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REDACTIONEEL Al meer dan 100

jaar wordt de manier waarop we praten en
schrijven over film – vaak zonder dat we het weten – sterk beïnvloed door het jargon van vakblad Variety. De reguliere filmliefhebber zal het
waarschijnlijk alleen kennen van naam. Professionals lezen het, omdat je film internationaal
pas ‘bestaat’ als hij in Variety (of een van de andere ‘trades’ zoals Screen of The Hollywood Reporter) besproken is. En distributeurs en festivalprogrammeurs vermaken zich met het koffiedik kijken dat volgens het Variety-stijlboek altijd
aan het einde van de eerste alinea hoort: ‘Pic will
play well in specialized European arthouses.’ Dat
zijn dan de Nederlandse filmtheaters, want wij
hebben een van de rijkste distributieculturen ter
wereld. Maar dat terzijde.
De Variety ‘Slanguage’ is al sinds het tijdschrift in 1905 werd opgericht zo goed als
onveranderd gebleven, veel termen zijn afkortingen – bio(graphical)pic(ture), docu(mentary), hype (hyperbole, kunstmatig opgeklopte
verwachtingen) – en zijn zo ingeburgerd dat je
ze ook in Nederlandse kranten kunt tegenkomen. Andere zijn zo specifiek – helmer (regisseur), scribbler of scripter (schrijver), spec
script (een script dat iemand op de bonnefooi
heeft geschreven) – dat het vreemd staat als je
ze buiten de context leest (beginnende recensenten opgepast!). En vaak zijn ze afkomstig uit
een archaïsch vaudevilletaaltje dat niemand
meer spreekt, maar herinneringen oproept aan
een tijd dat mensen daadwerkelijk nog naar de
kiosk renden om recensies te lezen. (Variety
was in Amerika ooit een dagblad en besprak ook
theater en musicals).
Dat er zoiets als een officiële lijst (google
slanguage dictionary) bestaat ontdekte ik op
een film fest in Oz waar ik samen met een van
de Variety crix was uitgenodigd als mentor van
een workshop voor jonge collega’s. Wist je dat
‘sex appeal’ voor het eerst in Variety werd
gebruikt?
Bestaat er eigenlijk ook zoiets als typisch
Nederlands filmjargon? Het eerste waar ik aan
moest denken was het woord ‘rolprent’ dat je
nog wel eens tegenkomt in stukken van jonge
schrijvers (ja, ik heb me er zelf ook aan bezondigd) die iets te fanatiek in het synoniemenwoordenboek hebben gebladerd. Dat woord is
zo oubollig dat je er verre van dient te blijven
hoorde ik later.
Maar wat zou het heerlijk zijn als we onze
recensies zouden kunnen kleuren met woorden
als chantoosie of ducats. Al vrees ik dat er een
flinke pour aan te pas zal moeten komen voordat we durven toegeven dat we ze allemaal uit
het bargoens woordenboek hebben gepikt.



DANA LINSSEN
TWITTER @DANALINSSEN
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DE VOLGENDE FILMKRANT VERSCHIJNT OP DONDERDAG 17 SEPTEMBER

Word nu donateur van de Filmkrant
en ontvang als welkomstgeschenk
Morgan Knibbes Those Who Feel
the Fire Burning op dvd!

Word nu donateur van de Filmkrant
en ontvang als welkomstgeschenk
de spraakmakende debuutfilm van
Morgan Knibbe. Bent u zelf al
donateur en brengt u een nieuwe
donateur aan? Dan ontvangt u
allebei het welkomstgeschenk.*

Michelangelo Antonioni Retrospectief in EYE.
Hoe kijkt een nieuwe generatie naar
‘de man die de filmkunst bevrijdde’? 4 19
MONICA VITTI OP DE SET VAN L'AVVENTURA, 1960

Niet te missen

'Een verhaal over bootvluchtelingen verteld
vanuit het perspectief van een geest — het
klinkt weinig documentair. Toch werd Those
Who Feel The Fire Burning van debutant Morgan
Knibbe afgelopen IDFA geselecteerd voor de
competitie voor Feature-Length Documentary',
schreef de Filmkrant. ‘Those Who Feel The Fire
Burning (...) tornt aan de grenzen van documentaire en fictie niet omwille van het experiment, maar om het verhaal zo goed mogelijk te
kunnen vertellen. En daardoor het publiek
oprecht te kunnen raken.'
* Stort €35,- (of meer) op rekeningnummer
NL51 ABNA 0438 6553 70 t.n.v. Stichting Fuurland te Amsterdam, o.v.v. ‘nieuwe donateur’ en
uw adresgegevens. Deze aanbieding is geldig
tot 17 september. Met dank aan Cinema Delicatessen.
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verschuivingen, grote gebaren

Elke maand is er veel meer Filmkrant dan
er in de Filmkrant past. Op de site meer
nieuws, lange interviews en recensies.
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langelo Antonioni 4 40 Kort Alle andere
films 4 44 Agenda plus evenementen,
pers en sterren 4 53 Word Wide Angle
Adrian Martin over de energiebron 4 54
Actie! Op de set van The Paradise Suite

INTERVIEWS

4 9 Margot Schaap over Een dag in ’t jaar
Elke derde zaterdag 2 uur later
4 14 Jacques Audiard over Dheepan
De man die niet wist hoe hij over zijn film
moest praten 4 16 Lisandro Alonso over
Jauja ‘Iemand verdwijnt. Maar waar is ze
dan?’

PLUK

4 David Verbeek gaat naar Toronto

Goed nieuws van het internationale festivalfront: David Verbeeks Full Contact van
producent Lemming Film is geselecteerd
voor de nieuwe competitie Platform op het
filmfestival van Toronto. Full Contact gaat
over een dronepiloot die werkend in de
Nevadawoestijn per ongeluk een school in
het Afghaans-Pakistaanse grensgebied
bombardeert. De misrekening leidt bij de
man tot een immens schuldgevoel.
Verbeek heeft er wel eens aan getwijfeld of
Full Contact op tijd klaar zou zijn en of de
film dus nog een rol zou kunnen spelen in het
debat over het inzetten van drones in oorlogsgebieden. Maar het drama is alleen maar
actueler geworden, meent de filmmaker.
“Gruwelijke zaken als de Charlie Hebdoaanslag zijn verschrikkelijk voor de wereld,
maar goed voor mijn film.”

JAUJA
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Het stalletje van de stoelverhuur is gebouwd uit
gebroken strandstoelen, ze zijn bijna uitverkocht. Verkocht is eigenlijk niet het goede
woord, je krijgt een stoel mee voor een donatie.
Minimaal drie euro en je geeft meteen driedubbelzoveel vanwege dat leuke meisje met het te
wijde vrijwilligers-T-shirt. De lucht boven het
Noordzeekanaal kleurt rood. Er zijn ook dekens
te huur maar je hebt ze nog niet nodig. De
bewoners van de geconverteerde pakhuizen aan
de Silodam doen hun lampen aan. Vedett staat
er op de strandstoelen die eruit zien alsof ze al
dertig jaar hebben staan bleken in de zon en
wapperen in de wind. Goeie branding denk je
terwijl je een eerste slokje Vedett Extra White
neemt. Je kijkt omhoog naar de zes zeecontainers waarop het filmdoek gespannen is, in zo’n
aluminium frame dat je altijd tegenkomt aan
het plafond van theaters. Wat als het opeens
gaat waaien? Windkracht 12? Zal ik dan verpletterd worden? De laatste stoelen worden naast
je uitgeklapt door een paar rozige Spaanse toeristen van tegen de dertig. Ze roken. Ja, je kan
hier roken, wachtend op de openingstitels. Je
beenruimte heb je zelfgekozen, eindeloos kun je
je benen strekken ondanks het veld van stoelen.

EVEREST .................................. 43
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zeven gevangenen Victoria Berlijn in één
eindeloos shot 4 41 Mia madre Moretti
gaat weer autobio 45 Years Liefde voor
gevorderden 4 42 Que hora es la volta
Klassenstrijd The Lesson Pijnlijk actuele
zedenles 4 43 Stoedjent Raskolnikov in
Almaty Carnotstraat 17 Dromen van een
nieuwe toekomst in Antwerpen
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MADAME BOVARY ...................... 42
MAZE RUNNER: SCORCH TRAILS

43

MIA MADRE .............................. 41
NELSONS NO. 5 ......................... 43
DAVID VERBEEK

Begin dit jaar was Full Contact klaar en
begon het lobbyen. “We hoopten op Cannes.
We stonden op shortlist en waren echt
dichtbij, maar haalden het net niet. Venetië
hebben we niet geprobeerd, omdat ons dat
kansloos leek na Good Kill vorig jaar. Berlijn
had belangstelling, maar ik wil niet wachten
tot 2016. Bovendien kon het festival niet toezeggen of we in de competitie zouden
komen. Toronto had al langer interesse, maar
ik twijfelde of we ervoor moesten gaan. Ik
ben overgehaald door de nieuwe competitie
Platform. In de jury zitten Claire Denis, Jia
Zhangke en Agnieszka Holland. Het is tof dat
twee van de drie juryleden mijn helden zijn.
Alleen de Tsjechische Agnieszka Holland heb
ik moeten googelen. O, is ze Pools, ik dacht
Tsjechisch. Weet je dat Grégoire Colin, de
hoofdrolspeler in Full Contact, ook in films
van Denis heeft gespeeld? Leuk toch?”

LA NOTTE ................................. 36
PROFESSIONE: REPORTER .......... 37
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STOEDJENT . . ............................. 43
STRAIGHT OUTTA COMPTON ....... 40
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THE VISIT ................................. 42
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EDO DIJKSTERHUIS

In de buurt van de bar is een vuur aangestoken.
Gaat het regenen? Het gaat niet regenen.
Gelukkig niet. Maar als het echt zou gaan hozen,
ergens halverwege de film, zou het mooi zijn.
Toekijken hoe het publiek uiteenstuift op zoek
naar een afdakje of fiets in een chaos van klapstoelen. Terwijl de personages in de vage, trage,
grimmige Chileense thriller onverstoorbaar
onverstaanbaar doorpraten en de druppels je te
dunne zomerjas doordrenken blijf je geduldig
kijken. Daar kies je voor als je buiten leeft. Al is
het maar voor héél even, in die gekke openluchtbioscoop, die ook maar die paar avonden
in augustus bestaat. Die je ziet liggen als je per
ongeluk de verkeerde pont hebt gepakt vanaf
het NDSM-terrein en je dan op het idee brengt:
dit gaat een van mijn avonden zijn. Dat plastic
bekertje tot de rand vol met rode wijn. En koffie,
koffie uit een grote ketel voor als het koud
wordt.
Dank je wel Pluk de Nacht.
EBELE WYBENGA
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Love 3D

CINEMA EN PORNO
EEN LASTIGE RELATIE
Love is het spraakmakende resultaat van Gaspar Noé’s zoektocht
naar de heilige graal van de erotische cinema: een film waarin
seks en drama samenkomen, die je kan opwinden maar ook
DOOR HUGO EMMERZAEL
ontroeren.
”Ik wil films maken van bloed, sperma en tranen.” Het
had zo Gaspar Noé, enfant terrible van de Franse art
house, geweest kunnen zijn die dit zei, maar de woorden
komen uit de mond van zijn filmische alter ego Murphy.
Hij heeft de hoofdrol in Noé’s Love, inderdaad een film
over bloed, sperma en tranen, waarin Murphy terug
denkt aan zijn tijd met ex-vriendin Electra. Hij denkt
aan de highs en de lows van hun relatie: de eerste ont
moeting en de verliefdheid, maar ook het verleggen van
(seksuele) grenzen, uitmondend in vreemdgaan en pijn.
Hij denkt aan de seks en daar zien we genoeg van terug:
expliciete penetratie, trio’s, orgies waar Eyes Wide Shut
nog wat van zou kunnen leren en cumshots, soms recht
over het publiek heen in glorieus 3D. “Ik wil filmen wat
cinema zich, om commerciële of juridische redenen,
maar zelden toestaat”, schreef Noé over het ontstaans
proces van Love, “het filmen van de organische dimen
sie van verliefd zijn.” Noé is met Love op een queeste
geweest naar de heilige graal van de erotische cinema:
dat ene punt waar seks en drama samenkomen, waar
het publiek net zo geil als ontroerd van kan raken.

Misty Beethoven (1976) of Stephen Sayadian’s Café
Flesh (1982) kijkt, ziet meer dan seks alleen. Deze films
overstijgen het pornografische en tonen je een wereld
om je in te storten met personages om iets bij te voelen.
Inmiddels heeft de consumptie van seksuele beelden
zich naar het internet verplaatst, en in het privédomein
teruggetrokken. En dat merk je aan het aanbod: korte
clips in plaats van lange films, kwantiteit in plaats van
kwaliteit, formats in plaats van verhalen, amateurs in
plaats van professionals, in medias res in plaats van
context. Verhaal is steeds overbodiger geworden in
pornografie. Tegenwoordig kan je door nieuwe technologieën bijvoorbeeld over de (jawel) “saaie” stukjes
heen springen. Gelijk door naar het strippen, pijpen,
penetreren of ejaculeren.

Fatalistische liefde

In Love zijn het juist die zogenaamde saaie stukken die je
niet wil missen. Het zijn de momenten waar we Murphy
en Electra leren kennen, hun problemen beginnen te begrijpen en hun fatalistische liefde kunnen doorgronden.
Die kennis maakt de seks spannend. Lichamen liegen
Pinokkio
niet en juist in bed wordt duidelijk dat de relatie steeds
Of Noé die heilige graal ook echt gevonden heeft valt
ingewikkelder wordt. Murphy denkt gedurende Love
volgens sommigen te betwisten. ‘Sommige verfijnde zie- over deze dingen na, terwijl zijn nieuwe vriendin met
len zullen […] claimen dat ze Love “saai” vonden. Ik ga- hun kind opgescheept zit. Seks is hier niet alleen bevrijrandeer het. En ik zeg ook dat, net als bij Pinokkio, hun
dend, maar ook bindend. Seks kan van een jongen een
neuzen zullen groeien.’ Dat schreef The Guardian de dag man maken, en van een man een vader. Noé toont bona de langverwachte midnight screening van Love op het vendien dat seks net zo gemakkelijk van een vader weer
Filmfestival Cannes. Precies zoals Peter Bradshaw voor- een hulpeloze jongen maken. Seks blijkt de drijvende
spelde rolden de onderkoelde recensies binnen. ‘Na een
kracht achter elke persoonlijke ontwikkeling te zijn.
dag turven, blijkt letterlijk iedereen die de film gezien
heeft ’m saai te vinden’, noteerde ook de Filmkrant vanuit Graal
Toch schrijft Noé in Love geen eenzijdige functie toe
Cannes. Die lauwe reactie op Noé’s seksuele opus zegt
iets over de problematische relatie tussen seks en drama aan seks. Seks is hier gewoon seks en juist dat maakt
deze film bijzonder. Soms is die seks liefelijk, soms
in film. Seks is toch hét grote onderwerp? Hoe kunnen
hatelijk; soms is die seks dierlijk en instinctief, soms
mensen dat plotseling saai vinden?
menselijk en bedachtzaam; soms is die seks opwindend
Meer dan seks
en soms is die afstotelijk. Maar één ding is de seks in
Misschien heeft het iets te maken met de ingewikieder geval altijd: interessant. Omdat Noé met Love een
kelde relatie die cinema met pornografie heeft. Die
film heeft gemaakt waarin liefde perfect wordt weertwee werelden kunnen tegenwoordig niet verder van
gegeven, geestelijk en lichamelijk, functioneel en onelkaar staan. Vroeger keek men pornografie nog in de
zinnig, allesomvattend en nietszeggend. Noé heeft met
bioscoop en werd het erotische dus meer als cinema
Love dus wel degelijk een heilige graal van de erotische
benaderd. Wie vandaag bijvoorbeeld naar erotische
cinema gevonden, sommige mensen zien er simpelweg
cultklassiekers als Radley Metzger’s The Opening of
het heilige niet van in.

Love 3D 11111 FRANKRIJK, 2015 | REGIE
GASPAR NOÉ | 134 MINUTEN | MET AOMI MUYOCK, KARL
GLUSMAN, KLARA KRISTIN | DISTRIBUTIE CINÉART | TE
ZIEN VANAF 27 AUGUSTUS 
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SEKS, NOU EN?
Realistisch geweld in films leidt
zelden tot protest, maar bij een
vrijpartij die eruit ziet als een
vrijpartij is de wereld al snel te
klein. Worden we preutser?


DOOR JOS VAN DER BURG

LAST TANGO IN PARIS

Wat is de overeenkomst tussen Martin Scorsese,
Warren Beatty, Jane Fonda, Truman Capote, Jack
Nicholson en Frank Sinatra? Ja, ze zijn allemaal oud of
overleden, maar dat bedoel ik niet. Alle zes bezochten
in 1972 de pornofilm Deep Throat. Ze waren bepaald
niet de enigen, want de film bracht vele honderden
miljoenen dollars op. De Amerikaanse maffiafamilie
Colombo was er blij mee, want één van de familieleden
streek als producent van de film het merendeel van de
winst op. Voor wie het verhaaltje van Deep Throat – de
film heeft een soort van plot – niet kent: een arts stelt
bij een seksueel gefrustreerde vrouw vast dat haar
clitoris zich achter in haar keel bevindt. Het doktersadvies ligt voor de hand: zoveel mogelijk pijpen. Zij blij,
haar man blij en honderdduizenden bioscoopbezoekers
blij, waaronder een deel van de Amerikaanse culturele elite. Het bijzondere van Deep Throat was dat hij
niet alleen in ranzige acherafbioscoopjes, maar ook in
gewone bioscopen draaide. De film werd niet alleen bezocht door sombere mannen in regenjassen, maar ook
door hippe stellen, die er een leuk avondje uit in zagen.
Deep Throat werd ‘porno chic’ genoemd en leek een
nieuwe tijd aan te kondigen. Platte porno zou verdwijnen. Realistische seksscènes, anders dan porno, zouden net als andere menselijke activiteiten een gewoon
onderdeel worden van mainstreamfilms.

peerde zich niet, maar werd juist steeds ziellozer en
mechanischer. Seks verdween uit de pornobioscoop
naar de videorecorder thuis. De verbeelding van seks in
de mainstreamcinema stond stil. Sterker: de klok werd
teruggedraaid. Dat er erotische films als Emmanuelle
werden gemaakt, is daarmee niet in tegenspraak. Zulke
films zijn mannenfantasieën en hebben niets met het
gewone leven te maken. Voor een realistische verbeelding van seks moeten we naar de filmtheaters en filmhuizen. Daar draaien de films die seks als een gewoon
onderdeel van het menselijk leven zien, met alle genot
en problemen die erbij horen. Zoals La vie d’Adèle, dat
de hele cyclus van een op de klippen gelopen liefdesrelatie, van intense verliefdheid tot hartverscheurende
pijn, in beeld brengt.

Taboe

La vie d’Adèle zou leugenachtig zijn geweest als het
seksueel genot buiten beeld had gelaten. Een intense liefdesrelatie zonder seks? Filmmaker Abdellatif
Kechiche, die realisme hoog in het vaandel heeft staan,
begrijpt dat dat niet kan. In zijn film staat seks niet op
zichzelf – cruciaal verschil met porno en seksfilms –
maar is het onderdeel van een liefdesverhaal. Kechiche
is niet de eerste en ook niet de enige die niet verkrampt
met seks omgaat. Franse regisseurs vóór hem wezen de
weg. Onder meer Catherine Breillat (Romance), Léos
Achterhoedegevecht
Carax (Pola X) en Patrice Chéreau (Intimacy) haalden
Een expliciete verbeelding van seks in mainstreamfilms
het taboe op expliciete seks onderuit. Lars von Trier
leek een logische ontwikkeling in een periode waarin
(The Idiots, Nymphomaniac) hoort daar niet bij, omdat
seks in het teken stond van bevrijding en niet zoals nu
hij nog in de jaren zestig lijkt te leven en met seks nog
vaak in één adem wordt genoemd met misbruik. Weg
denkt te kunnen provoceren. Serieuze filmmakers gaan
met de benauwende moraal. Weg met films die de slaap- juist de andere kant op door seks als een normale menkamerdeur op slot deden als er gevreeën werd. Filmseks selijke activiteit te tonen. Gaspar Noé doet dat ook met
zou uit de pornohoek worden gehaald. Het gerucht ging Love. Onbegrijpelijk dat veel critici die La vie d’Adèle
dat Stanley Kubrick een film met expliciete seksscènes
als een baanbrekend meesterwerk bejubelden deze film
zou maken. Dat er verandering in de lucht hing, kon nie- neersabelen, want Love doet hetzelfde als die film: het
mand meer ontgaan toen Bertolucci’s Last Tango in Paris toont de cyclus van een liefdesrelatie. Zeker: La vie
kort na Deep Throat in première ging. In het drama over
d’Adèle is de betere film, maar ook in Love vormen de
de ontsporende seksuele verhouding van een depressie- seksscènes een organisch onderdeel van het vehaal.
ve Amerikaan met een Parisienne lieten de seksscènes
Treurig dat veel critici er een ouderwetse seksfilm in
niets aan de verbeelding over. Dat de film met Marlon
zien. Daarmee bevinden zij zich in het kamp van verBrando en Maria Schneider in veel landen werd verbokrampte censors. In Frankrijk werd de toegangsleeftijd
den, leek een achterhoedegevecht van moraalridders.
van Love verhoogd van 16 naar 18 jaar onder druk van
Critici bejubelden de film. Amerika’s invloedrijkste
een bezorgde pressiegroep, die de film met een duidecriticus Pauline Kael juichte dat Tango ‘het gezicht van
lijke verwijzing naar Last Tango in Paris ziet “als een
een kunstvorm’ veranderde. Ze noemde het drama ‘de
poging van gewetenloze filmmakers om porno in de
krachtigste erotische film ooit gemaakt, die later moge- mainstreamcinema te reïntroduceren”. Het kan nog
lijk ook de meest bevrijdende zal blijken te zijn.’
treuriger: in Engeland is The Diary of a Teenage Girl,
een tragikomisch drama over een vijftienjarige die blind
Mannenfantasieën
in een seksuele valkuil loopt, voor jongeren onder de 18
Cultuurhistorici moeten maar uitzoeken wat er precies
jaar verboden. De wereld in 2015: porno is overal te vinmis ging, maar de voorspelde toekomst bleef uit. De
den, maar tieners mogen blijkbaar geen oprechte films
opkomst van video speelde in elk geval een belangrijke
zien over hun seksuele ontwaken, obsessies en verrol. Paul Thomas Anderson heeft er met Boogie Nights
langens. De jaren zestig en zeventig verdwijnen steeds
een uitstekende film over gemaakt. Porno emancidieper in een dikke mist.
5

★★★★★
VPRO Cinema

★★★★★
NRC Handelsblad

★★★★
The Guardian

FILMFESTIVAL CANNES 2015
Winnaar Oecumenische Jury Prijs
Nanni Moretti

DAVID DI DONATELLO
AWARDS
Beste actrice Margherita Buy

DAVID DI DONATELLO
AWARDS

Beste actrice in bijrol Giulia Lazzarini

MIA MADRE
een film van nanni moretti

vanaf 3 september in de bioscoop
www.cineart.nl

zhan Omirbayev
een film van Da re

www.stoedjent.nl

vanaf 27 augustus in de filmtheaters
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De afspraak was: wat er ook gebeurt, het
filmen gaat door. Elke derde zaterdag van de
maand, telkens twee uur later. Tot er een film
was waarin een jaar in een dag verstreek, of
een dag in een jaar. Regisseur Margot Schaap:
“Die intuïtieve manier van werken is belangrijk,
omdat je op die manier echt andere, authen
tiekere scènes en films krijgt.”
DOOR SACHA GERTSIK

Margot Schaap over Een dag in ’t jaar

ELKE DERDE ZATERDAG 2 UUR LATER
In 2013 liepen drie acteurs, een kleine crew en regisseur Margot Schaap telkens een dag per maand door
Amsterdam, steeds weer een richting bepalend vanaf
het punt waar ze vorige keer geëindigd waren. Een film
over vriendschap en rouw. Maar vooral ook over film.
Het uitgangspunt van Een dag in ’t jaar lijkt op dat
van Boyhood – het voorbijgaan van de tijd wordt ingezet als element in het maken van een film. Maar waar
dit bij Boyhood een verhaalelement is, gebruikte regisseur Margot Schaap dit gegeven meer om af te wijken
van een gangbaar systeem.
Schaap: “Het filmfinancieringssysteem in Neder
land werkt nu eenmaal zo dat als je geld aanvraagt, je
al heel veel moet vastleggen. Dat is logisch, want het
Filmfonds wil natuurlijk weten wat je gaat doen met
het geld dat je krijgt. Maar ik vind het jammer dat film
daardoor een weinig spontane kunstvorm is geworden. Ik merk dat als je met acteurs repeteert er dingen
ontstaan die je verrassen. Dat zijn juist de dingen die
je raken, maar ook de dingen die heel moeilijk van tevoren in een script te vatten zijn. Dus zo ontstond het
idee omstandigheden te creëren die de spontaniteit
weer mogelijk zouden maken. We verzonnen een strak
concept met duidelijke ingrediënten: onze acteurs, de
crew en een jaar lang elke derde zaterdag van de maand
een draaidag. Het moest een experiment worden: wat
ontstaat er dan?”

Rugzak

“Het verhaal ontstond uit de vorm. Al snel werd duidelijk dat de film dan moest gaan over twintigers, die
in een grote stad leven en beslissingen uitstellen. Ze
hebben het idee dat alles mogelijk is, terwijl dat in feite
natuurlijk een illusie is.”
Zo ontstonden Misha, Seb en Yvonne – drie mensen verbonden door het gemis van hun broer, vriend
en ex-geliefde Twan. “In de voorbereiding hebben we

vooral heel veel tijd besteed aan het uitwerken van de
personages. Ik heb met de acteurs afzonderlijk biografieën geschreven en ze geïnterviewd als personage.
Zo hebben we onderzocht wat interessante lijntjes in
hun geschiedenis of onderlinge verhoudingen konden
zijn voor het verhaal. Mijn idee was om dat allemaal te
verzamelen, hen die rugzak te geven en dan letterlijk en
figuurlijk op pad te gaan.”
“Na elke draaidag keek ik het materiaal terug en besprak ik vervolgens met dramaturg Johan Sonnenschein
hoe we op de interessante stukjes verder konden bouwen. Eigenlijk op dezelfde manier waarop we de locaties bepaalden: vanaf het punt waar we de vorige keer
geëindigd waren, besloten we welke richting we op
gingen lopen. Per maand keken we dus hoe het verder
ging.”

Openheid

Zo ontrolde zich een ongepland verhaal. “Van tevoren wist ik niet per se wat ik wilde vertellen. Dat vind
ik ook terug in de film en zie ik niet als iets negatiefs.
Volgens mij voel je dat de film in het begin zoekende
is en uiteindelijk op zijn plek valt, steeds gerichter
wordt.”
“Die intuïtieve manier van werken is belangrijk,
omdat je op die manier echt andere, authentiekere
scènes en films krijgt. Ook omdat je een film afsluit als
je van tevoren alles probeert te duiden. Het wordt dan
functioneel, je gaat dan heel doelbewust te werk.
“Ik zie heel vaak hele functionele films. Dat vind ik
jammer. Omdat het dan zo gesloten is dat ik als kijker
het gevoel krijg erbuiten te staan. Terwijl ik het veel
prettiger vind als er een soort openheid in een film zit.
Dan kan ik meedenken en ben ik dus ook medeplichtig.
Zo word ik als kijker onderdeel van de film, dan mag ik
meedoen.”

Cirkelbeweging

Een dag in ’t jaar ontleent zijn titel aan het gelijknamige gedicht van Herman Gorter, waarin hij een dag
beschrijft die staat voor een jaar. Het versnelde verstrijken van de tijd wordt zo een manier om het onopvallende dagelijkse verstrijken van de tijd voelbaar te
maken. Een markante overeenkomst met film in het
algemeen, een medium dat bij uitstek draait om tijd.
Het wegtikken ervan, de manipulatie ervan, in zoveel
beelden per seconde.
“Ik heb gekozen voor Canto ostinato als soundtrack.
Het is een improvisatiestuk, dus de muzikanten weten
nooit wat ze precies gaan spelen. Maar er zijn wel ingrediënten, patronen in de muziek. Afhankelijk van de
pianisten en hun dynamiek veranderen de herhalingen.
Dat past natuurlijk heel erg bij de manier waarop ook
wij hebben gewerkt. Maar wat ook goed past is dat er in
de Canto een soort cirkelbeweging zit, die verschuift. Je
weet niet precies wanneer of hoe, maar langzaam sluipt
er verandering in een zich steeds herhalend patroon.
Dat zit ook in de film, in die wandeling.”
“De constructie van de film zorgt ervoor dat je
als kijker moet gaan nadenken, wat het puur ervaren
natuurlijk in de weg kan zitten. Maar hoewel ik de
gedachtegang achter de film nu uitleg, hoop ik dat je
tijdens het kijken ervan er niet zo theoretisch over na
gaat denken. Ik hoop dat de kijker aan het begin van de
film de constructie ziet, maar deze gaandeweg uit het
oog verliest. En dat de personages het dan overnemen,
dat ze gaan leven.”

Een dag in ’t jaar NEDERLAND, 2015 | REGIE MARGOT
SCHAAP | 74 MINUTEN | MET MICHAEL BLOOS, VERA
KETELAARS, ANNE GEHRING | DISTRIBUTIE AMSTEL
FILM | TE ZIEN VANAF 27 AUGUSTUS 

10

DE FILMKRANT 
#379 SEPTEMBER 2015

TRAINWRECK

Amy Schumer

‘ECHT, JIJ OOK JOODS?
MAAR JE BENT ZO KNAP’

In korte tijd werd standup comédienne Amy
Schumer wereldberoemd, onder meer dankzij
Trainwreck. Schumer is in haar standupshows
wel scherper en grover dan ze in de film laat
DOOR SANDRA HEERMA VAN VOS
zien. 
Is Amy Schumer een racist? Guardian-journalist
Monica Heisey weet het niet zeker. Voor zo’n ‘scherp
observator van sociale normen’ heeft Schumer een
‘schokkend grote blinde vlek´ als het over ras gaat,
schreef Heisey afgelopen juni in een profiel over de

recente, razendsnelle opmars van de New Yorkse comédienne. Waarom die platte, misplaatste grappen
over Mexicanen, Latino’s en zwarten? En joden, moet
daar meteen aan worden toegevoegd. Schumers vader
is joods, en in het ‘Iers-katholieke mekka van Long
Island’ waar ze opgroeide, noemden de kinderen haar
‘Amy Jewmer’. Ook daar maakt ze grappen over: “Echt,
jij ook joods?” koert ze in haar stand-up show naar
iemand uit het publiek, “maar je bent zo knap, ik kan je
hoorntjes niet eens zien…”
In Inside Amy Schumer, een rond haar komische

alter-ego opgebouwd tv-programma op Comedy
Central – de hoogtepunten van de eerste drie seizoenen staan op YouTube, een vierde seizoen staat voor
komend voorjaar gepland – gaat het iets subtieler toe.
In de sketch ‘Generations’ probeert een getergde
docent een groepje bejaarde cursisten van hun racistische ideeën te genezen: deze meneer is géén Oriental,
want dat is een tapijt, en ja, deze zwarte meneer kan
zwemmen! In de sketch ‘Urban Fitters’ staat Schumer
zelf met haar mond vol tanden als ze het zwarte personeel in een kledingzaak niet uit elkaar kan houden.
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Zelfs in Trainwreck, haar eerste, zelf geschreven stervehikel in de bioscoop, durft ze het onderwerp ten
koste van haar eigen personage aan te snijden: als ‘Amy
Townsend’ tegen sportarts Aaron Conners (Bill Hader)
opschept over al haar zwarte vrienden, kan ze er niet
één uit haar telefoontje toveren.
In elk van ons schuilt een racist, wil de 34-jarige,
hoogblonde stoot met het kindergezichtje maar zeggen. We zitten allemaal vol vooroordelen en houden
ons sociale kringetje liefst zo veilig mogelijk. Schumers
missie is om taboes boven tafel te krijgen, ook en vooral
als het om seksisme en (on-)wenselijk vrouwengedrag
gaat. In haar stand-up tirades zet ze zichzelf neer als
een brutaal, bij vlagen vilein mens in kleine jurkjes die
te veel drinkt, met te veel mannen naar bed gaat en
abortus laat plegen als daar ongelukjes van komen. Een
vrouw die walgt van vriendinnen die zodra ze ‘hem’
gevonden hebben transformeren tot zedenpriesteres,
en van glossy’s die je vertellen dat je nooit dun/glad/
sexy genoeg bent. Schumer maakt grappen in de harde
stijl van Roseanne Barr en Sarah Silverman, met de
maatschappelijke lading van Chris Rock of Larry David
– maar als jonge blonde vrouw komt ze er minder
gemakkelijk mee weg.
Schumers humor heeft een duistere kern, vertelde
ze in interviews. Tot haar negende groeide haar familie
in welvaart op; dat veranderde toen het babymeubelbedrijf van haar vader failliet ging, hij met MS werd
gediagnosticeerd en haar ouders uit elkaar gingen, met
verhuizingen en het gevoel een buitenbeentje te zijn tot
gevolg. “Onze reactie op tragedies was om er grappen
over te maken. En ik ben altijd sterk en uitgesproken

geweest.” Schumers eretitels op high school waren
‘Class Clown’ en ‘Teacher’s Worst Nightmare’.
Als film- en comedyfan ging ze theater studeren
in Baltimore met de ambitie om een serieus actrice
te worden. Terug in New York leidde Schumer het
klassieke dubbelleven van elke beginnende acteur,
met horecabaantjes, audities en toneellessen, tot ze
in 2004 op goed geluk haar eerste stand-up optreden
gaf in de Gotham Comedy Club. Hoewel ze de jaren
erna als loodzwaar omschrijft, met lange, eenzame
tournees en veel ‘kei-, keihard falen’, leerde ze haar act
aan te scherpen tot ze nergens meer bang voor was. In
2007 werd ze vierde in de tv-talentenjacht Last Comic
Standing, en bereikte ze opeens een miljoenenpubliek.
Door de tv-roem maakte ze ook kennis met de keerzijde van het door mannen overheerste stand-up vak:
wrede, anonieme commentaren. ‘Haters’. “Tegen vriendinnen kan ik makkelijk roepen: ‘Negeren! Dat is een of
andere dertienjarige in een kelder!’ Maar je denkt toch:
misschien bèn ik lelijk. Misschien ben ik dik.’” Veel
vrouwen haakten af, aldus Schumer, temeer daar het
touren je kansen op een relatie niet bepaald vergrootte. Na een lompe grap over de verongelukte Jackassstuntman Ryan Dunn in een bijna ongemakkelijk brutaal optreden in The Roast of Charlie Sheen in 2011 kreeg
Schumer doodsbedreigingen, maar ook dat hield haar
niet tegen. Collega’s Tina Fey en Janeane Garofalo was
hetzelfde overkomen, zei ze. Twee jaar later kwam haar
‘droom’ van een eigen tv-programma uit.
Vergeleken met stand-up is Inside Amy Schumer
een vriendelijke speeltuin. Tietenbars, sexy selfies, de
porno-industrie, digibete moeders – het komt allemaal

voorbij, vaak ridicuul uitvergroot. Lena Dunham’s Girls
en de vrouwen uit Bridesmaids effenden het pad voor
dit soort humoristisch feminisme, waar vooral vrouwen zich graag mee vereenzelvigen.
Trainwreck is, ondanks schuttingtaal en geestige
bedscènes, veel braver: hier wordt het bandeloze gedrag
van de hoofdpersoon gekoppeld aan een slecht vaderlijk voorbeeld en een gebrek aan zelfvertrouwen. Als de
sportarts die ze moet interviewen van Amy blijkt te houden, rent ze eerst weg, om vervolgens haar leven te beteren. Apatow drong aan op een lichtere toets en een happy end, valt in de production notes te lezen, en Schumer
ging akkoord. Hollywood stelt zijn eigen regels.
Ook in haar mediagedrag is Schumer voorzichtiger
geworden. Kort nadat het Guardian-artikel met de racisme-vraag online verscheen postte ze een verklaring
op Twitter: ,”Ik ben een grappenmaker. […] Ik speel
soms een onwetende idioot. […] Geloof me. Ik ben geen
racist.” Later verontschuldigde ze zich alsnog: “Ik hoop
dat ik niemand gekwetst heb.”
“Ik dacht dat ik dat publieke afbranden zou kunnen
overslaan”, zei ze deze zomer in een openbaar interview
in New York. “Maar zo werkt het kennelijk. Ik ben opeens heel beroemd, dat is vreemd, nieuw, en dan word
je behandeld als een soort politicus en moet je opeens
een mening hebben over zaken als de doodstraf […]
Ik heb nu een verantwoordelijkheid.” Van het ‘domme
blanke meisje’ uit haar stand-up act neemt Schumer
nu afstand. In het echt drinkt ze heus niet zoveel, is ze
introvert, trouw en emotioneel. Ze kan zo een man in
bed krijgen, maar ze zoekt echte liefde.
Het klinkt bijna ouderwets.
5

Mannen zijn fastfood
Als een holbewoner dendert Amy Schu
mer in Trainwreck over de singlesmarkt.
Monogamie is voor watjes.
Hollywood heeft Amy Schumer waarschijnlijk harder nodig dan andersom. De comédienne kan haar grappen prima aan de man
brengen via haar Comedy Central-show:
ook zonder de hulp van Judd Apatow was ze
er wel gekomen. Maar de Amerikaanse
komedie en in het bijzonder het romkom-
genre ligt al jaren aan het infuus. Net als
Kristin Wiig en Melissa McCarthy vóór haar
laat Schumer in Trainwreck zien hoezeer dit
mannenbastion baat bij heeft bij een vrouwelijke blik.
Apatow hoorde Schumer op de radio en
viel direct voor haar rauwe maar ook kwetsbare humor. Ze schaamt zich er niet voor
zichzelf bloot te geven in uiterst persoonlijke
anekdotes. Hij spoorde Schumer aan een film
te schrijven waarmee ze dicht bij zichzelf kon
blijven, en gaf haar maar meteen de hoofdrol.
Het hoofdpersonage in Trainwreck heet zelfs
Amy, en is redactrice bij een vulgair mannenblad. Hier onderzoeken medewerkers of
sperma anders smaakt na het eten van knoflook en is een onderwerp als ‘You’re not gay,
she’s boring’ het toppunt van eruditie.
Amy heeft zich haar hele liefdesleven lang
de raad van haar vader in de oren geknoopt:
monogamie is niet realistisch. Dat pa er ver-

der een zooitje van heeft gemaakt, is voor
haar geen beletsel zich als een holbewoner
over de singles-markt te bewegen. Mannen
zijn er voor haar bevrediging. Voor er een
goed gesprek kan plaatsvinden heeft ze hen
alweer het bed uitgewerkt. Wanneer een date
met de verrassend beschaafde sportarts
Aaron (Bill Hader) leidt tot zijn verzoek om
een tweede afspraak is ze compleet in de
war: is hij wel normaal?
Is dat het hele uitgangspunt? Eigenlijk
wel. En het is genoeg. Omdat Schumer consequent de stereotypen van het genre om
draait, kan ze met het simpele gegeven moeiteloos een film vullen. Amy is de macho met
een flinke kras van binnen, terwijl Aaron de
verstandige monogamist is die comfortabel
in zijn vel zit. Schumer geeft hem een beste
vriend met wie hij eindeloos over tutzaken
kan kwebbelen (basketballer LeBron James),
terwijl zij het zelf moet zien te rooien zonder
echte vrienden en met een ernstig gemankeerde familie.
Als de invloed van Apatow zich al openbaart, dan is het via een gebrekkig inzicht om
niet-werkend materiaal te schrappen. Een
paar keer gaat de film onderuit in nodeloos
grove, uitgesponnen of absurde momenten.
Zo levert de onvermijdelijke breuk Aaron een
interventie van sportcommentatoren op die
zo ridicuul is dat je denkt dat het een droomsequentie betreft. Apatow en Schumer mogen

dan een keer venijnig uithalen naar Woody
Allen, ze zouden iets van zijn discipline in de
montagekamer kunnen gebruiken.
Dat gezegd: de film kan het verdragen
vanwege de solide basis van een intelligent
script en de fantastische chemie tussen
Hader en Schumer. Bill Hader was lang een
verre ster in het Apatow-universum, maar
toont hier een komische timing en een waardigheid die hem ver gaan brengen. En
Schumer is een verrukking, in zowel haar
meest extreme gedaantes als in kleine,

breekbare momenten. Dat het duo omringd
wordt met sterke bijrolacteurs is ook geen
straf. En wanneer kwam er voor het laatst
een film langs waarin zowel sporthaters als
sportfans aan hun trekken komen?
MARK VAN DEN TEMPEL

11111

Trainwreck VERENIGDE STATEN, 2015 | REGIE JUDD
APATOW | 122 MINUTEN | MET AMY SCHUMER, BILL
HADER, BRIE LARSON | DISTRIBUTIE UPI | TE ZIEN
VANAF 27 AUGUSTUS 

Highlights
September
2015

A Royal Night out

Programma 2015
Openingsgala
Film by the Sea

Literaire salon
Live interviews met onder meer
Adriaan van Dis, Dimitri Verhulst,
Jan Siebelink, K. Schippers,
Jaap Robben, Connie Palmen,
Saskia Noort, P.F. Thomese,
Esther Gerritsen, Joke van Leeuwen,
Gustaaf Peek

Monica Vitti & Marcello Mastroianni in La notte, 1961. © Sergio Strizzi

Beneluxpremière A Royal Night Out

Avant-premières
Youth, The High Sun, 45 Years,
Louder than Bombs, Sicario

Boekverfilmingen
Twaalf nieuwe boekverfilmingen
dingen mee naar de Dioraphte
Film- en Literatuuraward met onder
andere A Perfect Day, Los del Suelo,
Astragal, K.

