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REDACTIONEEL Het International

Film Festival Rotterdam heeft als hoofdthema
dit jaar ID Check. Zoals het een echt postmodern
programma betaamt is het over diverse subsecties uitgespreid en is het aan de bezoeker om
zijn eigen identiteit samen te stellen. Maar ik
wilde het eigenlijk even hebben over de vorige
zin. En de connectie tussen identiteit en lidwoord. Stel je voor dat dit stukje was begonnen
met “International Film Festival Rotterdam
heeft etc…” Hadden we dat dan raar gevonden?
Het kan geen filmliefhebber ontgaan zijn dat de
Nederlandse filmfestivals zich de afgelopen jaren als merknamen laten marketen. Het International Documentary Filmfestival Amsterdam
werd IDFA en het IFFR werd IFFR.
Nu ben ik slechts een parttime taalpurist, en
ben ik dol op het spelen met en breken van taalregels. Ik had er geen enkele moeite mee om eerder deze maand ruimhartig op De Grote Dilemma op Dinsdag Weekkalender in te vullen dat ik
liever de rest van mijn leven straattaal wilde
praten YO dan eenmalig 1000 euro te stelen van
een familielid naar keuze (terwijl, denk je eens
in, hoeveel woordenboeken je dáár wel niet van
had kunnen kopen…!).
Maar ik kan het toch niet laten om na te denken wat het weglaten van zo’n simpel lidwoordje
eigenlijk betekent. Een lidwoord geeft identiteit.
Een bepaalde, of een onbepaalde.
Ooit eens was het gebruik van een lidwoord
bij allerlei categorieën afkortingen, eigen- en
soortnamen niet alleen verplicht, maar ook onderscheidend. Denk maar aan ‘dé enige echte…’,
toch iets anders dan ‘een enige echte’ of ‘enige
echte’. Tegenwoordig is het weglaten van het
lidwoord niet alleen een gevolg van ons staccato
taalgebruik door sms, app en Twitter. En, moet
ik daaraan toevoegen, in journalistieke taal ook
door het afnemen van woordaantallen. Tijd =
geld = ruimte = lettertekens. Alweer iets wat geëconomiseerd wordt. Maar ook van een onbeholpen poging om van afkortingen eigennamen
te maken en van alles een merk.
Nou is IDFA een acroniem (een afkorting die
ook als woord kan worden uitgesproken) en IFFR
niet (probeer maar eens). Dus in de meeste gevallen dat je ergens ‘IFFR’ leest, denk je er in gedachten ‘het’ bij, want anders loopt de zin niet.
Taal is muziek. En een lidwoord is een soort opmaat. Laat je het weg, dan heeft dat betekenis,
dan wordt een zin kortademig. En je wilt toch
niet dat je bezoekers buiten adem in hun bioscoopstoelen neerploffen?
Het weglaten van het lidwoord, van een bepaling, van betekenis en informatie over woordgeslacht en syntaxis, heeft ook een psychologisch effect. Er zijn talen zonder lidwoorden. Het
gebruik van het lidwoord is in de Nederlandse
taal al eerder geëvolueerd. Dus misschien moeten we er niet om treuren. Maar het skippen van
lidwoorden geeft een zin ook iets generieks,
zelfs onverschilligs. Niet toevallig een van de
subthema’s van de ID-check die het (ik gebruik
het nog maar even voor de zekerheid) IFFR op de
film-oogst van 2015 loslaat: The Generic Self
(met lidwoord). Is nu het afwezige lidwoord in
de naam van het festival generic, ironisch of
ideologisch bedoeld?
DANA LINSSEN

@DANALINSSEN

LAAT JE HOOFD WAAIEN OP HET
19DE HOLLAND ANIMATION
FILM FESTIVAL
BEELD UIT HAIRCUT
VAN VIRGINIA MORI
HAFF 4 32

4

DE FILMKRANT 
#385 MAART 2016

STEUN DE
FILMKRANT:
WORD
ABONNEE

#385

DE VOLGENDE FILMKRANT VERSCHIJNT OP DONDERDAG 31 MAART

Word nu abonnee van de Filmkrant
en ontvang 45 Years op dvd.

ROOM
Wat als de muren van de
wereld wegvallen? p 6

Word nu abonnee van de Filmkrant
en ontvang als welkomstgeschenk
45 Years, de Gouden Palmwinnaar
van het festival van Cannes 2015.
Bent u al abonnee en brengt u een
nieuwe abonnee aan? Dan ont
vangt u allebei het welkomst
geschenk. *
Een week voordat Kate en Geoff hun 45-jarige
huwelijksfeest vieren, wordt het lichaam van
Geoff’s eerste geliefde gevonden in het ijs van de
Zwitserse Alpen waar zij begin jaren 60 vermist
raakte. Al snel begint Kate te beseffen dat dit
stukje geschiedenis voor haar man veel belang
rijker is dan ze dacht. Wat zegt dat over hun
relatie?
“Charlotte Rampling en Tom Courtenay
schitteren in dit subtiele huwelijksdrama,
waarmee regisseur en scenarist Andrew Haigh
(Weekend) zijn bijzondere talent bevestigt”,
aldus de Filmkrant. “In de scherpte van zijn
observaties kan Haigh zich zeker meten met
landgenoot Mike Leigh, maar dan met meer dan
een vleugje hartverscheurende melancholie.”
*Stort €35,- (meer mag ook, dan steunt u de
Filmkrant extra als donateur) op rekeningnummer NL28 INGB 0005 3933 95 t.n.v. Stichting
Fuurland te Amsterdam, o.v.v. ‘nieuwe abonnee’
en uw adresgegevens. Deze aanbieding is geldig
tot 31 maart. Met dank aan Cinemien.

Niet te missen
Ga deze maand in ieder geval naar:
1 Room 4 6
2 The Event 4 18
3 Arabian Nights 4 9
4 Full Contact 4 10
5 History’s Future 4 12

GESNEUVELDE FILMS
Vijf urgente films die het IFFR niet haalden 4 17

HISTORY’S FUTURE

4 12
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ARTIKELEN

4 24 CinemAsia Nieuwe Chinese
filmmakers 4 25 Coproductiever

drag Nederland-China Goeie zaak?

filmkrant.nl
4 Arnhems nieuwe arthousebioscoop

DISTANCE

4 24

RUBRIEKEN

4 4 Niet te missen 4 5 Nieuws
filmkrant.nl 4 5 Het nieuwe
kijken Ebele Wybenga over ssssst!
4 27 Typex tekent Andy 4 28 Kort Alle andere films 4 32 Agenda plus
evenementen, pers en sterren 4 41 Boeken Waarom worden er zoveel
feel-bad films gemaakt? 4 42 Thuiskijken Pasolini’s Uccellacci e
uccellini/Porcile, Love, Kunst... begin drrr niet an, Monster Hunt
4 45 Word Wide Angle Adrian Martin over Vinyl van Martin Scorsese
4 46 Actie! Op de set van Een echte Vermeer

INTERVIEWS

4 10 David Verbeek over Full

Contact Het trauma van de
virtuele jager 4 12 Fiona Tan
over History’s Future ‘Als je je geheugen kwijt bent, dan ben je jezelf
kwijt’ 4 16 Tobias Lindholm over Krigen ‘Ik wil de chaos niet kleiner
maken’ 4 18 Sergei Loznitsa over The Event ‘Ik richt me tot het volk’
4 20 Michael Almereyda over Experimenter ‘Stanley Milgram zag bij
de mens geen moraal’ 4 22 Jia Zhang-ke over Mountains May Depart
‘Dit is een waarschuwing’

SERGEI LOZNITSA

In Arnhem is het nieuwe filmtheater Rem
brandt geopend. Of beter: heropend. Film
distributeur Pim Hermeling nam het com
plex over van Pathé en hoopt een lacune in
het Arnhemse aanbod te vullen, ergens tus
sen filmhuis Focus en de commerciële multi
plexen: een crossover arthousebioscoop.
Twee maanden later dan gepland, maar
Hermeling is tevreden. “Het is precies ge
worden wat ik voor ogen had: een mooi en
intiem filmtheater met goede horeca en een
bar.” Het aanbod beschrijft Hermeling, die
als directeur van September Film verant
woordelijk is voor de uitbreng van onder an
dere Ventoux en Locke, als ‘crossover art
house”.

SSSSST!

Ik houd net zo veel van praten over films als van
het kijken naar films. Praten over films tijdens
het kijken naar films vind ik daarom het summum. Een enorme crew heeft z’n best gedaan
om me te ontroeren, te prikkelen en te verbijsteren. Als film me raakt vind ik het moeilijk om
daar m’n mond over te houden. Helemaal als ik
naast iemand zit met wie ik toch al alles wil
delen. Thuis is dat geen probleem, maar in de
bioscoop stuit ik op een vervelende grens:
vreemde mensen die in andere stoelen zitten.
Die het niet waarderen als ik tijdens een gevoelige scène mijn spontane analyse alvast hardop
loslaat. Hoe intelligent en geestig mijn opmerkingen ook zijn, ze willen in stilte van hun film
kunnen genieten. Voor sommige kijkers is
onverstaanbaar gefluister al te veel om te verdragen. Lachen of grinniken kan ook al too much
zijn.

4 Anti-Oscars

Fifty Shades of Grey en Fantastic Four zijn de
slechtste films van 2015. Het bondagedrama
en de superheldenfilm kregen onlangs bij de
uitreiking van de jaarlijkse Golden Rasp
berries samen zeven anti-Oscars uitgereikt.
Sylvester Stallone kreeg de Razzie Redeemer
Award, de prijs voor acteurs die hun leven
gebeterd hebben.

4 CinemAsia

De Aziatische film kennen we vooral van een
paar grote namen, maar het jaarlijkse
CinemAsia filmfestival dat van 1 tot 6 maart
in verschillende Amsterdamse bioscopen
plaatsvindt, wil daar verandering in bren
gen. Het festival vertoont ook Aziatische pu
blieksfilms en opent dit jaar met de musical
thriller Office van Hongkongregisseur
Johnnie To. Eregast is actrice Sylvia Chang,
ook directeur van de jaarlijks uitgereikte
Golden Horse Awards. CinemAsia sluit op 6
maart af met de uitreiking van de Tiger Beer
Jury Award en de publieksprijs, en de ver
toning van Distance.

EDO DIJKSTERHUIS

THE DANISH GIRL

4 18

RECENSIES

4 9 Arabian Nights Scheherazade
leeft en woont in Portugal

4 11 Full Contact Oorlog als game
4 13 History’s Future De engel van de geschiedenis 4 15 Hail Caesar!
Monument voor oud-Hollywood 4 17 Krigen Onmenselijke beslissingen
4 19 The Event Revolutie op straatniveau 4 21 Experimenter Eigen
zinnige biografie van socioloog Stanley Milgram 4 23 Mountains May
Depart A touch of “Togetherness” 4 28 El abrazo del serpiente De ziel
van het oerwoud Belgica De tol van rock ‘n’ roll 4 29 Where to Invade
Next De valse retoriek van Michael Moore Prejudice Het être fatal van
de familie 4 30 A Bigger Splash Smeulend vuur bij zwembad Brooklyn
Kuis & keurig 4 31 Ik wil gelukkig zijn Fien de la Mar hypnotiseert
Les innocentes Koppige strijdster

COLOFON

Tijdens The Danish Girl konden mijn date en
ik het niet laten om enigszins onbeholpen te
giechelen bij de scène waarin het personage van
Eddie Redmayne voor het eerst verrukt een
nachtjaponnetje aantrekt. Dit tot ergernis van
onze buren, twee mannen die hun romantische
avondje verpest hoorden worden door onze
reactie. “Ssssst.... please!”, klonk het. Ik voelde
me op mijn plaats gezet als een ongemanierde
hork. Wat moet ik doen met mijn praat- en
commentaarneiging tijdens films? Ik wil niet
moedwillig de bioscoopetiquette negeren en
daarmee ook mijn eigen avond uit minder plezierig maken. Maar ik vind niet dat je in de bioscoop net zo stil hoeft te zijn als in het Concertgebouw. Mijn ideale filmavond is meer als een
jazzconcert in een zaal waar de bar open blijft.
In het kleine Amsterdamse bioscoopje De
Uitkijk ga ik graag naar vertoningen van oudere
films, laat op vrijdagavond. Onder het bioscoopdoek staat dan een ijskastje waar je tijdens de
film flesjes Vedett uit kunt pakken. Dat lukt niet
zonder gerinkel van de flesjes en van de muntjes
die je als eerlijke, bierdrinkende bioscoopbezoeker in een bakje achterlaat. Door deze huiskamersfeer durft iedereen te bewegen, te lachen
en (niet al te luid) commentaar te geven.
EBELE WYBENGA
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Ze zitten opgesloten zonder het te weten, de kinderen in het
sinistere, mooi gefilmde Évolution en het aangrijpende Room,
waarin een jongetje nooit buiten de vier muren van een schuur is
geweest. Hier wil hij zijn, want dit is wat hij kent. DOOR MARISKA GRAVELAND
Voor de vijfjarige Jack is de schuur de enige wereld die
hij kent. Hier woont hij met zijn moeder. Buiten is hij
nog nooit geweest. In het uiterst beklemmende drama
Room (vier Oscarnominaties) wordt langzaam onthuld
waarom hij nog nooit een stap buiten de vier muren van
het groezelige tuinhuisje heeft gezet. Om de tijd door
te komen, behelpen moeder en zoon zich met de paar
dingen die ze tot hun beschikking hebben. Van wc-rol
len maakt Jack mooie bouwwerken. Hij heeft een
hechte band met alle bijeengescharrelde objecten in de
kamer, die hij regelmatig begroet. Eigenlijk leeft Jack in
volmaakte symbiose met zijn moeder en de omgeving.
Zich niet bewust van de verschrikkelijke toedracht die
hen hier heeft gebracht. Eenmaal in de buitenwereld
verlangt hij terug naar de benauwde maar vertrouwde
ruimte, waar alles overzichtelijk was.
Met de moeder kun je alleen maar intens meeleven:
haar geduldige, inventieve pogingen om haar zoontje
ondanks alle beperkingen een zo normaal mogelijk le
ven te geven snijden in de ziel. Maar de fantasieverha
len en het decor dat ze noodgedwongen voor hem heeft
opgetrokken, staan op instorten. Hoewel Room geen
horrorfilm is, maar een realistisch drama, roept het kij
ken ernaar dezelfde doodsangsten op. Wat een veilige
ruimte leek voor het jongetje, blijkt totaal vijandig. En
toch wil hij hier zijn, want dit is wat hij kent.
Wat een begrensde ruimte met mensen doet, zagen
we al eerder. Bij de eenzame astronaut in de sciencefic
tionfilm Moon. Bij de vrouw die in de Alpen letterlijk op
een onzichtbare wand stuit in Die Wand. Bij de Japan
ner die zit opgesloten in een witte, lege kamer in de ab
surde wereld van Symbol en bij de man in The Truman
Show die zijn hele leven zonder het te weten in een reality tv-decor leeft. Iedereen heeft ruimte nodig om zich
terug te trekken, a room of one’s own, fysiek of mentaal,
maar in deze films kunnen ze die eigen ruimte niet vrij
willig verlaten. De bevrijding pakt voor de personages
ook niet altijd goed uit, omdat ze vanaf dat moment
met alle onzekerheden in de wereld moeten omgaan.

Decadentie

Ook in een paar nieuwe films die de komende maand
uitkomen stuiten de personages op de grenzen van
hun wereld: in de sf-actiefilm The Divergent Series:
Allegiant klimt een groepje voor het eerst over de muur
rondom Chicago en verlaten ze de enige stad die ze ooit
hebben gekend. En de buitenissige zwarte komedie
High-Rise speelt zich helemaal af in een futuristisch
appartementencomplex à la Cronenbergs Shivers waar
de bewoners elkaar in een wurggreep houden – ont
snapping lijkt niet mogelijk.
En dan is er nog het sinistere, bijzonder mooi ge
filmde Évolution dat zich afspeelt in een mysterieus

kustplaatsje waarvan de enige bewoners moeders en
hun zoontjes zijn. Lucile Hadzihalilovic filmde Évolution als de schemering: in het blauwe, unheimische half
duister spelen zich de meest vreemde zaken af, die lang
aan ons zicht zijn onttrokken. Als de jonge Nicholas op
een dag een lijk vindt in zee begint hij vraagtekens te
zetten bij zijn geordende leven in dit vulkanische oord.
Waarom ziet iedereen er bijna hetzelfde uit? En wat
spoken de moeders ’s nachts uit? De moeders hebben
de jongens alleen verteld dat ze ziek zijn en af en toe
naar het ziekenhuis moeten, waar ze om mysterieuze
redenen worden behandeld. De beklemmende intrige
geeft zich langzaam bloot. Het overweldigende gebrul
van de altijd onrustige oceaan vormt het onheilspellend
decor, de grens van hun wereld.

Diepzeevissen

In Room en Évolution stellen de jongetjes lange tijd
geen vragen bij hun geïsoleerde leven met hun moeder,
omdat ze geen vergelijkingsmateriaal hebben. Je kunt
een jong kind alles wijsmaken, wat je misschien als de
kritische dimensie van deze films kunt zien: als mensen
niet weten wat vrijheid is, zullen ze geen vragen stel
len. Ze zijn als diepzeevissen die alleen de duisternis
kennen – dat er zoiets als licht bestaat weten ze niet.
Jacks ogen openen zich als hij in Room voor het eerst
buiten de schuur komt. Alles is nieuw. Zo komt hij op
een mooie zelfverzonnen theorie die verklaart waarom
we altijd zo’n haast hebben: hem valt op dat er “zo veel
plaatsen op de wereld zijn. Er is daardoor minder tijd
over omdat de tijd extra dun moet worden uitgesmeerd
over veel meer plaatsen, als boter. Dus iedereen roept:
‘Schiet op! Laten we gaan!’”
Hij is niet de enige die de voorkeur geeft aan de rus
tige omgeving tussen vier muren. De geïsoleerde vrouw
in Die Wand ervaart na een tijdje een groot gevoel van
kalmte, alsof een grote hand de klok heeft gestopt.
Tijdens de tweede zomer alleen voelt ze haar nieuwe
zelf “opgenomen worden in een groter geheel”. Juist
door afgesneden te zijn wordt ze ergens onderdeel van.
Zonder afleiding, teruggeworpen op zichzelf, maakt ze
contact met de wereld. Ook Jack kan in Room heel goed
in zijn eentje een band smeden met zijn omgeving. Die
gefantaseerde wereld kan wel eens echter voelen en
dierbaarder zijn dan de ontluisterende werkelijkheid.

