’s Parisienzaal
in de FilmHallen en andere ﬁlmtheaters in het land een groot aantal
van deze belangwekkende titels alsnog te zien. Elke ﬁlm wordt op
de eerste donderdag in EYE of in de FilmHallen ingeleid door een
redacteur van Filmkrant Live. eyeﬁlm.nl/themas/previously-unreleased

GÜEROS

EDEN

IM KELLER

Alonso Ruiz Palacios (MX 2015)
vanaf 23 juli

Mia Hansen-Løve (FR 2014)
vanaf 30 juli

Ulrich Seidl (OO 2014)
vanaf 6 augustus

9 juli t/m 9 september 2015
PAS SON GENRE

PORTO DA MINHA INFÂNCIA

JAUJA

Lucas Belvaux (BE/FR 2014)
vanaf 13 augustus

Manoel de Oliveira (FR/PR 2001)
vanaf 20 augustus

Lisandro Alonso (AR/DK/FR/
MX/VS/DE/BR/NL 2014)
vanaf 27 augustus

eyeﬁlm.nl/woody
EYE FILMMUSEUM AMSTERDAM

Info & tickets eyeﬁlm.nl
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Op 6 augustus is het zeventig jaar geleden dat
Hiroshima werd getroffen door een atoombom.
Naar aanleiding van de herdenking wordt
Hiroshima mon amour (1959) vertoond in EYE
Amsterdam: een klassieker van Alain Resnais,
over geheugenverlies, trauma en verloren
DOOR OMAR LARABI
liefde.

Hiroshima mon amour

NADAT DE BOM VIEL
Wat is Hiroshima? Een verschrikking? Of een stad? Of
achtereenvolgens een stad, een verschrikking en een
stad? Vergeten we langzaam de anomalie die daar heeft
plaatsgehad? Dat ook het ondenkbare behoort tot de
mogelijkheden? Het zijn de overpeinzingen van een
Franse actrice (Emmanuelle Riva). Tijdens een affaire
met een Japanse architect (Eiji Okada) biecht ze op
hoezeer de beelden van destructie op haar netvlies zijn
gebrand, vijftien jaar nadat de kernbom ‘Little Boy’ tot
ontploffing werd gebracht boven de stad. Maar hoelang
duurt het voordat iets in de vergetelheid raakt?
Een montage van horrorbeelden begeleidt haar
voice-over-bespiegelingen. De camera focust op de
innige omhelzing van een stel, diep bedolven onder de
as. Via een jump cut – een abrupte overgang, een tijdssprong in de montage – keren we terug naar de actrice,
vrijend in bed met de architect. Ze vertelt hoe ze verwrongen metaal, verkoolde fietsen en menselijke overblijfselen ziet. De architect reageert onverbiddelijk: “Je
zag niets in Hiroshima.” De actrice vervolgt: ze heeft
het ziekenhuis gezien, de haaruitval, de verminkte
lichamen en de verbrande ruggen. Via nieuwsbeelden
kwam dit misselijkmakende rariteitenkabinet tot haar.
De architect volhardt: “Je zag niets in Hiroshima.”

Trauma

Tijdens de gruwelen vocht de architect aan het front.
Hoe kan hij zo zeker weten dat zij niets zag? Omdat
hij achteraf het niemandsland zag, dat binnen enkele
seconden ontstond? Omdat hij zijn familie verloor?
Omdat hij niet in staat is de beelden te vergeten? Of
omdat hij ze juist aan het vergeten is? Zijn trauma is
onderdeel van een grote gapende wond in de Japanse samenleving. Hoe kan je dit collectieve trauma gedenken?
Hoe kan je hetgeen wat onuitsprekelijk is en daardoor
onbeschrijflijk wordt, verbeelden? Is daar een gepaste
representatievorm voor?
Regisseur Alain Resnais bedacht een esthetische
oplossing voor de herbeleving van de traumatische
ervaring. Een nieuwe filmtaal moest nabootsen hoe de
menselijke perceptie tijdens een traumatische ervaring
en de herbeleving daarvan op tilt slaat. De flashback
speelt hierin een belangrijke rol: die toont de afschrikwekkende beelden van Hiroshima en brengt de actrice
terug naar haar eigen traumatische ervaring. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog had ze een relatie met een Duitse
soldaat. Na de bevrijding werd ze in haar geboorteplaats Nevers opgepakt en veroordeeld voor landverraad. In de film wordt ze telkens zonder enige aankondiging meegezogen naar haar naargeestige verleden.

Paradox van de tijd

Net als bij de verwerking van een traumatische ervaring
in het menselijke brein, verdwijnt de lineariteit van

de gebeurtenis in de film. Het verloop van tijd wordt
gefragmenteerd en onbestendig. Het verleden is óf ver
weg, óf te dichtbij. Het is onderdeel van de paradox
van de traumatische ervaring: een gebeurtenis die je
niet nogmaals wil meemaken, maar toch continu herbeleeft. Het slachtoffer van een traumatische ervaring
heeft er geen vat op. De actrice wil nooit meer terug
naar Nevers, de plek waaraan ze dagelijks wordt herinnerd.
In de film wordt de verhouding tussen de actrice
en de architect telkens onderbroken. In een close-up
verschijnt een hand en dan een bebloed gezicht. Wie is
dit? Wanneer is dat gebeurd? De actrice heeft moeite
met de scheidslijn tussen werkelijkheid en fantasie. Ze
liegt en vertelt de waarheid. Haar geheugen laat haar
in de steek. Heden en verleden worden een contrast
tussen sublieme beelden van haar zachte handen en
weerzinwekkende beelden van haar bloederige nagels.
Het zijn voortdurende stuiptrekkingen van het brein.
Samen vormen ze als kleine puzzelstukjes de herinnering aan haar traumatische ervaring.

Herbeleven

Tegen het einde van de film komt ze erachter dat er
iets is gebeurd met de Duitse soldaat. Flarden schieten
voorbij. Ze vreest dat ze haar nieuwe liefde – de architect – net als haar oude liefde zal gaan vergeten. De architect wordt zich bewust hoe zijn leven eruit zou zien
zonder de actrice. Hij kan het zich voorstellen doordat
hij zijn familie verloor. Hoe moeten ze nu verder? Doen
alsof Hiroshima als verschrikking niet bestaat? Doen
alsof Nevers niet bestaat? Nee. De anomalie bestaat. De
hel op aarde bestaat. Daar zijn ze beiden van doordrongen. Hun trauma’s zijn met elkaar verweven. Tegen het
einde van de film wordt dit treffend verbeeld: geluid
van het straatleven in Hiroshima wordt afgespeeld onder beelden van het pittoreske Nevers. Het herbeleven
van elkaars trauma was een louterende ervaring.

FILMKRANT.LIVE VERZORGT IN AUGUSTUS INTRODUCTIES BIJ

Hiroshima Mon Amour

FRANKRIJK, 1959 | REGIE

ALAIN RESNAIS | MET EMMANUELLE RIVA EN EIJI
OKADA | 90 MINUTEN | DISTRIBUTIE EYE AMSTERDAM|
TE ZIEN VANAF 6 AUGUSTUS 

Hiroshima mon amour | FILMSCHUUR HAARLEM,

10 AUGUSTUS 19 UUR | FORUMIMAGES GRONINGEN, 12 AUGUSTUS 19.30 UUR | DOOR BAREND DE VOOGD
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De ster als merk

ACTRICES REGELEN HUN
ZAKEN ZELF WEL

Zonder een goede rol restte een Hollywoodactrice vroeger
weinig anders dan auditeren, smeken en schnabbelen. Een
nieuwe generatie kiest een andere weg: ze starten een
bedrijf en verhandelen hun glamour voortaan onder hun
DOOR SANDRA HEERMA VAN VOSS
eigen voorwaarden.

Whoopi Goldberg zit in de sokken. De nu 59-jarige
comédienne en Oscarwinnaar (voor haar exuberante
bijrol als medium in Ghost, 1990) lanceerde onlangs
de eerste lijn Whoopi’s Socks, met vrolijke tekeningetjes van landkaarten, katten en een cartoonversie
van Goldberg zelf erop. Op social media en in vrouwen-talkshow The View, waar ze sinds 2007 luidruchtig lid van het vaste panel is, promoot ze ‘mijn sokken’
met verve en de haar kenmerkende zelfspot. Al liet ze
het ontwerpen aan fabrikant Sock Dreams over, dit
voelt allicht beter dan het aanprijzen van andermans
dekbedden of Slim Fast-producten – beide heeft ze
eerder gedaan. In oktober verschijnt ook Whoopi’s Big
Book of Relationships, gebaseerd op Goldbergs eigen,
desastreus verlopen verhoudingen – haar elfde titel, na
onder meer zeven kinderboeken.
Gwyneth Paltrow (42), die op haar zesentwintigste
een Oscar won voor haar hoofdrol in Shakespeare in
Love, blijft intussen haar lifestyle-brand uitbouwen. In
2008 begon ze als jonge moeder aan de keukentafel met
een simpel vormgegeven, wekelijkse nieuwsbrief met
tips over ‘wat te eten, wat te kopen, hoe te zijn’. Goop –
een verwijzing naar Paltrows initialen, G.P. – werd een
hit, een vroeg voorbeeld van een grote internet-community, en groeide uit tot een zwaar gesponsorde catalogus vol luxeartikelen en prijzige eet- en slaapadressen. Pop-up stores, evenementen en een kledinglijn
behoren tot de toekomstplannen; er zijn al vier door
Paltrow ingesproken steden-apps.

Kantoor

Sceptici die Paltrows eigen betrokkenheid bij het bedrijf in twijfel trekken, verzekert ze dat Goop haar ‘day
job’ is; ze staat achter de volledige inhoud en gaat elke
dag naar kantoor, al stelde ze vorig jaar een oud-medewerkster van Martha Stewart aan als CEO. Paltrow

is ook model (voor cosmeticamerk Estée Lauder) en
kookboekenschrijfster, met twee goed verkopende en
geloofwaardige turven op haar naam. Over haar filmcarrière is ze bescheidener. Sinds haar gouden start
heeft ze haar status gestaag zien dalen, door slechte
keuzes, tegenvallende opbrengsten en een time-out
rond de geboorte van haar kinderen – nog steeds zegt
ze liever geen maanden van haar gezin weg te zijn voor
filmopnames. De bloeitijd van middelgrote kwaliteitsfilms in de jaren negentig – toen ze als twintiger de rollen aaneenreeg – is voorbij, en zelf geldt Paltrow nu als
‘oud’. Haar recente bijrol als superhelden-liefje Pepper
Potts in de Iron Man-cyclus was dan wel lucratief, veel
eer legt ze er niet mee in. Ze is een ster zonder grote
film, net als veel van haar voormalige concurrenten.

F*ckability

Sinds het begin van de filmindustrie geldt voor actrices een beperkte houdbaarheidsdatum. ‘F*ckability’
(vakjargon voor aantrekkelijkheid) is een must, en bij
een vrouw is die zo rond haar vijfendertigste voorbij.
Daarna wachten de audities voor bijrollen van moeder, tante of jonge oma – zie Goldie Hawn in The First
Wives Club, een hilarische persiflage van een filmster
die opeens de moeder van haar droomrol moet spelen.
In de documentaire Searching for Debra Winger (kent
u haar nog? Urban Cowboy, Terms of Endearment: wat
was ze briljant) klagen bekende, voortijdig uitgerangeerde actrices in deprimerende kringgesprekken over
de botheid van studiobazen en de frustratie van het wel
willen, maar niet mogen werken. Sommigen van hen –
Patricia Arquette, Robin Wright – revancheerden zich
sindsdien met mooie film- of tv-rollen, maar dat blijven uitzonderingen, ondanks het langzaam groeiende
aantal vrouwelijke scenaristen en regisseurs.
Het kan ook anders. Toen Gloria Swanson, een van de

grootste sterren van de jaren 1920, op haar negenendertigste moest concluderen dat Hollywood klaar met
haar was en ze voortaan om rollen zou moeten bedelen,
gaf ze een afscheidsfeest, verkocht haar villa en verhuisde ze naar New York voor een anoniemer, maar gevarieerder leven. Ze startte een kledinglabel voor grote
vrouwen en haar eigen, natuurlijke cosmeticalijn; ze
deed en patenteerde uitvindingen als een waterbesparend toilet; ze exposeerde beeldhouwwerken, speelde
toneel en presenteerde een talkshow op tv. Tegen de
tijd dat Billy Wilder haar in 1950 castte voor de rol van
Norma Desmond, de tragische, onttroonde koningin
van de stomme film in Sunset Boulevard, had Swanson
haar hoop op een comeback allang laten varen. Ook na
haar triomf in Wilders film voorkwam ze liever typecasting door zich bijtijds weer op andere activiteiten te
richten.
Die pragmatische, zakelijke houding is precies wat
ook de huidige generatie kenmerkt. Goldberg, Paltrow
en vele anderen – Jessica Alba, Kate Hudson, Blake
Lively, Reese Witherspoon, Sandra Bullock met haar
twee restaurants in Austin, Texas: allemaal zijn ze
bedrijven begonnen die niet of slechts zijdelings met
hun filmcarrière te maken hebben. Als investering,
pensioenfonds en denkelijk een manier om frustratie,
depressie en verveling tegen te gaan. En waarom ook
niet? Paul Newmans sla- en pastasauzen zijn nog altijd
te koop in Amerikaanse supermarkten. Maar anders
dan Newman, die met de winst van de producten van
Newman’s Own zijn eigen charitatieve stichting financierde, steken deze vrouwen de winst liever in eigen
zak. Over hun acteercarrière beslissen anderen; over
hun geld beslissen ze zelf.
5
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Coproducties

HET REIZENDE CIRCUS
Steeds meer Nederlandse filmmakers maken
internationale coproducties. Hoe is het om met
een veeltalige cast en crew en meerdere
producenten te werken? Vier regisseurs geven
het antwoord. “Als we geen autogordels om
deden, kon de Duitse uitvoerend producent in
de gevangenis belanden.”  DOOR JOS VAN DER BURG
Oer-Hollandser kan een landschap niet zijn. In Super
nova van Tamar van den Dop woont een familie op
het platteland aan een rivier, waarover binnenvaartschepen traag naar het achterland varen. Op de akkers
groeit mais. Een typisch Hollands rivierenlandschap,
maar wie ernaar op zoek gaat, zal het in Nederland niet
vinden. Supernova is namelijk in Duitsland in het aan
Groningen grenzende Nedersaksen gedraaid. Duitsland
komt in meer recente Nederlandse films voor. Ook
Saskia Diesings Nena is grotendeels opgenomen in
Nedersaksen. En in Sacha Polaks Zurich reist een door
Wende Snijders gespeelde vrouw bij wie de stoppen
doorslaan naar Duitsland.
Zijn Nederlandse filmmakers plotseling allemaal
verliefd geworden op Duitsland? De werkelijkheid is
prozaïscher. Nederlandse films zijn steeds vaker internationale coproducties. Dat is aantrekkelijk, want het
vergroot het budget van Nederlandse films. Er staat
wel iets tegenover, want gratis geld bestaat niet. Een
deel van het budget moet worden besteed in de meebetalende landen, die ook eisen dat acteurs en filmvakmensen uit hun landen aan de film meewerken. Ook wil
elke coproducent meebeslissen over de film. Dat kan
lastig uitpakken, zegt Diesing terugblikkend op haar
Nederlands-Duitse coproductie Nena. “Je moet stevig
in je schoenen staan als filmmaker bij coproducties,
want iedereen wil iets. Vooral bij de montage voel je de
belangen. De Duitse coproducent wilde een zo Duits

mogelijke film, maar ik niet. Op een gegeven moment
heb ik de deur van de montagestudio letterlijk op slot
gedaan, zodat niemand meer ongevraagd naar binnen
kon.”

Blauwhelm

Tamar van den Dop had met Supernova “alleen maar
positieve ervaringen”. “Ik ben erg voor internationale
crews. Het was fijn dat ik een Nederlandse camera- en
geluidsman had, maar de artdirector was een geweldige Duitser. Ook had ik leuke Duitse acteurs. En alle
Duitsers werkten keihard. Zij straalden echt uit dat het
aan hen niet zou liggen als de film niet zou lukken.”
Sacha Polak had bij Zurich andere ervaringen met de
Duitse crew. “Alles moest pünktlich en precies volgens
de regels verlopen. Zo moest iedereen in de auto bij het
draaien altijd autogordels om. Als we dat niet deden,
kon de uitvoerend producent in de gevangenis belanden, werd ons verteld. Maar een cameraman moet zich
vrij kunnen bewegen. Die kun je niet in de autogordels
doen! Ook mochten kinderen jonger dan zestien jaar
na tien uur ’s avonds niet op de set zijn. Ook dan liep de
uitvoerend producent weer de kans om in de gevangenis te belanden. Ik werd er helemaal gek van.”
Ook Diesing kwam in botsing met Duitse
‘Gründlichkeit’. ”Het gaat er enorm hiërarchisch aan
toe. Toen ik extra hondengeblaf in de montage aan de
beelden wilde toevoegen, kon dat niet zomaar en kwamen er vier mensen aan te pas! Jonge Duitsers vonden
onze lossere manier van werken een verademing.” Ineke
Smits herinnert zich de perikelen bij Magonia veertien jaar geleden. “Ik had Nederlandse, Belgische en
Georgische acteurs en een Poolse cameraman. De mensen spraken elkaars filmtaal niet. Zo waren de Georgiërs
niet gewend aan direct geluid op de set en praatten ze
gewoon door bij het draaien. Ze hebben echt hun kop

SUPERNOVA, OPGENOMEN IN NEDERSAKSEN

moeten leren houden. Als regisseur voelde ik me vaak
een blauwhelm.”

Grasveld

Lastig bij coproducties is dat cast- en crewleden in
verschillende landen wonen, want dat maakt overleggen ingewikkeld. Diesing: “De sounddesigner woonde
in Wenen, de componist in Berlijn en de geluidsmixer
in Hamburg. Ik heb veel ingewikkelde Skype-sessies
gedaan.” Ze ziet nog een probleem. “Veel van het
extra geld van de coproductie vloeide weg doordat in Duitsland de honoraria veel hoger zijn dan in
Nederland, iedereen veel reiskosten maakte en veel taken dubbel worden gedaan.” Polak is het met haar eens.
“Ik had met drie castingdirectors te maken.” Diesing:
“Uiteindelijk blijft bij coproducties waarschijnlijk minder dan de helft van het extra geld over voor de film.”
Het klinkt als een klaagzang, maar alle vier de regisseurs zijn tevreden over hun coproductie(s). Smits:
“De internationale ploeg tilde mijn film boven het
Nederlandse maaiveld uit. Het was een verrijking.”
Polak: “Ik heb er veel van geleerd. Mijn volgende film
wordt weer een coproductie, maar nu met Engeland en
Ierland.” Van den Dop: “Ik maak liever weer een coproductie dan een puur Nederlandse film. En het mag weer
in Duitsland.” Diesing: “Ik zou het zo weer doen, maar
er kritischer instaan. Als Nederlandse filmwereld moeten we ons geen dingen op de mouw laten spelden. Wij
hebben de neiging om te denken dat we klein zijn, maar
we zijn in veel opzichten minstens even professioneel
als grote landen als Duitsland.”

DIT IS DEEL TWEE UIT EEN REEKS OVER HET GROEIENDE
BELANG VAN INTERNATIONALE COPRODUCTIES | ZIE
VOOR DEEL 1 DE FILMKRANT #377 VAN JUNI 
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Van 9 juli tot 9 september vertoont EYE Amsterdam
dertig films van Woody Allen (1935). Van Sleeper (1973)
tot zijn nieuwste film Irrational Man. Opvallend vaak ligt
Allen op de canapé bij zijn muzen: rationele vrouwen die
vallen voor zijn opzichtige hulpeloosheid. Hij praat en
DOOR OMAR LARABI
praat en zij luisteren.

A Summer with Woody Allen in EYE

WOODY ALLEN IS EINDELIJK VO
In Irrational Man vindt een professor (Joaquin
Phoenix) te midden van een existentiële crisis, verlossing in de liefde voor een jonge studente (Emma Stone).
Met de titel van zijn laatste film – Irrational Man –
windt Woody Allen er geen doekjes om: mannen zijn
irrationeel. Vrouwen helpen mannen het leven in een
ander daglicht te zien. Ze brengen orde in hun leven. De
enige misstap die zij op hun beurt begaan, is dat ze telkens trappen in de ongeloofwaardige overredingskracht
van hun mannelijke tegenspelers. Voor je het weet zit je
opgesloten in een falend huwelijk, zoals Hannah (Mia
Farrow) in Hannah and Her Sisters (1986). De uitspraak
van haar vreemdgaande echtgenoot Elliott (Michael
Caine) spreekt boekdelen: ‘Hannah geeft zoveel en verlangt zo weinig’.
De onbeholpen mannen worden bestraft voor hun
eigenliefde. Van de alcoholistische Monk (Danny
Aiello) in The Purple Rose Of Cairo (1985) tot de zelfingenomen Harry Block (Allen) in Deconstructing Harry
(1997). Hoezeer ze vrouwen ook verguizen, ze zijn
wel van hen afhankelijk, als inspiratiebron voor hun
creatieve werk, of domweg als persoonlijke huishoudster. In Allens voorlaatste film Magic in The Moonlight
(2014) ziet de verwaande Stanley (Colin Firth) dankzij
de jeugdige waarzegster Sophie (Emma Stone) het licht
– hij verkwanselt zijn leven. In Irrational Man is Stone
wederom de redder in nood.

Kameleon

Het is weinig opzienbarend dat Allen voor de tweede
keer in twee jaar de samenwerking kiest met de rossige
twintiger. Ze is bevlogen, ad-rem en scherpzinnig. Bij
vlagen lijkt ze op Diane Keaton, de actrice waarmee
Allen zijn grootste successen vierde. Zo werkt hij gedurende zijn carrière vaker langere tijd samen met actrices. Mia Farrow verscheen dertien keer in zijn films,
Diane Keaton acht keer, en ook Louise Lasser, Dianne
Wiest, Judy Davis en Scarlett Johansson verschenen in

minstens drie films. Zes keer werd een vrouwelijke rol
bekroond met een Oscar.
Vrouwen spelen een belangrijke rol in Allens werk
want ze helpen hem een existentiële angst te bedwingen. In Zelig (1983) wordt dit nagenoeg letterlijk verbeeld. Mia Farrow speelt de zachtaardige psychiater
Eudora Fletcher met een zwak voor haar cliënt Zelig
(Allen). Hij lijdt aan een kameleonsyndroom waardoor
hij zich dwangmatig aanpast aan mensen om hem
heen. In hem ziet Fletcher een vriendelijke, kneedbare
man – én een proefkonijn voor het leven. Ze is Zeligs
enige redding in een wereld vol onbegrip. Net zoals de
vrouw dat voor Allen lijkt te zijn. De muzen leiden hem
af van de bittere realiteit van het bestaan.

Gal

Allen laat de empathie over aan zijn vrouwelijke personages. Zo helpen ze hem op bijna psychoanalytische
wijze op zichzelf te reflecteren. In die schepping van
verstandige vrouwenpersonages is een ontwikkeling te
bespeuren. In Take The Money And Run (1969), Allens
tweede speelfilm, is Louise (Janet Margolin) nog een
echo van de traditionele huisvrouw. In deze vroege
komische periode combineert Allen zijn liefde voor de
Marx Brothers (Horse Feathers 1932, Duck Soup 1933)
met zijn traditionele freudiaanse gemijmer. Vrouwen
functioneren in die vroege films als bezonnen steunpilaren waar hij zijn gal tegen kan spuwen.
In Allens volgende film, Bananas (1971), geeft Louise
Lasser vorm aan een veelzijdiger en onafhankelijker personage. Ze speelt Nancy, de knappe, politiek
geëngageerde en verstandige vriendin waar Fielding
(Allen) naar op zoek is. Fielding zelf is een wanhopig
scharminkel, en zit in vast een weinig behaaglijke
baan. Hij valt op haar uiterlijk en zij ziet wel iets in zijn
clowneske argeloosheid. Hoe rationeler en intelligenter
Allens vrouwelijke personages worden, hoe groter de
uitdaging voor zijn mannelijke personages. Fielding

kan nauwelijks op tegen Nancy’s tomeloze ambities. Hij
is niet de sterke man naar wie ze verlangt. Zij is vastberaden – Fielding is emotioneel en seksueel onderontwikkeld.

Levenlust

Het hoort allemaal bij het spel dat Allen speelt. Dat
rationele vrouwen relaties met hem verbreken is onontkoombaar, net zo onontkoombaar als de dood.
Ongrijpbare vrouwen komen nou eenmaal op het pad
van zijn personages. Telkens leven de mannen in de
illusie dat ze de meest begeerbare man op aarde zijn.
Zoals in Stardust Memories (1980) waarin Sandy (Allen)
dagdroomt over Dorrie (Charlotte Rampling). Allen laat
haar sensualiteit in lange close-ups zien. Totdat Sandy
ontwaakt, en Dorrie meer blijkt dan een lustobject. Ze
is een van de ontelbare ongrijpbare vrouwen in Allens
films die maar kort geïnteresseerd zijn in de tekortkomingen van zijn mannelijke personages. Met als meest
prominente verschijning Annie (Diane Keaton) in Annie
Hall (1977).
Annie is een eigengereide, onzekere vrouw met een
euforische blik. Ze krijgt een relatie met de gejaagde
Alvy Singer (Allen). Keatons acteerwerk staat ver af
van dat van de verwaande Luna in Sleeper. Het bewijst
hoezeer het succes van de muze in Allens oeuvre ook
te danken is aan de actrices, en in dit geval aan Keaton
die in haar enthousiasme eigenhandig het archaïsche
vrouwenbeeld verwerpt.
In 1978 speelt Keaton een belangrijke rol in Allens
eerste serieuze drama Interiors waarin een labiele moeder (Geraldine Page) de mythologische perfectie van
het gezin ontkracht. In de aanloop naar haar echtscheiding zuigt ze met haar geklaag alle levenslust uit haar
drie dochters. In deze ode aan Ingmar Bergman gaan
de drie dochters ieder op hun eigen manier om met de
ellende. Joey (Mary Beth Hurst) gelooft niet in een herstart van het huwelijk. Flyn (Kristin Griffith) is continu
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VRIJHEID
BROADWAY DANNY ROSE

SCOOP

MANHATTAN

BLUE JASMINE

HANNAH AND HER SISTERS

INTERIORS

ANNIE HALL

OLWASSEN

THE PURPLE ROSE OF CAIRO

op reis en ontspringt de dans en Renata (Diane Keaton)
bekijkt de ontwikkelingen door een rooskleurige bril.

Bezieling

In Interiors krijgen vrouwen voor het eerst expliciete irrationele karaktertrekken. Doordat Allen en zijn
neurotische gebabbel ontbreken en de andere mannelijke personages in de marge acteren, is er meer ruimte voor verdieping van het vrouwelijk personage. In
Hannah and Her Sisters (1986) borduurt Allen daar op
voort. Dianne Wiest speelt Holly, een dromer op zoek
naar erkenning. Op haar gelaat en in haar voice-over
zien en horen we hoe ze geplaagd wordt door mislukte
pogingen hogerop te komen in het leven. Bij haar bedachtzame zus Hannah (Mia Farrow) vindt ze steun.
Een rol die Farrow op het lijf geschreven is.
Als Allens grootste muze speelt Farrow telkens de
onschuldige, weldoordachte vrouw, met haar gedempte manier van praten en fragiele postuur. Maar haar
samenwerking met Allen blijkt niet altijd een succes.
Voor de rol van Tina in Broadway Danny Rose (1984)
is haar zachtaardige karakter niet opgewassen tegen
de roddelende Italiaans-Amerikaanse sloerie die ze
speelt. Het was een inschattingsfout die het jaar erop
werd goedgemaakt in The Purple Rose Of Cairo waarin
Farrow een weifelende serveerster speelde met een uitzonderlijk optimistische blik op de wereld.
Begin jaren negentig verbrak Allen de samenwerking
met Farrow en Wiest. In hun laatste films waren het
juist de vrouwelijke personages die zich ineens zorgen
maakten over hoe ze eruit zien. Hun personages werden in sommige opzichten irrationeler dan hun mannelijke tegenhangers. In Husbands And Wives (1992) staat
Judy (Mia Farrow) stil bij het ouder worden: mannen
hebben het makkelijker. En in Bullets Over Broadway
(1994) speelt Dianne Wiest de diva Helen Sinclair, een
uitgerangeerde actrice, smachtend naar de grandeur uit
haar verleden.

MAGIC IN THE MOONLIGHT

Het roept herinneringen op aan La belle noiseuse
(1991) van Jacques Rivette. Een kunstenaar (Michel
Piccoli) is op zoek naar inspiratie. Zijn oude muze (Jane
Birkin) voldoet al jaren niet meer. In de verschijning
van een jonge vrouw (Emmanuelle Béart) vindt hij
zijn bezieling. Ook voor Allen viel de keuze regelmatig
op jonge vrouwen. Zo speelde Mariel Hemingway op
17-jarige leeftijd zijn verkering in Manhattan (1979),
Juliette Lewis (19) deed hetzelfde in Husbands And
Wives en recenter castte Allen drie keer Scarlett
Johansson (21).