Cinema Literair lezing

Special Import

Omega

Superworld, Krisha, Sivas,
The Wednesday Child

Tien films over manipulaties van
het geheugen, ingeleid door (neuro)
wetenschappers. Met Bas Haring,
Douwe Draaisma, Damiaan Denys,
Jos de Mul

Cinepremières

Schrijver David Foenkinos, presentator Christoph Buchwald en filmmaker Frans Weisz over de (on)mogelijkheden van boekverfilmingen

Nieuwe Franse films: Marguerite,
Une Enfance, Mon Roi, Fatima
Tentoonstelling

Michelangelo Antonioni

Il maestro del cinema moderno
Michelangelo Antonioni (1912-2007) is een
van de grootste ﬁlmvernieuwers van de
twintigste eeuw. Deze tentoonstelling en
het ﬁlmprogramma laten zien hoe
Antonioni de ﬁlmtaal voorgoed veranderde.
12 september 2015 t/m 17 januari 2016

45 Years (Andrew Haigh)

Allebei kregen ze de Zilveren Beer voor
Beste Acteerprestatie van het ﬁlmfestival
Berlijn, Charlotte Rampling en Tom
Courtenay. Hun vertolking van een oerBrits middle class-stel dat na 45 jaar
huwelijk in zwaar weer belandt, is dan ook
beklemmend realistisch.
Vanaf 24 september

Mūbii Japan – 90 jaar
Japanse cinema

Een programma over de geschiedenis van
de Japanse ﬁlm, van 1926 tot nu. Naast
klassiekers van grote namen als Yasujirō
Ozu en Akira Kurosawa zijn in EYE de ﬁlms
van de in Nederland nog onbekende
regisseur Mikio Naruse te zien.
25 september t/m 25 december 2015

Cinemini: met de
allerkleinsten naar de
bioscoop!

Slotfilm

Jongerenjury

Le Tout Nouveau Testament

Mustang, You’re ugly too, Partisan

Het beste van
Film by the Sea

Special import &
International Student Jury

Zondag 20 september worden
de hele dag de beste 50 films
van het festival nogmaals vertoond

Nahid, Dog Show, Mar

A Perfect Day

Mustang

Voor kinderen van 2 tot 6 jaar is er elke
zondagochtend ﬁlm en aansluitend spel
met licht en schaduw in kleine tenthuisjes.
Vanaf september, voor volledig
programma zie eyeﬁlm.nl/cinemini

Info & tickets eyeﬁlm.nl

line:
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Het volled
EYE FILMMUSEUM AMSTERDAM
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Knight of Cups

MALICKS HOLLYWOOD
Knight of Cups laat je door Los Angeles
zwerven: langs feesten, stripclubs en Death
Valley. Hollywood volgens Terrence Malick.
DOOR HUGO EMMERZAEL

Dit zou je nooit in een Terrence Malick-film verwachten: middenin Knight of Cups strandt scenarioschrijver
Rick (Christian Bale) in een stripclub in L.A., filmische
thuishaven van de verloren ziel. Dat zegt iets over de
richting die Malicks oeuvre is ingeslagen. Of het nou de
stichting van Jamestown, de Tweede Wereldoorlog of
Malicks eigen jeugd in het Texas van de jaren vijftig is,
Malick liet met zijn films altijd zien dat geschiedenis
een menselijke constructie is, met emoties en gevoelens als bouwsteen. In Knight of Cups zijn we in het heden beland, een onzekere ruimte en tijd waar je sneller
verdwaalt.
Malick levert met Knight of Cups een meer intro
spectieve, filosofische en fragmentarische ervaring dan
ooit tevoren, door zijn meanderende stijl nog meer de
boventoon te laten voeren. Traditionele continuïteit
maakt bijna volledig plaats voor Emmanuel Lubezki’s
lyrische camerawerk, geestverruimende muziek en een
poëtische voice-over van het verloren hoofdpersonage.
Dat laatste maakt de film bijzonder: Malick maakt als
geen ander cinema om te voelen en ervaren. Maar wat
hij deze keer uit je wil halen, is lastig te benoemen.

Na het feestje

Terug naar de stripclub. Het melancholische Ashtray
Wasp van de Britse muzikant Burial druipt uit de speakers. Ondertussen zit Rick met een drankje voor een
danseres. Zij lacht veel, hij nauwelijks. De nacht lijkt
zich gedurende dat ene nummer in een waas te voltrekken. De volgende scène speelt zich af in de volle zon
(misschien de volgende dag of de volgende week of de
volgende maand - tijd blijft hier een ongrijpbare factor) maar de muziek is nog steeds te horen. De nacht is
voorbij, maar Rick leeft nog steeds in de schemering.
Burial maakt elektronische muziek voor dwalers.
Zijn melodieuze beats zijn niet bedoeld voor een feestje
in een plaatselijk technohol, maar voor de momenten
daarna, wanneer je alleen met je gedachten over donkere straten slentert. Burials muziek verlicht niet maar
verduistert, zodat je alleen maar in jezelf kan keren.
Dat juist een van zijn nummers in de nieuwe Malick zit,
zegt ook iets over wat je van deze film kan verwachten.
Knight of Cups is een film voor dwalers waarin Malick
laat zien hoe het is om de weg kwijt te zijn.

Hemelse stad

Rick is een scenarioschrijver, maar schrijven zien
we hem nooit. In plaats daarvan beweegt hij zich

schijnbaar onaangedaan door de dagen als lid van de
Hollywood elite. Lichamelijk is hij aanwezig bij feestjes
van Antonio Banderas, afspraken met Hollywood agenten en stoeipartijen met modellen in hotelkamers, maar
zijn geest is meestal ergens anders. Heeft hij een doel
in zijn leven? Rick lijkt het antwoord op die vraag – of
überhaupt de formulering van die vraag – allang verloren te zijn.
Malick spiegelt Ricks verhaal aan John Bunyans oertekst over dwalers, The Pilgrim’s Progress. In Bunyans
christelijke allegorie uit de zeventiende eeuw leert
hoofdpersonage Christian tijdens zijn tochten van
personages met functionele namen als ‘de hoopvolle’
en ‘de trouwe’ hoe hij zijn tocht naar een hemelse stad
voort kan zetten. Rick ontmoet zulke mensen nooit.
Hij ontmoet wel zijn ontspoorde broer, zijn aftakelende
vader en veel vrouwen die zijn leven ingewikkelder maken. Natalie Portman en Cate Blanchett spelen samen
met een scala aan andere actrices vrouwen die Ricks
leven invulling lijken te geven, maar één voor één raakt
hij ze steeds weer kwijt. Ze worden deel van het verleden dat Rick niet onder ogen kan zien.

Plek zonder wegen

We zien het verleden als iets wat achter ons ligt, als
iets wat we gepasseerd zijn, terwijl de toekomst voor
ons ligt, als een pad dat we kunnen bewandelen. Dat
is alleen maar een conventie. Malick lijkt voor Knight
of Cups inspiratie te hebben geput uit de taal van de
Indiaanse Aymara, die het verleden zien als iets wat
juist voor je ligt. De toekomst – het onzekere – ligt
achter je en kruipt langzaam over je rug totdat het op
zijn tijd ook weer verleden wordt. Voor Rick is er geen
duidelijk pad naar de toekomst. Daarom zien we Bale in
Knight of Cups meerdere malen door Death Valley slenteren. Een plek zonder wegen. Hier is hij alleen met de
natuur. Wij lopen in het donker met hem mee, terwijl
de toekomst langzaam over onze rug kruipt.
Knight of Cups 111123 VERENIGDE STATEN,
2015 | REGIE TERRENCE MALICK | 118 MINUTEN | MET
NATALIE PORTMAN, CHRISTIAN BALE, JOE MANGA
NIELLO , CATE BLANCHETT | DISTRIBUTIE PARADISO
FILMS | TE ZIEN VANAF 17 SEPTEMBER 
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Jacques Audiard over Dheepan

DE MAN DIE NIET WIST HOE HIJ OVER ZIJN
Twee volwassenen en twee kinderen die elkaar
nog nooit gezien hebben, worden een gezin en
krijgen asiel in Frankrijk. In een Parijse buiten
wijk moeten ze overleven tussen de heersende
drugsbendes. Jacques Audiard won er in Cannes
DOOR RONALD ROVERS
de Gouden Palm mee.
De sfeer in het gehuurde penthouse waar Jacques
Audiard (1952) in Cannes acte de présence geeft wordt
een beetje ongemakkelijk. Zijn wij nou gek of is hij het?
Hadden we gisteren niet allemaal Dheepan gezien, over
een fake Tamilgezin dat uit Sri Lanka vlucht en asiel
krijgt in Frankrijk? Dat in een buitenwijk van Parijs terechtkomt, waar legertjes drugsdealers hele flatgebouwen beheren en drive-by shootings over de hoofden van
spelende kinderen het straatbeeld bepalen?
Nu problemen rond vluchtelingenstromen wereldwijd naar een kookpunt gaan en overheden bij de aanpak daarvan uitblinken in kortzichtigheid, had Audiard
geen actueler onderwerp kunnen kiezen.
Toch?
Fout.
“Het is een film over een gezin”, zegt Audiard. “Niet
over de toestand in Frankrijk, niet over de toestand in
de wereld. Het gaat over vier mensen die doen alsof ze
een gezin zijn omdat ze asiel willen, en dan een echt
gezin worden, omdat ze door de dagelijkse routines van
een gezin gaan. Het is geen film over assimilatie. Het is
geen documentaire.”
Dat had ook niemand gezegd.

Op een bepaalde manier had hij natuurlijk gelijk. Un
héros très discret (1996), over een zoon van collaborateurs die zich met succes voordoet als een voormalige
verzetsman, is ook geen aanklacht aan het adres van
Fransen die zich na de Tweede Wereldoorlog veel beter
hadden voorgedaan dan ze zich onder de nazi-bezetting hadden gedragen. De battre mon coeur s’est
arrêté (2005), over een crimineel die concertpianist
wil worden, is geen film over vastgoedcriminaliteit. En
Un prophèt (2009) geen film over de problemen van
Arabische immigranten. Ook al zijn ze dat allemaal
wel. Het zijn films die niet over het decor gaan waarin
ze zich afspelen maar die tegelijk niet zonder dat decor
verteld kunnen worden.

Weerzin

Maar Audiards weerzin om de politiek dimensie van de
film te benoemen, doet ook denken aan de weerzin van
politici om zichzelf ideologisch te noemen. Alsof het
vieze woorden zijn. “Het hele verhaal over Sri Lanka
en vluchtelingenstromen naar het Westen en die gewelddadige wijken waarin immigranten in Frankrijk terechtkomen als ze dan eindelijk wel het land in mogen,
is slechts decor. In essentie is het een liefdesverhaal.”
Dan heeft hij wel een extreem decor gekozen voor dat
liefdesverhaal, merken we op.
Hij verontschuldigt zich. Nog maar een week geleden zat hij in de montage. Tijd om na te denken en zijn
ideeën over de film te formuleren is er nog niet geweest.
In plaats daarvan denkt hij nu na. Naast Audiard op

FILMKRANT.LIVE VERZORGT IN SEPTEMBER EEN INTRODUCTIE BIJ
16.30 UUR | DOOR BAREND DE VOOGD

Dheepan | FILMSCHUUR HAARLEM, 5 SEPTEMBER

de bank zit Noé Debré, de jonge, opkomende scenarioschrijver die samen met Audiards min of meer vaste
schrijver Thomas Bidegain een paar jaar aan Dheepan
heeft gewerkt. Hij zegt nog even niets.
Audiard heeft een gedachte gevonden. “Het liefdesverhaal tussen Dheepan en Yalini wordt een metafoor
voor al die dingen die je doet om je aan te passen. Nee,
geen metafoor, ik bedoel een parallel. Tussen de verhouding die ze als immigrant met hun nieuwe land
hebben en die ze als zogenaamde man en vrouw met
elkaar hebben. Ze laten zich van hun beste kant zien,
doen moeite om de ander te overtuigen, vertellen soms
een leugentje om verder te komen en de vrede te bewaren. Dus als Dheepan uiteindelijk de no-fire-zone
verlaat, het gebied dat hij zelf gemarkeerd heeft om
de drugsdealers weg te houden, richt hij zich eigenlijk net zoveel tot zijn vrouw als tot de criminelen en
het geweld in de buurt. Een andere manier om haar te
bereiken kent hij niet. We hadden de film ook kunnen
noemen, De Man Die Niet Wist Hoe Hij Over Liefde
Moest Praten.”

Vilein

Het gaat te ver om zijn films karakterstudies te noemen. Daarvoor leunen ze teveel op melodrama waarin
de personages gestuurd worden door de omstandigheden. Tegelijk zijn het films die in eerste en laatste
instantie altijd over die personages gaan. Je hoeft geen
fan te zijn om te zien dat Audiard bedreven is in die
combinatie van spektakel en psychologie. Hij is daarom ook wel 'ns de Franse Scorsese genoemd. Bij uitstek
geschikt dus ook om het in de VS te proberen, zoals
zoveel andere Franse filmmakers. Audiard had zichzelf
met De battre mon coeur s’est arrêté al slim in de kijker
gespeeld bij Amerikanen, want dat was een remake ge-
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ANTONIONI
Mark Cousins (The Story of Film, A Story
of Children and Film) schrijft voor de
Filmkrant over film- en beeldassociaties.
Deze maand: Il deserto rosso van Michel
angelo Antonioni.
Aangezien er deze maand een groot programma
rondom de Italiaanse cineast Michelangelo
Antonioni op stapel staat, wilde ik graag iets
over dit beeld schrijven. Het komt uit Il deserto
rosso, de film die hij in 1964 maakte. De film
gaat over een vrouw, Giuliana, gespeeld door
Monica Vitti. Ze zit mentaal in de knoop. De film
lijkt haar op de divan te willen leggen.

JACQUES AUDIARD

N FILM MOEST PRATEN
weest van James Tobacks Fingers (1978), een belangrijke film in New Hollywood, de Amerikaanse New Wave
uit de jaren zeventig.
Maar Audiard is een echte filmmaker. Hij begrijpt
het gewicht van beelden, bleek in een interview uit
2012 naar aanleiding van De rouille et d’os. “Als je de
deur van een boksclub in Brooklyn opendoet, weet
je wat je daarachter gaat vinden. Dat heb je namelijk
al 200 keer gezien, in 200 films. Als je die deur op
Antibes opendoet, is alles nieuw.” Hij blijft dus lekker
in Europa. Ook omdat hij het Engels niet goed beheerst.
Dat weerhoudt hem er niet van om de tolk vilein te
corrigeren als ze één keer een woord niet helemaal goed
vertaalt. “Het is lastig, die technische termen”, lacht ze
verontschuldigend. “Het is je vak”, zegt hij.

Ironie

Dheepan pas perfect in het rijtje films dat Audiard heeft
gemaakt – slechts zeven in 21 jaar, dus hij neemt de tijd
– omdat ze zonder uitzondering gaan over mensen die
zichzelf opnieuw moeten uitvinden om te overleven.
“Het verleden trekt je alleen maar naar beneden”, zegt
het hoofdpersonage in Un héros très discret. Het zou het
motto voor al z’n films kunnen zijn.
Tegelijk was het een nieuw artistiek avontuur, vertelt de 27-jarige Debré, die tot dan keurig had zitten
wachten tot hem iets werd gevraagd. “Het is de grote
ironie van de Franse film dat je de mensen die je elke
dag op straat ziet, niet in die films terugziet. Zoals de
man die je bloemen probeert te verkopen als je op een
terras zit. Hem in een Franse genrefilm stoppen met
gewelddadige scènes, zou iets nieuws en spannends
opleveren. In die zin wilden we een nieuwe taal vinden, nieuwe beelden die die nieuwe werkelijkheid van
Frankrijk zouden laten zien.”

Dat betekende een hoofdrol voor de onbekende Sri
Lankaan Jesuthasan Antonythasan (1967). Geen acteur
trouwens, maar een schrijver. Of hij net als alle andere
acteurs door hun rollen bij Audiard zal doorbreken –
behalve Cottilard, die was al bekend – valt te betwijfelen. Daarvoor is hij misschien te vreemd. Exotisch, zegt
Audiard.
In die zin hebben we toch een politieke film gemaakt, zegt hij. “De castingindustrie in Frankrijk voelt
als een belemmering. Ik wil de boel opengooien. Ik wil
nieuwe gezichten zien, nieuwe manieren van praten.
Nieuwe huidskleuren. De Franse film kijkt teveel in de
spiegel en is eigenlijk een beetje narcistisch geworden.
Zeven miljoen euro investeren in een stel onbekende
acteurs en dan zo’n verhaal vertellen is op zichzelf een
politieke daad. Net zoals 15 miljoen investeren in Un
prophète en dan een onbekende acteur in Cinemascope
laten zien een politieke daad was.”
Zo. Dat was eruit. De gedachte was geformuleerd.
We nemen afscheid en Audiard blijft achter met Debré
en de tolk. “Ik was blij met jullie vragen”, zegt hij als we
de kamer uitlopen.
De volgende dag won Audiard de Gouden Palm. Na
afloop vertelde hij aan journalisten dat het goed was
om eindelijk het nieuwe Frankrijk in films te kunnen
laten zien. Dat je eindelijk het verhaal zag achter die
onbekende man die je op terrassen bloemen probeert te
verkopen. En dat het goed zou zijn als Dheepan iets aan
zijn positie zou verbeteren.
Dheepan 11111 FRANKRIJK, 2015 | REGIE JACQUES
AUDIARD | 115 MINUTEN | MET JESUTHASAN ANTONY
THASAN, KALIEASWARI SRINIVASAN, CLAUDINE VINA
SITHAMBY | DISTRIBUTIE LUMIÈRE | TE ZIEN VANAF 3
SEPTEMBER 

Dit beeld vertelt je dat op een of andere
manier al, toch? Antonioni’s vorige films waren
in zwart-wit. Hier zorgen de kleuren ervoor dat
onze ogen over het doek bewegen: de tabakstinten van de rook die uit de fabrieksschoorstenen puft, het groen van haar jas, het gele
bord waar Acido Nitrico op staat – salpeterzuur.
Haar kastanjebruine haren weerspiegelen de
rookpluimen. De vervuiling weerkaatst haar
ziekte. Als je deze foto ondersteboven zou leggen, dan zie je hetzelfde. Salpeterzuur. Iets wat
brandt, uitbrandt, giftig.

Dit beeld achtervolgt me. Ik denk dat het
haar vluchtige verschijning is, het feit dat ze
niet belicht is, dat dit moment in een flits voorbij zal zijn, dat ze onderin het beeld staat. En
dan is er haar schoonheid, natuurlijk, en die
groene jas, die ons misschien doet denken aan
Tippi Hedren in Alfred Hitchcocks films The
Birds (1963) of Marnie die in hetzelfde jaar uitkwam. Marnie analyseert z’n hoofdpersonage
ook. En gebruikt kleur en achtergronden om
Marnie los te weken van de wereld, op dezelfde
manier waarop Giuliana van de wereld afgescheiden is. Beide vrouwen dissociëren. Beiden
zijn producten van symbolistische geesten.
Antonioni en Hitchcock zijn als de Franse schilder Puvis de Chavannes.
Wat is de afstand tussen Giuliana’s hoofd en
de rook in dit beeld? Minstens honderd meter.
En toch laat de lange lens het eruit zien alsof ze
op hetzelfde plan staan. Ze zijn op dezelfde
manier (ver)giftig(d). Het licht in de lucht is
wonderschoon, maar Vitti draait zich ervan
weg, naar binnen, naar haar eigen melancholie.
MARK COUSINS
TWITTER @MARKCOUSINSFILM
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Lisandro Alonso over Jauja

‘IEMAND VERDWIJNT.
MAAR WAAR IS ZE DAN?’
Een meisje verdwijnt. Haar vader gaat op zoek.
In Jauja van artfilmlieveling Lisandro Alonso is
het niet ingewikkelder dan dat. Behalve dat de
vader wordt gespeeld door oerspoorzoeker
Viggo Mortensen. Dat maakt het allemaal net
DOOR DANA LINSSEN
een beetje anders.
Jauja. Dat is een even mythisch als artificieel land. Het
betekent Nooitland, maar draagt de hoop van Ooitland
in zich. Het paradijs op aarde. De plek die de Spanjaar
den aan de zestiende-eeuwse ontdekkingsreizigers beloofden die op weg gingen om Zuid-Amerika te koloniseren.
Het is ook de titel van de nieuwe film van arthouselieveling Lisandro Alonso (La libertad, Los muertos,
Liverpool), een film die anders is dan zijn vorige werk.
En toch weer niet “omdat hij gewoon weer ontstond
door in mijn auto een stuk te gaan rijden en het landschap tot me te laten spreken en het verhaal te laten
vertellen”.

Verdwenen

De kiem van het verhaal, vertelde Alonso twee jaar
geleden in Cannes, was de moord op filmcritici Nika
Bohinc en Alexis Tioseco in 2009. “Op een ochtend
krijg je een mailtje dat er twee vrienden van je vermoord zijn in de Filippijnen. Je zet je computer aan en
dat is het dan. Dat heeft me aan het denken gezet. Over
dat dat schijnbaar de manier is waarop je dat soort
nieuws krijgt. En dat haar ouders het eerste vliegtuig
moesten nemen om hun dochter te identificeren. En

hoe je je dan voelt, als vreemdeling in een vreemd land.
En wat het betekent, dat iemand er eerst is, en dan verdwenen.”
Met die ideeën in zijn achterhoofd begon Alonso samen met dichter Fabian Casas en later ook acteur Viggo
Mortensen te schrijven. Het is de eerste keer dat hij met
een coscenarist werkte en een wereldster in de hoofdrol
castte. “Viggo was heel belangrijk voor deze film. Hij
schreef mee, speelt de hoofdrol, is bij de film betrokken
als producent en heeft samen met gitarist Buckethead
de muziek verzorgd.”
Jauja vertelt het verhaal van een negentiende-eeuwse Deense legerkapitein (Mortensen) die zijn dochter
kwijtraakt in Patagonië. Is ze weggelopen, geschaakt,
ontvoerd, zomaar zonder reden verdwenen? We volgen
Mortensen door de steeds surreëler wordende landschappen, die dankzij de camera en kleurbewerking
van Aki Kaurismäki’s vaste cameraman Timo Salminen
gevangen zijn in ouderwets aandoende verzadigde
kleurenbeelden op ‘academy-formaat’ (beeldformaat
4:3) met afgeronde hoeken. Alsof je naar viewmasterplaatjes zit te kijken.
Alonso: “Ik vind het intrigerend dat dit formaat
overal ter wereld door filmmakers is herontdekt [Wes
Anderson in The Grand Budapest Hotel, Pawel
Pawlikowski in Ida]. Misschien is er een nieuw bewustzijn dat het formaat ook iets wezenlijks zegt over het
verhaal dat je wilt vertellen. En niet alleen maar een
gimmick. Dat stijl iets essentiëlers is.”

Interstellar

Op een gegeven moment realiseert kapitein Dinesen
zich dat hij zijn dochter niet meer terug zal zien. Vanaf
dat moment gaat de film geruisloos een andere dimensie binnen. Is het een nachtmerrie of een droom,
een vagevuur? Het landschap wordt kaler, Dinesen
ontmoet een mysterieuze vrouw in een grot die zowel
zijn overleden echtgenote als zijn dochter kan zijn.
Tijd en ruimte nemen een loopje met hem. Alonso: “Ik
weet zelf ook niet precies wat daar gebeurt. Althans,
misschien weet ik het wel, maar misschien wil ik het
niet vertellen. Nog niet. Het kan allemaal waar zijn. Die
vrouw kan zijn dochter zijn. En haar moeder. En allebei.
Er komt een element van tijdreizen aan te pas. Maar ik
kan het niet precies vastpinnen. Ik wil dat niet.”
Precies dat deel van de film zal Viggo Mortensen later bij de Amerikaanse première van de film gebruiken
om te beweren dat Jauja in feite een ‘basic’ versie is van
Christopher Nolans megagebudgetteerde tijdreisfilm
Interstellar. Een vader gaat op zoek naar zijn dochter en
moet daarvoor de wetten van tijd en ruimte overwinnen.
Het geeft een verfrissende kijk op de film. Voordat
we ons verliezen in mystiek en mysterie kunnen we
Jauja ook gewoon zien als de film die, zonder wetenschap, maar direct sprekend tot het hart, Christopher
Nolan het nakijken gaf.
Jauja ARGENTINIË/DENEMARKEN/NEDERLAND, 2014 |
REGIE LISANDRO ALONSO | MET VIGGO MORTENSEN |
109 MINUTEN | DISTRIBUTIE EYE | IN HET KADER VAN
PREVIOUSLY UNRELEASED TE ZIEN VANAF 27 AUGUSTUS
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MONICA VITTI EN MARCELLO MASTROIANN I IN LA NOTTE,
1961 (© SERGIO STRIZZI)

Michelangelo
Antonioni –
Il maestro del
cinema
moderno
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Crash Course
Michelangelo
Antonioni

Michelangelo Antonioni

Hoe voelt de hitte in zwart-wit? In de warmste
week van het jaar verzamelde zich afgelopen
zomer een groep jonge filmwetenschappers en
–schrijvers op de redactie voor een Crash Course
Michelangelo Antonioni. Als voorbereiding op tentoonstelling en retrospectief in EYE keken we een
week lang films, spraken we over de relevantie
van Antonioni’s werk voor de cinema en filmliefhebber, en dachten we na over manieren om bruggen te bouwen van de lege pleinen van Ferrara,
de vergiftigde Po-vlakte en het in brand staande
Amerika uit zijn films, naar het Amsterdam, het
Nederland en de wereld van nu. Zit er immers niet
iets tijdloos in dat gevoel van vervreemding en
onthechting dat zijn films oproepen? We ervoeren
hoe visionair en ‘uncanny’ dat was. We voelden
de koelte van zwart-wit, terwijl ventilatoren filmbeelden op ons netvlies bliezen. En ’s avonds
slenterden we loom als Monica Vitti de nacht in.
Een selectie uit het resultaat van die workshop is
te lezen in de artikelen van deze speciale bijlage
die de Filmkrant voor ‘Michelangelo Antonioni –
Il maestro del cinema moderno’ heeft gemaakt.
Door een nieuwe generatie schrijvers aan het
woord te laten hopen we de continuïteit van
Antonioni’s werk recht te doen. Op filmkrant.nl is
het volledige overzicht te vinden en zijn speciaal
geschreven artikelen uit het Filmkrant-archief
verzameld.



Dana Linssen

Ronald Rovers

DE MAN DIE
DE FILMKUNST
BEVRIJDDE
De Italiaanse filmvernieuwer
Michelangelo Antonioni is bekend van
zijn wolken, zijn pleinen, zijn mist en zijn
woestijnen. En van muze Monica Vitti.
Hij staat het hele najaar centraal in een
tentoonstelling en retrospectief in EYE.
door Jaap Guldemond

EYE presenteert van 12 september 2015 t/m 17 januari 2016
Michelangelo Antonioni – Il maestro del cinema moderno, een
tentoonstelling rond een van de grootste filmvernieuwers van de
afgelopen eeuw. De tentoonstelling laat zien hoe Antonioni (1912
– 2007) de filmgrammatica vernieuwde door vanuit het beeld te
denken en minder vanuit het verhaal. “De man die de film bevrijdde”, aldus Martin Scorsese in een artikel dat hij in 2007 bij de dood
van Antonioni in de New York Times schreef. In dit artikel belijdt
Scorsese zijn geloof in de films van Antonioni die voor hem een
openbaring waren. Hij schrijft dat Antonioni beelden creëerde die
hij “nog nooit gezien had”, “zo precies van compositie, uitdrukkingskracht en accenten.”
Elke vierkante centimeter van het beeld

LA NOTTE (© SERGIO STRIZZI)

Michelangelo Antononioni was dan ook een van de eerste speelfilmauteurs die het durfde om de vertelling meer en meer los te
laten ten faveure van het beeld. Film was immers, na een experimentele beginperiode in de stille film (circa 1895 – 1917) waar met
alle mogelijke filmische vormen en structuren geëxperimenteerd
werd, allengs ‘verfilmde’ literatuur geworden. Hollywood bepaalde
de wetten van de cinema en datzelfde Hollywood besliste dat het
verhaal leidend was (en vaak nog steeds is). Antonioni tartte deze
wetten door bijvoorbeeld in L’avventura uit 1960, een van zijn belangrijkste films, de hoofdpersoon na twintig minuten uit het verhaal
te
te laten verdwijnen zonder in het vervolg van de film hierop terug
zijn
tijdens
werd
film
De
geven.
te
ng
verklari
een
r
komen, of hiervoo
première in Cannes door het publiek uitgejouwd en weggehoond.
Gelukkig voor Antonioni en voor de velen die aan zijn werk schatplichtig zouden zijn, zag een aantal collega-regisseurs wel het unieke karakter en belang van de film, en startte een steunactie voor de
film die Antonioni uiteindelijk nog een Speciale Juryprijs opleverde.
“L’avventura gave me one of the most profound shocks I’ve ever
,
had at the movies, greater than A bout de souffle (Jean-Luc Godard
mesme
was
I
…)
1960) or Hiroshima, mon amour (Resnais, 1959) (
rized by L’avventura and by Antonioni’s subsequent films, and it was
the fact that they were unresolved in any conventional sense that
kept drawing me back”, schrijft Scorsese in hetzelfde artikel.
Kenmerkend voor Antonioni’s stijl zijn de uitgekiende mise-en-scène en zijn prachtige gekadreerde shots. In deze herken je moeite-
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loos de beeldende kracht en meesterschap van de maker die zich
ook sterk door beeldende kunst en andere vormen van cultuur liet
inspireren. Bijzonder aan Antonioni is echter vooral dat hij deze
krachtige beelden niet als puur esthetisch genot gevende beelden
inzet, maar dat hij deze beelden heel precies ‘componeert’ om
uitdrukking te geven aan datgene wat hij de kijker wil vertellen,
wil overbrengen. Geen ‘Schönfilmerei’, maar beelden die zelf de
inhoud zijn. Geen verfilmde literatuur dus, maar film in zijn meest
pure vorm van uitdrukking. “Elke vierkante centimeter van het
beeld is essentieel”, aldus Antonioni zelf.
Trilogie van het moderne leven

L’avventura (1960) vormt tezamen met La notte (1961) en L’éclisse
(1962) een ‘trilogie van het moderne leven’. In deze films schetst
Antonioni een prachtig, maar tegelijkertijd ontluisterend beeld van
het onvermogen van de ‘moderne mens’ om zich tot de ander te
verhouden, om contact te leggen. De personages in deze films
draaien om elkaar heen, praten en feesten, zonder echt tot elkaar
door te dringen. Of zonder daar echt moeite voor te doen, druk
als ze het hebben met hun eigen besognes. Het zijn films die een
– nog steeds actueel – beeld geven van vervreemding, verveling,
eenzaamheid en het onvermogen tot communicatie.
Maar ook in zijn werk voorafgaand aan- en volgend op zijn trilogie
weet Antonioni op een bijzondere wijze vorm te geven aan vergelijkbare thema’s. In zijn eerste speelfilm Cronaca di un amore
uit 1950 toont Antonioni de morele dilemma’s van een ongelukkig
’
getrouwde vrouw die ervoor gekozen heeft om ‘hogerop te trouwen
s
enigszin
Een
fde.
jeugdlie
vroege
maar wiens hart uitgaat naar een
vergelijkbare thematiek doet zich voor in La signora senza camelie
uit 1953. In beide vroege films is het vooral de morele druk van de
maatschappij die zich laat gelden, terwijl het in de trilogie van het
‘moderne leven’ de personages zelf zijn die niet weten hoe met dergelijke morele dilemma’s om te gaan en ervoor weg vluchten.

Ontluikende jeugdcultuur

ni
Midden jaren zestig, na voltooiing van zijn trilogie, maakt Antonio
h
onistisc
perfecti
Als
(1964).
rosso
deserto
zijn eerste kleurenfilm Il
te
bij
bomen
en
den
grasvel
om
zover
hierbij
ni
stilist ging Antonio
schilderen om de intensiteit van de kleuren in de film te verdiepen.
De film is gesitueerd in het nevelige, industriële landschap van de
Po-vlakte en schildert een bijna apocalyptisch beeld van een maatschappij die op alle mogelijke manieren op zijn einde loopt. Zware
vervuiling en ongebreidelde industrialisatie leidt tot een zowel
fysiek als geestelijk verstikkend klimaat. Na het voltooien van deze
film vlucht Antonioni letterlijk en figuurlijk weg uit dit verstikkende
klimaat en vertrekt naar Londen om daar gegrepen te worden door
een ontluikende jeugdcultuur die hij vastlegt in Blow-Up (1966). Dit
grote publiekssucces levert hem een Oscar voor Beste Regisseur
op en brengt hem vier jaar later naar Amerika om daar Zabriskie
Point (1970) op te nemen. Ook hier is Antonioni gegrepen door
een zich uitbundig manifesterende jeugdcultuur. De fysieke aanwezigheid van de woestijn in Zabriskie Point gebruikt Antonioni om
overweldigende beelden te componeren die de geestelijke ruimte
van de personages tot uitdrukking brengen, terwijl op de soundtrack muziek van de Rolling Stones en Pink Floyd klinkt. Met zijn
magistrale eindsequentie van Zabriskie Point en het beroemde zeven minuten durende shot uit Professione: reporter (1975), leek het
alsof Antonioni “met elke film nieuwe mogelijkheden verkende en
benutte”, aldus Scorsese.
Jaap Guldemond is Director of Exhibitions
van EYE en samen met Dominique Païni curator van de Antonioni-tentoonstelling in EYE
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De onzekere toekomst van de stad

‘WE ZIEN ELKAAR MORGEN, EN
OVERMORGEN, EN DE DAG ERNA
Karakteristiek beeld bij Antonioni: een
personage overschaduwd door enorme
gebouwen. Is er veel veranderd in de
manier waarop wij vandaag de dag de
door Inez de Coo
stad beleven?

soberheid en abstractie. Antonioni wilde met die stijl vooral de vervreemding van de moderne mens weergeven, het gevolg van nieuwe emotionele, seksuele en arbeidsverhoudingen die de wereld
rd
aan het veranderen waren. Dat Lidia zich steeds verder verwijde
mere
voelt van haar echtgenoot, zie je terug in de steeds moeiza
relatie met haar leefomgeving.
Naïef

De films van Antonioni zijn de afgelopen decennia uit de mode
geraakt, maar met de expositie Michelangelo Antonioni – Il maestro del cinema moderno en het retrospectief in EYE lijkt daar een
kentering in te komen. De reden is misschien te vinden in een hernieuwde interesse in het modernisme; vooral in hoe de stroming
In
radicaal de gevestigde manier van denken durfde om te gooien.
in
Akker
den
van
Robin
en
len
Vermeu
us
Timothe
2010 werd door
Journal of Aesthetics and Culture de theorie gelanceerd die zij het
metamodernisme noemen. Ze opperden dat het modernisme opnieuw relevant is omdat mensen genoeg hebben van de ironie en
pastiche die de afgelopen veertig jaar het culturele discours domit’
neerden. In plaats daarvan stellen zij een ‘geïnformeerde naïvitei
rale
neolibe
op
blik
kritische
een
die
denken
van
voor: een manier
en
invloeden combineert met een interesse in mythes, authenticiteit
naals
vaak
engagement. Een dergelijke denkwijze werd voorheen
ïef ervaren maar door de financiële crisis van 2008 is een wantrou
ieven
alternat
naar
ht
zoektoc
wen in de status quo ontstaan dat de
heeft aangewakkerd.
In plaats van denken dat het heden een eindeloze herhaling is van
het verleden waar niets meer aan veranderd kan worden, is de tijd
weer rijp voor een voorzichtig hoopvolle beschouwing van een andere toekomst. Deze ogenschijnlijk paradoxale maar fascinerende
iscombinatie van argwaan en optimisme, inherent aan het modern
ni.
Antonio
van
werk
me, vinden we ook terug in het

Wie ooit een dag door Amsterdam heeft gelopen weet hoe het is
om in de omgeving van bouwputten te leven. De stad, zoals alle
steden, is continu in verandering. Het is moeilijk om je ergens zeker
over te voelen op zo’n grillig, urbaan terrein. Zo ervaren de hoofdpersonen van de films van Michelangelo Antonioni hun leefomgeving ook: als een wereld die constant in verandering is en waar ze
nauwelijks grip op hebben. Al tijdens de openingstitels van La notte
uit 1961 zitten we in de lift van een moderne nieuwe flat en kijken
we uit over een landschap van wolkenkrabbers en bouwputten. Wat
er,
wil Antonioni zeggen over de relatie tussen mens en stad? En is
verveel
,
maakte
vergeleken met de jaren zestig, toen hij zijn films
anderd in onze beleving van de stad?
Zwerftocht

Wanneer Lidia (Jeanne Moreau) in La notte door de stad begint te dolen voelen we de eenzaamheid en wanhoop van haar
queeste. Ze begeeft zich op een zoektocht naar betekenis en
samenhang die je kunt vergelijken met de zwerftochten van Guy
Debords Situationisten in de jaren zestig, die bedoeld waren om
de vervreemding van de moderne mens tegen te gaan. Op allerlei
temanieren probeert Lidia contact te maken met de mensen die ze
een
tracht
ze
,
mannen
e
lachend
schater
naar
ht
glimlac
Ze
t.
genkom
huilend meisje te troosten en ze probeert een straatgevecht te stoppen. Geen van deze interacties brengt de connectie die ze zoekt.
Antonioni wil ons laten ervaren hoe het is om te leven in de snel
veranderende wereld van zijn tijd. Om die reden wordt hij vaak
beschouwd als de eerste modernistische filmmaker. Rijkelijk laat,
n
kun je denken, omdat het modernisme in andere kunststrominge
Maar
nam.
g
al rond het begin van de twintigste eeuw een aanvan
film bestond toen nog maar net. De nieuwe kunst moest even op
gang komen. Het modernisme in de film wordt begin jaren zestig
onder andere gekenmerkt door een nadruk op beeld in plaats van
verhaal, een fragmentatie van die beelden en een zoektocht naar

Wapenwedloop

Bij de constante vooruitgang hoorde de afgelopen halve eeuw
soms ook de dreiging van oorlog. Zo ook in La notte. Tijdens haar
zwerftocht door de stad hoort Lidia het lawaai van straaljagers. Kort
rdaarna wordt de rust verstoord door een luchtalarm. Haar omzwe
en
vuurpijl
mannen
groep
een
waar
veld
vingen eindigen in een
afsteekt, de camera volgt de pluim die het vuurwerk achterlaat. Een
straaljager, het luchtalarm, een vuurpijl. Ze roepen de associatie

Tijdlijn Michelangelo Antonioni

1960

1959

1958

1957

1956

1955

1954

1953

1952

1951

1950

1949

1948

1947

1946

1945

1944

1943

1942

1941

1940

1939

1938

1937

1936

1935

1934

1933

1932

1931

1930

1929

1928

1927

1940 Na een studie Economie aan de Universiteit van
Bologna vertrekt hij naar Rome, waar hij als filmcriticus aan
de slag gaat voor het fascistische tijdschrift Cinema. Een
maand later wordt hij ontslagen. Ook zijn filmstudie aan
het Centro Sperimentale di Cinematografia loop na korte
tijd spaak. Als lid van het verzet hangt er de hele Tweede
Wereldoorlog een doodvonnis boven zijn hoofd.
1926

1925

1924

1923

1922

1921

1920

1919

1918

1917

1916

1915

1914

1913

1912

1911

1912 Michelangelo Antonioni wordt op 29 september in het
Italiaanse plaatsje Ferrara, later decor van veel van zijn
films, geboren als zoon van welgestelde Noord-Italiaanse
landeigenaren. In interviews omschrijft hij zijn jeugd als gelukkig, en vestigt hij vaak de aandacht op zijn vriendschappen met armere kinderen uit de boeren- of arbeidersklasse,
die hij vaak spontaner en authentieker vond overkomen dan
de kinderen uit zijn eigen milieu.