Room 11111 IERLAND/CANADA, 2015 | REGIE
LENNY ABRAHAMSON | 118 MINUTEN | MET BRIE
LARSON, JACOB TREMBLAY, JOAN ALLEN, WILLIAM H.
MACY | DISTRIBUTIE UNIVERSAL | TE ZIEN VANAF 3
MAART 

A M ARTIN Z ANDVLIET FIL M

LAND

WINNER AUDIENCE AWARD

OF

MINE
UNDER SANDET

31 MAART IN DE BIOSCOOP
/ParadisoFilmsNL

CICAE AwArd 2015

Dioraphte awarD 2016

88th AcAdemy AwArds

oscAr nominee
best foreign lAnguAge

Feature Film Award

een film van

Ciro Guerra

El AbrAzo
dE lA
SErpiEntE
embrace of
the serpent

vanaf 3 maart in de filmtheaters

vanaf 31 maart in de filmtheaters
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Arabian Nights
De Portugese regisseur Miguel Gomes vertelt
verhalen om te overleven. Zijn Arabian Nights
laat het Portugal van na de crisis zien in al zijn
absurditeit, surrealisme en soberheid. Het
project is even krankzinnig als geniaal.
DOOR DANA LINSSEN

Verhalen vertellen om te overleven. Dat is wat de Ara
bische prinses Scheherazade doet in De vertellingen van
duizend en één nacht. Verhalen vertellen om te over
leven, dat is ook wat filmmakers en schrijvers doen.
Hun verhalen moeten de wereld in. Niet omdat Koning
Sjahriaar hen anders na de huwelijksnacht zal doden.
Maar omdat de wereld anders op zal houden om te zon
te draaien. Of iets vergelijkbaars drastisch.
De Portugese filmmaker Miguel Gomes (1972),
in Nederland het meest bekend door zijn elegante
zwart-witfilm Tabu over het koloniale verleden van
zijn land, is zo’n verhalenverteller op leven en dood.
Maar telkens als hij begint te vertellen, dan gebeurt er
wat vreemds, alsof de verhalen die hij wil vertellen met
hem op de loop gaan, een eigen leven krijgen.
Het duidelijkst was dat in zijn film Our Beloved
Month of August uit 2008, een film die ontstond uit
de moed der wanhoop. De voormalige filmcriticus
Gomes stond klaar met zijn script in de hand, cast en
crew in de startblokken toen de financiering voor het
project werd teruggetrokken. In plaats van bij de pak
ken neer te gaan zitten, besloot hij toch te gaan filmen:
wat hij om zich heen zag, de kleine scènes die hij wel
kon draaien, een versimpelde versie van zijn scenario,
doorweven met de waargebeurde verhalen die hij aan
trof. Het resultaat is hypnotiserend: een fictieve docu
mentaire filmdroom over filmmaken, maar ook over het
feit dat alles al film is, nog voor het gefilmd is, de hele
werkelijkheid, en alleen maar in afwachting is om ont
dekt, onthuld, belicht te worden.

Geen boekverfilming

Arabian Nights kwam op een vergelijkbare manier tot

stand. Om te beginnen was er natuurlijk dat labyrin
tische boek, een raamvertelling die een verzameling
verhalen uit verschillende tijden en winstreken bijeen
houdt. Sprookjesachtige, erotische verhalen. Verhalen
zonder eind. Moralistische vertellingen. Liederlijke
liederen, wervelende verzen, ernstig proza. Moord
verhalen en griezelgeschiedenissen. In de drie films
die Gomes ervan maakte - of erover, ertegen, erna
– worden die verhalen niet verfilmd. Pas op hoor, dit
is geen boekverfilming! Nee, ze worden als het ware
nieuw leven ingeblazen, alsof Scheherazade nu leeft,
en in Portugal, en alsof de vorst die haar wil doden de
machthebber is die zijn land na de economische crisis
in de steek heeft gelaten.
Want Gomes’ Arabian Nights (respectievelijk The
Restless One, The Desolate One en The Enchanted One)
gaat over het Portugal van na de crisis, van na de ver
soberingsmaatregelen die de regering Coelho sinds
2011 heeft ingevoerd en die ertoe hebben geleid dat de
werkeloosheid is gestegen en de verpaupering van de
werkeloze bevolking nog verder is toegenomen. De drie
delen zijn geordend rondom verhalen over werk, over
de wet, en over de vraag of de revolutie nog wel komt.
Ze beginnen met Gomes zelf die zich afvraagt of het in
het Portugal van nu nog wel mogelijk is om films te ma
ken. Dat is natuurlijk een echo van Our Beloved Month
of August, en als die film een noodgreep was, wat is dan
het wonder van Arabian Nights?

Mukdeeprom, de vaste DOP van Apitchapong Weer
asethakul naar Europa te komen om samen een film te
draaien die tijdens het maken moest ontstaan. Een film
zonder script, met alleen verhalen. De widescreenbeel
den in super16 en 35mm zien er weergaloos uit. Maar
wat zich in die beelden voltrekt is een zo mogelijk nog
groter mirakel. Even eclectisch en wild als de originele
verhalenverzameling werkt Gomes met documentaire
en fictie, met naturalisme en surrealisme, met vertel
lers en intermezzi en brengt hij in deel 2 zelfs een ode
aan Pasolini die zich met Il fiore delle Mille e una notte
eerder aan de verhalen waagde. Hij weeft verhalen over
een wespenplaag door het ontslag van de arbeiders van
een scheepswerf. Hij laat een walvis ontploffen. Hij
voert pratende koeien ten tonele en een taartbakkende
maagd. Hij laat een hondje reïncarneren en volgt sober
en zonder woorden de wederwaardigheden van moor
denaar Simao, een volksheld omdat hij uit handen van
de politie wist te blijven.
Het is zulk rijk materiaal, dat je er dingen in kunt
blijven ontdekken. De politieke lading is duidelijk, maar
de poëtische is minstens even krachtig en compromis
loos.

Arabian Nights (As mil e uma noites)

VOL 1 THE

RESTLESS ONE (O INQUITO) / VOL 2 THE DESOLATE ONE
(O DESOLADO) / VOL 3 THE ENCHANTED ONE (O

Weergaloos

Terwijl hij een team journalisten aan het werk zet
om moderne verhalen van duizend en één nacht te
verzamelen, vroeg Gomes cameraman Sayombha

ENCANTADO)
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Full Contact, de zesde film
van David Verbeek, over een
dronepiloot die in het reine
moet komen met zijn oorlogs
daden, ging in wereldpremière
op het filmfestival van Toronto.
Verwacht geen typische aan
pak. ‘Voor mij is Full Contact
een filosofisch onderzoek.
Een roadmovie van het onder
DOOR SACHA GERTSIK
bewustzijn.’ 
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David Verbeek over Full Contact

HET TRAUMA VAN
DE VIRTUELE JAGER
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Ivan (Grégoire Colin) is dronepiloot. Terwijl hij zelf in
een container in de Amerikaanse woestijn zit, vinden
duizenden kilometers verderop de door hem via een
knop gelanceerde bommen hun doel. Maar wanneer
dat niet het beoogde doel blijkt, gebeurt er iets met
Ivan. Samen met hem gaan we op een reis door zijn
(onder)bewustzijn om dit trauma te verwerken.
David Verbeek (1980, R U There, How to Describe a
Cloud) vertelt via Skype uit Kroatië, waar hij werkt aan
zijn volgende film: “Full Contact is een film over een
onderwerp dat nu heel actueel is. Over zo’n nieuw on
derwerp verwachten mensen eerder een film waarin ze
gewoon zien hoe zoiets eraan toegaat. Het min of meer
voorspelbare heldenverhaal over hoe iemand in op
stand komt tegen dit beroep. Maar ik wil dit onderwerp
gebruiken om iets uit te diepen dat mij fascineert: de
manier waarop het brein omgaat met trauma. Wij den
ken vaak dat we zelf kunnen kiezen wat we ons wel en
niet aantrekken. Dat je in zo’n container kunt zitten en
op een knop kunt drukken. Je volgt gewoon bevelen op.
Je kunt jezelf vertellen dat het niets met jou te maken
heeft, maar ons onderbewustzijn heeft kennelijk zó zijn
eigen leven dat zulke dingen een deel van ons worden,
of we willen of niet. Daar hebben we minder controle
over dan we denken. De film onderzoekt, ook in zijn
vorm, het psychologische proces van trauma.

“Dit wordt vervolgens ook nog op de spits gedreven
door de moderne tijd, waarin dingen nog veel com
plexer zijn geworden. Doordat we zoveel met schermen
bezig zijn is het nu veel minder makkelijk te doorgron
den wat echt is en wat niet.” Voelt realiteit wel echt als
die zich via een scherm ontvouwt? “De hoofdpersoon
is een virtuele jager die aan de top staat van de moder
ne technologische ontwikkeling. In de film komt hij de
berg af, tot hij weer op de grond staat en weer de jager
is die we in het woord herkennen – iemand die oog in
oog staat met zijn prooi, zijn tegenstander fysiek te lijf
gaat in het hier en nu. Zijn lichaam tegen het lichaam
van de ander. De film gaat over iemand die teruggaat
naar die roots, over een hunkering naar een terugkeer
naar echt menselijk contact. Ik heb altijd bewust ver
meden een standpunt in te nemen, ik heb geen politie
ke of morele antwoorden. Voor mij is Full Contact een
filosofisch onderzoek. Een roadmovie van het onderbe
wustzijn.”

Droom over moord

En daarmee is de film voor Verbeek ook een onderzoek
naar leven in deze tijd waarin realiteit gelaagd is. “De
realiteit op schermen en de virtuele relaties die we aan
gaan kunnen ons in verwarring brengen. De dronepi
loot die mij heeft geadviseerd tijdens het maken van

de film heeft er jaren voor nodig gehad om te beseffen
dat hij dit echt heeft gedaan. In die fase was het feit dat
hij in die container zat, dat hij die knop indrukte, voor
hem onwerkelijk. Precies daarom is er in deze film niet
een makkelijk te behappen ervaring waarin we eerst
een stukje realiteit en dan een stukje droom vertellen.
Zo zit het namelijk niet in elkaar. Wat dat betreft ben
ik een beetje post-echt. (Grinnikt.) Ik heb niet het idee
dat mensen weten wat echt en niet echt is. Zelfs in de
kwantummechanica is er weinig grip op de realiteit.
En al helemaal in film! Een film is een soort collectieve
droom. Dus wil ik films maken waarin er wordt afge
stapt van een realiteit en een droomsequentie. Want
wat is echt? Dat je met een camera hebt staan nadoen
wat er is gebeurd? Natuurlijk had ik de film heel mak
kelijk van een duidelijk verhaal kunnen voorzien: Ivan
is dronepiloot, hij neemt ontslag, hij zit in een resort
voor mensen met posttraumatische stress, eet daar
op een eiland giftige krabbetjes en gaat dan hallucine
ren. Ik had heel makkelijk droom van realiteit kunnen
scheiden. Maar het is juist mijn punt dat hij zelf niet zo
goed weet wat echt is. De hele film is één droom over
moord, een contemplatie over het vermoorden van
iemand anders. Maar het is ook allemaal echt. Welk ge
deelte de kijker ziet als echt, maakt mij niet uit.”
5

Als een
videogame
In Full Contact haalt dronepiloot Ivan on
genaakbaar de trekker over, tot hij het
verkeerde doel raakt. Terwijl het opper
vlak strak gekadreerd blijft, wordt de bin
nenwereld van Full Contact steeds meer
een impressionistische koortsdroom.
Drones? Daar hebben we het toch al niet
meer over? De onbemande bommenwerpers
waren heel even een hot topic, maar inmid
dels gaat het vooral over vluchtelingen. En
met films als Good Kill (Andrew Nichol,
2015) en Eye in the Sky (Gavin Hood, vanaf 7
april te zien) leek het onderwerp ook op film
wel uitgeput. Maar dat is buiten David Ver
beek gerekend: zijn zesde film Full Contact is
geen politiek geladen thriller, maar gebruikt
een dronepiloot als aanleiding voor een filo
sofisch onderzoek naar de afstandelijkheid
van onze digitale tijd.
In een impressionistisch drieluik presen
teert Verbeek driemaal dezelfde figuren: een
jager, zijn prooi en een gids. De exacte sa
menhang tussen de drie moeten we zelf cre
ëren. In ieder geval begint de jager als de on
genaakbare dronepiloot Ivan (Grégoire
Colin, de muze van Claire Denis). Voor hem
zijn de omstreden experimenten van Stanley
Milgram (zie Experimenter op pagina 20 van
deze krant) de dagelijkse realiteit: gezeten
achter een computerterminal in een grijs
grauwe cabine, ergens in een Amerikaanse

woestijn, krijgt hij zijn orders binnen op zijn
headset en zet hij ze om in actie. Alleen zijn
het geen geveinsde stroomstoten die Ivan
uitdeelt, maar echte bommen. Dat gaat hem
prima af: de onderkoelde Ivan haalt gevoel
loos de trekker van zijn joystick over, alsof hij
een videogame speelt. En ook buiten werk
tijd vermijdt hij menselijk contact: hij racet
rond op zijn motor, of bezoekt een stripclub.
Tot de bevelen dus niet kloppen. Foute intel, het trainingskamp blijkt een school,
maar dan ligt het al plat. Kan gebeuren – niet
Ivans schuld, drukt een superieur hem op
het hart. Maar de soldaat is al geraakt, en de

film volgt zijn psychische instorting door
zelf ook uit elkaar te vallen. Terwijl het op
pervlak strak gekadreerd blijft, zoals ook
Ivan zijn gezicht te allen tijde in de plooi
houdt, wordt de binnenwereld van Full
Contact steeds meer een impressionistische
koortsdroom.
Die strakke beelden van cameraman Frank
van der Eeden (The Invader), de uitgekiende
montage van Verbeeks vaste editor Sander
Vos, de minimalistische muziek van Tinder
sticks-lid David Boulter: alles in Full Contact
geeft het gevoel dat Verbeek de film tot in de
puntjes heeft uitgedacht. Die sturende, soms

zelfs doelbewust benauwende controle staat
lijnrecht tegenover de luchtigheid van Ver
beeks vorige film, het snel gedraaide ‘tus
sendoortje’ How to Describe a Cloud. Dat is
dan misschien het voordeel als je als maker
noodgedwongen moet wachten voor je je
film kunt draaien.
JOOST BROEREN

Full Contact
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Een man zonder herinneringen
dwaalt door een Europa dat
zichzelf opnieuw moet uit
vinden in History’s Future van
Fiona Tan. ‘We zijn op een cru
ciaal punt in de geschiedenis
aangekomen: het einde van een
tijdperk en het begin van een
nieuw, waarvan we nog niet
weten hoe dat er precies uit
DOOR SASJA KOETSIER
gaat zien.’

Fiona Tan over History’s Future

‘ALS JE JE
GEHEUGEN
KWIJT BENT,
DAN BEN JE
JEZELF
KWIJT’

FOTO MARIEKE WIJNTJES
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History’s Future van debuterend regisseur en beeldend
kunstenaar Fiona Tan opende tijdens het Internatio
naal Film Festival Rotterdam de Tigercompetitie. Daar
sprak de Filmkrant met haar, over identiteit en geheu
gen – thema’s die ze al onderzocht in een omvangrijk
oeuvre van fotoseries, video-installaties, documentai
res en korte films. En ook: over onzekere tijden, en de
troost van de bioscoop.
De zoektocht in de film speelt zich af op verschil
lende niveaus: er is een fictieve verhaallijn, maar daar
doorheen lopen documentaire fragmenten. Naast de
persoonlijke identiteit van de hoofdpersoon staat ook
de collectieve identiteit van Europa op het spel – alles
bij elkaar een complexe constructie.
Hoe ontstond die constructie? “Het hoofdpersonage is
volstrekt fictief, hij is een voertuig dat jou meeneemt op
reis door Europa en vanuit zijn gezichtspunt wordt de
film verteld. Dat idee ontstond naar aanleiding van de
zeer recente geschiedenis, alles wat hier de afgelopen
acht jaar is gebeurd. In die zin is het heel simpel. Ik pro
beer voor mijzelf in kaart te brengen welke gevoelens er
nu leven, en dat zijn gevoelens die dus ook in mij, als in
woner van Europa, leven. Maar die gevoelens zelf zijn
vrij complex. Misschien maakt dat de constructie wel
ingewikkeld.”
Plus het feit dat er nog geen antwoord is, geen conclusie. “Nee, omdat we er middenin zitten. Het begon met
een hypotheekcrisis in Amerika. Dat werd een banken
crisis, die overwaaide naar Europa. De bankencrisis is
een algehele financiële crisis geworden, wat vrij snel een
politieke crisis werd. Dat is een sociale crisis geworden
en dat heeft geleid tot een filosofische, ethische crisis.
Het is wat je noemt een rolling catastrophe – voordat we
het ene probleem onder controle hebben, dient het vol
gende zich al aan. Er wordt ook vaak over gesproken als
of het om een natuurramp gaat, met woorden als tsuna
mi, vloedgolf. Dat is ook het beeld dat ik erbij heb: dat je

in de branding zwemt en de controle kwijt bent, dat je
steeds precies op het verkeerde moment boven komt.
“Ik vroeg me af: waarom voelen we ons zo? In het
werk van sociologen als Manuel Castells, Rosalind Wil
liams en Zygmunt Bauman vond ik handvatten, waar
door ik het beter kon plaatsen. We zijn op een cruciaal
punt in de geschiedenis aangekomen: het einde van een
tijdperk en het begin van een nieuw, waarvan we nog
niet weten hoe dat er precies uit gaat zien. Williams,
van wie ik die term rolling catastrophe heb, beschrijft
hoe we de toekomst altijd hebben beschouwd als een
stijgende lijn. Nu, voor het eerst, is het niet meer zo
zeker dat onze kinderen het beter gaan krijgen dan wij.
Moet ik mijn kinderen nog adviseren om te gaan stu
deren? Of is dat straks net zo achterhaald als het idee
van een vaste baan? Leven we niet inmiddels allang in
liquid times zoals Zygmunt Bauman dat noemt?”
Wat vinden we daarvan terug in de film? “Wat al deze
sociologen doen, is een verhaal vertellen. Dat is nog
steeds hoe we de wereld leren begrijpen: via verhalen.
Vroeger bij het kampvuur, nu met technologische midde
len – dat verklaart ook waarom cinema zo’n centrale
plaats inneemt in onze cultuur. Zo groeide ook mijn wens
om een keer een speelfilm te maken. Een film die mensen
in de bioscoop zien, dus inclusief het hele ritueel daar
omheen en de ervaring die dat oplevert – een heel andere
ervaring dan wanneer je een expositie bezoekt.”
En daar hoort dan ook die hoofdpersoon bij…
“… die zelf naar de bioscoop vlucht, om er te slapen.
Omdat het daar zo lekker rustig is! Ja, dat is een beetje
tongue in cheek, want de arthouse cinema is natuurlijk
erg bedreigd. Daarom begint de film met een spiegel
beeld: vanuit de bioscoopzaal kijk je naar een man in
een bioscoopzaal. En hopelijk kun je je daardoor met
hem identificeren.”
Stond al vast dat hij Iers zou zijn? “Ik wilde graag een

De engel van de geschiedenis
De eerste speelfilm van beeldend kun
stenares Fiona Tan is een glorieus
versplinterd spiegelpaleis over de vraag
wie wij als mens in deze verwarrende tij
den kunnen, willen en moeten zijn.
Het begint met THE END. Het begin van
History’s Future, de eerste lange speelfilm
van beeldend kunstenares Fiona Tan, begint
met het einde. Met een daverend slotak
koord in een lege bioscoopzaal waar de
hoofdpersoon van wat later zijn eigen ver
haal zal blijken te zijn, in slaap is gevallen. En
dan spoelt de tijd terug, zoals dat alleen in
filmbeelden kan, en gaat het doek weer open
en zijn we in de wereld van de Occupyprotesten. Samenkomsten voor een betere
wereld. Is dat al de toekomst? Of de geschie
denis van de toekomst? We zijn op een mo
ment dat niet in en niet buiten de tijd is. We
zijn daar waar het, zoals Straub en Huillet
het ooit noemden, “trôp tot, trop tard” is. Te
vroeg, te laat.
Dat openingsbeeld doet denken aan een
beeld dat ook doet denken aan hoe schrijver
en filosoof Walter Benjamin ooit het schilde

rijtje Angelus Novus van Paul Klee heeft be
schreven, als de “engel van de geschiedenis”:
“Zijn gelaat is naar het verleden gewend […]
zijn vleugels vangen de wind die uit het para
dijs waait, een storm die zo hard is dat hij ze
niet kan stuiten. Deze storm stuwt hem on
weerstaanbaar voort, de toekomst in die hij
de rug heeft toegekeerd, terwijl de stapel
puin vóór hem tot aan de hemel groeit. Deze
storm is wat wij vooruitgang noemen.”
Tan noemde haar slapende hoofdpersoon
– is wat wij zien herinnering, is het een
droom? – MP, Missing Person. Hij is een
man zonder geheugen. Is hij het kwijt of is
het gewist? De wereld waarin hij dwaalt, op
zoek naar zichzelf, is een wereld waarin je
misschien maar het beste zonder geheugen
en zonder geweten kunt overleven. Het is de
wereld waar wij bang voor zijn, als de oorlog
van allen tegen allen is aangebroken, als er
overal geweld is, en alles commercie. Het is
een angst die ontstaat als wij mensen verge
ten wie we zijn. En zoals MP zoekt, zoekt
History’s Future ook. Naar een plot. Naar be
tekenis. Naar wat beelden esthetisch en mo
reel te betekenen hebben. Naar de vraag wat