Norma Desmond

Betekent dit dat Allen vanuit zijn angst om te sterven
op zoek ging naar (jongere) surrogaten die hem weer
plezier in het leven moeten geven? Dat hij alle progressie weer ongedaan maakt? Niet per se. Allens samenwerking met de Australische actrice Judy Davis in de
jaren negentig was verrassend vruchtbaar. Veertiger
Davis is met haar indringende aanwezigheid absoluut een ander type actrice dan Allen gewend was. In
Deconstructing Harry speelde ze de vinnige en onzekere Lucy – die door tegenslagen gedreven wordt tot irrationeel gedrag. Het is het bewijs dat Allen volwassen is
geworden. Aanvankelijk waren het zijn mannelijke personages die zulk gedrag vertoonden. Die ontwikkeling
komt tot een hoogtepunt in Blue Jasmine (2013).
Cate Blanchett voegt als Jasmine met haar arrogante verschijning en ergerlijke manieren veel toe aan de
vrouwenrollen waar Woody Allen zo lang om bekend
stond. Misschien staat Jasmine over vijftig jaar wel in
de boeken als Allens Norma Desmond (Gloria Swanson
in Sunset Boulevard). Een diva verlangend naar vervlogen tijden. En was de werktitel van Blue Jasmine niet
Irrational Woman? Uiteindelijk mogen óók de vrouwen
van Woody Allen irrationeel zijn. 
5

Mark Cousins (The Story of Film, A Story of
Children and Film) schrijft voor de Filmkrant
over film- en beeldassociaties. Deze maand over
de vrijheid om film te maken.

Dit is een beeld uit een van mijn favoriete films, Samira
Makhmalbafs De appel (1998). Het meisje in het shot
wordt door haar vader in haar eigen huis gevangen
gehouden, omdat hij denkt dat de buitenwereld te
gevaarlijk voor haar is. In de film zien we hoe ze eindelijk
vrijgelaten wordt. Haar zusje en zij lopen op hun tenen
de wereld in, overweldigd door hun plotselinge vrijheid.
Als ik naar dit beeld kijk, denk ik aan iets anders: filmmakers. Jarenlang zijn we gevangen gehouden. Eerst
door censuur (je mocht geen naakte lichamen laten zien
etc.), toen door de kosten van het maken van films (je
was alleen vrij om te filmen als je een hoop apparatuur of
geld had) en, daarna, door het feit dat filmdistributeurs
controle hadden over de films die te zien waren, en de
bioscopen die politieagentje over de doeken speelden.
Dit alles is onlangs veranderd. Censuur is in de Westerse landen bijna verdwenen; op Vimeo en YouTube
kunnen we zelf distribueren wat we willen; en er zijn
overal schermen in ons leven. We zijn zoals de voorheen
gevangen gehouden meisjes. De poorten zijn wijd opengezwaaid.
De vraag is dus: zijn we overweldigd door die nieuwe
vrijheid, zoals het meisje op de foto? Ik denk dat het
antwoord voor veel filmmakers ‘ja’ luidt. Ik heb geprobeerd om het niet te zijn. Vier jaar geleden begon ik met
een filmtrilogie voor het Engelse productiebedrijf
HiBrow die deze vrijheid testen. Ik heb drie films
gemaakt – Here Be Dragons, Life May Be (samen met
Mania Akbari) en 6 Desires – die over vrijheid gingen,
maar die ook op een nieuwere vrijere manier gemaakt
zijn. Here Be Dragons gaat over mijn eerste reis naar
Albanië. Life May Be gaat over lichamen, lichamelijkheid
en gedachtevrijheid in Iran en elders ter wereld. En 6
Desires gaat over een schrijver die aan Engeland probeert te ontsnappen.
Met de manier waarop ze gemaakt zijn, probeerde ik
het feit dat de productiepoorten wijd openstonden te
kapitaliseren. Alle drie kostten ze bijna niets. Ze werden
gedraaid op piepkleine cameraatjes. Er was zo goed als
geen script. Geen enkele was in opdracht – niemand gaf
ons van tevoren toestemming om ze te maken. Het voelde
op een bepaalde manier alsof we weer kinderen waren en
onze ouders waren weg voor het weekend en er was niemand thuis waardoor we helemaal los konden gaan.
Ik denk dat we best een beetje los gingen, in ieder
geval waar het de thema’s betreft. De films gaan over
seks, ontsnapping, kunst, politiek en cinema. Nu komen
ze op iTunes en Google Play in een groot aantal landen –
cinematografische vrijheid op z’n 21ste –eeuws. De alledaagse ervaring van de meeste mensen ter wereld is uitsluiting: je kan ergens niet naartoe of geen toegang toe
krijgen omdat je niet genoeg geld hebt, of niet wit, mannelijk of posh genoeg bent.
Dus daarom moeten vrijheden, als ze beschikbaar
komen, worden geplukt.
MARK COUSINS
TWITTER @MARKCOUSINSFILM
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De komedies van
Woody Allen

EYE besteedt deze zomer uitgebreid
aandacht aan de comedyﬁlms van
Allen, inclusief de première van
Irrational Man. In Allens ﬁlms treedt een
indrukwekkend acteursensemble op en
speelt de typische mix van slapstick,
seks, jazz, psychoanalyse en
relatieperikelen een prominente rol.
Zie ook eyeﬁlm.nl/woody.

9 juli t/m 9 september

Everything Will Be Fine
(Wim Wenders)

VANAF 6 AUGUSTUS IN EYE’S PARISIENZAAL IN DE FILMHALLEN EN
LANDELIJKE BIOSCOPEN EN FILMTHEATERS.

3ga

Irrational Man (Woody Allen, 2015)

2015

Studie in verdriet en vergeving, met
James Franco in de rol van een
emotioneel vastgelopen schrijver die
tien jaar eerder betrokken was bij een
dodelijk auto-ongeluk dat hij nog niet
heeft kunnen verwerken.

Tentoonstelling

William Kentridge
If We Ever Get to Heaven
t/m 30 augustus

While We Were Young
(Noah Baumbach)

Ben Stiller en Naomi Watts spelen twee
veertigers die het contact beginnen te
verliezen met de jongere generatie,
totdat ze een energiek hipsterstel van
midden twintig ontmoeten en hun
midlifecrisis lijkt te worden afgewend.
In het kader van de première van While
We Were Young vertoont EYE ook
Baumbach’s eerdere ﬁlms. Zie eyeﬁlm.
nl/baumbach.

Vanaf 30 juli

Vanaf 16 juli
EYE FILMMUSEUM AMSTERDAM

Info & tickets eyeﬁlm.nl
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Woody Allen over Irrational Man

‘ZIJ DOEN HUN DING.
IK HET MIJNE’
Een filosofieprofessor lijdt aan het leven in
Woody Allens Irrational Man. Tot hij een
absurde beslissing neemt en daarmee alles
overhoop gooit. Een existentiële komedie zoals
Allen die elk jaar moeiteloos van de lopende
band laat rollen. We spraken de filmmaker in
DOOR RONALD ROVERS
Cannes.
‘Een verdedigingsmechanisme’, noemt Woody Allens
personage Miles Monroe in de sciencefictionparodie
Sleeper (1973) zijn neiging om altijd grappen te maken.
Die neiging heeft de 79-jarige Allen zelf ook. Toen, en
nu nog steeds, meer dan veertig jaar en meer dan veertig films later. Het drama dat elk interview en waarschijnlijk zijn hele leven voor hem is – een imago dat hij
koestert maar dat ook waarachtig voelt – probeert hij
met grappen te verlichten. Op zich een prima strategie.
Hij werkt volgens strikte rituelen. Elke ochtend een
banaan voor het ontbijt die precies in zeven stukken
wordt gesneden. Niet zes, niet acht. En behalve twee
momenten waarop de productie iets meer tijd kostte,
levert Woody Allen de laatste 45 jaar elk jaar een nieuwe film af.
2015 is het jaar van Irrational Man, niet toevallig
ook de titel van William Barretts ‘studie in existentiële filosofie’ uit 1958, het boek dat het existentialisme
in Amerika introduceerde. Barrett verkondigde dat
elk idee van de mens tekortschiet dat het irrationele
element, het absurde daar niet in betrekt. Daar kan ik
iets mee, moet Allen hebben gedacht. Dus voert hij
in zijn film een getormenteerde filosofieprofessor op
(Abe Lucas, gespeeld door Joaquin Phoenix) die na
aankomst bij een nieuwe universiteit door meerdere
vrouwen (Emma Stone en Parker Posey) zowat het bed
in gesleurd wordt. Maar dat bevrijdt hem niet van de
existentiële last die op z’n schouders drukt. Na een
toevallige ontmoeting in een café neemt hij een absurde beslissing. Het is niet Allens beste film van de
laatste jaren, maar minder lichtvoetig dan Magic in the
Moonlight waarmee hij vorig jaar naar Cannes kwam.
Angst is de duizeling van de vrijheid, zegt Abe Lucas
ergens. Komt die zin van u of heeft u die geleend? “Dat
is hoe de filosoof Kierkegaard het beschreef. Hij had het
over de angst die mensen voelen als ze beseffen dat ze
volledig vrij zijn. Mensen willen graag dat hen verteld
wordt wat ze moeten doen en hoe ze zich moeten gedragen. Daarom houden ze van wetten en regels. Maar zodra die wegvallen worden ze duizelig.”

Hoeveel weet u eigenlijk van filosofie? “Toen ik voor
het eerst trouwde, was ik erg jong, twintig. Mijn vrouw
studeerde filosofie, ik had er nog nooit iets over gelezen.
Maar als ze ’s avonds thuis kwam begon ze me allerlei
vragen te stellen en moest ik haar helpen. Toen ben ik filosofie gaan lezen en het boeide me meteen. Plus, in die
tijd begonnen ze de films van Ingmar Bergman in New
York te vertonen en voor mij was het een interessante
puzzel om die twee dingen te combineren.”

Wat zien die twee vrouwen in godsnaam in Abe Lucas?
Hij drinkt, hij lijdt en hij heeft een pens. “Ik zal het uitleggen. Rita (Parker Posey) duikt met iedereen op die
campus in bed want haar huwelijk stelt niks meer voor.
Jill (Emma Stone) is een student. En studenten vallen op
docenten. Lucas komt daar met die reputatie van rebelse professor en hij is kwetsbaar en destructief. Sommige
vrouwen vallen daar op.”
Was het lastig om met Joaquin te werken? Hij heeft een
reputatie. “Joaquin is de liefste. Heel zachtaardig. Heel
professioneel. Op tijd. Kent z’n tekst. Maar er gaat iets
in ‘m om… hij is zo getormenteerd! Als hij hier aan tafel
zou zitten en je zou vragen of hij dat glas water aan zou
kunnen geven, dan krijg je een soort Hamletmonoloog.
Alles is zo moeilijk voor hem. Zo zwaar.
Dus hij was perfect voor de rol. Hij kwam ’s ochtends opdagen en zag eruit als een leraar met een burnout.”
Maar er moet toch een soort band zijn tussen u en de
acteurs om te kunnen werken? “Jawel, maar die is gewoon professioneel. Ik hoef geen vrienden met ze te
worden en ik ga niet met ze eten. Zij doen hun ding. Ik
het mijne. Soms moet ik zeggen dat ze wat minder
agressief moeten acteren of een zin iets harder uitspreken.”
Joaquin is niet Woody Allens alter-ego zoals zoveel
andere acteurs waar u mee gewerkt hebt. “Ik hoop het
niet. Ik voel me bij lange na niet zo getormenteerd als
hij.”
Dit is uw 47ste film. Wilt u de 50 halen? Is dat een
doel? “Ik wil gewoon blijven werken. En dat lukt zolang
ik geld krijg en gezond blijf. Mijn vader werd meer dan
100 jaar oud en mijn moeder 96. Alleen, ik las dat je een
lang leven niet van je ouders erft. Wel een zwak hart en
diabetes.”

JOAQUIN PHOENIX EN WOODY ALLEN OP DE SET

Bewaart u uw ideeën voor films nog steeds op handgeschreven briefjes in de la naast uw bed? “Nog steeds.
Dat is precies hoe Irrational Man tot stand is gekomen.
Ik vond een aantekening die ik ooit over iets uit de krant
had gemaakt en die heb ik uitgewerkt.”
Verandert er eigenlijk ooit iets? Kan ik nog steeds opschrijven wat ik twintig jaar geleden ook al over u
schreef? “Ik denk het wel. Behalve dat ik lichamelijk
achteruitga. Ik heb een gehoorapparaat. Mijn haar
wordt grijzer. Ik ben niet wie ik twintig jaar geleden
was. Maar verder is er niks veranderd. Ik ben geen milligram wijzer geworden.”
Irrational Man 11111

VERENIGDE STATEN,

2015 | REGIE WOODY ALLEN | 96 MINUTEN | MET
JOAQUIN PHOENIX, EMMA STONE, PARKER POSEY |
DISTRIBUTIE PARADISO | TE ZIEN VANAF 20 AUGUSTUS
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Xavier Beauvois over La rançon de la gloire

‘ALSOF CHAPLIN VANUIT ZIJN GRAF
MEEKEEK OP DE MONITOR’
Xavier Beauvois maakte een film over de twee schlemielen die in 1978
Chaplin uit zijn graf roofden. “Ik kreeg op school zelf ook te horen: hang
DOOR KEES DRIESSEN
niet de clown uit!”
De familie Chaplin wist het eerst niet zo.
Hadden ze wel zin in een film over die afpersingszaak in 1978, toen twee mannen het nog
verse graf van Charlie Chaplin openden en
de kist buitmaakten voor losgeld? “Het
waren geen prettige herinneringen”, vertelt
regisseur Xavier Beauvois, die La rançon de
la gloire maakte over dit onwaarschijnlijke
voorval, dat plaatsvond in het Zwitserse
Vevey. Hier leefde de van communisme
betichte Chaplin in ballingschap. “Maar ik
heb ze eerdere films van me laten zien en
toen stemden ze toe.”
Terwijl die eerdere films – diepgravend
drama zoals het Grote Prijs in Canneswinnende Des hommes et des dieux – nogal
anders waren. La rançon de la gloire is
Beauvois’ eerste komedie. Wat overtuigde

hen uiteindelijk? “Dat de film weliswaar
begint met het nieuwsbericht, maar eindigt
als een enorme hommage aan Chaplin. Het is
een liefdesverklaring.”

Clowneske schlemiel

Want als je dan je eerste komedie maakt,
waarom dan niet teruggrijpen op de meester? La rançon de la gloire neemt niet alleen
een historische gebeurtenis rond Chaplin als
uitgangspunt, maar laat zich op allerlei
niveaus door de komiek inspireren. Het is,
kun je zeggen, een meta-Chaplin-film en als verhaal wat langgerekt en onevenwichtig
- vooral op dat niveau interessant.
Om te beginnen is het verhaal in de basis
vintage Chaplin: een sociaal-realistische
komedie over een clowneske schlemiel (de

goed gecaste Benoît Poelvoorde), die onhandig en met veel fysiek gedoe een nieuwe
broodwinning uitprobeert – niet alleen voor
zichzelf, maar ook om de medische behandeling van een mooie vrouw te bekostigen.
“Aan het begin stapt hij uit de gevangenis
en zegt de bewaker: en nu ophouden de
clown uit te hangen”, zegt Beauvois. “En
tegen het einde stapt hij als clown het circus
in. Ik kreeg dat op school zelf ook te horen:
hang niet de clown uit! En nu speel ik de
clown en ik krijg er nog voor betaald ook. Dat
is toch mooi? Voor mij symboliseert het circus in La rançon de la gloire de cinema die mij
heeft gered. Dat is de autobiografische kant.”
Neigt de film stilistisch soms naar de
Dardennes, op andere momenten brengt
Beauvois Poelvoorde in beeld als een
Chaplineske komiek: met ongesneden long
shots, waarin de Belg zijn volledige komische mime kan inzetten. Beauvois verwerkte ook een origineel fragment van The
Cure (1917), waarin Chaplin een kuuroord
bezoekt. “Je ziet daarin eveneens zijn hele
lijf. En je ziet hoe subtiel zijn gezicht reageert als naast hem iemand heftig wordt
gemasseerd. Geen bekken trekken, alleen
even opzij kijken. Je ziet wat hij denkt. Dat is
moderne cinema.”

Absurde kronkel

De inspiratie door Chaplin gaat verder. In
een geestige scène in La rançon de la gloire is
het de kleine landloper zelf die de grafschenners op hun idee brengt. Nadat zij de televisie-uitzending van Chaplins begrafenis hebben gezien, waarbij de commentator
benadrukt hoe rijk de overledene was, zegt
Poelvoordes personage tegen zijn handlanger: “Chaplin kwam altijd op voor zwervers,
immigranten en armen. Wij zijn alle drie!”
En dus beramen ze hun postume kidnapping,
naar hun gevoel, in de geest van Chaplin.
Dat gesprek is, zoals veel in de film, fictief
(in het echt waren de twee boeven Pool en
Bulgaar, in de film Belg en Algerijn); maar
waargebeurd is de absurde kronkel dat hun
advocaat tijdens de rechtszaak de geroofde
zelf opvoert ter verdediging: waren zijn cli-

KORT

Minions

Tempel

Dat Beauvois daar achteraf de humor van
inzag, snapte de familie Chaplin wel. Twee
van hen, een zoon en kleindochter, spelen
zelfs mee. “Chaplins zoon Eugène heeft een
rolletje als circusmanager. En zijn kleindochter Dolores speelt de formidabele Oona,
Chaplins laatste echtgenote, die met de roof
werd geconfronteerd.”
Nog indrukwekkender vond Beauvois dat
hij in Chaplins echte woning mocht filmen.
“Voor mij is dat een tempel. Wat Mekka is
voor een moslim. Chaplin is een god; ik heb
elk onderdeel van het huis uit mijn hoofd
geleerd. Tot de wc aan toe. Stel je voor: dat is
zijn bureau dat er staat, waaraan hij zijn
autobiografie heeft geschreven. Het zijn zijn
boeken, het is zijn piano! Als je uit het raam
kijkt, zie je de boom die hij heeft geplant. Ik
vond dat zeer ontroerend. En ik voelde dat
daar een positieve aanwezigheid was; ik
voelde dat ik welkom was – dat was bizar. Ik
kan het niet verklaren.”
Ook de Zwitserse begraafplaats waar ze
filmden is origineel. “Ik was verbaasd dat we
toestemming kregen om daar ’s nachts te werken. We filmden niet Chaplins eigen graf,
omdat we een stuk nodig hadden zonder
moderne zerken. Maar tijdens de opnames lag
zijn graf recht achter me. Het voelde alsof hij
meekeek op mijn monitor. Ik kan niet precies
zeggen hoe, maar ik denk dat daardoor uiteindelijk ook de stijl van de film is beïnvloed.”
Chaplin ligt nog steeds in dat graf, hetzelfde waarin hij in 1978 is teruggeplaatst.
Sindsdien wel, voor de zekerheid, omgeven
door een laag beton.
La rançon de la gloire 11111

NEDERLAND,

2013 | REGIE XAVIER BEAUVOIS | 110 MINUTEN | MET
BENOÎT POELVOORDE, ROSCHDY ZEM, CHIARA
MASTROIANNI | DISTRIBUTIE LUMIÈRE | TE ZIEN VANAF
8 JANUARI | CHARLIE CHAPLINS THE CURE (1917) IS IN
ZIJN GEHEEL – EN LEGAAL – TE VINDEN OP HET
INTERNET ARCHIVE, HTTPS://ARCHIVE.ORG/DETAILS/
CC_1917_04_16_THECURE 

eeuwig hebben samengewoond in hetzelfde ap
partement in New York, raken ondergesneeuwd
door persoonlijke problemen en vastgoedkwesties als ze eindelijk besluiten te verhuizen. 
TE ZIEN VANAF 2 JULI


Kyle Balda, Pierre Coffin | In deze spin-off van
animatie Despicable Me worden minions Stuart,
Kevin en Bob gerekruteerd door supercrimineel
Scarlet Overkill die samen met haar man Herb
TE ZIEN VANAF 1 JULI
de wereld wil veroveren. 

Survivor

Jean-Jacques Annaud | Openingsfilm van het
recente CineMasia filmfestival waarin een jonge
Chinese student in 1969 vanuit Beijng naar Binnen-Mongolië vertrekt om een nomadenstam te
onderwijzen. Of gaat die nomadenstam hem
TE ZIEN VANAF 2 JULI
onderwijzen? 

James McTeigue | Pierce Brosnan heeft geen
last van de beruchte laagconjunctuur voor
oudere acteurs want dit is zijn tweede spionagethriller in korte tijd. Brosnan speelt hier
niet de weerbarstige held zoals in het recente
The November Man maar bad guy ‘Watchmaker’,
die achtervolgd wordt door anti-terreuragent
Katherine (Milla Jovovich).  TE ZIEN VANAF 2 JULI







The Last Wolf

Ruth & Alex

MINIONS

ënten niet ook een soort Chaplins? En zou
dat geen grond moeten zijn voor clementie?

Richard Loncraine | Een lang getrouwd stel
(Diane Keaton en Morgan Freeman) die voor

Magic Mike XXL

RUTH & ALEX

Gregory Jacobs | Drie jaar nadat stripper Mike
op z’n hoogtepunt stopte, gaat hij met de over-
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Belle

Zwarte
aristocrate
Een zwarte jonge vrouw niet als sloof
maar als aristocrate in een Jane Austen-achtige blanke elitewereld? Het fascinerende kostuumdrama Belle gaat over
een uitzonderlijke situatie in het Londen
van de achttiende eeuw.
THEEB

Theeb

In de mannen
woestijn
Theeb is een klassieke avonturenfilm
met western-invloeden. Op een ezeltje
hobbelt de kleine Theeb de woestijn door,
de mannenwereld tegemoet.
Mensen die je hulp nodig hebben, help je,
maar verwacht niet dat ze je er dankbaar
voor zullen zijn. Dat is de portee van wat de
begintitels van Theeb in meer poëtische
bewoordingen uitleggen. Het is de erecode
van de bedoeïenenstam waartoe de ongeveer
tienjarige Theeb behoort, en het is de enige
context die de film je vooraf meegeeft. Maar
wie Lawrence of Arabia kent, zal het niet al te
veel tijd kosten om erachter te komen dat de
film zich afspeelt in de westelijke regio van
het huidige Saoedi-Arabië, bijna een eeuw
geleden, toen dat nog de Ottomaanse provincie Hidjaz was. De Brits-Jordaanse regisseur Naji Abu Nowar kiest niet het historische moment – het ontstaan van de
Arabische opstand – tot onderwerp, maar de
‘kleine geschiedenis’ daarachter: een verhaal
van twee bedoeïenen die door de omstandigheden in een conflict worden getrokken
waar ze zelf niets bij te winnen hebben.
Het begint met twee vreemdelingen die
uit de pikzwarte woestijnnacht opdoemen

bij het kamp van Theebs familie, om de weg
te vragen naar een waterbron. Die is alleen te
bereiken via een oud pelgrimspad dat niet
meer wordt gebruikt sinds de komst van de
‘ijzeren ezel’, de door de Ottomanen aangelegde spoorlijn naar Medina. Maar de gasten,
een Britse officier en zijn Arabische helper,
zijn niet op bedevaart en laten zich ook niet
weerhouden door waarschuwingen dat het
er niet veilig is. Wanneer zijn broer Hussein
zich aanbiedt als gids, reist Theeb hem stiekem achterna en wordt hij in het bestek van
enkele dagen op de meest onverbiddelijke
manier ingewijd in de mannenwereld die hij
tot dan toe alleen maar nieuwsgierig kon
observeren.
Theeb is een klassieke avonturenfilm met
western-invloeden, door Wolfgang Thaler,
cameraman van Ulrich Seidl en Michael
Glawogger, geschoten in de meest fotogenieke Jordaanse wadi’s – deels dezelfde als
die van Lawrence of Arabia. Maar Theebs
kwetsbaarheid geeft aan al die avonturen op
leven en dood wel een pijnlijk scherp randje.
In zijn witte tuniek en met die stoffige haardos boven dat zachte kindergezicht doet hij
denken aan een donkerharige versie van
Saint-Exupéry’s kleine prins: dromerig en
wijs, en heel alleen in de grote wijde woestijn.
SASJA KOETSIER

Theeb

111231

JORDANIË/GROOT-BRITTANNIË/VERENIGDE

ARABISCHE EMIRATEN, 2014 | REGIE NAJI ABU NOWAR |
100 MINUTEN | MET JACIR EID, HUSSEIN SALAMEH,
JACK FOX | DISTRIBUTIE CINEMIEN | TE ZIEN VANAF 13
AUGUSTUS 

gebleven Kings of Tampa in de rebound voor nog
TE ZIEN VANAF 2 JULI
één grote show. 

Dior and I

Frédéric Tcheng | Achter de schermen bij het
legendarische modehuis Dior volgt Tchengs
camera de hectiek en emoties in de aanloop
naar de eerste show van de Belgische ontwerper Raf Simons, die verkozen werd tot nieuwe
TE ZIEN VANAF 9 JULI
creative director. 

In het Schotse Perth hangt in een Georgiaans
paleis een prachtig, maar raadselachtig
schilderij uit 1779 van twee jonge vrouwen.
Dat de ene blank en de ander zwart is, is niet
het meest opmerkelijke, want dat kwam
vaker voor op schilderijen. Verbazingwek
kend is dat de zwarte vrouw niet is afgebeeld
als slavin of dienstmeid, maar gelijkwaardig
is aan de blanke vrouw. Beiden behoren tot
de aristocratie.
Het van levenslust blakende schilderij
wekte de nieuwsgierigheid van de in Londen
uit Ghanese ouders geboren filmmaker
Amma Asante. Toen ze het verhaal achter
het schilderij hoorde, wilde ze er een speelfilm over maken. Het resultaat is het fascinerende Belle. Geromantiseerd, maar trouw
aan de basisfeiten, vertelt de film de uitzonderlijke geschiedenis. De zwarte vrouw op
het schilderij was Dido Elizabeth Belle, de in
1761 geboren bastaarddochter van een Britse
marineofficier en een slavin. Zulke kinderen
werden gewoonlijk door hun blanke verwekkers weggemoffeld, maar deze marineman
deed iets uitzonderlijks. Hij liet zijn zwarte
kind opvoeden door zijn aristocratische kinderloze tante en haar man, opperrechter
William Murray. Beiden hadden zich eerder
al ontfermd over de blanke dochter van een
neef, wiens vrouw was gestorven. Het bijzondere van deze mensen was dat ze hun
twee adoptiekinderen bijna volledig gelijkwaardig behandelden en opvoedden. In de
racistische Britse standenmaatschappij
waren zij kleurenblind. Beide adoptiedochters kregen een aristocratische opvoeding,
wat in die tijd betekende dat ze werden
opgevoed tot voor rijke mannen aantrekkelijk vrouwen.
Belle gaat over de huwelijksmarktperike-

De vijf en de piratenschat

Mike Marzuk | Vijf vrienden, een schat en een
kwaadaardige projectontwikkelaar. Het hoeft
TE ZIEN VANAF 9 JULI
niet moeilijk te zijn. 

DIOR AND I

JOS VAN DER BURG

Belle
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GROOT-BRITTANNIË, 2013 | REGIE AMMA

ASANTE | 104 MINUTEN | MET GUGU MBATHA-RAW,
SARAH GADON, TOM WILKINSON | DISTRIBUTIE A-FILM
BENELUX | TE ZIEN VANAF 30 JULI 

BELLE

The Face of an Angel

Michael Winterbottom | Een journalist en een
documentairemaker jagen op het verhaal achter
een moord.
TE ZIEN VANAF 9 JULI


Terminator: Genesys

Alan Taylor | John Connor stuurt Kyle Reese
terug in de tijd om Sarah Connor te beschermen, maar terug in 1984 blijkt niets meer wat
TE ZIEN VANAF 9 JULI
het was. Zul je altijd zien. 

La meglio gioventù

Marco Tullio Giordana | Episch en Italiaans is
deze release uit 2003 die maar liefst zes uur en
veertig minuten duurt en nu opnieuw te zien is.
De film volgt twee broers vanaf de jaren zestig
tot na de eeuwwisseling en schetst zo een beeld
TE ZIEN VANAF 9 JULI
van veranderende tijden. 

len die we kennen uit Jane Austens romans,
maar nu vanuit het perspectief van een
zwarte vrouw, zodat we een scherpe blik
krijgen op het racisme in de Britse maatschappij. Op zijn zachtst gezegd zijn niet alle
huwelijkskandidaten gecharmeerd van een
zwarte vrouw. Naast dit alledaagse racisme
toont de film gruwelijke racistische uitwassen, zoals de niet-verzonnen rechtszaak
waarin William Murray een oordeel moet
vellen. Een slavenhandelaar heeft op zee 132
zieke slaven overboord gegooid, omdat ze als
verzekerde handelswaar meer opbrengen
dan als zieke slaven. De zaak wordt een
schandaal als blijkt dat de slaven opzettelijk
zijn verdronken. Moet de verzekering toch
uitbetalen? Opperrechter Murray moet het
vonnis vellen, waarbij de film suggereert dat
hij zich door zijn zwarte adoptiedochter
steeds meer bewust wordt van de onmenselijkheid van de slavernij. Of dat zo is, weten
we niet. Wel weten we dat Belle, net als
zeventiende-eeuwer Kate Winslett in The
King’s Garden, als een te moderne vrouw is
geportretteerd. Haar stellingname tegen slavernij en patriarchaat is sympathiek, maar
maakt van haar een in de achttiende eeuw
onbestaanbare vrijgevochten vrouw.
Kostuumdrama’s met (proto)feministische
heldinnen is het nieuwe keurslijf.