1950 Tijdens WOII zet Antonioni zijn eerste schreden op het
filmpad. Hij schrijft een scenario met neorealist Roberto
Rosselini en maakt met Gente del Po (1943) zijn eerste neorealistisch getinte documentaire. In zijn eerste speelfilm
Cronaca di un amore (1950) neemt hij echter afscheid van
het neorealisme en richt zijn camera op de middenklasse,
net zoals in drieluik I vinti (1952) over jeugddelinquenten,
La signora senza camelie (1953) over een jonge filmster en
Le amiche (1955) over Turijnse vriendinnen. Pas met Il grido
(1957) keert hij even terug naar het arbeidersmilieu.
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L'ECLISSE (© SERGIO STRIZZI)

de Een kus
op van dreiging en oorlog. Het was immers in de jaren zestig dat
In plaats van de geliefden stapt er een man uit een bus die een
aan
wapenwedloop van de Koude Oorlog serieuze vormen begon
e
krant leest. De kop luidt: ‘De Atoomoorlog’, gevolgd door ‘Fragiel
te nemen.
ze,
rustpau
een
is,
balans
tijdelijke
Vrede’. Het lijkt alsof er een
Dat dreigende onheil voelen we ook in L’eclisse (1962), Antonioni’s
de moderniteit zich onvermijdelijk doorzet. Het gebouw op
voordat
het
van
raam
het
uit
Vitti)
(Monica
volgende film. Wanneer Vittoria
n
de straathoek is nog niet af, de straten zijn nog rustig, de bladere
appartement van haar verloofde kijkt, zien we een vreemdsoortige
beelden
e
bewegen in de wind zoals ze altijd al deden. De verstild
watertoren in de vorm van een paddenstoel die doet denken aan
ons respijt van wat komen gaat. In een eerdere scène op diegeven
te
een atoomwolk. Waarom laat hij die daar zien? Misschien om
t
zelfde locatie staat Vittoria midden op straat stil. Aan de overkan
suggereren dat moderne architectuur weliswaar vooruitgang en
nd
Aarzele
ege.”
halverw
zijn
“We
zegt:
is haar een kus beloofd. Ze
economische bloei vertegenwoordigt, maar dat die vooruitgang ook
ze door, maar het is onduidelijk of ze de overkant wel wil beloopt
tot een nieuwe strijd kan leiden.
reiken. Is dit de toekomst die ze wil?
L’eclisse is een film die constant naar de toekomst kijkt. Vittoria en
in 2015, is op Google Streetview te zien dat het gebouw in de
Nu,
haar nieuwe minnaar Piero proberen elkaar te overtuigen: “We zien
es
steigers is voltooid. De zebrapaden zijn verbleekt, er zijn heggetj
elkaar morgen, en overmorgen, en de dag erna, en daarna en daarhet
is
Toch
st.
geplaat
en bomen bijgekomen en er is een glasbak
na... en vanavond.” Ondanks hun belofte komen ze die avond alleplek waar we Vittoria zo hadden kunnen zien oversteken. De
een
film
de
van
einde
de
bei niet opdagen op de plek waar het beroem
de
inmiddels verouderde modernistische architectuur is nog steeds
zich afspeelt: de zeven minuten durende scène op de straathoek
De
llen.
voorste
ng
omgevi
ke
stedelij
een
ons
wij
hoe
voor
maatstaf
waar de twee geliefden elkaar voor het eerst kusten. De persona
is niet gevallen, maar de dreiging is misschien wel net zo groot
bom
istische
modern
typisch
op
we
zien
daarvan
plaats
In
ges ontbreken.
als voorheen. Op Streetview is een mooie en rustige dag gefotomanier alle losse elementen van dit onopvallende stukje Rome: de
grafeerd. Nog altijd lijkt de straathoek de spanning te bezitten die
steigers rondom een gebouw in aanbouw, de abstracte hoeken van
Antonioni erin zag. Het modernisme van Antonioni lijkt nog steeds
een moderne flat en een stapel betonblokken die een stedelijk landeen relevante blik te geven op de wereld waarin wij nu leven. Net
schap in verval lijken te creëren.
als toen is de toekomst een plek vol hoop en onzekerheid.
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2006
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2004

2003

2002

2001

2000
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1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987
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1985

1984

1983
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1966
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1963

1962

1980 tekent Antonioni’s terugkeer naar Italië, met het kleurenexperiment Il misterio di Oberwald, waarin hij de samenwerking met Monica Vitti weer oppakt. Twee jaar later keert
hij in Identificazione di una donna terug naar de thema’s
van vervreemding uit zijn trilogie. Na een hersenbloeding in
1985 raakt hij deels verlamd en zijn spraakvermogen kwijt.
Toch geeft hij het filmen niet helemaal op. Met hulp van Wim
Wenders en zijn vaste scenarist Tonin Guerra voltooit hij
het semi-autobiografische Al di là delle nuvole. Zijn bijdrage
aan het erotische drieluik Eros (2004) wordt zijn laatste film.
Op 30 juli 2007 overlijdt hij in Rome.

1966 Een deal met producent Carlo Ponti stelde hem in staat
om drie films in het Engels te maken voor MGM: in Blow-Up
(1966, naar een kort verhaal van de Argentijnse schrijver
Julio Cortazar) en Professione: reporter (1975) onderzoekt
hij thema’s als identiteit, de macht van de media en beelden; Zabriskie Point (1970) geeft een onthutsende kijk op
de Amerikaanse tegencultuur. In 1972 bezoekt hij op uitnodiging van Mao China, maar de film die daaruit voortkomt,
Chung Kuo, Cina, wordt als anti-Chinees en anticommunistisch beschouwd en zal pas in 2004 in China te zien zijn.

1960 Het boegeroep bij de première van L’avventura in Can
nes is voor filmliefhebbers net zoiets als voor muziekkenners het schandaalsucces van Igor Strawinski’s Le sacre du
printemps: een teken dat er iets radicaals te gebeuren stond.
En inderdaad: met Antonioni deed nu ook het modernisme
zijn intreden in de filmkunst. Hij zou nog twee films maken
die zijn trilogie van sociale vervreemding voltooien, voor hij
met Il deserto rosso (1964) zijn eerste kleurenfilm maakte,
maar nog steeds met muze Monica Vitti in de hoofdrol.
1961

1960

N
A’

DE FILMKRANT ism EYE 

PORTRET GEERT SNOEIJER

SPECIAL ANTONIONI SEPTEMBER 2015

6

Sam de Jong en David Lammers over L’eclisse

ECHO’S VAN ANTONIONI IN
AMSTERDAM-NOORD

SAM DE JONG EN DAVID LAMMERS IN AMSTERDAM-NOORD, OP DE ACHTERGROND AUTEUR THIERRY VERHOEVEN

De erfge
namen van
Antonioni
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s
Mocht Antonioni ooit behoefte hebben gehad aan een Nederland
ht
uitstapje, dan zou hij waarschijnlijk zijn camera hebben geric
op de rafelranden van Amsterdam-Noord. Filmmakers David
Lammers en Sam de Jong, die hier beiden hun regiedebuut
opnamen, vertellen over de visuele aantrekkingskracht van het
stadsdeel en de onvermijdelijke invloed van de Italiaanse
door Thierry Verhoeven
grootmeester.
Hoewel zijn film nog geen tien jaar oud is, zijn volgens David Lammers (1972) de meeste opnamelocaties van Langer licht (2006) bijna geheel verdwenen.
“Amsterdam-Noord is altijd in ontwikkeling”, vertelt
hij. “Waarschijnlijk worden de huisjes waar ik heb
gefilmd over tien jaar door hipsters bewoond.” De regisseur raakte door het stadsdeel gefascineerd toen
hij er filmles gaf en met zijn leerlingen de wijk in trok.
“Die stadsbevolking in een dorpsomgeving vond ik
een boeiend contrast. Langer licht ging voor mij vooral om hoe mensen in Noord met elkaar samenleven.
Het gaat er iets harder en directer aan toe dan elders,
maar wel allemaal met respect. Ik was geïnteresseerd in die harmonie.”
Sam de Jong (1986), die ooit nog een paar dagen
les in filmtheorie van Lammers kreeg, zocht voor zijn
regiedebuut Prins eveneens z'n heil in AmsterdamNoord. In zijn film wordt een vijftienjarig straatschoffie
blootgesteld aan criminele verleidingen die Lammers
bekend voorkomen: “Sommige jongens die destijds
hebben meegewerkt aan Langer licht, zijn later diezelfde kant opgegaan.” Het Amsterdam-Noord van
Prins is echter een meer gestileerde wereld, gekenmerkt door opvallend lege straten. De Jong licht toe:
“Het leek me interessant om alleen personages op te
voeren die van betekenis zijn voor de hoofdpersoon.
Wie er niet toe doet, is er simpelweg niet. De leegte
die dat oplevert, maakt het een stuk makkelijker een
eigen universum te creëren.”
Locatie als thema

Behalve Amsterdam-Noord komen in beide films ook
zomerse broeierigheid, afwezige ouders en opzichtige sportauto’s voor, wat interessant genoeg drie elementen zijn die eveneens een prominente rol vervullen in Michelangelo Antonioni’s laatste zwart-witfilm
L’eclisse. “Ik herken hoe Antonioni met het filmen van
omgevingen de rust en loomheid van de zomer weet
te vangen”, vertelt Lammers, “evenals de overlap van
locatie en verhaal. Langer licht begon voor mij met
een fascinatie voor Amsterdam-Noord, waar ik als
buitenstaander binnenkwam. Het verhaal kwam pas
daarna. Door in te zetten op het gevoel dat een plek
oproept, heb je als filmmaker heel veel ruimte. De
beelden hebben dan al snel een bepaalde waarde en
zijn niet louter illustratief. Daardoor denk je als kijker
nooit: ‘Kom, schiet op met het verhaal.’” De Jong vult
aan: “Omdat de locatie al het thema is. Elk shot daarvan vertelt iets.”
L’eclisse laat zich moeilijk bespreken zonder in te
gaan op de laatste zeven minuten, waarin de acteurs
schitteren door afwezigheid en Antonioni zijn camera
richt op de lege plekken die ze hebben achtergelaten.

Het is een fragment dat destijds zo ongebruikelijk
was dat sommige Amerikaanse distributeurs het zelfs
volledig uit de film verwijderden. Lammers legt uit:
“Daarin gaat het alleen nog maar over het verstrijken
van de tijd. In tegenstelling tot puur narratieve films
zijn de personages die het verhaal voortstuwen hier
niet het allerbelangrijkst.” Het doet De Jong denken
aan een les van Lammers waarin de functie van tijd
in film werd behandeld. “De wereld zonder de personages laten zien kan een middel zijn om deze te
vergroten of er kritiek op te geven. Het laat zien dat
de tijd ook zonder hen gewoon doorgaat.”
Haiku

Martin Scorsese omschreef L’eclisse ooit als meer
poëzie dan verhaal. Lammers doet daar een schepje bovenop door een vergelijking te trekken met
Japanse haiku’s. “Dit zijn heel pure observaties
van een stilstaande situatie, wat ook voor veel van
Antonioni’s werk geldt.” L’eclisse is volgens hem
dan ook vooral geënt op oosterse cinema. “In tegenstelling tot veel westerse filmmakers heeft Antonioni
meestal geen verhaal dat alsmaar door moet gaan.
Hij kijkt meer naar iemands leefwereld en reflecteert
daarop. Westerse cinema draait meestal om een
hoofdpersoon die een ontwikkeling doormaakt, maar
het verhaal L’eclisse ontwikkelt zich nergens naartoe.
Sterker nog: het enige dat zich zou kunnen ontwikkelen – de relatie tussen de twee hoofdpersonages
– verdwijnt gewoon. Op het eind zijn er alleen nog
maar observaties.” Het verklaart misschien waarom
L’eclisse in Japan het grote succes kreeg dat in de
rest van de wereld uitbleef.
De Jong zoekt de verklaring voor dit succes in de zintuiglijkheid van Antonioni’s films. “In de Japanse cultuur is een zekere poëtische beleving van natuurlijke
elementen verankerd. Dat zie je onder meer terug in
de animatiefilms van Hayao Miyazaki, die vaak beginnen met shots waarin de wind door gras of bomen
waait.” Lammers merkt op dat Antonioni’s oeuvre
daar eveneens in grossiert en vertelt dat hij door
dergelijke beelden in Blow-Up zelfs heel anders naar
bomen is gaan kijken. Ineens schiet hem te binnen
dat in het slotstuk van Langer licht eveneens het geluid van de wind door de bomen te horen is. De Jong
beseft op zijn beurt dat ook het tweede shot van Prins
hieruit bestaat. Lammers gniffelt. “Alsof Antonioni de
enige is die ooit waaiende bomen heeft gefilmd.”
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Natuurlijk, niet iedere filmmaker
die tegenwoordig een lang aangehouden totaalshot filmt, is een
erfgenaam van Antonioni. Maar
feit is dat zonder Antonioni veel
van de hedendaagse film niet te
begrijpen is. Dat is ook de reden
waarom uiteenlopende filmmakers van Steven Soderbergh in
Hollywood tot Nuri Bilge Ceylan in
Turkije, Aki Kaurismaki in Finland
of Nanouk Leopold en Mijke de
Jong in Nederland hun liefde voor
het werk van de Italiaan beleden
hebben. Zelfs Woody Allen, die toch
altijd meer van de psychologische
drama’s van Ingmar Bergman was,
sprak op een gegeven moment zijn
sympathie uit voor Antonioni’s werk.
De invloed van Antonioni valt
grofweg in een esthetisch en een
inhoudelijk deel uiteen. Veel wordt
gesproken over de cineast als de
filmmaker van de vervreemding, van
het gevoel ergens niet thuis te horen, de observator van de mens die
ergens tijdens de modernisme van
het industriële tijdperk tussen de
wal en het schip is gevallen. Alsof
de vooruitgang sneller ging dan de
menselijke geest kon bijbenen.
Dat gevoel van eenzaamheid, dat
komt met een gevoel van gemis (er
is ergens iets aan de hand, maar ik
ben er niet bij; of er is iemand om
mijn gevoel te vervolmaken, maar ik
kan hem/haar niet bereiken) spreekt
ook nog steeds filmliefhebbers en
makers in het inmiddels postindustriële en postkapitalistische tijdperk
aan.
En nu meer dan ooit realiseren
filmmakers zich dat de traagheid
die komt met de lange take niet
alleen een esthetisch middel is om
dat gevoel te verbeelden, en in het
gunstigste geval op te roepen, maar
ook een bijna bewuste anti-esthetiek. Het voorbijgaan van de tijd is
niet iets om mee te dwepen, maar
een manier om de toeschouwer te
ergeren: via de verveling hopen zij
hun toeschouwers in een verhoogde
staat van waarneming en bewustzijn
te brengen. Zoals cinema ooit een
droomstaat was, vangt de filmkunst
van Antonioni en zijn erfgenamen
het lucide moment vlak voor de
mensheid van uitputting neerstort.
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Kijken naar Antonioni

HIJ FILMT DE WERELD EN DE
PERSONAGES KOMEN LANGS
Ze met schilderijen vergelijken doet de
films van Antonioni onrecht, maar wat
kun je er lang naar kijken, en veel
ontdekken in die composities van tijd en
leegte. Een feestelijke uitnodiging voor
door Floris Bijker
het oog.

Michelangelo Antonioni is soms een schilder, dan weer een filosoof
of een dichter. We beschrijven graag waar zijn films over gaan en
hoe ze ons doen voelen. Jammer, want Antonioni is bovenal een
geweldige filmmaker en er valt zoveel te leren van zijn filmtechnieken. Laten we daarom eens beter kijken naar zijn vorm en stijl, naar
hoe hij beeld en geluid gebruikt om zijn verhalen te vertellen. We
zoomen in op drie periodes in Antonioni’s carrière, drie films, drie
afbeeldingen per film en drie specifieke filmtechnieken, op zoek
naar wie de filmmaker Antonioni eigenlijk is.
Talkies became walkies

Antonioni’s debuut, Cronaca di un amore (1950), is een tamelijk
conventionele film noir over de buitenechtelijke relatie tussen Paola
en Guido. In een lang, virtuoos gechoreografeerd shot wordt geopperd de man van Paola om te brengen (de scène is op de website
van de Filmkrant in zijn geheel te bekijken). Zonder een enkele keer
te knippen weet Antonioni de dramatische, verschuivende dynamiek van het gesprek perfect te verbeelden. Guido ontvangt Paola
in een hotelkamer. In elkaars armen op bed, na een zoen, stelt hij
romantisch voor om gewoon samen te verdwijnen (afb. 1). Paola
vindt het een naïef idee. Gefrustreerd en vertwijfeld loopt Guido
k
het frame uit, waarna het aan Paola is om hen letterlijk en figuurlij
ze
praat
staat,
hem
achter
ze
Terwijl
.
brengen
te
weer bij elkaar
op hem in (afb. 2). Wanneer hij zich weer tot haar wendt, gaat ze
een stap verder. Stoutmoedig en verleidelijk gaat ze naar links met
haar rug tegen de muur staan. Het is op die kale, geïsoleerde plek
in de kamer dat de moord voor het eerst een optie wordt. Ook in
zijn latere films gebruikt Antonioni veelvuldig de veranderende positionering van zijn personages om de emotionele cadans van een
conversatie te versterken. Maar de lange shots en de veelvuldige
positiewisselingen van zowel de camera als de acteurs, waren al
vanaf zijn eerste film zeer geraffineerd. Dit leidde filmcriticus Dwight
Macdonald in die tijd tot de uitspraak dat bij Antonioni, ‘the talkies
became the walkies’.
Gevangen in het landschap

Tien jaar later breekt Antonioni internationaal door met L’avventura
n
(1960). Zijn stijl is complexer en ambiguer geworden. De dialoge
.
gelaagd
meer
ities
compos
de
en
worden korter, de stiltes langer
De personages zijn nietig in weidse landschappen, of gevangen
in een kadrering van imposante architectuur. Die omgevingen zijn
zo aanwezig door Antonioni’s gebruik van zogenoemde ‘deep focus’, waardoor alles in het frame scherp is. Onze aandacht wordt

daardoor veel minder gestuurd. In combinatie met de lange shots
hebben we de kans om het hele frame in ons op te nemen. Het
eerste voorbeeld doet de kenners misschien denken aan Citizen
Kane (Orson Welles, 1941), een meer klassieke, hyperdramatische
toepassing van deep focus. Op het voorste vlak zoent Sandro met
Anna, terwijl ze Claudia, in de diepte, buiten laten wachten. Zo komen twee verhaallijnen in één shot bij elkaar. Het is Antonioni echter vaak juist niet om het dramatische effect te doen. In veel comin
posities plaatst hij zijn personages met de rug naar de camera of
hun
van
emotie
om
de verte (afb. 2). We verliezen de mogelijkheid
gezichten af te lezen en zijn genoodzaakt onze ogen over het frame
te laten dwalen op zoek naar betekenis. Hier komt ook de term
in
‘temps mort’ vandaan. Het is de leegte die achterblijft als de actie
blijlanger
t
momen
een
ergens
we
alsof
en,
afgelop
is
al
een shot
ven hangen dan eigenlijk noodzakelijk is. Zo stuurt de compositie
in afbeelding 3 onze blik gelijk naar de witte auto, doordat de leidende lijnen van rechts en onder in beeld daar samenkomen. Maar
ook wanneer de auto is weggereden, blijft het shot voortduren. De
camera, eerst verscholen, zweeft nu doelbewust vooruit totdat de
het
kerk in de achtergrond zichtbaar wordt. De wereld is niet slechts
onveren
m
toneel van de personages en hun acties; hij is autonoo
schillig, met een prominent eigen verhaal. Antonioni filmt die wereld
en zijn personages komen langs.

Het gras hoeft niet groen te zijn

Ook na zijn doorbraak blijft Antonioni experimenteren en zijn stijl
verfijnen. Vier jaar na L’avventura maakt hij zijn eerste kleurenfilm
.
met Il deserto rosso (1964), iets waar hij al vele jaren naar uitkeek
de
in
niet
palet,
kleuren
nd
Elke scène heeft een uniek en opvalle
laatste plaats door het gebruik van Technicolor. Maar Antonioni
gebruikt de kleuren ook in verhalende zin. Tijdens de neurose van
hoofdpersonage Giuliana kleurt haar huis kil blauw (afb. 1). En bij
een ontluikende romance zien we gedurende de hele scène een
drietal roze rozen in contrast met het betongrijze industrielandschap (afb. 2). Tegen het einde van de film vertelt Giuliana als in
een droom een verhaal aan haar zoontje. In een verzadigd warm
kleurenpalet zien we ineens een eiland met onweerstaanbare aantrekkingskracht (afb. 3). In deze voorbeelden is het kleurgebruik
subjectief, alsof ze de gevoelens van Giuliana verbeelden. Ook wij
voelen ons ongemakkelijk in haar huis en worden aangetrokken
.
tot het zomerse, felgekleurde en idyllische eiland uit haar verhaal
en
ijen
bomenr
den,
grasvel
hele
hij
dat
Antonioni ging zelfs zo ver
huizen grijs liet schilderen, want “het gras hoeft niet groen te zijn
en de lucht niet blauw”, zo merkte hij op. Waarschijnlijk verloste
de kleurenfilm hem zelfs ook van zijn strikte deep focus-gebruik.
Onscherpe, gekleurde voorgronden doen hun intrede. Zonder kleur
zou het contrast tussen voor- en achtergrond wegvallen, zodat
bijvoorbeeld de rozen in afbeelding twee slechts een grijze massa
worden. Het is een blijk van Antonioni’s constante zelfreflectie en
vernieuwingsdrang, van een filmmaker met een diep inzicht in de
kunst van het filmmaken.
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CRONACA DI UN AMORE

L'AVVENTURA

IL DESERTO ROSSO

Luisteren naar Antonioni
Hoe klinkt leegte?
Wie aan Antonioni denkt, denkt aan kijken: aan
lege straten en dolende personages. Toch loont
het de moeite om ook naar zijn films te luisteren.
Zeg je Antonioni, dan zeg je lege straten met
dolende personages, imposante architectuur,
beelden als bouwwerken. Bij de meester van het
modernisme denk je in de eerste plaats aan beelden. Toch loont het ook de moeite om naar zijn
films te luisteren. Michelangelo Antonioni was
iemand die evenveel aandacht had voor stilte als
voor leegte, maar ook graag experimenteerde
met geluid.
In een interview met het Amerikaanse tijdschrift
Cinema vertelde Antonioni na de première van
Il deserto rosso in 1964 dat hij graag tegen de
normen van filmmuziek inging. “Ik ben altijd tegen het traditionele gebruik van muziek in films
geweest, tegen het idee dat muziek en beelden
elkaar moeten aanvullen.” Hij gebruikte muziek
niet om de emoties van zijn personages te beklemtonen – behalve met enige ironie in zijn vroege films – maar om te laten horen wat je niet kunt
horen: stilte. Stilte heeft meer recht om gehoord
te worden dan geluid, vond hij. Stilte voegt meer
toe aan de sfeer van een film.

zien is, of waarover personages slechts spreken.
Maar als de personages bij een muzikant weglopen en het geluid toch net zo hard blijft klinken
als toen zij er vlakbij stonden, was er dan wel
een muzikant die muziek speelde? Of als een
voice-over overgaat in een gesprek tussen twee
zichtbare personages en later stopt als iemand
een cassetterecorder uitschakelt, heeft dat gesprek dan wel echt plaatsgevonden? Antonioni
houdt je bij de les door je te laten twijfelen over
wat er werkelijk is gebeurd en wat niet.

Horror

Vooral in de trilogie van L’avventura (1960), La
notte (1961) en L’éclisse (1962) overheerst de
stilte, die de leegte in het beeld en het emotionele
vacuüm van de personages benadrukt. De stilte
draagt bij aan de mysterieuze sfeer en de ongrijpbaarheid van de personages. Wat voelen ze, wat
denken ze, wat willen ze? ‘Niets’, lijkt het antwoord, en juist dat maakt ons zo nieuwsgierig.
Wanneer er wél muziek te horen is, is dat meestal
jazzmuziek. Het muziekgenre dat geliefd was bij
modernistische kunstenaars klinkt vooral tijdens
feesten en draagt bij aan de gemoedelijke sfeer.
Het leven lijkt goed voor de bourgeoisie. De fatale, horrorachtige klanken die bij Antonioni vaak
aan het eind van de film te horen zijn, vormen
daar een scherp contrast mee en suggereren dat
er iets helemaal niet in orde is.
Verwarring

Met geluidsexperimenten zet Antonioni de
toeschouwer vaak aan het denken over de
oorsprong van het geluid: is het live of later
toegevoegd, hoort het bij de handeling op het
scherm of is het een kleurlaag van de regisseur?
Achtergrondmuziek blijkt vaak afkomstig van een
band of pianist in de film, die pas na enige tijd te

Dystopie

In zijn latere films gebruikt Antonioni het sounddesign als commentaar op de moderne tijd. In
Il deserto rosso (1964) en Zabriskie Point (1970)
klinken sciencefictionachtige, sissende, zuigende
en piepende geluiden, terwijl we beelden zien van
fabrieken, reclameborden, beschadigde landschappen en verwarde personages. Vooruitgang
en modernisering beloven een ideale toekomst
met luxe en comfort, maar laten mensen in een
dystopische wereld achter, lijkt hij te willen
zeggen. Antonioni was niet alleen een modernistische beeldenbouwer, maar ook een modernistische componist. Geluid, of juist het ontbreken
daarvan, voegt een extra laag toe aan zijn films.
Het versterkt sferen, laat ons nadenken over wat
we zien of over de staat van de wereld waarin wij
leven. Kortom, je hebt zijn films pas gezien als je
er ook naar hebt geluisterd.


Lisa van der Waal

Lees de lange versie van dit artikel op filmkrant.nl
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In de films van Antonioni liggen angst en
onrust verscholen. Vooral jongeren
door Guus Schulting
hebben er last van. 
Michelangelo Antonioni en de jeugd hebben een vreemde relatie, die ook nog eens voortdurend lijkt te veranderen. Maakte de
Italiaan met I vinti (1952) nog een kritische film over een verloren
generatie Europese tieners, voor Blow-Up (1966) trok hij ruim tien
jaar later gefascineerd naar het bruisende Londen met zijn hippe
jeugdcultuur. En hangt de verveling van de Italiaanse elite in de
jaren zestig nog als een verstikkende sluier over de wereld, in
Zabriskie Point (1970) brengt de opkomende hippiebeweging in
Amerika plotseling reuring en bevrijding.
al
Ook de jeugd zelf heeft een dubbele relatie met de regisseur: ook
,
moeilijk
en
traag
,
vinden veel jongeren zijn films misschien vreemd
jade
in
p
Blow-U
wie
voor
toch zijn er genoeg verhalen van tieners
ie
ren zestig een levensveranderende ervaring was en wordt Zabrisk
.
ontdekt
n
jongere
ie
generat
nieuwe
een
Point telkens weer door
Wat maakt de inmiddels overleden Italiaan tot zo’n tijdloos figuur?

r
ouders, zich bezighoudt met illegale sigarettensmokkel. Wannee
tijdens
de douanepolitie hem op een avond betrapt, valt Claudio
de
zijn vlucht van een brug en raakt bewusteloos. Verward loopt hij
film
de
in
alles
voelt
ng
Plotseli
volgende ochtend een bouwput in.
vreemd: lage camerastandpunten, onaffe gebouwen, er wordt ingezoomd op ogenschijnlijk triviale details. We kijken door de ogen van
een verward personage, dat zich door een gebroken en vreemde
wereld beweegt. Claudio wil het uitschreeuwen, maar hij doet het
niet.
Roepen in een woestijn

Die sequentie loopt vooruit op Antonioni’s latere internationale
jeugdfilms Blow-Up en Zabriskie Point. Denk aan de abstract ogende uitvergrotingen in Blow-Up die fotograaf Thomas ontwikkelt
tijdens zijn zoektocht naar een lijk, of de jonge geliefden die overie
rompeld worden door het immense woestijnlandschap in Zabrisk
wereld.
e
vreemd
een
in
mens
de
ni
Point. Ook daar toont Antonio
Maar waar de jongeren uit I vinti nog te kampen hebben met het
verstikkende klimaat van de wederopbouwjaren, en zich gedwon
in
er
is
gen voelen om zich op een gewelddadige manier te uiten,
Blow-Up en Zabriskie Point iets fundamenteel veranderd. In de jaijd
ren zestig staat juist vrijheid centraal en nemen jongeren wereldw
Heerlijke nieuwe wereld
en
s
dogma’
zonder
leven
een
naar
ht
het voortouw in de zoektoc
Antonioni begon als regisseur toen Italië radicale veranderingen
structuren. Een wereld in beweging, waar voor het eerst de
gezags
nnen.
overwo
e
fascism
het
en
doormaakte. Mussolini was afgezet
jeugdcultuur het straatbeeld gaat bepalen.
Overal kwamen grote industrieën op en de economie groeide. Waar
fascineren Antonioni’s jeugdfilms ons nu nog steeds?
Waarom
neorealististen als Roberto Rosselini en Vittorio de Sica kort na de
afwezigheid van eenduidige betekenis? De existentiële
de
het
Is
snel
oorlog nog geïnteresseerd waren in het arbeidersmilieu, werd
angst die zich achter alle façades verbergt? Antonioni zelf was in
e
duidelijk dat er met de vergaande urbanisatie en de nieuw ontstan
ieder geval geïnteresseerd in maatschappelijke veranderingen en
middenklasse en massamedia een nieuwe werkelijkheid was gebode effecten daarvan op de psyche van de mens. Zijn oeuvre kijkt
ren, die inmiddels zo ingewikkeld was dat film zich er op een andeals een constante zoektocht naar beelden die het levensgevoel
re manier toe moest verhouden.
de moderne mens weergeven. Nergens voel ik me thuis, zo zei
van
Niet verwonderlijk dus dat deze constant veranderende wereld
Antonioni op zestigjarige leeftijd.
en de daaruit voortkomende vervreemding grote thema’s voor
ering brengt angst, onrust en leegte. En als je opgroeit,
Verand
verdie
Antonioni zijn. Vooral jongeren blijken vatbaar voor
lijkt het soms alsof de wereld je door de vingers glipt, waardoor
vreemding; zij moeten hun plek in de wereld immers nog vinden.
je het zou willen uitschreeuwen zoals de jonge smokkelaar aan
Antonioni’s tweede speelfilm I vinti is een op nieuwsfeiten gebahet eind van I vinti: “Ik wil nu leven, niet wanneer ik oud ben. Ik ga
er
seerd drieluik over Europese jeugdcriminaliteit, dat laat zien hoe
redden en voel me niet schuldig. Niemand zal me m’n vrijmezelf
na WO II een jeugdcultuur ontstaat die meer vrijheid biedt dan die
heid afpakken!” Maar omdat zijn schreeuw door niemand gehoord
te
van oudere generaties, maar waarin die jeugd voor het eerst ook
wordt, versterkt die zijn rusteloosheid – jong zijn bij Antonioni is het
kampen heeft met gevoelens van angst, verveling en ontheemding.
moment dat je je zowel vrijer als machtelozer voelt dan ooit. Die
In elk van de drie verhalen staat een moord centraal. De eerste epiparadox is van alle tijden. Ook nu zijn hipsters, skaters, vloggers
sode volgt een groepje Franse tieners dat een leeftijdsgenoot om
e
en en bloggers allemaal bezig om via Facebook, Instagram, YouTub
zijn geld vermoordt, de tweede een Italiaanse student die sigarett
je
als
Maar
vinden.
te
t
houvas
manier
andere
of
een
op
Vines
en
smokkelt en de laatste een jonge Britse schrijver die een moord
overdonderd wordt, is het enige dat rest de ontsnapping, je eigen
de
dat
is
opvalt
Wat
krijgen.
te
krant
de
in
gezicht
zijn
om
begaat
ie
vrijheid. Niet voor niets treffen de twee jonge geliefden uit Zabrisk
moordende jeugd in I vinti zowel boosdoener als slachtoffer is.
longen
de
s
weleen
ik
zou
“Ooit
.
Point elkaar midden in de woestijn
ni
Criminaliteit wordt in alle drie de verhalen bestraft, maar Antonio
mijn lijf willen schreeuwen”, zegt het meisje, terwijl ze lijkt te veruit
n,
dighede
omstan
e
culturel
verklaart een deel van de schuld door
dwijnen in de onbegrensde vlakte. De eenzame schreeuw die volgt,
waarin niks meer van waarde is en niemand elkaar nog begrijpt.
is zowel doelloos als bevrijdend.
Het meest oprecht is de Italiaanse episode, waarin de jonge
Claudio, die wil ontsnappen aan het burgerlijke milieu van zijn
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De evolutie van het
neorealisme
In een Italië dat net radicaal gebroken had met
Mussolini’s fascisme, ontstond na de Tweede
Wereldoorlog een van de meest invloedrijke
bewegingen in de geschiedenis van de film: het
neorealisme. Roberto Rossellini’s Roma, città
aperta (1945) wordt gezien als de eerste neorealistische film, maar Vittorio de Sica’s Ladri di
biciclette (1948) is ongetwijfeld de bekendste.
De films moesten metaforisch het ‘langzame en
vermoeide lopen’ van de Italiaanse arbeider laten
zien. Ze richtten zich dan ook vooral op de moeilijke omstandigheden waarin de arbeidersklasse
van dag tot dag leefde. De verhalen bestonden uit
een opeenvolging van schijnbaar willekeurige gebeurtenissen, met open eindes, in direct contrast
met de gestroomlijnde oorzaak-gevolgrelaties
zoals we ze van Hollywoodfilms kennen. Ook werden er veelal amateurspelers gebruikt en de opnames vonden op locatie plaats. Dit allemaal om
een verhoogd gevoel van realisme te bereiken.
Even snel als de beweging opkwam, was ze echter ook weer afgelopen. De films waren nooit echt
populair onder het Italiaanse publiek en tegen
1950 verloren ook regisseurs hun interesse. Pas
ruim tien jaar na de ondergang van het neorealisme verwierf Michelangelo Antonioni grote
faam met L’avventura (196). Maar met Rossellini
als leermeester is het niet verbazingwekkend dat
Antonioni stevig in het neorealisme geworteld is.
Zijn meanderende verhaallijnen en karakteristieke ‘temps mort’ zijn er duidelijk getuige van. Zelf
vond hij dat de beweging slechts was geëvolueerd en beschouwde hij zich als een neorealist.
Die evolutie is te zien in zijn verschoven focus
op de midden- en de bovenklasse van de maatschappij. Vandaag de dag is het Neorealisme nog
steeds een van de leidende stromingen en stijlen
bij hedendaagse artfilmmakers. Met hun semidocumentaire stijl, amateuracteurs, lange shots
en scènes zijn zowel de Iraanse meesters, als
Roemeense Noul Val en Amerikaanse onafhankelijke mumblecore-filmers schatplichtig aan de
Italiaanse erfenis.