Engelstalige acteur, maar de Britten die ik interessant
vond waren vaak al opgeslokt door televisieseries. Daar
zit de macht tegenwoordig; een bedrijf als HBO kan een
acteur gewoon voor een half jaar of een jaar blocken.
Toen ben ik breder gaan zoeken en zo ontdekte ik Mark
O’Halloran en zijn werk. Hij bleek ook nog eens scena
rist, wat heel goed past bij het karakter dat hij speelt:
iemand die zijn eigen verhaal schrijft.”
Hoe kreeg dat personage vorm? “Ik ben altijd gefasci
neerd geweest door geheugenverlies en heb er een aantal
interessante casestudy’s over gelezen. Geheugen zit heel
dicht bij identiteit – als je je geheugen kwijt bent dan ben
je jezelf kwijt. Ik voelde dat mijn personage iemand
moest zijn die de weg kwijt is, en geheugenverlies was
een manier om dat vorm te geven. Dus ging ik onderzoe
ken hoe amnesie precies werkt. Toen bleek dat mensen
met ernstig geheugenverlies ook veel problemen hebben
met plannen, met naar de toekomst kijken.”
De toekomst is het onderwerp van een reeks interviews
die je deed met ‘echte’ mensen. Kun je daar iets over
vertellen? “Dat is een andere lijn die de film draagt. Ik
heb zo’n vijftien mensen, allemaal heel verschillend en
verspreid door heel Europa, hetzelfde lijstje met vragen
voorgelegd. Bijvoorbeeld: Wat zou je doen als op een
ochtend wakker werd en je niet kon herinneren wie je
was? Als je op reis zou gaan, welke drie dingen zou je
meenemen? Wat heb je lief/wat haat je aan je leven?
Wat zouden we moeten meenemen naar de toekomst?”
Heb je daar zelf een antwoord op? “Iemand vroeg me
eerder vandaag welke drie dingen ik zou meenemen, en
mijn antwoord was: een camera, een notitieboek en een
appel. Ik moet kunnen creëren en kunnen reflecteren.
En ik moet iets te eten hebben. Maar de mensen die we
interviewden, kwamen met de prachtigste antwoorden.
Compassie bijvoorbeeld, of humor; heel belangrijk om
mee te nemen naar de toekomst.”
5

cinema is, en of deze film niet ook zowel te
vroeg als te laat is, omdat we voor de nonli
naire, meerlagige aanpak van de film mis
schien wel onze toevlucht moeten nemen tot
media die nog niet bestaan, of alweer verge
ten zijn.
History’s Future is provocerend, prikke
lend en persoonlijk en als film soms ook een
beetje scheef, schonkig en schurend. Niet
alles valt even vanzelfsprekend in elkaar, ac
teur Mark O’Halloran heeft soms iets moei
zaams. De vele vormen, van essayistisch tot
semi-documentair en narratieve fictie, de
echo’s van andere films met vergelijkbare

thema’s (La jetée, Vertigo, maar ook Nicholas
Provosts The Invader en Claire Denis’
L’intrus) vormen met elkaar een van de mi
ni-musea zoals MP die inricht in een opslag
loods. Zijn wij uiteindelijk de curator van
onze eigen verzameling? Of zijn we strand
jutters op de kust waar de Costa Concordia is
gestrand? Is ons geheugen een doos troep op
zolder? Misschien is de film, waarvoor Tan
samen met filmcriticus Jonathan Romney
het scenario schreef, door dat alles te willen
oproepen ergens ook wel te slim. Maar hoe
kan dat, als je je eenmaal aan dat spiegelpa
leis van vragen en tijdslagen hebt overgege
ven, ooit een bezwaar zijn?
Waar we in de wereld van nu behoefte aan
hebben zijn filmmakers en kunstenaars met
een standvastige visie, zoals Fiona Tan. Die
ons doen afvragen wat de toekomst van ons
verleden is en ons meenemen in een scherp
zinnig gemonteerd en glorieus versplinterd
labyrint waarin we oog in oog staan met de
herinneringen van onze beschaving.
DANA LINSSEN

History’s Future
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Close-Up

Cinedans – Dance on
Screen

Cinema Concert:
Intolerence

Tweeëndertig jaar is Cédric, maar nog
altijd woont hij thuis. Zijn licht autistische
onaangepastheid slaat om in woede als hij
hoort dat zijn zus in verwachting is; tijdens
een familiediner op een mooie zomeravond
trekken de eerste scheuren in de door de
moeder zorgvuldig gekoesterde façade
van harmonie en geluk.
Vanaf 3 maart

Dit jaar vindt de dertiende editie van
Cinedans - Dance on Screen, het grootste
en meest diverse dansﬁlmfestival ter
wereld wederom plaats in EYE. Cinedans
presenteert vijf dagen lang de beste
internationale dansﬁlms, documentaires en
interactieve installaties.
16 t/m 20 maart

EYE FILMMUSEUM AMSTERDAM

MARK O’HALLORAN DENIS LAVANT
ANNE CONSIGNY CHRISTOS PASSALIS
MANJINDER VIRK RIFKA LODEIZEN
BRIAN GLEESON JOHANNA TER STEEGE

A New Generation of Film and Video
Artists in the Netherlands
Close-Up is een groepstentoonstelling met
een groot aantal recente ﬁlm/videowerken
en ruimtelijke installaties van een jongere
generatie ﬁlmmakers/kunstenaars die
werken in Nederland. Zie ook eyeﬁlm.nl/
closeup.
31 januari t/m 22 mei

Je hebt klassiekers en klassiekers. Iedere
ﬁlmstudent kent D. W. Grifﬁths The Birth of
a Nation, maar het aansluitende
Intolerance - kolossaal spektakel,
vernieuwend in ﬁlmtaal en montage – is
veel minder bekend. Cinema Concert
brengt de ﬁlm nog een keer op het witte
doek, met live muzikale begeleiding.
27 maart 16.00

Info & tickets eyeﬁlm.nl

www.cineart.nl

/cineartnederland

/CineartNL
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Hail, Caesar!
De Coen-broers pakken in Hail, Caesar! gul uit
via het feestelijke Hollywood van de jaren
DOOR LAURA VAN ZUYLEN
vijftig. 
Scarlett Johansson als zeemeermin. Ralph Fiennes als
heimelijk homoseksueel dramaregisseur. Twee keer
Tilda Swinton als kittige, elkaar minachtende twee
lingzussen bij de roddelpers. Het houdt niet op met de
steracteurs in vrolijke bijrollen. In Hail, Caesar! keren
Joel en Ethan Coen terug naar de fictieve Hollywood
studio Capitol Pictures uit hun klassieker Barton Fink
(1991). Ze nemen (tijdelijk) afstand van hun donkere ja
ren (denk aan No Country For Old Men, A Serious Man)
en maken een overdadige komedie, met alle schwung
van hun vroegere films.
In Barton Fink vertelden de Coens het verhaal vanuit
een schuwe scenarist (John Turturro). Dit keer kijken
we door de ogen van de doorpakkende ‘studiofixer’
Eddie Mannix (Josh Brolin). Fink had moeite om de ge
likte, charismatische studiobazen tevreden te houden;
Eddie bekommert zich om de aanstellerige acteurs en
regisseurs. Samen met hem rennen we langs verschil
lende filmsets en krijgen we impressies van voor en
achter de schermen. Die prachtig vormgegeven sets
geven de gebroeders Coen een vrijbrief om hun licht te
laten schijnen op de genrefilms uit de jaren vijftig, zoals
alleen zij dat kunnen.
Zoals bij een Ben Hur-achtig spektakel waarin

George Clooney als Romeinse soldaat het christendom
ontdekt. Clooney’s mimiek doet trouwens sterk denken
aan zijn rol in O Brother, Where Art Thou?, waarin de
Coens Homerus’ Odyssee onder handen namen. Even
later zien we een mooie stunt van Channing Tatum,
die als tapdansende matroos het nummer No Dames
opvoert. Hij imiteert de flair van Gene Kelly in musi
cals als Anchors Aweigh (George Sidney, 1945) en On
the Town (Stanley Donen en Gene Kelly, 1949). Tatum
heeft het passende all-American boy-gezicht, maar
opeens valt op hoe opgepompt de mannen van nu zijn.
Tatums brede schouders en joekels van bovenbenen
staan in schril contrast met het slanke, sierlijke postuur
van Kelly. En dat moet ook. Want dit is de Coen-versie
van de matrozenmusical, een swingend homoerotisch
feest.

Duizelingwekkend

Ook buiten de studio’s pakken de regisseurs uit met een
eindeloze reeks grappen en verwijzingen. Van de Duitse
brokkelintellectueel dr. Macuse, refererend aan Fritz
Langs anarchistische Doctor Mabuse-films, tot Alfred
Hitchcocks iconische glazen huis uit North by Northwest (1959). Hail, Caesar! werkt op zoveel lagen, dat
het je gaat duizelen (zelfs de communistenjacht waait
langs). Maar de pret werkt aanstekelijk. De persiflage
op en ode aan Hollywood strekt zich uit via het con
trast tussen de on en off screen-wereld. Om te begin

nen met het verschil tussen het bombastische karakter
van geloof op het witte doek tegenover het banale in
de werkelijkheid. Van het ‘Licht’ dat Clooney’s perso
nage in zijn rol als Romeinse soldaat ontdekt, zien we
in Hail, Caesars! realiteit weinig terug. Daar is religie
niet meer dan een biechthokje waarin vergeving wordt
gevraagd voor alledaagse vergrijpen als het roken van
een sigaret.
De verschillen tussen on- en offscreen etaleren de
regisseurs ook via de sterrenstatus. Scarlett Johansson
(wier personage werd geïnspireerd op aquamusicalster
Esther Williams) is voor de camera een spektakel van
het kaliber Marilyn Monroe. Ze straalt in een groen
zeemeerminnenpak tussen de waterballerina’s. Gaat de
camera uit, dan wurgt ze haar woorden met een zwaar
New Yorks accent en moet er een oplossing gevon
den worden voor haar onopzettelijke zwangerschap.
Zo worden een voor een alle personages ontmaskerd.
Imagoverandering was en is orde van de dag in Holly
wood. De Coens maakten een satire op de maskers die
we onszelf aanmeten en bevragen die. Worden we daar
gelukkig van en maken we rechtschapen keuzes?
Hail, Caesar! 11111
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In Krigen wordt een Deense
beroepssoldaat thuis gecon
fronteerd met de mogelijke
gevolgen van een beslissing die
hij nam terwijl hij letterlijk
onder vuur lag in Afghanistan.
Regisseur Tobias Lindholm over
zijn ‘Dogme-film met geweren’
Krigen, die 18 maart het Movies
That Matter Festival opent.


DOOR BOYD VAN HOEIJ

‘IK WIL DE CHAOS Tobias Lindholm over Krigen
NIET KLEINER MAKEN’
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Krigen, genomineerd voor een Oscar voor beste niet-
Engelstalige film, is alweer de derde film van regisseur
Tobias Lindholm, van huis uit scenarioschrijver (Borgen en de films van Thomas Vinterberg). Net als in
zijn gevangenisdrama R en Kaprigen, over de kaping
van een containerschip, speelt acteur Pilou Asbæk de
hoofdrol en is de film weer een combinatie van een
character driven drama en een film die vragen stelt over
bredere sociaal-politieke kwesties.
Na R, dat op de twee hoofdrolspelers sloeg, en Kapringen, heeft u met Krigen (‘Oorlog’) alweer een bijna abstracte titel... “Dat is natuurlijk met opzet gedaan. Krigen slaat op het conflict in Afghanistan maar ook op een
oorlog thuis, op school en in de rechtszaal. De keren dat
ik geprobeerd heb een specifiekere titel te verzinnen,
leek de film altijd kleiner te worden. Als ik aan het
schrijven ben denk ik vaak aan ringen in het water die
steeds wijder worden; er gebeurt iets en dan volg ik de
nasleep. Door de titel zo breed mogelijk te houden, pro
beer ik te laten zien hoe ingewikkeld de wereld in elkaar
steekt. We leven in een tijd waarin iedereen alles pro
beert te vereenvoudigen, terwijl we juist op een mo
ment leven dat misschien wel het meest complexe mo
ment in de wereldgeschiedenis is. Ik wil iets van die
complexiteit laten zien en tegelijkertijd ook suggereren
dat het als mens mogelijk is om toch je eigen weg te vin
den in deze chaos. Als ik de chaos een preciezere naam
had gegeven, lijkt het waarschijnlijk meer geordend dan
de werkelijkheid is.”

democratie en is hij alleen een opeenstapeling van zijn
daden, zonder persoonlijkheid.”
Pilou speelde in Borgen en al uw speelfilms. Wat
maakt hem de ideale acteur? “Ik wissel in mijn dage
lijkse leven ook niet van broer of van vrouw dus vind ik
het eigenlijk normaal dat Pilou in al mijn projecten
meespeelt. Gelukkig is hij ook de beste Deense acteur
van zijn generatie en zolang hij in Denemarken films
met mij wil blijven maken, ben ik een gelukkig man. We
zijn ondertussen net broers, we hebben aan een half
woord genoeg. We zijn ook samen ouder en ervarener
geworden. Elke film leren we meer over wat we kunnen
en proberen we onszelf te verbreden.”

alhoewel u wel een muziekscore heeft... “En geweren!
Die mogen ook niet! Maar als ik een oorlogsfilm volgens
de regels van Dogme zou draaien, had ik dat alleen in
een oorlogsgebied kunnen doen! (Lacht.) Ik denk dat de
Dogme-regisseurs en filmmakers als Cassavetes vooral
geïnteresseerd zijn in het trouw blijven aan een herken
bare werkelijkheid. Wat Von Trier en Vinterberg hebben
gedaan heeft veel invloed gehad op mijn generatie, die
net daarna kwam. En ik weet zeker dat we het beste van
die stijl nog niet gezien hebben. We moeten nog veel le
ren en veel experimenteren, zodat we de werkelijkheid
zo filmisch en tegelijk realistisch mogelijk kunnen
weergeven.” 
5

U bent waarschijnlijk de Deense regisseur die het
dichtst bij de originele ideeën van Dogme is gebleven,
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Uw film speelt zich af in Afghanistan en Denemarken
en zowel thuis als in de rechtszaal. Hoe heeft u uw film
willen structureren? “Het leven is in drieën te delen,
geloof ik. Je hebt je persoonlijke leven met degenen van
wie je houdt, je familie en je kinderen. Dan heb je je pro
fessionele leven, en vervolgens je rechten en plichten als
burger in een democratie. Deze driedeling vind je ook in
de film terug: Pilou speelt een soldaat, dat is zijn be
roep. Dan zijn er zijn vrouw en kinderen, bij hen thuis
zie je hem schitteren door afwezigheid. In het tweede
deel van de film staat hij terecht in een rechtbank, dan is
hij verworden tot een piepklein onderdeeltje van een

Onmenselijke beslissingen
Je bent een oorlogsmisdadiger voor je het
weet. Tobias Lindholm, scenarist van
Borgen en Jagten, liet in dit voor een Os
car genomineerde Afghanistan-drama
zien hoe mensen onder extreme omstan
digheden kunnen handelen.
De commandant van een groep Deense sol
daten in Afghanistan moet in het ontnuchte
rende en indringende Krigen van Tobias
Lindholm twee ingrijpende beslissingen ne
men. Beslissingen die je eigenlijk van een ge
woon mens niet vragen mag.
Bij de eerste staan er levens op het spel. Bij
de tweede gaat het om moraal en om de
liefde van de commandant voor zijn gezin.
De eerste neemt hij in de hitte van een chao
tisch gevecht met de Taliban. Hij redt een
zwaargewonde maat om later te ontdekken

dat Afghaanse vrouwen en kinderen de prijs
betaalden. De tweede beslissing valt in het
ordelijke Denemarken, waar de goedwil
lende commandant terechtstaat voor een
oorlogsmisdaad.
Lindholm geldt als een van de grote talen
ten van de Deense film. Zijn reputatie dankt
hij onder andere aan scenariowerk voor de
serie Borgen en de twee films (Submarino en
Jagten) waarmee Thomas Vinterberg zijn
comeback maakte. Zelf regisseerde hij de
veelgeprezen gevangenisfilm R (samen met
Michael Noer) en het bloedspannende ka
pingsdrama Kapringen. Films die net als
Krigen laten zien hoe mensen onder extreme
omstandigheden kunnen handelen.
De commandant is geen vechtmachine,
maar een huisvader die de oorlog in is ge
stuurd en zijn mannen het goede voorbeeld

wil geven. Ter voorbereiding sprak Lindholm
met een groot aantal betrokkenen die beide
kanten van de Afghaanse ellende kennen.
Echte soldaten zijn te zien in de bijrollen.
Krigen draaide hij in docudramastijl, zonder
glamour en met een beweeglijke handca
mera. Tegelijkertijd is de film heel doelge
richt opgebouwd, bijna als een leerstuk over
de illusies van een nette oorlog en de wet als
het ultieme houvast.
Daarbij observeert hij kalm hoe die com
mandant en vader in de klem komt.
Lindholms vaste acteur Pilou Asbæk speelt
hem met een mooie, ingehouden tragiek, en
met een blik die tegelijkertijd vastberaden en
hulpeloos kan zijn. Of zacht, als hij in een
van de weinige warme scènes weer samen is
met zijn kinderen die door zijn afwezigheid
van slag zijn geraakt.
Lindholm vermijdt melodrama door ook
de meer schokkende gebeurtenissen op een
nuchtere manier voor ons neer te zetten en
heftige emoties zorgvuldig te doseren. De in

valshoek is meer menselijk dan politiek, maar
dat neemt niet weg dat Lindholm en passant
een paar stevige noten kraakt. Neem alleen al
het geweld waarmee de Denen – bang voor
aanslagen en hinderlagen – de Afghaanse
dorpelingen overrompelen. Dorpelingen die
ze volgens de theorie als vrienden tegemoet
horen te treden. En het wordt nog erger.
De open deur dat een oorlog volgens de
regels niet bestaat mag Lindholm dan niet
helemaal weten te vermijden, het resultaat is
beklemmend genoeg. Het houvast van hel
denclichés ontbreekt en opluchtend is de
uitkomst evenmin. De kijker mag zelf probe
ren een oordeel te vellen, en dat is nog ver
duiveld lastig.
LEO BANKERSEN

Krigen
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The Event, over de Augustus
staatsgreep in 1991 in Lenin
grad, is een film over het volk
van toen die zich richt tot het
volk van nu. Sergei Loznitsa:
‘Ik vind deze film nu belangrijk,
omdat het laat zien dat er sinds
1991 niets veranderd is.’
DOOR SACHA GERTSIK


Sergei Loznitsa over The Event

‘IK RICHT ME TOT HET VOLK’
FILMKRANT.LIVE VERZORGT IN MAART EEN INTRODUCTIE BIJ

The Event |

FILMSCHUUR HAARLEM, 12 MAART 17 UUR | DOOR JOS VAN DER BURG
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The Event, de nieuwe found footage-documentaire van
Sergei Loznitsa (Maidan) geeft net zo weinig context
als de titel: The Event gaat weliswaar over een van de
belangrijkste momenten in de geschiedenis van het
hedendaagse Rusland, maar laat de kijker net zo in het
ongewisse als de bewoners van toenmalig Leningrad
waren ten tijde van de Augustusstaatsgreep in 1991.
Waarom kiest u ervoor niet uit te leggen wat er precies
aan de hand is? “Ik leg nooit iets uit, omdat ik denk dat
de stem van een verteller alleen maar in de weg zou zit
ten. De kijker kan door goed te kijken zelf zijn conclusies
trekken. Als je maar goed oplet. Daar heb je geen me
neer of mevrouw voor nodig die het even uitlegt. Wat er
toen precies gebeurde wordt toch niet makkelijker te
begrijpen als ik de geschiedkundige feiten opnoem? Bo
vendien benadert de film zo het gevoel dat de mensen
op straat toen hadden: zij wisten niet meer dan dat er
bloed vergoten was in Moskou. Iedereen had alles van
horen zeggen, van in het voorbijgaan opgevangen ra
diofragmenten.”