Beestenboot

Toby Genkel, Sean McCormack | Denk einde van
de wereld, veel water, ark. Maar geen Noah. Dus
moeten de dieren in deze animatie zichzelf redTE ZIEN VANAF 15 JULI
den. 
TERMINATOR: GENESYS
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De kleine prins

Eerbetoon
aan Saint-
Exupéry
Er zit een prachtige korte film verborgen
in Mark Osborne’s lange animatiefilm De
kleine prins.
THE ONE I LOVE

The One I Love

Freaky twilight zone shit
The One I Love begint als een romantische dramady, maar ontpopt zich in korte
tijd tot indringende sci-fi-paranoia.
Het is vreemd, koppels die bij elkaar blijven,
terwijl de relatie niet meer werkt. Want wat
kun je überhaupt nog doen als de oorspronkelijke aantrekkingskracht afstotend begint
te werken? Als de polen zijn verwisseld, rest
er dan nog iets anders dan uit elkaar gaan?
In het geval van Ethan (Mark Duplass) en
Sophie (Elisbeth Moss) betekent de leemte
van hun relatie vechten, werken en investeren. Wij zien hen voor het eerst bij de therapeut, tevergeefs in de weer met vertrou
wensoefeningen. Zelfs tegelijkertijd een
noot op de piano aanslaan lukt ze niet. Ze
zijn volkomen out of sync.
Charlie McDowells The One I Love begint
nog als een romantische dramady, maar ontpopt zich in korte tijd tot indringende sci-fiparanoia en komt daar opvallend goed mee
weg. Deze genre bender uit de pen van beginnend scenarist Justin Lader schetst eerst de
voortkabbelende relatie van zijn personages,
om die vervolgens in een stresstestsituatie te
smijten. Het gegeven: Ethan en Sophie gaan
er op advies van hun therapeut tussenuit.
Een ogenschijnlijk ontspannend landhuis
blijkt echter een vreemde functie te herbergen. Wie het gasthuis betreedt, komt zijn of
haar partner tegen in haast platonisch ideale
vorm. Ethan draagt ineens geen bril en komt

uit voor zijn gevoelens, terwijl Sophie nu wél
bacon bakt en minder beheersend overkomt.
Zijn het dubbelgangers, aliens of entiteiten
uit een andere dimensie? Of is het een
extreme therapeutische oefening die Ethan
en Sophie nog niet begrijpen? Zoals Ethan
het zelf schetst: ‘freaky twilight zone shit’.
Het is een groot genot om te zien hoe
Sophie en Ethan de logica van dit sci-fi-fenomeen proberen te doorgronden. Regels
worden verzonnen, vragen worden gesteld,
theorieën geformuleerd. De verliefdheid
komt terug, alleen niet zoals gehoopt. En als
blijkt dat de betere wederhelften van het
koppel hun eigen motivaties hebben – en
dus geen zielloze entiteiten zijn – barst de
film uit zijn voegen. Regels raken opgerekt,
gebeurtenissen worden onwaarschijnlijker
en motivaties vertroebelen. Het is dan even
hoofdkrabben.
Als alle onwaarschijnlijkheid voorbij is,
rijst er tegen het einde van The One I Love
nog wel een laatste prangende vraag: wat doe
je als je relatie een grote leugen blijkt te zijn?
De film geeft daar geen antwoord op en juist
dat maakt hem zo griezelig.
HUGO EMMERZAEL

The One I love

Le petit prince (1943) is een van mijn lievelingsboeken. Antoine de Saint-Exupéry’s
ontroerende boek over vriendschap hoort in
dat bijzondere rijtje volwassen kinderboeken
waartoe ook Winnie the Pooh, Alice in
Wonderland en de dierenverhalen van Toon
Tellegen behoren.
Zo veel mensen koesteren het boek, inclusief regisseur Mark Osborne zelf, dat hij het
project eerst niet aandurfde, vertelde hij me
in Cannes, waar de film buiten competitie in
première ging. Zijn oplossing: om juist dat
gevoel, de indruk die het boek maakt, tot
onderwerp te maken. Hij combineerde daarvoor twee animatietechnieken: computeranimatie voor een raamvertelling, waarin een
streng opgevoed meisje via een buurman
kennismaakt met het bevrijdende verhaal
van De kleine prins, en stop-motion voor de
boekfragmenten zelf.
Met Kung Fu Panda was Osborne in 2008
verantwoordelijk voor de mooist vormgegeven computeranimatie van DreamWorks.
Dat niveau haalt hij bij deze onafhankelijke
Frans-Italiaanse coproductie volstrekt niet.

KEES DRIESSEN

112311

De kleine prins FRANKRIJK, 2015 | REGIE MARK
OSBORNE | 108 MINUTEN | MET DE STEMMEN VAN
RACHEL MCADAMS, MARION COTILL ARD, JAMES
FRANCO, BENICIO DEL TORO, RICKY GERVAIS |
DISTRIBUTIE INDEPENDENT | TE ZIEN VANAF 29 JULI |
REGISSEUR MARK OSBORNE VERWERPT DE
CONSTATERING DAT DE STOP-MOTION MEER OP
VOLWASSENEN EN DE COMPUTERANIMATIE MEER OP
KINDEREN IS GERICHT, ZIE HET INTERVIEW OP

filmkrant.nl
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VERENIGDE STATEN, 2014 | REGIE

CHARLIE MCDOWELL | 91 MINUTEN | MET MARK
DUPLASS, ELISABETH MOSS, TED DANSON | DISTRI
BUTIE REMAIN IN LIGHT | TE ZIEN VANAF 9 JULI 

De reünie

Menno Meyjes | Na Het diner verfilmde Meyes
De reünie van Simone van der Vlugt, over een
vrouw die na de verdwijning van een
vriendin gaat graven in het verleden. 
TE ZIEN VANAF 16 JULI


What We Did On Our Holiday

DE KLEINE PRINS

Everything Will Be Fine

Wim Wenders | Een schrijver (James Franco)
veroorzaakt met z’n auto per ongeluk de dood
van een kind? Hoe kan hij daarna verder leven?
Zie filmkrant.nl voor het interview van Hugo
Emmerzael met Wim Wenders. 
TE ZIEN VANAF 16 JULI


Andy Hamilton, Guy Jenkin | Gezinsgeheimen
zijn lastig te verzwijgen voor de rest van de
familie, blijkt op de vakantie van Doug en Abi.
Hun kinderen kleppen alles door.


The Gallows

DE REÜNIE

Het gevoel na afloop is: aardige film, maar
jammer.
De stop-motionverfilming van de boekfragmenten is liefdevol en zorgvuldig. De
vormgeving, bewegingen en papieren textuur passen prachtig bij de oorspronkelijke,
overbekende tekeningen van Saint-Exupéry
– die, als derde tekenstijl en eerbetoon,
regelmatig in de film terugkeren als door de
buurman gemaakte illustraties. Een buurman overigens, die net als Saint-Exupéry
piloot is.
Maar de computeranimatie van de raamvertelling is generiek en ongeïnspireerd, van
de grootogige personages tot de vierkante
vormgeving van de volwassenenwereld,
waarin lusteloze werknemers in eindeloze
rijen marcheren. Dat heeft Riefenstahl al
eens beter gedaan.
Als Osborne zegt dat het boek op zichzelf
te dun is voor een lange animatiefilm, heeft
hij waarschijnlijk gelijk. Maar dat hij het
indikt en scènes afkapt ten gunste van een
standaardverhaaltje over een opgroeiend
meisje, is meer dan jammer. In de stop-motionfragmenten van De kleine prins school de
definitieve verfilming van Saint-Exupéry’s
boek. Een korte film.

TE ZIEN VANAF 16 JULI

Travis Cluff, Chris Lofing | Oud-leerlingen voeren opnieuw een schooltoneelstuk op dat twintig jaar geleden verschrikkelijk verkeerd liep.
TE ZIEN VANAF 16 JULI
Het gaat weer mis. 

She’s Funny That Way

Peter Bogdanovich | Aanstekelijke screwball
comedy die flirt met Breakfast at Tiffany’s over
de bizarre verstrengelingen van cast en crew
van een productie op Broadway.


Ant Man

Peyton Reed | Uitgerust met een superpak
waarmee hij zichzelf kan laten krimpen maar
tegelijk supersterk wordt moet Paul Rudd als
Ant-Man de wereld redden. Dat gaat niet zonder
TE ZIEN VANAF 23 JULI
slag of stoot. 

Rio: I Love You

ANT MAN

TE ZIEN VANAF 23 JULI

Div. regisseurs | Een reeks korte films van onder
meer Paolo Sorrentino en John Torturro die zich
afspelen in Rio de Janeiro. Een liefdesverklaring.
TE ZIEN VANAF 23 JULI
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Amy

De ondergang van een
ontembaar talent
It’s like watching a trainwreck happen –
wegkijken lukt niet. Asif Kapadia toont
de weg die Amy Winehouse ging, van getalenteerde tiener tot popster en uiteindelijk tot de dood. Spannend, maar het
laat een vervelende nasmaak achter.
Mochten we dit wel zien?
Als je de veertienjarige Amy Winehouse
Happy Birthday ziet zingen, door jeugdvriendin Lauren vastgelegd op video, is het
duidelijk: dit meisje heeft een ontembaar
natuurlijk talent. Winehouse zal inderdaad
uitgroeien tot een ster, met alle toppen en
dalen die daarbij horen. Asif Kapadia laat in
Amy zien hoe dat kon gebeuren.
Gebruikmakend van dezelfde stijl als in
zijn veelgeprezen documentaire Senna, over
de gelijknamige Formule 1-coureur, laat
Kapadia zijn hoofdpersoon via archiefbeelden zoveel mogelijk voor zichzelf spreken.
Interviews met belangrijke mensen in haar
leven zorgen voor context, maar ze komen
niet in beeld. Amy’s ouders, jeugdvrienden,
managers en ex-man schetsen met alleen
hun stem een uitgebreid beeld van de
opkomst en de veel te vroege ondergang van
de mens achter de popster.
Ze zijn openhartig over haar persoonlijkheid, haar geweldige talent, maar ook over
haar strijd met boulimia en harddrugs. Slim
verbindt Kapadia deze getuigenissen over
Winehouse’s leven aan de teksten van haar
meest bekende nummers, zoals Back to Black
en Rehab. De film benadrukt zo het persoonlijke karakter van haar muziek. Maar waar
het onlangs verschenen Montage of Heck
over Kurt Cobain het onzichtbare element
van gedachtes en gevoelens van de kunstenaar treffend wist te verbeelden via animaties, zijn de teksten in Amy een storend element. Nergens anders vind je waarschijnlijk
zoveel emotionele waarheden over de zangeres bij elkaar, maar de manier waarop die
songteksten zijn weergegeven – in visueel
weinig interessante in- en uit-fadende letters – is een gemiste kans.

LA LOI DU MARCHÉ

Er is meer mis met het beeld. De keuze
om Winehouse voor zichzelf te laten spreken terwijl anderen gereduceerd worden tot
voice-over, is een mooi uitgangspunt, maar
het werkt averechts. Hoewel de film laat
zien hoe heftig de media feeding frenzy
rondom de zangeres was, en suggereert dat
die misschien een onderdeel was van haar
uiteindelijke ondergang, voelt het door de
combinatie van privébeelden, nieuwsreportages en celebrity-foto’s toch als exploitatie. Het is intiem zoals een clandestien
gemaakte paparazzi-foto intiem is. Te persoonlijk en zonder toestemming van de
geportretteerde. Het vergroot de emotionele impact van de film, maar het voelt verkeerd.
SACHA GERTSIK

Amy
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GROOT-BRITANNIË, 2015 | REGIE ASIF KAPADIA |

127 MINUTEN | TE ZIEN VANAF 13 AUGUSTUS 

AMY

La loi du marché

Stéphane Brizé | Vincent Lindon won in Cannes
de prijs voor Beste Acteur voor zijn rol als werkloze fabrieksarbeider die veel moeite moet doen
om rond moet komen en toch zijn waardigheid
TE ZIEN VANAF 30 JULI
wil behouden. 

Paper Towns

Jake Schreier | Een jongeman en z’n vrienden
ondernemen de reis van hun leven om het meisje-van-hiernaast te vinden dat ze nooit gehad
hebben. Dat meisje blijkt dan gespeeld te worden door supermodel Cara Delevingne. Go
TE ZIEN VANAF 30 JULI
figure. 

Mission Impossible - Rogue Nation

Christopher McQuarrie | Ethan Hunt c.s. gaan
een anti-IMF schaduworganisatie te lijf die de

LA TÊTE HAUTE

La tête haute

Wie redt
Malony?
De openingsfilm van Cannes laat zien hoe
ongelofelijk veel moeite het kost om een
jongen op het rechte pad te houden.
Cannes zou dit jaar met een andersoortige
film openen, had het festival vooraf laten
weten. Minder glamour en spektakel op de
openingsavond, ondanks alle glitterati en
haute couture die was ingevlogen. Misschien
omdat Grace of Monaco vorig jaar wel erg
tegenviel of misschien omdat het gewoon
tijd was voor iets anders. Dat bleek La tête
haute te zijn.
In een tijd dat cynisme over maakbaarheid
de trend is, stelt Emmanuelle Bercots sociale
drama de vraag wat je als samenleving kunt
doen met kinderen die ontspoord zijn
geraakt. Catherine Deneuve speelt een
jeugdrechter die noodgedwongen vanaf de
zijlijn de carrière volgt van een jonge delinquent, die bij haar achter wordt gelaten door
een moeder die waarschijnlijk nooit de
puberteit zal ontgroeien. Steeds als het een
beetje beter gaat met de jonge Malony, komt
z’n moeder weer voor onrust zorgen. Maar
ze is zeker niet de enige destabiliserende factor. Anderzijds blijkt de liefde geheel volgens
Franse traditie juist weer een gunstige
invloed op Malony te hebben.

Deneuve is eigenlijk te groot voor de rol en
haar aanwezigheid doet iets af aan de
scherpte van de film. Haar casting is typerend voor de min of meer veilige koers die de
makers kiezen. Bercot probeert er een rauw
sociaal drama van te maken maar te makkelijke scriptkeuzes, zoals een ernstig auto-
ongeluk dat geen fysieke gevolgen heeft maar
wel voor een beslissend nieuw inzicht zorgt,
maken La tête haute te gepolijst. Voor sommige toeschouwers zal haar boodschap iets
te optimistisch blijken, ook al bereidde
Bercot zich gedegen voor door wekenlang
mee te lopen bij een jeugdrechtbank in
Parijs.
Maar juist vanwege het overheersende
cynisme in de samenleving is dit toch een
verfrissend relaas. Want natuurlijk kan de
samenleving helpen. Mensen aan hun lot
overlaten zorgt voor meer problemen en dat
ontkennen is een politieke keuze, geen realistische. Bercots film laat ook overtuigend
zien hoe zwaar het is om jongeren te helpen
die geen hulp willen, en hoeveel mensen, tijd
en aandacht nodig zijn om dat goed te doen.
En dan nog kan elke ontmoeting escaleren.
Het enige dat deze kinderen geleerd hebben
is om van zich af te slaan en het zijn de
jeugdwerkers die de klappen opvangen. Ook
al is dit net teveel een sprookje, het is ook een
eerbetoon aan dat intense en zware vak.
RONALD ROVERS

La tête haute

Les souvenirs

DENEUVE, BENOÎT MAGIMEL, SARA FORESTIER |
DISTRIBUTIE SEPTEMBER | TE ZIEN VANAF 2 JULI 

TE ZIEN VANAF 30 JULI

Jean-Paul Rouve | Tussen de 23-jarige Parijse
portier Romain en de zestig jaar oudere Madeleine ontstaat een onverwachte vriendschap. Ze
ontsnapt uit het verpleeghuis waar ze door haar
kinderen is weggestopt en vertrekt met Romain
naar Etretat, het stadje uit haar jeugd. Daar
beleven ze een prachtige dag.


Tu dors Nicole

TE ZIEN VANAF 6 AUGUSTUS

Stéphane Lafleur | De vriendschap tussen de
22-jarige Nicole en Veronique wordt op de proef
gesteld wanneer haar broer en z’n band in het
ouderlijk huis komen logeren.


FRANKRIJK, 2015 | REGIE EMMANU

ELLE BERCOT | 120 MINUTEN | MET CATHERINE

wereldorde dreigt te verstoren.


11111

TE ZIEN VANAF 6 AUGUSTUS
LES SOUVENIRS
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Diary of a Teenage Girl

Heel veel seks, lol en
verkeerde afslagen
Had ik deze film maar gezien toen ik vijftien was. Het regiedebuut van Marielle
Heller is een fris, levendig en openhartig
verslag van een seksuele ontluiking in
het San Francisco van de jaren zeventig.

LA ISLA MÍNIMA

La isla mínima

Seriemoorden
onder de
Spaanse zon
In Post-Franco Spanje maken de lokale
autoriteiten in een Andalusisch dorp het
wel erg gemakkelijk voor een seriemoordenaar.
Twee rechercheurs reizen in 1980 van Madrid
naar het broeierige deltagebied onder Sevilla
waar twee zusjes spoorloos zijn verdwenen.
Een lokale militair geeft aan dat dit niet ongebruikelijk is, de meisjes zouden wellustig zijn.
De werkelijke toedracht is diepgaander –
Pedro (Raúl Arévalo) en zijn partner Juan
(Javier Gutiérrez) komen een seriemoordenaar op het spoor. Een onvervalste sadist die
de vrouwen verminkt en verkracht voordat ze
een worden met het landschap.
In hun zoektocht naar de dader stuiten ze
op tegenwerking van getuigen en de lokale
politiechef. De oogst is nabij en die moet niet
verziekt worden door allerlei bijzaken. Ver

van de hoofdstad lijkt er na de dood van dictator Francisco Franco weinig veranderd. De
Madrileense agenten ontdekken een voedingsbodem voor ellende - een plek waar
niemand wil blijven. Een dichotomie van
schoonheid en verval waar de industriële
revolutie nooit heeft plaatsgehad. Met adembenemend mooie moeraslanden en rechthoekige irrigatiekanalen, waar het repetitieve
geluid van krekels het tempo bepalen.
La isla mínima leidt tot een catharsis. Net
als in de televisieserie True Detective (2014)
en in het intrigerende Memories Of Murder
(2003) van de Koreaanse filmmaker Bong
Song-ho heeft de zoektocht naar een psychopaat een botsing tussen oude wereld en
nieuwe wereld tot gevolg. Heroïne is hier het
medicijn tegen de armoede. De twee Madri
lenen komen in conflict met het hete klimaat
en het constante wantrouwen van de ge
meenschap, maar ook met elkaar. Iedereen
heeft een geheim. Het is allemaal sferisch en
donker gefilmd, verborgen voor de septemberzon. Aan het einde komt de regen, ter
ondersteuning van de ontluisterende slotwending.
OMAR LARABI

La isla mínima

San Francisco midden jaren zeventig, het
hippietijdperk loopt op z’n einde, de
punkrock is in opkomst. Minnie worstelt
met de gebruikelijke beproevingen van het
tienerschap. Wanneer ze haar maagdelijkheid verliest aan het vriendje (Alexander
Skarsgård) van haar feestende moeder
(Kirstin Wiig), is dat het startschot voor een
ontdekkingstocht, die uiteindelijk via lol,
heel veel seks en verkeerde afslagen zal leiden tot het inzicht dat eigenwaarde niet
gegeven wordt, maar uit jezelf komt. Zo laat
Heller zien dat fouten een individu niet breken, maar vormen.
Al eerder maakte Heller een off-Broadway
bewerking van de graphic novel van Phoebe
Gloeckner waar Diary of a Teenage Girl op
gebaseerd is. In deze heerlijke verfilming
vertrouwt Minnie haar gedachten toe aan
een taperecorder (tegelijk op rec en play

drukken, kent iemand dat nog?). Soms
nemen haar gevoelens en hersenspinsels het
beeld over in de vorm van de fantastische,
tegelijk rouwe en sensuele animaties van de
hand van Sara Gunnarsdóttir. Minnie’s
wereld is een waas van hormonen, drank en
drugs, overrompelend maar o zo herkenbaar.
Geromantiseerd in kleuren, overdreven in
gevoelens – precies zoals de beleving van een
tiener.
Net als het echte leven, wordt Diary of a
Teenage Girl tegen het einde rommelig.
Verwarrend en overweldigend duikelen de
gebeurtenissen en gevoelens over elkaar
heen. Nergens probeert de film een moraal
op te dringen. Dit is hoe het voelt om een tienermeisje te zijn. Of misschien beter nog,
gewoon een tiener. Had ik deze film maar
gezien toen ik vijftien was.
SACHA GERTSIK

Diary of a Teenage Girl

11111

VERENIGDE STATEN, 2015 |

REGIE MARIELLE HELLER | 101 MINUTEN | MET BEL
POWLEY, ALEXANDER SKARSGÅRD, KIRSTEN WIIG | TE
ZIEN VANAF 13 AUGUSTUS 
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SPANJE, 2014 | REGIE ALBERTO

RODRÍGUEZ | MET JAVIER GUTIÉRREZ, RAÚL ARÉVALO
EN MARÍA VAROD | 105 MINUTEN | DISTRIBUTIE
DIARY OF A TEENAGE GIRL

CINÉART | TE ZIEN VANAF 9 JULI 

Dark Places

Gilles Paquet-Brenner | Libby Day (Charlize
Theron) was in deze mysterythriller nog maar
zeven toen de rest van haar gezin vermoord
werd in hun boerderij in Kansas. 25 jaar later
gaat ze terug en ontdekt de waarheid achter die
verschrikkelijke gebeurtenis.


Masaan

TE ZIEN VANAF 6 AUGUSTUS

Neeraj Ghaywan | Vier levens komen bij elkaar
aan de oevers van de Ganges: een hopeloos verliefde jongen uit een lagere kaste, een dochter
die zich schuldig voelt over een seksuele
escapade die eindigde in een tragedie, een
vader die zich moreel steeds waziger gedraagt
en een kind dat niets liever wil dan bij een gezin
TE ZIEN VANAF 6 AUGUSTUS
horen. 
MASAAN

Dope

Rick Famuyiwa | In Amerika erg goed ontvangen
parodie op, maar tegelijk eerbetoon aan jaren
negentig gettokomedies als Friday (1995). Malcolm heeft het moeilijk als een nerd in een lastige buurt, maar z’n leven verandert als hij per
ongeluk een uitnodiging krijgt voor een underTE ZIEN VANAF 6 AUGUSTUS
ground party. 

The Fantastic Four

Josh Trank | Vier zonderlingen komen terecht in
een alternatief universum waar ze plotseling
over bizarre krachten blijken te beschikken.
Samen moeten ze de wereld redden van een
voormalige vriend die is overgelopen naar de
TE ZIEN VANAF 6 AUGUSTUS
dark side. 
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In grazia di Dio

Zondvloed in
Italië
Vier vrouwen beginnen een nieuw leven
op het Zuid-Italiaanse platteland. Regisseur Edoardo Winspeare reageert op het
bestaan na de economische crisis.
Drie generaties, vier vrouwen. Een moeder,
twee zussen, een dochter. Mannen vertrekken of zitten vast. De vrouwen verhuizen van
de stad naar het platteland. Een lange, kronkelende weg voert hen en het publiek in een
statische longtake af naar het boerenleven.
De rust is onheilspellend, alsof ze de Styx
oversteken. Het getsjilp van vogels en een
krachtige wind zwellen aan. Irritaties lopen
hoog op. En toch blijkt het teruggaan naar de
oorsprong een nieuwe start. Het gegeven is
niet origineel, maar de oprechtheid waarmee
de Italiaanse regisseur Edoardo Winspeare
dit verhaal vertelt, is verrukkelijk.
Krachtig aan In grazia di Dio (‘in de genade
van God’) is de fijngevoelige manier waarop

Winspeare de vrouwen en hun gewoontes
registreert. Hoe ze kijven, katten, ruzie maken
en hoe ze elkaar troosten: ze nestelen zich als
poezen op een bed, krullen zich om elkaar
heen op en aaien, praten en zingen. Winspeare
vermijdt clichés; zijn personages zijn geen
metaforen voor een bepaald type vrouw (de
moeder, de hoer, de heilige). Ze zijn eigen en
uniek. Feminisme spreekt vanzelf, omdat de
regisseur nieuwsgierig is naar wie ze zijn.
Bovendien kijken zij wel link uit om zich in tijden van nood van wie dan ook afhankelijk te
maken.
De film echoot het Italiaanse neorealisme.
We zien welke misère de nasleep van de economische crisis tot gevolg heeft. Authentici
teit weet Winspeare te bereiken door lokale,
niet-professionele acteurs in te zetten, die in
dialect spreken. Niet iedereen speelt even
sterk. Zijn eigen echtgenote daarentegen,
Celeste Casciaro, speelt prachtig hoekig de
strenge Adele. Ook Laura Licchetta, in werkelijkheid ook de dochter van Casciaro, zet
aanstekelijk de seksueel actieve tiener Ina
neer.
Intussen bevraagt de regisseur tussen de
regels door de christelijke gedachte dat
‘iedereen krijgt wat hij verdient’. Het christendom omhult de vrouwen. Adeles zus
Maria Concetta wil actrice worden en mag

de Heilige Maagd spelen in de plaatselijke
opvoering. De personages dragen namen als
Crocifisso (‘kruisbeeld’) en Salvatrice (‘verlosser’). De vrouwen volgen de Bijbel niet op
de letter nauwkeurig, maar maakt dat ze
slechte mensen? Welnee. Zij verdienen een
catharsis.
Zo bekeken heeft de economische crisis in
In grazia di Dio als een soort zondvloed
gefunctioneerd. Met wortel en al zijn deze
mensen uit hun omgeving gerukt om van
voren af aan de boel opnieuw op te bouwen.
Wie dat lukt, kan blijven, wie niet slaagt,
verdwijnt. Ze leren elkaar en het leven
opnieuw te waarderen. Dit keer is Noach een
vrouw. En het olijftakje een wollig katje.
LAURA VAN ZUYLEN

In grazia di Dio
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ITALIË, 2014 | REGIE EDOARDO

WINSPEARE | 127 MINUTEN | MET CELESTE CASCIARO,
LAURA LICCHETTA | DISTRIBUTIE CINEMIEN | TE ZIEN

binnen. Maar waar trek je dan de grens? Het
klinkt zwaarmoedig, maar regisseurs/scenaristen Tal Granit en Sharon Maymon houden
het verrassend luchtig en kluchtig – niet
voor niets won hun film op het afgelopen
IFFR bijna de publieksprijs.
Het nuanceverschil tussen de oorspronkelijke en de vertaalde titel, spreekt boekdelen over het verschil in impact dat de film
kan hebben in haar thuisland tegenover hier
in Nederland. Zoals regisseur/scenarist Tal
Granit het zelf zei in het interview dat ik in
Rotterdam met de makers had (te lezen op
filmkrant.nl): “Het grootste deel van de
Israëlische bevolking is seculier, maar de
staat is religieus.” In Israël is euthanasie
verboden, en is de film, hoe zachtmoedig
ook, onderdeel van een maatschappelijk
pleidooi om daar verandering in te brengen.
Hier is de context anders, en daarmee verliest de film iets aan urgentie. Maar de
humor blijft uitstekend overeind.

VANAF 2 JULI 

JOOST BROEREN

The Farewell Party

Je dood lachen

The Farewell Party 111231

ISRAËL, 2015 |

REGIE TAL GRANIT & SHARON MAYMON | 95 MINUTEN |
MET ZE’EV REVACH, LEVANA FINKELSTEIN, RAFFI
TAVOR, ALIZA ROSEN, ILAN DAR | DISTRIBUTIE CINÉART |
TE ZIEN VANAF 23 JULI 

Een lichtvoetige film over euthanasie?
Het kan, bewijst de Israëlische publiekslieveling The Farewell Party van Tal Granit en Sharon Maymon.

IN GRAZIA DI DIO

Slow West

John Maclean | Een jonge schot (Michael Fassbender) trekt door Amerika op zoek naar zijn
grote liefde en krijgt hulp van een crimineel die
TE ZIEN VANAF 13 AUGUSTUS
z’n gids wil zijn. 

Ted 2

Seth MacFarlane | De geanimeerde vuilbekbeer
Ted is net getrouwd met Tami-Lynn en wil
meteen een baby. Maar dan moet Ted eerst voor
de rechter bewijzen dat hij volgens de wet een
TE ZIEN VANAF 13 AUGUSTUS
persoon is. 

5 to 7

Victor Levin | Een beginnend schrijver komt
terecht in een relatie met een getrouwde vrouw,
waardoor ze elkaar alleen dagelijks tussen 5 en
TE ZIEN VANAF 20 AUGUSTUS
7 kunnen zien. 

Sinister 2

TED 2

Ciarán Foy | Klinkt lichtjes ongeïnspireerd: een
jonge moeder en haar tweeling betrekken een
huis op het platteland dat getekend is door de
TE ZIEN VANAF 20 AUGUSTUS
dood. 