Floris Bijker

L'AVVENTURA

Tijd doden tot het
onvermijdelijke
Op dezelfde genadeloze manier waarop Michel
angelo Antonioni zijn personages losrukt uit de ruimte, weekt hij ze los van de tijd. Veel van zijn shots en
scènes gaan net wat langer door dan nodig lijkt, maar
juist deze ‘verspilde tijd’ draagt bij aan het gevoel van
wezenloosheid dat hij poogt te vangen.
Dat is bijvoorbeeld goed te zien in de beroemde
scène uit L’avventura waarin de plot zich ontvouwt.
Tijdens een vakantietripje verdwijnt plotseling een
jonge vrouw op een vulkanisch eilandje, waarop
haar vrienden een slaapwandelende zoektocht naar
haar ondernemen. Waar de meeste regisseurs deze
vruchteloze activiteit binnen enkele minuten zouden
afhandelen, trekt Antonioni er eindeloos lang voor
uit. Met elke verstreken seconde wordt een slechte
afloop onvermijdelijker, maar de personages moeten
simpelweg nog even de schijn ophouden dat alles
goed komt. Soms bevriest Antonioni de handeling in
deze ‘temps morts’, alsof hij vergeten is ‘cut’ te roepen. Alsof hij zijn acteurs alleen maar opdracht heeft
gegeven tot dat en dat punt te lopen. En daar staan
ze dan maar zo’n beetje, niet in en niet uit hun rol.
Wanneer de beste vriendin van de vermiste vrouw
na overnachting op het eiland de luiken van een vissershutje opent, onthult ze daarmee een nieuwe dag,
ogenschijnlijk gevuld met hoop op een goede afloop.
Echter, doordat ze vervolgens het beeld uitloopt en
de camera nog even blijft rusten op het uitzicht, is die
hoop direct alweer vervlogen.
Een ander kenmerk van Antonioni’s films is daardoor
dat ze niet in woorden, niet in plot en narratieve elementen, maar in (soms ogenschijnlijk willekeurige)
beelden en stiltes verteld worden. Antonioni was er,
net zoals bijvoorbeeld de absurdistische toneelschrijvers Eugène Ionesco en Samuel Beckett van overtuigd dat de taal na WOII failliet was en de menselijke
communicatie had afgedaan.
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Muze Monica Vitti

HET MOOIST IS ZE ALS ZE LACHT
MAAR DAT DOET ZE WEINIG

VITTI EN ANTONIONI OP DE BIËNNALE VAN VENETIË, 1962
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T,
houwd als een van
Monica Vitti, bekend van haar films met Antonioni, wordt besc
jaar lang was ze
de meest getalenteerde en succesvolle Italiaanse actrices. Tien
) wordt duidelijk
zijn geliefde en muze. Uit screentests voor Il deserto rosso (1964
door Fenna Blaas
wat Vitti tot zo’n fascinerende actrice maakte.
Monica Vitti, geboren in 1931, was (en is nog steeds) een mooie
vrouw. Haar nonchalant en bijna slordig gestylede haar – dan
weer blond, dan weer bruin – omhulde een gezicht met een sterke
kaaklijn, dat werd opgelicht door twee opmerkzame, groene ogen.
Ze was geen klassieke schoonheid, zoals haar tegenspeelsters in
en
Michelangelo Antonioni’s films en landgenoten Gina Lollobrigida
het
in
minder
was
heid
schoon
Vitti’s
Sophia Loren dat wel waren.
oog springend, minder opdringerig. Ze week naar eigen zeggen dan
ook veel af van de ideale Italiaanse schoonheid van de jaren zestig:
ze droeg een bril, was blond, lang, dun en had te grote ogen, neus
en mond. ‘Ik was altijd anders’, zei ze later in interviews.
Als actrice was Vitti zoveel meer dan haar uiterlijk, hoewel ze
er handig gebruik van wist te maken. Haar uiterlijke schoonheid
combineert ze met een perfecte timing, waardoor alles aan haar
gezichtsuitdrukking en lichaamshouding klopt. Haar grote ogen
staren de camera in, niet bang om haar ziel bloot te geven. Met één
blik weet ze alle wanhoop en eenzaamheid van haar gekwelde personages over te brengen en in één shot kan ze radicaal omslaan
van de ene emotie naar de andere. Maar ook als ze gedachteloos
voor zich uit lijkt te staren, de mond vaak net niet gesloten, laat Vitti
ni
grote innerlijke veranderingen zien. In interviews noemde Antonio
sahad
hij
e
waarme
actrices
teerde
getalen
meest
de
van
een
haar
mengewerkt: ‘Vitti heeft haar eigen persoonlijke en originele manier
van acteren. Ze is buitengewoon expressief, dankzij haar achtergrond in het theater. Maar ze speelt nooit theatraal.’
die
Het mooist is ze als ze lacht, maar dat doet ze weinig in de films
ests
screent
de
in
ze
lacht
vaker
te
Des
.
maakte
ni
ze met Antonio
ng
voor Il deserto rosso (1964), te zien op de overzichtstentoonstelli
EYE:
in
o
Michelangelo Antonioni – Il maestro del cinema modern
een ontwapenende lach die tevoorschijn komt op de momenten
dat ze uit haar rol valt, afgeleid door commentaar van iemand bui,
ten beeld. Een lach die gêne uitstraalt omdat ze zich laat afleiden
ze
herpakt
meteen
Vrijwel
plezier.
en
endheid
maar ook ondeug
zich en kijkt weer doordringend en angstig in de camera, de blik die
we kennen uit Antonioni’s films.
Veelzijdig

Vitti en Antonioni ontmoetten elkaar in 1957, toen Vitti de stem
van een personage uit Il grido (1957) nasynchroniseerde. Nog in
datzelfde jaar gingen ze samenwonen en de daaropvolgende tien
jaren waren ze een stel. Vier films maakten ze samen. Voor Vitti
de vier belangrijkste films van haar carrière, zou ze later zeggen
in interviews. L’avventura (1960) was de eerste en betekende voor
beiden een definitieve doorbraak. La notte (1961), L’eclisse (1962)
en Il deserto rosso (1964) volgden. Zowel regisseur als actrice verwierven grote bekendheid, hun namen raakten onlosmakelijk met
elkaar verbonden.
In drie van de vier films is de hoofdrol weggelegd voor Vitti als een
mooie maar verveelde vrouw uit de gegoede Italiaanse burgerij,
verwikkeld in lastige liefdesrelaties en vechtend tegen een onbestemd gevoel van ontreddering, onrust en eenzaamheid. Vitti wist
–
precies de verveling en spanning van de moderne vrouw te tonen
omgeabele
een gevoel van isolement, opgesloten in haar comfort

ving en verlangend naar ontsnapping. In L’avventura (1960) speelt
e
ze Claudia, de beste vriendin van Anna, voor wie in eerste instanti
het
in
vroeg
de hoofdrol lijkt te zijn weggelegd. Als Anna echter al
verhaal verdwijnt, neemt Claudia de hoofdrol over. Vitti geeft een
veelzijdige performance, door de innerlijke tweestrijd van haar
personage te laten zien: enerzijds rouwt ze om het verdwijnen van
haar beste vriendin, anderzijds zwicht ze voor de toenaderingspo
e.
verloofd
Anna’s
van
gingen
de
In La notte (1961) speelt ze Valentina, de levendige maar verveel
tijdens
kust
zelfs
en
brunette waarmee de getrouwde Giovanni flirt
jnt,
een feestje. Hoewel ze pas na meer dan een uur in beeld verschi
Vittoria,
ze
speelt
(1962)
e
L’ecliss
In
sprankelt Vitti in deze bijrol.
een afwezige, dromerige jonge vrouw die vlak na het verbreken van
neen relatie een korte affaire heeft met de materialistische beursha
ongede
,
delaar Piero. In Il deserto rosso (1964) speelt ze Giuliana
lukkige, wispelturige en misschien zelfs depressieve vrouw van een
fabrieksmanager, die op het punt van instorten staat en door middel
van een affaire probeert om te gaan met haar eenzaamheid en
e
isolatie. In tegenstelling tot de twee eerdere films, draaien L’ecliss
en
ge
persona
Vitti’s
om
volledig
(1964)
rosso
deserto
Il
en
(1962)
diens reactie op gebeurtenissen en mensen in haar omgeving.
Komedie

Het einde van de samenwerking tussen Antonioni en Vitti beteken
jaar
vier
ting
ontmoe
hun
nadat
g,
overgan
een
de voor Antonioni
eerder een succesvolle periode van meer abstracte films had ingeluid. Nu zou hij met drie Engelstalige films definitief de stap naar
internationaal succes zetten. Voor Vitti markeerde het einde van
hun samenwerking een overgang naar een ander genre: komedie.
Toen zij en Antonioni zowel privé als zakelijk uit elkaar gingen, was
Vitti toe aan verandering. Het bleek echter moeilijk om opnieuw
geaccepteerd te worden door het publiek, dat dezelfde serieuze,
gekwelde en neurotische vrouw verwachtte die ze eerder had gein
speeld – een stigma waar Vitti moeilijk vanaf kwam. Toch had ze
es
komedi
luchtige
met
Italië en later ook elders in Europa succes
als Modesty Blaise (1966) en La ragazza con la pistola (1968).
Ruim vijftien jaar na de tetralogie werkten Vitti en Antonioni nog
één keer samen – aan Il mistero di Oberwald (1980), een film die
als nauwelijks relevant wordt beschouwd in het oeuvre van beiden.
De film is Antonioni’s enige en onverwachte uitstap naar kostuum
st
anarchi
de
op
wordt
drama. Vitti speelt een koningin die verliefd
die haar probeerde te vermoorden en die bij toeval precies lijkt op
is
haar overleden echtgenoot. Ze is nog altijd mooi en haar acteren
niet
film
de
kan
Vitti
ook
maar
eld,
ontwikk
meer
en
ener
wat volwass
redden: de scènes zijn te statisch en de dialogen te lang. Il mistero
di Oberwald (1980) luidde voor beiden het einde van hun carrière
in. Liever herinneren we Vitti zoals ze was in die vier jaar van hun
relatie: als de verpersoonlijking van de verveelde maar onrustige
mens, niet in staat te ontsnappen uit het onbeduidende leven dat
Antonioni haar gaf.
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Zabriskie Point actueler dan ooit

BY THE TIME I GET TO PHOENIX
is Antonioni’s kijk op
Hoewel Zabriskie Point destijds is afgebrand door de kritiek,
ijst niet alleen
Amerika vijfenveertig jaar na dato actueler dan ooit. De film verw
door Christian van de Ridder
naar de mythische feniks, maar is er zelf ook eentje.
Slechtste film van 1970

Zabriskie Point (1970) neemt ons mee naar de tijd van hippies
en drugs en jeugdige revolutionairen die demonstreren tegen
ongelijkheid en de Vietnamoorlog, ofwel de late jaren zestig in
de Verenigde Staten. De film werd destijds zeer kritisch ontvangen. Volgens sommigen was de film een verheerlijking van de
rebelse jeugdcultuur, terwijl de jongeren zelf hem onrealistisch
vonden. Toch zou je vijfenveertig jaar na dato kunnen zeggen dat
Michelangelo Antonioni’s eerste Amerikaanse film misschien wel
zijn meest relevante, actuele en zelfs visionaire film is. Het is onmogelijk om bij het politiegeweld in Zabriskie Point niet te denken aan
de recente rellen in Ferguson. Hoe kan een zwaar bekritiseerde film
zoveel jaar later weer actueel zijn? Voor een antwoord kijken we
eerst vanuit een politieke invalshoek naar de film en de toenmalige
ie
kritiek die de film afbrandde. Daarna zal ik laten zien dat Zabrisk
een
tot
n
herrijze
kan
as
zijn
Point een klassieke Antonioni is die uit
actuele film die vandaag de dag gemaakt had kunnen zijn.
Té politiek of juist niet?

De jaren zestig in de Verenigde Staten werden gekenmerkt door
politieke onrust. Na de moord op John F. Kennedy ondertekende
de
President Johnson de Civil Rights Act en mengden de VS zich in
tweede
de
en
g
ewegin
echtenb
Vietnamoorlog. Ondanks de burgerr
feministische golf was er nog weinig sprake van sociale gelijkheid.
n
Eind jaren zestig veranderden de geweldloze acties van activiste
met
wilde
ni
Antonio
n.
proteste
nde
gewape
in
X
Malcolm
zoals
Zabriskie Point het isolement laten zien van twee personen: de
voortvluchtige revolutionair Mark die deel uitmaakt van de protestbeweging, en Daria, de secretaresse van een projectontwikkelaar
die hier indirect mee in contact komt. Mark wordt ten onrechte gezocht voor de moord op een politieagent. Met een ‘geleend’ vliegtuig, of in zijn woorden een ‘prehistorische’ vogel, ontmoet hij Daria
ns.
in de Death Valley-woestijn, het decor van vele klassieke Wester
een
ook
kheid
werkelij
in
De vlam slaat over tussen de twee (die
liefdeskoppel vormden), en al snel vliegen de vonken er vanaf in
een speelse liefdesscène. Wanneer Mark het vliegtuig terugbrengt
wordt hij door politieagenten doodgeschoten. Daria hoort over zijn
dood op de radio en rijdt na een transformatie tot revolutionair door
naar haar bestemming Phoenix. In de knallende eindscène gaat
een emblematisch modern huis van haar baas Lee, tot dertien keer
toe, in rook op. De film gaat ogenschijnlijk over de ‘goede’ jeugd
die lijnrecht tegenover de oudere generatie en autoriteiten staat.
Volgens filmcriticus Pauline Kael viel Antonioni daarmee terug op
‘the youth mythology so popular in the mass media’. Dit is inte-

ressant aangezien het kritiek betreft op het reproduceren van een
jeugdmythologie die Amerika zelf heeft gecreëerd. Bovendien is
het in tijden van sociaal-maatschappelijke onrust onmogelijk, voor
een buitenlandse filmmaker, om een beeld te schetsen zonder een
politieke ondertoon. Antonioni toont in Zabriskie Point echter niet
alleen de gewelddadige protesten, maar ook het politiegeweld dat
daartegen wordt ingezet. De ambiguïteit die ontstaat door beide
kanten te belichten zonder daar een oordeel over te vellen is ook
terug te zien in een scène in het hoofdkantoor van Lee. Vanuit een
lage invalshoek, met het bureau als horizon, zien we Lee met een
open ruimte om hem heen. Deze ruimte staat in groot contrast met
het daaropvolgende shot van een secretaresse die slechts een vijfde deel van het beeld inneemt. De typische Antonioni-ambiguïteit
wordt versterkt door de onuitgesproken verhouding tussen man
en vrouw, tussen Daria en Lee. Die zien we bijvoorbeeld ook in de
scène waarin Lee naar zijn kantoor rijdt en de camera zich richt op
de vele billboards langs de weg. Het werd destijds gezien als een
vorm van kritiek op het kapitalisme en reclame in plaats van een
weergave van het Amerikaanse landschap zoals Antonioni dat zag.
Je kunt er dus zowel een politieke, als een apolitieke en esthetische
betekenis aan toekennen.
Een echte Antonioni?

In de hierboven genoemde scène rijdt Lee langs een reclamebord
met een horloge erop; vervolgens kijkt hij op zijn eigen horloge. Op
de radio is een bericht te horen over de studentenprotesten en dit
radiobericht draagt de kijker naar de volgende scène waarin Mark
de radio uitzet en zich voorbereidt op die protesten. Een dergelijke vorm van montage is vrij vlot in vergelijking met Antonioni’s
voorgaande films en zijn typerende lange shots en dode tijd.
Kenmerkender is zijn interesse in kleur en landschappen die goed
tot uiting komt in de liefdesscène van Zabriskie Point. Daarin is de
eenwording van de hoofdpersonen in de leegte van de eindeloze
woestijn, herinnerend aan Il deserto rosso (1964), haast letterlijk
wanneer het tweetal al vrijend dezelfde grijzige kleur aanneemt
als de omgeving. Wanneer ze worden vergezeld door andere koppels en de camera uitzoomt ontstaat er een harmonisch beeld van
balans tussen mens en natuur. In eerste instantie wilde Antonioni
deze scène draaien met twintigduizend mensen. “They would
touch, feel, love, and in waves of energy, that love would flow out
n
to the thousands.” Om praktische redenen is er uiteindelijk gekoze
enexperim
de
van
acteurs
wie
onder
en
figurant
nderd
voor tweeho
tele theatergroep Open Theatre. Er was veel kritiek op deze liefdesscène, die slechts een voorproefje lijkt van zijn latere erotisch
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getinte films Al di là delle nuvole (1995) en Eros (2004). The New
York Times schreef dat de liefdesscène tussen de amateurspelers
onbedoeld grappig wordt. Bovendien zou Antonioni er niets aan
gedaan hebben om de gemoedstoestanden van de hoofdpersonen
te verhelderen. Maar Antonioni werkte regelmatig met niet-professionele acteurs, en hij had een nadrukkelijke voorkeur voor lege
gezichtsuitdrukkingen, als die van de hoofdrolspelers in L’eclisse
(1962). De gemoedstoestanden van zijn personages toonde hij
op een andere manier, door de kadrering. Neem bijvoorbeeld de
rebelse Mark die zijn auto parkeert voor een niet-parkerenbord. Of
Daria van wie, na haar wedergeboorte tot revolutionair, het waandenkbeeld wordt getoond in het explosieve eind. Deze eindscène
is echter evengoed te lezen als een kritiek van Antonioni op de
kapitalistische consumptiemaatschappij, maar door Antonioni’s
ambiguïteit is daar geen uitsluitsel over te geven.
Uit zijn as herrezen

Het is precies die ambiguïteit die de film zo relevant en actueel
maakt voor hedendaagse filmkijkers. Te beginnen met het politiegeweld dat de aanleiding vormde tot de rellen in Ferguson en de

Schilderswijk in Den Haag. Denk ook aan de steeds weer oplaaiende discussie over racisme en discriminatie op basis van geloof,
huidskleur, geslacht of geaardheid. Bijvoorbeeld de terugkerende
Zwartepietendiscussie en tegelijkertijd de wens om Sinterklaas
traditioneel te vieren. In een tijd van bejubelde Amsterdam Gay
de
Prides en het sinds kort toegestane homohuwelijk in alle Verenig
door
(bv.
en
Staten. In tijden van angst voor terroristische aanslag
Islamitische Staat) en oorlog (Rusland-Oekraïne) en hoop op een
vredige toekomst. De film roept middels ambiguïteit de existentiële
vraag op wat goed en slecht is in tijden van sociale onrust. Het antwoord laat Antonioni in het midden, door het tonen van zowel politiegeweld als gewapende actievoerders in een en dezelfde scène
en een ambigu open eind. Alsof Antonioni zijn eigen visie uitspreekt wanneer Daria zegt dat er wel duizend kanten zijn en niet
enkel helden en schurken. Als auteur claimt Antonioni het recht tot
een ambigu delirium, “if for no other reason than today’s delirium
might be tomorrow’s truth”. Morgen duurde bijna vijftig jaar, maar
de filmmeester heeft wat mij betreft gelijk.
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Met Žižek naar Antonioni

TWEE GELIEFDEN
ZIJN NOOIT ALLEEN
Stel je voor dat je met de Sloveense rocksterfilosoof Slavoj Žižek naar het Antonioni-retro
spectief zou gaan? Wat voor inzichten over
 erhoudingen
fatale liefdesrelaties en driehoeksv
zouden we aan hem kunnen ontlenen?

door Vincent Baptist

Hoe vaak waagden filmpersonages zich al niet aan overspel? En
hoe vaak kwamen buitenechtelijke affaires al niet op noodlottige
wijze ten einde op het grote scherm? Zo gaat het ook in Le amiche
uit 1955, één van Michelangelo Antonioni’s vroege fictiefilms, die
opvalt door twee genuanceerde portretten van vrouwen die hun
carrière boven de liefde stellen. Een strakke plot heeft de film niet.
Le amiche handelt over de emotionele en professionele kopzorgen
van een groep bevriende vrouwen in Turijn. Een soort Sex and
the City avant la lettre, met Italiaans temperament in plaats van
glamour en pumps. Twee van de opgevoerde vrouwelijke protago
ares
kunsten
teerde
nisten zijn de suïcidale Rosetta en de getalen
oot
Nene. De eerste begint een affaire met de gefrustreerde echtgen
naar
rt
evoluee
snel
al
die
e
romanc
e
stiekem
van de tweede, een
een publiek geheim. Aan het einde van de film gebeurt er iets geks.
Nene offert zichzelf op zodat haar man Lorenzo verder kan met
de
Rosetta. In een donker steegje krijgt Rosetta van Lorenzo echter
woore
Scherp
nodig.”
d
wrange waarheid te horen: “Ik heb nieman
den, waarmee Antonioni een precedent creëert voor de verbittering
van gedesillusioneerde personages in zijn latere films.
Waarom geeft Lorenzo zijn toekomst met Rosetta op en eindigt de
affaire in mineur? De altijd avontuurlijke Sloveense cultuurfilosoof
Slavoj Žižek weet het antwoord: “Wat we denken te verlangen, is
niet wat we echt willen.” Wat de overspelige Lorenzo echt wilde,
ct
was niet samenleven met Rosetta, maar haar als verlangensobje
deze
bij
zijn
ssen
minnare
en
rs
minnaa
Alle
.
op een afstand houden
gewaarschuwd.
De derde persoon

Maar er is meer aan de hand met het gros van de liefdesrelaties
in Antonioni’s films. De gedoemde romances bestaan vaak alleen
maar bij gratie van een derde persoon. Klinkt ingewikkeld? Dat is
het niet. Het is wederom Žižek die het idee bondig verwoordt: “Twee
geliefden zijn nooit alleen; er is altijd een derde element.” In hoeverre Žižek bekend is met Antonioni’s oeuvre is niet duidelijk, maar
hoogstwaarschijnlijk kan hij zich wel vinden in de manier waarop
Antonioni een aan- of afwezige derde persoon de relatie tussen
twee andere personages laat bepalen. Niet als in een klassieke
driehoeksverhouding. Kijk bijvoorbeeld naar L’avventura (1960) dat
twee jaar eerder verscheen dan Jules et Jim, François Truffauts
dartele analyse van een conventionele ménage à trois. Van een
dergelijke driehoeksrelatie lijkt in L’avventura, waarin Sandro en
t,
Anna een relatie hebben, tot Anna op mysterieuze wijze verdwijn
die
immers
is
Er
wel?
toch
Of
zijn.
te
in eerste instantie geen sprake
scène in het begin van de film waarin de blonde Claudia verveeld
e
ronddwaalt door het appartementsgebouw waar Anna op datzelfd
zich
actie
moment seks heeft met Sandro. Terwijl de romantische

CRONACA DI UN AMORE

volledig binnenshuis afspeelt, slooft de camera zich uit om Claudia
nadrukkelijk in het beeld te kadreren terwijl ze van buiten het huis
naar de twee geliefden kijkt. Wat is precies hun verhouding, vraagt
Antonioni?
Verdwijnende personages

Een antwoord dient zich al snel aan wanneer Antonioni een paar
scènes later misschien wel de beroemdste verdwijntruc uit de
filmgeschiedenis uithaalt en Anna in het niets laat oplossen. Maar
juist door die nadrukkelijk onverklaarde afwezigheid blijft Anna
prominent aanwezig. Het is de onzekerheid rond haar verdwijning
uit
die Claudia en Sandro in elkaars armen drijft. Uit vertwijfeling én
.
bestaan
mogen
zou
niet
dat
aar
noodzaak vormen ze een liefdesp
ste
uitgeblu
het
voor
dat
lot
het
is
iger
Zo mogelijk nog wanhop
echtpaar in La notte is weggelegd. Hij is een schrijver die net een
nieuwe bestseller heeft gepubliceerd maar al lang vergeten is hoe
hij op een betekenisvolle manier met zijn geliefde moet communiceren. Zij doolt urenlang door de stad op zoek naar afleiding, in
de doodlopende straat die haar leven heet. La notte is Antonioni’s
meedogenloze dissectie van een huwelijk in modernistische tijden.
Na een zoveelste lusteloze dag bezoekt het tweetal het feestelijke
avonddiner van een rijke zakenman. In de coulissen van een desigr.
nvilla ontmoet de schrijver de bloedmooie dochter van de gasthee
hode
oot
echtgen
Die ontpopt zich tot het derde element dat de
peloosheid van zijn huwelijk doet inzien. Zorgvuldig laat Antonioni
deze twee mensen weerspiegelen in de glazen wanden van de
feestlocatie, waardoor ze er bijna als geesten uitzien. Niet veel
later slaat de schrijver een werkaanbod van de zakenman af, en
verdwijnt de dochter weer even snel uit het gezichtsveld als dat ze
r
erin verscheen. Tegelijkertijd krijgt de echtgenoot van de schrijve
en:
overled
is
haar
van
er
te horen dat een goede vriend en aanbidd
weer een derde persoon die de verhouding tussen twee geliefden
onder druk zet. En zo staat het echtpaar wanneer La notte ten einde loopt nog één vraag te wachten: ondernemen ze nog een laatste
reddingspoging, of verdwijnen ze, net als de figuranten die het feest

bevolkten, bij zonsopgang?
Nooit gelukkig zijn

Dat Antonioni van meet af aan een bijzonder oog had voor amoureuze malaise, blijkt duidelijk uit Cronaca di un amore (1950). Zijn
fictiedebuut is ook zijn meest noirachtige film, dat genre dat deels
dreef op gedoemde verhoudingen, met een finale in de striemende
regen en een privédetective op zoek naar de smerige waarheid.
Door in opdracht van een rijke industrieel het verborgen verleden
van diens echtgenote Paola uit te pluizen, zorgt de detective ervoor
dat een pijnlijke liefdesgeschiedenis opnieuw komt bovendrijven.
Wanneer Paola de affaire met haar oude liefde Guido nieuw leven
inblaast, komen we mondjesmaat te weten wat de twee precies te
maken hadden met het overlijden van Guido’s voormalige verloofde. De detective, de industrieel en de verloofde: in Cronaca di un
amore laat Antonioni een heel schimmenrijk van derde personages
opdraven. Voor de hoofdpersonen blijft de uitkomst dezelfde als
voor al die andere stellen: “We zijn niet gelukkig, en we zullen het
ook nooit zijn”, verklaart Guido aan Paola. Ergens op de achterste
rij van de bioscoopzaal zit Slavoj Žižek goedkeurend te knikken.
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Antonioni’s laatste film

NIEMAND KIJKT
MEER NAAR DE ZONSONDERGANG
‘Niemand kijkt meer naar de zonsondergang’,
verzucht Carmen in Antonioni’s laatste film Al di
là delle nuvole. Deze film is zelf als de zonsonder
gang: een ontroerend document van een regis
seur die weet dat zijn tijd ten einde is. door Hugo Emmerzael

Michelangelo Antonioni is in de mist van Ferrara geboren. Van die
plek heeft hij nooit afscheid genomen, lijkt het, want zijn films zijn
gehuld in nevelen: met aandacht navigeer je door de beelden en
verhalen, op zoek naar betekenis, waar je vervolgens naar kunt
blijven raden. Alles valt op zijn plek in het vierluik Al di là delle nuvole (Beyond the Clouds), zijn laatste lange film uit 1995, die zich
voor een deel afspeelt in Ferrara. Silvano, een knappe jongeman,
rijdt met zijn auto door de mist. Hij laat zich “door zijn auto leiden”.
Die voert hem naar een hotel waar hij de meest betoverende
vrouw van zijn leven zal ontmoeten. Onderweg verdwijnen contouren van mensen in de voorruit net zo snel als dat ze verschijnen.
Personages die we nooit zullen kennen, verhalen die niet verteld

zullen worden.
Wonder

Met Al di là delle nuvole bewees Antonioni dat hij nog genoeg te
vertellen had. De film neemt je mee naar Parijs, Aix-en-Provence,
Portofino en Ferrara voor verhalen over korte ontmoetingen, vluchtige verliefdheid en onvervulde verlangens.
Zo treft Silvano bij toeval de beeldschone Carmen. Een magische
avond samen zou tot een magische nacht kunnen leiden, maar
Silvano handelt niet. Hij zit op het bed van zijn hotelkamer te denken aan de droomvrouw die slechts een deur van hem verwijderd
is. Een moment later is de ochtend aangebroken. Carmen is verdwenen. Waarom deed Silvano niets? Zal hij haar nog zien?
Het is een wonder dat deze film bestaat. Antonioni kon op de set
van zijn film amper nog spreken. Een hersenbloeding had hem dat
vermogen tien jaar eerder al ontnomen. Dat Al di là delle nuvole
wel gerealiseerd is, valt mede te danken aan Wim Wenders die als
back-up werd ingeschakeld en aan Antonioni’s vrouw Enrica die
cast en crew te woord stond als Antonioni iets niet duidelijk kon maken. “Ik kan me op de set vooral Antonioni’s lijden herinneren, zijn
frustratie vanwege het onvermogen zich verbaal te uiten”, vertelt
Wim Wenders via mail. “Zijn zielige blik en zelfs de tranen in zijn
ogen staan me nog goed bij.”

Rode pen

Antonioni was altijd al een verteller die weinig sprak. In die zin leek
zijn hersenbloeding een wrange speling van het lot. Als er immers
iets was waarmee Antonioni zich onderscheidde, dan was het wel
de kunst van het weglaten. Zo was acteur Peter Bowles furieus
toen bleek dat zijn belangrijkste scène uit het script van Blow-Up
was geschrapt. Antonioni legde uit: “Als ik de tekst erin houd, weet
de
iedereen waar de film over gaat. Maar als ik de tekst schrap, zal
gaat.
r
daarove
het
dat
ander
de
een zeggen dat het hierover gaat,
Het zal controversieel worden.”
k
Wenders heeft de rode pen van Antonioni ook gevoeld. De afspraa
narpelend
overkoe
een
nuvole
delle
là
di
Al
voor
rs
Wende
was dat
ratief zou maken, maar bijna alle scènes die hij filmde, sneuvelden
vervolgens in Antonioni’s eindmontage. ‘In zijn montage’, schreef
Wenders toentertijd, ‘heeft Michelangelo mij erg duidelijk iets verteld, iets in de trant van: “Laat mijn film met rust! Mijn verhalen hebin
ben geen kader nodig, ze kunnen op zichzelf staan.” Wat hij niet
e.’
montag
van
vorm
de
in
me
hij
vertelde
,
zeggen
kon
n
woorde
Het is hard, maar Antonioni had gelijk. Zijn verhalen werken goed
is
op zichzelf en hebben geen verdere kadrering nodig. Elk verhaal
:
film
deze
van
doel
het
door en door Antonioni en dat was precies
de meester nog één keer achter de camera laten plaatsnemen.
“Niemand kijkt meer naar de zonsondergang”, verzucht Carmen
tijdens die avond met Silvano. Dit zijn niet alleen Carmens woorden, maar ook die van een regisseur die weet dat het einde nadert.
Zoals een zonsondergang schoonheid maar ook melancholie met
zich meebrengt, zo doet Al di là delle nuvole dat ook. Als de aftiteling rolt, heerst het gevoel dat een tijdperk is afgesloten.
Elk shot deed ertoe

tot
Typisch Antonioni: in 2004 waagde de regisseur nog één poging
e-driearthous
aan
het maken van film door een bijdrage te leveren
luik Eros. “De laatste indruk die ik van hem kreeg was hoe essentieel en noodzakelijk het maken van films voor hem was”, aldus
Wenders. “Elk shot deed ertoe en hij vocht voor ze alsof zijn leven
ervan afhing.”
Zoals Antonioni het zelf ooit zei: “Ik ben geen filosoof of praatjesmaker. Ik werk liever dan dat ik ergens over praat.” Er is geen
beter bewijs voor dit credo, dat Antonioni trouw zijn hele leven bleef
volgen, dan Al di là delle nuvole. Zonder te kunnen praten heeft
Antonioni met die film iets gemaakt dat helemaal voor zichzelf
sprak.

AL DI LÀ DELLE NUVOLE

18

DE FILMKRANT ism EYE 
SPECIAL ANTONIONI SEPTEMBER 2015

Michelangelo Antonioni – de films
Cronaca di un amore (1950)

Achteraf is het makkelijk om in Antonioni’s eerste film
de thema’s en de stijlkenmerken te herkennen die
in zijn latere films een rol zouden gaan spelen: het
gevoel van leegte, de moeizame verhoudingen, de
camera die soms afdwaalt van de actie. Dat alleen
al maakt het verhaal van de (ex-)geliefden Guido
(Massimo Girotti) en Paola (Lucia Bosé) die hun
verhouding nieuw leven proberen in te blazen de
moeite waard. Dit was bij verschijnen niet zomaar
een verveelde amour fou, maar ook een film die keek
naar hoe mensen gewend waren geraakt om naar
de liefde in film te kijken. De plot wordt aangekleed
door bijna standaard film noir elementen: Paola’s
echtgenoot is benieuwd naar haar verleden en huurt
een privédetective in; Paola en Guido beramen het
plan om hem te vermoorden. “Denk je dat het moeilijk
is om iemand te doden?”, vraagt hij. “Jij hebt in de
oorlog gevochten”, antwoordt zij. Zullen ze ooit tot
handelen komen? Het eerste voorbeeld van wat de
Amerikaanse criticus Andrew Sarris ooit als ‘Antoniennui’ heeft omschreven: die karakteristieke, bijna
existentiële vorm van lusteloosheid.

La signora senza camelie (1953)

LA SIGNORA SENZA CAMELIE

Hoezeer Antonioni een erfgenaam was van het neorealisme is minder herkenbaar in stijl, dan in de
thematiek van sommige van zijn films. Net als bijvoorbeeld in Luchino Visconti’s Bellissima (1951) is
de decadente filmindustrie ook het decor van La signora senza camelie, naar een verhaal dat Antonioni
zelf schreef. De titel is een ironische verwijzing naar
de roman van Alexandre Dumas La dame aux camélias (1848), het klassieke fatale liefdesverhaal.
Bij Antonioni is het verplaatst naar Milaan waar winkelmeisje Clara (voor de tweede maal Lucia Bosé
in een hoofdrol) droomt van een doorbraak als filmster. Nadat ze wordt ontdekt door producent Gianni
(Andrea Checchi), met wie ze later trouwt, blijken
camera en publiek verliefd op haar, maar de film
die Gianni voor ogen heeft valt minder in de smaak.
Daarop besluit hij het geheel, buiten Clara om, wat
op te peppen met erotisch getinte beelden. Volgens
Antonioni zelf traditioneler van opzet dan zijn eerste
film, maar volgens filmcriticus Jonathan Rosenbaum
ten onrechte in vergetelheid geraakt.

Il grido (1957)

IL GRIDO

Nadat hij zijn eerste korte documentaire Gente del
Po (1947) in de Povlakte, vlakbij zijn geboorteplaats
Ferrara situeerde, keerde Antonioni daar in Il grido
terug voor een verhaal over fabrieksarbeider Aldo
(Steve Cochran) die daar door zijn geliefde Irma
(Alida Valli) in de steek gelaten doelloos rondzwerft.
Een van de weinige films van Antonioni vanuit het
perspectief van een man uit de lagere klassen, maar
in veel opzichten een scharnier naar zijn latere werk.
Het thema van een vrouw die verdwijnt, en door
haar afwezigheid de gebeurtenissen bepaalt vinden
we terug in zijn doorbraakfilm L’avventura drie jaar

later. Het industriële landschap van de Povlakte zou
in Il deserto rosso (1964) in kleur nog eens in al zijn
volle buitenaards vreemde glorie terugkomen. Aldo’s
desperate dwaaltocht is gefilmd in grootse rusteloze
camerabewegingen, maar ook in de interieurscènes
staat de camera bijna nooit stil, hetzij door ‘pans’,
hetzij door subtiele ‘zooms’. Werd op het Filmfestival
Locarno met de hoofdprijs bekroond.

L’avventura (1960)

Het eerste deel van Antonioni’s trilogie over moderne vervreemding waartoe ook La notte (1961)
en L’eclisse (1962) en soms Il deserto rosso (1964)
worden gerekend, kon bij zijn première op het
Filmfestival Cannes rekenen op boe-geroep en een
Speciale Juryprijs en werd vervolgens een wereldwijd succes. De film werd beroemd omdat er ‘niets
in gebeurde’: een jonge vrouw verdwijnt tijdens een
boottochtje, het reisgezelschap, en in het bijzonder
haar beste vriendin Claudia (Monica Vitti) en haar
geliefde Sandro (Gabriele Ferzetti) ondernemen een
halfslachtige zoektocht. Later groeien Sandro en
Claudia meer naar elkaar toe, of hielden zij altijd al
van elkaar? Moord, zelfmoord, of zomaar iets onverklaarbaars? Antonioni is niet geïnteresseerd in plot,
dit is een whodunnit zonder dader, een thriller zonder
thrill, een wandeling door immense natuurlijke en stedelijke landschappen waarin de mens in de schaduw
verdwijnt, voor het eerst geschreven met zijn vaste
scenarist Tonino Guerra. Tijdens de persconferentie
in Cannes verklaarde Antonioni dat “in de huidige
cultuur ‘eros’ in een crisis was geraakt”, wetenschap
en technologie hebben de mens van de liefde vervreemd, er is geen bevrediging meer. Omdat hij geen
moralist is, moeten zijn films blijven zoeken, en hebben ze noodzakelijkerwijs open eindes, voegde hij

daaraan toe.

La notte (1961)

Net zo vreemd en buitenwerelds als de vulkanische
Eolische eilanden in L’avventura, is het Milaan van
de wederopbouw in ‘vervolg’ La notte. In de amper 24 uur dat we getuige zijn van de desintegratie
van het huwelijk van bourgeois schrijver Giovanni
(Marcello Mastroianni) en Lidia (Jeanne Moreau) lijkt
het wel alsof deze stad die dreunt en trilt van bouwwerkzaamheden, voor het eerst door mensen wordt
bezocht. Antonioni is hier duidelijk op het hoogtepunt
van zijn visuele kunnen: de eindeloze shots waarin
niets lijkt te gebeuren, de architectonische verdwijnpunten, het vermogen om zijn personages te observeren terwijl ze oppervlakkig babbelen, of er maar
helemaal het zwijgen toe doen, het is zowel onheilspellend als aantrekkelijk. Net als de lange feestscène die de tweede helft van de film beslaat, en waar
Paolo Sorrentino misschien nog wel meer naar heeft
gekeken voor La grande bellezza (2013) dan naar
Federico Fellini’s La dolce vita (1960). Je wilt erin
verdwijnen, maar je bent al lang verdwenen.
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L’eclisse (1962)

Vrouwen zijn betere hoofdpersonen dan mannen,
schreef Antonioni in een kort artikel in 1961 na het
verschijnen van La notte, “omdat ze transparanter
zijn, een beter filter voor de wereld”, om te verklaren
waarom Lidia meer screentime had gekregen dan
Giovanni. De tweede vrouw in die film, gespeeld
door muze Monica Vitti eist bijna alle aandacht op in
L’eclisse, een volgende onttakeling van een relatie.
Vitti speelt Vittoria die haar geliefde Riccardo (een
succesvolle beurshandelaar gespeeld door Alain
Delon) ondanks zijn smeekbeden zonder reden
verlaat. L’eclisse is een spel van tegenkrachten, het
materialisme en rationalisme van Riccardo versus de
onberedeneerde onthechting van Vittoria, de knagende leegte van het gemis van de liefde, tegenover het
misselijkmakende gevoel dat diezelfde liefde altijd
te overweldigend en beklemmend zal zijn. Het einde van de film vertaalt dat in nog radicaler beelden
van afwezigheid, dan het simpele verdwijnen van de
‘hoofdpersoon’ uit L’avventura. In een zeven minuten
durende mini-stadssymfonie filmt Antonioni het leven
na de mens. Voor Amerikaanse bioscopen destijds
zo nihilistische en verontrustend dat ze het einde van
de film knipten.

Il deserto rosso (1964)

En toen was er kleur. Maar misschien nog wel
opvallender dan Antonioni’s in giftige industriële
mistflarden geschoten eerste kleurenfilm, is het geluidsontwerp, dat diverse natuurlijke, elektronische
en soms melodische geluidsflarden samenvoegt om
de ontredderde staat van hoofdpersoon Giuliana
(Moniva Vitti) op te roepen. De echtgenote van een
welgestelde industrieel doolt, soms samen met
haar zoontje, tussen de petrochemische fabrieken
bij Ravenna. Dit is niet zomaar een vrouw die haar
plaats niet meer kan vinden in een snel veranderende, moderniserende wereld, dit is een vrouwenportret
vergelijkbaar met John Cassavetes’ A Woman Under
the Influence (1974) waarin Gena Rowlands de hele
last van het mislukte feminisme op haar schouders
draagt. De Povlakte van Il deserto rosso is bovenal
een mentaal landschap, geschilderd in de kleuren
van door Antonioni bewonderde schilders als Francis
Bacon, Jackson Pollock en Mark Rothko.

ding tussen afbeelding en afgebeelde, de macht van
de camera, en de betrouwbaarheid van onze waarnemingen. Werd met meer Hitchcockiaanse twists
opnieuw gemaakt door Brian de Palma als Blow Out
(1981).