1917, toen de basis werd gelegd voor de Oktoberre
volutie. Mensen geloven op zo’n moment dat ze iets
kunnen, iets betekenen. Zulke momenten zijn onver
getelijk. Helaas verdwijnt dat gevoel ook weer. Dat ligt
er denk ik aan dat dit volk niet de kracht of de wil heeft
om door te zetten. Anders dan het Oekraïense volk, dat
bereid bleek te sterven om veranderingen te bewerk
stelligen. Dat is hoe Maidan mogelijk werd. In plaats
van te schrikken van de dreigementen van de macht,
stonden ze vele duizenden sterk. Zelfs toen er met
scherp geschoten werd. Maar in Rusland zie ik geen
leiders, laat staan mensen die tot zulke daden in staat
zijn. Dus denk ik na over hoe we hier lering uit kunnen
trekken.
“Ik vind deze film nu belangrijk, omdat het laat zien
dat er sinds 1991 niets veranderd is. Zo’n 25 jaar later
weten we dat de revolutie van 1991 eigenlijk mislukt
is. De mensen dachten dat ze iets voor elkaar hadden,
maar dat was niet zo. Want ze hadden de mensen, het
Russische regime, toen moeten berechten. Dan was er
misschien iets veranderd.”

Er is dus geen specifieke boodschap die u aan de kijker
zou willen overbrengen? “Als je een film bekijkt, dan
denk je na over iets wat er zich in je eigen hoofd afspeelt.
Dat is bij iedereen anders. Als ik deze film kijk, dan denk
ik na over de lessen die we uit de gebeurtenissen in 1991
hadden moeten trekken. Het lijkt erop dat het volk dat
dit land bevolkt lijdt aan een onvermogen echt door te
zetten, echte veranderingen te bewerkstelligen. Als ik
deze film kijk dan voel ik verdriet om niet waargemaakte
hoop.
“Dit was de tweede keer in de geschiedenis dat dit
volk zich burger voelde. De eerste keer was in februari

Bent u nooit bang dat de huidige macht in Rusland uw
films als aanval zal zien, met alle gevolgen van dien?
“Eigenlijk denk ik dat The Event best leuk is voor som
mige mensen die ooit in Sint-Petersburg woonden en
later naar Moskou zijn verhuisd [Loznitsa doelt op Vla
dimir Poetin, die ooit woonde en werkte in Sint-Peters
burg en in The Event kort voorbijkomt, red.]. (Lachend)
Als het ophalen van jeugdherinneringen. (Dan weer se
rieus.) Waarom zou ik bang zijn? Het is enger om je ei
gen geschiedenis niet te kennen. Bovendien: iemand
moet dit doen. Wij hebben geen traditie van films die
ons verbinden met de realiteit waarin we leven. Dit is

Revolutie op straatniveau
Na de Oekraïense volksprotesten uit Maidan begeeft documentairemaker Sergei
Loznitsa zich in The Event opnieuw in de
Russische straten gedurende een periode
van protest en onzekerheid, ditmaal tij
dens een mislukte staatsgreep in 1991.
Omdat regisseur Sergei Loznitsa zelf geen
context biedt in The Event (Sobytie) eerst iets
over de ‘gebeurtenis’ waar de film om draait:
op 19 augustus 1991 riep een groep hoogge
plaatste Sovjet-functionarissen, waaronder
de Russische premier en het hoofd van de
KGB, de noodtoestand uit, uit onvrede met
de glasnost en perestrojka van Gorbatsjov. De
president werd op zijn vakantie-adres in
Krimea op huisarrest gezet, om te voorko
men dat hij een akkoord kon tekenen dat de
centrale macht van Moskou zou herverdelen
naar de verschillende staten in de SovjetUnie. De coup mislukte, en betekende in feite
het einde van de unie, die enkele maanden
later uiteenviel.
Dat Loznitsa die context zelf niet geeft, is
geen zwaktebod, maar de essentie van zijn
documentaire. Zijn film draait niet om het
machtsspel in Moskou, maar plaatst ons op
straatniveau in Leningrad, waar het volk óók
geen enkel idee heeft wat er aan de hand is.
De geluidsband biedt enkel de informatie die
zij destijds hadden: gefragmenteerde, niets
zeggende en tegenstrijdige nieuwsberichten,

en vooral Tsjaikovski’s Zwanenmeer, dat
non-stop werd gedraaid door alle radiozen
ders die geen regulier programma mochten
brengen.
Loznitsa keert met The Event terug bij het
genre van de found footage-documentaire, na
de speelfilms My Joy (2010) en In the Fog
(2012) en de documentaire Maidan (2014),
waarvoor hij zelf filmde. Al is de term found

een enorme omissie, want dit is de taak, de roeping van
de mensen die dit werk hebben gekozen. Daarom ben ik
simpelweg verplicht dit soort films te maken. Ik denk er
ook nooit over na of ik bang ben of zou moeten zijn. Al
heb ik natuurlijk totaal geen behoefte om mee te lopen
in de steeds langere optocht van politieke gevangenen.
Toen ik de bui begin deze eeuw zag hangen ben ik ook
verhuisd [Loznitsa woont in Berlijn, red.]. Ik voorzag
dat ik mijn werk anders niet zou kunnen doen.”
Dat u in Rusland niet de films kunt maken die u zou
willen maken, komt dan misschien toch door die ene
persoon die ooit van Sint-Petersburg naar Moskou
verhuisde. “Weet u, het is belangrijk om het kwaad niet
te verpersoonlijken. De president van Rusland neemt de
verantwoordelijkheid voor zijn eigen daden en misda
den. Maar vergeet niet dat hij gekozen is door het volk.
Nog altijd accepteren ze hem als president. Daarmee
zijn zij net zo verantwoordelijk voor wat de president en
de regering in Rusland doen. Voor dat wat er in de afge
lopen vijftien jaar in Rusland gebeurd is: de twee oorlo
gen in Tsjetsjenië, de oorlog in Georgië, de terroristi
sche aanvallen – voor alles is het volk medeverantwoor
delijk. Want ze vragen de regering niet zich te verant
woorden voor deze gebeurtenissen. Ze vragen de rege
ring niet uit te leggen waarom ze het volk ‘verdedigt’
door zich zo lelijk – zo schandelijk! – in de gebeurtenis
sen in Oekraïne te mengen. Het volk slikt dat gewoon en
zwijgt. Tot hen, tot de burgers van dit land, richt ik me
met deze film. Zij moeten te allen tijde weten dat ook zij
die verantwoordelijkheid dragen. Het ligt niet alleen
aan de president, het ligt net zo goed aan het volk dat
het land bevolkt.”
5

footage hier eigenlijk wat misleidend: zijn
bronmateriaal is niet zozeer found als wel
nauwlettend en met grote zorg uit archieven
opgediept. Het gros van de zwart-witbeelden
werd tussen 19 en 24 augustus 1991 gedraaid
door de cameramannen van de St. Petersburg
Documentary Film Studio, aangevuld met
beelden uit een aflevering van de langlopende
reeks Leningrad Cinema Chronicles.
Het materiaal mag dan niet van zijn hand
zijn, Loznitsa componeert er zijn eigen
beeldsymfonie mee, met het Zwanenmeer als
leidend motief. Voor oplettende kijkers le

vert hij continu details die niet alleen de ge
beurtenissen van destijds, maar ook het he
den in een nieuw daglicht stellen. In een
glimp zien we bijvoorbeeld Vladimir Poetin
langskomen, destijds een rechterhand van
de burgemeester van Leningrad, met een
verleden als hoog ambtenaar bij de KGB en
een toekomst als premier en president van
het land. Het is aannemelijk dat Loznitsa al
met The Event bezig was toen hij de laatste
hand aan Maidan legde, zijn documentaire
over de recente protesten in Oekraïne, en de
films zijn als een tweeluik te zien. Twee films
over revolutie in Rusland, bezien op straat
niveau.
Maar de films hebben een tegenoverge
stelde spanningsboog: waar Maidan opent
met een revolte van het volk die uiteindelijk
hardhandig wordt neergeslagen, is het hier
een wanhopige poging van een kleine groep
machthebbers om hun macht te behouden
die het volk juist in beweging brengt. Zo
biedt Maidan het treurige antwoord op de
vragen die aan het slot van The Event in de
lucht blijven hangen: wat is er overgebleven
van het gevoel van bevrijding en vernieuwing
die het uiteenvallen van de Sovjet-Unie met
zich meebracht? Zijn de machthebbers van
toen wel verdwenen? En hoeveel is er in de
tussenliggende 25 jaar echt veranderd in
Rusland?
JOOST BROEREN

The Event
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Michael Almereyda over Experimenter

Michael Almereyda reconstrueert de experimenten die de
Amerikaanse psycholoog Stanley Milgram in de jaren zestig
uitvoerde naar de relatie tussen gehoorzaamheid en autoriteit,
met schokkende uitkomsten. Met zijn onorthodoxe biopic
Experimenter peilt hij op afwisselend ludieke en ernstige wijze de
DOOR IVO DE KOCK
gevaren van conformisme.
Michael Almereyda viel al op met hedendaagse Shake
speare-adaptaties (Hamlet, Cymbeline) en zou er nog
wel een paar willen maken. “Zoals mijn idool Orson
Welles”, zegt de Amerikaanse onafhankelijke filmmaker
Almereyda op het filmfestival van Deauville. “Zijn The
Fountain of Youth (1958) vormde een inspiratiebron
voor Experimenter. Welles gebruikt daarin visuele ver
vreemdingseffecten en confronteert zijn personages
met morele keuzes.” In Experimenter reconstrueert

Almereyda de experimenten die de Amerikaanse psy
choloog Stanley Milgram (1933-1984) in de jaren zestig
uitvoerde naar de relatie tussen gehoorzaamheid en
autoriteit. Experimenten die aantoonden dat de mens
snel bereid is om zich amoreel te gedragen wanneer er
bevelen zijn om zich achter te verschuilen. Bevindingen
die Hannah Arendts opvattingen over de ‘banaliteit van
het kwaad’ bevestigden. Dat zorgde voor controverses.
“Ik kende Milgrams reputatie, maar niet zijn werk”,

bekent Almereyda, “tot mijn vriendin, die een univer
sitaire cursus volgde over zijn experimenten, me zijn
boek Obedience to Authority liet lezen. Ik keek er van op
hoe complex en baanbrekend die experimenten waren.”
De Holocaust vormde een belangrijke motivatie voor
Milgrams experimenten. Wat zette u aan om Experimenter te maken? “Milgrams benadering van de duiste
re kant van de mens, zijn humor en de relatie tussen cre
ativiteit en nieuwsgierigheid. Volgens Milgram zit er
geen moraliteit in de menselijke natuur. De controverse
rond zijn werk vormde een interessante voedingsbodem
voor drama. Ook de enscenering van de experimenten
was vanuit creatief gezichtspunt boeiend. Bovendien
wees hij ons op de grenzen van routine en deed hij ons
nadenken over de mate waarin we verantwoordelijk zijn
voor onze handelingen. Films moeten voor mij emotio
neel, verrassend en meeslepend zijn. En bij voorkeur
over iets gaan. Daarom beet ik me vast in Experimenter.”
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Milgram was z’n tijd vooruit
Films over wetenschappers drukken de
wetenschap meestal naar de zijlijn, en
zoeken het drama in het persoonlijke. Mi
chael Almereyda bewijst met Experimenter, een eigenzinnige biografie van socio
loog Stanley Milgram, hoe zonde dat is.
‘Het leven kan alleen achterwaarts begrepen
worden, maar het moet voorwaarts worden
geleefd.’ Dit citaat van filosoof Søren Kier
kegaard komt twee keer terug in Experimen
ter, een ingenieuze biopic over sociaal
psycholoog Stanley Milgram. Michael Alme
reyda’s film doorbreekt de scheidslijn tussen
die twee ervaringen van tijd, en weet ze ver
nuftig te verweven. Terwijl we het leven van
Milgram (Peter Sarsgaard) zich vooruit zien
ontvouwen, blikt hij in direct in de camera
gesproken terzijdes ook alvast als alwetende
verteller op de gebeurtenissen terug. Zo kan
hij het op een gegeven moment hebben over
“mijn dochter, die op dit punt van het ver
haal nog niet geboren is”, en voorziet hij ook
zijn eigen dood.
Zoals de titel van de film al duidelijk
maakt, portretteert Experimenter Milgram
eerst en vooral als wetenschapper. Het gros
van de biografische films zet in op het senti
ment in de persoonlijke levens van

beroemdheden, terwijl de hoogte- en diep
tepunten van hun carrières er bekaaid vanaf
komen. Zie recentelijk bijvoorbeeld The
Theory of Everything en The Imitation
Game, twee films waarin het baanbrekend
onderzoek van beroemde wetenschappers
ruimschoots wordt overschaduwd door hun
liefdeslevens.
Experimenter kiest de omgekeerde weg:
Milgrams persoonlijke leven is wel aanwezig
in de film, maar staat volledig in dienst van
het verhaal over de wetenschap – daar vindt
de film zijn spanning. De eerste ontmoeting
met zijn toekomstige vrouw Sasha (Winona
Ryder) zet de toon voor hoe hun relatie in de
film behandeld wordt. De twee flirten wat in
een lift, en Milgram wint haar voor zich met
het droog gebrachte zinnetje: “Ik doe onder
zoek naar hoe mensen zich gedragen in een
lift.” In de rest van de film zien we korte
glimpsen van hoe hun leven zich verder ont
wikkelt: verliefd, getrouwd, kinderen. Maar
Sasha komt alleen in beeld wanneer het le
ven dat zij samen hebben, raakt aan Mil
grams onderzoek.
Het woord ‘biopic’ is overigens niet het
meest geschikte om Experimenter te om
schrijven. Het impliceert iets dat gelikter en
gestroomlijnder is dan Almereyda’s springe

rige film vol vervreemdende effecten.
Wanneer we ons buiten de onderzoeksomge
ving begeven waar Milgram alles onder con
trole heeft, wordt de wereld soms geredu
ceerd tot wat simpele decorstukken voor een
achtergrond van geprojecteerde zwart-witte
filmbeelden. En als Milgram tot ons spreekt
over de conclusies van zijn baanbrekende
onderzoeken over de mens als kuddedier,
laat Almereyda een fysieke manifestatie van
de spreekwoordelijke ‘elephant in the room’
met hem meelopen door de universiteitshal
len. Die filmische trucs benadrukken tussen
de regels door de volgzaamheid van de ge
middelde filmmaker, zoals Milgrams onder
zoek de volgzaamheid van de mens bloot
legde.
Dat onderzoek is de hoofdzaak voor
Almereyda. Milgrams grootschalige experi

Was de film niet moeilijk te financieren? “Bijna onmo
gelijk. Op creatief vlak was het project eenvoudiger.
Milgrams vrouw Sasha bleek bereid om mee te werken.
Zij wilde ook niet dat we van hem een held maakten, zijn
fouten en zwakheden mochten niet verdoezeld worden.
Milgrams persoonlijkheid bestond uit meerdere lagen;
hij was intelligent maar ook integer en empathisch. Ze
ker niet het monster dat zijn critici in hem zagen.”
U doorbreekt de vierde muur met tot de camera gerichte monologen en gebruikt zwart-witte achtergronden. Waarom die zelfbewuste, vervreemdende
aanpak? “Milgram was altijd bezig met conventies te
doorbreken en te onderstrepen hoe vrij we zijn, ook al
gedragen we ons niet vrij. Ik wilde die openheid bewa
ren en de kijker erop wijzen wat er gebeurt wanneer je
naar een film kijkt. Zit je in de film of niet? Om eerlijk te
zijn kopieerde ik Milgrams technieken, want in zijn ei
gen films praat hij constant in de camera.
“Volgens zijn vrouw is Experimenter de film die Mil
gram over zichzelf had willen zien, of die hij zelf had
willen maken. Dat vond ik een groot compliment. Want
waarom zou je een louter conventionele film maken
over een onconventioneel denker? Als taal laat film
zich te vaak opsluiten in conventies. Zeker bij biopics.
“Ik deel zowel Bertolt Brechts theorie over het ver
nietigen van illusies als Alfred Hitchcocks voorliefde
voor geschilderde achtergronden en citeer niet toeval
lig tweemaal Søren Kierkegaards uitspraak ‘Het leven
kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het
moet voorwaarts worden geleefd.’ Het leven kan enkel
gevat worden via enscenering.”
Via metaforen zoals de door de gangen dwalende oli-

ment, waarvan de resultaten gepubliceerd
werden in het boek Obedience to Authority,
bracht het ongemakkelijke feit naar boven
dat ruim tweederde van de mensen die aan
de tests meewerkten, een ander mens pijn
deden wanneer een autoriteitsfiguur hen dat
opdroeg, zelfs wanneer het slachtoffer hen
smeekte om ermee te stoppen. De film maakt
aannemelijk dat de Tweede Wereldoorlog de
aanleiding was voor Milgrams onderzoeken,
en zijn tests leverden het bewijs dat de Holo
caust geen aberratie was, maar dat wij het
vrijwel allemaal in ons hebben om onder be
paalde omstandigheden het ondenkbare te
doen.
Het was een waarheid waar men zo snel na
de Tweede Wereldoorlog niet aan wilde: het
onderzoek kostte Milgram zijn aanstelling,
en werd pas jaren later gepubliceerd.
Inmiddels is het, samen met het vergelijk
bare Stanford Prison Experiment (waar, toe
val of niet, vorig jaar ook een nieuwe film
over werd gemaakt), een standaardwerk in
de sociologie. Milgram was zijn tijd vooruit:
men was nog te veel vooruit aan het leven,
om al zonder schuldgevoel achterwaarts te
kunnen kijken.
JOOST BROEREN

Experimenter
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VERENIGDE STATEN, 2015 | REGIE

MICHAEL ALMEREYDA | 98 MINUTEN | MET PETER
SARSGAARD, WINONA RYDER | DISTRIBUTIE AMSTEL
FILM | TE ZIEN VANAF 31 MAART 

uitdrukking taalgebonden is, voor Fransen is het een
louter mysterieus beeld. Terwijl ik het zag als een ma
nier om mensen te betrekken bij het verhaal en duidelijk
te maken dat we er goed aan doen om conformistisch
gedrag te bevragen en te ondergraven. De stijl van Experimenter is erop gericht de kijker met de neus op morele
keuzes te drukken. Dat is natuurlijk oncomfortabel,
want wanneer we afstand bewaren kunnen we gemak
kelijker onze verantwoordelijkheden afwijzen.”
De film balanceert op een dunne lijn tussen ernst en
parodie. “Ik hoop dat Experimenter het evenwicht tus
sen ernst en humor bewaart. Parodie is misschien niet
het juiste woord. Ik zou speelsheid verkiezen, Milgram
was zich bewust van de absurditeit van het leven. Er is
ook veel research gedaan. Alle details kloppen, niets is
verzonnen, de dialogen komen van transcripties. Maar
Milgram gaf in een interview toe dat zijn experimenten
iets kafkaësk hadden en dat wou ik met humor en stile
ring benadrukken.”
U eindigt met een boodschap: ‘Bewustwording is de
eerste stap naar bevrijding.’ “Deze uitspraak van Mil
gram is hoopvol. ‘We zijn marionetten, maar marionet
ten met waarnemingsvermogen’, schreef hij in 1974.”
fant? “De Engelse uitdrukking ‘there’s an elephant in
the room’ verwijst naar iets dat heel groot en opvallend
is maar door iedereen genegeerd wordt. Wat Milgram
deed was wijzen op de olifant in de kamer. Pas wanneer
je die aanwezigheid erkent, kan je inzicht verwerven.
Dat maakt mensen vaak ongemakkelijk, want men ziet
bepaalde dingen liever niet. De olifant was een letterlij
ke verwijzing naar dit concept, maar ik ontdekte dat de