De Engelse titel van deze Israëlische film is
een stuk omfloerster dan de originele
Hebreeuwse. Mita Tova heette de film in
haar thuisland, en dat betekent letterlijk ‘de
goede dood’. Voor de internationale markt
werd het The Farewell Party, een dubbel te
interpreteren woordspeling: de film toont
een reeks ‘afscheidsfeesten’, maar draait ook
om de groep mensen die dat afscheid komt
veroorzaken.
Wanneer hun vriend Max, die doodziek is
zonder enig zicht op verbetering, om hulp
vraagt, bekokstooft een groep senioren een
plan om hem te helpen: knutselaar Yehezkel
(Ze’ev Revach) en dierenarts Daniel (Ilan
Dar) fabriceren een machine waarmee Max
zijn eigen zachte dood kan veroorzaken.
Maar daarmee is de kous niet af: in een
bejaardenhuis blijft zoiets niet geheim, en al
snel stromen de verzoekjes om de machine

THE MAN FROM U.N.C.L.E.

THE FAREWELL PARTY

Pixels

Chris Columbus | Live action/animatie met
Adam Sandler waarin buitenaardse wezens de
wereld aanvallen met karakters uit klassieke
videogames. Pacman komt onze steden opeten
en Donkey Kong komt vaten naar beneden
TE ZIEN VANAF 20 AUGUSTUS
gooien. 

The Man from U.N.C.L.E.

Guy Ritchie | Spionageavontuur op basis van de
gelijknamige serie uit de sixties waarin CIA
agent Napoleon Solo en KGB spion Illya Kuryakin jagen op een mysterieuze criminele organisatie die nucleaire wapens in de wereld wil
verspreiden.

Te zien vanaf 20 augustus
@RONALDROVERS
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Agenda

Programmagegevens voor de Filmkrant van september moeten
vóór vrijdag 7 augustus (schriftelijk of per e-mail agenda@
filmkrant.nl) bij de redactie zijn ingeleverd. De Filmkrant is niet
verantwoordelijk voor onjuiste vermeldingen of programmawijzigingen. De volgende Filmkrant verschijnt op donderdag 27
augustus.

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

Almelo
4 Filmhuis Almelo
Elisabethhof 4 | Informatie/reser
veren 0546-850 264 | filmhuisal
melo.nl | Aanvang: 20.15
Zomerstop

Almere
4 Corrosia Stad/Theater, Expo &
Film

Stadhuisplein 2 | 036-521 5929 |
corrosia.nl

Juli De 100-jarige man die uit het
raam klom en verdween do 16 jul,
20.00 | Boyhood do 2 jul, 20.00 | Her
do 30 jul, 20.00 | Lucia de B. do 23
jul, 20.00 | Yves Saint Laurent do 9
jul, 20.00

Augustus Dallas Buyers Club do 6
aug, 20.00 | The Grand Budapest
Hotel do 20 aug, 20.00 | A Single
Man do 13 aug, 20.00
4 Het nieuwe filmhuis/De nieuwe
bibliotheek

Stadhuisplein 101 | 036-548 6000 |
denieuwebibliotheek.nl/hetnieu
wefilmhuis

Juli The Dark Horse vr 3 en di 7 jul,
19.30 | wo 8 jul, 11.00 | Far From the
Madding Crowd vr 24 en di 28 jul,
19.30 | wo 29 jul, 11.00 | Im Labyrinth
des Zweigens vr 31 jul, 19.30 | Infinitely Polar Bear vr 17 en di 21 jul, 19.30
| wo 22 jul, 11.00 | Woman in Gold vr
10 en di 14 jul, 19.30 | wo 15 jul, 11.00
Augustus Im Labyrinth des Zweigens di 4 aug, 19.30 | wo 5 aug, 11.00
| The King’s Gardens vr 14 en di 18
aug, 19.30 | wo 19 aug, 11.00 | Next
Goal Wins vr 21 en di 25 aug, 19.30
| wo 26 aug, 11.00 | What We Did on
Our Holiday vr 7 en di 11 aug, 19.30 |
wo 12 aug, 11.00

Alphen a/d Rijn
4 Parkfilmhuis
Cornelis Geellaan 2 (Park Rijn
stroom) | 0172-493 737 | parkfilm
huis.nl

Juli Big Eyes vr 31 jul, 20.30 | Birdman do 2, za 4, di 7 en wo 8 jul, 20.30
| Bloed, zweet & tranen do 30 jul,
20.30 | Boychoir do 9, vr 10, ma 13 en
wo 15 jul, 20.30 | Timbuktu vr 3, ma
6, za 11 en di 14 jul, 20.30
Augustus Big Eyes ma 3, do 6 en di
11 aug, 20.30 | Bloed, zweet & tranen za 1, di 4 en wo 5 aug, 20.30 |
La famille Bélier do 20, za 22, di 25
en wo 26 aug, 20.30 | Jimi: All is by
my Side vr 28 aug, 21.30 | ma 31 aug
en di 1 sep, 20.30 | Melody za 15, di
18, vr 21 en ma 24 aug, 20.30 | Suite
Française vr 7, za 8, ma 10 en wo 12
aug, 20.30 | Trash do 13, vr 14, ma 17
en wo 19 aug, 20.30 | Ventoux do 27
aug, za 29 aug en wo 2 sep, 20.30 | vr
28 aug, 19.30 | di 1 sep, 13.30

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

Juli Premières/Nieuwe films Every Thing Will Be Fine vanaf do 16 jul
| The Farewell Party vanaf do 23 jul |
Getting Go, the Go Doc Project vanaf
ma 20 jul | The King’s Gardens vanaf za 4 jul | The Last Wolf vanaf do 2
jul | Melody vanaf do 9 jul | Mr. Holmes vanaf do 16 jul | O Apóstolo vanaf za 4 jul | Ruth & Alex vanaf do 2 jul
| La tête haute vanaf do 2 jul | Valley
of Love vanaf do 23 jul | While We’re Young vanaf do 30 jul | Nog te zien

Nihilistische jaren negentig

LOLA RENNT

Hoe nihilistisch waren de jaren negentig? Volgens Lab111 in
Amsterdam vierde het nihilisme
feest in die tijd. Het was de tijd van
het grote niets. Morele waarheden,
ach, ouderwets geleuter, geweld
was iets om over te lachen en verder draaide het leven om feesten.
9/11 was nog ver weg. Aanleiding
genoeg om onder de titel Nihilistic
Nineties in de zomer wekelijks met
een film terug te blikken op een periode die nu onvoorstelbaar zorgeloos oogt. De geschiedenis was
volgens Fukuyama ten einde, het
zou nooit meer crisis worden, de
politiek maakte zich druk over de
vraag of de lonen jaarlijks met twee
of drie procent moesten stijgen, en

Van Kooten en De Bie’s slogan
‘Geen gezeik, iedereen rijk’ zou
spoedig werkelijkheid worden. Die
zorgeloze tijdgeest was terug te
vinden in films als Pulp Fiction, dat
de stroming van Nouvelle Violence
– grof geweld met een knipoog – in
gang zette. De film opent Nihilistic
Nineties, op 3 juli gevolgd door
Dogma, Kevin Smiths maffe film
over twee engelen op aarde, die in
religieuze kringen niet goed viel.
Met Lola rennt (10 juli), waarvan de
titel de inhoud uitstekend weergeeft, zette Tom Tykwer de Duitse
cinema internationaal op de kaart.
David Finchers Se7en (17 juli), over
de gruwelijke moordpuzzel van
een seriemoordenaar, rekte

Tarantino’s geweldsgrens nog wat
op maar Guy Ritchie’s Lock, Stock
and Two Smoking Barrels (24 juli)
bracht het geweld weer terug tot
een vrolijk gratuit spelletje. Terry
Gilliam liet daarna met Fear and
Loathing in Las Vegas (31 juli) zien
dat nihilisme en hedonisme doodlopende wegen zijn. Bryan Singers
The Usual Suspects (7 aug.) maakte
film noir weer hip. En het Waalse
C’est arrivé près de chez vous (14
aug.) nam de hypocrisie van media
op de hak die zich verlekkeren aan
het geweld. Wie het programma
overziet, kan concluderen dat het
nihilisme nooit meer wordt wat
het geweest is.
LAB111.NL


o.a. Blade Runner: The Final Cut |
Papa ou maman | Prins | Taxi Teheran | Testament of Youth | Ventoux
Augustus Premières/Nieuwe films
The Diary of a Teenage Girl vanaf do
13 aug | Hiroshima mon Amour vanaf zo 9 aug | Irrational Man vanaf do
20 aug | Meet me in Venice vanaf do
6 aug | Victoria vanaf do 27 aug | Nog
te zien o.a. Every Thing Will Be Fine
| The Farewell Party | The Last Wolf |
Mr. Holmes | Papa ou maman | Ruth
& Alex | Valley of Love | While we’re young

Amsterdam
4 Cinema De Balie
Kleine-Gartmanplantsoen 10 |
Informatie: 020-553 5151 | Reserve
ring: 020-553 5100 | debalie.nl
Zomerstop
4 Filmhuis Cavia

Van Hallstraat 52-1 | 020-681 1419
| filmhuiscavia.nl | Raadpleeg de
website voor het actuele program
ma
4 Cinecenter
Lijnbaansgracht 236 | 020-623
6615 (vanaf 15.45) | cinecenter.nl |
Raadpleeg de website voor het
complete programma

Juli Premières Dior And I vanaf do 9
jul | The Duke Of Burgundy vanaf do
16 jul | The Farewell Party vanaf do
23 jul | Mr. Holmes vanaf do 16 jul |
Ruth & Alex vanaf do 2 jul | La tête
haute vanaf do 2 jul
Augustus Raadpleeg t.z.t de website
4 Eye Filmmuseum
IJpromenade 1 | 020-589 1400 | eyefilm.nl | Raadpleeg de website voor
het volledige programma
Juli Premières Dior and I ma 6 jul
(voorpremière) | Every Thing Will
Be Fine vanaf do 16 jul | The Farewell Party vanaf do 23 jul | Meet Me
In Venice vanaf do 2 jul | While We’re Young vanaf do 30 jul (voorpremière op do 2 jul) | Een zomer met
Woody Allen vanaf do 9 jul | Previously Unreleased Alléluia ma 6 jul
| Eden do 30 jul | Güeros do 23 jul |
Marketa Lazarová do 9 jul | Keep an
Eye Filmacademie Festival t/m vr
3 jul (zie ook filmacademie.nl) | The
Royal Opera House Live Guillaume
Tell zo 5 jul, 15.45 | EYE on Art Het
universum van Jaap Pieters di 7 jul,
19.15 | Film NL Simon vr 10 jul, 16.30
| Wolf vr 24 jul, 16.30 | Cinema Egzotik: The ‘We’ll Get Medieval on
your Ass’ Night Army of Darkness
+ Flesh+Blood vr 17 jul | The Gaze:
Roze Filmklassiekers Breakfast on
Pluto do 30 jul, 21.30 | Noah Baumbach Mini Retrospectief vanaf do
30 jul met Frances Ha | Greenberg |
Margot at the Wedding | The Squid
and the Whale
Augustus Premières Hard to be a
God vanaf do 6 aug | Irrational Man
vanaf do 20 aug | Theeb vanaf do 13
aug | Een zomer met Woody Allen
t/m 9 sep | Previously Unreleased
Im Keller do 6 aug | Jauja do 27 aug |
Porto da minha infância do 20 aug
| Film NL Een dag in ’t jaar vr 21 aug,
16.30 (voorpremière) | Ne me quitte
pas vr 7 aug 16.30 | Cinema Egzotik:
The Night of Hajo Bride of Frankenstein + Human Nature vr 21 aug
4 Het Ketelhuis

Westergasfabriekterrein | Pazza
nistraat 4 | 020-684 0090 | ketel
huis.nl

Juli Premières Beestenboot vanaf
do 16 jul | Belle vanaf do 30 jul | Every
Thing Will Be Fine vanaf do 16 jul | De

Zoals gebruikelijk
stopte Peter
Greenaway zijn
nieuwe film Eisenstein in Guanajuato boorde
vol verwijzingen.
(…) Door van Ei
senstein een
praktiserend
homo te maken,
en dus hun held te
‘bezoedelen’, kon
Greenaway in
Rusland op een
vijandige ont
vangst rekenen.
111231
André Waardenburg in de
Filmkrant

kleine prins vanaf do 30 jul | La loi du
marché vanaf do 30 jul | Meet Me in
Venice vanaf do 2 jul | Minions vanaf
do 2 jul | La rançon de la gloire vanaf do 2 jul | De reünie vanaf do 16 jul
| What We Did On Our Holiday vanaf do 16 jul | Nog te zien Apenstreken
| Code M | The King’s Gardens | Nature 3D | Prins | Rendez-Vous | Schneider vs. Bax | De surprise | Ventoux
| English National Opera Carmen
(Live streaming) wo 1 jul, 20.30 | Gay
Film Night Getting Go, the Go Doc
Project di 21 jul, 21.15 | Voor Doven en
Slechthorenden Rendez-Vous (met
speciale ondertiteling voor doven &
slechthorenden) za 25 jul, 17.00 en
ma 27 jul, 19.30 | Openluchtvoorstellingen Carnage za 25 juli (aan de
parkzijde van Het Ketelhuis)
Augustus Premières The Absent
One vanaf do 20 aug | Een dag in het
jaar vanaf do 27 aug | Diary of a Teenage Girl vanaf do 13 aug | Elser vanaf do 6 aug | Victoria vanaf do 27 aug
| Openluchtvoorstellingen 127 Hours
za 8 aug | The Artist za 22 aug | Le
gamin au vélo za 1 aug | El secreto
de sus ojos za 29 aug | Songs From
the Second Floor za 15 aug | Gay Film
Night di 18 aug, 21.15 Raadpleeg t.z.t.
de website voor de titel
4 Kriterion

Roetersstraat 170 | 020‑623 1709 |
kriterion.nl | Raadpleeg de website
voor het complete programma

Juli Verwachte premières The Duke
of Burgundy vanaf do 16 jul | La isla
mínima vanaf do 9 jul | Minions vanaf wo 1 jul | The One I Love vanaf do 9
jul | While We’re Young vanaf do 30
jul | Zomer in Kriterion met speciale themafilmavonden Wielrennen: A
Sunday in Hell + Nieuwe Helden wo
1 jul | Bella Italia: La Meglio Gioventù
wo 8 jul | Verhalenvertelavond: Tijdens deze avond komt meesterverteller Willem De Ridder een prachtige stille film voorzien van een live
gesproken verhaal wo 15 jul | Festivaldocu’s: Taking Woodstock +
Life @ Lowlands wo 22 jul | Guilty
Pleasures: Twee films voor de mannen en twee films voor de vrouwen
wo 29 jul |
Augustus Verwachte premières
Amy vanaf do 13 aug | Slow West
vanaf do 13 aug | Victoria vanaf do 27
aug | Zomer in Kriterion met speciale themafilmavonden Bollywood:
PK + Kal Ho Naa Ho wo 5 aug | In The
Middle of Nowhere: The Last Picture Show + Wake in Fright wo 12 aug |
Ode aan de vrouw: met o.a. Frida wo
19 aug | Sex, drugs & rock ’n roll: This
is Spinal Tap + When You’re Strange wo 26 aug
4 Lab111

Arie Biemondstraat 111 | 020-616
9994 | info@lab111.nl | lab111.nl |
Raadpleeg de website voor het
volledige programma

Juli Nihilistic Nineties Dogma vr 3
jul | Fear and Loathing in Las Vegas vr 31 jul, 21.00 | Lock, Stock and
Two Smoking Barrels vr 24 jul, 21.00
| Lola Rennt vr 10 jul, 21.00 | Se7en vr
17 jul, 21.00
Augustus Nihilistic Nineties Man
Bites Dog vr 14 aug, 21.00 | The Usual Suspects vr 7 aug, 21.00
4 Melkweg Cinema

Lijnbaansgracht 234a | Info en
reserveringen: 020-531 8181 | melk
weg.nl | Aanvang: 20.00
Zomerstop
4 The Movies

Haarlemmerdijk 161 | 020-638
6016 | themovies.nl | Raadpleeg de
site voor het actuele programma
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Wereldcinema in Amsterdam
Qua film niets te doen in de zomer?
Zo was het vroeger, maar die tijd is
voorbij. Zeker voor liefhebbers van
wereldcinema, want Rialto presenteert van 14 t/m 23 augustus de
zesde editie van World Cinema
Amsterdam. Tien dagen lang films
uit Afrika, Azië en Latijns-Ameri
ka. Het hart van het festival is de
competitie, waarin gestreden
wordt om twee prijzen: de jury- en
de publieksprijs. Het festival opent
met Ixcanul, het speelfilmdebuut
van de Guatemalteekse regisseur
Jayro Bustamante. De film gaat
over een Maya-dochter in de mid
dle of nowhere, die dreigt uitgehuwelijkt te worden. Haar verlangen
om het leven in de ‘grote stad’ te
zien, lijkt onvervulbaar. De film
won op het Filmfestival Berlijn de
Alfred Bauer Award, de prijs voor
een film die ‘nieuwe perspectieven
biedt op de filmkunst’. Net als twee
jaar geleden besteedt het festival
speciale aandacht aan het
Caribisch gebied. Onder de titel
Cine Caribe zijn films te zien uit
onder meer Cuba, Jamaica en
Trinidad & Tobago. Uit dat laatste
land komt Damian Marcano’s de4 Rialto
Ceintuurbaan 338 | 020‑676 8700 |
rialtofilm.nl

Juli Premières The Farewell Party
vanaf do 23 jul | Güeros vanaf do 23
jul | In grazio di Dio vanaf do 2 jul
Augustus Premières Im Keller vanaf do 6 aug | Jauja vanaf do 27 aug |
Stoedjent vanaf do 27 aug | Theeb
vanaf do 13 aug | World Cinema Amsterdam #6 14 t/m 23 aug Een tiendaags filmfeest in Rialto, De Balie,
het Vondelpark Openluchttheater
(vr 7, za 8, vr 14 en za 15 aug) en op
het Marie Heinekenplein (wo 19 t/m
za 22 aug)
4 Studio/K

Timorplein 62 | 020-692 0422 |
studio-k.nu | Raadpleeg de website
voor het complete programma

Juli Verwacht o.a. Mr. Holmes vanaf do 16 jul |
Zomer Top Tien Birdman zo 19 jul |
Gone Girl zo 5 jul | John Wick zo 12 jul
| A Most Violent Year zo 26 jul
Augustus Zomer Top Tien Grand
Budapest Hotel zo 23 aug | Interstellar zo 2 aug | A Most Wanted
Man zo 9 aug | Wiplash zo 16 aug
4 Pathé Tuschinski

Reguliersbreestraat 26-34 | 09001458 | pathe.nl | Raadpleeg de web
site voor het actuele programma
4 Filmtheater De Uitkijk
Prinsengracht 452 | 020-223 2416 |
uitkijk.nl

Juli Première Belle vanaf do 30 jul |
Klassieker Una giornata particolare elke zo, 21.00 | Live opera Carmen
wo 1 jul, 19.00 | Cafe Cineville 25th
Hour vr 10 jul, 23.00 | The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert
vr 24 jul, 23.00 (ter ere van de gay
pride) | Koyaanisqats vr 3 jul, 23.00
| The Ninth Gate vr 31 jul, 23.00 |
The Shawshank Redemption vr 17
jul, 23.00
Augustus Raadpleeg t.z.t. de website

IXCANUL

buutfilm God Loves the Fighter, een
upbeat misdaaddrama in de geest
van Slumdog Millionaire. Verder
zijn er special screenings, onder
meer van het Argentijnse relatiedrama El incendio van Juan Schnit
man, waarin de relatie van een getrouwd stel onder druk komt te
staan als hun aankoop van een huis
onverwacht wordt uitgesteld. Ook
te zien als special screening is het
Japanse liefdesverhaal Kishibe no
tabi van Kyoshi Kurosawa dat voor
het Filmfestival Cannes werd geselecteerd, waarin een man van
wie iedereen denkt dat hij op zee is
verdronken na drie jaar weer opduikt. Traditiegetrouw zijn er weer
gratis openluchtvoorstellingen op

het Marie Heinekenplein, in het
Vondelpark Openluchttheater en
dit jaar voor het eerst bij de QFactory in Amsterdam-Oost. Te
zien zijn de Peruviaanse komedie A
los 40 (Bruno Ascenso), over een
middelbare-meisjesschoolreünie
vijfentwintig jaar na dato, het
Cubaanse schooldrama Conducta
(Ernesto Daranas), over een lerares
met een groot hart voor kinderen
in moeilijke situaties, het Indiase
Kaakkaa muttai (M. Manikandan),
over twee kinderen in een achterbuurt, en Todos se van (Sergio Ca
brera), waarin een gescheiden stel
in de jaren tachtig op Cuba om de
voogdij van hun dochtertje vecht.

Apeldoorn

Summertime Charlie’s Country vanaf do 30 jul | Frank in de week van do
16 t/m wo 22 jul | Jimi: All is by my
Side in de week van do 2 t/m wo 8 jul
| Meet Me in Venice in de week van
do 30 jul t/m wo 5 aug | Phoenix in
de week van do 2 t/m wo 8 jul | A Pigeon Sat Down on a Branch Reflecting on Existence in de week van do
16 t/m wo 22 jul | Cinéma Français actuele Franse cinema Fidelio, l’Odyssee d’Alice zo 26 jul, 16.30 | Max
& Lenny zo 5 jul, 16.30 | Spartiates
zo 12 jul, 16.30 | Vie Sauvage zo 19
jul, 16.30 | Doc-D - documentaires
op dinsdag Keep On Keepin’ On di 14
jul, 19.30 | The Look of Silence di 28
jul, 19.30 | National Gallery di 7 jul,
19.30 | Next Goal Wins di 21 jul, 19.30
| Gay & Lesbian filmreeks Appropriate Behaviour wo 15 jul, 21.35 | Darker Than Midnight wo 29 jul, 21.35 |
Praia do Futuro wo 22 jul, 21.35
Augustus Premières The Diary of a
Teenage Girl vanaf do 13 aug | Irrational Man vanaf do 20 aug | Theeb

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

Juli Beste vrienden do 9 jul (éénmalig/gratis toegang) | Between the
Devil and the Deep za 4 t/m ma 6 jul
| Charlie’s Country do 2 t/m wo 8 jul
| A Girl Walks Home Alone at Night
vanaf do 30 jul | Imitation Game zo
19 t/m wo 29 jul | The King’s Gardens
wo 1 t/m wo 8 jul | Kurt Cobain: Montage of Heck vr 10 jul (éénmalig) |
The Last Wolf vanaf do 30 jul | Melody wo 1 jul | Next Goal Wins za 11 t/m
di 14 jul | Papa ou maman vanaf do
23 jul | Ruth & Alex do 2 t/m wo 29 jul
| Schneider vs. Bax do 2 t/m wo 22
jul | Taxi Teheran do 9 t/m wo 15 jul |
Testament of Youth do 16 t/m wo 29
jul | Waterloo, dagboek van een veteraan zo 5 jul (met inleiding) | Wild
vanaf do 30 jul | Woman in Gold do 9
t/m wo 29 jul | Film gemist?! La famille Bélier elke ma in jul
Augustus A Girl Walks Home Alone at Night nog te zien t/m wo 5
aug | The Last Wolf nog te zien t/m
wo 5 aug | Papa ou maman nog te
zien t/m wo 12 aug | Wild nog te zien
t/m wo 5 aug | Verder o.a. te zien Farewell Party | Good Kill | Hiroshima,
mon amour | In grazio di Dio | La
isla mínima | Meet me in Venice | La
meglio Giovent I &II | Mr. Holmes | La
tète haute | La vie de Jean-Marie |
What We Did on Our Holiday

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

Juli Premières Belle vanaf do 30 jul
| Dior and I vanaf do 9 jul | The Farewell Party vanaf do 23 jul | In grazia di Dio vanaf do 2 jul | La isla mínima vanaf do 9 jul | Mr. Holmes vanaf do 16 jul | Ruth & Alex vanaf do 2
jul | La tête haute vanaf do 2 jul | Valley of Love vanaf do 23 jul | While
We’re Young vanaf do 30 jul | In the

WORLDCINEMAAMSTERDAM.NL

vanaf do 13 aug | Victoria vanaf do
27 aug | X+Y vanaf do 27 aug | In the
Summertime Charlie’s Country vanaf za 1 t/m wo 12 aug | Eisenstein in
Guanajuato in de week van do 27
aug t/m wo 2 sep | Ilo Ilo in de week
van do 20 t/m wo 26 aug | Meet Me
in Venice in de week van za 1 t/m wo
5 aug | Cinéma Français - actuele
Franse cinema Adieu au langage 3D
zo 16 aug, 16.30 | The Kidnapping of
Michel Houellebecq zo 9 aug, 16.30
| Mange tes morts zo 23 aug, 16.30 |
Marie Heurtin zo 2 aug, 16.30 | La résistance de ‘air zo 30 aug, 16.30 | NL
Cinema Atlantic. di 25 aug, 19.30
| Gluckauf di 18 aug, 19.30 | Meet
Me in Venice di 4 aug, 19.30 | Silent
Ones di 1 sep, 19.30 | The Sky Above Us di 11 aug, 19.30 | Gay & Lesbian filmreeks The Duke of Burgundy wo 19 en wo 26 aug, 21.35 | Getting Go, The Go Doc Project wo 12
aug, 21.35 | Summer of Sangaïlé wo
5 aug, 21.35

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

Juli Gone With the Wind zo 19 jul |
Augustus West Side Story zo 9 aug

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

Juli Ex Machina wo 1 jul, 20.00 | La
famille Bélier zo 12 en ma 20 jul,
20.00 | Far from the Madding Crowd
do 16, za 18 en wo 22 jul, 20.00 | Geronimo vr 3 en di 7 jul, 20.00 | Journal d’une femme de chambre do 23,
ma 27 en wo 29 jul, 20.00 | The Longest Ride vr 24, za 25 en di 28 jul,
20.00 | Papa ou maman vr 31 jul,
20.00 | Schneider vs. Bax vr 3 jul,
14.30 | za 4, zo 5, do 9 en ma 13 jul,
20.00 | Still Alice zo 5 jul, 15.30 | De
surprise vr 10, za 11, di 14 en wo 15 jul,
20.00 | Taxi Teheran do 2 , ma 6, wo
8 en ma 13 jul, 20.00 | Testament of
Youth do 30 jul, 20.00 | Ventoux zo
26 jul, 20.00 | Woman in Gold vr 17,
zo 19 en di 21, 20.00
Augustus Danny Collins vr 7, ma 10
en wo 12 aug, 20.00 | Every Thing
Will Be Fine vr 21 en zo 23 aug,
20.00 | Im Labyrinth des Schweigens zo 9 aug, 20.00 | La isla mínima do 20 en wo 26 aug, 20.00 | The

Rialto in juli & augustus

ADVERTORIAL

Rialto jong

Deze zomer is er voor kinderen
weer van alles te doen in Rialto. Zo
is bijvoorbeeld op 5 & 12 augustus
De LEGO Film te zien. Op die dagen
kun je voorafgaand aan de film ook
meedoen aan een heuse LEGOworkshop!