Zabriskie Point (1970)

Terwijl sommige films al snel tot de canon van de
Europese artfilm zijn gaan behoren, geldt Antonioni’s
eerste Amerikaanse film vooral als een cultfilm.
Zou het komen omdat zijn aanklacht tegen de
Amerikaanse consumptiemaatschappij (een logisch
gevolg van zijn teleurstelling in de Europese wederopbouw) in de VS verkeerd begrepen werd, of tegen
het zere been stootte? Of omdat hij ook niet duidelijk
genoeg was in de manier waarop hij de representanten van tegencultuur en protestgeneratie afbeeldde?
Of door de hallucinante, soms letterlijk orgastische
landschapsscènes? Of de muziek van Pink Floyd
en Grateful Dead. We volgen student Mark (Mark
Frechette), een jonge radicaal op de vlucht voor de
politie nadat hij van een aanslag wordt verdacht, op
een Easy Rider-achtige laatste tocht door Amerika.
Hij is “bereid om te sterven, maar niet van verveling.”
De film maakte veelvuldig gebruik van karakteristieke
visuele Americana als westernlandschappen, lichtreclames en lege wegen langs motels en tankstations.

Professione: reporter (1974)

Jack Nicholson speelt een oorlogsjournalist in een
naamloos Noord-Afrikaans land, doodmoe en doorgedraaid. Letterlijk. Als hij met zijn auto in het zand
komt te zitten, laat hij zijn wielen nog eens extra
draaien. Als er in het hotel waar hij verblijft een man
sterft, besluit hij diens identiteit aan te nemen. Het
heeft iets willekeurigs, wat doet het er immers toe wie
we zijn? En misschien biedt dit hem een kans om aan
zijn leven te ontsnappen. Het tegendeel gebeurt natuurlijk, in wat een van Antonioni’s meest mysterieuze
en spookachtige films is. Onder het thrillerverhaal
dat zich ontspint als Nicholson het leven van de dode
man heeft overgenomen, schuilt een nihilistische
plot die concludeert dat we onszelf nooit kunnen
vinden omdat we in het grotere geheel volkomen
futiel en onbetekenend zijn. Ook bekend onder de
Amerikaanse titel The Passenger.

Blow-Up (1966)

Met zijn eerste niet–Italiaanse film gaf Antonioni meteen een onthutsende blik op de Londense Swinging
Sixties alsof hij er altijd al deel van had uitgemaakt.
Het verhaal van de ietwat blasé modefotograaf
Thomas (David Hemmings) die via zijn camera getuige is van een moord, maar daar na een aanvankelijke obsessie weer de interesse in verliest, is losjes
gebaseerd op een kort verhaal van de Argentijnse
schrijver Julio Cortázar. Na acht jaar en vier films
met Monica Vitti kiest Antonioni nadrukkelijk voor het
perspectief van een man (je zou zelfs kunnen zeggen
dat de vrouwen die voor Thomas’ lens komen ietwat
ongemakkelijk geobjectiveerd worden). Film geeft
veel aanleiding voor bespiegelingen over de verhou-
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erno
Michelangelo
Antonioni –
Il maestro del
cinema moderno
Toegangsprijzen

Tentoonstelling € 12,50 | Met reductie (o.a. Cinevillepas,
|
studenten) € 11,00 Vriendentarief € 10,25 | Museumkaart € 3,50
film
en
telling
tentoons
kets
Combitic
|
10,00
€
Films
|
8,00
CJP €
€ 18,50
Openingstijden

De opening van de tentoonstelling vindt plaats op vrijdaf 11
september vanaf 20.30. EXPOSED, de community voor jonge
cultuurliefhebbers van EYE, nodigt je uit hierbij aanwezig te
zijn. Kijk op Facebook voor het programma.

Expositie dagelijks van 10.00 tot 19.00, op vrijdag tot 21.00 uur
EYE is gesloten op ma 18 september en wo 11 november
Rondleidingen zijn te boeken bij Arttra via arttra.nl
Bezoek ook gratis het Panorama (dagelijks van 10.00 – 21.00)
De EYE Shop is dagelijks geopend van 11.00 – 21.00 uur

EYE bar-restaurant is dagelijks geopend van 10.00-01.00 uur
(vrij, za 10.00 – 02.00 uur)
EYE

IJpromenade 1, Amsterdam, 020 589 14 00
24/7 bereikbaar met de gratis veerpont naar de Buiksloterweg
vanaf station Amsterdam Centraal
The exhibition is samengesteld door Doninique Païni in
samenwerking met Jaap Guldemond, Director of Exhibitions/
Curator EYE, met samenwerking van Maria Luisa Pacelli

(Directeur Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara)

and Barbara Guidi (Hoofdcurator Gallerie d'Arte Moderna e
Contemporanea di Ferrara).

Tentoonstellingsconcept door Fondazione Ferrara Arte and
Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea-Museo Michelangelo
Antonioni di Ferrara, in samenwerking met Fondazione
Cinetecca di Bologna.

Gallerie d’Arte Moderna e
Contemporanea di Ferrara

nuari 2016

onioni

eyefilm.nl/antonioni

za 12 sept ___ 19.30 uur ___ Zabriskie Point 110 min ������������������������������������
zo 13 sept ___ 13.30 uur___ Il deserto rosso 116 min ������������������������������������
do 17 sept __ 19.00 uur___ Professione: reporter 119 min �������������������������������
vr 18 sept ___ 19.00 uur___ La notte 115 min ������������������������������������������
Veire 130 min �������������
za 19 sept ___ 19.00 uur___ Blow-Up met lezing door Frank Vande
�������������������������������������������
min
116
zo 20 sept ___ 16.30 uur___ Il grido
wo 23 sept __ 19.00 uur___ L’Eclisse 126 min �����������������������������������������
di 29 sept ___ 16.30 uur___ Il deserto rosso 116 min ������������������������������������
wo 30 sept __ 16.30 uur___ La signora senza camelie 105 min ����������������������������
door Steven Jacobs ������
di 13 okt ____ 19.00 uur___ La notte EYE on art special met lezing
stelling �����������
tentoon
ingen
rondleid
o.a.
za 7 nov _______________ Museumnacht met
�������������������������������
min
119
r
reporte
ione:
ma 9 nov ___ 16.30 uur___ Profess
za 14 nov ___ 16.30 uur ___ L’Avventura 143 min ���������������������������������������
ma 16 nov __ 16.30 uur___ La notte 115 min ������������������������������������������
wo 18 nov ___ 16.30 uur___ La signora senza camelie 105 min ����������������������������
do 3 dec ____ 21.30 uur___ Professione: reporter 119 min �������������������������������
za 5 dec ____ 16.30 uur ___ Zabriskie Point 110 min ������������������������������������
di 8 dec _____ 19.15 uur ___ EYE on Art special rondom Il grido
di 8 dec_____ 21.30_______ Il grido 116 min �������������������������������������������
wo 9 dec ____ 16.30 uur ___ L’Avventura 143 min ���������������������������������������
do 10 dec ___ 16.30 uur ___ Blow-Up 111 min �����������������������������������������
vr 11 dec ___ 19.00 uur ___ Professione: reporter 119 min �������������������������������
za 12 dec ___ 19.30 uur ___ La signora senza camelie 105 min ����������������������������
zo 13 dec ___ 19.00 uur ___ Il deserto rosso 116 min ������������������������������������
ma 14 dec __ 17.00 uur ___ Cronaca di un amore 98 min ��������������������������������
do 17 dec ___ 19.00 uur ___ La notte 115 min ������������������������������������������
ni ���������������������
za 19 dec ___ 19.30 uur ___ Special rondom Michelangelo Antonio
ma 21 dec __ 19.00 uur ___ L’Eclisse 126 min �����������������������������������������
do 24 dec ___ 16.30 uur ___ Zabriskie Point 110 min ������������������������������������
vr 25 dec ___ 16.30 uur ___ Il deserto rosso 116 min ������������������������������������
zo 27 dec ___ 16.30 uur ___ La signora senza camelie 105 min ����������������������������
vr 1 jan _____ 16.30 uur ___ Il deserto rosso 116 min ������������������������������������
za 2 jan _____ 16.30 uur ___ Professione: reporter 119 min �������������������������������
zo 3 jan _____ 16.30 uur ___ Il grido 116 min �������������������������������������������
ers over Antonioni �����
vr 8 jan _____ 19.15 uur ___ Film NL special met Nederlandse filmmak
������������������������������������������
min
za 9 jan _____ 19.00 uur ___ La notte 115
zo 10 jan ____ 19.00 uur___ L’Eclisse 126 min �����������������������������������������
ma 11 jan ___ 19.00 uur ___ Blow-Up 111 min �����������������������������������������
di 12 jan ____ 16.30 uur ___ Il deserto rosso 116 min ������������������������������������
do 14 jan ___ 19.00 uur ___ La signora senza camelie 105 min ����������������������������


aantal films te zien in de Parisienzaal van de
Naast bovenstaande programma’s in de zalen van EYE is een
. Voor exacte data en aanvangstijden van
L’Eclisse
en
Point
Zabriskie
,
Filmhallen, waaronder Blow-Up, Il grido
en tijdens zijn onder voorbehoud. Kijk voor meer
de films in de Filmhallen zie filmhallen.nl | Voorstellingen, data
informatie en actuele aanvangstijden op eyefilm.nl
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NU IN DE BIOSCOOP

Club Natlab presenteert

München zum
Beispiel
München is het nette zusje van Berlijn en het
thema van Club Natlab van 18 september tot
12 oktober. Een festival vol theater, discussie,
dance, bier en film. Met o.a. de Europese première
van Fassbinderdocumentaire Liebe ohne zu
fordern en vertoningen van nieuw gerestaureerde
kopieën uit Fassbinders München-tijd.
Zie natlab.nl voor het volledige programma.

3at

18 september: Europese premiere van
Liebe ohne zu fordern, documentaire over
Fassbinder van de Deense regisseur
Christian Braad Thomsen
19 september: Hände Hoch –
zinderende techno party van 22.00 tot 04.00
3 oktober: Bierfeest
5 oktober: Debat over verschillen en
overeenkomsten tussen München Design Stad
en Eindhoven Design Stad
Ieder weekend vertoning van nieuw gerestaureerde
kopieën uit Fassbinders München-tijd:
Händler der vier Jahreszeiten, Die bitteren Tränen
der Petra von Kant en Angst essen Seele auf
7 oktober: Lezing over Fassbinder door
Prof. Thomas Elsaesser
10 en 11 oktober: Derrick weekend
En nog veel meer films, theater en lezingen.
meer_mee_maken natlab door plaza futura
kastanjelaan 500 eindhoven | 040 294 68 48
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Victoria

Berlijn in één eindeloos shot
Het draaien zelf moet bijna net zo span
nend geweest zijn als de nachtmerrie
waar Victoria in verzeild raakt. Sebastian
Schipper nam het hele misdaaddrama in
één take op.
De roes van een nacht stevig doorhalen op de
electrobeat van een Berlijnse danstent zet de
toon. Wanneer Victoria, een Spaans meisje
dat een ander leven zoekt, besluit dat het
mooi is geweest loopt ze recht in de armen
van Sonne en drie andere onweerstaanbare
schavuiten die haar nieuwsgierigheid wekken. Voor ze het weet hebben ze haar al grappenderwijs een diefstal laten plegen. Op dat
moment had ze nog terug gekund. Wanneer
er vuurwapens in zicht komen is het te laat.
De camera laat Victoria intussen geen
moment los. Sterker nog, regisseur
Sebastian Schipper durfde het aan die hectische thriller in één lange ongemonteerde
take op te nemen.
Schipper is niet de eerste die die uitdaging
aangaat, maar zeldzaam is het wel. Het
bekendste voorbeeld van een film in één take
is Hitchcock’s Rope (1948). Die moest overigens wel smokkelen, want een filmrol in de
camera was toen niet langer dan tien minuten.
Ook Birdman wekt de suggestie in één keer

opgenomen te zijn, al is dat niet werkelijk zo.
Victoria is one shot cinema puur. Geen
trucjes, dus zonder meer een fascinerend
huzarenstukje. Is het daardoor ook een
betere of andere film geworden? Daar valt
wel iets op af te dingen.
Die nooit loslatende en rusteloos rondzwervende camera versterkt wel het gevoel
alles heel direct mee te beleven. Desondanks
zijn er ook momenten waarop het dollen over
straat (noodgedwongen?) te lang wordt uitgesponnen, de aanstekelijke flair van de
acteurs ten spijt. Dan had een conventionele
aanpak het scherper en spannender kunnen
maken.
De gimmick van die ononderbroken
opname, de bravoure en de heftige emoties
zijn onderhoudend genoeg, maar verdoezelen dat deze Bonnie and Clyde-variant nogal
eenzijdig inzet op die kettingreactie van
steeds hachelijker situaties. Als misdaadverhaal blijft het wat geforceerd, met personages die matig uit de verf komen.
Victoria krijgt nog het meeste reliëf. Al
blijft het, gezien haar expressieve karakter,
ongeloofwaardig dat ze in drie maanden
Berlijn nog niemand heeft leren kennen. Wat
ze na een onverwacht furieus piano-intermezzo over zichzelf loslaat biedt een betere

VICTORIA

KORT

verklaring voor haar impulsieve solidariteit.
Waarna Victoria’s eigen verhaal toch weer
ondergesneeuwd raakt onder de door paniek
voortgedreven gebeurtenissen. Zodat mij het
gevoel bekroop dat al die onverhoedse wendingen, versierd met een flirt en een vleugje
sentiment, vooral bedacht zijn om de energie
in deze lange real time-opname op peil te
kunnen houden.
LEO BANKERSEN
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Victoria DUITSLAND, 2015 | REGIE SEBASTIAN
SCHIPPER | 140 MINUTEN | MET LAIA COSTA,
FREDERICK LAU | DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM | TE
ZIEN VANAF 27 AUGUSTUS 

The Wolfpack

Papa's zeven
gevangenen
De documentaire The Wolfpack, over ze
ven kinderen in New York die van hun va
der zelden buiten mochten komen, maakt
van een ingewikkeld gezinsverhaal een
sensationele geschiedenis.
Het verhaal van de Angulo-familie in New
York doet denken aan het sprookje over de
wolf en de zeven geitjes. Er was eens een
Peruviaanse man (de wolf) op wie een hippie
(moeder geit) uit de Amerikaanse Mid-West
verliefd werd. Het hippiestel reisde in de
jaren negentig met een busje de wereld rond
en zou het liefst in de Zweedse natuur een
groot gezin stichten. Zweden bleek onhaalbaar en het stel kreeg zeven kinderen, zes
jongens en een meisje, in een socialehuur
appartement in de New Yorkse Lower East
Side. Omdat de hippievader, die in Hara
Krishna was, werken iets voor loonslaven
vond, leefde het gezin van een uitkering. Als
dit het hele verhaal was, zou de Amerikaanse
documentairemaker Crystal Moselle geen
film over het gezin hebben kunnen maken,
want niemand had er geld in willen steken.
Van documentaires wordt steeds vaker verwacht dat ze een werkelijkheid tonen die,
zoals het cliché wil, ‘stranger than fiction’ is.
Hoe bizarder, hoe beter.
Documentairemakers helpen soms een
handje door de werkelijkheid een bepaalde
richting op te duwen. Dat gevoel bekruipt de

We Are Your Friends

JOS VAN DER BURG
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The Wolfpack VERENIGDE STATEN, 2015 | REGIE
CRYSTAL MOSELLE | 90 MINUTEN | DISTRIBUTIE
PERISCOOP FILM | TE ZIEN VANAF 10 SEPTEMBER 

Eli Roth | Remake van exploitatiefilm Death
Game uit 1977 met Keanu Reeves als nietsvermoedende vader die twee verdwaalde partygirls
binnenlaat die helemaal nat zijn geworden van
de regen. Gek genoeg lukt het vervolgens niet
om de bloedmooie meiden weer te laten vertrekken. De rest van het gezin is gelukkig nog
steeds uit huis als Reeves zich dan eindelijk
toch laat verleiden. De volgende ochtend blijken
de bedoelingen van de vrouwen iets apocalyptischer dan hij had gedacht.

American Ultra

AMERICAN ULTRA

kijker bij The Wolfpack, dat als invalshoek
koos dat de kinderen van hun vader zelden
buiten mochten komen. Omdat de man, die
zichzelf als een helverlichte ziel zag, New
York crimineel en gevaarlijk vond, moesten
zijn kinderen binnenblijven. Ze kregen
onderwijs van zijn vrouw, zodat ze niet naar
school hoefden. Films waren het enige venster van de kinderen op de buitenwereld. Om
de verveling te verdrijven, speelden ze die
na, met als favorieten Reservoir Dogs en A
Nightmare on Elm Street. Vijf jaar geleden
veranderde hun leven doordat ze tijdens een
van hun schaarse uitjes Moselle tegenkwamen. De filmmaakster raakte met hen
bevriend en het idee kwam op om een film
over het gezin te maken.
Het resultaat is The Wolfpack, dat sceptisch stemt. Welk gezin dat iets te verbergen
heeft, laat een filmmaker vrijuit filmen?
Moselle wordt geen strobreed in de weg
gelegd. Integendeel. Iedereen praat openhartig over hoe het er in het gezin aan toe
ging. Zelfs de vader. De zes jongens – hun
verstandelijk gehandicapte zus is zelden te
zien – lijken nauwelijks te hebben geleden
onder hun ‘gevangenschap’. En waarom
komen alleen de gezinsleden aan het woord?
Wat merkten de buren van dit gezin?
Kwamen er geen sociaal werkers over de
vloer? Dat de Angulo-kinderen een curieuze
opvoeding kregen, staat vast, maar The
Wolfpack voelt als een goed kroegverhaal:
niet onwaar, maar stevig aangedikt.

Knock Knock

Max Joseph | Zac Efron in de rol van DJ Cole die
topproducent in de electronic dance music wil
worden. De gevorderde DJ James besluit hem te
coachen, maar als Cole een steeds hechtere
band met James’ vriendin krijgt, vindt DJ James
TE ZIEN VANAF 27 AUGUSTUS
dat niet vet. 

Nima Nourizadeh | Ongetwijfeld is het de droom
van elke spaced out triphippie om eigenlijk een
geheim agent van de CIA te zijn. Het overkomt
stoner Mike Howell (Jesse Eisenberg) die net
voordat ’ie geliquideerd dreigt te worden door
een paar geïrriteerde mannen, bezoek krijgt van
een mysterieuze vrouw en ‘geactiveerd’ wordt.
Plotseling kan hij met bestek en tuingereedschap nog veel meer dan alleen een waterpijp

THE WOLFPACK



TE ZIEN VANAF 3 SEPTEMBER

KNOCK KNOCK

bouwen. En blijkt ook dat liefje Kristen Stewart
niet alleen in die waterpijp geïnteresseerd was. 
TE ZIEN VANAF 27 AUGUSTUS


Straight Outta Compton

F. Gary Gray | Biopic van N.W.A. die lekker 147
minuten de tijd neemt om de opkomst van de
peetvaders van de gangster-rap te laten zien.
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MIA MADRE

Mia madre

Moretti gaat
weer autobio
De filmset is werkelijker dan de realiteit in
Nanni Moretti’s ontroerende Mia madre.
Met grote sensibiliteit zet de Italiaanse filmmaker Nanni Moretti het ongeloof en de verwarring over de aanstormende dood van een
moeder neer. Hij maakte een zelfportret met
het semi-autobiografische Mia madre, die
eerder dit jaar in première ging op het filmfestival in Cannes. Niet alleen moet Moretti
zijn eigen ervaringen met de dood van zijn
moeder hebben meegenomen in het scenario
(zij overleed tijdens de montage van zijn
vorige film Habemus papam, 2011). Hij biedt
ons ook het perspectief van de filmmaker,
namelijk via zijn vrouwelijke alter ego
Margherita (Margherita Buy). Harde cuts
tussen korte, in-medias-res-scènes, benadrukken de ongerijmde rollen die de regisseuse moet spelen; het ene moment stuurt
ze de filmtroepen aan, het andere moment is
ze de dochter aan een sterfbed.
Margherita voelt zich ontheemd in de
aanloop naar de dood van haar moeder.
Realiteit, herinnering, droom en fantasie
lopen door elkaar heen. Ze schrikt wakker en

ontdekt dat haar huis blank staat. Dit is een
droom, denk je. Maar ze is daarna zo lang
met kranten en theedoeken in de weer om de
boel droog te krijgen, dat je gaat twijfelen.
Door de realistische stijl ervaar je de scène
even geloofwaardig als denkbeeldig. Moretti
laat zien dat in tijden van crisis alles imaginair aanvoelt. Buy speelt prachtig gevarieerd
en gebalanceerd. Het ene moment glimlacht
ze gegeneerd, het andere breekt ze, ingetogen of juist woedend. Ze maakt haar personage veelzijdig, tegenstrijdig en des te
gelaagder. Als je rouwt, zwiepen je emoties
immers alle kanten op.
De angst voor ziekenhuizen, de fascinatie
voor cinema als medium – Mia madre past in
de lijn van Moretti’s vroege, meer autobiografische films zoals het drieluik Caro diario
(1993), waarin hij brommend op een Vespa
zichzelf speelt, en Aprile (1998), over zijn
leven als regisseur en vader. Met dezelfde
openhartigheid benadert hij de onzekerheden die met de dood van la mamma gepaard
gaan. Over hoe Margherita zich overbodig
voelt, naast haar schijnbaar perfecte broer
(subliem gespeeld door Moretti zelf). En hoe
ze haar geduld verliest, als het haar moeder
niet lukt om die paar stapjes naar de badkamer te lopen. De onmacht van beiden dendert door de film heen. Dit soort kleine
observaties maken Mia madre zo bijzonder.
Aan de andere kant zien we de filmwereld,
met een mooie rol van John Turturro als verwaande, doch charmante, Amerikaanse
filmster. Hij schept op over een fictief
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Mia madre |

FILMSCHUUR HAARLEM, 5 SEPTEMBER 14.00 UUR | DOOR SASJA KOETSIER

Zoals zoveel protestgroepen in de Amerikaanse
geschiedenis, werden ze ingelijfd door het estaTE ZIEN VANAF 3 SEPTEMBER
blishment. 

Ricki and the Flash

Jonathan Demme | Ooit liet Ricki (Meryl Streep)
een man en drie kinderen achter om beroemd te
worden in Californië. Nu is ze meestal te laat
met de huur. Een familiecrisis dwingt haar om
terug te gaan naar haar ex (Kevin Kline) en
inmiddels volwassen kinderen, waarvan er een
recent probeerde zelfmoord te plegen. Dat ze
weer komt opdagen wil echter niet zeggen dat
iedereen haar zomaar weer accepteert.


Hitman: Agent 47

RICKI AND THE FLASH

gesprek met Stanley Kubrick. Even later
zingt hij dronken ‘Bevete più latte’, het liedje
uit Federico Fellini’s episode in Boccaccio ’70
(1962), waarin een gigantische Anita Ekberg
de seksuele fantasieën van een christelijke
moraalridder aanwakkert.
De werkelijkheid dringt zich op als
Margherita hem op de filmset vraagt om een
auto te besturen. De scène mislukt, omdat
hij de weg niet kan zien. Zijn zicht wordt
belemmerd door de camera’s, die hem vanaf
de voorruit filmen. “Waarom laten jullie me
dan ook zoiets stoms doen?” vraagt ze aan
haar crew. “Omdat jij de regisseur bent”, antwoorden zij. “De regisseur is een lul, die jullie zouden laten wegkomen met moord”, verwijt ze hen en vooral zichzelf. Moretti toont
hoe, als je leven op losse schroeven staat, de
filmset geloofwaardiger is dan de realiteit.
Doodgaan hoort er misschien bij, maar
wachten tot iemand het loodje legt, is ab
surd. En als het je moeder is, onacceptabel.
LAURA VAN ZUYLEN

Mia madre ITALIË/FRANKRIJK, 2015 | REGIE NANNI
MORETTI | 102 MINUTEN | MET MARGHERITA BUY, JOHN
TURTURRO, NANNI MORETTI | DISTRIBUTIE CINÉART |
TE ZIEN VANAF 3 SEPTEMBER 

45 Years

Liefde voor
gevorderden
Charlotte Rampling en Tom Courtenay
schitteren in dit subtiele huwelijksdra
ma, waarmee regisseur en scenarist
Andrew Haigh zijn bijzondere talent be
vestigt.
Deze zomer bracht ik door met de verhalen
van David Constantine, een dichter die ook
in zijn scrupuleuze proza de steile taal van de
poëzie hanteert. Dat kwam door het zien van
45 Years, gebaseerd op een van die verhalen:
een film die zich ongemerkt diep onder je
huid nestelt.
Drie jaar geleden verraste de Britse
nieuwkomer Andrew Haigh met Weekend,
een relaas over een kort avontuur tussen
twee jonge mannen, waarin elk romantisch
cliché zo achteloos werd genegeerd dat het
een kleine openbaring was. Die aftastende
kennismaking van twee twintigers lijkt op
het eerste gezicht mijlenver verwijderd van
het onderwerp van zijn nieuwe film. Toch

euze huurmoordenaar Agent 47, een genetisch
gemodificeerd figuur met een rode stropdas die
sneller, slimmer en sterker is dan de rest van
ons. Doelwit is een megacorporatie die een klein
legertje van superagenten wil creëren. Een en

SASJA KOETSIER
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45 Years GROOT-BRITTANNIË 2015 | REGIE ANDREW
HAIGH | 93 MINUTEN | MET CHARLOTTE RAMPLING,
TOM COURTENAY | DISTRIBUTIE CINEMIEN | TE ZIEN
VANAF 24 SEPTEMBER 

45 YEARS

ander leidt tot een epische veldslag die ook
weer allerlei dingen tot gevolg heeft.


The Rewrite

TE ZIEN VANAF 3 SEPTEMBER

Marc Lawrence | Een Oscarwinnende schrijver
(Hugh Grant) verruilt Hollywood voor een cursus scenarioschrijven aan de Amerikaanse
oostkust en wordt verliefd op een alleenstaande moeder (Marisa Tomei) in zijn klas.


Kat en muis

TE ZIEN VANAF 10 SEPTEMBER

Maartje Seyferth, Victor Nieuwenhuijs | Surreëel drama met Raymond Thiry en Carlijn van
Zijtveld (Lover of Loser) over onvoorwaardelijke
liefde die te gronde gaat aan manipulatie en
leugens, het gevolg van een schaamtevolle
familiegeschiedenis.

TE ZIEN VANAF 3 SEPTEMBER

Aleksander Bach | Actiethriller gebaseerd op de
Hitman-games met in de hoofdrol de mysteri-

11111

blijkt het ook in een huwelijk van bijna een
halve eeuw oud nog maar de vraag hoe goed
je de ander eigenlijk kent.
Daar komen Kate en Geoff achter wanneer
ze in de week van hun 45e huwelijksverjaardag bericht krijgen dat het lichaam van
Geoffs voormalige vriendin Katja uit het ijs
van een Zwitserse gletsjer tevoorschijn is
gekomen, vijftig jaar nadat ze daar, net buiten het zicht van haar geliefde, in de afgrond
verdween. Boem. Hoe een echo uit zo’n ver
verleden een stabiel huwelijk aan het wankelen brengt, is wat de film vervolgens van
nabij observeert. Zo nabij, dat te midden van
alles wat er tussen Kate en Geoff wordt uitgewisseld, zich een bodemloos reservoir
opent van wat níet gezegd, níet gedaan en
nooit gebeurd is.
Wat maakt dat 45 Years nog zo lang
nazingt? Misschien dat het al die emotionele
lagen oproept zonder ze ooit uit te spelen.
Een balanceeract voor gevorderden, die de
hoofdrolspelers met verve volbrengen en die
hen beiden afgelopen winter in Berlijn een
Zilveren Beer opleverde: voor Charlotte
Rampling, die met de lichtste trilling van een
mondhoek een steen in de kalme vijver van
haar staalgrijze ogen kan laten vallen; en
voor Tom Courtenay, die zijn personage
behoedzaam laat laveren op de grens van
hulpeloosheid en ontwijkgedrag.
45 Years is net zomin een film over oude
mensen als Weekend een film over gays is.
Het zijn films over onszelf en de ander, het
mijnenveld dat daartussen ligt en de brug
van vertrouwen die keer op keer gelegd moet
worden. In de scherpte van zijn observaties
kan Haigh zich zeker meten met landgenoot
Mike Leigh, maar dan met meer dan een
vleugje hartverscheurende melancholie.

HITMAN: AGENT 47



TE ZIEN VANAF 10 SEPTEMBER
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The Lesson

Pijnlijk actuele zedenles
Een Bulgaars provinciestadje vormt de
setting voor een prikkelend en sterk ge
acteerd debuut, waarin een lerares in
geldnood wanhopig probeert de moraal
koste wat kost te laten zegevieren.
The Lesson begint en eindigt in het klaslokaal,
en dat is niet zomaar. Het is de plek waar kinderen klaargestoomd worden voor een maatschappij die aan de rand van het schoolplein
echt begint. Daarom grijpt lerares Engels
Nadezjda een diefstal in de klas aan voor een
lesje e thiek. Uit haar strakke blik spreekt
kalme, heldere, resolute afwijzing.
Zo overzichtelijk als Nadezjda’s morele
universum eruitziet, zo rafelig wordt het
wanneer haar materiële situatie in beeld
komt. Een docentenbaan is geen vetpot, en
de man die samen met hun jonge dochtertje
thuis op haar wacht, is financieel van haar
afhankelijk. Helaas heeft dat hem er niet van
weerhouden om op eigen houtje het geld dat
bestemd was voor het afbetalen van de
hypotheek te investeren in de reparatie van
een kampeerbus, die hij met winst denkt te
kunnen verkopen. Het brik blijkt rijp voor de
sloop. En vanwege de betalingsachterstand
die intussen is opgebouwd, dreigt de bank
binnen enkele dagen beslag te leggen op hun
huis.
Ziedaar de uitgangssituatie voor een neorealistische queeste die je een kleine twee
uur op het puntje van je stoel houdt. Niet
alleen Nadezjda’s huisvesting staat op het
spel: de belangrijkste vraag is hoe ze in een
wereld van woekerpolissen, sjoemelende
opdrachtgevers en louche kredietverstrekkers haar morele integriteit overeind houdt.
De camera verliest haar nauwelijks een
moment uit het oog en registreert koeltjes

THE LESSON

Schone handen

Tjebbo Penning | Sylvia (Thekla Reuten) en
Eddie (Jeroen van Koningsbrugge) hebben het

hoe ze stoïcijns haar tegenslagen incasseert.
Ergens moet de paniek toeslaan, maar ze
vertrekt geen spier. Met haar rotsvaste geloof
dat ze de zaak kan regelen en de orde kan
herstellen wanneer ze zelf maar stug doorgaat met ‘juist’ te handelen, dwingt
Nadezjda respect en sympathie af. De plezierige scherpte van The Lesson komt aan het
licht wanneer we zien hoe haar morele kompas haar uiteindelijk alleen maar dieper het
bos instuurt.
Voor een appel en een ei maakten Kristina
Grozeva en Petar Valtsjanov dit speelfilmdebuut op basis van hun eigen scenario. Dat
scenario, dat genadeloos is en toch ook vol
compassie, is niet de enige troef van The
Lesson. Cameraman Krum Rodriguez
beheerst de kunst om mooie beelden te
maken zonder dat die beelden zelf om aandacht vragen – nog een aspect waarin de film
verwant is met die uit buurland Roemenië.
De adembenemende hoofdrol van Margita
Gosjeva is de kers op de taart van deze pijnlijk actuele zedenles.
SASJA KOETSIER
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The Lesson BULGARIJE, 2014 | 105 MINUTEN | REGIE
KRISTINA GROZEVA, PETAR VALTSJANOV | MET MARGITA
GOSJEVA, IVAN BARNEV | DISTRIBUTIE ARTI FILM | TE
ZIEN VANAF 17 SEPTEMBER 

Que horas ela volta?

Klassenstrijd
‘Zij blijft aan die kant van de keukendeur.’
Mooie Braziliaans film over tweede
kansen, tweede moeders en de tweede
klasse.
Val (Regina Casé) is al dertien jaar de huishoudster van een welvarend gezin in São
Paulo. Zij voedde zoon Fabinho (Michel
Joelsas) op en ze knuffelt hem nog steeds
wanneer hij troost nodig heeft. Ze hangt de
was op, verschoont het huis en wekt de vader
des huizes, Dr. Carlos (Lourenço Mutarelli),
als hij om elf uur nog altijd niet is opgestaan.
Ze serveert het eten in de woonkamer en
haalt, wanneer moeder Bárbara (Karine
Teles) haar roept, de borden ook weer op. Val
werkt hard, maar ze houdt van ‘haar’ familie

goed in Amsterdam Oud-Zuid dankzij Eddie’s
dopehandel. Maar als de politie binnenvalt,
komt hun leven overhoop te liggen. Sylvia wil
weg met de kinderen, maar Eddie vindt dat ze te
TE ZIEN VANAF 10 SEPTEMBER
veel weet. 

Southpaw

SCHONE HANDEN

QUE HORAS ELA VOLTA?

en zij houden van haar.
Er is de blik van een buitenstaander voor
nodig om het anders te zien. Regisseur Anna
Muylaert legt vast hoe tijdens Bárbara's verjaardagsfeestje niemand van de gasten Val
ook maar even aankijkt. Pas wanneer Vals
dochter Jéssica (Camila Márdila) naar São
Paolo komt om toelatingsexamen te doen en
tijdelijk bij hen intrekt, beginnen de dingen
te verschuiven. De intelligente en zelfverzekerde Jéssica overtreedt, aanvankelijk zonder het te beseffen, de ongeschreven regels.
"Ik denk niet dat ik beter ben. Ik denk alleen
niet dat ik slechter ben."
Jéssica wil architectuur studeren. "Ik
geloof dat architectuur een instrument is
voor sociale verandering," licht ze ergens
haar studiekeuze toe. Zoals in Gosford Park en
talloze andere films de klassenverhoudingen
werden weerspiegeld in de indeling van huis,
het souterrain voor dienstboden en kamermeisjes, zo speelt ook in Que horas ela volta?
de ruimte een grote rol. De eerste versie van
het scenario, dat Muylaert tien jaar geleden
al schreef, heette niet voor niets De keuken
deur. Jéssica's eerste overtreding is dat ze niet
op de matras in Vals dienstbodekamertje gaat
slapen, maar als vanzelfsprekend de luxe gastenkamer claimt. De gastenkamer, de keuken,
de woonkamer en, vooral, het zwembad: Val
ontdekt tot haar schrik dat Jéssica letterlijk en
figuurlijk haar plaats niet kent.
Muylaert lijkt niet geïnteresseerd in een
politieke aanklacht, maar vooral in de sociale
en psychologische mechanismes tussen arm
en rijk. In de eerste helft van de film is het

niet het elitaire gezin dat haar ruimte
beperkt, maar Val zélf. Jéssica, die de anderen zonder angst of onderdanigheid tegemoet treedt, oogst vooral bewondering voor
haar intelligentie en ambitie. Zie bijvoorbeeld de mooie scène waarin Jéssica aan de
gezinstafel is uitgenodigd en haar moeder
zich achter de keukendeur staat op te winden over de brutaliteit van haar dochter. Que
horas ela volta? is in die zin ook een film over
afgunst. Pas wanneer de jaloezie gevoeld
wordt – Dr. Carlos heeft een oogje op Jéssica
en moeder Bàrbara begint te voelen dat haar
zoon een warmere relatie heeft met haar
huishoudster dan met zijn moeder – worden
de grenzen scherper gesteld. Bàrbara laat het
zwembad leegpompen omdat er ‘een rat’ in
gezwommen heeft. Het is iedereen duidelijk
wie ze bedoelt.
Anna Muylaert schreef mee aan The Year
My Parents Went on Vacation (Cao Ham
burger, 2006) en regisseerde eerder Durval
discos (2002), É proibido fumar (2009) en de
thriller Chamada a cobrar (2012). Met deze
vierde film won ze prijzen in Berlijn en op het
Sundance Film Festival en lijkt ook de internationale erkenning te komen. Welverdiend,
want Que horas ela volta? is een mooi geacteerd en intelligent geschreven klassendrama.
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BRAZILIË, 2015 | REGIE ANNA

MUYLAERT | 114 MINUTEN | MET REGINA CASÉ |
DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM | TE ZIEN VANAF 10
SEPTEMBER 
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Que horas ela volta? | CINECENTER AMSTERDAM,

11 SEPTEMBER | DOOR BAREND DE VOOGD

The Visit

M. Night Shyamalan | Een alleenstaande moeder ontdekt dat haar gezinsleven behoorlijk op
z’n kop komt te staan nadat haar kinderen op
bezoek zijn geweest bij opa en oma.


TE ZIEN VANAF 10 SEPTEMBER

Vacation

John Francis Daley, Jonathan M. Goldstein |
Rusty Griswold, ooit de zoon in de Chevy Chase
vakantiefilms, is nu zelf vader en neemt z’n
gezin mee op vakantie. Hij heeft dus niks
TE ZIEN VANAF 10 SEPTEMBER
geleerd. 

Slow West

Antoine Fuqua | Bokser Billy Hope vraagt trainer
Tick Willis om zijn leven weer op de rails te helpen, nadat hij z’n vrouw verloor in een verkeersongeluk en z’n dochter kwijtraakte aan de kinTE ZIEN VANAF 10 SEPTEMBER
derbescherming. 

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 17 SEPTEMBER
zijn gids wil zijn. 

Seymour: An Introduction

Madame Bovary

Ethan Hawke | Biografische documentaire over
pianist Seymour Bernstein die gratis heerlijke
inzichten verstrekt over ambacht, creativiteit
TE ZIEN VANAF 10 SEPTEMBER
en performance. 