Anderzijds is George Orwells 1984 letterlijk aanwezig, een toekomst die realiteit lijkt geworden. “Ik vrees
dat je gelijk hebt. Daarom zijn Milgrams experimenten
nog steeds relevant. Denk maar aan de folteringen in
Abu Ghraib. Mensen blijven zich onmenselijk gedragen
en de relatie tussen geweld en autoriteit speelt nog al
tijd. Experimenter gaat het probleem niet oplossen,
maar brengt hopelijk wel het debat op gang.”
5
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Jia Zhang-ke over Mountains May Depart
Door geldzucht en nieuwe technologieën zijn emotionele relaties
in China dramatisch veranderd, vertelt Jia Zhang-ke. DOOR RONALD ROVERS
Het is niet toevallig dat je het woord ‘sloop’ (demolition) zo vaak tegenkomt in China, zei Walter Salles toen
hij in oktober de films van Jia Zhang-ke (1970) inleidde
tijdens een gesprek op het Filmfestival van Londen.
Salles was er samen met Jia te gast om te praten over
zijn documentaire Jia Zhang-ke, A Guy from Fenyang en
probeerde uit te leggen wat hem zo aantrok in de films
van zijn Chinese vriend. Hij was gefascineerd geraakt
door Jia’s films omdat hij zich er als Braziliaan onmid
dellijk in herkende, ook al waren het films over een land
aan de andere kant van de wereld.
Jia Zhang-kes cinema is geen cinema of demolition,
probeerde Salles te zeggen, ook al zat er in Jia’s laatste
film A Touch of Sin behoorlijk wat agressie. Het is ook
geen cinema van transformatie, al is het lastig om een
andere filmmaker te bedenken die de veranderingen in
zijn land zo nauwgezet heeft vastgelegd, bestudeerd en

bevraagd als Jia Zhang-ke. Hij is in feite een zielsver
want van de Taiwanese filmmaker Hou Hsiao-hsien.
Allebei markeren ze punten in de tijd, momenten van
sociale, technologische, economische en mentale
transformatie, vangen reflecties van collectieve her
inneringen uit de orkaan van verandering die voorbij
trekt. Het zijn spoorzoekers die nog net een glimp van
hoe het was weten te vinden.
Maar sloop draagt behalve de suggestie van iets
nieuws natuurlijk ook die andere betekenis in zich:
dingen die voor altijd verdwijnen, waarna het nooit
meer hetzelfde zal zijn. Jia’s films laten altijd ook de
schaduwzijde zien van de bejubelde vooruitgang. Soms
leverde hem dat kritiek van de Chinese staat op, maar
in Beijng is men ondertussen wijzer geworden. Daar
snappen ze ook dat Jia een internationaal fenomeen
is en dat die kritiek in feite een compliment aan de

openheid van het regime is. Net als de performances en
installaties van Ai Weiwei.
Door Jia’s films alleen maar te typeren als kritiek doe
je ze trouwens tekort. Ze mixen de grote, zwiepende
bewegingen van het heden met kleine persoonlijke her
inneringen. Macro en micro. Want alleen over groothe
den praten is saai. Daar hadden we de twintigste eeuw
voor. Bovendien, wat is radicale kritiek? In A Touch of
Sin leek het hele land bevangen door het agressievirus.
Maar Mountains May Depart vertelt van die twee films
het meest vernietigende verhaal. Het is een waarschu
wing, zei Jia Zhang-ke vorig jaar tijdens het filmfestival
van Cannes op een dakterras tegen verzamelde jour
nalisten. Maar de eerste vraag ging natuurlijk over dat
liedje van The Pet Shop Boys waarmee de film opent.
Go West.
“Het was niet alleen een heel populair nummer in
China toen het uitkwam, het is voor mij ook een be
langrijke herinnering aan mijn studietijd. We hadden
veel discoclubs in die tijd en wanneer dit nummer werd
gedraaid vloog iedereen de dansvloer op en dansten
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A Touch of “Togetherness”
Mountains May Depart is een ambitieus
drieluik van de regisseur van moderne
Chinese kronieken als Platform, The
World en recentelijk A Touch of Sin.
Als je op een dag alle films van de Chinese
regisseur Jia Zhang-ke achter elkaar zou be
kijken, dan heb je waarschijnlijk de meest
omvattende kroniek van het moderne China
te pakken. Jia houdt ervan om het leven te
observeren. Het de kans te geven zichzelf te
tonen. Zijn films nemen de ruimte om de tijd
voorbij te laten gaan. De toeschouwer is te
gast in de coulissen. Geen onderdeel van wat
er gebeurt, maar wel aanwezig. Dit zijn films
die je ogen laten denken.
Het oog van Jia zelf is sociaal bewogen. Hij
heeft zicht op onrecht en inzicht op de pro
blemen in de Chinese maatschappij die dat
veroorzaken. Dat is niet anders in Mountains
May Depart, een ambitieus drieluik dat zich
uitstrekt van oud en nieuw 1999, wat je het
beginpunt van het Chinese kapitalisme zou
kunnen noemen, tot ergens in de nabije toe
komst in Australië. De film is daarmee een
portret van klassen en generaties: danseres
Tao en haar twee aanbidders, de stille mijn
werker Lianzi en de patserige ondernemer
Zhang. Tao trouwt opwaarts met Zhang, en
ze krijgen een zoon die hij protserig Dollar (en
zij Dao-le) noemt, voordat hij verder trekt,
naar Shanghai en uiteindelijk Australië en zij
achterblijft. Ook Lianzi verlaat hun geboor
teplaats Fenyang (eveneens die van Jia), maar
zijn leven strandt in het stof van de mijnen.
In drie verhalen, drie perspectieven, drie
kleurenpaletten en drie steeds wijder wor
dende filmformaten vertelt Jia met zijn ob
serverende blik van alles over traditie en
vooruitgang, over hoe de Chinese expansie

de Chinese waarden doet imploderen, over
hoe het kapitalisme mensen in staat stelt om
meer te hebben, maar niet om meer (zich
zelf) te zijn. De film heeft niet de vastgehou
den concentratie van Jia’s eerdere Chinakronieken Platform en The World, de ver
snipperde stijl en aandacht doen meer
denken aan het episodische A Touch of Sin,
maar mist dan weer die speelsheid. Het
maakt Mountains May Depart overigens niet
minder belangrijk. Jia is een van de weinige

we hand in hand in één vloeiende beweging. Een fijne
herinnering. Toen ik me realiseerde dat de film in 1999
moest beginnen, schoot dit nummer me te binnen. Het
typeert die tijd, het staat voor de enorme economische
en technologische veranderingen die China doormaak
te. Mobiele telefoons en internet zorgden voor een to
tale transformatie van het landschap van persoonlijke
relaties. Wat relaties betreft was er een tijd voor en na
de komst van internet, voor en na de komst van mobie
le telefoons. Privéauto’s verschenen in de straten, snel
wegen werden aangelegd, hogesnelheidstreinen gingen
rijden. De snelheid van alles ging omhoog. ook die van
relaties, kun je zeggen. Het was trouwens niet de tekst
van Go West die mensen aantrok, want de meesten
Chinezen spraken geen Engels. Het ging om het ritme,
de beat. Op de een of andere manier deed het mensen
denken aan vrijheid en een beter leven. Verandering
hing in de lucht. Het betekende dus niet: naar het Wes
ten gaan. Het betekende: érgens heen gaan.
“Nieuwe technologieën en kapitalisme hebben het
waardensysteem totaal veranderd. Men is zich hele
maal op geld gaan richten. Dat had ingrijpende gevol
gen voor ons emotionele leven en voor onze romanti
sche verhoudingen. In de film kiest de moeder ervoor
haar zoon Dollar op te laten voeden door de vader van

makers in Oost en West die de beweging van
platteland naar stad, en de verdere migratie
die de mensheid van oudsher kenmerkt in
een breder, ook filosofisch en spiritueel per
spectief wil plaatsen. En het sleutelwoord bij
dat alles is de geduldige blik.
Die vangt soms ook wonderschone, veel
betekenende en ontroerende tafereeltjes op.
Zoals wanneer de vader van Tao zachtjes
sterft in een stationswachtkamer, op weg
naar een oude oorlogsvriend. En daar als bij
toeval een groepje monniken aanwezig is om
zijn geest naar het hierandermaals te bege
leiden. Toeval? Of bestemming? Veertien
jaar later strandt Tao daar met haar zoon, in

wie ze gescheiden is, omdat hij meer geld heeft. Een
man die ze in eerste instantie trouwens al vanwege zijn
geld had gekozen. De zoon groeit op zonder moeder,
met een vader die vooral in werk geïnteresseerd is en
blijkt iemand met behoorlijk wat problemen te worden.
Via deze drie mensen wilde ik laten zien hoe de banden
tussen mensen zijn veranderd. Niet alleen tussen ge
liefden dus. Ook tussen ouders, vrienden, generaties.
“Om dat goed te laten zien, had ik een brede blik
nodig. Daarom speelt de film in drie tijden: 1999, als
alles nog zoet en onschuldig is. 2014, als die onschuld
veranderd is in bitterheid en mensen de kille realiteit
van hun relaties beseffen. En 2025, de toekomst. Alles
bij elkaar een vage echo van de evolutie van mijn eigen
emotionele banden.
“De film zit vol materiaal dat ik sinds 2000 met
mijn eerste mini-DV-camera heb gemaakt. In die tijd
had ik nog geen verhaal. We namen die camera gewoon
overal mee naartoe en maakten eindeloos opnamen.
Dat materiaal is een soort levend archief geworden, een

DANA LINSSEN
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Mountains May Depart (Shan he gu ren) CHINA,
2015 | REGIE JIA ZHANG-KE | 125 MINUTEN | MET ZHAO
TAO, LIANG YINDONG, ZHANG YI | DISTRIBUTIE
CINEMIEN | TE ZIEN TIJDENS CINEMASIA VAN 1 T/M 6
MAART EN VERDER VANAF 24 MAART 

geheugen vol individuele en collectieve herinneringen.
Toen ik het script ging schrijven was me meteen duide
lijk dat ik dat maeriaal wilde gebruiken. Het is zelfs een
inspiratie geweest voor de film.
“In 2025 woont de zoon in Australië en spreekt
nauwelijks nog Chinees. Dat is inderdaad opvallend als
je ziet hoe trots Chinezen op hun taal en cultuur zijn.
Daarom heb ik het verhaal naar de toekomst verplaatst.
Niet als een voorspelling, maar als een waarschuwing.
Ik zie een trend, niet alleen in China maar wereldwijd,
waarin mensen steeds minder bedreven raken in lezen
en schrijven. Steeds minder geïnteresseerd raken in
literatuur. Mensen passen zich aan een globale cultuur
aan en vergeten wat ze eigen maakt. Ze vergeten hun
moedertaal. Hoe moeten ze dan met oudere generaties
praten? Hoe kunnen ze hun moeder dan verstaan? Hoe
verhouden ze zich dan tot de mensen die de belangrijk
ste individuen in hun leven zouden moeten zijn? Ik ben
er best pessimistisch over. Hopelijk zullen we andere
keuzes maken.”
5
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26 MAART 16.15 UUR | DOOR SASJA KOETSIER

een scène die ook een transformatie en af
scheid zal blijken te bevatten. Of het gebruik
van het nummer “Go West” van de Pet Shop
Boys (bij Jia vertelt de muziek minstens de
helft van het verhaal), dat de hele film on
danks zijn steeds blekere toekomstvisie, toch
een gevoel van “togetherness” geeft.

Mountains May Depart | FILMSCHUUR HAARLEM,
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LORNA TEE

MR. SIX

CinemAsia
Terwijl Jia Zhang-ke (A Touch of Sin, Mountains May Depart) internationaal geldt als de stem van
de Chinese cinema, dreigen andere stemmen ongehoord te blijven. Wat speelt er nog meer in de
DOOR ALEXANDER ZWART
hedendaagse Chinese film?
Voor ons westerlingen bestond China twee à drie de
cennia geleden nog uit kleurrijke en prachtig getail
leerde kostuums, ochtendmist, lantaarns en keelzang
die door verlaten dorpjes galmde. De Chinese films
die gedistribueerd werden, waren veelal drama’s à la
Zhang Yimou’s Raise the Red Lantern en Chen Kaiges
Farewell My Concubine. Films over concubines, theater,
kleine gemeenschappen en klassenstrijd, die tot de
verbeelding spraken. Geholpen door hun historische
setting voedden ze onze hang naar exotisme. Maar met
’s lands ontegenzeggelijke opkomst als economische
grootmacht en de verregaande verstedelijking (steden
met minder dan vijf miljoen inwoners zijn volgens Chi
nezen zelf nog nauwelijks het vermelden waard), is ook
het karakter van de Chinese film veranderd. Niet alleen
voor ons als internationaal bioscooppubliek, ook voor
Chinese filmmakers zelf.
Lorna Tee, producent van Aziatische films en direc
teur van filmfestival CinemAsia: “Je moet je voorstellen
dat China in dertig jaar van een van de armste landen
in de wereld naar de op één na rijkste van de wereld is
gegaan. Het heeft een ontwikkeling doorgemaakt die in
bijvoorbeeld Europa tweehonderd jaar duurde. Natuur
lijk vindt dat zijn weerslag in de Chinese cinema, dat
moet verwerkt worden.”

Musicalwereld

Dat verwerkingsproces, of inspelen op actuele thema’s,
is tegenwoordig niet alleen voorbehouden aan onaf
hankelijke producties. Sociaal bewustzijn speelt opval
lend genoeg ook een rol in veel moderne publieksfilms.
Zo kent de vaardig gemaakte actiethriller SPL 2 het
gebruikelijke ren- en vliegwerk, maar heeft het de ac

tuele strijd tegen orgaanhandel als thema. Veel directer
wordt het zelfs in Office van Johnnie To (in het Westen
enigszins bekend om zijn uitzinnige politiefilms), een
satire op het bedrijfsleven. To maakt er een musicalwe
reld met luxueuze decors van. Door de samenzang klin
ken liedjes welhaast als nieuwe propaganda-hymnes.
Voor de onafhankelijke filmmakers is de verandering
echter het grootst. Door de economische groei hebben
ze opeens een thuismarkt. Weliswaar één die vooral
geïnteresseerd is in blockbusters en platte komedies,
maar er is een thuismarkt. Voorheen konden jonge
makers hun films namelijk alleen kwijt op festivals. Dat
was sowieso al moeilijk, maar helemaal nu deze vooral
de gevestigde namen en de meer gepolijste titels pro
grammeren. Door die samenloop zie je dat jonge, onaf
hankelijke filmmakers een balans gaan opzoeken: hoe
het eigen verhaal te vertellen en toch voor een groter
bereik te zorgen. Genreconventies bieden daarbij uit
komst. Tee: “Dat zag je bij neo-noirthriller Black Coal,
Thin Ice (Gouden Beer-winnaar 2014) maar vorig jaar
bijvoorbeeld ook bij Coffin in the Mountain, die zich liet
bekijken als een whodunnit. De regisseur van die film,
Yukun Xin, is voor mij een van de grote beloftes van nu.
Met name door zijn veelzijdigheid. Voor de nieuwe om
nibusfilm Distance werkte hij samen met twee andere
Aziatische regisseurs. Ieder filmde met dezelfde acteur
(Chen Bolin) en nam een hoofdstuk voor zijn rekening.
Xin bewijst met zijn aandeel ook een meester te zijn in
het behandelen van menselijke relaties.”

Wraakoefening

Een ander goed voorbeeld van genredenken is het ge
likte Mr. Six van Guan Hu, die af en toe meer herinnert

aan The Fast and the Furious dan aan indie-cinema.
Deze recente titel komt thematisch gezien nog het
meest in de buurt van Jia Zhang-ke’s laatste, Mountains May Depart. De kruising tussen familiedrama en
wraakoefening plaatst het oude en het nieuwe China
loodrecht tegenover elkaar. Terwijl een gangster in
ruste (een rol van de bekendste regisseur van het land,
Feng Xiaogang) de straten afstruint om een schuld
van zijn zoon te vereffenen, is een samenleving te zien
waarin prestigezucht de saamhorigheid verdringt.
Mr. Six was afgelopen september de slotfilm op het
filmfestival van Venetië. Toch is er niet de run op ont
staan die je zou verwachten. Tee: “Binnen China was
dit de grootste arthousefilm van het afgelopen jaar,
met een opbrengst van driehonderd miljoen dollar.
Wereldwijd is hij echter gemakkelijk van de radar ver
dwenen. Deels omdat het wellicht niet voldoet aan de
buitenlandse standaard van wat een Chinese (arthouse)
film zou moeten zijn, maar ook omdat er gewoon te veel
aanbod is. Als mensen jaarlijks één Chinese film zien,
dan gaan ze voor de veilige weg. Ze pikken de grote na
men op. Of ze neigen naar controversiële en provoce
rende titels. Óf films die de Chinese overheid heeft ver
bannen, want ‘daar moet dan wel een grotere waarheid
in schuilen’. Sommige regisseurs beschuldigen anderen
ervan expres aan te sturen op censuur. Censuur bete
kent immers een groter buitenlands publiek.”
Volgens Tee zelf is de verzadiging van de arthouse
markt niet iets lokaals maar universeels. Het is het na
deel van de overvloed aan keuze: ‘kleinere’ films blijven
ongezien. Vroeger droomden we weg bij een Chinese
ochtendmist. Tegenwoordig is het een hang naar sen
satie die onze blik vertroebelt.
SPL 2, Office, Distance EN Mr. Six ZIJN TE ZIEN
TIJDENS CINEMASIA, VAN 1 T/M 6 MAART IN
AMSTERDAM | CINEMASIA.NL 
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Coproductieverdrag

MET DE BILLEN BLOOT
OP DE CHINESE MARKT

SHANGHAI TRANCE

In oktober sloot Nederland een coproductiever
drag met China om de uitwisseling van films en
expertise te bevorderen. Wat betekent dat? En
hoe zit het met die… kuch… mensenrechten?
DOOR RONALD ROVERS

Gij zult coproducties maken en gij zult toegang tot de
Chinese markt krijgen. Als het over de film business
gaat, zijn dat de stenen tafelen die de laatste vijf jaar
van de berg kwamen rollen. Na intensieve voorberei
ding door onder meer het Filmfonds sloot Nederland
in oktober het derde coproductieverdrag in haar be
staan. Met China. Er wordt trouwens flink aan de weg
getimmerd: donderdag 25 februari werd het zesde co
productieverdrag getekend, nu met de Federatie Wallo
nië-Brussel. Daarnaast heeft Nederland verdragen met
Frankrijk, Canada, Duitsland en Zuid-Afrika.
Klinkt mooi, maar wat levert het op? Doel van die
verdragen is het bevorderen van de uitwisseling van
expertise en toegang tot elkaars steunmaatregelen, de
fondsen en belastingvoordelen die lokale filmproductie
en/of gebruik van lokale kennis belonen. In het geval
van Zuid-Afrika komt daar de locatie bij, want het land
is sinds jaar en dag leverancier van goedkope, zonnige
decors voor commercials. Hier en daar ook voor films
(Black Butterflies). Volgens de verdragen gaat het im
mers niet alleen om films maar ook om “andere crea
tieve mediaproducties”.