Rialto wereld

Van 14 t/m 23 aug.: World Cinema
Amsterdam #6. Tien dagen lang de
beste films uit Afrika, Azië en
Latijns-Amerika, swingende
feestjes en bijzondere Q&A’s. Het
festival barst 14 augustus los met
vele voorstellingen in Rialto en De
Balie. En natuurlijk ook dit jaar:
World Cinema Open Air – gratis
toegankelijke openluchtvoorstellingen op het Marie Heineken
plein, in het Vondelpark en voor
het eerst ook voor de deur van de
Q-Factory in Amsterdam-Oost.
Daarnaast is er dit jaar veel aandacht voor de cinema van het
Caribisch gebied onder de noemer
Cine Caribe.
RIALTOFILM.NL
WORLDCINEMAAMSTERDAM.COM

King’s Gardens vr 14, za 15 en ma 17
aug, 20.00 | The Last Wolf do 6, za 8
en di 11 aug, 20.00 | zo 9 aug, 15.30
| Mr. Turner wo 5 aug, 20.00 | Nature zo 30 aug, 15.30 | Papa ou maman
zo 2 aug, 20.00 | Rio, I Love You za
22, ma 24 en di 25 aug, 20.00 | Testament of Youth za 1 aug en di 4 aug,
20.00 | La tête haute do 13, zo 16 en
di 18 aug, 20.00 | Trois souvenirs
de ma jeunesse zo 30 en ma 31 aug,
20.00 | Turist zo 2 aug, 15.30 | Klassieker Hiroshima mon amour wo 19
aug, 20.00

Borne
4 Filmhuis Borne
Marktstraat 23 | Informatie/reser
veren 074-265 7200 | kulturhus
borne.nl
Zomerstop

Breda

Hij weet gaande
weg een indruk
wekkende rijkdom
aan thema’s te ra
ken: de klassen
maatschappij, in
Singapore duide
lijker dan elders
aanwezig maar
wereldwijd rele
vant, en vooral
hoe een economi
sche crisis invloed
heeft op de meest
intieme beslissin
gen binnen een
gezin.
11111
Joost Broeren over Ilo Ilo in de
Filmkrant

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

Juli Premières Belle vanaf do 30 jul |
Bladerunner vanaf do 16 jul | The Farewell Party vanaf do 23 jul | In grazia di Dio vanaf do 2 jul | La loi du
marché vanaf do 30 jul | Meet Me in
Venice vanaf do 30 jul | Mr. Holmes
vanaf do 16 jul | Ruth & Alex vanaf do
2 jul | La tête haute vanaf do 2 jul |
Valley of Love vanaf do 23 jul | While
We’re Young vanaf do 30 jul | Voorfilm in jul Geboren en getogen | Nog
te zien Prins | Taxi Teheran | Ventoux
| AKV|St.Joost Afstudeerfilms Animatie & Illustratie wo 1 jul, 14.00 en
19.30 | English National Opera Live
Carmen wo 1 jul, 20.30 | Gay Film
Night Getting Go, the Go Doc project di 28 jul, 21.00 | Lesbian Film
Night Appropiate Behavior wo 22
jul, 21.00 | Winnende films Plein les
Yeux Frans Filmfestival Spartiates
wo 1 jul, 19.20 | Vie Sauvage wo 8 jul,
19.30 | Zomer docu’s National Gallery ma 13 jul, 19.20 | Watermark ma
20 jul, 19.20 | Yalom’s Cure ma 27 jul,
19.20 | Eénmalige vertoning | Beste
vrienden ma 27 jul, 18.45 (gratis toegang) | Verwacht ikv Van Gogh jaar
Lust For Life wo 15 jul, 19.20
Augustus Premières Amy vanaf
do 13 aug | Hiroshima, mon amour
(re-release) vanaf do 6 aug | Irrational Man vanaf do 20 aug | Theeb
vanaf do 13 aug | Victoria vanaf do
27 aug | Zomer docu’s De rebelse
stad ma 10 aug, 19.20 | De vergeten
held ma 3 aug, 19.20 | Lesbian Film
Night The Summer of Sangaile wo
12 aug, 21.00

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

Juli Difret do 2 jul, 19.00 | vr 3 jul,
18.45 | za 4 jul, 21.30 | zo 5 jul, 20.30
| di 7 jul, 20.00 | Dior And I do 30 jul,
18.45 | vr 31 jul, 19.00 | A Girl Walks
Home Alone at Night wo 1 jul, 20.30
| The Kings Gardens do 16 jul, 21.15 |
vr 17, do 23 en za 25 jul, 18.45 | zo 19
jul, 16.00 | ma 20 jul, 20.00 | vr 24
jul, 21.30 | zo 26 jul, 15.45 | wo 29 jul,
20.30 | Meet Me in Venice do 30 jul,
21.30 | Papa ou maman do 30 jul,
19.00 | vr 31 jul, 21.30 | La résistance de l’air do 9 jul, 21.30 | vr 10 en za
11 jul, 19.00 | ma 13 jul, 20.30 | Schneider vs. Bax do 2, za 4 en za 11 jul,
21.15 | vr 3 jul, 19.00 | zo 5 jul, 16.00
| wo 8 en zo 12 jul, 20.30 | do 9 en vr
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10 jul, 18.45 | wo 15 jul, 20.00 | Taxi
Teheran wo 1 jul, 20.00 | do 2 jul,
21.30 | vr 3 en za 4 jul, 16.00 | ma 6
jul, 20.30 | Testament of Youth do
23 en za 25 jul, 21.15 | vr 24 en vr 31
jul, 18.45 | zo 26 jul, 20.30 | ma 27
en wo 29 jul, 20.00 | Those Who Feel
the Fire Burning do 9 jul, 19.00 | za
11 jul, 21.30 | zo 12 jul, 16.00 | wo 15
jul, 20.30 | Ventoux wo 1 jul, 14.30 |vr
3 jul, 15.45 en 21.30 | za 4 jul, 19.00
| ma 6 en wo 8 jul, 20.00 | Woman
in Gold do 2, za 4, za 11 en do 16 jul,
18.45 | vr 3 jul, 10.45 en 21.15 | zo 5,
ma 13 en zo 19 jul, 20.00 | do 9 en za
18 jul, 21.15 | za 12 jul, 15.45 | wo 22
jul, 20.30 | Sneak Preview Verrassende voorpremière elke di, 20.30
| Reprises Boyhood vr 17 jul, 21.15 |
zo 19 jul, 15.45 | di 21, wo 22 en zo 26
jul, 20.00 | La famille Bélier vr 3 jul,
11.00 | za 4 en zo 5 jul, 15.45 | vr 10 jul,
21.30 | vr 17, do 23 en za 25 jul, 19.00
| za 18 jul, 18.45 | ma 20 en ma 27 jul,
20.30 | Mr. Turner do 30 jul, 21.15 |
My Old Lady do 16 jul, 21.30 | za 18 en
vr 24 jul, 19.00 | zo 19 jul, 20.30 | zo
26 jul, 16.00 | Samba do 23 en za 25
jul, 21.30 | vr 24 en vr 31 jul, 21.15 | di
28 jul, 20.00 | Wild vr 10 jul, 21.15 | zo
12 en di 14 jul, 20.00 | do 16 jul, 19.00
| vr 17 en za 18 jul, 21.30
Augustus Nog te zien o.a. Dior And
I | Meet Me in Venice | Mr. Turner |
Papa ou maman | Samba | Testament of Youth | Raadpleeg verder
t.z.t. de website

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

Delft
4 Filmhuis Lumen
Doelenplein 5 | 015‑214 0226 | film
huis-lumen.nl | Raadpleeg de web
site voor de exacte data en tijden
Juli 20.000 Days on Earth do 16 t/m
zo 19 jul | American Sniper ma 20
t/m wo 22 jul | Big Eyes do 23 t/m zo
26 jul | Charlie’s Country do 30 t/m
vr 31 jul | Les combattants do 16 t/m

Het dak op
Ooit was het Hofplein Station een
belangrijk treinstation in Rotter
dam, maar sinds 2010 is het niet
meer in gebruik. In het gebouw
zitten nu uitgaansgelegenheden.
Het platte dak wordt geregeld ge-

MAGICAL GIRL

zo 19 jul | Dancing Arabs do 9 t/m zo
12 jul | A Girl Walks Home Alone at
Night do 2 t/m zo 5 jul | Interstellar ma 27 t/m wo 29 jul | Lost River
do 23 t/m zo 26 jul | National Gallery ma 13 t/m wo 15 jul | P’tit Quinquin
ma 6 t/m wo 8 jul | Shaun the Sheep
do 9 t/m zo 12 jul | Under the Skin do
30 t/m vr 31 jul | When Marnie Was
There do 2 t/m zo 5 jul
Augustus Charlie’s Country za 1 en
zo 2 aug | Ex Machina do 20 t/m zo
23 aug | Geronimo ma 31 aug t/m wo
2 sep | Good Kill do 6 t/m zo 9 aug |
Horishima, mon amour do 6 t/m zo 9
aug | Inherent Vice ma 24 t/m wo 26
aug | It Follows do 13 t/m zo 16 aug |
Jimi: All is By My Side ma 3 t/m wo 5
aug | Keep on Keepin’on do 20 t/m zo
23 aug | Meet Me in Venice do 13 t/m
zo 16 aug | A Most Violent Year ma 10
t/m wo 12 aug | Next Goal Wins do 27
t/m zo 30 aug | Under the Skin za 1
en zo 2 aug | What We Do in the Shadows do 27 t/m zo 30 aug | Wild Tales ma 17 t/m wo 19 aug

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

Juli Premières Belle vanaf do 30 jul
| Dior and I vanaf do 9 jul | The Farewell Party vanaf do 23 jul | De kleine
prins vanaf wo 29 jul | The Last Wolf
vanaf do 2 jul | Mr. Holmes vanaf do
16 jul | Rio, I Love You vanaf do 23 jul
| Ruth & Alex vanaf do 2 jul | La tête
haute vanaf do 9 jul | What We did
on our Holiday vanaf do 16 jul | While we’re Young vanaf do 30 jul | Films
onder de Sterren Na zonsondergang,
rond 22.15: Begin Again vr 31 jul |
Benda Bilili vr 10 en za 11 jul | Jimi: All
By My Side vr 24 en za 25 jul | Once
za 4 jul | Whiplash vr 17 en za 18 jul
Augustus Premières Irrational Man
vanaf do 20 aug | Masaan vanaf do
6 aug | Films onder de Sterren Na
zonsondergang, rond 22.15: 20 Feet
From Stardom vr 21 en za 22 aug |
Begin Again za 1 aug | Control vr 14
en za 15 aug | The Doors: When You’re Strange vr 7 en za 8 aug

bruikt voor activiteiten in de culturele sfeer. Zoals van 22 t/m 26
juli het door Roffa Mon Amour georganiseerde Silent Rooftop
Cinema Festival. Elke avond is een
film te zien van een aanstormende
internationale regisseur. Wat de
films bindt is dat ze allen machtsstructuren in menselijke verhou-

Den Haag
4 Filmhuis Den Haag
Spui 191 | 070‑365 6030/345 9900
| Programma is onder voorbehoud,
raadpleeg ook de website | filmhuis
denhaag.nl

Juli Premières Belle vanaf do 30 jul
| Dior and I vanaf do 9 jul | The Duke
of Burgundy vanaf do 16 jul | Everything Will be Fine vanaf do 16 jul
| The Farewell Party vanaf do 23 jul
| In grazia di Dio vanaf do 2 jul | La
isle mínima vanaf do 9 jul | La loi
du marche vanaf do 30 jul | Marketa Lazarová vanaf do 9 jul | Meet Me
in Venice vanaf do 2 jul | La tête haute vanaf do 2 jul | Valley of Love vanaf do 23 jul |
Woody Allen Retrospectief do 9 t/m
wo 29 jul met: Annie Hall | Crimes
and Misdemeanors | Deconstructing
Harry | Everything You Always Wanted to Know About Sex* (*But Were
Afraid to Ask) | Hannah and Her Sisters | Husbands and Wives | Manhattan | Match Point | Radio Days |
Sweet and Lowdown |
Haagse Hoogtepunten vr 10 jul t/m
wo 12 aug met: Boyhood | Deux jours,
une nuit | The Grand Budapest Hotel
| Il capitale umano | Mr. Turner | My
Old Lady | Turist | Winter Sleep | Yves
Saint Laurent | Gay Film Night Getting Go, the Go Doc Project ma 27 jul
Augustus Premières Amy vanaf do
13 aug | Een dag in ’t jaar vanaf do 20
aug | Hard to be a God vanaf do 6 aug
| Hiroshima mon amour vanaf do 6
aug | Irrational Man vanaf do 20 aug
| Masaan (Fly Away Solo) vanaf do 6
aug | Paradise Trips vanaf do 27 aug |
Stoedjent (Student) vanaf do 27 aug
| Theeb (Wolf) vanaf do 13 aug | Victoria vanaf do 27 aug | X+Y vanaf do
27 aug | Haagse Hoogtepunten nog
t/m wo 12 aug | Lesbian Film Night
Appropriate Behavior ma 24 aug
4 Filmhuis Den Haag in Theater
Dakota

Zuidlarenstraat 57 | 070‑ 326 5509 |
theaterdakota.nl | Raadpleeg de
website voor het actuele program
ma
4 Nutshuis
Riviervismarkt 5 | 070-345 9090 |

dingen en relaties blootleggen. Het
festival opent 22 juli met het
zwarthumoristische Magical Girl
van de Spaanse regisseur Carlos
Vermut. In de film noir met
wraakelementen heeft een vader er
alles voor over om de laatste wens
van zijn terminaal zieke dochter te
vervullen. Neem dat ‘alles’ vooral
letterlijk. In het Argentijnse The
Boss, an Anatomy of Crime (Sebas
tián Schindel) loopt de vleeszwendel van een slager slecht af als een
personeelslid de corrupte handelswijze van zijn baas niet langer pikt.
De film is op een werkelijke gebeurtenis gebaseerd en won op het
Filmfestival Pusan de publieksprijs. Te zien op 23 juli. Een dag later kan worden gekeken naar het
sociaal geëngageerde Indiase drama Sunrise (Partho Sen-Gupta),
waarin een rechercheur zich bezighoudt met spoorloos verdwenen kinderen. Aansluitend is in een
nachtvoorstelling het Britse drama
Catch Me Daddy (Daniel Wolfe) te
zien, over een Brits-Pakistaans
meisje, dat grote problemen met
haar familie krijgt als ze verliefd
wordt op een niet-Pakistaanse
ROFFAMONAMOUR.COM
jongen.

nutshuis.nl

Juli Zomerstop
Augustus Open Air – Rocket Cinema Barbarella + live muziek/soundtrack door DJ Hepcat za 8 aug, 21.30
| Jaws + live muziek/soundtrack
door Alec Smart za 22 aug, 21.30 |
Night of the Living Dead + live muziek/soundtrack door The Smoke Eaters za 1 aug, 21.30 | The Party + live
muziek/soundtrack door Job Chajes Band za 15 aug, 21.30 | Playtime
+ live muziek/soundtrack door Easy
Aloha’s za 29 aug, 21.30
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

Juli Far From the Madding Crowd vr
10 t/m zo 12 jul | Schneider vs. Bax vr
17 t/m zo 19 jul en do 23 jul t/m ma
27 jul | De surprise do 2 t/m ma 6 jul
| Testament of Youth do 30 jul t/m
zo 2 aug
Augustus The King’s Gardens do 13
t/m ma 17 aug | Man Up vr 7 t/m zo
9 aug | Testament of Youth za 1 en
zo 2 aug

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

Juli Citizenfour zo 12 en di 14 jul,
20.30 | di 14 jul, 14.30 | wo 15 jul,
17.45 | Cobain: Montage of Heck vr 10
en wo 15 jul, 20.00 | Dancing Arabs
do 9 en za 11 jul, 20.00 | vr 10 jul,
14.30 | zo 12 jul, 16.15 | di 17 jul, 17.15
| wo 15 jul, 20.30 | Eisenstein in Guanajuanto do 16 t/m za 18 en di 21 jul,
20.00 | zo 19 jul, 16.15 | di 21 jul, 14.30
| wo 22 jul, 17.45 | Go Ahead Eagles zo
5, di 7 en wo 8 jul, 20.00 | In grazia di
Dio vr 31 jul, 14.00 | Kurai Kurai: Tales of the Wind vr 17 jul, 14.30 | zo 19
en wo 22 jul, 20.30 | di 21 jul, 17.45
| Meet Me in Venice vr 31 jul, 14.30 |
Mr. Holmes do 16 t/m za 18 en ma 20
t/m ma 27 jul, 20.30 | zo 19 jul, 20.00
| di 21 en wo 29 jul, 14.00 | wo 22 en
wo 29 jul, 17.15 | di 28 jul, 14.30 | Ruth
& Alex do 2 t/m za 4 ju, 20.00 | zo 5
en zo 12 jul, 16.45 | di 7 en wo 22 jul,
14.00 | di 7, do 9, vr 10, za 11 en ma 13
jul, 20.30 | wo 8 en di 14 jul, 17.45 |
Selma vr 10 en di 14 jul, 14.00 | zo 12
en di 14 jul, 20.00 | wo 15 jul, 17.15 |
Still Alice vr 24 jul, 14.30 | zo 26 jul,
20.00 | di 28 jul, 17.45 | wo 29 jul,
20.30 | Taxi Teheran do 2 t/m ma 6
jul, 20.30 | di 7 jul, 14.30 | di 7 en wo
8 jul, 17.15 | Testament of Youth do
30 en vr 31 jul, 20.00 | La tête haute do 23 t/m za 25, ma 27 en di 28
jul, 20.00 | zo 26 jul, 16.45 | di 28 jul,
14.00 | wo 29 jul, 17.45 | Timbuktu vr
17 jul, 14.00 | zo 19 jul, 16.45 | di 21 jul,
17.15 | wo 22 jul, 20.00 | Turist vr 24
jul, 14.00 | zo 26 jul, 16.15 | di 28 jul,
17.15 | wo 29 jul, 20.00 | While We’re
Young do 30 en vr 31 jul, 20.30 | Woman in Gold vr 3, wo 8 en wo 15 jul,
14.00 | zo 5 jul, 16.15 | Zomer vr 3 jul,
14.30 | di 7 jul, 17.45 | wo 8 jul, 20.30
| Klassiekers An Autumn Afternoon
ma 13 en ma 20 jul, 20.00 | Late
Atumn ma 6 jul, 20.00 | Gay Film
Night Getting Go - The Go Doc Project di 28 jul, 20.30
Augustus Amy do 13 t/m za 15, ma
17, di 18, zo 23 en ma 24 aug, 20.00 |

De film glijdt soe
pel van het speel
se absurdisme
van Eyads jeugd
jaren naar een
aangrijpend ein
de. Riklis slaagt
erin, zonder pam
flettistisch te
worden of kanten
te kiezen, om zijn
Arabische en
Joodse landgeno
ten een spiegel
voor te houden.
En Ayan vindt uit
eindelijk, zonder
dat de film ver
zandt in zoetsap
pigheid of naïvi
teit, de oplossing
voor zijn dilemma
in vriendschap.
11111
Barend de Voogd over
Dancing Arabs in de
Filmkrant

zo 16 aug, 16.15 | di 18, vr 21 en wo 26
aug, 14.00 | wo 19 en di 25 aug, 17.15
| Every Thing Will Be Fine vr 14 aug,
14.00 | za 15 aug, 20.30 | zo 16 aug,
16.45 | di 18 aug, 17.15 | wo 19 aug,
20.00 | The Farewell Party do 20 t/m
za 22 en wo 26 aug, 20.00 | zo 23
aug, 20.30 | di 25 en wo 26 aug, 17.45
| Geronimo do 6 t/m za 8, di 11 en wo
12 aug, 20.00 | di 11 aug, 14.00 | A Girl
Walks Home Alone at Night vr 7 aug,
14.00 | zo 9 aug, 20.00 | di 11 aug,
17.15 | wo 12 aug, 20.30 | In grazia di
Dio zo 2, ma 3 en wo 5 aug, 20.00
| di 4 aug, 17.15 | Irrational Man do
20 t/m za 22 en ma 24 aug, 20.30 |
zo 23 aug, 16.45 | di 25 aug, 14.30 |
di 25 aug, 20.00 | wo 26 aug, 17.15 |
La isla mínima do 13, vr 14 en wo 19
aug, 20.30 | zo 16 aug, 20.00 | di 18
aug, 14.30 | di 18 aug, 17.45 | Journal
d’une femme de chambre vr 21 aug,
14.30 | zo 23 aug, 16.15 | di 25 aug,
14.00 | wo 26 aug, 20.30 | Meet Me
in Venice zo 2 aug, 16.45 | di 4 aug,
17.45 | wo 5 aug, 20.30 | The One I
Love vr 7, zo 9 en di 11 aug, 20.30 | di
11 aug, 14.30 | wo 12 aug, 17.45 | Prins
vr 14 aug, 14.30 | zo 16 t/m di 18 aug,
20.30 | wo 19 aug, 17.45 | Still ALice
wo 5, wo 12 en wo 19 aug, 14.00 | zo 9
aug, 16.15 | ma 10 aug, 20.00 | Testament of Youth za 1 en di 4 aug, 20.00
| zo 2 aug, 16.15 | di 4 aug, 14.00 | wo
5 aug, 17.15 | While We’re Young za
1 t/m di 4, do 6, za 8 en ma 10 aug,
20.30 | di 4 en vr 7 aug, 14.30 | wo 5
en di 11 aug, 17.45 | zo 9 aug, 16.45 |
wo 12 aug, 17.15

Diemen
4 Filmtheater De Omval
Ouddiemerlaan 104 | 020-600
1897 | theaterdeomval.nl | Aan
vang: 20.00
Zomerstop

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

Doetinchem
4 Filmhuis/Gruitpoort
Hofstraat 2 | 0314-340 943 | gruit
poort.nl

Juli Atlantic ma 6 en di 7 jul, 20.30
| di 7 jul, 14.00 | Ventoux do 9, za 11,
ma 13, di 14 en do 16 jul, 20.30 | di 14
jul, 14.00
Augustus Boyhood ma 10 t/m wo 12
aug, 20.30 | di 11 aug, 14.00 | Samba
do 13 t/m za 15 aug, 20.30 | vr 14 aug,
16.00 | Schneider vs Bax ma 24 t/m
wo 26 aug, 20.30 | di 25 aug, 14.00 |
The theory of Everything ma 17 t/m
wo 19 aug, 20.30 | di 18 aug, 14.00 |
Woman in Gold do 27 t/m za 29 en
ma 31 aug, 20.30 | vr 28 aug, 16.00
| Buitenfilm De 100-jarige man die
uit het raam klom en verdween vr
21 aug, 21.30 | Bon Dieu do 20 aug,
21.30 | Tracks za 22 aug, 21.30

Dordrecht
4 Cinema The Movies
Nieuwstraat 60-62 | Info & reser
veren: 078-720 0777 (vanaf 11.00) |
themoviesdordrecht.nl | Raadpleeg
de website voor het actuele pro
gramma
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Het bos in
Amsterdam heeft er met het
Amsterdam Woods Festival een
nieuw popfestival bij dat ook voor
filmliefhebbers interessant is.
Daarover zo meer, eerst de mu
ziekliefhebbers. Het kleinschalige
driedaagse popfestival, dat in het
weekend van 28 t/m 30 aug. in het
Amsterdamse Bos wordt gehouden, richt zich op talentvolle, internationaal nog tamelijk onbekende popmuzikanten. Een paar
namen: Villagers, Jacco Gardner,
Tubelight, The Veils, Kim Chur-

chill, Alamo Race Track en Kovacs.
Naast de ruim twintig bands/singer-songwriters presenteren IDFA
en de Melkweg een programma van
muziekdocumentaires. Op 28 aug.
zijn Austin to Boston en Wolflady te
zien. Eerstgenoemde film volgt
vier bands (Ben Howard, The
Staves, Nathaniel Rateliff en Bear’s
Den) op tournee in hun gammele
Volkswagenbusjes. De reis begint
enthousiast, maar na een tijdje
slaat de vermoeidheid toe en komt
de onvermijdelijke vraag bovendrijven: waarom doen we dit? De
documentaire Wolflady volgt
Sharon Kovacs en haar producer

Oscar Holleman op de moeizame
weg naar de roem. De film geeft
een onthullend inkijkje in de muziekindustrie met zijn lege beloften. Op 29 aug. is Brett Morgans
veelgeprezen indringende documentaire Kurt Cobain: Montage of
Heck te zien, met veel fragmenten
uit homemovies van Cobain en
Courtney Love. Op de laatste festivaldag staat de documentaire Fink
Meets Royal Concertgebouw
Orchestra op het programma.
Daarin speelt de Britse band Fink
samen met Nederlands klassieke
trots.
AMSTERDAMWOODS.NL

Gedempte Zuiderdiep 78 | 09001458 | pathe.nl | Raadpleeg de web
site voor het actuele programma
4 RKZ Bios
Emmastraat 15-s101 | 050‑526
2482 | rkzbios.nl | Raadpleeg de
website voor het actuele program
ma
4 Vera Zienema
Oosterstraat 44 | 050‑313 4681 |
vera-groningen.nl | Aanvang:
21.00

Juli Elliott Smith: Heaven Adores
You di 7 jul (met na afloop live Elliott
Smith tributes) | Hierna Zomerstop
Augustus Openlucht concertfilm
Ziggy Stardust and the Spiders from
Mars vr 14 aug (op de Grote Markt)

Haarlem
4 Filmschuur
Lange Begijnestraat 9 | 023-517
3910 | filmschuur.nl

WOLFLADY

Eindhoven

Emmen

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

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

Juli Dior And I vanaf do 9 jul | Every Thing Will Be Fine vanaf do 16 jul
| The Last Wolf vanaf do 2 jul | La loi
du marché vanaf do 30 jul | Meet Me
in Venice vanaf do 2 jul | Mr. Holmes
vanaf do 16 jul | Rio, I Love You vanaf do 23 jul | La tête haute vanaf wo
8 jul | While We’re Young vanaf do 30
jul | Woman in Gold vanaf do 9 jul |
Zomerfilm Gone Girl ma 20 en wo 22
jul | Grand Budapest Hotel ma 27 en
wo 19 jul | Still Alice ma 27 en wo 29
jul | Wild ma 20 en wo 22 jul | Buitenfilm Aanmodderfakker vr 3 jul | Deux
jours, une nuit vr 17 jul | Dorsvloer vol
confetti di 28 jul | Lijfspreuk di 21 jul
| Pride vr 24 jul | Samba vr 10 jul | Under the Skin vr 31 jul
Augustus Hiroshima Mon Amour
vanaf do 6 aug | Irrational Man vanaf do 20 aug | Trois souvenirs de ma
jeunesse vanaf do 6 aug | Zomerfilm Birdman ma 10 en wo 12 aug |
Boyhood ma 3 en wo 5 aug | The Imitation Game ma 17 en wo 19 aug | Leviathan ma 17 en wo 19 aug | Locke ma 10 en wo 12 aug | Winter
Sleep ma 3 en wo 5 aug | Buitenfilm
20.000 Days on Earth di 4 aug | La
Grande Bellezza vr 28 aug | Her vr 14
aug | Moonrise Kingdom di 11 aug |
Starred Up di 18 aug | Whiplash vr 21
aug | White God vr 7 aug | The Wind
Rises di 25 aug
4 Filmhuis De Zwarte Doos

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

Juli Zomerstop
Augustus Phoenix ma 24 aug,
20.15 | wo 26 aug, 19.00 | Schneider vs. Bax ma 17 aug, 20.15 | wo 19
aug, 19.00

Enschede
4 Concordia Film Theater
Expositie

Oude Markt 15 | 053-430 0999 |
concordia.nl | Raadpleeg de website
voor het actuele programma
Juli Verwachte premières The Farewell Party vanaf do 23 jul | Mr. Holmes vanaf do 16 jul | La tête haute vanaf do 2 jul | Valley of Love vanaf do 23 jul

Goes
4 ’t Beest
Beestenmarkt 3 | 0113‑228 142 |
tbeest.nl
Zomerstop

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

Juli Meet Me in Venice vr 24 en vr 31
jul, 20.30 | za 25 jul, 21.45 | Melody za 4 jul, 19.00 | ma 6 en wo 8 jul,
20.30 | Ruth & Alex do 23 en zo 26
jul, 20.30 | vr 31 jul, 15.30 | Schneider vs. Bax do 2, di 7, wo 15 en ma 20
jul, 20.30 | vr 3 jul, 15.30 | za 4 en za
18 jul, 21.45 | za 11 jul, 19.00 | Taxi Teheran do 9, vr 10, ma 13 en wo 22 jul,
20.30 | za 18 jul, 19.00 | Testament
of Youth do 16, zo 19, ma 27, di 28
en wo 29 jul, 20.30 | vr 17 jul, 15.30
| Ventoux wo 1, vr 3, zo 5 en di 14 jul,
20.30 | za 11 jul, 21.45 | Woman in

Gold vr 10 en vr 24 jul, 15.30 | zo 12,
vr 17, di 21 en do 30 jul, 20.30 | za 25
jul, 19.00
Augustus La famille Bélier za 8
aug, 19.00 | zo 9, ma 17 en zo 30 aug,
20.30 | The Farewell Party do 27 aug,
20.30 | vr 28 aug, 15.30 | za 29 aug,
19.00 | Mr. Holmes vr 21 aug, 15.30
| za 22 aug, 19.00 | zo 23, di 25, vr
28 en ma 31 aug, 20.30 | za 29 aug,
21.45 | Horishima mon amour do 13,
wo 19 en vr 21 aug, 20.30 | za 15 aug,
19.00 | La isla mínina vr 14, do 20,
ma 24 en wo 26 aug, 20.30 | za 15
aug, 21.45 | The King’s Gardens do
6, vr 7, ma 10, di 11, wo 12, zo 16 en di
18 aug, 20.30 | vr 14 aug, 15.30 | The
Last Wolf za 1 aug, 19.00 | ma 3 en
wo 5 aug, 20.30 | vr 7 aug, 15.30 | za
8 aug, 21.45 | Meet Me in Venice za 1
aug, 21.45 | Ruth & Alex zo 2 en di 4
aug, 20.30

Juli Verwachte premières The Farewell Party vanaf do 23 jul | In grazia
di Dio vanaf do 2 jul | The Last Wolf
vanaf do 2 jul | Le loi du marché vanaf do 30 jul | Mr. Holmes vanaf do 16
jul | Ruth & Alex vanaf do 2 jul | La
tête haute vanaf do 2 jul | While We’re Young vanaf do 30 jul | Verder verwacht Dior And I za 11 jul, 17.00 | ma
13 jul, 19.00 | The Duke of Burgundi
ma 20 jul, 21.30 | Meet Me in Venice
ma 6 jul, 19.00 | FilmkrantLive Mr.
Holmes za 18 jul, 14.15 | Previously
Unreleased Alléluia ma 27 jul, 16.30
Augustus FilmkrantLive Hiroshima
mon amour ma 10, 19.00 | While
We’re Young za 1 aug, 16.30 | Previously Unreleased Güeros ma 3 aug,
21.15 | Im Keller ma 17 aug, 19.30 |
Klassieker Hiroshima mon amour
ma 17 aug, 19.00 (met lezing)

Hardenberg
4 Filmhuis Hardenberg
Badhuisplein 3 | 0523-280 353 |
filmhuishardenberg.nl | Aanvang:
20.00
Zomerstop

Harderwijk

Groningen

4 Filmhuis Harderwijk/

4 Groninger Forum
Hereplein 73 | 050-312 0433 | gro
ningerforum.nl | Raadpleeg de
website voor exacte data en aan
vangstijden