SOUTHPAW

Sophie Marthes | Mia Wasikowska speelt de
titelrol in deze nieuwe adaptatie van wat wel de
eerste moderne roman heet. Wie wil weten
waarom het boek zo bekend staat, raden we aan
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Carnotstraat 17

Dromen van een nieuwe
toekomst in Antwerpen
Eigenlijk is het simpel, lijkt deze docu
mentaire te willen zeggen. Laat die heet
gebakerde discussies over immigranten
even voor wat ze zijn, en maak gewoon
kennis met die mensen.
De Vlaamse Klara Van Es maakte eerder
naam met haar mooie debuut Verdwaald in
het geheugenpaleis, over een woongroep voor
dementerende bejaarden. In Carnotstraat 17
richt ze haar camera op mensen die juist een
nieuw leven proberen op te bouwen. Een
bescheiden maar zorgvuldig gemaakt
groepsportret van enkele immigranten die
een onderkomen hebben gevonden in een
oud pand in de Antwerpse Carnotstraat.
Twee gezinnen uit Armenië en Tibet, naast
een jonge Afghaan, die na de nodige om
zwervingen in België werk en vaste grond
onder de voeten hoopten te vinden.
Hoe ziet hun leven er nu uit? We horen
hoe verheugd Tenzin Tsomo was toen ze zag
hoeveel de Belgische fruitbomen leken op die
in Tibet. Iedereen heeft verhalen over grote
verwachtingen, teleurstellingen en nieuwe
onzekerheden. Een rode draad is het jarenlange wachten op papieren. Een leven op de
pauzeknop, ondanks het ijverig volgen van
Nederlandse les waar ze het woord ‘heimwee’ leren.
Het meest schrijnend is de ervaring van de
Armeen Omar, noodgedwongen huisman,
want na tien jaar nog steeds illegaal. “Je vertrekt omdat je in je eigen land geen enkele
kans op een toekomst meer ziet”, vertelt hij.
Die toekomst blijkt er, ondanks zijn goede
wil, in België ook niet te zijn, al hoopt hij dat
het zijn hier geboren dochtertjes van drie en
vijf beter zal gaan. De liefde voor zijn gezin is
nog zijn enige houvast. Voor de anderen gloren er wel nieuwe kansen.
De eenvoud en liefdevolle aandacht voor
vaak aandoenlijke momenten uit deze alledaagse levens overtuigen, al bekroop me
toch het gevoel dat je er iets te snel op uitgekeken raakt. Net als die details van het vervallen pand die er als poëtische noot door-

heen geweven zijn – mooi in het begin, maar
snel een tikkeltje gezocht. Ook de zwart-
witbeelden van luisterrijke galapremières,
verwijzingen naar de bioscoop die ooit op dit
adres gevestigd was, zitten er wat ongemakkelijk tussen. Waarschijnlijk was de verleiding om er iets mee te doen te groot.
Zinniger zijn de scènes in het buurtcafé en
kapsalon Henricia, die als een soort commentaar voor een welkome aanvulling zorgen. Het contrast is groot. De stamgasten
van café De Stad Aalst halen nostalgische
herinneringen op aan de tijd dat de vrouwen
nog op tafel dansten en menen dat België
failliet gaat aan de vreemdelingen. Mis
schien wat voorspelbaar, maar in al zijn tragikomische treurigheid toch pijnlijk en veelzeggend.
Het meest verfrissend zijn de levendige
discussies in de door Afrikanen gefrequenteerde kapsalon. Stuk voor stuk ervaringsdeskundigen, die er toch heel verschillende
meningen op nahouden over België als nieuw
thuisland. Kostelijk hoe ze in vloeiend Frans
benadrukken dat Nederlands leren een eer-

ste vereiste is. Dat is een vonk die in Carnot
straat 17 iets vaker had mogen overspringen.
LEO BANKERSEN

Carnotstraat 17 BELGIË/NEDERLAND, 2015 | REGIE
KLARA VAN ES | 86 MINUTEN | DISTRIBUTIE CINEMA
DELICATESSEN | TE ZIEN VANAF 27 AUGUSTUS 
STOEDJENT

Stoedjent

Raskolnikov
in Almaty
Toch verrassend: een verfilming van Mis
daad en straf, verplaatst naar heden
daags Kazachstan, geeft een nieuwe kijk
op schuld en boete, Dostojevski en de
post-Sovjet-wereld van regisseur Dare
zhan Omirbayev.
Het verhaal is bekend. Toch? Anders even
snel naar de boekenkast rennen, want dit is
niet de eerste film waar de klassieke filosofische misdaadroman Misdaad en straf in verstopt zit. De aan lager wal geraakte student
Rodion Raskolnikov pleegt een moord op een
oude woekeraarster. In plaats van een misdrijf om gewin is het een (a)moreel experi-

Stoedjent

111231

KAZACHSTAN, 2012 | REGIE DAREZHAN

OMIRBAYEV | 90 MINUTEN MET ERMEK AHMETOV,
ERKEBULAN ALMANOV, AMANGELDY AYTALY |
DISTRIBUTIE CONTACT FILM | TE ZIEN VANAF 27
CARNOTSTRAAT 17

AUGUSTUS 

wordt gespeeld door de 23-jarige Zweeds-Finse
actrice en feministische standup-hit Bianca
TE ZIEN VANAF 17 SEPTEMBER
Kronlöf. 

Nelsons No. 5

Carmen Cobos | Documentair portret van de
samenwerking tussen het Concertgebouworkest en de Letse dirigent Andris Nelson. De
bescheiden, maar gedreven Nelson leert de
orkestleden de precieze betekenis van
Sjostakovitsj’s Vijfde Symfonie. “Dit is niet de
geruststellende muziek van het kapitalisme.”

The Perpetual Orgy van Mario Vargas Llosa te
lezen, waarin de schrijver ‘gebogen over dit
meesterwerk hangt als een of andere vintage
autofreak over de motor van een Lagonda’,

ment: hij heeft het gevoel dat hij zelf boven
zijn medemens verheven is (en daarom
boven de door mindere geesten opgestelde
wet staat) en bovendien heeft hij begrepen
dat deze Aljona Ivanovna een ‘minderwaardig wezen’ is (dus ‘verdient’ zij het niet te
sterven?). Althans dit alles denkt Raskolni
kov. Want misschien is hij wel geestesziek, of
anderszins niet toerekeningsvatbaar, en
komt zijn daad weer in een heel ander licht te
staan.
De Kazachse regisseur Darezhan Omir
bayev heeft dit verhaal bijna één op één verplaatst naar hedendaags Almaty. Met verrassend resultaat. Het lijkt wel of het
sociaal-darwinisme van de post-Sovjet-wereld door Dostojevski al lang voorzien was.
Het is overigens niet de eerste keer dat
Omirbayev zich door de Rus laat inspireren.
Ook in Killer (1998) waarin een werkeloze
chauffeur de misdaad ingaat om zijn familie
te onderhouden klonk al een echo van Mis
daad en straf en ging het om vragen over wat
wet en recht is, en of we als mens wel zo
vooruitstrevend zijn dat we ze universeel
kunnen laten gelden. Zijn andere grote
invloed is natuurlijk Robert Bresson, die met
Pickpocket (1959) ook al een Dostojevskiadaptatie maakte. Bij Omirbayev zijn de personages net zulke slaapwandelaars in de
regen die zich over de grauwe straten van
Almaty bewegen. De wereld heeft ze een klap
op de kop gegeven, ze handelen alleen nog
uit instinct, impuls. De ratio is kil en redeloos geworden. Het is een wereld waarin
hebzucht het nieuwe motief is, zakenmensen de nieuwe dichters, en projectontwikkelaars de nieuwe wetenschappers.
DANA LINSSEN

aldus de Britse schrijver Julian Barnes. Enfin,
over de verlangens van een verveelde platteTE ZIEN VANAF 17 SEPTEMBER
landsvrouw dus. 

MADAME BOVARY

11111



Underdog

Baltasar Kormákur | Het beklimmen van de
Mount Everest, onder meer door Jake Gyllenhaal
en Keira Knightley, wordt ernstig gehinderd
door een sneeuwstorm. ‘Never let go’, is de tagline van de film. De marketing had er wel zin in
TE ZIEN VANAF 17 SEPTEMBER
zo te zien. 

Maze Runner: Scorch Trials

Wes Ball | ‘Nadat de Gladers in deel 1 eindelijk
uit het doolhof wisten te ontsnappen, moeten
ze nu op de openbare weg een nieuwe verzameling uitdagingen overwinnen in een desolaat
landschap vol onvoorstelbare obstakels.’ Weer
TE ZIEN VANAF 17 SEPTEMBER
de marketing. 

TE ZIEN VANAF 17 SEPTEMBER

Ronnie Sandahl | Een jonge Zweedse immigrante begint een gepassioneerde relatie met
haar getrouwde Noorse werkgever, tegen de
achtergrond van de financiële crisis. Hoofdrol

Everest

RONALD ROVERS
EVEREST

@RONALDROVERS
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Agenda

Programmagegevens voor de Filmkrant van oktober moeten
vóór vrijdag 4 september (schriftelijk of per e-mail agenda@
filmkrant.nl) bij de redactie zijn ingeleverd. De Filmkrant is niet
verantwoordelijk voor onjuiste vermeldingen of programma
wijzigingen. De volgende Filmkrant verschijnt op donderdag 17
september.

Charlie’s Country do 24 en zo 27 sep,
20.30 | vr 25 sep, 21.30 | di 29 sep,
13.30 | The Dark Horse do 3, za 5 en
wo 9 sep, 20.30 | vr 4 sep, 21.30 | di 8
sep, 13.30 | Durak (The Fool) ma 28
en wo 30 sep, 20.30 | Far from the
Madding Crowd do 17, zo 20 en wo 23
sep, 20.30 | vr 18 sep, 21.30 | di 22
sep, 13.30 | Les héritiers vr 25 sep,
19.30 | za 26 en di 29 sep, 20.30 | Im
Labyrinth des Schweigens do 10,
za 12 en wo 16 sep, 20.30 | vr 11 sep,
21.30 | di 15 sep, 13.30 | Lilting vr 4
sep, 19.30 | zo 6 t/m di 8 sep, 20.30
| Schneider vs. Bax vr 11 sep, 19.30 |
zo 13 t/m di 15 sep, 20.30 | Woman in
Gold vr 18 sep, 19.30 | za 19, ma 21 en
di 22 sep, 20.30 | zo 20 sep, 14.30

Alkmaar

Almere

4 Filmhuis Alkmaar

4 Corrosia Stad/Theater, Expo &
Film

Amersfoort

The Last Waltz do 3 sep, 20.00
4 Het nieuwe filmhuis/De nieuwe
bibliotheek

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

Verdronkenoord 12 | 072-520 2022 |
filmhuisalkmaar.nl

Europees Filmfestival 45 Years vr
18 sep, 19.30 | zo 20 sep, 19.00 | 4
Months, 3 Weeks and 2 Days vr 18
sep, 21.00 | Die laatste zomer za 19
sep, 19.00 | History’s Future za 19
sep, 21.30 | The Lesson zo 20 sep,
21.30 | M za 19 sep, 21.00 | Mia Madre zo 20 sep, 19.30 | Sworn Virgin
vr 18 sep, 21.30 | Victoria zo 20 sep,
21.00 | Youth vr 18 sep, 19.00 | za 19
sep, 19.30 |

Almelo
4 Filmhuis Almelo

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

Citizenfour vr 25 sep | The Dark
Horse vr 18 sep | Eisenstein in Guanajuato vr 11 sep | Gluckauf do 17
sep | The King’s Gardens wo 30 sep
| Loin des hommes za 19 sep | Turist
wo 16 sep

Stadhuisplein 2 | 036-521 5929 |
corrosia.nl

4 Filmtheater De Lieve Vrouw

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

Premières en nieuwe films 45 Years
vanaf do 24 sep | Amy vanaf do 27
aug | Dheepan vanaf do 3 sep | Holland - Natuur in de Delta vanaf do 24
sep | Ilo, Ilo vanaf do 3 sep | Knight
of Cups vanaf do 17 sep | Mia madre
vanaf do 3 sep | Que Horas Ela Volta? vanaf do 10 sep | Nog te zien The
Diary of a Teenage Girl | Irrational
Man | The Last Wolf | Victoria | While We’re Young | X+Y | Gay Film Night
L’art de la fugue ma 14 sep, 19.00

The Diary of a Teenage Girl di 29 sep,
19.30 | wo 30 sep, 11.00 | The Duke
of Burgundy vr 11 en di 15 sep, 19.30
| wo 16 sep, 11.00 | Eternal Sunshine
of the Spotless Mind vr 25 sep, 19.30
| The Farewell Party vr 18 en di 22
sep, 19.30 | wo 23 sep, 11.00 | La isla
mínima vr 4 en di 8 sep, 19.30 | wo 9
sep, 11.00 | Mr. Holmes vr 28 sep en
di 1 sep, 19.30 | wo 2 sep, 11.00 | Europees Filmfestival Amy za 19 sep,
14.00

Alphen a/d Rijn
4 Parkfilmhuis

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

Leve Europese films

PARADISE TRIPS

Is Europa meer dan een bolwerk
waarin vluchtelingen proberen
binnen te komen en waar eindeloos wordt geruzied over Grieken
land? Volgens de organisatoren
van het Europees Filmfestival, dat
van 17 t/m 20 september in een
aantal Nederlandse steden wordt
gehouden, zeker wel. Het filmfes-

tival, dat met steun van het
Europees Parlement en in samenwerking met Filmhuis Den Haag
wordt georganiseerd, wil laten zien
dat Europa niet alleen over economie en politiek gaat. Er worden
bijvoorbeeld ook prachtige films
gemaakt. Zoals Dheepan van
Jacques Audiard waarmee het fes-

Amsterdam
4 Cinema De Balie

Kleine-Gartmanplantsoen 10 |
Informatie: 020-553 5151 | Reservering: 020-553 5100 | debalie.nl
Onder de oppervlakte di 29 sep,
20.00 (docu met nagesprek) | The
Wolfpack vanaf do 10 sep

tival in Filmhuis Den Haag 17 sept.
opent. Misschien een punt voor de
discussie na afloop: hebben Dhee
pan en de andere films op het festival een Europese identiteit of zijn
het totaal verschillende films die
toevallig in Europa zijn gemaakt?
Bestaat er zoiets als een Europese
filmidentiteit? Hierover kan ook
worden gepraat na vertoning van
het Zweedse immigrantendrama
Underdog (Ronnie Sandahl), de
Belgische tragikomedie Paradise
Trips (Raf Reyntjes), het Oosten
rijkse huisvrouwendrama Soldate
Jeanette (Daniel Hoesl) en het
Britse huwelijksdrama 45 Years
(Andrew Haigh). Naast Filmhuis
Den Haag zijn er in Den Haag
voorstellingen in het Huis van
Europa. Te zien zijn daar de Hon
gaarse film White God (Kornél
Mundruczó) en het geweldige
Poolse drama Ida (Pawel Pawli
kowski). Den Haag is de thuisbasis
van het Europees Filmfestival,
maar er zijn ook vertoningen in
Amsterdam (Italiaanse Cultureel
Instituut en OBA), Rotterdam
(Goethe Instituut), Delft (Filmhuis
Lumen), Utrecht (’t Hoogt en
Instituto Cervantes), Alkmaar
(Filmhuis Alkmaar vertoont maar
liefst tien films uit tien Europese
landen), Almere (De Nieuwe
Bibliotheek) en Hilversum
(Filmtheater Hilversum).
EC.EUROPA.EU/NETHERLANDS/
EVENTS/EUROPEES_
FILMFESTIVAL_2015_NL

4 Cinecenter

4 Kriterion

Verwachte premières 45 Years vanaf do 24 sep | Dheepan vanaf do 3
sep | Holland - Natuur in de Delta vanaf do 24 sep | Madame Bovary
vanaf do 17 sep | Mia madre vanaf
do 3 sep | Que Horas Ela Volta? vanaf do 10 sep | Nog te zien Diary of a
Teenage Girl | Irrational Man | While We’re Young | Cinemore Film met
lezing vooraf en na afloop een gratis
drankje vr 18 sep
4 Eye Filmmuseum
IJpromenade 1 | 020-589 1400 | eyefilm.nl | Programma is onder voorbehoud, raadpleeg de website voor het
actuele programma
Premières 45 Years vanaf do 24 sep
| Kat en muis vanaf do 10 sep | The
Lesson vanaf do 17 sep | Mia madre
vanaf do 3 sep | Nelsons no. 5 vanaf
do 17 sep | Seymour: An Introduction vanaf do 10 sep | Slow West vanaf
do 17 sep | Michelangelo Antonioni
– Il maestro del cinema moderno L’
avventura zo 13 sep | Blow-Up za 19
sep | Cronaca di un amore za 12 sep |
L’ eclisse ma 21 sep | Il deserto rosso
di 29 sep | Il grido zo 20 sep | La note
vr 18 sep | Professione: reporter do
17 sep | La signora senza camelie wo
30 sep | Zabriskie Point ma 21 sep |
Mübii Japan – 90 jaar Japanse cinema Floating Clouds (Ukigumo) vr 25
sep, 20.00 | za 26 sep, 16.30 | Journey to the Shore wo 30 sep, 19.15
(voorpremière) | Late Chrysanthemums (Bangiku) vr 25 sep, 16.30 |
Maborosi (Maboroshi no hikari) za
26 sep, 14.00 | Our Little Sister za 26
sep, 19.15 (voorpremière, met o.v.b.
in aanwezigheid van Kore-eda) | The
Royal Opera House Live | The Royal
Ballet Romeo and Juliet di 22 sep,
19.15 | Cinema Concert A Story of
Floating Weeds zo 27 sep, 16.00 | Cinema Egzotik: The Night of Sergio
Sollima Face to Face (Faccia a faccia) + Violent City (Città violenta)
vr 18 sep | EYE on Art Werk van Erik
van Lieshout di 8 sep, 19.15 (in aanwezigheid van de kunstenaar o.v.b.)
| Time, Forwards! Soviet Constructivist Cinema Een avond rondom het
constructivisme en films uit de Sovjet Unie di 15 sep, 19.15 | Hans van
der Meer Goes to the Movies Hans
van der Meer legt verbanden met zijn
eigen fotografisch werk aan de hand
van filmfragmenten di 22 sep, 19.15 |
Guy Debord Guy Debord: The Society of the Spectacle di 29 sep, 19.15
(met inleiding)
4 Het Ketelhuis

Verwacht Dheepan vanaf do 3 sep |
Slow West vanaf do 17 sep | Victoria
vanaf do 27 aug | The Wolfpack vanaf do 10 sep
4 Lab111

Lijnbaansgracht 236 | 020-623
6615 (vanaf 15.45) | cinecenter.nl |
Programmering onder voorbehoud

Westergasfabriekterrein | Pazzanistraat 4 | 020-684 0090 | ketelhuis.nl

Premières Felix et Meira vanaf do
24 sept | Holland - Natuur in de Delta vanaf do 24 sept | Kat en Muis
vanaf do 10 sept | The Lesson vanaf do 17 sept | Que Horas Ela Volta?
vanaf do 10 sept | Nog te zien Belle | Binnenstebuiten | Een dag in het
jaar | De kleine prins | La loi du marché | Victoria | Specials Schneider
vs. Bax di 1 sep, 19.30 (met ondertiteling voor doven & slechthorenden) | VERS Maandelijkse bijeenkomst voor en door nieuwe film- en
televisiemakers ma 7 sept, 19.30 |
Amongst Friends De maandelijkse
Sneak Preview met Personal Touch
ma 7 sept, 21.15 | Gay Film Night
L’art de la fugue di 15 sept, 21.15 |
Deutsches Kino Über-Ich und Du di
29 sept, 19.30

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

Arie Biemondstraat 111 | 020-616
9994 | info@lab111.nl | lab111.nl

Theeb is een klas
sieke avonturen
film met wes
tern-invloeden,
door Wolfgang
Thaler, camera
man van Ulrich
Seidl en Michael
Glawogger, ge
schoten in de
meest fotogenie
ke Jordaanse wa
di’s — deels de
zelfde als die van
Lawrence of Arabia. Maar Theebs
kwetsbaarheid
geeft aan al die
avonturen op le
ven en dood wel
een pijnlijk scherp
randje.
111231
Sasja Koetsier in de
Filmkrant

Premières Jauja vanaf do 10 sep
| The Wolfpack vanaf do 17 sep |
Nog te zien Realité | Ex Pats Cinema Black Coal, Thin Ice ma 14 sep,
20.45 (Eng. ondertiteld) | Timbuktu do 3 sep, 20.45 (Eng. ondertiteld)
| Italian Cinema Italiaanse film die
vaak in Nederland (nog) niet is uitgebracht. Eng. of Ned. ondertiteld
met inleiding en nagesprek in het
Italiaans vr 25 sep, 20.15 | Doc111:
Short Korte documentaires (met inleiding, voertaal Engels) wo 9 en wo
23 sep, 20.45
4 Melkweg Cinema

Lijnbaansgracht 234a | Info en
reserveringen: 020-531 8181 | melkweg.nl | Aanvang: 20.00
Zomerstop
4 Rialto

Ceintuurbaan 338 | 020‑676 8700 |
rialtofilm.nl

Premières 45 Years vanaf do 24 sep
| Dheepan vanaf do 3 sep | Mia madre vanaf do 3 sep | Que Horas Ela Volta? vanaf do 10 sep | Refugiado vanaf do 17 sep | Speciaal To Catch a
Thief za 26 sep (gratis voorstelling
ihkv 24H Zuid)
4 Filmtheater De Uitkijk

Prinsengracht 452 | 020-223 2416 |
uitkijk.nl

Peter Sellers Maand Being There vr
18 sep, 23.00 | Dr. Strangelove or:
How I Learned to Stop Worrying and
Love the Bomb elke zo in sep, 21.00 |
The Party vr 25 sep, 23.00 | The Pink
Panther vr 4 sep, 23.00 | A Shot in
the Dark vr 11 sep, 23.00

Apeldoorn
4 Filmtheater/Podium Gigant

Nieuwstraat 377 | 055‑521 6346 |
gigant.nl

45 Years vanaf zo 20 sep | Amy vr 4
t/m zo 6 en do 10 t/m za 12 sep | Belle do 17 t/m wo 30 sep | Carnotstraat
17 zo 20 sep (éénmalige vertoning)
| Dheepan vanaf do 3 sep | Dior and
I vr 11 t/m zo 13 sep | Good Kill di 1
en wo 2 sep | Holland - Natuur in de
Delta vanaf do 24 sep | Ilo Ilo di 1 en
wo 2 sep | Infinitely Polar Bear do 3
t/m wo 16 sep | Irrational Man do 10
t/m wo 30 sep | La loi du marché zo
13 t/m wo 16 sep | Masaan di 1 t/m
wo 9 sep | Theeb do 17 t/m wo 23 sep
| Valley of Love do 3 t/m wo 9 sep |
Victoria vanaf do 24 sep | While We’re Young di 1 en wo 2 sep | Film gemist! Taxi Teheran ma 7, ma 14, ma
21 en ma 28 sep | Nabespreking La
loi du marché ma 14 | Victoria ma 28
| Ontbijt & Film 45 Years zo 20 sep
(voorpremière), Belle of Irrational
Man | Filmkrant.Live Theeb di 22

Arnhem
4 Focus Filmtheater

Korenmarkt 42 | 026‑442 4283 |
focusarnhem.nl

Verwachte premières 45 Years vanaf do 24 sep | Dheepan vanaf do 3
sep | Holland - Natuur in de Delta vanaf do 24 sep | Knight of Cups
vanaf do 17 sep | Madame Bovary
vanaf do 17 sep | Mia madre vanaf
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Onmogelijke liefdes
Kan gebeuren: knetterverliefd op
iemand anders dan je partner,
maar wat nu? De kwestie heeft vele
honderden filmmakers geïnspireerd, onder wie ongetwijfeld vele
ervaringsdeskundigen. Of de drie
gidsen, die op het festival Film by
the Sea het filmcollege ‘Op het eerste gezicht – over verboden en geheime liefdes in film en literatuur’
verzorgen, dat ook zijn, wordt misschien duidelijk in hun lezingen.
Het tweedaagse Filmcollege opent
12 september met een inleidend
college door filmkenners Harry
Peters en Gerlinda Heywegen.
Daarin gaan zij in op liefdesverklaringen in muziek, literatuur, kunst
en film. Aansluitend wordt Brief
Encounter vertoond, David Leans
geweldige klassieker uit 1945 over
een geheime liefde van een man en
een vrouw die beiden getrouwd
zijn en beseffen dat hun liefde onmogelijk is. De film inspireerde decennia later Wong Kar-wai tot het
aangrijpende In the Mood for Love.
In het tweede college verdiept

Harry Peters zich verder in de onmogelijke liefde. Aan de hand van
Emma Bovary kijkt hij hoe filmmakers Flauberts roman over de naar
liefdesavonturen hunkerende doktersvrouw hebben verfilmd. Hoe
oordelen zij over deze vrouw? Op
zijn college volgt de vertoning van
de nieuwste Bovary-verfilming:
Madame Bovary van Sophie Bartes.
Op zondag praat Gerlinda Hey
wegen over de filmische middelen
die filmmakers inzetten om duidelijk te maken naar wat voor liefde
we kijken. Een close-up, een oogopslag, een zwoele blik, een ge-

do 3 sep | Que Horas Ela Volta? vanaf do 10 sep | Seymour: An Introduction vanaf do 10 sep | Breakfast at
Focus keuze uit 45 Years, Mia madre en Que Horas Ela Volta? zo 13
sep, 10.00

Borne

Assen
4 Bioscoop De Nieuwe Kolk

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

Charlie’s Country ma 21 en di 22 sep
| Dancing Arabs ma 31 aug en di 1 sep
| Far From the Madding Crowd ma 28
en di 29 sep | Schneider vs. Bax ma
7 en di 8 sep | Woman in Gold ma 14
en di 15 sep

Bergen
4 Fth CineBergen/Zwarte Schuur

Eeuwigelaan 7 | 072-589 6310 |
cinebergen.nl

Belle do 17 sep, 20.00 | ma 21 sep,
20.00 | Blade Runner, Final Cut za
19 sep, 20.00 | The Dairy of a Teenage Girl zo 6 en di 8 sep, 20.00 | Dheepan do 24, za 26, di 29 en wo 30 sep,
20.00 | Dior and I zo 20 sep, 15.30 |
La famille Bélier zo 13 sep, 11.00 | Far
From the Madding Crowd zo 6 sep,
11.00 | ma 7 sep, 20.00 | The Farewell Party vr 18 en wo 23 sep, 20.00
| zo 20 sep, 11.00 | Inside Out zo 13
sep, 15.30 | di 15 sep, 20.00 | La loi
de marché do 3 en wo 9 sep, 20.00
| vr 4 sep, 14.30 | Masaan vr 25 sep,
15.30 | ma 28 sep, 20.00 | La meglio
gioventù za 12 sep, 15.30 | Minions zo 27 sep, 15.30 | Mr. Holmes
vr 18 sep, 14.30 | zo 20 en di 22 sep,
20.00 | Nature di 1 sep, 20.00 | La
rançon de la gloire do 10 sep, 20.00
| vr 11 sep, 14.30 | Realité vr 25 en zo
27 sep, 20.00 | Seymour zo 27 sep,
11.00 | Trois souvenirs de ma jeunesse wo 2 sep, 20.00 | While We’re Young vr 11 en zo 13 sep, 20.00 |
wo 16 sep, 20.00 | Jazz & Sail Amy za
5 sep, 20.00 | zo 6 sep, 15.30 | Whiplash vr 4 sep, 20.00

heimzinnig lachje: het is genoeg
om duidelijk te maken of twee personages voor elkaar bestemd zijn.
Heywegen illustreert haar college
met fragmenten van films uit alle
windstreken. Na afloop illustreert
Alain Resnais’ klassieker Hiro
shima mon amour haar verhaal
waarin een Franse actrice verliefd
wordt op een Japanse architect.
Het weekend eindigt met een lezing van schrijver en filosoof Stine
Jensen over de allesverscheurende
liefde en haar fascinatie ervoor. Na
haar college staat het liefdesdrama
Félix et Meira (Maxime Giroux) op
het programma. Daarin beleven
een chassidische vrouw en een ongelovige man een onverwachte roFILMBYTHESEA.NL
mance.

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

Birdman wo 2 sep | Leviathan wo 9
sep | Of Horses and Men wo 23 sep |
Pride wo 30 sep | Still Alice wo 16 sep

Breda
4 Chassé Cinema

Claudius Prinsenlaan 8 | 076-530
3131 | chasse.nl

Premières 45 Years vanaf do 24 sep
| Dheepan vanaf do 3 sep | Holland _
Natuur in de Delta vanaf do 24 sep |
Knight of Cups vanaf do 17 sep | Madame Bovary vanaf do 17 sep | Mia
madre vanaf do 3 sep | Nog te zien
Amy | Irrational Man | Victoria | X + Y
| Boek in Beeld Madame Bovary ma
21 sep, 19.30 | Cursus Film & Muziek
les 1 Muziek in film: Een geschiedenis ma 21 sep, 19.20 | les 2 Muziek als
narratief element ma 28 sep, 19.20
| Filmontbijt zo 27 sep , ontbijt om
9.30 en film om 10.45 (titel t.z.t. bekend) | Royal Ballet Cinema Romeo
& Juliet di 22, 20.15 (live) | Film & Lezing Welcome di 22 sep, 19.15 | Red
Head Days Being Ginger vr 4 sep,
16.45 (regisseur aanwezig) | Perfume, The Story of a Murderer vr 4 sep,
14.00 | Gay Film Night L’art de la fugue di 29 sep, 21.00

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

Bussum

1 en 8 september: The Kid (Charles
Chaplin, 1921) | Chaplins eerste
lange speelfilm, over ‘The Little
Tramp’ (Chaplin) die zich ontfermt over een vondeling die onder
zijn hoede uitgroeit tot een aandoenlijk straatschoffie. The Kid is

4 Filmhuis Bussum

Brediusweg 1 | 035-693 8694 |
filmhuisbussum.nl

Amy do 3, za 5 en vr 11 sep, 21.15 | vr
4, do 10 en za 12, 18.45 | wo 9, ma 14
en wo 16 sep, 20.00 | zo 13 sep, 15.45
| Belle wo 2 en wo 9 sep, 14.30 | vr 4
en za 12 sep, 21.30 | za 5 en vr 11 sep,
16.00 | zo 6 sep, 20.00 | ma 7 en di 15
sep, 14.00 | Dheepan do 17 sep, 18.45
| vr 18, do 24 en za 26 sep, 19.00 |
za 19 en vr 25 sep, 21.30 | zo 20 sep,
15.45 | vr 25 en zo 27 sep, 16.00 | di
29 en wo 30 sep, 20.00 | The Diary
of a Teenage Girl do 10 sep, 19.00 | vr
11 sep, 21.30 | za 12 sep, 15.45 | zo 13

Amy vanaf do 3 sep | Banana Pancakes and the Children of Sticky
Rice do 10 sep | The Cook, the Thief,
His Wife and Her Lover ma 28 sep |
Dheepan vanaf do 3 sep | Dior and I
do 3 sep | Eisenstein in Guanajuato
vanaf do 10 sep | Every Thing Will Be
Fine vanaf do 24 sep | Irrational Man
vanaf do 3 sep | Marketa Lazarová
ma 14 sep | Pantserkruiser Potemkin
ma 21 sep | La tête haute vanaf do 17
sep | Europees Filmfestival Cesta
ven (The Way Out) za 19 sep, 19.30 |
Foodfestival zo 20 sep | Deutsches
Kino Über Ich und Du do 24 sep

Den Bosch
4 Verkadefabriek

Boschdijkstraat 45 | 073-681 8160 |
verkadefabriek.nl

Premières 45 Years vanaf do 24 sep
| Holland - Natuur in de Delta vanaf
do 24 sep | Madame Bovary vanaf do
17 sep | Mia madre vanaf do 3 sep |
The Wolfpack vanaf do 10 sep | Artibosch Birdman za 5 sep, 22.00 | The
Salt of the Earth (met inleiding) za 5

Rialto in september
Rialto Klassiek

THE KID

Spui 191 | 070‑365 6030/345 9900
| filmhuisdenhaag.nl | Raadpleeg de
website voor het volledige programma
Europees Filmfestival 45 Years zo
20 sep, 17.00 | Dheepan do 17 sep,
19.00 (met nagesprek) | Paradise
Trips za 19 sep, 17.00 | Soldate Jeanette zo 20 sep, 13.30 | Underdog za
19 sep, 15.00 |
4 Nutshuis

Stadsplein 5 | 010-458 6300 | isalatheater.nl | Aanvang: 20.00

4 Filmhuis Lumen

4 Filmhuis Borne

4 Filmhuis Den Haag

4 Isalatheater

Delft

sep, 20.00 | ma 14 sep, 20.30 | Holland - Natuur in de Delta do 24 sep,
18.45 | vr 25 sep, 10.45 en 21.15 | za
26 sep, 13.00 en 18.45 | zo 27 sep,
15.45 | wo 30 sep, 14.45 | Irrational
Man do 17 sep, 19.00 | vr 18 sep, 11.00
en 21.15 | za 19 sep, 13.30 | zo 20, wo
23 en wo 30 sep, 20.30 | do 24 en za
26 sep, 21.15 | vr 25 sep, 11.00 | The
Lesson do 17 sep, 21.30 | vr 18 sep,
15.45 | za 19 sep, 21.15 | wo 23 en zo
27 sep, 20.00 | vr 25 sep, 19.00 | za
26 sep, 13.30 | La loi du marché di 1
sep, 20.00 | wo 2 sep, 20.30 | Masaan vr 11 sep, 15.45 en 18.45 | za 12
sep, 19.00 | zo 13 en wo 16 sep, 20.30
| di 15 sep, 20.00 | Mia Madre do 17
sep, 21.15 | vr 18 sep, 10.45 en 18.45
| za 19 sep, 18.45 | ma 21 en zo 27
sep, 20.30 | wo 23 sep, 14.45 | do 24
sep, 21.30 | vr 25 sep, 15.45 | za 26
sep, 16.00 en 21.30 | Mr. Holmes wo
2 sep, 20.00 | vr 4 sep, 10.45 | za 5
sep, 18.45 | zo 6 sep, 15.45 | The One
I Love do 3 en za 5 sep, 21.30 | vr 4
sep, 16.00 | ma 7 sep, 20.30 | Theeb

Den Haag

Capelle a/d IJssel
Keuzefilmweekend Boychoir za 12
sep | La famille Bélier zo 13 sep | De
surprise vr 11 sep

FÉLIX ET MEIRA

sep, 15.30 | Victoria (met inleiding)
za 5 sep, 19.00 | FilmOntbijt elke zo,
11.00 ontbijt en 12.00 film | Sneak
Preview Verrassende voorpremière
elke di, 21.15 | Filmcursus Déjavu do
3 sep, 19.30 | Film & Psychiatrie ma
21 sep, 19.45 | Film & Filosofie: Horizon wo 23 sep, 19.30

do 10 sep, 21.15 | vr 11 sep, 11.00 | za
12, zo 13, vr 18 en zo 20 sep, 16.00 | di
15 sep, 14.15 | za 19 sep, 19.00 | di 22
sep, 20.00 | Victoria vr 18 sep, 21.30
| za 19 sep, 15.45 | zo 20 en ma 21
sep, 20.00 | While We’re Young do 3
sep, 18.45 | vr 4 sep, 11.00 | zo 6 sep,
16.00 | wo 9 sep, 20.30 | do 10 sep,
21.30 | za 12 sep, 13.30 | wo 16 sep,
14.45 | Woman in Gold vr 4 sep, 19.00
| za 5 sep, 15.45 | di 8 sep, 20.00 | vr
11 sep, 10.45 | za 12 sep, 21.15 |
Klassieker Hiroshima mon amour
ma 7 sep, 20.00 (met inleiding |
Sneak Preview Verrassende voorpremière elke di, 20.30

ADVERTORIAL

een stille film die niet alleen van
Chaplin een grote ster maakte
maar ook van kindacteur Jackie
Coogan. Ook deze maand te zien:
Doctor Zhivago en To Catch a
Thief.

Rialto Podium

23 september 19.30: Altman (Ron
Mann, 2014) | Eenmalige vertoning
van deze diepgaande documentaire over het leven van de legendarische Amerikaanse regisseur
Robert Altman (1925-2006), een
van de meest invloedrijke filmmakers uit de geschiedenis. Altman
maakte veelgeprezen films als
M*A*S*H, The Long Goodbye, The
Player en Gosford Park. Ron Mann
vermengt archiefbeelden met interviews met familieleden en enkele belangrijke acteurs uit zijn
films.
RIALTOFILM.NL

Verwarrend en
overweldigend
duikelen de ge
beurtenissen en
gevoelens over el
kaar heen. Ner
gens probeert de
film een moraal op
te dringen. Dit is
hoe het voelt om
een tienermeisje
te zijn. Of mis
schien beter nog,
gewoon een tie
ner. Had ik deze
film maar gezien
toen ik vijftien
was.
11111
Sacha Gertsik over The Diary
of a Teenage Girl in de
Filmkrant

Riviervismarkt 5 | 070-345 9090 |
nutshuis.nl

The Ambassador wo 23 sep, 20.00
| za 24 sep, 11.00 en 14.00 | A Clockwork Orange wo 9 sep, 20.00 | za 12
sep, 11.00 en 14.00 | Unforgiven wo
16 sep, 20.00 | za 19 sep, 11.00 en
14.00 | Xime wo 30 sep, 20.00 | za 3
okt, 11.00 en 14.00

Den Helder
4 Cinema Zevenskoop

Julianaplein 43 | 0223‑610 941 |
http://cinemazevenskoop.wix.
com /recent | Aanvang: 20.30

Belle do 17 t/m ma 21 sep | La isla
mínima do 10 t/m ma 14 sep | Mr.
Holmes do 3 t/m ma 7 sep | While
We’re Young do 24 t/m ma 28 sep

Deventer
4 Filmhuis De Keizer

Keizerstraat 78 | 0570‑618 822 |
filmhuisdekeizer.nl

45 Years do 24 en di 29 sep, 20.00
| vr 25 en za 26 sep, 19.00 | zo 27
sep, 16.45 | ma 28 sep, 20.30 | di 29
sep, 14.00 | wo 30 sep, 17.45 | Dheepan do 3 en do 10 sep, 20.30 | vr 4
en di 8 sep, 14.30 | vr 4 en za 5 sep,
19.00 | zo 6 sep, 16.45 | di 8, zo 13, di
15, zo 20 en ma 21 sep, 20.00 | wo 9
sep, 17.45 | vr 11, za 12, vr 18 en za 19
sep, 21.15 | wo 16, di 22 en wo 23 sep,
17.15 | The Diary of a Teenage Girl do
17 en zo 20 sep, 20.30 | vr 18 en za 19
sep, 21.30 | di 22 sep, 14.30 | wo 23
sep, 17.45 | The Duke of Burgundy vr
28 aug, 14.30 | zo 30 aug en di 1 sep,
20.30 | di 1 en wo 2 sep, 17.15 | Hearts
Know * The Runaway Brides di 22
sep, 20.30 | Herwinnen door werken do 17 en wo 23 sep, 20.00 | vr 18
en za 19 sep, 19.00 | zo 20 sep, 16.15
| Ilo Ilo vr 18 en di 22 sep, 14.00 | zo
20 sep, 16.45 | di 22 sep, 20.00 | Infinitely Polar Bear vr 11 sep, 14.30 | vr
11 en za 12 sep, 21.30 | zo 13 en wo 16
sep, 20.30 | di 15 sep, 17.45 | Irrational Man do 27 t/m za 29 aug, 19.30
| zo 30 aug, 16.45 | di 1 sep, 14.30 en
17.45 | wo 2, zo 6 en wo 9 sep, 20.30 |
vr 4 en za 5 sep, 21.15 | di 8sep, 17.45
| La loi du marché vr 18 sep, 14.30 en
19.30 | za 19 sep, 19.30 | di 22 sep,
17.45 | wo 23 sep, 20.30 | Mia madre do 3, do 10, ma 14 en wo 16 sep,
20.00 | vr 4 en za 5 sep, 19.30 | zo 6
en zo 13 sep, 16.15 | ma 7 sep, 20.30
| di 8, wo 9 en di 15 sep, 17.15 | vr 11
en za 12 sep, 19.00 | di 15 sep, 14.00
| Papa ou maman vr 11 sep, 14.00 en
19.30 | za 12 sep, 19.30 | zo 13 sep,
16.45 | di 15 sep, 14.30 en 20.30 | wo
16 sep, 17.45 | Taxi Teheran vr 25 sep,
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Nog meer over film weten?
De Filmkrant komt live in de
filmtheaters bij u in de
buurt. Filmkrantmedewer
kers verzorgen elke maand
intro’s bij speciaal geselec
teerde films en daarnaast
inleidingen, lezingen, q&a’s
en workshops bij andere
films uit het actuele aanbod.