Een geval apart

China is zoals bekend een geval apart. Aan de ene
kant is de verhouding precair omdat het land andere
opvattingen over mensenrechten heeft dan Westerse
overheden zeggen te respecteren, en omdat via het Film
Bureau openlijk censuur plaatsvindt op alles wat in de
bioscopen verschijnt. Aan de andere kant wil niemand
wachten om een stuk van de lucratieve Chinese markt
te pakken.
Zakelijk gezien is een groot voordeel van een verdrag
met China dat de films die erdoor tot stand komen bui
ten het jaarlijkse quotum van maximaal 34 buitenland
se films in Chinese bioscopen vallen. Zakelijk gezien is

het bovendien verstandig jezelf hoe dan ook toegang
tot de Chinese markt te verschaffen. Recent bleek de
omzet van een Amerikaanse blockbuster daar groter
dan in het thuisland. Die groei zal met de stijging van
het aantal bioscopen alleen maar toenemen.
Praktisch gezien zal het verdrag voor Nederland
vooral betrekking hebben op a) documentaires, ani
matie- en kinderfilms, “daar hebben onze Chinese
partners hun interesse [voor] uitgesproken”, aldus
Filmfondsdirecteur Doreen Boonekamp b) toegang
tot exotische locaties en c) toegang tot Chinees geld.
Andersom zal China vooral profiteren van Nederlandse
expertise op het gebied van postproductie. Wie denkt
dat we via Nederlandse films het universele belang van
functioneel naakt of de louterende effecten van vrije
meningsuiting naar China kunnen exporteren is naïef.

De orde van de dag

“De Chinezen willen Chinese films en Amerikaanse
blockbusters”, zegt Natacha Devillers, die met haar be
drijven Les Petites Lumieres en China Blue al tien jaar
in Shanghai als producent werkt en jaren geleden David
Verbeeks Shanghai Trance produceerde. “In Europa
levert alleen Luc Besson zulke films. Het is wel zo dat
de markt voor kinderfilms begint te groeien. Logisch,
want in China bestaan kinderfilms eigenlijk niet. De re
den is dat er geen ratings system bestaat, waardoor alle
films zich van oudsher op alle bezoekers richten.”
En inderdaad, censuur is aan de orde van de dag, be
vestigt ze. “Als je in China wilt werken, moet je volgens
Chinese regels spelen. Ook de coproducenten. Uit
zonderingen zijn er niet.” Maar net als in de rest van de
wereld, een beeld dat ook directeur Lorna Tee van het
CinemAsia filmfestival in Nederland benadrukt, is de
markt zelf in zekere zin de grootste censor. De meeste
bioscoopbezoekers willen alleen vermaakt worden en
zitten niet te wachten op confronterende onderwerpen
of stilistische vernieuwing. Al lang voordat het Film
Bureau ingrijpt, grijpen filmmakers en schrijvers bij
zichzelf in en kiezen voor de veilige weg.
Devillers advies: “Stel realistische doelen. Geen en
kele Europese film zat bij de top 50 best bezochte films

van 2015. Het is een iteratief proces, je moet er van film
tot film van leren. Als je een project hebt dat geschikt is
voor een Chinees publiek en niet alleen maar een Chi
nees decor gebruikt, dan is het misschien geschikt om
te coproduceren. Persoonlijk vind ik coproducties erg
lastig. Ze voelen een beetje als een dubbelspel bij tennis
waarbij de bal elke keer in het midden belandt.”

Racistisch retoucheren

Hoe zit het dan met het schijnbaar racistisch retouche
ren van publiciteitsmateriaal zoals bij de poster van The
Force Awakens waarop de zwarte hoofdrolspeler John
Boyega was weggemoffeld? Geen specifiek Chinees
gebruik trouwens. Lionsgate haalde Italiaanse posters
voor 12 Years a Slave terug toen bleek dat Brad Pitt en
Michael Fassbender levensgroot stonden afgebeeld
en het personage om wie het allemaal ging, Solomon
Northup, nauwelijks herkenbaar was. Extra pijnlijk
voor een film over slavernij. Maar hoe wrang ook, hier
voor zou net zo goed alleen marketing verantwoordelijk
kunnen zijn. Hoe die dan weer geworteld is in raciale
stereotypen is moeilijk te zeggen.
Toch kan samenwerking met China impliciet goed
keuring verlenen aan zulke praktijken, dus het is wel
iets om beducht op te zijn. Hoe dat moet, is niet dui
delijk. Amnesty Nederland vindt het bij monde van
woordvoerder Emile Affolter te vroeg om zich uit te
spreken. Begrijpelijk, want het is nauwelijks ontgonnen
terrein. Wel zegt het de gang van zaken te zullen volgen.
Dirk van der Straaten, vorig jaar aangetreden als
directeur van het Movies that Matter Festival, zegt over
het coproductieverdrag geen uitgesproken standpunt
te hebben. “Wat wij wel ervaren is dat wij ieder jaar
een competitie organiseren voor films over mensen
rechtenverdedigers. Al deze mensenrechtenverde
digers zullen komend festival aanwezig zijn, met één
uitzondering: ‘hooligan sparrow’. Van deze Chinese
mensenrechtenactiviste is het paspoort ingenomen.
Dit is tekenend voor de precaire situatie waarin men
senrechtenverdedigers in China zich bevinden.”
5
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zijn vergeten over onszelf en onze omgeving,
doordat we beschaafd denken te zijn.
OMAR LARABI
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El abrazo de la serpiente | COLOMBIA, 2015 | REGIE
CIRO GUERRA | MET NILBIO TORRES, ANTONIO BOLIVAR,
JAN BIJVOET, BRIONNE DAVIS | 122 MINUTEN | DIST RI
BUTIE CONTACT FILM | TE ZIEN VANAF 31 MAART 

Belgica

EL ABRAZO DE LA SERPIENTE

El abrazo de la serpiente

De ziel van het oerwoud
Een sjamaan gidst een etnoloog en een
bioloog door het Amazonewoud, een
tocht die uitmondt in magisch-realisti
sche momenten. Na prijzen in Cannes en
op Sundance is Ciro Guerra’s wonderlijke
film nu voor een Oscar genomineerd.
De Colombiaanse regisseur Ciro Guerra ba
seerde zich voor El abrazo de la serpiente los
jes op de dagboeken van etnoloog Theodor
Koch-Grünberg en bioloog Richard Evans
Schultes. In de eerste helft van de vorige
eeuw gidste de sjamaan Karamakate de we
tenschappers door de ondoordringbare wil
dernis van het Amazonegebied, op zoek naar
yakruna, een mysterieuze plant waar een he
lende werking aan wordt toegeschreven –
een soort heilige graal.
In 1909 begeleidde Karamakate, gehuld in
verentooi, de doorgewinterde etnoloog
Koch-Grünberg (Jan Bijvoet) door de
Amazone. Die reis wordt afgewisseld met
een reis uit 1940, wanneer de medicijnman,
nu vertolkt door Antonio Bolivar, wordt ver
gezeld door de jeugdige bioloog Evans
Schultes. Uit de twee reizen blijkt de pijnlijke
kloof tussen de oude en de nieuwe wereld.
De twee vertolkers van de sjamaan zijn
gecast onder inwoners van het Amazone
gebied, waardoor het contrast tussen de
blanke acteurs en de non-professionele
acteurs nog groter wordt. De professionele
acteurs spelen een rol, zoals de wetenschap
pers dat ook deden. Maar de oorspronkelijke
bewoner is slechts zichzelf, onaangetast

KORT

door materialisme of hebzucht, maar net als
de sjamaan die ze vertolken wel bezorgd over
de grote veranderingen in hun leefgebied. Dit
wordt door Karakamate op ontroerende
wijze verwoord: ‘Laat ons lied niet wegge
vaagd worden.’
De zwart-witbeelden dragen bij aan die be
klemming: wit wordt het dubbelzinnige sym
bool voor ‘beschaving’. De inheemse kinderen
in hun witte tenues zijn gekerstend door een
priester. Hun ouders zijn ze kwijtgeraakt door
de slavernij in de rubberplantages. Het maag
delijk wit is bevuild.
Karamakate, gids én moreel kompas,
brengt ons dichter bij de natuur, bekeert ons,
als het ware. Het voelt als een soort tegengif
voor de rationaliteit van de wetenschap –
een van de pijlers van beschaving. KochGrünberg en Evans Schulte proberen de on
verklaarbaarheid van de natuur te verklaren.
Dat lukt ze niet, zo illustreren de wonder
schone beelden van de jaguar, de tapir en de
meanderende rivier, die samen met bezwe
rend gezang magisch-realistische momen
ten crëeren. Net als de nachtelijke scènes
waarin knisperende vlammen raadselachtige
silhouetten vormen. Als stil bewijs dat in het
oerwoud alles bezield is.
Die transformerende reis door het oer
woud doet onvermijdelijk denken aan Heart
of Darkness (1899) en Apocalypse Now (1979),
ook verhalen waarin de ratio de mens verlaat.
Toch verschilt Guerra’s invalshoek wezenlijk.
Karamakate kan je zien als een ironische alle
gorie: hij staat voor alles wat wij westerlingen

Alias Maria

José Luis Rugeles | In een wereld die zo radicaal
anders is dan de onze dat die net zo goed in een
ander sterrenstelsel had kunnen bestaan, sluipen kindsoldaten van de FARC door de Colombiaanse jungle. Alias Maria is geen actiethriller,
maar een film die z’n verhaal met beelden in
plaats van dialogen vertelt. Het verhaal van de
13-jarige Maria die net als de meeste meisjes
die als soldaat zijn geronseld door de mannen
misbruikt wordt. En dan wordt ze zwanger. 
TE ZIEN VANAF 3 MAART


The Divergent Series: Allegiant

ALIAS MARIA

Robert Schwentke | Beatrice Prior en Tobias
Eaton moeten de ommuurde wereld van Chicago achter zich laten. In de boze buitenwereld
moeten ze een oplossing vinden die voor vrede

De tol van
rock ’n roll
Dromen en idealen spatten hard uiteen
bij de twee broers die een rockcafé
runnen in Felix van Groeningens Belgica.
Het maakt de cocktail van seks, drugs en
rock ’n roll niet minder opwindend.
Zo heb je nog eens wat aan je ouders! Felix
van Groeningen liet zich voor Belgica door
hun leven inspireren. Zijn vader en moeder
waren hippies, die zoals het bloemenmensen
betaamde naar India reisden, in Frankrijk op
marktjes leren frutsels verkochten en op het
Belgische platteland in een commune woon
den. En natuurlijk geloofden ze in de vrije
liefde, wat hen uit elkaar dreef. Dit verleden
zit niet in Belgica, maar wel de tijd erna, toen
Felix’ vader met een zakenpartner in Gent
het succesvolle rockcafé Charlatan begon. In
Belgica heet het café Belgica en wordt het ge
rund door twee broers. Jo is de stabiele fac
tor, de getrouwde Frank is de wildebras op
zoek naar kicks. Spetterend schetst de film
het uitgroeien van het café van een bruine
kroeg naar een swingend rockcafé, waarvan
de deuren pas sluiten als het buiten licht is.
“Wij zijn de steen in de fucking vijver”, be
weert Frank niet ten onrechte. De extatische
sfeer met kolkende muziek van de Belgische
electro/rockband Soulwax, en voor de film in
elkaar getimmerde gelegenheidsformaties,
spat van het doek.
Van Groeningen is hier op zijn best. Ruiger
dan in The Broken Circle Breakdown, grootser
dan in De helaasheid der dingen. Belgica doet
denken aan Michael Winterbottoms onstui
mige 24 Hour Party People, over de rockclub
Haçienda in de jaren tachtig in Manchester,
IN MAART BIJ

waar Joy Division groot werd (en ten onder
ging). Net als die film trekt Belgica de kijker
mee in een draaikolk van seks, drugs en rock
’n’ roll. Ook gaat het net als in die film mis
door het witte poeder. Frank verdwijnt zo
vaak in de witte wolken, dat hij de bijnaam
Sneeuwwitje krijgt. Van innemende praatjes
maker verandert hij in een ongeleid snuivend,
zuipend en neukend projectiel. Jo ziet zijn
droom van een alternatief rockcafé uiteen
spatten in financiële schulden, politie-inval
len en benevelde bezoekers, die van planeet
aarde geen weet meer hebben.
Als de neergang in het café inzet, krijgt
Belgica Kaïn en Abel-achtige trekjes doordat
de broers steeds heftiger tegenover elkaar
komen te staan. Broederliefde onder druk is
een mooi klassiek thema, maar Van
Groeningen weet na het geweldige eerste uur
de opwinding niet vast te houden en vervalt
in een herhaling van zetten. Nog een keer
Frank die van de wereld is of de kluts kwijt is
(“Soms word je hier gewoon gek”), en weer
ruzie met Jo, bij wie de verwikkelingen met
zijn vriendin als een geforceerd plotlijntje
aanvoelen. Er staat gelukkig veel tegenover.
Heel veel. Met het verlies van onschuld is
Belgica een onvervalste Van Groeningenfilm.
Het drama eindigt met het melancholische
besef dat in onze overgereguleerde samenle
ving vrijgevochten cafés als Belgica niet
meer voorkomen. Dat is pas verontrustend,
want erger dan ontsporen is de onmogelijk
heid om te kunnen ontsporen.
JOS VAN DER BURG

Belgica
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BELGIË/FRANKRIJK, 2016 | REGIE FELIX VAN

GROENINGEN | 127 MINUTEN | MET STEF AERTS, TOM
VERMEIR | DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM | TE ZIEN
VANAF 10 MAART 

BELGICA

Belgica: DE FILMHALLEN AMSTERDAM, 3 MAART 20.45 UUR, NA

AFLOOP Q&A MET REGISSEUR FELIX VAN GROENINGEN | CINECENTER AMSTERDAM,
11 MAART 21 UUR, FK.LIVE INTRO I.H.K.V. CINEMORE | DOOR LAURA VAN ZUYLEN

kan zorgen in de enige stad die ze ooit gekend
hebben. Helaas worden ze ontvoerd door het
Bureau of Genetic Welfare.
TE ZIEN VANAF 9 MAART


Rokjesdag

Johan Nijenhuis | Veel blote benen en stomende
pannen in deze ensemblequeeste naar de ware
liefde. Daten is topsport dus als je geen uitblinker bent doe je dat het liefst in een team, zoals
in de kookworkshop voor singles Love Bites.
Workaholic Marijke (Lieke van Lexmond) en
beste vriendin Danielle (Birgit Schuurman)
besluiten tussen de bloem en de deegrollers op
jacht te gaan naar de man die aan alle punten
op de checklist voldoet. Is het de knappe student Rens (Manuel Broekman), de onhandige
dierenverzorger Edwin (Martijn Fischer) of de
charmante Jeffrey (Jim ‘what’s in a name’ Bak-

ROKJESDAG
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Préjudice

Het être fatal
van de familie
De Belgische regisseur Antoine Cuypers
imponeert met zijn aangrijpende debuut
en toont zich een scherp observator van
ongemakkelijke familieverhoudingen.
Cédric wil naar Oostenrijk. Hij bewaart een
landkaart op zijn kamer en luistert iedere dag
naar jodelmuziek. Hij kent de route, iedere
plaatsnaam, de prijs van elk toegangskaartje.
Het is een obsessie: de poster met de bergen
aan de muur is ‘zijn landschap’ en hij moet
en zal erheen.
Het is onzeker of Cédric ooit zal gaan. De
zware deur van zijn slaapkamer kan alleen
van buitenaf geopend worden en aan zijn bed
zijn dwangriemen bevestigd. Cédric, ge
speeld door de Belgische toneel- en filmac
teur Thomas Blanchard, is 32 en woont nog

altijd thuis. Hij is ‘anders’. Zijn vader (Arno
Hintjens) is geneigd te denken dat een va
kantie met zijn mentaal beschadigde zoon
hem goed zal doen, maar zijn moeder ziet
weinig in het Oostenrijk-plan. Tijdens een
veelzeggend moment worden ze in de tuin
overvallen door een regenbui. Iedereen
springt op om het eten en de borden naar
binnen te dragen. Alleen Cédric blijft zitten,
onbehulpzaam, in de regen, alleen in zijn ei
gen wereld.
Zijn zus Caroline en haar man zijn geko
men voor het familiediner, net als schoonzus
Cyrielle en haar zoontje Nathan. Broer
Laurent is onderweg. Caroline is zwanger,
maar het blije nieuws valt verkeerd bij
Cédric. Hij begrijpt het niet, is jaloers en zijn
ongepaste vragen en agressieve uitbarstin
gen verstoren alles. De frustratie, de mach
teloosheid en de pijn zijn groot, bij iedereen.
De precieze aard van Cédrics aandoening
wordt nooit uit de doeken gedaan. Préjudice
gaat niet over ziek of gezond, maar trekt die
scheidslijn juist in twijfel. Oordelen doen de
personages zelf al. Vader en moeder ruziën
over het Oostenrijk-idee. Caroline voelt zich
tekortgedaan. Cyrielle lijkt zich ongemakke

PRÉJUDICE

lijk te voelen bij de manier waarop de familie
Cédric behandelt, maar schrikt ook wanneer
haar kind alleen is met zijn onvoorspelbare
oom. En de ongelukkige Cédric schreeuwt
het uit.