Klooster 1 | 0341-419 500 | film
huisharderwijk.nl | Aanvang: 20.15

Juli Premières Belle vanaf do 30 jul
| The Duke of Burgundy vanaf do 16
jul | The Farewell Party vanaf do 23
jul | In grazia di Dio vanaf do 2 jul |
Meet Me in Venice vanaf do 23 jul |
Mr. Holmes vanaf do 16 jul | La loi du
marché vanaf do 30 jul | Ruth & Alex
vanaf do 2 jul | La tête haute vanaf do 2 jul | While we’re Young vanaf do 30 jul | Royal Opera House Live
Guillaume (Wilhelm) Tell zo 5 jul,
15.45 | Documentaire Dior and I wo
22 jul | Naziha’s lente wo 8 jul | Cinéclub La famille Bélier ma 13 jul |
Papa ou maman vanaf do 23 jul
Augustus Premières Amy vanaf do
13 aug | Irrational Man vanaf do 20
aug | Victoria vanaf do 27 aug | X plus
Y vanaf do 27 aug | Documentaire Banana Pancakes and the Child-

Augustus The dark Horse do 13 t/m
za 15 aug, 20.00 | Le dernier coup de
marteau za 1 aug, 20.00 | It Follows
do 20 aug, 20.00 | Los River vr 21 en
za 22 aug, 20.00 | What we did on
our Holiday do 6 t/m za 8 aug, 20.00
| Buitenfilm in Aambos Les combattants za 29 aug, 21.00

ren of Sticky Rice wo 5 aug | Vandaag kopen we een vliegtuig wo 19
aug (regisseur aanwezig) | Ciné-club
Bon Dieu ma 10 aug | Comme un avion ma 24 aug | Klassieker Hiroshima
mon amour wo 12 aug
4 Pathé Groningen

Catharinakapel

Zomerstop

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

Heerlen
4 Filmhuis De Spiegel
De Bongerd 18 | 5e verdieping Glas
paleis | 045‑577 2209 | filmhuisde
spiegel.nl

Juli Le dernier coup de marteau do
30 jul, 20.00 | Durak vr 17 en za 18 jul,
20.00 | Im Labyrinth des Schweigens do 2 t/m za 4 jul, 20.00 | La famille Bélier do 9 t/m za 11 jul, 20.00
| Loin des Hommes do 23 t/m za 25
jul, 20.00 (Engels ondertiteld) | The
Major do 16 jul, 20.00

Helmond
4 De Cacaofabriek
Cacaokade 1 | 0492‑529 009 (di
t/m do van 9.00 tot 17.00) | cacao
fabriek.nl /film | Raadpleeg de
website voor het actuele program
ma

Hengelo
4 Filmhuis Hengelo
Beursstr 44 | 074-255 6789 | film
huishengelo.nl | Aanvang: 20.15
Zomerstop

Deze Perzische
variant op het
tv-programma
Taxi is een filmi
sche verzetsdaad
die constant
schakelt tussen
filmkolder en tra
gische realiteit.
Panahi won er de
Gouden Beer mee
op het Filmfesti
val Berlijn.
11111
Boyd van Hoeij over Taxi
Teheran in de Filmkrant

Hilversum
4 Filmtheater
Herenplein 5 | 035‑623 5466 |
filmtheaterhilversum.nl | Raad
pleeg 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

Hoorn
4 Cinema Oostereiland
Krententuin 25 | 0229-232 296 |
cinemaoostereiland.nl | Raadpleeg
de website voor het actuele pro
gramma

Kampen
4 Filmhuis
Burgwal 84 | Reserveren via website
| filmhuiskampen.nl
Zomerstop

Leeuwarden
4 Slieker Film
Wilhelminaplein 92 | Reserveringen
058‑205 0320 (tijdens kassa-uren)
| sliekerfilm.nl | Raadpleeg de web
site voor het volledige programma

Juli Premières Mr Holmes vanaf do
16 jul | Taxi Teheran vanaf do 2 jul |
Valley of Love vanaf do 23 jul | What
We Did on Our Holiday vanaf do 16
jul | Nog te zien Infinitely Polar Bear
| The King’s Gardens | Papa ou maman | Verwacht Eisenstein in Guanajuato | Ruth & Alex
Augustus Verwacht Fidelio l’odyssée d’Alice | Irrational Man | Meet Me
in Venice | While We’re Young

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

Leusden
4 De Filmtuin
De Smidse 1b | 033-495 3107 | de
tuininleusden.nl | Vertoning van
sept t/m mei
Zomerstop
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Lisse

Middelharnis

4 Filmhuis/Cultureel Centrum ’t

4 Fh Middelharnis (Het Diekhuus)
Beneden Zandpad 7 | 0187-482 400
| Aanvang: 20.00 | hetdiekhuus.nl

Poelhuys

Nog meer over film weten?
De Filmkrant komt live in de
filmtheaters bij u in de
buurt. Filmkrantmedewerkers verzorgen elke maand
zogenaamde Intro’s bij speciaal geselecteerde films en
daarnaast inleidingen, lezingen, Q&A’s en workshops bij
andere films uit het actuele
aanbod en filmprogramma’s.

WHILE WE’RE YOUNG

Previously Unreleased
4 Cinecenter Amsterdam
While We’re Young | 14 augustus 21
uur | Eva Sancho
4 EYE Amsterdam
Marketa lazarova | 9 juli | Dana
Linssen | Met dank aan Contact Film
Alleluia | 16 juli | Dana Linssen
Güeros | 23 juli | Joost Broeren
Im Keller | 6 augustus | Jos van
der Burg
Jauja | 27 augustus | Dana Linssen
4 FilmHallen Amsterdam
Fidelio | 2 juli Barend de Voogd
Eden | 30 juli | Ronald Rovers
Pas son genre | 13 augustus | Jos
van der Burg
4 Gigant Apeldoorn
Taxi Teheran | 14 juli | Gerlinda
Heywegen
4 Filmschuur Haarlem
Mr. Holmes | 18 juli 14.15 uur | Dana
Linssen
While We’re Young | 1 augustus
16.30 uur | Eva Sancho

HIROSHIMA MON AMOUR

Hiroshima mon amour
4 Filmschuur Haarlem
10 augustus 19 uur | Barend de
Voogd
4 ForumImages Groningen
12 augustus 19.30 uur | Barend
de Voogd
Charlie’s Country
4 Filmhuis Alkmaar
29 juni 19 uur | Joost Broeren

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

Vivaldistraat 4 | 0252‑213 458 |
filmhuis-lisse.nl | Aanvang: 20.30

Zomerstop

Zomerstop

Neerijnen

Maastricht

4 Stroomhuis Neerijnen
Van Pallandtweg 1 | 06-1347 3992 |
stroomhuisneerijnen.nl | Aanvang:
19.30

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

Juli Belle vanaf do 30 jul | Dior And
I vanaf do 9 jul | The Farewell Party vanaf do 23 jul | In grazia di Dio
vanaf do 30 jul | La isla mínima vanaf do 9 jul | Journal d’une femme de
chambre vanaf wo 1 jul | Mr. Holmes
vanaf do 16 jul | Nature 3D vanaf wo
1 jul | Papa ou maman vanaf wo 1 jul
| Prins vanaf wo 1 jul | Rio, I Love You
vanaf do 23 jul | Ruth & Alex vanaf do
2 jul | La tête haute vanaf do 2 jul |
Valley of Love vanaf do 23 jul | While
We’re Young vanaf do 30 jul | Zomerklassieker Blade Runner: The Final
Cut do 2 en zo 5 jul, 21.15 | Zomerreprises Birdman do 23 jul, 19.00
| Ida zo 12 jul, 19.00 | The Imitation Game zo 19 jul, 19.00 | The Salt Of
The Earth do 9 jul, 19.00 | Samba do
16 jul, 19.00 | Turist do 30 jul, 19.00 |
Whiplash zo 26 jul, 19.00 | Gay Film
Night Appropriate Behaviour wo 22
jul, 19.30 | Getting Go, The Go Doc
Project di 21 jul, 19.30
Augustus Raadpleeg t.z.t. de website

Middelburg
4 Cinema Middelburg
Achter de Houttuinen 30 | 0118‑613
482 | cinemamiddelburg.nl | Aan
vang: 20.30

Juli Charlie’s Country vr 31 jul, 21.30
| Citizenfour vr 17 en za 18 jul, 21.30 |
di 21 jul, 20.00 | The Dark Horse do 16
en wo 22 jul, 20.00 | za 18 jul, 19.00
| La famille Bélier vr 3, za 4 en za 11
jul, 19.00 | zo 5 en zo 12 jul, 15.00 | di
7, do 9 en di 14 jul, 20.00 | vr 10 jul,
21.30 | Frank vr 10 jul, 19.00 | za 11
jul, 21.30 | ma 13 en wo 15 jul, 20.00
| O Apõstolo vr 3 en za 4 jul, 21.30 |
Open Up to Me do 2, ma 6 en wo 8 jul,
20.00 | Schneider vs. Bax vr 24 jul,
19.00 | zo 26 jul, 15.00 | di 28 jul en
do 30 jul, 20.00 | Taxi Teheran vr 24
en za 25 jul, 21.30 | wo 29 jul, 20.00
| Ventoux vr 17 en za 25 jul, 19.00 |
zo 19 jul, 15.00 | ma 20, do 23 en ma
27 jul, 20.00 | Woman in Gold vr 31
jul, 19.00
Augustus Charlie’s Country za
1 aug, 19.00 | ma 3 en wo 12 aug,
20.00 | vr 7 aug, 21.30 | zo 9 aug,
15.00 | Far from the Madding Crowd
vr 7 en za 15 aug, 19.00 | za 8 en vr 14
aug, 21.30 | di 11, ma 17 en wo 19 aug,
20.00 | Geronimo do 20 en wo 26
aug, 20.00 | vr 21 en za 22 aug, 21.30
| Hiroshima mon amour zo 23 aug,
15.00 | di 25 aug, 20.00 | Im Keller vr
28 en za 29 aug, 21.30 | ma 31 aug,
20.00 | Im Labyrinth des Schweigens vr 28 en za 29 aug, 19.00 | wo
2 sep, 20.00 | Journal d’une femme
de chambre vr 21 en za 22 aug, 19.00
| ma 24 aug, do 27 aug en di 1 sep,
20.00 | zo 30 aug, 15.00 | Schneider
vs. Bax wo 5 aug, 20.00 | za 1 aug,
21.30 | Still Alice do 13 en di 18 aug,
20.00 | vr 14 aug, 19.00 | za 15 aug,
21.30 | zo 16 aug, 15.00 | Woman in
Gold zo 2 aug, 15.00 | di 4, do 6 en ma
10 aug, 20.00 | za 8 aug, 19.00

Zomerstop

Nieuwegein
4 FTN/Wolff Nieuwegein
Passage 102 | 030‑604 5678 |
filmtheaternieuwegein.tk | Aan
vang: 20.15

Ze laat zich moei
lijk bevelen, het
koel-aantrekkelij
ke kamermeisje
Célestine uit Journal d’une femme
de chambre van
Luis Buñuel en van
Benoît Jacquot,
die nu een remake
heeft gemaakt.
Beiden eindigen
tragisch, als de te
genpool van waar
ze voor stonden,
ingekapseld door
de macht.
11111
Mariska Graveland in de
Filmkrant

Hiroshima Mon Amour vanaf do 6
aug | Irrational Man vanaf do 20 aug
| Theeb vanaf do 18 aug | Tu dors Nicole vanaf do 6 aug | Sneak Preview
Verrassende voorpremière di 4, di 11,
di 18 en di 25 aug, 21.30 | Roze Borrel
zo 9 aug, 14.15 titel t.z.t. op website

Oirschot
4 Filmclub/Rabotheater De Enck
De Loop 67 | 0499-572 691 | deenck.
nl Zomerstop

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

Zomerstop

Oss

Nijmegen

4 Cultuurpodium Groene Engel
Kruisstraat 15 | 0412-405 504 |
groene-engel.nl | Raadpleeg de
website voor het actuele program
ma

4 Lux
Mariënburg 38-39 | 024-381 6859 |
lux-nijmegen.nl

Juli Premières Belle vanaf do 30 jul
| Duke of Burgundy vanaf do 16 jul |
Every Thing Will Be Fine vanaf do 16
jul | The Face of an Angel vanaf do 9
jul | The Farewell Party vanaf do 23
jul | In grazia di Dio vanaf do 2 jul | La
isla mínima vanaf do 9 jul | Meet Me
in Venice vanaf do 30 jul | Mr. Holmes vanaf do 16 jul | The One I Love
vanaf do 9 jul | La rançon de la gloire vanaf do 2 jul | Rio, I Love You vanaf do 23 jul | Ruth & Alex vanaf do
2 jul | La tête haute vanaf do 2 jul |
Valley of Love vanaf do 23 jul | While We’re Young vanaf do 30 jul | Live
on Screen Opera Carmen zo 5 jul,
14.00 |
Sneak Preview Verrassende voorpremière di 7, di 14 en di 28 jul, 21.30 |
Roze Borrel Getting Go, The Go Doc
Project zo 12 jul, 14.15 |
Vierdaagsefeesten: Openluchtvoorstelling (gratis) To Catch a
Thief zo 19 jul, 22.15 | Some Like it
Hot ma 20 jul, 22.15
Augustus Premières Eisenstein
in Guanajuato vanaf do 20 aug |

Juli Zomerstop
Augustus Buitenbios vanaf do
20 aug

Oudenbosch
4 Filmtheater Fanfare
Pagnevaartweg 109 | 0165‑314 503 |
filmtheaterfanfare.nl | Aanvang:
20.15

Juli The Farewell Party do 2 jul
(voorpremière) | Taxi Teheran do 9 jul
+ vooraf De heilige maagd (in aanwezigheid van de regisseur) Testament of Youth do 16 jul | Verrassingsfilm (slotfilm) do 23 jul
Augustus Zomerstop + verhuizing naar nieuwe zaal aan Pagnevaartweg 7

Purmerend
4 Filmhuis Purmerend
Kerkstraat 11 | 0299-416 506 (re
serveringen via internet) | film
huispurmerend.nl | Aanvang: 20.30
Zomerstop

Roermond
4 ECI Cultuurfabriek
ECI 13 | 0475-317 171 | ecicultuurfa
briek.nl

Juli Atlantic vanaf do 23 jul | Charlie’s Country do 9 t/m wo 22 jul | Les
combattants nog te zien t/m wo 8 jul
| Far From the Madding Crowd vanaf
do 16 jul | Lilting do 2 jul t/m wo 15 jul
| Melody do 2 jul t/m wo 15 jul | Schneider vs. Bax vanaf do 30 jul | Terre
Battue do 16 t/m wo 29 jul | Ventoux
nog te zien t/m wo 15 jul | Woman in
Gold vanaf do 16 jul
Augustus Atlantic nog te zien
t/m wo 5 aug | Dancing Arabs vanaf do 27 aug | Far From the Madding Crowd nog te zien t/m wo 5
aug | Good Kill do 13 aug t/m wo 26
aug | The King’s Gardens do 6 t/m
wo 26 aug | Meet Me in Venice vanaf do 27 aug | Papa ou maman do 6
t/m wo 26 aug | Schneider vs. Bax
nog te zien t/m wo 12 aug | Testament of Youth do 13 aug t/m wo 2
sep | Woman in Gold nog te zien t/m
wo 12 aug

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

Juli Premières Dior and I vanaf do 9
jul | The Duke of Burgundy vanaf do
16 jul | Every Thing Will Be Fine vanaf
do 16 jul | The Face of an Angel vanaf
do 9 jul | The Farewell Party vanaf do
23 jul | In grazia di Dio vanaf do 2 jul
| La isla mínima vanaf do 9 jul | Meet
Me in Venice vanaf do 2 jul | Mr. Holmes vanaf do 16 jul | La rançon de la
gloire vanaf do 2 jul | Rio, I Love You
vanaf do 23 jul | Ruth & Alex vanaf do 2 jul | La tête haute vanaf do
2 jul | Valley of Love vanaf do 23 jul
| While We’re Young vanaf do 30 jul
| Tokyo Stories: De Klassiekers van
Yasujiro Ozu An Autumn Afternoon
wo 29 jul, 21.00 | Equinox Flower wo
8 jul, 21.00 | Good Morning wo 15 jul,
21.00 | Late Autumn wo 22 jul, 21.00

Leuk Oscarfeestje? Mwah!
Je maakt een korte animatiefilm en
een tijdje later zit je als genomineerde in de zaal bij de Oscar-uit
reiking in Los Angeles. Ok, als je
voor Pixar of Disney werkt, kijkt
misschien niemand ervan op, maar
wel als je een animatiestudiootje in
Utrecht runt. We hebben het over
de dertigers Job Roggeveen, Joris
Prins en Marieke Blauw die onder
de naam Job, Joris & Marieke
(waarom moeilijk als het makkelijk
kan?) met hun korte animatiefilm
A Single Life werden genomineerd
voor de Oscar. In Lab111 blikken ze
op 8 juli terug op hun Oscar
ervaring en tonen ze naast A Single
Life hun andere werk, dat meerdere prijzen won. Het maakt duidelijk dat de nominatie van A Single
Life, waarin met het verspringen
van de naald op een vinylsingletje
de tijd voor een vrouw vóór- en
achteruit springt, niet uit de blauwe hemel kwam vallen. In een interview in Het Parool zochten de
makers het geheim van hun succes
in de kale stijl. “We zien vaak
knappe animaties met personages

waaraan elk botje kan bewegen,
maar dat vinden wij niet mooi.” In
hetzelfde interview blikken de
nuchtere Hollanders ook vrolijk
geamuseerd terug op hun Oscaravontuur. Joris: “Ik had een pak
gekocht, maar Job en Marieke hadden kleren van een sponsor, die ze
terug moesten geven.” Marieke:
“Het was een spektakelfeest, maar

A SINGLE LIFE

de speeches waren saai en duurden
langer dan we dachten.” Joris: “De
rode loper viel een beetje tegen. We
deden ons best om er zo lang mogelijk over te doen, want anders
zouden we in twee minuten binnen
zijn. Het is een superbelangrijk
feest, maar niet automatisch het
leukste feestje dat ik in mijn leven
LAB111.NL
heb meegemaakt.”
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| Tokyo Story wo 1 jul, 21.00 | Sneak
Preview Verrassende voorpremière
elke ma, 21.30 | Royal Opera House
Live Guillaume (Wilhelm) Tell zo 5
jul, 15.45 | Gay & Lesbian Summer
Film Festival elke di, 19.30 en 21.30 |
Klassieker La meglio gioventù vanaf
do 9 jul | Cineville Preview do 30 jul
Augustus Premières The Diary of
a Teenage Girl vanaf do 13 aug | Die
laatste zomer vanaf do 13 aug | Elser
vanaf do 6 aug | Irrational Man vanaf do 20 aug | Que horas ela volta?
Vanaf do 27 aug | Tokyo Stories: De
Klassiekers van Yasujiro Ozu Tokyo
Story wo 5 aug, 21.00 | Sneak Preview Verrassende voorpremière elke
ma, 21.30 | Gay & Lesbian Summer
Film Festival elke di, 19.30 en 21.30
| Klassieker Hiroshima mon amour
vanaf do 6 aug | Cineville Preview
do 27 aug
4 Pathé De Kuip

Cor Kieboomplein 501 | 0900-1458
| pathe.nl | Raadpleeg de website
voor het actuele programma

Schagen
4 Fth De Luxe/Scagon Theater
Torenstraat 1B (Cultuurhuis M18) |
0224-213 162 | filmtheaterdeluxe.nl
Ventoux do 2 jul, 20.00 | daarna Zomerstop

Frisse lucht
Het is zomer en dus wordt het beste van twee werelden – films zien
en buiten zijn – weer gecombineerd. Ook deze zomer zijn er op
veel plekken openluchtvoorstellingen. Zoals in het Ketelhuis, dat op
25 juli als het donker wordt Carna
ge vertoont. In augustus kan hier
worden gekeken naar Le gamin au
vélo (1 aug), 127 Hours (8 aug),
Songs From the Second Floor (15
aug), The Artist (22 aug) en El se
creto de sus ojos (29 aug). Filmhuis
Gruitpoort in Doetichem vertoont
Bon dieu (20 aug), De 100-jarige
man die uit het raam klom en ver
dween (21 aug) en Tracks (22 aug).
Het Nutshuis in Den Haag presenteert Open Air – Rocket Cinema:
films met live gespeelde soundtracks. Night of the Living Dead
met live muziek van The Smoke
Eaters (1 aug); Barbarella, live begeleid door DJ Hepcat (8 aug); The
Party, met muziek van de Job
Chajes Band (15 aug), Jaws met
muziek van Alec Smart (22 aug), en
Playtime, met begeleiding door
Easy Aloha’s (29 aug). Plaza

Futura/Natlab in Eindhoven vertoont Aanmodderfakker (3 jul),
Samba (10 jul), Deux jours, une nuit
(17 jul), Lijfspreuk (21 jul), Pride (24
jul), Dorsvloer vol confetti (28 jul)
en Under the Skin (31 jul). In augustus zijn te zien Days on Earth (4
aug), White God (7 aug), Moonrise
Kingdom (11 aug), Her (14 aug),
Starred Up (18 aug), Whiplash (21
aug), The Wind Rises (25 aug) en La
grande bellezza (28 aug). Vera
Zienema vertoont Ziggy Stardust
and the Spiders from Mars (14 augustus op de Grote Markt). Film
huis De Spiegel in Heerlen vertoont Les combattants (29 augustus in Aambos). Lux in Nijmegen
presenteert in de buitenlucht To
Catch a Thief (19 jul) en Some Like
it Hot (20 jul). Cultuurpodium
Groene Engel in Oss vertoont 20
augustus een nog onbekende film.
Filmclub Schijndel/City Theater
vertoont in augustus twee films bij
’t Spectrum: The Hundred-Foot
Journey (21 aug) en verrassingsfilm
(28 aug). Het Fraterhuis in Zwolle
tenslotte presenteert op 4 juli de
Franse succesfilm La famille Bélier.
INFO OP DE SITES VAN DE
FILMTHEATERS
ZIGGY STARDUST AND THE SPIDERS OF MARS

Schiedam

Juli Zomerstop
Augustus Openluchtvertoning The
Hundred-Foot Journey vr 21 aug,
21.30 | Verrassingsfilm vr 28 aug,
21.30 (beiden gratis; locatie: ’t Spectrum, Steeg 9)

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

Juli Im Labyrinth des Schweigens
vr 10 t/m zo 12 jul | Melody vr 24 t/m
zo 26 jul | Schneider vs. Bax vr 31 jul
Ventoux vr 3 t/m zo 5 jul | Woman In
Gold vr 17 t/m zo 19 jul |
Augustus Charlie’s Country vr 14
t/m zo 16 aug | The Dark Horse vr 21
t/m zo 23 aug | Far From The Madding Crowd vr 7 t/m zo 9 aug | Schneider vs. Bax za 1 en zo 2 aug | What
We Did On Our Holiday vr 28 t/m zo
30 aug

Soest
4 Filmhuis Artishock
Steenhoffstraat 46a | 06-4387 0112
| artishock-soest.nl | Aanvang:
20.30
Zomerstop

Juli American Sniper do 16 jul t/m
wo 22 jul | Boychoir do 2 jul t/m wo
8 jul | Charlie’s Country do 16 jul t/m
wo 29 jul | Les combattans vanaf do
23 jul | La famille Bélier do 2 jul t/m
wo 8 jul | Lilting do 2 jul t/m wo 15 jul
| Ohayo do 9 jul t/m wo 22 jul | Pride
vanaf do 30 jul | Rendez-Vous do 23
jul t/m wo 29 jul | The Water Diviner
do 9 jul t/m wo 15 jul
Augustus Atlantic do 6 aug t/m wo
19 aug | Les combattans za 1 t/m wo
5 aug | The Dark Horse do 27 aug t/m
wo 2 sep | Pride za 1 t/m wo 5 aug |
Still Alice do 6 aug t/m wo 12 aug |
Testament of Youth do 13 aug t/m
wo 19 aug | What we did on our Holiday do 27 aug t/m wo 2 sep | Woman
in Gold do 27 aug t/m wo 2 sep

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

Vlissingen

Wageningen

Juli 52 Tuesdays di 14 jul, 20.30 |
Bloed, zweet en tranen vr 3, za 4, vr
10 en za 11 jul, 21.00 | The Dark Horse do 23 t/m za 25 jul, 20.30 | Frank
do 16 t/m za 18 jul, 20.30 | Loin des
hommes do 9 t/m za 11 jul, 20.30 | Le
meraviglie do 2 t/m za 4 jul, 20.30
Augustus Raadpleeg t.z.t. de website

4 Filmclub Schijndel/City Theater
Hoofdstraat 145 | 073-547 4837 |
schijndelfilm.nl

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

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

4 Wenneker Cinema
Vijgensteeg 2 | 010-473 3000 | wen
nekercinema.nl

Schijndel

Venlo

4 Filmhuis Movie W
Generaal Foulkesweg 42a (‘t Ven
ster) | moview.nl | Raadpleeg de
website voor het actuele program
ma

Weesp
Stadskanaal
4 Filmliga Stadskanaal
Menistenplein 9 | 0599‑610 777 |
smoky.nl | Raadpleeg de website
voor het actuele programma

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

Tilburg
4 Cinecitta
Willem II straat 29 | 06-8369 8775 |
cinecitta.nl | Raadpleeg de website
voor het actuele programma

Uden
4 Filmhuis De Pul
Kapelstraat 13 | 0413-265 091 |
filmpul.com | Raadpleeg de website
voor het actuele programma

Utrecht
4 ’t Hoogt
Hoogt 4 | 030‑232 8388 | hoogt.nl |
Raadpleeg de website voor het
volledige programma

Juli Nieuwe films The Duke of Burgundy vanaf do 16 jul | In grazia di
Dio vanaf do 2 jul | La loi du marché
vanaf do 30 jul | The One I love vanaf
do 9 jul | La rançon de la gloire van-

af do 2 jul | Valley of Love vanaf do
23 jul | What We Did on Our Holiday
vanaf do 16 jul | Roze Maandag Getting Go, The Go Doc Project ma 20 jul
Augustus Nieuwe films Tu dors Nicole vanaf do 6 aug | Stoedjent vanaf do 27 aug | Theeb vanaf do 13 aug |
Trois souvenirs de ma jeunesse vanaf do 6 aug | Roze Maandag ma 17
aug (raadpleeg t.z.t. de website voor
de titel) | Klassieker Hiroshima, mon
amour do 6, za 8, wo 12, ma 17 en wo
19 aug | Previously Unreleased Alleluja, Im Keller, Jauja en Gueros vanaf do 13 aug
4 Louis Hartlooper Complex

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

Veendam
4 Filmhuis vanBeresteyn
Museumplein 5a | 0598-317 730 |
vanberesteyn.nl
Zomerstop

Veenendaal
4 Filmhuis Veenendaal
Kees Stipplein 72 (Spectrum) |
Alleen info 06-5388 3412 | film
huisveenendaal.nl | Raadpleeg de
website voor het actuele program
ma

4 Theater City Of Wesopa
Herengracht 23 | 0294-458 093 |
wesopa.nl | Aanvang: 20.30
Zomerstop

Winterswijk
4 Filmhuis/Servicetheater
Skopein

Meddosestr 4-8 | 054-352 1515 |
filmhuiswinterswijk.nl | Aanvang:
21.00
Zomerstop

Woerden
4 AnnexCinema
Rosmolenlaan 1 | 0348-436 510 |
annexcinema.nl | Raadpleeg de
website voor het actuele program
ma

Zaandam
4 Filmtheater De Fabriek
Jan Sijbrandsteeg 12 | 075‑631 1993
| Reserveren via belbios | de-fa
briek.nl | Programma is onder
voorbehoud, raadpleeg ook de
website

Juli Cobain: Maontage of Heck zo 5,
vr 10, za 11, vr 17 t/m zo 19, vr 24 en zo
26 jul | The Dark Horse do 2, vr 3, zo
5, ma 6, wo 8 t/m zo 12 en wo 15 jul |
Le dernier coup de marteau do 9, vr
10, zo 12, di 14, do 16, za 18 t/m ma 20
en wo 22 jul | La famille Bélier vr 3 en
di 7 jul | Far From the Madding Crowd
vr 10 t/m ma 13, wo 15 t/m ma 20,
do 23 t/m zo 26 en di 28 jul | Hungry
Hearts do 2 t/m ma 6 jul | Im Laby-

Eigenlijk lag er
naar mijn gevoel
nog veel meer in
het verschiet.
Niettemin is De
Jong erin geslaagd
om met zijn lichte
lijk ontregelende
aanpak toch iets
heel waarachtigs
neer te zetten. Een
ongewoon co
ming-of-age-dra
ma waarin tragiek
en hoopvolle le
venslust even
overtuigend en
belangrijk zijn.
11111
Leo Bankersen over Prins in
de Filmkrant

rinth des Schweigens do 9, za 11, zo
12, di 14, do 16 t/m zo 19, di 21 en wo
22 jul | Jimi: All is By My Side zo 5, di
7, ma 13, zo 19 en za 25 jul | Le meraviglie do 2 t/m za 4, ma 6 en wo 8
jul | Those Who Feel the Fire Burning vr 17 en di 21 jul | Ruth & Alex do
23 t/m ma 27 en wo 29 jul | Ventoux
do 23 t/m wo 29 jul (do 23 met nagesprek) |
Monumenten Spreken Filmdag In
de Zaanstreek zijn 28 oorlogsmonumenten te vinden. Over alle monumenten is een documentaire gemaakt. In deze korte films komen
ooggetuigen aan het woord,
mensen die de gebeurtenis zelf hebben gezien of mee hebben gemaakt.
za 4 jul |
Muziekfilmdag Cobain: Maontage of
Heck en Jimi: All is By My Side zo 5
Augustus Verwacht Citizenfour
(met inleiding en debat) | Melody | Schneider vs. Bax | Taxi Teheran
(met inleiding) | Testament of Youth
| Woman in Gold