MIA MADRE

21.30 | za 26 sep, 21.15 | zo 27 sep,
20.30 | Theeb vr 25 sep, 14.30 | za 26
sep, 21.30 | wo 30 sep, 17.15 | Valley
of Love do 24 en wo 30 sep, 20.30 |
vr 25 en za 26 sep, 19.30 | zo 27 sep,
20.00 | di 29 sep, 14.30 en 17.45 | Victoria vr 25 sep, 14.00 en 21.15 | zo
27 sep, 16.15 | di 29 sep, 17.15 | wo
30 sep, 20.00 | X + Y do 27 t/m za
29 aug, 19.00 | vr 28 aug, di 1, vr 4
en di 8 sep, 14.00 | zo 30 aug, 16.15
| ma 31 aug, 20.30 | di 1, wo 2, zo 6
en wo 9 sep, 20.00 | vr 4 en za 5 sep,
21.30 | Film op de Brink: openluchtbioscoop La famille Bélier za 29
aug, 21.30 | The Imitation Game vr
28 aug, 21.30 | Whiplash do 27 aug,
21.30 | Sneak Preview Verrassende
voorpremière di 8 sep, 20.30 | Gay
Film Night L’art de la fugue i 29 sep,
20.30 | Klassiekers Blade Runner,
the Final Cut zo 30 aug, ma 31 aug
en ma 7 sep, 20.00 | wo 2 sep, 17.45 |
Hiroshima mon amour ma 14 en ma
21 sep, 20.30 | Marketa Lazarová ma
28 sep, 20.00

Diemen
4 Filmtheater De Omval

Ouddiemerlaan 104 | 020-600
1897 | theaterdeomval.nl

QUE HORAS ELA VOLTA?

Mr. Holmes do 3 sep, 20.00 | zo 6
sep, 11.00 | Trois souvenirs de ma
jeunesse zo 20 sep, 11.00 | do 22 sep,
14.00 en 20.00 | Valley of Love do
10 en di 15 sep, 20.00 | While We’re
Young do 24 sep, 20.00 | di 29 sep,
14.00 en 20.00

Doetinchem
4 Filmhuis/Gruitpoort

Hofstraat 2 | 0314-340 943 | gruitpoort.nl

THEEB

4 Natlab Eindhoven
Duitse Cinema na WOII | 1 en 8
september | Rudi de Boer | cursus

4 GroningerForum Groningen
Im Keller | 2 september | Jos van
der Burg | FK.Live Intro

4 Filmschuur Haarlem
Mia madre | 5 september 14.00 uur
| Sasja Koetsier | FK.Live Intro

4 Filmschuur Haarlem
Dheepan | 5 september 16.30 uur |
Barend de Voogd | FK.Live Intro

4 Cinecenter Amsterdam
Que horas ela volta? |
11 september | Barend de Voogd |
FK.Live Intro / Cinemore

4 Gigant Apeldoorn
Theeb | 22 september 20.00 uur |
Sasja Koetsier | FK.Live Intro

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

Charlie’s Country do 3 t/m za 5 en
ma 7 t/m wo 9 sep, 20.30 | vr 4 sep,
16.00 | di 8 sep, 14.00 | Ilo Ilo do 17, vr
18 en di 22 sep, 20.30 | Prins do 24
t/m za 26, ma 28 en di 29 sep, 20.30
| di 29 sep, 14.00 | Still Alice za 19 en
ma 21 sep, 20.30 | za 19 sep, 14.00 |
La tête haute do 10 t/m za 12, ma 14
en di 15 sep, 20.30 | vr 11 sep, 16.00 |
di 15 sep, 14.00 | Woman in Gold di 1
en wo 2 sep, 20.30

Dordrecht
4 Cinema The Movies

Nieuwstraat 60-62 | Info & reserveren: 078-720 0777 (vanaf 11.00) |
themoviesdordrecht.nl | Raadpleeg
de site voor het actuele programma

Eindhoven
4 Plaza Futura/Natlab

Kastanjelaan 500 | 040‑294 6848 |
natlab.nl | Raadpleeg de website
voor het volledige programma
Premières Dheepan vanaf do 3 sep
| Holland - Natuur in de Delta vanaf do 24 sep | Knight of Cups vanaf do 17 sep | Madame Bovary vanaf
do 17 sep | Mia madre vanaf do 3 sep
| Seymour: An Introduction vanaf do
10 sep | Slow West vanaf do 17 sep |
Fassbinder Special Handler der Vier
Jahreszeiten za 26 sep, 21.30 | Liebe
Ohne zu Fordern vr 18 sep | Petra von
Kant zo 27 sep, 15.00
4 Filmhuis De Zwarte Doos

19.30 (met inleiding en nagesprek)
| Mad Max: Fury Road 3D ma 7 t/m
wo 9 sep, 20.00 | A Pigeon Sat on a
Branch Reflecting on Existence ma
21 t/m wo 23 sep, 20.00 | Timbuktu
di 15 sep, 19.30 (met inleiding en nagesprek) | Buitenfilm Hector and the
Search of Happiness wo 2 sep, 21.00

14.30 | La tête haute di 1 sep, 14.00
| wo 2, zo 6, di 8, ma 14 en wo 16 sep,
20.30 | vr 4 sep, 21.45 | vr 11 sep,
15.30 | Theeb za 12 sep, 19.00 | zo 13
en do 17 sep, 20.30 | di 15 sep, 14.00 |
za 19 sep, 21.45 | zo 20 sep, 11.00

Haarlem

Groningen

Hardenberg

Emmen

4 Groninger Forum

4 Filmhuis Hardenberg

4 Filmhuis Emmen

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

Durak ma 14 en wo 16 sep | Loin des
hommes ma 7 en wo 9 sep | Le meravigli ma 21 en wo 23 sep | Phoenix
ma 31 aug en wo 2 sep | Timbuktu ma 28 en wo 30 sep | Openluchtfilm Wild Tales do 10 sep, 21.00 (voor
de brasserie)

Goes
4 ’t Beest

Beestenmarkt 3 | 0113‑228 142 |
tbeest.nl | Aanvang: 20.30
Zomerstop

Gouda
4 Filmhuis

Lethmaetstraat 45 | 0182‑522 200 |
filmhuisgouda.nl

Belle do 3, di 15, zo 20 en ma 21 sep,
20.30 | zo 6 sep, 16.00 | vr 11 sep,
19.00 | zo 13 sep, 11.00 | vr 18 sep,
19.00 | Dior and I do 10 en wo 23
sep, 20.30 | vr 11 sep, 21.45 | zo 13
sep, 16.00 | vr 18 sep, 15.30 | za 19
sep, 19.00 | Durak do 24 sep, 20.30
| za 26 sep, 19.00 | di 29 sep, 14.00 |
The Farewell Party di 1 en wo 9 sep,
20.30 | vr 4 sep, 19.00 | zo 6 sep,
11.00 | di 8 sep, 14.00 | Holland - Natuur in de Delta do 24 sep, 15.00 | vr
25 sep, 15.30 en 19.00 | za 26 sep,
21.45 | zo 27 sep, 11.00 en 20.30 |
ma 28 en di 29 sep, 20.30 | wo 30
sep, 14.00 | Irrational Man vr 25
sep, 21.45 | zo 27 sep, 16.00 | wo 30
sep, 20.30 | La isla mínima vr 4 sep,
15.30 | ma 7 en di 22 sep, 20.30 |
za 12 en vr 18 sep, 21.45 | zo 20 sep,
16.00 | La meglio gioventù za 5 sep,

45 Years vanaf do 24 sep | Dheepan
vanaf do 3 sep | Holland - Natuur in
de Delta vanaf do 24 sep | De ketelmannen za 26 sep | Knight of Cups
vanaf do 17 sep | Madame Bovary
vanaf do 17 sep | La meglio gioventú
zo 27 sep | Seymour: An Introduction vanaf do 10 sep | Victoria vanaf do
27 aug | X+Y vanaf do 27 aug | Docs
Im Keller wo 2 sep | Wolfpack wo 16
sep | Yalom’s Cure wo 30 sep | Bowie on Screen David Bowie Is vanaf zo 6 sep (documentaire-introductie op de tentoonstelling David Bowie Is) | Ciné-club Jounal d’un femme de chambre ma 7 sep | Tu dors
Nicole wo 23 sep | Italia Film Le conseguenza dell’ amore ma 14 sep | Cinema Diner Chef wo 23 sep
4 RKZ Bios

Emmastraat 15-s101 | 050‑526
2482 | rkzbios.nl | Aanvang: 20.30

Fidelio, l’Odyssée d’Alice za 12 en ma
14 sep | The One I Love za 5 en ma
7 sep | Réalité za 19 en ma 21 sep |
Uzumasa Limelight za 26 en ma 28
sep | What We did on Our Holiday za
29 en ma 31 aug
4 Vera Zienema

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

Alléluia di 19 sep | Bjørnøya di 8 sep
(na afloop live skype interview met
regisseur) | Creep di 1 sep (na afloop live skype interview met regisseur) | Liza, the Fox-Fairy di 15 sep |
Openluchtfilmfestival Zienemaan
& Sterren Der Bunker zo 13 sep | Ex
Machina vr 11 sep | Pelo malo (Bad
Hair) za 12 sep | Klassieker Bronson
di 22 sep

Lachen met Peter Sellers
Met komieken kun je lachen, maar
meestal niet bij hen thuis. Peter
Sellers is het beste voorbeeld: een
hilarischer komisch acteur moet
nog geboren worden, maar thuis
was hij een verschrikkelijke echtgenoot en vader: tiranniek, egocentrisch, leugenachtig, overspelig en destructief. Alsof dat nog
niet genoeg was, leed zijn gezin

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

Citizenfour wo 16 sep, 19.30 (met inleiding en nagesprek) | Ex Machina
ma 28 t/m wo 30 sep, 20.00 | Im Labyrinth des Schweigens ma 14 sep,

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

THE PARTY

onder zijn neerslachtigheid en depressies. Sellers verliet zijn vrouw
en kinderen voor Sophia Loren, bij
wie hij er automatisch van uit ging
dat ze met hem wilde. Natuurlijk
wilde ze dat, want niemand kon
Sellers weerstaan, vond Sellers.
Het was niet de enige misrekening
van de acteur in zijn leven. Op zijn
eerste huwelijk volgde een tweede

4 Filmschuur

Lange Begijnestraat 9 | 023-517
3910 | filmschuur.nl | Raadpleeg de
site voor het actuele programma

Badhuisplein 3 | 0523-280 353 |
filmhuishardenberg.nl | Aanvang:
20.00
Still Alice di 1 en wo 2 sep

Harderwijk
4 Filmhuis Harderwijk/
Catharinakapel

Klooster 1 | 0341-419 500 | filmhuisharderwijk.nl

The Dark Horse za 12 en ma 14 sep,
20.15 | di 15 sep, 14.00 | La famille Bélier za 5 en ma 7 sep, 20.15 | The
Farewell Party zo 6 sep, 20.15 | di
8 sep, 14.00 | Mr. Holmes za 26 en
ma 28 sep, 20.15 | di 29 sep, 14.00 |
De rëunie za 19 en zo 20 sep, 20.15
| Still Alice ma 21 sep, 20.15 | di 22
sep, 14.00

Heemskerk
4 Fh Heemskerk/Gebouw de Cirkel

Cirkel 1 | 0251‑214 720 | filmhuisheemskerk.nl | Raadpleeg de website voor het actuele programma

Heerlen
4 Filmhuis De Spiegel

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

Charlie’s Country za 19 en ma 21 sep,
20.00 | ma 21 sep, 14.00 | Les héritiers do 17 en vr 18 sep, 20.00 | The
Look of Silence do 24 sep, 20.00 |
Menino ma 7 sep, 20.00 | Schneider
vs. Bax vr 25, za 26 en ma 28 sep,
20.00 | Song of the Sea za 5 sep,
20.00 | zo 6 sep, 14.00 | Taxi Teheran vr 11, za 12 en ma 14 sep, 20.00 |
Tokyo Story za 13 sep, 14.00 | When
Marnie was There do 3 en vr 4 sep,
20.00 | Euregion Shorts Compila-

met de actrice Britt Ekland, die het
vier jaar met hem uithield. Er
kwam een derde huwelijk dat ook
na vier jaar schipbreuk leed.
Sellers' vierde huwelijk eindigde
drie jaar later toen de acteur in
1980 op 54-jarige leeftijd aan een
hartaanval overleed. Hij was een
akelige man, maar we herinneren
hem liever als een geweldige komiek. Dat doet De Uitkijk ook. De
bioscoop vond een aanleiding om
films met Sellers te vertonen: de
acteur zou dit jaar negentig zijn
geworden. Geen schokkend
nieuws, maar iedere aanleiding om
Sellers uit de kast te trekken is
goed. Natuurlijk is Kubricks Dr.
Strangelove or: How I Learned to
Stop Worrying and Love the Bomb
te zien (20 september). Vijf dagen
later kunnen we naar The Party
(Blake Edwards, 1968), over een uit
de hand lopend Hollywoodfeestje.
In oktober gaat het programma
verder met de geweldige politieke
satire Being There uit 1979 van Hal
Ashby (waar blijft het retrospectief
van deze onderschatte regisseur?)
en de twee Clouseau-komedies
The Pink Panther (1963) en A Shot
UITKIJK.NL
in the Dark (1964).

In Israël is eutha
nasie 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 ver
liest de film iets
aan urgentie.
Maar de humor
blijft uitstekend
overeind.
111231
Joost Broeren over The
Farewell Party in de Filmkrant
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Van boek naar film
Film by the Sea heeft al lang een

vaste plek in het Nederlandse filmlandschap. Het festival, dat zich
toelegt op boekverfilmingen, is toe
aan de zeventiende editie. Van 11
t/m 20 september staat Vlissingen,
met als nevenlocatie Terneuzen, in
het teken van het jaarlijkse filmfeestje. Het hart van het festival is
zoals altijd de competitie van
boekverfilmingen. Twaalf films
strijden om de prijs van vijfduizend euro. In de achtkoppige jury
– wie wil er in de nazomer niet
naar Zeeland? – zit onder meer
Dimitri Verhulst en Michiel van
Erp. Adriaan van Dis is juryvoorzitter. De twaalf films die de jury te
zien krijgt zijn deels voorpremières en deels Nederlandse premières. Een voorpremière is 45 Years
van Andrew Haigh, die eerder indruk maakte met het mannenrelatiedrama Weekend. De film met
Charlotte Rampling is gebaseerd
op het korte verhaal Another
Country van David Constantine.
Een voorpremière is ook Die laatste zomer (François Favrat), de verfilming van de gelijknamige roman
tieprogramma met korte films uit de
Euregio do 10 sep, 20.00 (gratis)

Helmond
4 De Cacaofabriek

Cacaokade 1 | 0492‑529 009 (di
t/m do van 9.00 tot 17.00) | cacaofabriek.nl /film | Raadpleeg de
website voor het actuele programma

Hengelo
4 Filmhuis Hengelo

Beursstr 44 | 074-255 6789 | filmhuishengelo.nl | Aanvang: 20.15,
tenzij anders vermeld

La famille Bélier do 17, vr 18 en wo
23 sep | Schneider vs. Bax za 26 en
wo 30 sep | Still Alice vr 18 (16.00),
za 19, do 24 en vr 25 sep | Gratis Buitenfilm Hasta la vista za 12 sep,
21.00 | Music & Movies James Brown
do 24 sep, 19.30

Hilversum
4 Filmtheater

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

Europees Filmfestival Ekskursante
za 19 sep, 16.00 |

Hoogeveen
4 Luxor-Theater

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

van Tatiana de Rosnay, die we kennen van Haar naam was Sarah.
Wie graag films vergelijkt moet
naar de voorpremière I nostria ragazzi (Ivano de Matteo). De
Italiaanse film is na Menno Meyes’
Het diner de tweede verfilming van
Herman Kochs bestseller. Mogelijk
komt er later ook nog een door
Cate Blanchett geregisseerde verfilming. Voorpremières zijn ook
Madame Bovary (Sophie Bartes) en
The End of the Tour (James
Ponsoldt), die gaat over een legendarisch vijf dagen durend inter-

FILMBYTHESEA.NL

vr 11 sep, 21.30 | Testament of Youth
vr 18 sep, 21.30 | za 19 en vr 25 sep,
19.00 | ma 21 en do 24 sep, 20.00 |
zo 27 sep, 15.00 | La tête haute vr 11
sep, 19.00 | za 12 en za 19 sep, 21.30
| zo 13 sep, 15.00 | di 15, do 17 en wo
23 sep, 20.00 | Zeeland Nazomerfestival Dit terzijde vr 4 sep, 15.00 |
The Look of Silence do 3 sep, 20.00 |
za 5 sep, 21.30 | Verlies niet de moed
za 5 sep, 15.00 | Avond van de Franse film Papa ou maman wo 16 sep,
20.00

Oss

Middelharnis

Openingsfilm do 10 sep (titel t.z.t.
bekend) | Dior and I do 24 sep | Mr.
Holmes do 17 sep | Verwacht La tête
haute

4 Cultuurpodium Groene Engel

Kruisstraat 15 | 0412-405 504 |
groene-engel.nl | Raadpleeg de
website voor het actuele programma

Oudenbosch
4 Filmtheater Fanfare

Pagnevaartweg 7 | 0165‑314 503 |
filmtheaterfanfare.nl | Aanvang:
20.15

4 Fh Middelharnis (Het Diekhuus)

Beneden Zandpad 7 | 0187-482 400
| hetdiekhuus.nl | Raadpleeg de site
voor het actuele programma

Purmerend

Neerijnen

4 Filmhuis Purmerend

4 Stroomhuis Neerijnen

Van Pallandtweg 1 | 06-1347 3992 |
stroomhuisneerijnen.nl | Aanvang:
19.30
Portret van een tuin do 24 sep | A
Royal Affair do 17 sep

Nieuwegein
4 FTN/Wolff Nieuwegein
I NOSTRIA RAGAZZI

Kampen

Maastricht

4 Filmhuis

4 Lumière

Burgwal 84 | Reserveren via website
| filmhuiskampen.nl | Raadpleeg de
site voor het actuele programma

Leeuwarden
4 Slieker Film

Wilhelminaplein 92 | Reserveringen
058‑205 0320 (tijdens kassa-uren)
| sliekerfilm.nl | Raadpleeg de website voor het volledige programma
Premières 45 Years vanaf 24 sep |
Dheepan vanaf 3 sep | The Duke of
Burgundy vanaf 10 sep | Knight of
Cups vanaf 17 sep | Mia madre vanaf 3 sep | Nog te zien Belle | The Farewell Party | Hiroshima mon amour
| Irrational Man | La isla mínima |
Mr. Holmes

Lelystad
4 Filmtheater/Agora

Agorabaan 12 | 0320-239 239 |
agora-lelystad.nl | Aanvang: 20.15
Blade Runner di 1 sep | Ilo Ilo di 22
sep | Im Labyrinth des Schweigens di 8 sep | Infinitely Polar Bear
di 15 sep | Roger Waters The Wall
di 29 sep

Leusden
4 De Filmtuin

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

Om de wereld in 50 concerten zo
27 sep, 15.30 | Selma ma 21 en di 22
sep, 20.00

Hoorn

Lisse

4 Cinema Oostereiland

4 Filmhuis/Cultureel Centrum ‘t
Poelhuys

Krententuin 25 | 0229-232 296 |
cinemaoostereiland.nl | Raadpleeg
de website voor het actuele programma

view dat Rolling Stone-reporter
David Lipsky in 1996 met schrijver
David Foster Wallace had. Bij
voorbaat nieuwsgierig maakt K
(Darhad Erdenibulag en Emyr ap
Richard), een Chinese verfilming
van Kafka’s Het slot. Benieuwd zijn
we ook naar het Albanese drama
Sworn Virgin (Laura Bispuri), over
de barre tocht naar Italië van een
Albanese vrouw, die in de archaïsche Albanese traditie een leven
als man leidde. En we zien uit naar
het Argentijnse Los del suelo (Juan
Baldana), waarin ouders tijdens de
Argentijnse dictatuur voor de keuze staan om hun eigen leven of dat
van hun dochter te redden.

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

Far From the Madding Crowd di 8
sep | The King’s Gardens di 22 sep |
Loin des hommes di 15 sep | Timbuktu di 29 sep | Wild di 1 sep

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

Premières 45 Years vanaf do 24 sep
| Dheepan vanaf do 3 sep | Holland Natuur in de Delta vanaf do 24 sep |
Knight of Cups vanaf do 17 sep | Madame Bovary vanaf do 17 sep | Mia
madre vanaf do 3 sep | Paradise
Trips vanaf do 24 sep | Que Horas Ela
Volta? vanaf do 10 sep | Seymour: An
Introduction vanaf do 10 sep | The
Wolfpack vanaf zo 20 sep | Speciale voorstelling Kleine delicten wo 16
sep, 19.30 (i.s.m. Rechtbank Maastricht) | Festival Musica Sacra 2001:
A Space Odyssey za 19 sep, 21.20 |
Faith Connections zo 20 sep, 16.15
| Knight of Cups do 17 sep , 20.30 |
vr 18 sep, 21.20 | za 19 en zo 20 sep,
19.00 | Mont Ventoux, scala paradisi
do 17 sep, 19.00 | Sacro gra vr 18 sep,
19.00 | Wild za 19 sep, 16.00 | Winter Nomads zo 20 sep, 14.00 | Docfest Nieuw euregionaal documentairefestival vr 18 en za 19 sep | Royal Opera House Live The Royal Ballet: Romeo & Juliet di 22 sep, 19.15 |
Concertfilm Roger Waters The Wall
ma 29 sep, 20.00 | Studium Generale - herdenking 40 jaar Indonesische genocide The Act of Killing di
30 sep, 19.30 | Gay Film Night L’art
de la fugue di 15 sep, 19.30

Middelburg
4 Cinema Middelburg

Achter de Houttuinen 30 | 0118‑613
482 | cinemamiddelburg.nl
The Farewell Party vr 25 en za 26
sep, 21.30 | ma 28 sep, 20.00 | Ilo Ilo
vr 4 sep, 21.30 | za 5 sep, 19.00 | ma
7 sep, 20.00 | Im Labyrinth des Schweigens wo 2 sep, 20.00 | Journal
d’une femme de chambre di 1 sep,
20.00 | The Last Wolf vr 18 en za 26
sep, 19.00 | zo 20 en vr 25 sep, 15.00
| di 22 en wo 30 sep, 20.00 | The
Look of Silence di 8 sep, 20.00 | Mr.
Holmes vr 4 en za 12 sep, 19.00 | zo
6 sep, 15.00 | wo 9 en ma 14, 20.00 |

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

La isla mínima di 22 sep | Mr. Holmes di 15 sep | Schneider vs. Bax di
29 sep

Nijmegen
4 Lux

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

Premières 45 Years vanaf do 24
sep | Dheepan vanaf do 3 sep | Holland - Natuur in de Delta vanaf do
24 sep | Knight of Cups vanaf do 17
sep | Madame Bovary vanaf do 17
sep | Mia Madre vanaf do 3 sep | Nelson No5 vanaf do 17 sep | Paradise Trips vanaf do 24 sep | Que Horas Ela Volta? vanaf do 10 sep | Seymour: An Introduction vanaf do 10
sep | Slow West vanaf do 17 sep | The
Wolfpack vanaf do 10 sep | Sneak
Preview Verrassende voorpremière elke di, 21.30 | Filmkring 45 Years
do 17 en di 22 sep, 12.00 | Mia madre do 3 sep, 12.00 | (titel van di 8 sep
nog niet bekend) | Filmontbijt zo 6,
zo 13, zo 20 en zo 27 sep, 9.30 ontbijt
| 11.00 film | LUXdocs Forengie wo 23
sep, 19.30 | Kleine delicten wo 9 sep,
19.30 (met nagesprek) | LUXclassics Faust (met live muzikale begeleiding) zo 27 sep, 12.00 | La meglio
gioventù zo 13 sep, 12.00 | Roze Borrel L’art de la fugue zo 13 sep, 14.15
| Filmcursus Cursus Première ma
14 en ma 28 sep, 19.30 | Cursus Van
woord naar beeld. Deel 6 met Madame Bovary di 22, 19.30 | FilmFlirt do
17 sep, diner 17.30 | FilmFlirt 19.15 |
start film 20.00

Oirschot
4 Filmclub/Rabotheater De Enck

De Loop 67 | 0499-572 691 | deenck.
nl | Raadpleeg de website voor het
actuele programma

Oldenzaal
4 Filmhuis/Stadstheater De Bond

Molenstraat 25 | 0541-511 094 |
filmhuisoldenzaal.nl | Raadpleeg de
site voor het actuele programma

German werkte
zijn hele leven aan
de film. Wat begon
als een afrekening
met het anti-in
tellectualisme
van Stalin eindig
de als een kritiek
op de cultuurhaat
van Poetin. Maar
de gedachte dat
de mens mis
schien wel nooit
in staat zal zijn om
iets te veranderen
in de wereld, om
dat we allemaal of
het slachtoffer
van populisten
zijn, of verlamd
door onze eigen
wijsheid, of mis
schien wel allebei,
is bepaald niet be
moedigend.
11111
Dana Linssen over Hard to Be
a God in de Filmkrant

Kerkstraat 11 | 0299-416 506 (reserveringen via internet) | filmhuispurmerend.nl | Aanvang: 20.30
Bloed zweet en tranen vr 18 sep,
20.30 | La famille Bélier za 12 sep,
20.30 | di 15 sep, 13.30 en 20.30 |
Far From the Madding Crowd za 29
aug, 20.30 | di 1 sep, 13.30 en 20.30
| Im Labyrinth des Schweigens vr
25 sep, 20.30 | Phoenix vr 28 aug,
20.30 | Testament of Youth za 26 en
di 29 sep, 20.30 | Timbuktu vr 11 sep,
20.30 | Ventoux za 19 en di 22 sep,
20.30 | Woman in Gold vr 4 en di 8
sep, 20.30

Roermond
4 ECI Cultuurfabriek

ECI 13 | 0475-317 171 | ecicultuurfabriek.nl
Belle vanaf do 17 sep | Dancing Arabs
vanaf di 1 sep | The Dark Horse vanaf
do 3 sep | Dior and I vanaf do 17 sep |
The Farewell Party vanaf do 10 sep |
In grazio di Dio vanaf do 24 sep | La
isla mínima vanaf do 10 sep | Journal d’une femme de chambre vanaf
wo 23 sep | Meet Me in Venice vanaf di 1 sep | What We did on Our Holiday vanaf di 1 sep | Speciaal Still Alice ihkv ‘Maak Roermond Dementievriendelijk’ in week 38 en week 40

Rotterdam
4 Lantaren Venster

Otto Reuchlinweg 996 (Gebouw
New Orleans, Wilhelmina Pier) |
010‑277 2277 | lantarenvenster.nl

Premières 45 Years vanaf do 24 sep
| Dheepan vanaf do 3 sep | Die laatste zomer vanaf do 17 sep | Holland Natuur in de Delta vanaf do 24 sep |
Knight of Cups vanaf do 17 sep | Mia
madre vanaf do 3 sep | Nelsons No5
vanaf do 17 sep | Que Horas Ela Volta? vanaf do 10 sep | Seymour: An
Introduction vanaf do 10 sep | The
Wolfpack vanaf do 10 sep | Voorpremière 45 Years za 12 sep, 16.45 (ihkv
24 Uur Cultuur) | Sneak Preview Verrassende voorpremière elke ma,
21.30 | Rotterdam Classics De verwoeste stad 1 ma 7 sep, 19.15 | zo 13
sept, 12.30 | De verwoeste stad 2 wo
9 sep, 19.15 | Gay Film Night L’art de
la fugue di 1 sep, 21.30 | Camera Japan Festival do 24 t/m zo 27 sep. Het
festival vindt in LantarenVenster
plaats van do 2 tot en met zo 5 okt.
Voor meer info: camerajapan.nl en
facebook.com/camerajapan.

Schagen
4 Fth De Luxe/Scagon Theater

Torenstraat 1B (Cultuurhuis M18) |
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Amy					
11111
Ant-Man					
11111
Belle					
11111
Dheepan					
11111
Dope					
11111
Een dag in het jaar					 11111
The Diary of a Teenage Girl					 11111
The Duke of Burgundy					 11111
The Farewell Party					 11111
Hard to Be a God					 11111
Im Keller					
11111
Inside Out					
11111
Irrational Man					
11111
Ixcanul 					
11111
Love 3D					
11111
La loi du marché					 11111
Minions					
11111
Realité					
11111
She Is Funny That Way					 11111
Stoedjent					
11111
Theeb 					
11111
Trois souvenirs de ma jeunesse					 11111
Tu dors Nicole					 11111
Valley of Love					 11111
Victoria					
11111
While We’re Young					 11111
is zeer goed |

is goed |

is redelijk |

is matig |

11111
11111
111231
11111
11111
112311
11111
11111
11111
11111
112311
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
111231
11111
11111
11111
11111
11111
111231
is slecht |

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

Il capitale umano di 29 sep | Phoenix
di 22 sep | Timbuktu di 8 sep | Turist
di 15 sep | Wild di 1 sep

Hoofdstraat 145 | 073-547 4837 |
schijndelfilm.nl | Raadpleeg de
website voor het actuele programma

Tiel

Sittard

4 Filmtheater Agnietenhof

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

4 Filmhuis Het Domein

Kapittelstraat 6 | 046-451 4384 |
filmhuishetdomein.nl | Aanvang:
20.00

Belle vr 25 t/m zo 27 sep | The Farewell Party vr 18 t/m zo 20 sep | Geronima di 1 sep | La isla mínima ma 28
en di 29 sep | Meet Me in Venice ma 7
en di 8 sep | Mr. Holmes vr 4 t/m zo 6
sep | Papa ou maman vr 11 t/m zo 13
sep | Ruth & Alex ma 14 en di 15 sep
(di 14 sep ook 15.00) | La tête haute
ma 21 en di 22 sep

4 Filmhuis Artishock

is zeer slecht |

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

Uden
4 Filmhuis De Pul

Irrational Man is
een existentiële
komedie zoals Al
len die elk jaar
moeiteloos van de
lopende band laat
rollen. Het is niet
zijn beste film van
de laatste jaren,
maar minder
lichtvoetig dan
Magic in the
Moonlight waar
mee hij vorig jaar
naar Cannes
kwam.
11111
Ronald Rovers in de
Filmkrant

4 ’t Hoogt

Hoogt 4 | 030‑232 8388 | hoogt.nl
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11111
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11111
11111
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111231
111231
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is niet gezien
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NRC Handelsblad

Coen van Zwol

Algemeen Dagblad

Ab Zagt

NRC Handelsblad

André Waardenburg

De Filmkrant/Trouw

Ronald Rovers

nu.nl

André Nientied

Dana Linssen

Premières en nieuwe films 45 Years

NRC Handelsblad

La famille Bélier ma 14 en wo 16 sep |
The King’s Gardens ma 28 en wo 30
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4 Cinecitta

Utrecht

Steenhoffstraat 46a | 06-4387 0112
| artishock-soest.nl | Aanvang:
20.15
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Tilburg

Kapelstraat 13 | 0413-265 091 |
filmpul.com | Raadpleeg de website
voor het actuele programma

Soest

De Groene Amsterdammer

Ex Machina do 3 t/m za 5 sep, 20.30

Het Parool

Vijgensteeg 2 | 010-473 3000 | wennekercinema.nl

Jos van der Burg

4 Wenneker Cinema

| Far From the Madding Crowd vr 4,
za 5, vr 11 en za 12 sep, 21.00 | zo 6 en
wo 9 sep, 15.00 | The King’s Gardens
do 10 t/m za 12 sep, 20.30 | zo 13 en
wo 16 sep, 15.00 | Meet Me in Venice do 24 t/m za 26 sep, 20.30 | Taxi

Bor Beekman

Les combatants do 17 en vr 18 sep
| La isla mínima do 10 en vr 11 sep |
Lost River do 24 sep | Schagen van
toen: 1947-1957 do 3 en vr 4 sep

Schiedam

de Volkskrant

0224-213 162 | filmtheaterdeluxe.nl
| Aanvang: do 20.00

4 Filmliga Stadskanaal

Gawie Keyser

FACEBOOK.COM/CINEMEOWFILM

Stadskanaal

4 Filmclub Schijndel/City Theater

Trouw

ROAR

sep | De ontsnapping zo 27 sep (met
inleiding) | The Second Best Exotic Marigold Hotel ma 31 aug en wo 2
sep | Still Alice ma 7 en wo 9 sep | Zurich ma 21 en wo 23 sep

Schijndel

Belinda van de Graaf

wisselende locaties. Niet de youtubekattengein wordt vertoond,
maar speelfilms waarin katten een
grote rol spelen. Zoals in de cultfilm Roar, die als eerste activiteit
van CineMeow 1 oktober te zien is
in EYE. De film wordt ingeleid door
EYE/programmeur en kattenliefhebber Ronald Simons. Bij Roar
moeten we het woord katten breed
opvatten, want de film wordt bevolkt door leeuwen en tijgers en

Cinema.nl/VPRO

Kattenhaters moeten niet verder
lezen, want dit stukje is voor mensen die kwijlen bij kattenfilmpjes
op youtube en zwijmelend avonden kunnen volpraten over hun kat
(“Isn’t he cute?”). Goed nieuws
voor hen: CineMeow is een nieuw
filmevent dat draait om kattenfilms. Het nobele doel: stilstaan bij
het lot van (zwerf)katten. Net als
zwerfkatten bevindt CineMeow
zich niet op een vaste, maar op

Teheran do 17 t/m za 19 sep, 20.30
| The Woman in Gold vr 18, za 19, do
24 en za 26 sep, 21.00 | zo 20, wo 23
en wo 30 sep, 15.00 | di 8 sep, 20.30
| Celluloid Classics Hiroshima mon
amour zo 27 sep, 15.00 | Roze Filmavond The Duke of Burgundy di 8
sep, 20.30

Gerhard Busch

Kattenfilms

andere groot uitgevallen katten. De
filmproductie uit 1981 was een obsessie van producent Noel Mar
shall, die het geld dat hij als producent van The Exorcist had verdiend
in de film stak. De opnames kostte
hem niet alleen veel geld, maar
hem en zijn familie ook bijna het
leven. Die familie bestond uit
Marshalls vrouw en actrice Tippi
Hedren (van Hitchcocks gezellige
dierenfilm The Birds), Marshalls
twee zonen en Hedrens dochter
Melanie Griffith. In Roar is Mar
shall een zoöloog, die met zijn gezin in Afrika woont en werkt.
Leeuwen en andere knuffels zijn bij
de familie kind aan huis. Dat eiste
tijdens de opnamen zo zijn tol. Zo
werd Marshall besprongen door
een leeuw, wat hem flinke wonden
opleverde. Slechter nog trof
Hedren het: ze belandde met botbreuken in het ziekenhuis toen een
olifant haar door de lucht zwiepte.
Cameraman Jan de Bont kwam ook
niet onbeschadigd uit de strijd: na
een aanval door een leeuw had zijn
hoofd tweehonderd hechtingen
nodig. Misschien niet heel vreemd
dat Marshall en Hedren kort na de
opnames scheidden.
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vanaf do 24 sep | Dheepan vanaf do 3
sep | Jauja do 3, zo 6 en di 8 sep | The
Lesson vanaf do 17 sep | Nelsons No5
vanaf do 17 sep | Que Horas Ela Volta? Vanaf do 10 sep | Refugiado vanaf do 17 sep | Seymour: An Introduction vanaf do 10 sep | Underdog vanaf do 17 sep | Special Banana Pancakes and the Children of Sticky Rice
wo 2 sep (met Q&A) | Uitfeest! Zo
6 sep, 13.00 en 17.00 | Movies that
Matter Contagion ma 7 sep, 19.00 |
Europees Filmfestival Underdog zo
20 sep, 16.30 | Roze Maandag L’art
de la fugue ma 21 sep
4 Louis Hartlooper Complex

Did on Our Holiday za 26 sept, 20.00
| zo 4 okt, 14.30

Venlo
4 Filmtheater De Nieuwe Scene

Nieuwstraat 13 | 077‑351 8183 |
nieuwescene.nl

Weesp
4 Theater City Of Wesopa

Herengracht 23 | 0294-458 093 |
wesopa.nl | Raadpleeg de website
voor het actuele programma

Springweg 50 | 030‑231 3789 |
Raadpleeg de wekelijkse filmladder
en Uitloper

The Dark Horse do 27 aug t/m wo
9 sept | The Farewell Party do 24
sept t/m wo 7 okt | Far From Madding Crowd do 24 sept t/m wo 30
sept | In grazio di Dio do 24 sept t/m
wo 7 okt | La isla mínima do 10 sept
t/m wo 23 sept | Ruth and Alex do
10 sept t/m wo 23 sept | De Vader,
de Zoon en de Heilige do 10 sept t/m
wo 16 sept | Valley of Love do 10 sept
t/m wo 23 sept | What We Did On
Our Holiday do 27 aug t/m wo 9 sept
| Whiplash zo 20 sep (tijdens Ouverture i.s.m. percussie Valuas) | Woman in Gold do 27 aug t/m wo 9 sept

Veendam

Vlaardingen

Woerden

4 Filmhuis vanBeresteyn

4 Filmtheater Het Zeepaard

4 AnnexCinema

Tolsteegbrug 1 | 030‑232 0452 |
hartlooper.nl | Raadpleeg de website voor het wekelijkse programma
4 Springhaver 1 en 2

Museumplein 5a | 0598-317 730 |
vanberesteyn.nl

Bloed zweet en tranen ma 7 en di 8
sep, 20.00 | Schneider vs. Bax ma
28 sep, 20.00 | Still Alice ma 14 sep,
20.00 | Wild ma 21 sep, 21.00 | CinemaLive Event: Opera Aida di 15
sep, 19.30 | Men only Ventoux do 17
sep, 19.30

Veenendaal
4 Filmhuis Veenendaal

Kees Stipplein 72 (Spectrum) |
Alleen info 06-5388 3412 | filmhuisveenendaal.nl | Aanvang:
20.00

Bears zo 13 sept, 14.30 (+ inleiding
Berenbos Ouwehands Dierenpark
Rhenen) | Begin Again za 12 sept
20.00 | La isla mínima za 19 sept,
20.00 | zo 27 sept, 14.30 | La loi du
marché zo 20 sept, 14.30 | De surprise zo 6 sept, 14.30 | La tête haute
za 5 en wo 9 sept, 20.00 | What We

Veerplein 134e (JT Bioscoop, kleine
zaal) | info@hetzeepaard.nl | hetzeepaard.nl (info & reserveren)
Raadpleeg de website voor het
actuele programma

Vlissingen
4 Cine City

Spuikomweg 1 | Zie de bioscoopladder en de agenda in de dagbladen

Wageningen
4 Filmhuis Movie W

Generaal Foulkesweg 42a (‘t Venster) | moview.nl

Charlie’s Country za 5, zo 6, di 8,
wo 9 en vr 11 sep, 20.30 | Citizenfour do 3, vr 4, ma 7, za 12, zo 13 en
di 15 sep, 20.30 | Geronimo vr 18, di
22, za 26 en wo 30 sep, 20.30 | zo 20
sep, 16.00 | Kurai, Kurai - Tales On
the Wind do 17, zo 20, do 24 en zo 27
sep, 20.30 | O Menino e o Mundo do

Gelukkig vallen er doden
Genoeg van de saaie, brave main
streamcinema? Dan moet je het

B-Movie Underground & Trash Film
Festival (BUTFF) niet overslaan.