Where To Invade Next

De valse retoriek van Michael Moore
Amerikanen zorgen goed voor zichzelf en
zijn nauwelijks solidair. Tot deze conclu
sie komt documentairemaker Michael
Moore wanneer hij zich verwondert over
Europese pronkjuwelen als het zorgsys
teem en arbeidersrechten. Dat al jaren
getornd wordt aan deze verworvenheden
laat hij opzettelijk buiten zijn betoog.
Er is van alles mis met de Verenigde Staten:
het financiële systeem deugt niet, de levens
stijl is ongezond en racisme tiert welig.
Moore werpt zich op als de redder. Met toe
stemming van het leger valt hij een tiental
Europese landen binnen. Niet om democra
tie te brengen of oliebronnen te beschermen,
maar om goede ideeën – zoals vakantieverlof
– terug te brengen naar Amerika. Het is een
geestige premisse, een mal waar de populis
tische herrieschopper zijn selectieve bood
schap in kan gieten. In het gebrek aan nuance
zit immers de kracht van Moore – wie te

genargumenten niet wil horen, kan ze ook
niet erkennen.
Moore gebruikt dezelfde demagogische
trucjes als zijn ideologische opponenten, zo
blijkt uit een fragment met de Texaanse gou
verneur Rick Perry. Texas propageert seksu
ele onthouding in plaats van seksuele voor
lichting – zoals Franse schoolkinderen dat
wel krijgen. De – statistisch bewezen – toe

WHERE TO INVADE NEXT

kum)? Iris (Toprak Yacilner) is net verloofd maar
zet haar huwelijk op het spel voor een laatste
flirt en hondenuitlaatster Stephanie zoekt een
man die niet gek wordt van haar hondenliefde.
Als beste vriendinnen Marijke en Danielle ruzie
krijgen, blijkt weer eens dat er spaanders vallen
TE ZIEN VANAF 10 MAART
waar gehakt wordt. 

name van soa’s die daardoor ontstaat, veran
dert niets aan Perry’s zienswijze. De feiten
doen er niet toe. Zo is ook Moore’s film een
aaneenschakeling van drogredenen, waarin
close-ups van schattige Europese kinderen
worden gebruikt als overredingsmiddel. Het
is een bij vlagen plichtmatige exercitie
waarin de huidige Europese problematiek –
inclusief de erosie van het sociale stelsel –
opzichtig wordt genegeerd. Het contrast
tussen progressief Europa en achterhaald
Amerika is bij Moore juist groter dan ooit, zo
blijkt uit een shot van een serene alpenweide
dat wordt afgewisseld met archiefbeelden
van Amerikaanse politieterreur.
Voor wie maakt Moore deze propagandis
tische boodschap? Conservatieven kijken
niet naar zijn films. Dus voor wie dan?
Amerika is er niet op vooruitgegaan sinds hij
in 1989 debuteerde met Roger & Me. Toch is
Moore optimistischer dan ooit – tegen het
einde presenteert hij zelfs een oplossing.

de film de gebruikelijke tropes weg (“dit valt
buiten jullie jurisdictie!”), te meer omdat Ejiofor
en Roberts de indruk wekken dat ze dertien jaar
niet geslapen hebben.  TE ZIEN VANAF 10 MAART

Secret in their Eyes

SECRET IN THEIR EYES

Billy Ray | Amerikaanse remake van de gelijknamige Argentijnse mysteriethriller uit 2009 met
Chiwetel Ejiofor, Julia Roberts en Nicole Kidman. Via een flashback wordt duidelijk dat een
klein team van rechercheurs er dertien jaar
geleden niet in slaagde de moordenaar van
Roberts’ dochter te vinden. Nu, zoals Ejiofors
personage het stelt, “is hij terug en deze keer
ontsnapt hij niet”. Makkelijk is dat niet, al tikt

Cuypers maakte vanaf 2009 een viertal
korte films en toont zich in zijn eerste volle
dige speelfilm een scherpe observator van
complexe familieverhoudingen. In inter
views citeert hij soms Honoré de Balzac die
schreef dat in iedere familie wel een ‘être fa
tal’ te vinden is, iemand die als een ziekte is
voor de anderen. Hoe houd je desondanks de
familie in stand? Préjudice is een knappe stu
die in ons vermogen tot begrijpen en verdra
gen.
Hoofdrolspeler Thomas Blanchard is erg
goed, Arno Hintjes, de vroegere zanger van
TC Matic, is ontroerend als zachtaardige va
der en Nathalie Baye (Une liaison pornographique) is een prachtig getormenteerde
moeder. “Je bent het centrum van een speci
ale aandacht en een overweldigende liefde”,
zegt ze tegen het einde van de film tegen haar
zoon – en daarna valt die deur achter hen in
het slot.
BAREND DE VOOGD

Préjudice
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BELGIË, 2015 | REGIE ANTOINE CUYPERS |

105 MINUTEN | MET THOMAS BLANCHARD, NATHALIE
BAYE | DISTRIBUTIE CINÉART | TE ZIEN VANAF 3 MAART


Bovendien is zijn oprechtheid verfrissend. In
een scène waarin Moore een gezonde lunch
nuttigt met Franse schoolkinderen, erkent
hij dat hij onderdeel is van het probleem: de
cola die logischerwijs ontbreekt, moet door
een crewlid elders speciaal voor Moore wor
den gekocht. Hij weet dat het drankje onge
zond is, maar hij kan niet zonder.
Moore’s retoriek typeert ongewild de
Amerikaanse onwetendheid over de rest van
de wereld. Die trouwens ook mooi geïllus
treerd wordt door de voortdurende verbijs
tering op Moore’s gezicht, bijvoorbeeld
wanneer de chef-kok van de Franse scholen
gemeenschap vertelt dat hij nog nooit een
hamburger heeft gegeten. Met diezelfde ver
bazing kijken de Franse schoolkinderen naar
een foto van een Amerikaanse lunch waarop
een ranzige maaltijd te zien is die Moore’s
Amerika treffend weerspiegelt: smakeloos,
vet en vervaardigd in een systeem dat ver
dacht veel op slavernij lijkt.
OMAR LARABI
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VERENIGDE STATEN, 2015 |

REGIE MICHAEL MOORE | 110 MINUTEN | DISTRIBUTIE
DUTCH FILMWORKS | TE ZIEN VANAF 24 MAART 

10 Cloverfield Lane

Dan Trachtenberg | Klinkt creepy. Een jonge
vrouw wordt wakker in de kelder van een man.
Hij zegt haar te hebben gered van een chemische aanslag waardoor buiten nauwelijks nog
leven mogelijk is. Maar dat kan iedereen wel
TE ZIEN VANAF 10 MAART
zeggen. 

Bang Gang (A Modern Love Story)

Eva Husson | Sensueel, erotisch en (soms)
intiem is Hussons gedurfde debuut over de
seksspelletjes van een stel jongeren op het
strand van het Franse Biarritz. Schatplichtig
aan Larry Clark, Xavier Dolan en Sofia Coppola,
maar ook volstrekt eigen, komt Hussons
camera soms zo dichtbij dat het ongemakkelijk
TE ZIEN VANAF 17 MAART
wordt. 
BANG GANG
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A Bigger Splash

Smeulend
vuur bij
zwembad
Deze remake van La piscine is een
psychologische thriller vol ideeën, leven
dige momenten en sterke acteerpresta
ties.
Zomer op Pantelleria. Popster Marianne
Lane en haar partner Paul De Smedt brengen
zonovergoten dagen door op het Italiaanse
eiland; loom hangend aan het zwembad of
aan zee. Dan belt platenproducent Harry
Hawkes, de ex van Marianne. Zij heeft net
een stemoperatie ondergaan, dus Paul neemt
het telefoontje aan. “Hij belt vanuit het
vliegtuig”, zegt hij. “Zegt dat ie een verras
sing voor ons heeft.” Precies op dat moment
trekt de schaduw van het landende vliegtuig
over het strand, als een dreigend voorteken.
Luca Guadagnino (Io sono l’amore, 2009)
heeft meer creatieve vondsten in deze broei
erige psychologische thriller: ongebruikelijk
gekadreerde shots, ouderwetse zooms,
abrupte overgangen, opvallende muziek. Dat
is een van de verdiensten van A Bigger
Splash, een film die verder vooral opvalt door
een fantastische cast bestaande uit onder
meer Matthias Schoenaerts, Tilda Swinton

en Ralph Fiennes.
Fiennes steelt de show als Harry Hawkes,
een enorme spraakwaterval die barst van de
energie. Koken, praten, zingen, dansen,
zwemmen, drinken, drugs, vrouwen… De
doorgesnoven producent, die een fraai ver
haal heeft over zijn belevenissen met The
Rolling Stones, is even tomeloos als grenze
loos. Paul ziet Mariannes ex liever meteen
vertrekken, maar zij nodigt Harry en zijn
dochter uit om te blijven. Tussen de perso
nages begint het al snel te smeulen. Het
vuurtje wordt verder aangeblazen door de
scirocco, de droge Afrikaanse wind die over
het vulkanische eiland blaast.
Dat vliegtuig in de openingsscène is trou
wens een mooie knipoog naar een piepklein
moment in La piscine, de Franse film waar
van A Bigger Splash de remake is. Het is
nacht in die scène en Alain Delon kijkt, druk
doende aan het zwembad, even gealarmeerd
omhoog wanneer hij het vliegtuig in de
nacht hoort overkomen. La piscine van
Jacques Deray verscheen in 1969. Delon en
Romy Schneider, voormalige geliefden, wa
ren op hun sensueelst in de film.
Guadagnino en scenarist David Kajganich
verplaatsten het verhaal van de swinging sixties naar het heden. Harry grijpt het leven
alsof de hoogtijdagen van de rock ’n roll
nooit zijn afgelopen, maar de wereld is in
middels conventioneler geworden, preutser.
Marianne en Paul verlangen naar rust en
geborgenheid. Het Stones-nummer An
Emotional Rescue speelt niet voor niets een
prominente rol op de soundtrack. De
scenariobewerking geeft het verhaal een in
teressant tweede conflict dat wat dieper gaat

A BIGGER SPLASH

dan seksuele jaloezie alleen. Ook de keuze,
een beslissing van Swinton zélf, om
Marianne met een stemprobleem op te zade
len is een goede. Eigenlijk kampen alle per
sonages in A Bigger Splash met falende com
municatie.
Op punten overtreft Guadagnino het ori
gineel met deze psychologische thriller vol
ideeën, levendige momenten en sterke ac
teerprestaties. Groot is dan ook de teleur
stelling wanneer hij de film in het laatste
halfuur bijna verprutst met een karikaturaal
klungelige Italiaanse politie-inspecteur –
een misdaad op zich.
BAREND DE VOOGD

A Bigger Splash

111231

ITALIË, 2015 | REGIE LUCA GUADA

GN INO | 120 MINUTEN | RALPH FIENNES, TILDA SWIN
TON MATTHIAS SCHOENAERTS | DISTRIBUTIE LUMIÈRE |
TE ZIEN VANAF 17 MAART 

Brooklyn

Kuis & keurig
Huh? Heeft de vrouwenemancipatie
nooit plaatsgevonden? De makers van
Brooklyn hebben hem in elk geval gemist.
In een keurig aangeharkt Brooklyn zien
we kuise jongedames nette jongemannen
ontmoeten. Punt.
Brooklyn zit vol elementen waar feministen
van zouden kunnen smullen. De Ierse Eillis
(Saoirse Ronan) laat alles achter om in haar
uppie naar Amerika te emigreren. Het zijn de
jaren vijftig en Eillis wordt omringd door
vrouwen. Om te beginnen twee zussen en
een moeder (geen vader), op haar bootreis
een helpende vriendin (geen jonkvrouw-
reddend prinsentype) en daarna een hospita
en vrouwelijke huisgenoten. Met de Bech
deltest – een maatstaf voor de representatie
van vrouwen in film – zit het wel snor, zou je
denken. Eillis is ondernemend, geliefd, ze
studeert en heeft een baan. En toch gaat alles
pas beter als ze de juiste man ontmoet.
Van alle kanten zijn de ogen op de Ierse re
gisseur John Crowley gericht. Eerder liet hij
een uitzonderlijke fijngevoeligheid zien in
zijn Boy A (2007), over een twintiger die na
een jarenlange gevangenisstraf moet re-in
tegreren. Crowley’s nieuwe film Brooklyn
sleept verschillende belangrijke nominaties
binnen, waaronder drie Oscars voor de beste
film, het beste bewerkte scenario en de beste
actrice. Ach. Laat actrice Saoirse Ronan die
prijs toch niet winnen voor een rol waarbij ze

The Forest

Concussion

THE FOREST

LAURA VAN ZUYLEN

Brooklyn

11111

IERLAND/GROOT-BRITTANNIË/CANADA,

2015 | REGIE JOHN CROWLEY| 111 MINUTEN | MET
SAOIRSE RONAN, HUGH GORMLEY | DISTRIBUTIE
WARNER BROS | TE ZIEN VANAF 17 MAART 

Risen

TE ZIEN VANAF 17 MAART

Peter Landesman | Will Smith speelt de Nigeriaans-Amerikaanse patholoog-anatoom Bennet
Omalu die in 2002 een autopsie uitvoerde op
het lichaam van een voormalige sportsster, die
na een periode van steeds grilliger en idioter
gedrag op z’n vijftigste plotseling dood neerviel.
Omalu onderzocht de hersenen van de gevallen
ster en ontdekte een progressieve hersenziekte,
CTE ofwel chronische traumatische encefalo
pathie. Drie letters die sindsdien onlosmakelijk
verbonden lijken met drie andere, N.F.L., de

in haar spel varieert tussen een huilbui en zo
nu en dan een bijdehand grapje. Zo vilein als
ze was als dertienjarig meisje in Atonement
(Joe Wright, 2007), zo spannend onaange
past als in Hanna of zo vreemd en ongrijp
baar als in The Grand Budapest Hotel: van
dat veelzijdige talent zien we hier weinig te
rug.
De film doet denken aan de als-je-maartrouwt-problematiek van Jane Austen. Maar
de reden dat boekverfilmingen als Pride and
Prejudice en Sense and Sensibility werken, is
dat ze aantonen dat er juist méér is dan al
leen het ontmoeten van een potentiële echt
genoot. Er zijn onderonsjes met zussen en
confrontaties met vreselijke moeders. Er
wordt gelogen en bedrogen. Bovendien zijn
er slechte kerels die je misleiden of verlaten
voor een ander. Het is steeds wachten op de
volgende intrige.
Zo niet in Brooklyn. Vrijwel iedereen is
vriendelijk en betrouwbaar. Na een uur krij
gen we eindelijk een beetje drama en dat
loopt met een sisser af. En ja, de kostuums
zijn schitterend. Ze maken een evolutie mee:
van sober dorps naar elegant stads. Ook de
nauwkeurigheid waarmee de omgeving is
vormgegeven, valt op. En tegelijk stoort die
zorgvuldigheid. Het Brooklyn van de jaren
vijftig is hier veel te braaf.
Op de achtergrond speelt een groter
thema voor Eillis. Ze heeft heimwee en moet
aarden op een nieuwe plek. Daarin had
Brooklyn op een hoger niveau iets kunnen
vertellen over emigratie. Maar uiteindelijk
heeft de film alleen maar interesse in de
hoofdpersoon als het gaat om haar relatie tot
mannen. Daar kun je nu echt niet meer mee
aankomen.

daar maximaal vijf patiënten gratis te helpen
om van geslacht te veranderen. Daniel Abda
volgt verschillende transgenders op weg naar
TE ZIEN VANAF 24 MAART
een nieuw leven. 

Jason Zada | Een Britse vrouw gaat in het
beruchte Japanse Zelfmoordbos op zoek naar
haar tweelingzus, maar wordt geconfronteerd
met bovennatuurlijke ellende.


BROOKLYN

CONCUSSION

Amerikaanse National Football League.


Transit Havana

TE ZIEN VANAF 17 MAART

Daniel Abma | Elk jaar vliegen twee plastisch
chirurgen vanuit Nederland naar Havana om

Kevin Reynolds | Amerikaans historisch drama
over de Romeinse centurion Clavius die van
Pontius Pilatus de opdracht krijgt om geruchten te onderzoeken over een Joodse verlosser
die al of niet uit zijn graf zou zijn opgestaan. En
of hij ook meteen het verdwenen lichaam wil
zoeken om een dreigende opstand in Jeruzalem
TE ZIEN VANAF 24 MAART
te voorkomen. 

Sisters

Jason Moore | Amy Poehler en Tina Fey spelen
twee zussen die voor de allerlaatste keer een
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Ik wil gelukkig zijn

Fien de la Mar
hypnotiseert
Geboren voor het podium was ze, Fien
de la Mar. Annette Apon reconstrueert
leven en werk van Nederlands eerste
echte toneeldiva – en haar magie werkt
nog steeds.
Ach, Fien. Fien de la Mar (1898-1965), ac
trice en zangeres. Een idool, een vedette, de
diva van het Amsterdamse toneel. Iedereen
kende haar, haar talent en veelzijdigheid
stonden buiten kijf, haar tragische onder
gang werd een toneellegende. Voor even.
Want wie zou nog weten wie ze was, als niet
een Amsterdams theater haar achternaam
droeg? En hoe reconstrueer je in een docu
mentaire zo’n bijna in het niets opgeloste re
putatie, die vooral op live prestaties op het
podium berustte?
Regisseur en scenarist Annette Apon kiest
in Ik wil gelukkig zijn voor een ernstige, bijna
mystieke aanpak: ze laat hedendaagse ac
teurs herinneringen van Fiens oud-collega’s
voorlezen en combineert die met foto’s, ar
chiefbeelden en fragmenten uit haar acht
filmrollen (1934-1940).
“Ze kon alles, maar ze wist niet hoe ze het
deed”, zegt collega Martie Verdenius, een van
de tijdgenoten wier citaten Jenny Pisuisse al
in 1982 optekende voor haar sprankelende
Fien-biografie (het boek zou een herdruk
verdienen). De filmfragmenten bevestigen
het: schijnbaar moeiteloos schakelt een klein
mensje met een groot hoofd en enorme, ex
pressieve ogen van diep-tragisch naar kol
deriek, van volksvrouw naar voorname
dame. Fien hypnotiseert, nog steeds. In de
zaal moet haar acteerstijl nog veel grootser
geweest zijn. Tegenspeler en oud-minnaar
Henk Rigters memoreert hoe ze “sentimen
ten met boeketten de zaal in gooide”. Haar
spel was ook voor haarzelf “een soort tove
narij”, zegt Verdenius: ze weigerde het te be
noemen, te analyseren of te doseren.
Om haar onderwerp verder te verlevendi
gen nodigde Apon actrice Johanna ter Steege
uit om in Fiens voetsporen te treden. De
beelden van Ter Steeges transformatie

IK WIL GELUKKIG ZIJN

(schmink, rok, schoenen, pruik) zijn wat saai
– “Ik lijk wel een pop”, zegt ze als ze klaar is,
waarna de echte Fien weer lonkend en
schmierend een paar collega’s van het doek
speelt. Uit alles blijkt dat de twee in speelstijl
en werkwijze weinig op elkaar lijken: Ter
Steeges voordracht van De opbouw, een lied
over gebombardeerd Rotterdam waarmee
Fien in 1940 diepe indruk maakte, is gela
den, vol verdriet, terwijl de tekst bij Fien
“een beetje los uit haar mond viel”, volgens
schrijfster Verdenius. Het publiek was
ademloos. Fien bleef echt, overal en altijd,
dat bewijst ook weer deze liefdevolle hom
mage.
SANDRA HEERMA VAN VOSS

Ik wil gelukkig zijn

11111

NEDERLAND, 2015 | REGIE

ANNETTE APON | MET JOHANNA TER STEEGE | 73

uit voor een post-WO II-strijdster.
Cameravrouw Caroline Campetier (Holy
Motors) maakt mooi gebruik van de habijten,
het koude licht dat door de ramen naar bin
nen valt en de warme gloed van de olielampen
– maar het verhaal wil maar niet echt boeien.
Regisseur Anne Fontaine (Coco avant
Chanel, Gemma Bovery) lijkt een botsing
voor ogen te hebben gestaan tussen
Mathildes links-materialistische wereld
beeld en de spiritualiteit van zuster Maria,
maar daarvan is eigenlijk nauwelijks sprake.
Het is eenrichtingsverkeer: Mathildes per
soonlijkheid en zelfs het trauma van de ver
krachte vrouwen moeten plaatsmaken voor
de gesprekken over het geloof. Fontaine
spendeerde ter voorbereiding enige tijd in
twee Benedictijnse kloosters en leerde dat
geloven een werkwoord is. “Weet je, het ge
loof”, legt Maria met haar mooie, serene ge
zicht uit, “in het begin ben je als een kind aan
je vaders hand, voel je je veilig. Dan komt het
moment (…) waarop je vader je loslaat.”
Was Les Innocentes maar wat minder vei
lig gebleven. Mathilde verandert de tragedie
uiteindelijk met een list in een katholiek
sprookje en Fontaine houdt de kijker braaf bij
het handje.
BAREND DE VOOGD

Les innocentes

112311

FRANKRIJK/POLEN, 2016 | REGIE

ANNE FONTAINE | 115 MINUTEN | MET LOU DE LAÂGE,
AGATA BUZEK | DISTRIBUTIE AMSTELFILM | TE ZIEN
VANAF 17 MAART 

MINUTEN | DISTRIBUTIE MOKUM | TE ZIEN VANAF 17
MAART 

Les innocentes

Koppige
strijdster
Een boeiend historisch personage en een
aangrijpende oorlogsgeschiedenis wer
den voor Les innocentes gladgestreken
tot nonnensprookje.
1945. De oorlog is afgelopen, maar laat nog
sporen na. Française Mathilde Beaulieu is ver
van huis, in Polen, waar ze voor het Rode
Kruis werkt. Rond het hospitaal zwerven

huisfeest geven voordat hun ouders het huis
verkopen. Dat kan alleen maar goed aflopen.


TE ZIEN VANAF 24 MAART

Batman vs. Superman: Dawn of Justice

Zack Snyder | Batman is bang dat Superman
ongestraft z’n gang kan gaan en besluit de vliegende kryptojunk zelf aan te pakken, terwijl de
wereld probeert te bepalen wat voor soort
superheld het nodig heeft. Lex ‘never a dull
moment’ Luther heeft ondertussen een nieuw
wapen ontwikkeld, de Doomsday, die vanzelfsprekend voor een enorm pot ellende kan zorgen. Het wordt tijd dat Superman en Batman
hun gesteggel achterwege laten en samen met
Wonder Woman, Metropolis redden.