Zaltbommel
4 Filmtheater Cinemaarten
In Theater de Poorterij Nieuw
straat 2 | Reserveren via e-mail
cinemaarten@planet.nl | Aanvang:
20.15
Zomerstop

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

Juli Atlantic do 2, vr 3 en wo 8 jul,
14.30 | do 2, vr 3 en di 7 jul, 20.15 | di
7 jul 10.30 | The Dark Horse vr 31 jul,
20.15 | Far from the Madding Crowd
do 23 en za 25 t/m ma 27 jul, 20.15 |
ma 27 en wo 29 jul, 14.30 | di 28 jul,
10.30 | Hugo zo 12 en wo 15 jul, 14.30
| wo 15 jul, 20.15 | Jimi: All is by my
Side za 11 en zo 12 jul, 20.15 | ma 13
en di 14 jul, 14.30 | Melody do 9 en vr
10 jul, 14.30 | do 9, vr 10, ma 13 en di
14 jul, 20.15 | di 14 jul, 10.30 | Schneider vs. Bax vr 17, di 21 en wo 22
jul, 20.15 | di 21 jul, 14.30 | De Surprise do 30 en vr 31 jul, 14.30 | do 30 jul,
20.15 | Ventoux za 4 t/m ma 6 en wo
8 jul, 20.15 | zo 5, ma 6, di 7 jul, 14.30
| Woman in Gold do 16, vr 17, ma 20,
wo 21 en di 28 jul, 14.30 | do 16, za 18
t/m ma 20, vr 24, di 28 en wo 29 jul,
20.15 | di 21 jul, 10.30
Augustus Bloed, zweet en tranen vr
14, di 18 aug, 20.15 | zo 16 aug, 14.30
| Bon Dieu! vr 14 en ma 24 t/m wo
26 aug, 14.30 | zo 16, do 20, za 22 en
ma 24 aug, 20.15 | Charlie’s Country do 27 en vr 28 aug, 14.30 / do 27,
vr 28 augustus 20.15 | The Dark Horse di 4 aug, 10.30 | di 4 en wo 5 aug,
20.15 | Difret vr 7, di 11, wo 12 aug,
20.15 | ma 10 aug, 14.30 | di 11 aug,
10.30 | Im Labyrinth des Schweigens vr 21, zo 23 en wo 26 aug, 20.15
| di 25 aug, 10.30 | Krakersfilm di 25
aug, 20.15 | Lust for Life zo 30 aug,
14.30 | De Ontsnapping do 6, za 8,
zo 9 en ma 10 aug, 20.15 | di 11 en wo
12 aug, 14.30 | Still Alice do 13 aug,
14.30 | do 13, za 15, ma 17, wo 19 aug,
20.15 | di 18 aug, 10.30 | De Surprise za 1 t/m ma 3 aug, 20.15 | zo 2 aug,
14.30 | What we did on our Holiday
za 29, zo 30, ma 31 aug, 20.15 | ma 31
aug, 14.30
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mon amour wo 12 aug, 20.30 | Im
Labyrinth des Schweigens za 1 aug,
21.00 | ma 3 en wo 5 aug, 20.30 |
Journal d’une femme za 1 aug, 18.30
| zo 2 en di 4 aug, 20.30 | The Kings
Gardens do 20, ma 24 en wo 26 aug,
20.30 | za 22 aug, 21.00 | Om de wereld in 50 concerten vr 21 en za 22
aug, 17.00 | Pina vr 21, zo 23 en di 25
aug, 20.30 | Schneider vs. Bax do
6, zo 9 en di 11 aug, 20.30 | vr 7 aug,
17.00 | za 8 aug, 21.00 | Ventoux do
13, za 15, ma 17 en wo 19 aug, 20.30 |
vr 14 aug, 17.00

11111

NRC Handelsblad

Coen van Zwol

Algemeen Dagblad

Omar Larabi in de Filmkrant

Ab Zagt

André Waardenburg

NRC Handelsblad

de Volkskrant

De Filmkrant

Floortje Smit

Juli Ex Machina vr 17 en za 18 jul,
21.30 | zo 19 jul, 20.00 | The Farewell Party do 23 jul en wo 29 jul,
19.45 | vr 24 jul, za 25 jul en vr 31 jul,
19.30 | zo 26 jul, 12.00 | ma 27 jul en
do 30, 14.00 | di 28 jul, 18.30 | Geronimo vr 10 en za 11 jul, 21.00 | zo
12 jul, 19.30 | ma 13 jul, 14.00 | di 14
jul, 20.30 | Good Kill vr 24 en za 25
jul, 21.30 | zo 26 jul, 20.00 | Infinitely Polar Bear do 9 jul, 19.45 | vr 10 jul,
16.30 | za 11 jul, 21.30 | zo 12 en zo 19
jul, 11.15 | ma 13 en ma 20 jul, 20.30
| wo 15 jul, 14.30 | vr 17 jul, 13.30 |
di 21 jul, 14.00 | Journal d’une femme de chambre do 23 jul, 14.00 | vr
24 jul, 13.30 | za 26 jul, 19.30 | ma
27 jul, 14.30 | di 28 jul, 19.45 | The
King’s Gardens vr 3 en za 4 jul, 19.15 |
zo 5 jul, 17.00 | wo 8 jul, 14.00 | Kurai
Kurai - Tales On The Wind vr 17 en za
18 jul, 19.30 | zo 19 jul, 12.00 | ma 20
jul, 14.00 | di 21 jul, 19.45 | The Last
Wolf do 2, di 7, wo 8, di 14 en wo 15
jul, 19.45 | vr 3 en za 4 jul, 21.00 | zo
5 jul, 19.30 | ma 6 en do 9 jul, 14.00 |

La résistance de
l’air is een beden
kelijke poging tot
film noir. De ingre
diënten — morele
corruptie, de anti
held en de boze
wereld — zijn aan
wezig, maar wor
den krampachtig
ingezet. Het sce
nario is een groot
probleemkind.

De Telegraaf

4 Filmtheater Fraterhuis
Blijmarkt 25 | Reserveren via web
site | filmtheaterfraterhuis.nl

Marco Weijers

Zwolle

Ronald Rovers

Trouw

Belinda van de Graaf

Cinema.nl/VPRO

Het Parool

de Volkskrant

nu.nl

Utopolis

Juli Annie Leibovitz, Life Through a
Lense di 14 jul, 14.00 | vr 17 jul, 17.00
| zo 19 jul, 11.00 | The Dark Horse do
2 en ma 6 jul, 20.30 | za 4 jul, 21.00
| Far From the Madding Crowd do
16, ma 20 en wo 22 jul, 20.30 | za 18
jul, 21.00 | Histórias que só existem
quando lembradas zo 12 en zo 19 jul,
20.30 | di 14 jul, 17.00 | Im Labyrinth
des Schweigens do 30 jul, 20.30 |
vr 31 jul, 17.00 | Infinitely Polar Bear
vr 24 en di 28 jul, 20.30 | za 25 jul,
21.00 | Journal d’une femme vr 31
jul, 20.30 | Keep On Keeping On di 14
en vr 17 jul, 20.30 | za 18 jul, 18.30 |
Kurai Kurai, Tales on the Wind vr 24
en di 28 jul, 17.00 | zo 26 jul, 20.30
| Lilting vr 3 en wo 8 jul, 20.30 | Le
meraviglie vr 10 en di 14 jul, 20.30 |
za 11 jul, 18.30 | Retour a Ithaque do
23, ma 27 en wo 29 jul, 20.30 | za 25
jul, 18.30 | The Salt of the Earth vr
10 jul, 17.00 | zo 12 jul, 11.00 | di 14 jul,
14.00 | Testament of Youth vr 3 jul,
16.00 | za 4 jul, 18.00 | zo 5 en di 7 jul,
20.30 | Timbuktu wo 1 jul, 20.30 |
Woman in Gold do 9, ma 13 en wo 15
jul, 20.30 | za 11 jul, 21.00
Augustus Charlie’s Country vr 7 en
ma 10 aug, 20.30 | za 8 aug, 18.30 |
Dancing Arabs za 29 aug, 18.30 | Eisenstein in Guanajuato do 27, vr
28 en zo 30 aug, 20.30 | za 29 aug,
21.00 | Geronimo vr 14, zo 16 en di
18 aug, 20.30 | Good Kill vr 28 aug,
17.00 | ma 31 aug, 20.30 | Hiroshima

André Nientied

4 Fth Cine Utopia/bioscoop

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

NRC Handelsblad

Zoetermeer
Oostwaarts 70 | 079-330 0366 |

Bor Beekman

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

Juli Les combattants vr 3 jul, 20.00 |
Ventoux za 4 en vr 10 jul, 20.00 |
Augustus Verwacht De ontsnapping | Schneider vs. Bax | De Surprise

Jos van der Burg

Zierikzee

FOCUSARNHEM.NL

Zutphen

Dana Linssen

VIE SAUVAGE

Juli The Dark Horse di 7 jul
Augustus Il capital umano di 25 aug

De Groene Amsterdammer

cultuur onderuit te schoffelen. De
eerste Franse minister of staatssecretaris die zoals VVD-er Zijlstra
met een bijl de cultuur te lijf gaat,
moet nog geboren worden. Bedenk
even hoe de internationale filmcultuur er zou uitzien zonder de
Franse cinema. Inderdaad: een
stuk minder interessant. Focus
Filmtheater in Arnhem begrijpt
dat en vertoont onder de titel
Cinéma Français recente Franse
films. Ze vormen een doorsnede
van de volwassen Franse cinema.
Zoals Max & Lenny (5 jul), over een

Gerhard Busch

Nederlanders drijven graag de spot
met Frans chauvinisme, maar zullen we de Franse en Nederlandse
filmcultuur even met elkaar vergelijken? Moeten we meer zeggen?
Dat de Fransen niet op een euro
kijken bij het op peil houden van
hun filmindustrie zorgt er sinds
mensenheugenis voor dat Frank
rijk het enige Europese land is met
een bloeiende filmcultuur. De
Franse filmindustrie is niet afhankelijk van politieke luimen omdat
geen enkele Franse politicus het in
zijn hoofd haalt om de nationale

cine-utopiazoetermeer.nl | Aan
vang: 20.00

Gawie Keyser

Vive la France

onwaarschijnlijke vriendschap van
twee jonge vrouwen in Marseille in
de hoek van de samenleving waar
de klappen vallen. Marseille is ook
de locatie van de documentaire
Spartiates (12 jul), die een idealistische martial arts leraar portretteert die met zijn sportschool kinderen uit de criminaliteit houdt.
Dat radicaal idealisme geen garantie is voor eeuwig geluk is te zien in
Vie sauvage (19 jul), waarin een getrouwd stel hun twee kinderen ver
van de verdorven consumptiemaatschappij half-nomadisch opvoedt. Als de vrouw het primitieve
leven zat is en haar man verlaat,
ontstaat een bikkelharde strijd om
de kinderen. Het liefdevolle drama
Marie Heurtin, waarin een non aan
het eind van de negentiende eeuw
met veel geduld een doofstom en
blind meisje leert communiceren,
is op 2 augustus te zien. Het amusante The Kidnapping of Michel
Houellebecq, waarin gebeurt wat
de filmtitel belooft, is 9 augustus te
zien. Jean-Luc Godards cultuurpessimistische 3D-essay Adieu au
langage, dat betoogt dat de hedendaagse beeldenstortvloed onze
cultuur vernietigt, is 16 augustus
te zien. Het rauwe Mange tes morts
(23 aug), tenslotte, vertelt een
klassiek verhaal over een (zigeuner)tiener, die moet kiezen tussen
het rechte pad en criminaliteit.

The Age of Adeline			 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
Banana Pancakes and the Children of Sticky Rice		 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
Blade Runner – The Final Cut			 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 111123 11111 11111 11111
Eisenstein in Guanajuato			 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111
The Face of an Angel			 11111 11111 11111 112311 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
Ilo Ilo			 11111 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
In grazia di Dio			 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111
Infinitely Polar Bear			 11111 112311 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
La isla mimima			 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
Journal d’une femme de chambre			 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 112311 11111 11111 11111 11111
Jurassic World			 11111 11111 11111 112311 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
Kidnapping Freddy Heineken 			 11111 11111 11111 11111 112311 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
The King’s Garden			 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
The Last Wolf			 11111 11111 112311 112311 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
Macondo			
11111 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
Meet Me in Venice			 11111 111231 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
Prins			
11111 11111 11111 11111 111123 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
Ruth & Alex			 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
Spy			
11111 11111 11111 112311 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
Taxi Teheran			 11111 11111 11111 11111 11111 111123 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
Testament of Youth			 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
La tête haute			 11111 11111 111231 112311 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
is zeer goed |

is goed |

is redelijk |

is matig |

is slecht |

is zeer slecht |

is niet gezien
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vr 10 en za 11 jul, 19.15 | zo 12 jul, 17.00
| ma 13 jul, 14.30 | Meet Me In Venice do 16 en wo 22 jul, 19.45 | vr 17
jul, 16.00 | zo 19 jul, 16.30 | Mr. Holmes do 16 jul, wo 22 jul, do 23 jul en
wo 29 jul aug, 20.30 | vr 17 en za 18
jul, 21.00 | zo 19 jul, 19.30 | ma 20 en
ma 27 jul, 19.45 | di 21 jul en di 28 jul,
14.30 | vr 24 jul, 14.00 | vr 24 en za
25 jul, 21.15 | zo 26 jul, 17.00 | vr 31
jul, 16.30 | Nature 3D do 2, vr 10, wo
15, vr 17, wo 22 en vr 31 jul, 14.00 | vr
3 en za 4 jul, 16.30 | zo 5 en wo 8 jul,
14.30 | di 7 jul, 18.45 | Papa ou maman do 2 en ma 6 jul, 14.30 | vr 3 en
za 4 jul, 21.30 | zo 5 jul, 11.15 | di 7 jul,
20.30 | wo 8 jul, 21.00 | Ruth & Alex
do 2 en wo 15 jul, 20.30 | vr 3, za 4,
wo 8, vr 10 en za 11 jul, 19.00 | zo 5 jul,
12.00 | ma 6 en ma 13 jul, 19.45 | di 7,
do 9, zo 12, di 14, do 16, zo 19 en ma
20 jul, 14.30 | vr 17 en za 18 jul, 16.30
| Still Alice do 16 jul, 14.00 | vr 17 en
za 18 jul, 19.00 | zo 19 jul, 17.00 | di 21
jul, 20.30 | wo 22 en zo 26 jul, 14.30
| vr 24 en za 25 jul, 16.30 | De Surprise vr 3 jul, 14.00 | zo 5 en zo 12 jul,
20.00 | ma 6 en do 9 jul, 20.30 | vr 10
jul, 21.30 | za 11 jul, 16.30 | Ventoux vr
3 en vr 10 jul, 13.30 | zo 12 jul, 12.00 |
ma 13 jul, 18.30 | While We’re Young
do 30 jul, 19.45 | vr 31 jul, 21.30 | Woman in Gold do 23 en wo 29 jul, 14.30
| vr 24 en za 25 jul, 19.00 | zo 26 jul,
11.15 | di 28 jul, 20.30 | vr 31 jul, 13.30
| Yalom’s Cure vr 3 jul, 16.00 | zo 5
jul, 16.30 | di 7 jul, 14.00 | Zomer vr 10
jul, 16.00 | zo 12 jul, 16.30 | di 14 jul,
14.00 Buitenfilm La famille Bélier za
4 jul, 22.30 | Cineville Preview Keuze
film do 30 jul, 21.15
Augustus The Farewell Party za
1 aug, 19.30 | zo 2 aug, 12.00 | ma
3 aug, 14.00 | di 4 aug, 19.45 | wo
5 aug, 18.30 | Mr. Holmes za 1 aug,
16.30 | zo 2 aug, 14.30 | ma 3 aug,
20.30 | Nature 3D zo 2 aug, 11.15 |
La tête haute do 30 jul en wo 5 aug,
14.30 | vr 31 jul en za 1 aug, 21.00 | zo
2 aug, 19.30 | While We’re Young za
1 aug, 21.30 | zo 2 aug, 20.00 | ma 3
aug, 14.30 | di 4 en wo 5 aug, 20.30 |
Verwacht Elser | In grazia di Dio | Irrational Man | Theeb | What We Did
On Our Holliday

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

Amersfoort
4 Filmtheater De Lieve Vrouw
O Apóstolo 9+ vanaf za 4 jul | Shaun
het schaap 4+ vanaf za 4 jul | Nog te
zien Molletje en zijn vriendjes 3+

Amsterdam

elke za en zo, 13.35 | De vos en het
meisje 6+ elke za en zo, 13.30

Bergen
4 Fth CineBergen/Zwarte Schuur
Juli Home 6+ zo 19 jul, 15.30 | Kidnep 6+ zo 12 jul, 15.30 | Shaun het
Schaap: De Film 4+ zo 26 jul, 15.30
Augustus Apenstreken 6+ zo 16
aug, 15.30

Bussum
4 Filmhuis Bussum
Bears 8+ wo 1 jul, 14.45 | za 4 en zo 5
jul, 13.00 | Molletje en zijn vriendjes
3+ za 4 jul en zo 5 jul, 13.30

Delft
4 Filmhuis Lumen
Menino 6+ vanaf do 2 jul | Pelle en de
waterdieven 4+ vanaf do 2 jul

Den Haag
4 Filmhuis Den Haag
Te zien in juli De drie rovers 6+ | Lotte van uitvindersdorp 4+ | What We
Did on Our Holiday 8+

Deventer
4 Filmhuis De Keizer

Juli Molletje en zijn vriendjes 3+ wo
8, wo 15 en wo 22 jul, 14.30 | Paddington 6+ wo 29 jul, 14.30
Augustus Paddington 6+ wo 5 en
wo 12 aug, 14.30 | Shaun het schaap
wo 19 en wo 26 aug, 14.30

4 Eye Filmmuseum
Verwacht Antz 8+ | Nog te zien
Apenstreken 6+ | Holly en de zwaan
8+ | Molletje op vakantie 3+
4 Rialto
De vijf en de piratenschat 6+ vanaf do 9 jul

Arnhem
4 Focus Filmtheater

Juli Lotte van uitvindersdorp 4+ elke
za en zo, 13.35 | Pluk de kleine bever
6+ elke za en zo, 13.30
Augustus Pluk van de Petteflet 4+

4 Lantaren Venster
De kleine prins 8+ dagelijks vanaf wo 29 jul

MARGOT AT THE WEDDING

Sergio Herman,
Fucking Perfect

Zaandam
4 Filmtheater De Fabriek
Piepkuikens 6+ elke zo in jul

Zevenaar
4 Filmhuis Zevenaar

Juli Piepkuikens 6+ do 23, vr 24 en
zo 26 jul, 14.30
Augustus Bears 6+ ma 3, di 4, wo 5
aug, 14.30 | Bibi & Tina 4+ do 6, vr 7,
zo 9 aug, 14.30 | De Boskampi’s 8+
do 20, vr 21, zo 23 aug, 14.30 | Kidnep
6+ ma 17, di 18, wo 19 aug, 14.30

Zierikzee
4 Filmtheater Zierikzee
Kidnep 6+ wo 1 en wo 8 jul, 14.00

Zwolle
4 Filmtheater Fraterhuis

Juli De Kleine Prins 6+ wo 29 jul,
15.45 | Nature 3D 6+ za 11, za 18 en za
25 jul, 15.45 | zo 12, zo 19 en zo 26 jul,
14.00 | Piepkuikens 6+ za 4 jul
Augustus De Kleine Prins 6+ za 1
aug, 15.45 | zo 2 en wo 5 aug, 14.00

Schrijnend en hilarisch
Het zal sommigen misschien verbazen, maar als kind van filmcritici
kun je het ver schoppen. Noah
Baumbach (1969) is de zoon van
twee Amerikaanse filmcritici. Dat
zij hem onderdompelden in de
filmcultuur bleef niet zonder gevolgen, want Baumbach werd
filmmaker. Ter gelegenheid van de
première van While We’re Young
vertoont EYE ook vier van de zes
andere films van de man die altijd
de nieuwe Woody Allen wordt genoemd. Valt wat voor te zeggen,
maar Baumbachs humor is schrijnender en zwarter. De filmmaker
debuteerde op zijn zesentwintigste
met Kicking and Screaming (1995),
waarin studenten zich uitputten in
slap ouwehoeren, wat in films toen
enorm hip was. Denk Kevin Smith
en Hal Hartley (waar is die gebleven?). Tien jaar later brak
Baumbach door met het autobiografische The Squid and the Whale,
waarin twee jongens worstelen
met de scheiding van hun ouders.

Lezersacties

Rotterdam

De film leverde Baumbach een
Oscarnominatie voor beste scenario en drie Golden Globe nominaties op. In Margot at the Wedding
(2007) gaan twee zussen (Nicole
Kidman en Jennifer Jason Leigh) in
een intellectueel New Yorks milieu
elkaar verbaal te lijf. Schrijnend en
hilarisch, zoals alle goede humor.
In Greenberg (2010) speelt Ben
Stiller een neurotische veertiger,
die na een depressieve periode in
New York terugkeert naar Los
Angeles om bij zijn oude vrienden
zijn leven weer op de rails te krijgen. Dat verloopt op zijn zachtst
gezegd nogal moeizaam. Even
neurotisch is de New Yorkse twintiger gespeeld door Greta Gerwig
in Frances Ha (2012). Ook zij heeft
moeite om grip te krijgen op haar
leven. Naast die selectie vertoont
EYE ook twee films van Wes
Anderson, waaraan Baumbach
meeschreef: The Life Aquatic with
Steve Zissou (2004) en Fantastic
EYEFILM.NL
Mr. Fox (2009).

Borders

Heel mooi alle
maal. Maar het
werkt niet. Kent
speelt op veilig:
de mooie beelden
maken Testament
of Youth een
sprookje, niet de
realiteit die een
oorlog is. “No
more fear, let’s
agree”, zegt Vera.
Bloederig realis
me is uiteraard
niet altijd noodza
kelijk, maar de na
latenschap van
Brittain verdient
een meer onver
schrokken aan
pak.
11111
Sacha Gertsik in de Filmkrant

Jacqueline van Vugt reisde naar
Afrika en observeerde de grenzen
die tussen Nigeria en de Europese
Unie liggen: van Nigeria naar
Niger, naar Burkina Faso, naar
Senegal en zo verder noordwaarts.
Bij iedere grens treft ze talloze
mensen die dromen van een beter
leven en hun zinnen hebben gezet
op het beloofde land Europa. Maar
voor die keuze brengen ze schrijnende offers. “Grenzen fascineren
me”, legt Van Vugt uit in de Film
krant. “Een grens is een plek waar
macht en kwetsbaarheid bij elkaar
komen. Je moet je overleveren aan
iemand anders die beslist over je
vrijheid. Ondertussen voelt die
macht arbitrair.” Zodra een douanier immers zijn uniform uittrekt,
verliest hij zijn macht. Ter
gelegenheid van de home-entertainmentrelease stelt Cinema
Delicatessen vijf dvd’s van de documentaire Borders beschikbaar
voor lezers van de Filmkrant.

Lost River

In de spookstad
Lost River heeft
een jonge alleenstaande
moeder problemen met het terugbetalen van
een lening.
Daarom helpt
de bankmanager haar aan een
baantje bij een bizarre nachtclub.
Met Lost River maakt Ryan Gosling
(Drive, Blue Valentine) zijn debuut
als regisseur. Ook schreef hij het
scenario. “Regiedebuut van acteur
Gosling roept nogal verdeelde reacties op”, schreef de Filmkrant.
“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.” Lost
River is een film die zich het best
laat omschrijven als neo-noir fantasy. Ter gelegenheid van de
home-entertainmentrelease stelt
Twin Pics vijf dvd’s beschikbaar
voor lezers van de Filmkrant.

Topchef Sergio
Herman neemt
op het hoogtepunt van zijn
carrière een radicale beslissing: hij sluit de
deuren van zijn
driesterrenrestaurant Oud
Sluis. Het ritme van dag in dag uit,
achttien uur per dag in de keuken
zwoegen breekt hem op. Stilzitten
kan hij niet, dus het is tijd voor een
nieuwe uitdaging. “De gerechten
van Herman staan in de (jonge)
traditie van de moleculaire keuken,
waar de Spaanse chef Ferran Adrià
een van de voorlopers in is”,
schreef de Filmkrant. “Het is dus
niet vreemd dat Fucking Perfect regelmatig doet denken aan de documentaire El Bulli — Cooking in
Progress (Gereon Wetzel, 2010).
Herman noemt het ‘fucking perfect’, Adrià zoekt gerechten die
‘magisch’ zijn, maar uiteindelijk
bedoelen ze hetzelfde: eten zoals je
het nooit eerder zag, rook of proefde.” Ter gelegenheid van de
home-entertainmentrelease stelt
Cinema Delicatessen vijf dvd’s beschikbaar voor lezers van de
Filmkrant.

Big Eyes

Tim Burtons
Big Eyes vertelt
het waargebeurde verhaal
van een van de
grootste kunstfraudes van de
twintigste
eeuw. In de jaren 50 en 60
krijgt kunstenaar Walter Keane (Christoph
Waltz) grote bekendheid met zijn
schilderijen van kinderen met
enorme ogen. De massaproductie
van deze schilderijen veroorzaakt
een revolutie in de commercialisering van de populaire kunst. Maar
uiteindelijk komt de bizarre en
schokkende waarheid naar boven:
Walters schilderijen worden niet
door hem gemaakt, maar door zijn
vrouw Margaret (Amy Adams).
“Net als in The People vs. Larry
Flynt, Man on the Moon en Ed
Wood houden scenarioschrijvers
Scott Alexander en Larry Karas
zewski in Big Eyes de kunstwereld
tegen het licht. Staat populariteit
gelijk aan kitsch? En wie bepaalt
wat goede en slechte kunst is?”,
schreef de Filmkrant. Ter gelegenheid van de home entertainmentrelease stelt Twin Pics vijf dvd’s
van Big Eyes beschikbaar voor lezers van de Filmkrant.

Interesse?

Stuur een email met naam en adres
naar info@filmkrant.nl en geef
daarin aan voor welke actie u
belangstelling heeft. N.B. Slechts
één actie per inzender en op is op.
Deze actie loopt tot 26 augustus.
Winnaars ontvangen bericht en
over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
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Boeken
TWINTIG JAAR SCHRIJVEN
EN SCHAVEN
Na twintig jaar schrijven en schaven publi
ceerde filmwetenschapper en Filmkrant
columnist Adrian Martin het grootse Mise en
Scène and Film Style: een intellectueel span
nend en meeslepend onderzoek naar kernbe
grippen over het maken en beschouwen van
DOOR JANNA REINSMA
film. 

Adrian Martin (1959) is een reus. Hij werkte als film
criticus voor tijdschriften, kranten, radio en tv,
doceerde aan diverse universiteiten en schreef zeven
boeken over film. Hij beschikt over een nederig
stemmende encyclopedische kennis én het vermogen
helder, geestig en aanstekelijk over complexe zaken te
schrijven. Het is dus een genoegen om je als dwerg
ergens comfortabel tussen zijn tenen te nestelen en
ademloos te luisteren.
Mise en scène en stijl, de kernbegrippen uit de titel
van zijn nieuwste boek, zijn even bekende als diffuse
begrippen. Ze hebben, net als bijvoorbeeld ‘montage’
of ‘genre’, zelden iets precies kunnen aanduiden, betoogt Martin. ‘Veeleer representeren ze een verwarring,
een onhandige poging om de vinger te leggen op een
duistere samenkomst van extreem uiteenlopende factoren, dus we moeten er vooral niet al te ernstig in gaan
geloven. Het zijn eerder rookgordijnen.’
Desondanks is mise en scène in Martins ogen nog
altijd een nuttig gereedschap om stijl mee te onderzoeken, niet in de laatste plaats omdat het op verschillende tijden en plaatsen heel verschillende dingen heeft
betekend. Zowel het begrip als de praktijk van mise en
scène zijn in de loop der tijd veranderd, en door te laten
zien hoe, waarom en wanneer dat gebeurde, schetst hij
het belang van de term én, in één beweging door, zowel
een geschiedenis en beschouwing van de internationale
filmkritiek als een filmstijlgeschiedenis.
De oertijd voor het begrip (althans, van de toepassing van de theaterterm op film) was de jaren vijftig. In
die tijd heerste het idee dat een film vooral zijn scenario
was, dat die in de kern bestond uit ‘inhoud’ (een verhaal
met een of meerdere thema’s, structuur, betekenis), en
dat mise en scène de uitdrukking daarvan was. Stijl was
vooral techniek, decoratie, expressie van de inhoud. De
kritiek op het onderscheid tussen vorm en inhoud die
volgde, sloeg in de loop van decennia ook wel eens door
naar de andere kant (naar stijl-omwille-van-stijl, naar
het idee dat film juist louter mise en scène is).
Als je onder mise en scène iets verstaat als ‘de manier waarop dat wat zich in het frame bevindt en de
omgeving en de acteurs zich in ruimte en tijd tot elkaar
verhouden’, stuit je meteen op allerlei problemen. Hoe
passen bijvoorbeeld het camerawerk en de montage
daarin? Montage kan op allerlei manieren betekenisvol

ingrijpen op de mise en scène. Als je een gesprek met
regelmatig afwisselende shots en tegenshots in beeld
brengt, is het een geheel ander gesprek dan wanneer
je maar op één cruciaal moment een las gebruikt. En
als je meent dat mise en scène geen betrekking heeft
op hoe de camera beweegt en in- en uitzoomt, ga je
voorbij aan het feit dat alles wat gefilmd, ontworpen,
geënsceneerd, etc. wordt, erop is toegesneden om op
een bepaalde manier in beeld gebracht te worden. Maar
als je camerawerk en montage tot de definitie van mise
en scène toelaat, begint de term langzamerhand weer
alles en dus niets te betekenen.
Een van de leuke aspecten aan het mise en scène-begrip is dat het juist iets wil uitdrukken over de
onlosmakelijke verbondenheid van vorm en inhoud.
Martins laat zien hoe pogingen om ‘mise en scène’ te
specificeren of te definiëren onvermijdelijk op problemen stuiten, maar dat al die dilemma’s toch de gedachten verder slijpen. Het vage ‘mise en scène’ blijkt zo een
onverwacht vruchtbaar begrip om conceptueel uit en
op verder te bouwen, een begrip ook dat ons broodnodig wijst op de ‘materialiteit’ van de film, op alles wat
er ‘concreet’ aan is.
Eén groot nadeel aan dit boek is de absurde prijs van
ruim negentig dollar. Toch is een boek waarin je minstens de helft wil onderstrepen en onthouden, wat je
wil lezen en herlezen dat waarschijnlijk wel waard.