Dit festival, dat voor de tiende keer
van 2 t/m 6 september in De
Nieuwe Veste in Breda wordt gehouden, loopt met een grote boog
om de mainstreamcinema heen.
Het richt zich, in de woorden van
de organisatoren, “op uiterst spannende, bizarre en verrassende
films”, die “subversieve thema’s en
prikkelende onderwerpen aansnijden en visueel uitdagend kunnen
zijn.” Anders gezegd: “Een overdosis doorzettingsvermogen, hersens
vol creativiteit en een bloederige
fantasie, dat zijn de kernwoorden
die passen bij de films die worden
vertoond.” Het festival, waarop
ook dichters en kunstenaars aan
bod komen, opent met de Spaanse
stop-motion animatiefilm Pos eso
(Samuel Ortí Martí), waarin een
priester bij een flamencodanseres
een duivel moet uitdrijven. Meer
komisch dan angstaanjagend,
maar gelukkig met “een aantal zeer
creatieve en smerige doden”,
schreef een criticus. Onder de titel
The Forbidden vormen verboden

films dit jaar het hoofdthema op
het festival. Het gaat om films die
om uiteenlopende redenen, met
als belangrijkste seks en geweld, in
het verleden werden verboden.
Denk aan titels als Cannibal Ferox
(Umberto Lenzi, 1981) en Cold
Blooded Beast (Fernando Di Leo,
1971). Veel aandacht is er ook voor
horror, omdat BUTFF vindt dat dit
genre in Nederland te weinig aan
bod komt in de bioscopen. Onder
meer te zien is A God Without a
Universe van de Deense regisseur
Kaspar Juhl, dat door de organisatoren wordt omschreven als
‘Pusher meets Cronenberg’. Juhl is
op het festival aanwezig, evenals
de Duitse regisseur Marian Dora

PRUIMENBLOESEM

Laurel & Hardy

10, ma 14 en wo 16 sep, 20.30 | zo 13
sep, 16.00 | Schneider vs. Bax za 19,
wo 23, vr 25 en di 29 sep, 20.30 | zo
27 sep, 16.00

Winterswijk
4 Filmhuis/Servicetheater
Skopein

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

The Dark Horse di 1 sep | La famille
Bélier di 15 sep | Loin des hommes di
8 sep | Still Alice di 22 sep | Timbuktu di 29 sep

Rosmolenlaan 1 | 0348-436 510 |
annexcinema.nl | Raadpleeg de
website voor het actuele programma

Zaandam
4 Filmtheater De Fabriek

Jan Sijbrandsteeg 12 | 075‑631 1993
| Reserveren via belbios | de-fabriek.nl

Banana Pancakes & the Children
of Sticky Rice do 3 sep (met nagesprek regisseur) | Dancing Arabs do
3 t/m zo 6 en di 8 sep | Dior and I zo
6 (met inleiding), ma 7 en vr 11 t/m
zo 13 sep | The Duke of Burgundy do
24 t/m zo 27 en wo 30 sep | Infinitely Polar Bear do 3 t/m zo 6, di 8, zo 13
en di 15 sep | In grazia di Dio vr 11, za
12, ma 14 en wo 16 sep | La isla mínima vr 25, za 26 en di 29 sep | Journal d’une femme de chambre do 17
t/m zo 20, di 22, do 24, zo 27 en ma
28 | The King’s Gardens do 3 t/m ma

(pseudoniem). Van hem is zijn
nieuwe film Carcinoma te zien,
door een Duitse criticus “een afwijkend en ziek stuk film” genoemd, wat doet vermoeden dat
het met het schokgehalte van de
film wel goed zit. Voor zijn werk
krijgt Dora op het BUTFF de
Groundbreaker Award. Andere
programmaonderdelen zijn: Best
of Shorts (beste korte films van
tien jaar BUTFF) en een retrospectief van Willem van Batenburg.
Willem wie? Willem van Baten
burg was een Nederlandse pornoregisseur in een periode, de jaren
zeventig en tachtig, dat het maken
van pornofilms nog huisvlijt was.
Zijn speelfilms Pruimenbloesem
(1982) en Schot in de roos (1983)
draaiden met succes in seksbioBUTFF.NL
scopen.

Dupieux weet een
knap bouwwerk in
elkaar te timme
ren rond al die
heerlijke nonsens.
Hij trekt een we
reld op zonder be
tekenis waar ge
lukkig ook om te
lachen valt, zoals
Samuel Beckett al
eens liet zien. (…)
De vreemde din
gen gebeuren ‘zo
maar’ in Realité,
waardoor ze sur
realistisch aan
doen — maar ook
dat lijkt schijn.
111123
Mariska Graveland in de
Filmkrant

Niet iedereen zal de datum in zijn
agenda hebben staan, maar 19 september is de 125ste geboortedag
van Stan Laurel. Reden genoeg –
eigenlijk is iedere reden goed –
voor een door de Laurel & Hardyclub Perfect Day georganiseerd
filmfeestje in Pathé Tuschinski. Te
zien zijn op 19 september de favoriete ‘Dikke en de Dunne’-film van
drie Nederlanders die hun bestaan
bouwden op humor, namelijk
Freek de Jonge, André van Duin en
Paul de Leeuw. Daarnaast is er de
keuze van Nederlands populairste
actrice Carice van Houten. Het
kiezen zal moeilijk zijn geweest,
want Laurel & Hardy maakten tussen 1927 en 1951 meer dan honderd
films. Daarbij maakten ze moeiteloos de overstap van de zwijgende
naar de sprekende film. Paul de
Leeuw koos Liberty als favoriete
film. Daarin zijn Ollie en Stan ontsnapte gevangenen die zwaar in de
problemen komen. Zo belanden ze

op een immens hoge wolkenkrabber in aanbouw. Freek de Jonge
koos voor County Hospital, waarin
Stan in het ziekenhuis Ollie bezoekt, die met een gipsen been in
bed ligt. De film eindigt ermee dat
beiden in een T-Ford bekneld raken tussen twee trams. Carice van
Houten koos voor Blotto, waarin
de vrouw van Stan not amused is
als hij met Ollie een nachtclub bezoekt. André van Duin koos niet
voor een korte film, maar de speelfilm Way Out West, waarin Stan en
Ollie het opnemen tegen een gewetenloze kroegbaas en een verleidelijke sexy dame. Het klinkt allemaal niet reuzespannend, maar
het wonderlijke van Laurel &
Hardy-films is dat de plots ongelofelijk oubollig klinken, maar ze
onweerstaanbaar leuke slapstick
opleveren. Op naar Tuschinski!
PATHE.NL
STANLAUREL125.EU

COUNTY HOSPITAL

7 en wo 9 sep | Meet Me in Venice vr
4 t/m zo 6, wo 9 t/m ma 14 en wo 16
sep | Mr. Holmes vr 18 t/m zo 20, di
22, do 24 t/m ma 28 en wo 30 sep |
De reünie do 17 t/m ma 21, wo 23, vr
t/m zo 27 en di 29 sep | La tête haute
vr 10 t/m zo 13, di 15, do 17 t/m ma 21
en wo 23 sep | Film & Psychiatrie Bipolaire stoornissen in Infinitely Polar Bear di 15 sep

Zaltbommel
4 Filmtheater Cinemaarten

In Theater de Poorterij Nieuwstraat 2 | Reserveren via e-mail
cinemaarten@planet.nl | Raadpleeg de website voor het actuele
programma

dens di 15 sep, 10.30 | do 3, vr 4, zo
6, ma 7, di 8 en wo 16 sep, 14.30 | do
3, za 5, ma 7, vr 11, zo 13 en wo 16 sep,
20.15 | De Rëunie vr 25, ma 28 en di
29 sep, 14.30 | vr 25, zo 27 en wo 30
sep, 20.15 | Testament of Youth do
10, vr 11, ma 14 en di 15 sep, 14.30 |
za 12, ma 14 en di 15 sep, 20.15 | La
tête haute do 17 en di 22 sep, 14.30 |
do 17, vr 18 en di 22 sep, 20.15 | What
We Did on Our Holiday di 1 en wo 2
sep, 14.30

Zierikzee
4 Filmtheater Zierikzee

Korte Nobelstraat 37-39 | 0111-411
223 | fizi.nl | Raadpleeg de website
voor het actuele programma

Zevenaar

Zoetermeer

4 Filmhuis Zevenaar

4 Fth Cine Utopia/bioscoop
Utopolis

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

Belle di 29 sep, 10.30 | do 24, wo 30
sep, 14.30 | do 24, za 26, ma 28 en
di 29 sep, 20.15 | Binnenstebuiten
zo 20 en wo 23 sep, 14.30 | Charlie’s
Country di 1 sep, 10.30 en 20.15 | The
Farewell Party di 22 sep, 10.30 | vr
18 en ma 21 sep, 14.30 | za 19, zo 20,
ma 21 en wo 23 sep, 20.15 | Geronimo di 8 sep, 10.30 | wo 9 sep, 14.30 |
vr 4, zo 6 en di 8 sep, 20.15 | Lust for
Life wo 2 sep, 20.15 | The King’s Gar-

Oostwaarts 70 | 079-330 0366 |
cine-utopiazoetermeer.nl | Aanvang: 20.00

Atlantic di 29 sep | Kurt Cobain:
Montage of Heck di 15 sep | Loin
des hommes di 1 sep | Walesa, Man
of Hope di 22 sep | Woman in Gold
di 8 sep

Zutphen
4 Filmtheater Luxor

Houtmarkt 64 | 0575‑513 750 |
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luxorzutphen.nl | Raadpleeg de site
voor het actuele programma

Zwolle
4 Filmtheater Fraterhuis

Blijmarkt 25 | Reserveren via website | filmtheaterfraterhuis.nl

45 Years do 24 en wo 30 sep, 19.45
| vr 25 sep, 19.30 | za 26 sep, 18.15 |
zo 27 sep, 12.00 | ma 28 sep, 14.00 |
di 29 sep, 18.30 | Dheepan do 3, wo
9, do 10, di 15 en wo 16 sep, 19.45 | vr
4 sep, 13.30 | vr 4 en za 5 sep, 21.00
| zo 6 en zo 13 sep, 20.00 | ma 7 sep,
14.00 | di 8 sep, 20.30 | vr 11 en za
12 sep, 21.30 | ma 14 sep, 14.30 | Die
laatste zomer do 17 en wo 23 sep,
18.30 | vr 18, za 19 en vr 25 sep, 19.00 |
zo 20 sep, 19.30 | ma 21 sep, 14.00 | di
22 en ma 28 sep, 19.45 | do 24, zo 27
en di 29 sep, 14.30 | za 26 sep, 16.30
| wo 30 sep, 20.30 | Holland - Natuur
in de Delta do 24 sep, 19.15 | vr 25
sep, 16.30 | za 26 sep, 15.45 en 19.00 |
zo 27 sep, 14.00 en 17.00 | ma 28 sep,
20.30 | wo 30 sep, 14.30 | za 26 sep,
15.45 | Irrational Man vr 4, za 5, vr 18
en za 19 sep, 21.30 | zo 6 sep, 19.30
| ma 7, wo 9, zo 13, wo 16, zo 20 en
wo 23 sep, 14.30 | vr 11 en za 12 sep,
16.30 | do 17 sep, 14.00 | ma 21 sep,

20.30 | Knight of Cups do 17, vr 18, za
19, wo 23, do 24 en wo 30 sep, 21.00
| zo 20 sep, 20.00 | ma 21 sep, 14.30
| di 22 en di 29 sep, 20.30 | vr 25 sep,
13.30 en 21.30 | za 26 sep, 20.15 | zo
27 sep, 19.30 | Life vr 25 sep, 14.00 |
zo 27 sep, 11.15 | La loi du marché vr 18
sep, 13.30 | zo 20 sep, 12.00 | ma 21
sep, 20.30 | wo 23 sep, 14.00 | Madame Bovary do 17, wo 23 en zo 27 sep,
20.00 | vr 18 en za 19 sep, 19.15 | zo 20
sep, 16.30 | ma 21 sep, 19.45 | di 22
en ma 28 sep, 14.30 | do 24 en wo 30
sep, 14.00 | vr 25 en za 26 sep, 21.00
| Meet Me In Venice vr 11 sep, 16.00 |
zo 13 sep, 16.30 | ma 14 sep, 20.30 | di
15 sep, 14.00 | Mia madre do 3, ma 7,
wo 9 en wo 16 sep, 20.30 | vr 4 en do
10 sep, 14.00 | vr 4 en za 5 sep, 19.00
| zo 6 en zo 13 sep, 17.00 | di 8 en di 15
sep, 14.30 | vr 11 sep, 13.30 | vr 11 en
za 12 sep, 19.30 | ma 14 sep, 18.30 |
Mr. Turner do 3 sep, 14.00 | zo 6 sep,
11.15 | ma 7 sep, 19.45 | Roger Waters - The Wall di 29 sep, 20.00 | Selma vr 18 sep, 16.30 | zo 20 sep, 11.15
| di 22 sep, 18.00 | Les Souvenirs do
10 en do 17 sep, 14.30 | vr 11, wo 16 en
vr 18 sep, 14.00 | zo 12 sep, 11.30 | za
19 sep, 16.30 | zo 20 sep, 18.00 | Victoria vr 11 en za 12 sep, 21.00 | zo 13
sep, 19.30 | ma 14 sep, 14.00 | X+Y do

Niet Berlijn maar München
Berlijn kennen we, maar wat weten
we van München? In Eindhoven
duikt Club Natlab met de special
München van 18 september t/m 4
oktober in heden en verleden van
de stad. De organisatoren van het
programma noemen München
“het nette zusje van Berlijn”.
Anders dan in de Duitse hoofdstad
is er in München geen radicale
kunstscene en heerst er geen rauwe kraakpandsfeer, maar ademt de
stad een burgerlijke Beierse sfeer.
München is een prettige, maar ook
gezapige leefstad, die bekender is
van bierfeesten en voetbal, dan van
rebellie en protest. Dat was ooit
anders, weet iedereen die Edgar
Reitz’ Die Heimat heeft gezien. In
de jaren zestig en zeventig was er
in München een sterke links-radicale (studenten)beweging, die zijn
neerslag had in de film- en kunstwereld. Het wordt wel eens vergeten, maar Rainer Werner Fass
binder (1945-1982) woonde en
werkte in München. Zijn naam zal
de komende weken vaak vallen in
Club Natlab München, dat 18 september opent met de Deense documentaire Lieben Ohne zu Fordern
(Christian Braad Thomsen) over
Fassbinders werk en leven. De film
voert veel van Fassbinders soms

gewelddadige en bijna sadistische
gedrag terug op zijn kille jeugd.
Fassbinder was geen gezellige
man, maar wel een onvoorstelbaar
creatieve en productieve filmmaker. Tussen 1969 en 1982 schreef
en regisseerde hij bijna veertig
films en tv-series. Tussendoor regisseerde hij ook nog talrijke toneelstukken. Dat Fassbinder een
liefhebber was van Hollywood
melodrama, vooral Douglas Sirk
inspireerde hem, is vooral in zijn
latere werk te zien. Club Natlab
vertoont drie vroegere films: Die
bitteren Tränen der Petra von Kant,
Der Händler der vier Jahreszeiten
en het eeuwige actuele Angst essen
Seele auf (over vreemdelingen
angst en –discriminatie). De drie
films zijn te zien in gloednieuwe
kopieën. Op 7 oktober geeft de
filmwetenschapper Thomas
Elsaesser een lezing over het werk
van Fassbinder. Wie nog dieper in
zijn werk wil duiken, kan terecht
bij de vierdelige cursus over de naoorlogse Duitse film. Naast film
besteedt Club Natlab aandacht aan
München met toneel (twee stukken van Mugmetdegoudentand),
lezingen over architectuur en
NATLAB.NL
live-muziek.

Les héritiers

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.

Bussum
4 Filmhuis Bussum
De Boskampi’s 8+ wo 2 sep, 14.45
| Binnenstebuiten (Inside Out) 3D
8+ vr 4 sep, 15.45 | za 5, zo 6, zo 13,
zo 20 en zo 27 sep, 13.30 | wo 9 sep,
14.45 | vr 11 sep, 19.00 | za 19 sep,
16.00 | wo 23 en wo 30 sep, 14.30 |
vr 25 sep, 18.45 | De kleine prins 8+
za 5, zo 6, za 12, zo 13, zo 19, zo 20 en
zo 27, 13.00 | wo 16 sep, 14.30 | za 26
sep, 15.45

Delft
4 Filmhuis Lumen
Hocus Pocus met Alfons Alfrink 4+
vanaf do 3 sep | Holly en de zwaan
8+ vanaf do 3 sep

Deventer
4 Filmhuis De Keizer
Holly en de zwaan 8+ wo 2 sep,
14.00 | zo 6, wo 9, wo 16, zo 20 en
wo 23 sep, 14.30 | De kleine prins
6+ zo 6, wo 9, wo 16, zo 20, wo 23
en wo 30 sep, 14.00 | Pim & Pom:
het grote avontuur 3+ wo 30 sep,
14.30 | Shaun het schaap 4+ wo 2
sep, 14.30

Doetinchem
4 Filmhuis/Gruitpoort
Schaun het schaap 4+ za 26 sep.,
14.00

Purmerend
4 Filmhuis Purmerend
Shaun het schaap 4+ zo 20 sep,
13.30

Rotterdam
4 Lantaren Venster
Binnenstebuiten 8+ en De kleine
prins 6+ elke za, zo en wo middag

Soest
4 Filmhuis Artishock
Apenstreken 6+ vr 4 sep, 16.00

Veendam
4 Filmhuis vanBeresteyn
Schaun het schaap 4+ ma 28 sep.,
14.00

Zaandam
4 Filmtheater De Fabriek
De kleine prins 6+ zo 6, zo 13, zo 20
en zo 27 sep

Zwolle
LIEBE OHNE ZU FORDERN

Lezersacties september

3 en wo 9 sep, 14.30 | vr 4 en za 5 sep,
19.30 | zo 6 sep, 12.00 | di 8 sep, 19.45
| Klassieker Equinox Flower (Higanbana) vr 4 sep, 16.00 | zo 6 sep, 16.30
| di 8 sep, 14.00 | Café Zinnema za 26
sep, 22.30

4 Filmtheater Fraterhuis
Beestenboot 6+ za 5, za 12 en za 19
sep, 15.45 | zo 6, zo 13 en zo 20, 14.00

Film by the Sea

Het concept om
van de emoties
zelf personages te
maken is een ge
weldige voortzet
ting van de basis
van alle lange
Pixar-animatie
films: dat het pu
bliek elke hoofd
persoon accep
teert, als ze maar
met hun emoties
mee kunnen le
ven. Ook een rat
(Ratatouille) een
zwijgend robotje
(Wall·E) of een
oude man (Up)
bleken jong en oud
tot tranen toe te
kunnen roeren
111123
Kees Driessen over Inside Out
in de Filmkrant

Van 11 tot en met 20 september
vindt in Vlissingen voor de zeventiende keer Film by the Sea plaats,
hét festival voor film en literatuur.
Behalve films staan er ook colleges,
workshops en muziek op het programma. Vele bekende schrijvers,
filmmakers, acteurs en actrices
zijn te gast op het festival en een
groot aantal van de vertoonde
films is tijdelijke import. Film by
the Sea opent dit jaar met A Royal
Night Out, een historisch drama
over de jonge jaren van de Britse
prinsessen Elizabeth en Marga
reth. Slotfilm is Le tout nouveau
testament van Jaco van Dormael,
waarin God in Brussel woont en via
zijn computer het leven op aarde
ontregelt. Voor lezers van de
Filmkrant stelt het festival vijf
maal twee kaarten beschikbaar
voor reguliere festivalvoorstellingen. Alle informatie over het festival en de kaartverkoop is te vinden
op filmbythesea.nl.

Jimi: All Is By My Side

Als Jimi
Hendrix (André
Benjamin) in
New York
wordt ontdekt
door model
Linda Keith,
neemt zijn leven een betekenisvolle wending. Zij haalt
hem uit de nachtclubs van New
York waar hij optreedt als ‘Jimmy
James and the Blue Flames’ en
overtuigt hem naar Londen te gaan
waar zij, als de vriendin van Keith
Richards, in de muziekwereld belangrijke contacten heeft. “Een intrigerende karakterstudie van de
virtuoze gitarist Jimi Hendrix over
de periode waarin hij van muzikant
in popidool veranderde”, schreef de
Filmkrant. “Het grote feest moest
voor Hendrix in 1966 nog beginnen, maar de kiemen van zijn tragische einde zijn in Jimi: All Is By
My Side al zichtbaar. De film stopt
als Hendrix afreist naar het
Amerikaanse Montereypopfestival, wat zijn grote doorbraak wordt. Drie jaar later is hij
met een mix van slaappillen en alcohol een makkelijke prooi voor de
dood.” Ter gelegenheid van de
home-entertainmentrelease stelt
Twin Pics vijf dvd’s beschikbaar
voor lezers van de Filmkrant.

De bevlogen geschiedenisleerkracht Me
vrouw Guéguen
geeft les op een
Lyceum in
Créteil, niet zover van Parijs.
Hoewel ze al
ruim twintig
jaar voor de klas
staat, beleeft ze nog steeds veel
plezier aan haar baan. Aan het begin van het schooljaar komt ze voor
een klas te staan die op zijn zachtst
uitgedrukt als ‘moeilijk’ bekend
staat. “Hoe krijg je een opstandige
klas uit een Parijse banlieue stil?
Door ze in de spiegel van het verleden te laten kijken”, schreef de
Filmkrant. “Een onvervalste tranentrekker, dit op feiten gebaseerde verhaal over een onhandelbare
Franse schoolklas die door een gezamenlijk Holocaustproject tot inkeer komt en zich na de eindcredits
ongetwijfeld vlaggenzwaaiend loyaal verklaart aan liberté, égalité
en fraternité.” Ter gelegenheid van
de home-entertainmentrelease stelt
Twin Pics vijf dvd’s beschikbaar
voor lezers van de Filmkrant.

Ventoux

Vier mannen,
vrienden van
weleer, beklimmen op hun
racefiets de
Mont Ventoux,
zoals ze dat 30
jaar geleden
ook deden. En
ze doen wat
mannen zo
goed kunnen: loodzware ernst en
slap ouwehoeren moeiteloos afwisselen. Totdat hun jeugdvriendin Laura zich meldt en de spoken
uit het verleden zich aandienen. De
Filmkrant schreef: “Filmmaakster
en fietsfanaat Nicole van Kilsdonk
(49) beklom op haar dertigste de
Mont Ventoux en maakte in 2007
de Telefilm Zadelpijn, over een
groepje vrouwen dat in Frankrijk
gaat fietsen. Het idee om een film
over fietsende mánnen te maken
stamt uit 2010, maar project
Ventoux kreeg pas vaart toen het
gelijknamige boek van Bert
Wagendorp in 2013 een bestseller
werd.” Ter gelegenheid van de
home-entertainmentrelease stelt
September Film vijf dvd’s 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 hebt. N.B. Slechts één
actie per inzender en wie het eerst
komt, die het eerst maalt. Deze actie loopt tot 17 september.
Winnaars ontvangen bericht en
over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
Winnaars ontvangen bericht en
over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
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Camera Japan / Mūbii Japan

SUBTIELE VERSCHUIVINGEN,
GROTE GEBAREN
Voor de tiende keer presenteert Camera Japan
in Rotterdam en Amsterdam een selectie uit de
Japanse filmproductie van het afgelopen jaar.
Tegelijk gaat in EYE het programma Mūbii Japan
– 90 jaar Japanse cinema van start. In het land
van de rijzende zon wordt elke minuut van de
dag wel ergens aan een film gewerkt; daarom
snel in hinkstapsprong door de cinema van
DOOR SASJA KOETSIER
toen en nu, van Ozu tot O.

Maar liefst vijftig, merendeels gloednieuwe titels
worden op Camera Japan aan het publiek getoond. Een
jaarlijks festival gewijd aan de cinema van één land, is
dat niet overdreven? Het valt mee: Japan behoort met
een productie van ruim zeshonderd films in het afgelopen jaar namelijk tot de top-3 van ’s werelds grootste
filmlanden. En terwijl de mega-industrieën van Bollyen Nollywood bijna uitsluitend de eigen regio voorzien,
dienden Akira Kurosawa en Yasujiro Ozu tot voorbeeld
voor talloze Westerse makers; films van regisseurs
als Imamura, Oshima, Kitano en Miike stonden in de
competitieprogramma’s van internationale festivals en
in bioscoopzalen over de hele wereld. In Cannes waren de Japanners dit jaar drievuldig vertegenwoordigd
in de competitie, met Our Little Sister van Kore-eda
Hirokazu in de hoofdcompetitie en An (Naomi Kawase)
en Journey to the Shore (Kiyoshi Kurosawa, die de prijs
voor Beste Regisseur won) in de Un Certain Regardsectie. Twee van die titels prijken nu ook op het
programma van Camera Japan.

OUR LITTLE SISTER

Our Little Sister is een klassiek familiedrama op z’n
Japans: een film waarvan je er talloze kan zien zonder
er ooit genoeg van te krijgen. Drie zussen van begin
twintig wonen samen in het huis dat ooit van hun
grootmoeder was. Op de begrafenis van hun vader, die
het gezin verliet toen zij nog klein waren, ontmoeten
ze voor het eerst hun jongere halfzusje Suzu. Uit een
onmiddellijk gevoel van sympathie en verantwoordelijkheid – Suzu’s moeder is er emotioneel niet best
aan toe – nodigen ze haar uit bij hen te komen wonen.
Kore-eda toont in zijn typerende, meanderende stijl
hoe over een periode van ruim een jaar elk van de vier
zussen zich losmaakt van oude wrok die hen in de weg
zit. Het gebeurt allemaal heel geleidelijk, zonder emotionele uitbarstingen of overweldigende inzichten; de
film neemt je eenvoudig mee door de tijd, die onzichtbaar zijn werk doet maar waarvan het verloop des te
sterker voelbaar is.

laat lopen. Een vrouw wordt, drie jaar nadat haar echtgenoot vermist raakte, door hem bezocht. Hij neemt
haar mee op een reis langs bijzondere personen die hij
na zijn overlijden leerde kennen. Heerlijke nonsens die
de raamvertelling vormt voor een reeks kleinere verhalen over rouw en schuldgevoel, door Kurosawa met
poëtische flair op het doek gebracht.
Met een oeuvre dat naast een familiedrama als
Tokyo Sonata ook actiethrillers, psycho-horror en
sciencefiction omvat, is Kiyoshi Kurosawa een extreem veelzijdig filmmaker. En naast de fantastische
en bovennatuurlijke elementen die hij in Journey to the
Shore verwerkt, lijkt ook de geest van Ozu niet ver weg.
Net als Kore-eda – die de oude meester een expliciete
groet brengt door zijn film te situeren in Kamakura,
het kustplaatsje waar Ozu begraven ligt – beziet hij
de samenleving door in te zoomen op familie- en huwelijksrelaties, die bij nadere beschouwing geen van
alle beantwoorden aan het geïdealiseerde beeld dat
daarvan bestaat. Aan de andere kant: om in elk subtiel
familieconflict de invloed van Ozu te zien, weerhoudt
ons er misschien van om verder te kijken dan dit
boegbeeld van de Japanse cinema. Kore-eda zelf voelt
bijvoorbeeld meer verwantschap met Ozu’s tijdgenoot
Mikio Naruse. Die is hier nog zo goed als onbekend,
maar daar wordt aan gewerkt: EYE nam een aantal
van Naruse’s films op in Mūbii Japan – 90 jaar Japanse
cinema en met zijn Floating Clouds (1955) opent dit
programma, dat nog veertig andere bekende en minder
bekende Japanse klassiekers op het scherm brengt.

Boegbeeld

Openbreken

Oude wrok

Veel minder lineair wordt er met tijd omgesprongen in
Journey to the Shore, dat heden en verleden, de domeinen van levende zielen en dolende geesten, op volkomen vanzelfsprekende wijze dwars door elkaar heen

Gezien de geplande release in maart volgend jaar
wordt de Nederlandse première van Naomi Kawase’s
An vermoedelijk bewaard voor Rotterdam. Jammer
voor Camera Japan, dat dit jaar een speciaal focus-

programma heeft met tien speelfilms van vrouwelijke
regisseurs, een documentaire over de geschiedenis van
de Japanse vrouwenbeweging en drie lezingen. Of deze
makers in hun films ook een ander perspectief naar
voren brengen op de verhouding tussen de seksen, of
die tussen oudere en jongere generaties? Voor de meest
recente film Round Trip Heart van Yuki Tanada, aan
wier oeuvre een klein retrospectief is gewijd, is het
antwoord: nee. De quasi-romantische roadmovie met
een hoofdrol voor een charmante maar onzekere jonge
vrouw blijft veel te veel hangen in bekende stereotypen.
Op grond van haar laatste film Being Good bewijst
Mipo O zich als de interessantere maker (haar film The
Light Shines Only There was afgelopen jaar de Japanse
inzending voor de Oscars en is ook in het programma
opgenomen). Ook in Being Good zijn de familieverbanden in verval, maar het punt dat O wil maken gaat
verder dan die constatering. Haar ensemblefilm over
de relatie tussen jonge kinderen, hun ouders en de
sociale omgeving vormt een effectief pleidooi om de
benauwdheid van het gezin eens open te breken. Het
pathos waarmee de film in zijn finale alsnog gierend
uit de bocht vliegt, kan de ontroering over wat daaraan
voorafgaat (mede opgewekt door het schitterende spel
van de soms piepjonge acteurs) niet overschaduwen. De
film richt de focus niet op het verzwakte instituut dat
familie heet, maar durft er voorbij te kijken. Misschien
is een groot gebaar dan niet eens zo ongepast.
Camera Japan Festival
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Puur voor m’n plezier keek ik laatst Alfred Hitchcocks
Marnie (1964) nog een keer en wat me vooral opviel
was het ongelofelijk energieniveau dat die film tot het
eind toe weet vol te houden. Zoals zoveel van de meest
intrigerende Amerikaanse films van de jaren zestig, bevindt Marnie zich tussen het classicisme van jaren vijftig Hollywood en al die ‘nieuwe cinema’-bewegingen
die tijdens de jaren zestig en zeventig over de wereld
zwiepten.
Maar Hitchcock was klaar om de uitdaging aan
te gaan: met zijn altijd verrassende keuze van camerastandpunten, in het plotselinge afkappen van
scènes middenin de actie, in de hoekige overgangen
tussen gebeurtenissen die afgestemd waren op Bernard
Herrmanns muziek, in de ‘kunstmatige effecten’ die zo
makkelijk werden afgedaan door een horde kortzichtige
critici, en in de duistere gebaren en gezichtsuitdrukkingen van zijn belangrijkste acteurs – Hitchcock bleef
manieren vinden om de energie te versterken en van
moment naar moment te laten stromen.
Energie, net als ritme en atmosfeer, is een van de
meest waardevolle elementen van cinema en tegelijk
een van de moeilijkste om te lokaliseren, kwantificeren of beschrijven. Zoals Alain Masson schreef in een
artikel in Positif in 1997 over het meten van het ritme
van een film: ‘De moeilijkheid van het probleem – maar
dat is precies wat het zo interessant maakt – ligt in z’n
complexiteit.’
Niemand weet eigenlijk precies waar het vandaan
komt, of welke formule gebruikt kan worden om het te
creëren: elke kundige filmmaker weet dat het eigenlijk overal uit kan ontstaan – en net zo makkelijk kan
verdwijnen – in elke fase van productie, van de eerste
versie van het script tot aan de laatste mix, en dat het

DE ENERGIEBRON
De Australische filmcriticus Adrian Martin
kijkt naar opvallende discussies en tendensen
DOOR ADRIAN MARTIN
rond filmmakers. 
hun vak is om die verraderlijke vonk te vinden en vast
te houden. Is dat waarom zoveel regisseurs op de set
roepen, alsof ze tot een mysterieuze god bidden: “Ok,
iedereen – hou die energie hoog!”
Een ander verhelderend voorbeeld uit de sixties.
Wat je ook vindt van Lolita (1962) als adaptatie van
Vladimir Nabokov, hoe hoog of laag je die ook aanslaat
in het Stanley Kubrick Pantheon, één ding is zeker:
het is een film die uit de energiebron tapt. Kubrick
– en hierin heeft hij veel regisseurs beïnvloed, van
Jean-Claude Brisseau en Krzysztof Kieslowski tot Paul
Thomas Anderson en Todd Haynes – is de ‘regisseur
van kracht’: hij zocht altijd naar gedurfde stilistische
ideeën.
Lolita is een masterclass in de regie van energie:
vooral in alles wat te maken heeft met de gecoördineerde, geïntegreerde actie van framing, camerabeweging,
mise-en-scène, kostuum, objecten/props en de houdingen en gebaren van zijn (briljant inventieve) acteurs.
Op 27 minuten in de film, tijdens een schooldansfeest,
bevindt zich een take van 90 seconden die weinig kijkers speciaal zal zijn opgevallen. Charlotte (Shelley
Winters) komt het frame binnen terwijl ze twee belangrijke props draagt: een drankje en een stuk cake.

Als ze die eenmaal gedeponeerd heeft in de handen van
Humbert (James Mason), en haar twee vrienden inmiddels ook het frame zijn binnengekomen (net als zij in
het zwart gekleed) om hun gechoreografeerde posities
in te nemen, staat Humbert helemaal vast: hij kan het
voedsel niet wegzetten, hij het niet eten of drinken, en
elke kant waar hij zich heen beweegt, confronteert hem
heel ongemakkelijk met de borsten van de meisjes.
Het hoogtepunt van deze komedie: als hij probeert
op te staan en te vertrekken, drukken drie handen hem
tegelijk naar beneden. Laatste ironische noot: alleen
Charlotte en Humbert als enige nog in het frame, maar
hij geflankeerd door haar uitgestrekte armen – één
hand die het drankje vasthoudt, één hand de cake.
Voor critici is dit een uitdaging die te maken heeft
met de – vaak onuitgesproken of onbewuste – criteria
die we gebruiken om welke film dan ook te beoordelen.
Wat waarderen we echt, waar zoeken we naar in een
film: helderheid, spaarzaamheid, expressiviteit, dramatische eenheid, emotionele impact? Elke criticus
moet proberen voorbij die rigide, vooraf bepaalde, vaak
conservatieve normen van evaluatie te komen. Maar
eerst moeten ze zich bewust worden van hun eigen criteria. In mijn geval koste het me flink wat jaren om me
te realiseren dat de grip die cinema op me had – veel
meer dan plot of de kracht van personages – precies
die lastig-te-beschrijven eigenschap was die ik energie
noem.
5
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“We record sound, so please switch off your
mobile phones,” zegt 1st AD Willem Quarles
van Ufford. “En zou het koor even kunnen
gaan staan, zodat we het licht kunnen checken?”
In het Concertgebouw zijn opnamen bezig
voor The Paradise Suite, de tweede speelfilm
van Joost van Ginkel. Zijn speelfilmdebuut
170 Hz was volledig in gebarentaal, The
Paradise Suite is ook een (linguïstische) tour
de force: Van Ginkel combineert vijf verhaallijnen, met personages uit alle hoeken
van de wereld, die al dan niet vrijwillig in
Amsterdam wonen en ogenschijnlijk niets
meer gemeen hebben dan een verre geboortegrond. Op de set wordt voortdurend van
Engels naar Nederlands geschakeld.
In een van de verhaallijnen draait het om
de vermaarde Zweedse dirigent Stig Lindh
(de Zweedse acteur Magnus Krepper, bekend
van de misdaadserie The Bridge), die samen
met zijn vereenzaamde, engelachtige zoontje in Amsterdam verblijft voor een opvoering van W. A. Mozarts Requiem in D Minor,
K. 626 in het Concertgebouw. Het is de laatste, onvoltooid gebleven compositie van
Mozart, maar dat heeft geen bijzondere
betekenis, aldus Van Ginkel. “Toen ik het
hoorde, wist ik direct: dit is het. Het past
heel goed; vaak is muziek op belangrijke
emotionele momenten te pompeus, te bombastisch. Maar ik heb gewoon veel geluisterd, ik heb zeker geen oneindige klassiekemuziekkennis. Nadat ik het hoorde, zag ik
pas dat het het requiem van Mozart was.”
Op het podium staat een speciaal voor de
film samengesteld orkest, dat onder leiding
staat van dirigent Jan Stulen. Er worden met
twee camera’s opnamen gemaakt. “Ik word
er wel een beetje zenuwachtig van”, zegt de
violiste die pal naast een van de camera’s zit.
Het publiek wordt naar een kant van de
zaal gedirigeerd. “Hier moeten we het mee
doen, hier stopte ons budget. Maar in de film
lijkt het alsof de hele zaal vol zit, u zit in een
uitverkochte zaal”, legt Quarles van Ufford
uit aan de figuranten. “Film is illusie.”

Concertgebouwplein 10, 1071 LN Amsterdam, 4 december 2014, 13.05 uur
LINKS 1ST AD WILLEM QUARLES VAN UFFORD, ACHTER DE CAMERA IN
HET GROEN REGISSEUR JOOST VAN GINKEL

Terwijl Van Ginkel van camera naar
camera loopt om het beeld te checken, vertelt Quarles van Ufford de figuranten dat de
opnamen vijfenhalve minuut gaan duren,
dat er halverwege even wordt gestopt om de
bladmuziek om te slaan, en dat het stuk net
zo vaak gaat worden gespeeld totdat het er
goed op staat. Nadat er nog een accu is verwisseld, kan de eerste take worden opgenomen. “Iedereen klaar?” vraagt Quarles van
Ufford. “Ja”, merkt dirigent Stulen droogjes
op, “alleen sta jij op mijn plaats.”
“Okay, here we go,” zegt Quarles van
Ufford nadat Stulen zijn plek voor het orkest
heeft ingenomen. “En voor het publiek: u
geniet! Maar dat spreekt natuurlijk voor
zich!”

“Niet slecht”, vindt Van Ginkel vijfenhalve
minuut later. “Maar het kan beter. Nog iets
meer bevlogenheid graag.” Na de tweede take
is hij wel helemaal tevreden, en neemt acteur
Krepper de plek van dirigent Stulen in.
Bij de artiestenuitgang staat Raymond
Thiry ondertussen een sigaretje te roken. Hij
hoeft pas later in actie te komen, vertelt hij.
Hij speelt een niet al te betrouwbare agent/
zaakwaarnemer, die de Zweedse sterdirigent
na zijn concert naar een exclusieve nachtclub zal brengen, waar zijn oog zal vallen op
een Bulgaarse seksslavin. De naam van het
vertrek waarin die ontmoeting plaatsvindt:
The Paradise Suite.
JAN PIETER EKKER
FOTO BOB BRONSHOFF
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