Boeken kort
Film + Video Budgets MAUREEN A. RYAN | 2015,
MICHAEL WIESE PRODUCTIONS | € 29,99

Dit is alweer de zesde, herziene,
editie van Film + Video Budgets.
Een van de weinige handboeken
over het budgetteren van welk
filmproject dan ook. Het boek is
duidelijk en zonder poespas
geschreven, staat bomvol lijsten
en basissjablonen. Het geheel is
nu voorzien van de laatste updates met betrekking tot de nieuwste ontwikkelingen in het filmvak. Dit is de eerste editie van de hand van
Maureen Ryan in plaats van Michael Wieso. Ze
waarschuwt de lezer al op de eerste bladzijde:
er bestaat geen gouden formule voor een sluitend budget. Je moet precies en gedegen alle
hoofdzaken en bijzaken nagaan om een solide
begroting op te stellen. Alleen dan zijn er besparingen te vinden en kun je onvoorziene uitgaven
tegengaan.
Alfred Hitchcock. The Man Who Knew Too
Much MICHAEL WOOD | 2015, NEW HARVEST | € 21,50
“The books on Hitchcock and his
work are almost beyond number, and that’s counting only the
good ones.” Michael Wood weet
het zelf ook, op zich was zijn
monografie over Hitchcocks
leven en carrière niet onmisbaar
in het overvloedige oeuvre dat al
bestaat over deze filmmaker. De reden om dit
boek toch te kiezen uit die stapel is zonder twijfel Woods toon en aanpak. Zonder verheerlijkende analyses en zonder de details over zijn
jeugd wandelt Wood op luchtige toon door de
levensloop van Hitchcock en zijn vrouw Alma.
De films worden besproken, de grootste
momenten in zijn persoonlijke en zakelijke leven
krijgen aandacht. Dat alles met een gemakkelijke terloopsheid en met blijk van een kundig
oog. Voor de instapkijker of de liefhebber die
niet weet waar te beginnen.
The Art Of Smallfilms THE WORK OF OLIVER
POSTGATE & PETER FIRMIN | 2014, FOUR CORNERS
BOOKS | € 36,10

Postgate en Firmin hebben
generaties aan Engelse kinderen
vermaakt met hun animatieseries. Dit boek vangt het archief
van hun filmproductiebedrijf
Smallfilms in tekst maar vooral
in veel prachtige foto’s. Dat kunnen archieffoto’s zijn, maar het bestaat ook uit vele nieuwe
foto’s van de poppetjes en dieren uit de animaties. Ze zijn uit hun context in weidse landschappen geplaatst. Ze getuigen van een verloren tijd die wat liever leek. Wellicht wat stoffig,
maar ontroerend en minder gelikt. De platen
zijn opzichzelfstaande kunstwerken geworden
die als inspiratie kunnen prijken op ieders koffietafel, daar hoef je geen Engelse babyboomer
voor te zijn.
SAMENSTELLING ANNE DE LOOS, INTERNATIONAL

Mise en Scène and Film Style FROM CLASSICAL

THEATRE & FILM BOOKS, LEIDSEPLEIN 26, 1017 PT

HOLLYWOOD TO NEW MEDIA ART | ADRIAN MARTIN |

AMSTERDAM, T 020-622 6489, WWW.THEATREAND

2014, PALGRAVE MACMILLAN, 235 PAGINA’S 

FILMBOOKS.COM 
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Thuiskijken
Hungry Hearts

De stinkende
kant van
de mens
Savrio Costanzo’s Hungry Hearts opent
als een lichtvoetige romkom maar verandert in een bijtend relatiedrama.
“Ik wil geen films maken die leuk zijn”, vertelde de Italiaanse regisseur Saverio Costanzo
toen ik hem in 2010 sprak over de schurende
en briljante verfilming van bestseller De een
zaamheid van de priemgetallen. Dat is Cos
tanzo opnieuw gelukt met Hungry Hearts, dat
hij opnieuw baseerde op een Italiaanse bestseller die hij opnieuw eerst tot de grond toe
afbreekt om ‘m te kunnen verfilmen.
Het leukst is het nog in de openingsscène,
de perfecte opmaat voor de film die gaat volgen. Het bestaat uit een enkel shot van zo’n

zeven minuten: een meisje komt het piepkleine voorportaaltje van een restauranttoilet binnen, ontdekt dat het toilet bezet is, en
merkt vervolgens dat de deur naar buiten
klem zit. Zo zit ze ineens opgesloten op een
vierkante meter, samen met de kerel op de
pot, die er net een flinke (en flink riekende)
boodschap heeft achtergelaten. De scène is
bijna een korte film op zich maar laat tegelijk
zien wat komen gaat: de benauwende
ruimte, de chemie tussen het petieterige
meisje en de slungelige jongen, en een
bereidwilligheid om de stinkende kant van
de mens te onderzoeken.
Het meisje is Mina (Alba Rohrwacher),
een eenzame Italiaanse in New York; de jongen is Jude (Adam Driver). Drie minuten
filmtijd na die eerste ontmoeting, is Mina
zwanger en zijn de twee getrouwd. Die tien
minuten geluk blijken de opmaat voor een
leven vol ellende: de veganistische Mina
wantrouwt artsen en heeft anorectische neigingen. En de stille wateren van Jude blijken
bij vlagen om te kunnen slaan naar agressie.
Meer en meer raken ze geïsoleerd in hun
bedompte appartementje, bang als Mina is
voor alle bacteriële invloeden in de grote
stinkende stad om hen heen, die ongewoon
groezelig in beeld wordt gebracht.
Costanzo’s New York doet eerder denken
aan het New York van de jaren zeventig, dan
de opgeschoonde glossy-stad die we tegenwoordig veelal krijgen voorgeschoteld.
Maar het meest in het oog springen de
claustrofobische beelden van hun appartement. Costanzo (die zelf filmde) brengt zijn
twee fenomenale hoofdrolspelers, toch al
geen toonbeelden van traditionele schoonheid, in beeld met vervormende lenzen die
hen soms tot groteske vormen uitvergroten:
een breekbaar vogeltje tegenover een hulkachtige jongen. Leuk is het niet. Wel
indrukwekkend.
JOOST BROEREN
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Hungry Hearts ITALIË, 2014 | REGIE SAVERIO
COSTANZO | TE ZIEN OP DVD (A-FILM) VANAF 25
HUNGRY HEARTS

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

AUGUSTUS 

Varda in California

De legendarische Franse filmmaakster Agnès Varda woonde
in late jaren zestig (toen haar
echtgenoot Jacques Demy
naar Hollywood trok) kortstondig in Californië, en nog
eens in de late jaren zeventig.
Ze maakte er in totaal vijf
lange en korte films, die nu
verzameld zijn.

The Front Page

Remake His Girl Friday werd
bekender, maar deze eerste
verfilming van het gelijknamige toneelstuik (waarin Ben
Hecht en Charles MacArthur
hun collega-journalisten uit
Chicago scherp op de hak
namen) is toch echt de moeder aller screwball komedies.

LOST RIVER

Lost River

Lynchland
Niet Ryan Gosling, maar de stad Detroit
zelf regisseerde het spookachtig-metafysische debuut van de Drive-acteur.
Arme Ryan Gosling. Mocht-ie vorige jaar
zijn regiedebuut Lost River in Cannes vertonen, werd het door de verzamelde pers
gekraakt. De bloeddorst van de filmjournalistiek is onvoorspelbaar. Want nu de film
een jaar later her en der ter wereld in de bioscopen en voor de thuiskijkmarkt verschijnt,
is ‘men’ opeens een stuk milder. Terwijl het
nog steeds dezelfde wilde, onevenwichtige
David Lynch meets Nicolas Winding Refnkloon in Detroit is, die het vorig jaar ook al
was, gewoon een film vol duister-surrealistische invallen waar een andere debutant
misschien minder makkelijk mee was weggekomen (je hoort zeker in Europa de intendanten, fondscommissieleden en dramaturgen al wanhopig roepen: ‘Maar waarom
Ryan, waarom?! Ik snap de overgang naar de
derde akte niet’). Wie voor een keertje vorm
boven vent wil plaatsen ontdekt een arty

Stalag 17

Billy Wilders WO II-film kostte
hem zijn contract met studio
Paramount. Om de Duitse
markt niet voor het hoofd te
stoten, stelden de studio voor
om de kampbewakers Pools te
maken in plaats van Duits, wat
Wilder in het verkeerde keelgat
schoot.
DVD+BLU-RAY, R2/B |

DVD, R1 | CRITERION/ECLIPSE



BLU-RAY, R1 | KINO LORBER

EUREKA!/MASTERS OF CINEMA

nachtmerrie waarin een zoon en een moeder
door de nachtkant van Detroit dwalen.
Terwijl de moeder in een duistere Twin
Peaks-achtige nachtclub emplooi vindt,
ontdekt de zoon een onderwaterstad. En
ondertussen staat de stad in brand. Ideaal
om je Freud en je symbolenleer nog even bij
op te halen. Of juist niet en kopje onder te
gaan in deze in verzadigde kleuren gefilmde
bad trip. De elektropop op de soundtrack
brengt je vanzelf in de goede mood.
Dat alles wil niet zeggen dat de film niet
ook iets te vertellen heeft. De locatie, het
vervallen Detroit, is veelbetekenend, zeker
omdat de voormalige autostad de laatste tijd
weer vaker het decor is van films die drijven
op het onderbewuste van post-industrieel
Amerika (Only Lovers Left Alive en It
Follows). Zelfs als Ryan Gosling als filmmaker nog teveel zijn meesters imiteert, dan
nog is de dramatische, transformatieve en
spookachtig-katharische kracht van die stad
zo groot – als een geest die in een kinderspelletje wordt opgeroepen – dat Detroit
uiteindelijk zijn eigen films regisseert.
DANA LINSSEN

Lost River
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VERENIGDE STATEN, 2014 | REGIE RYAN

GOSLING | TE ZIEN OP DVD (CINÉART) 

3 Women

The Killers





“Laten we even stoppen bij de
studio”, schijnt Robert Altman
te hebben gezegd. “Ik had vannacht een droom die ik ze wil
verkopen.” Het spreekt voor
het vertrouwen dat producent
Alan Ladd Jr. in hem had dat
het nog lukte ook – in luttele
minuten was de deal voor Altmans variant op Bergmans
Persona rond.
BLU-RAY, RB | ARROW ACADEMY

Zo veel mogelijk verfilmingen
van Ernest Hemingways
gelijknamige korte verhaal op
één schijf. Dus niet alleen
Robert Siodmaks noir-versie
uit 1946 en Don Siegels snoeiharde variant uit 1964, maar
ook de bewerking die Andrei
Tarkovsky in 1956 als student
maakte.
BLU-RAY, RA | CRITERION
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The Man Who
Changed His Mind (1936)

| Prijs voor de beste filmtitel
over dit onderwerp. Boris Karloff
speelt een rancuneuze wetenschapper
die experimenteert met het verwisselen
van hersens. Benodigd: een metronoom
met knipperende lichtjes en elektrische
schichten, en veel rook. Uiteindelijk roept hij berouwvol
uit: “You’re right, the
human mind is sacred! Promise me
to destroy all
this.”

Self/Less

MAG IK IN JOUW LICHAAM?
In de sf-actiefilm Self/Less leeft een doodzieke
vastgoedmagnaat na een geesttransplantatie
voort in het lichaam van een jonge man. Welke
andere inventieve manieren hebben
scenarioschrijvers in de loop der jaren bedacht
om van lichaam, brein of persoonlijkheid te
DOOR MARISKA GRAVELAND
wisselen? 

We zijn tóch niet op weg naar het einde. Volgens het
techbedrijf Phoenix kun je aan het eind van je leven
herrijzen in een ander, jonger persoon, niet langer
gehinderd door een haperend lichaam. Vervellen, zo
wordt deze geesttransplantatie genoemd in de nieuwe
sf-film Self/Less. Ouder worden en zelfs de dood is
geen onvermijdelijk feit meer maar slechts een ziekte
die te genezen of eindeloos uit te stellen valt. Er zijn
wetenschappers zoals Aubrey De Grey die hier ook in
werkelijkheid serieus over nadenken.
Het bewustzijn van de puissant rijke, doodzieke
tycoon in Self/Less, gespeeld door Ben Kingsley, wordt
via een soort CT-scanner overgeplaatst in het lichaam
van een jongere man, volgens de baas van Phoenix
“slechts een bundel organisch weefsel, een leeg vat.”
Het gevolg is dat niemands uiterlijk meer te vertrouwen
is want er kan altijd een andere, getransplanteerde persoonlijkheid in huizen.
Regisseur Tarsem Singh heeft in eerder visueel
vuurwerk als The Cell en The Fall geprobeerd om fantasiewerelden en werkelijkheid te integreren. In zijn
nieuwste film trapt hij visueel op de rem en concentreert hij zich meer op de vraag hoe je de dood te slim
af kan zijn. Is het lichaam een omhulsel dat je mag gebruiken om een zieke te redden? Orgaantransplantatie
vinden we inmiddels ook normaal. Maar net als bij de
netvliestransplantaties in The Eye en Blink komen er in
Self/Less visioenen terug van de oude eigenaar. Want
horen lichaam en geest niet bij elkaar?
Het idee van een lichaamsruil is eerder brandstof geweest voor scenarioschrijvers die hun wildste fantasieën erop los hebben gelaten. Een greep uit de vele oude
films waar Self/Less nu een jongere versie van heeft
gemaakt.
Self/Less

VS, 2015 | REGIE TARSEM SINGH | MET

RYAN REYNOLDS, MATTHEW GOODE, BEN KINGSLEY |
119 MINUTEN | DISTRIBUTIE EONE | TE ZIEN VANAF 16
JULI 

Gemini/Sôseiji

(1999) | Shinji Tsukamoto

ging aan de haal met het korte
verhaal van de Japanse griezelschrijver Edogawa Rampo over een man
die zijn tweelingbroer vermoordt en diens
identiteit overneemt. De man was alleen
vergeten dat hun vingerafdrukken verschillen. Wat eerst een makkelijke
persoonsverwisseling lijkt
(het lichaam van je
tweelingbroer heb je
immers zelf al),
blijkt toch akelige
haken en ogen
te hebben.

Face/Off (1997) |
Het aantal gezichten dat
John Travolta in deze film afrukt
is niet te tellen. Face/Off past officieel niet in het rijtje breinverwisseling,
want alleen het uiterlijk wordt veranderd.
Alsof er een hyperactieve plastisch chirurg
aan de touwtjes trekt, net als in La piel que
habito en Les yeux sans visage.
Maar net als in Self/Less is
niemands gezicht te vertrouwen, waardoor
de film toch schatplichtig is aan
John Woo’s
actiefilm.

Clambake (1967) |
‘Trading places’ is een
tijdje favoriet geweest bij scenarioschrijvers, zoals in deze lichtvoetige komedie waarin Elvis Presley als
erfgenaam van een olie-industrieel van
plaats verandert met een waterski-instructeur in Florida, om te kijken of de
meisjes ook op hem vallen
zonder geld. Veel herseninhoud valt er bij hen
niet te ruilen.
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The Picture of Dorian Gray (1945) | Stijve

Hammer House of Horror-verfilming van de beroemde roman van
Oscar Wilde over de knappe Dorian die
jong blijft terwijl het schilderij met zijn
beeltenis veroudert, en zijn innerlijke lelijkheid weerspiegelt. “All excess, as well as
all renunciation, brings its
own punishment.”

The Unearthly

(1957) | Een krankzinnige

dokter gebruikt zijn psychiatrische patiënten als proefkonijn om
zijn leven te verlengen, door kunstmatige klieren in hun schedels te plaatsen.
Met rampzalig resultaat. Met een memorabele bijrol van de massieve Tor Johnson
(vaste acteur van B-regisseur
Ed Wood) met zijn kolossale wenkbrauwen.

The Man Who
Could Cheat Death
(1959) | Een wetenschapper in

het Parijs van 1890 behoudt zijn
jeugdigheid door regelmatig een klier te
verwisselen (daar heb je ze weer) met die
van een levend persoon. Je moet er maar
opkomen, maar hij is dan ook geniaal natuurlijk. Men spreekt er schande van: ‘’Denk je dat je
belangrijker bent dan
de ander?’’

The Atomic Brain
aka Monstrosity (1963) |

Een rijke, gemene oude vrouw
sluit een pact met een wetenschapper om haar hersens te implanteren in
de schedel van – uiteraard – een sexy jonge vrouw, met behulp van atoomkracht.
Maar het recht zal zegevieren want de
vrouw eindigt uiteindelijk in
het hoofd van een kat, en
zal voortaan moeten
gaan scharrelen in
vuilnisbakken.

Sergeant Deadhead – The Astronut!

Persona (1966) | Na
een wild experimentele
openingssequentie begint Ingmar Bergman een psychologische
studie naar twee vrouwen, de één verzorgt de ander, wier persoonlijkheden
langzaam in elkaar overvloeien. Daar is nu
eens geen high tech-apparatuur voor nodig
maar slechts een ziekenhuisbed in een kale kamer.

Seconds (1966) |
De plot van Self/Less vertoont veel overeenkomsten met
deze duistere film van John Frankenheimer, waarin een levensmoede
rijkaard door techbedrijf The Company in
het lichaam van een knappe, vitale man
(Rock Hudson) voortleeft. Ook hij heeft een
dochter met wie hij slecht contact heeft, en ook hij komt
erachter dat het keurig
ogende Company er
een morbide agenda op nahoudt.

(1965) | Beach party-film over
een sergeant (tienerster Frankie
Avalon) die per ongeluk met een chimpansee de ruimte in wordt ingeschoten.
Terug op aarde is zijn persoonlijkheid
drastisch veranderd. De verklaring is snel
gevonden: zijn brein en dat van
de chimpansee blijken te
zijn verwisseld. Dat is
geen reden om het
wilde feesten te
staken overigens.

TIMBUKTU

EEN FILM VAN ABDERRAHMANE SISSAKO
« Een meesterwerk » Parool

« Eén van de belangrijkste films
van het jaar » Filmpjekijken.com
« Betoverend » Filmkrant

VANAF 24 JULI BESCHIKBAAR OP
EN
DVD, BLUR-RAY, VOD,

www.cineart.nl

FILMAVOND @NPO DOC

ZOMERSPECIALS
VAN 2 JULI - 13 AUGUSTUS
IEDERE DONDERDAGAVOND
OM 21 UUR
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Mocht je toevallig op de Wikipediapagina belanden van
David Cronenbergs The Brood (1979) – zoals mij helaas overkwam – dan ontdek je dat Leonard Maltin de
film in zijn beroemde Movie Guide verkettert met een
BOM, en Roger Ebert de film “saai” noemde, “walgelijk
op manieren die niet vermakelijk zijn”, en hooghartig
vroeg: “Zijn er mensen die deze verwerpelijke rotzooi
willen zien?”
Nou, ja, die zijn er. Maar het feit dat iemand dacht
dat dit de meningen van ‘experts’ zijn die het waard
zijn om online vereeuwigd te worden, zegt veel over
Cronenbergs vreemde status in de canons van onze
cultuur – gisteren en vandaag nog steeds.
The Brood – die ik voor het eerst in minstens dertig
jaar opnieuw heb gezien – is een knock-out. Na een
paar veelbelovende maar meer amateuristische pogingen, zoals Shivers (1975) en Rabid (1977), is dit de film
waar hij zijn meesterschap begint te ontwikkelen. Ik
ben het met Olivier Assayas eens dat Cronenberg vooraleerst als schrijver-regisseur benaderd moet worden
– in de zin dat er een ongewone literaire dichtheid zit in
zijn beste verhalen, dialogen en scenario’s.
En inderdaad valt de sterke verwantschap op tussen
The Brood en zijn recente roman Consumed (2014). Zijn
artistieke sensibiliteit was aan het eind van de jaren
zeventig volledig uitgekristalliseerd: de focus op lifestyle of ‘zelf-help’-rages die heel sinister blijken (vooral
wanneer de genezende goeroe zelf een ‘ vervuiler’ is);
de neiging tot wilde J.G. Ballard-achtige sociale satire;
de centrale thema’s van kanker en besmetting; het narratief dat zichzelf aan elkaar knoopt vanuit langzaam
in elkaar grijpende intriges; de sturende notie van het
menselijke lichaam als iets dat desgewenst gevormd en
misvormd kan worden, afhankelijk van interne (psy-

FILM ALS BOM
De Australische filmcriticus Adrian Martin
kijkt naar opvallende discussies en tendensen
DOOR ADRIAN MARTIN
rond filmmakers. 
chologische) en externe (technologische) invloeden.
Vooral is er die kille visie op gezinnen: een sociale
unit die gevangen zit in trauma’s en die schuldenlast
doorgeeft aan opeenvolgende generaties die dan weer
eindeloos dezelfde fatale patronen van misbruik en
onderdrukking herhalen. In Spider (2002) – ook een
van zijn beste films – kan de sombere held nauwelijks
een centimeter wegkomen van het familie-ongeluk
dat hem verbrijzelde, geestelijk en lichamelijk; in het
sublieme Maps to the Stars (2014) fungeert rituele
zelfmoord als een gelukzalige ontsnapping uit de onvermijdelijke kwellingen die de ene generatie de andere
aandoet. En Cronenberg is zeker een van de weinige
actieve filmmakers die geen goedkope nostalgie van het
zogenaamd gelukzalige gezin van vroeger exploiteert.
Wat was het beestje dat Cronenberg met The Brood
in het collectieve achterwerk van de middenklasse
propte? Het feit dat de film schandalig melodramatisch
was in z’n confronterende metaforen: onderdrukte
woede creëert moorddadige kinderen? Plus de weigering om een zondebok te maken van een personage,
klasse, geslacht of type (Los van wat de ‘ideologische’
critici van de regisseur, waaronder Robin Wood, al lang
beweren). Cronenbergs wanhoop en spot sparen nie-

mand; dat zorgt ervoor dat sommige toeschouwers zich
opwinden over “misantropie” en tevergeefs op zoek
gaan naar “iemand om om te geven”.
Een decennium na The Brood heeft Cronenberg zijn
stijl sterk afgezwakt. Minder aanschouwelijk, minder
walgelijk, subtieler en Bunuelliaans in z’n provocatieve
effecten; sterker de nadruk leggend op dialoog-rijke
kamerspelen zoals Cosmopolis (een limousine kan ook
een kamer zijn!) waar de onvoorstelbare complexiteiten
van de Nieuwe Wereldorde, of van het menselijke onderbewuste (zoals in A Dangerous Method), grotendeels
naar buiten het scherm zijn verbannen en alleen opgeroepen worden als rusteloze geestverschijningen.
Maar Maps to the Stars en Consumed raken niet
minder dan The Brood of Cronenbergs vroege ‘body
horror’-extravaganza’s een open zenuw die duidt op
een wijdverbreide crisis. Daarmee geconfronteerd
schieten critici als Maltin in het defensief op een
manier die ze goed kennen: ze schreeuwen ‘slechte
smaak!’ (alsof hun eigen smaak zo ontwikkeld is!), en
verliezen zich in het belachelijk maken van de plot. In
dit geval: “Miniklonen slaan grootouders en lieftallige
jonge leraren dood met slaghamers. Wat leven we toch
in een grote wonderlijke wereld!”
De echte uitdaging om Cronenberg als een auteur te
zien – door helemaal door te dringen in de sensibiliteit
van de maker, hoe onsmakelijk die ons ook lijkt – ligt
nog steeds op tafel. 
5
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De man achter de balie van ALL SAFE Mini
Storage kijkt geërgerd op: wéér volk dat geen
box wil huren. “Je moet door die deur, dan
linksaf, en aan het eind weer linksaf”, zegt
hij, terwijl hij met zijn hoofd richting de deur
knikt. ‘Beste prijs-kwaliteit/Laagste prijsgarantie/Schone en verwarmde units/Eigen
alarm op alle units/Geen inschrijfkosten’
staat er op een bordje naast de entree.
In een van de units in dit pand vol opslagboxen op een industrieterrein in Beverwijk
zijn op een druilerige ochtend opnamen
bezig voor History’s Future. Het is het speelfilmdebuut van beeldend kunstenaar Fiona
Tan, die in 1992 afstudeerde aan de Rietveld
Academie, afdeling VAV, en daarna wereldwijd furore maakte met film- en video-installaties die tijd en geschiedenis verkennen.
En onze plaats daarin. De film is gemaakt in
het kader van De Verbeelding, een samenwerking tussen het Nederlands Filmfonds en
het Mondriaan Fonds die beeldend kunstenaars de mogelijkheid biedt een lowbudgetfilm van speelfilmlengte te realiseren met
een filmproducent.
In History’s Future (aanvankelijk was de
titel Future Histories) draait het om een man
die bij een overval zijn geheugen verliest,
vervolgens zijn thuis verlaat, en aan een
lange reis door Europa begint. Tijdens zijn
omzwervingen verwerft MP (‘missing person’) nieuwe inzichten in de complexiteit
van gevoelens die aanwezig zijn in het
Europa van de eenentwintigste eeuw.
Tan – zwarte coltrui, zwarte broek, zwarte
bril – zit in een uithoek van het labyrintische
gangenstelsel naar een monitor te turen. Op
de gang, vlak achter haar, staat iemand met
het draaiboek. De Ierse acteur Mark
O’Halloran, gestoken in een Duits legerjasje,
zit in een tot huis omgetoverde garagebox
net zo lang met een 16mm-projector te pielen tot er home movie-beelden verschijnen
op de muur, die vol hangt met knipsels en
foto’s. De beelden zijn al eerder geschoten,
tijdens een zoektocht naar geschikte locaties
in Parijs, Berlijn, Leipzig, Athene en Dublin.

Randweg 53, 1948 NS Beverwijk, 22 augustus 2014, 10.30 uur
Er zijn ook beelden geschoten in de expositieruimte van het hoofdkantoor van de
Rabobank in Utrecht, toen die voor Tans
schitterende tentoonstelling Options &
Futures was omgebouwd tot een doodlopende steeg met loodsen gevuld met de
spullen van een kluizenaar, zoals stoelen,
tafels, een bed, stapels kranten, boeken, een
schaakbord met stukken en miniatuurlandschappen met speelgoedtreintjes.
“Camera’s rolling… We’ re set!” zegt de
opnameleider. De voertaal is Engels, een
beetje Nederlands, Duits en Litouws; het
camerateam onder aanvoering van Vladas
Naudzius is afkomstig uit Litouwen.
“Lovely!” roep iemand, als er ergens met
donderend geraas een rolluik omhoog gaat
en er wéér een auto de opslagruimte komt
binnen rijden. De opnamen gaan gewoon
door. “We draaien toch geen dialoog van-

daag”, legt de opnameleider uit. “Dit fixen
we wel in de post-productie.”
Terwijl de camera op een andere plek
wordt geposteerd (“A bit to the right… Ja…
Ja!”), zit Tan nog naar de monitor te kijken.
“I’m just not happy with the dressing”, zegt
ze tegen niemand in het bijzonder.
Als de camera even later weer draait,
steekt een man nieuwsgierig zijn neus om de
hoek. Hij is een paar boxen verder spullen in
zijn auto te laden. “Eeeh, moet ik stil zijn?”
vraagt hij. Een aantal crewleden besluit hem
maar even te helpen, dan is hij sneller weg.
Als hij even later zijn motor heeft gestart,
vraagt de opnameleider om stilte. “Can we
do it again, please? Exactly the same?”
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