RISEN

oorlogswezen. En de jonge non die haar op
een dag op komt halen, voert haar mee naar
een klooster dat nog natrilt van de afschu
welijke gebeurtenissen. Moeder-overste
probeert de schande te verbergen, maar zus
ter Maria smeekt om hulp: de ‘bevrijders’
van het Rode Leger lieten syfilis achter, en
zeven zwangere nonnen.
Les innocentes is gebaseerd op de oorlog
snotities van Madeleine Pauliac, een Franse
arts die in 1945 in Polen op een klooster
stuitte met vijftig verkrachte en vermoorde
vrouwen. Zoals Mathilde in Les innocentes
was Madeleine een communiste die in het
verzet had gezeten en meedeed aan de be
vrijding van Parijs en de campagnes in de
Elzas en de Vogezen. Anders dan in de film
stond Madeleine aan het hoofd van het
Franse Rode Kruis in Warschau. Anders dan
Mathilde, ook, verongelukte ze in 1946 tij
dens een van de ruim tweehonderd hulpmis
sies die ze in Polen leidde.
Een fascinerende en kennelijk ontzettend
moedige vrouw, maar het scenario van
Sabrina B. Karina en Alice Vial maakt haar
toch stukken minder interessant. Mathilde is
in de film duidelijk de mindere in rang ten op
zichte van haar geliefde, de sarcastische
Joodse arts Samuel Lehmann (Vincent
Macaigne, die uiteindelijk de interessantste
rol heeft). Haar communistische opvattingen
zijn samengevat tot een soort aantrekkelijke
koppigheid en actrice Lou de Laâge als
Mathilde ziet er steeds net iets te glamoureus

TE ZIEN VANAF 24 MAART

LES INNOCENTES

FREE IN DEED

Free in Deed

Jake Mahaffy | Een misdeelde zwarte kerkgemeenschap in het zuiden van de Verenigde Staten verwelkomt een nieuwe predikant, de
gebedsgenezer Abe. De introverte man ontwikkelt een band met de alleenstaande moeder
Selva (Edwina Findley) en haar gekwelde autistische zoon, voor wie medische zorg geen verlichting brengt. Alle goede bedoelingen ten
spijt, hebben Abe’s pogingen om de jongen te
helpen uiteindelijk een noodlottig gevolg.
TE ZIEN OP MOVIES THAT MATTER
EN IN FILMTHEATERS VANAF 31 MAART

RONALD ROVERS
@RONALDROVERS
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Agenda

Programmagegevens voor de Filmkrant van april moeten vóór
vrijdag 18 maart (schriftelijk of per e-mail agenda@filmkrant.
nl) bij de redactie zijn ingeleverd. De Filmkrant is niet verant
woordelijk voor onjuiste vermeldingen of programmawijzigin
gen. De volgende Filmkrant verschijnt op donderdag 31 maart.

Alkmaar

Amersfoort

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

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

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

Carol vr 11 mrt | The Kidnapping of
Michel Houellebecq wo 9 mrt | Rams
wo 23 mrt | Steve Jobs vr 18 mrt | Virgin Mountain vr 4 mrt

Almere
4 Het nieuwe filmhuis/De nieuwe

Premières en nieuwe films Alias María vanaf do 3 mrt | D’Ardennen vanaf do 17 mrt | Belgica vanaf
do 10 mrt | Brooklyn vanaf do 17 mrt |
De Helleveeg vanaf do 24 mrt | Land
of Mine (Under Sandet) vanaf do 31
mrt | Room vanaf do 3 mrt | Where to Invade Next vanaf do 24 mrt |
Nog te zien An | The Assassin | Hail,
Caesar! | Knielen op een bed violen
| The Lady in the Van | Louder than
Bombs | Spotlight | Film & Architectuur Maarten Van Severen: Addicted

to Every Possibility do 10 mrt, 19.30
| Movies that Matter Nice People ma
14 mrt, 19.30 | CineSingle A Bigger
Splash zo 20 mrt, 12.00 (voorpremière) | Gay & Lesbian Baby Steps ma
21 mrt, 10.00 | Filmcursus De loop
der dingen wo 16 (Alfred Hitchcock),
wo 23 (Tom Tykwer) en wo 30 mrt
(Gebr. Coen), 19.00 |
Cinemaandag Docu’s Speciale documentaries met special gasten

Amsterdam
4 Cinema De Balie
Kleine-Gartmanplantsoen 10 |
Informatie: 020-553 5151 | Reservering: 020-553 5100 | debalie.nl

Alias Maria vanaf do 3 mrt | The
Event vanaf do 10 mrt (di 15 mrt,
19:30, verdiepingsgesprek vooraf)
| Ik wil gelukkig zijn vanaf do 17 mrt
| Krigen vanaf do 24 mrt | De Missie vanaf do 3 mrt | Transit Havana
vanaf do 24 mrt | Film met Gesprek
The Event di 15 mrt, 19.30 | Le Gamin
au vélo di 8 mrt, 20.00 | De jeugd
van Ivan wo 23 mrt, 20.00 | De Missie: De brief za 5 mrt, 14.00 – 17.00
| Best of IDFA on Tour met At Home
in The World, Ninnoc, Sonita, Ukrainian Sheriffs za 19, 12.00 en 19.00 |
zo 20 mrt, 12.00 | Reggae Vibrations
Art Connect vr 25 mrt, 21.00 (vooraf de korte films Captain T&T en Pothound) | Fullscreen Videoclips + ge-

bibliotheek

In gevecht op het HAFF

The Big Short di 1 mrt, 19.30 | wo 2
mrt, 11.00 | The Danish Girl vr 4 en
di 8 mrt, 19.30 | wo 9 mrt, 11.00 | J.
Kessels za 12 mrt, 15.00 | De Kleine
Prins di 1 en do 3 mrt, 11.00 | Knielen
op een bed violen vr 25 en di 29 mrt,
19.30 | wo 30 mrt, 11.00 | The Lady in
the Van vr 11 en di 15 mrt, 19.30 | wo
16 mrt, 11.00 | Spotlight vr 18 en di 22
mrt, 19.30 | wo 23 mrt, 11.00

Er zijn filmfestivals zonder com
petities, maar het Holland Anima
tion Film Festival hoort daar niet
bij. Het festival, dat van 16 t/m 20
maart in het Louis Hartlooper
Complex wordt gehouden, barst
ook dit jaar weer uit zijn voegen
van de competitieprogramma’s.
Het meest prestigieuze is de negen
films tellende competitie voor lan
ge animatiefilms met films uit alle
windstreken. Natuurlijk ontbreekt
Japan niet, het animatieland bij
uitstek. Miss Hokusai (Keiichi
Hara) schetst een portret van de
dochter van de in 1849 overleden
legendarische Katsushika Hoku
sai, de Japanse tekenaar en schil
der die Monet inspireerde. Europa
is met vijf films de grootste leve
rancier. Cafard, het Eerste Wereld
oorlogdrama van Jan Bultheel, is
een van de Europese films die mee
dingen naar de prijs voor beste
lange animatiefilm. De Eerste
Wereldoorlog is ook het onder
werp van de Nieuw-Zeelandse film
25 April (Leanna Pooley), dat de
bloederige slag om Galipoli in 1915
vanuit het perspectief van zes sol

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

Almere Haven
4 Corrosia Theater, Expo & Film
Markt 43 | 036-521 5929 | corrosia.
nl

Fanfare vr 11 mrt, 20.00 | The Perks
of Being a Wallflower vr 4 mrt, 19.00
| You’re Not You vr 18 mrt, 20.00

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

Amy vr 25 mrt, 21.30 | ma 28 en wo
30 mrt, 20.30 | El Club vr 4 mrt,
19.30 | ma 7 en di 8 mrt, 20.30 | Elser
vr 11 mrt, 21.30 | za 12 en wo 16 mrt,
20.30 | di 15 mrt, 13.30 | Erbarme
dich do 24 en vr 25 mrt, 13.30 | za 26
mrt, 15.30 | A Family Affair vr 4 mrt,
21.30 | do 10 en zo 13 mrt, 20.30 | Janis: Little Girl Blue vr 25 mrt, 19.30 |
zo 27 en di 29 mrt, 20.30 | Mon Roi vr
18 mrt, 21.30 | za 19, zo 20 en wo 23
mrt, 20.30 | di 22 mrt, 13.30 | Out of
Nature vr 11 mrt, 19.30 | ma 14en di
15 mrt, 20.30 | Problemski Hotel do
31 mrt, 20.30 | Publieke Werken do 3
en za 5 mrt, 20.30 | zo 6 en wo 9 mrt,
20.00 | di 8 mrt, 13.30 | Steve Jobs
do 24 en za 26 mrt, 20.30 | di 29 mrt,
13.30 | Suffragette do 17, ma 21en di
22 mrt, 20.30 | vr 18 mrt, 19.30 | zo
20 mrt, 14.30

daten verbeeldt. Net als Cafard
haalt dit confronterende drama het
vooroordeel onderuit dat anima
tiefilms altijd leuk moeten zijn.
Curieus is het Amerikaanse Nuts!
(Penny Lane). De animatiedocu
mentaire gaat over een bizar me
disch experiment in het begin van
de twintigste eeuw waarin de
Amerikaanse arts John Romulus
Brinkley bij onvruchtbare mannen
geitentestikels implanteerde. Om
te weten of dat het gewenste resul
taat had, moet je de film zien. Het
festival omvat ook een competitie
voor korte films (53 films), een in
ternationale studentencompetitie
(73 films) en de internationale
competitie voor ‘juniorfilms’
(films voor kinderen ouder dan 8
jaar). Ook zijn er vijf Nederlandse
competitieprogramma’s: shorts,
educatief, commercials, leaders en
clips. In de categorie shorts is on
der meer Otto te zien, de nieuwe
film van Job, Joris & Marieke, die
vorig jaar met A Single Life geno
mineerd waren voor een Oscar.
HAFF.NL

sprek ma 28 mrt, 20.00
4 Filmhuis Cavia

Van Hallstraat 52-1 | 020-681 1419
| filmhuiscavia.nl

#contemporary Trouble Every Day
do 3 en vr 4 mrt, 20.30 | Holy Fuck
Film Festival Women On Top (divers)
za 5 mrt, 20.30 | #art ! Women Art
Revolution do 10 en vr 11 mrt, 20.30 |
#docu No Home Movie do 17 en vr 18
mrt, 20.30 | #classic Daughters of
the Dust do 24 en vr 25 mrt, 20.30 |
#VisualSunday Die Abenteuer des
Prinzen Achmed + La Coquille et le
Clergyman zo 27 mrt, 15.00
4 Cinecenter

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

Verwachte premières Belgica vanaf do 10 mrt | Brooklyn vanaf do 17
mrt | Room vanaf do 3 mrt | Tanna vanaf do 10 mrt | Where to Invade Next vanaf do 24 mrt | Nog te zien
The Danish Girl | Hail, Caesar! | Joy |
Knielen op een bed violen | Publieke
Werken | The Revenant | CineMore
Belgica vr 11 mrt, 21.00 (met vooraf
inleiding en na afloop gratis drankje) | Tanna zo 6 mrt, 16.15 (met vooraf inleiding en na afloop Q&A en gratis drankje)
4 Eye Filmmuseum
IJpromenade 1 | 020-589 1400 | eyefilm.nl | Raadpleeg de website voor
het complete programma
Premières Alias María vanaf do 3
mrt | Belgica vanaf do 3 mrt | Desde allá vanaf do 31 mrt | The Event
(Sobytie) vanaf do 10 mrt | Full Contact vanaf do 31 mrt | History’s Future vanaf do 24 mrt | Ik wil gelukkig zijn vanaf do 17 mrt | Mountains
May Depart vanaf do 24 mrt | Préjudice vanaf do 3 mrt | Tanna vanaf
do 10 mrt | Voorpremières Arabian
Nights: Volume 1: The Restless One,
Volume 2: The Desolate One en Volume 3: The Enchanted One za 12 en
zo 13 mrt | The Prosecutor the Defender the Father and His Son do 31
mrt | This is Film! (Collegereeks) Exposing Cinema: the exhibition Close-Up – A new Generation of Film
and Video Artists in the Netherlands do 3 mrt, 16.00-18.30 | Exposing the Film Apparatus: from Magic Lanterns to Smartphones do 10
mrt, 16.00-18.30 | Cinedans wo 16
t/m zo 20 mrt | Movies that Matter
wo 30 en do 31 mrt | Cinema Concert En rade zo 13 mrt, 16.00 | Intolerance: Love’s Struggle Throughout
the Ages zo 27 mrt, 16.00 | Cinema
Egzotik: Paranoia Night Seconds
+ Don’t Look Now vr 11 mrt, 19.30 |
EYE on Art iedere dinsdagavondaandacht voor film en beeldende kunst
| Film NL Het is een schone dag geweest za 26 mrt, 16.00 | The Royal
Opera House Live Cinema Boris Godoenov ma 21 mrt, 20.15
4 Het Ketelhuis

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

OTTO

menten en mooie woorden zo 6 mrt,
17.00 | Internationale Vrouwendag
Bang Gang, A Modern Love Story ma
8 mrt, 21.15 (Eénmalige vertoning)
| Psychoanalyse & Film Brokeback
Mountain wo 9 mrt, 20.00 | Roze
Filmdagen De 19e editie van het Amsterdam LGBTQ Film Festival do 10
t/m zo 20 mrt (zie ook rozefilmdagen.nl) | Amongst Friends De maandelijkse Sneak Preview met personal touch ma 21 mrt, 21.15 | Gay Film
Night Baby Steps di 22 mrt, 21.15 |
Deutsches Kino Das Zimmermädchen Lynn di 29 mrt, 19.30
4 Kriterion

Premières Belgica vanaf do 10 mrt
| Full Contact vanaf do 31 mrt | De
helleveeg vanaf do 24 mrt | History’s Future vanaf do 24 mrt | Land
of Mine vanaf do 31 mrt | De missie vanaf do 3 mrt | Transit Havana
vanaf do 24 mrt | Nog te zien Beyond Sleep | Knielen op een bed violen | Much Loved | Operatie Noordpool | Robinson Crusoe | Zootropolis
| Het Schimmenrijk Filmjournalist
Hans Beerekamp eert recent overleden filmpersoonlijkheden met frag-

Roetersstraat 170 | 020‑623 1709 |
kriterion.nl

Koole gebruikt alle
middelen — het af
wisselend grootse
en dan weer intie
me camerawerk
en het bijna tast
bare geluidsont
werp voorop — om
de kijker te laten
wegzakken in het
drijfzand van
Alfreds brein. De
fysieke moeras
sen zijn één ding;
uit het geestelijk
moeras waar
Alfred dwaalt is
het veel moeilijker
een uitweg vin
den.
11111

Joost Broeren over Beyond
Sleep in de Filmkrant

Verwachte films Anomalisa vanaf do 25 feb | Bang Gang (A Modern
Love Story) vanaf do 17 mrt | Experimenter vanaf do 31 mrt | Land of
Mine vanaf do 31 mrt | CinemAsia
Film Festival di 1 t/m zo 6 mrt | Movies that Matter Nice People wo 23
mrt, 19.30 | Moderne Klassiekers
elke ma, 22.00 | Sneak Preview elke
di, 22.00
4 Lab111

Arie Biemondstraat 111 | 020-616
9994 | info@lab111.nl | lab111.nl |
Raadpleeg de website voor het
actuele programma
4 The Movies
Haarlemmerdijk 161 | 020-638
6016 | themovies.nl | Raadpleeg de
website voor het actuele programma
4 Rialto
Ceintuurbaan 338 | 020‑676 8700 |
rialtofilm.nl

Premières El abrazo de la serpiente vanaf do 31 mrt | Alias María vanaf do 3 mrt | Arabian Nights (The
Restless One, The Desolate One en
The Enchanted One) vanaf do 17 mrt
(zo 20 mrt in zijn geheel te zien) | The
Event vanaf do 10 mrt | Mountains
May Depart vanaf do 24 mrt | Tanna
vanaf do 10 mrt | Podium Ik wil gelukkig zijn za 12 mrt, 16.00 (regisseur aanwezig) | Cracking the Frame
Feelings are Facts: the Life of Yvonne Rainer wo 16 mrt, 19.30 | Cinéma Arabe presenteert Fièvres za 19
mrt | CinemAsia A Copy of My Mind
vr 4 en za 5 mrt | Dream Land za 5 en
zo 6 mrt | Madonna vr 4 en zo 6 mrt
| Mountains May Depart wo 2 en zo
6 mrt | Mr. Six do 3 en zo 6 mrt | Office za 5 mrt | Swap wo 2 en za 5 mrt |
Zinnia Flower do 3 en za 5 mrt | Klassiekers Il Conformista di 1 en di 8
mrt | The Good, The Bad & the Ugly di
15, di 22 en di 29 mrt
4 Studio/K

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

Première Les innocentes vanaf do
17 mrt, 19.00 | Café Cineville: Charlie Kaufman Adaptation vr 11 mrt,
23.00 | Being John Malkovich vr 4
mrt, 23.00 | Eternal Sunshine of
the Spotless Mind vr 18 mrt, 23.00
| Synecdoche, New York vr 25 mrt,
23.00 | Klassieker Don’t Look Now
elk zo in mrt, 21.00 | Film & Filosofie
Fruit of Paradise wo 27 mrt, 21.00 |
La planète sauvage wo 16 mrt, 21.00
| A Zed and two Noughts wo 23 mrt,
21.00
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Charlie Kaufman

Ook het door Spike Jonze verfilm
de Being John Malkovich werd door
alle studio’s en producenten afge
wezen. Het is te danken aan Fran
cis Ford Coppola, die het script
doorschoof naar zijn schoonzoon
Spike Jonze, dat Kaufmans carriè
re van de grond kwam. De hippe
commercial- en videoclipregis
seur zag wel wat in het surrealisti
sche en absurdistische script en
maakte er in 1999 zijn speelfilmre
giedebuut mee. De film katapul
teerde Jonze en Kaufman de inter
nationale filmwereld in. Jonze ver
filmde met Adaptation (2002) nog
een script van Kaufman, maar
daarna was het gedaan met de sa
menwerking. Beiden schrijven en
regisseren vanaf die tijd hun eigen
werk.

Charlie’s Country wo 30 mrt | The
Dark Horse wo 2 mrt | Que hora sela
volta wo 16 mrt | Selma wo 23 mrt |
Timbuktu wo 9 mrt

Vanwege de uitbreng van Charlie
Kaufmans nieuwe film Anomalisa
presenteert Filmtheater De Uitkijk
de vier films die hem beroemd
maakten: Kaufmans doorbraak als
scenarist met Being John Malko
vich, gevolgd door de scripts van
Adaptation en Eternal Sunshine of
the Spotless Mind, waarna hij zijn
regiedebuut maakte met Syne
doche, New York. Laatstgenoemde
film werd door de legendarische
Amerikaanse filmcriticus Roger
Ebert uitgeroepen tot beste film
van het eerste decennium van de
eenentwintigste eeuw. In Holly
wood is Kaufman met zijn niet in
een hokje te stoppen films een vol
strekt buitenbeentje. Als deze
woorden niet zo hopeloos niets
zeggend zouden klinken, zouden
we zeggen dat zijn films over iden
titeit, zelftwijfel en vervreemding
gaan. Ook stralen Kaufmans films
een prettig gevoel voor absurdisti
sche humor uit. Filmkrantredac
teur Joost Broeren noemde vorige
maand als constante in Kaufmans
werk ‘het uitdiepen van de ogen
schijnlijk simpele dualiteit, die
toch de kern van ons mens-zijn
raakt. Hoe wij met zijn allen op
grofweg dezelfde manier, wanho
pig en tegen de klippen op probe

ren onafhankelijke individuen te
zijn. En hoe we daarbij de indivi
dualiteit van al die andere indivi
duen uit het oog verliezen, en de
neiging hebben ze te reduceren tot
een homogeen geheel, dat van de
Ander.’ Beginnende filmmakers
kunnen een voorbeeld nemen aan
Kaufmans originaliteit, maar ook
aan zijn doorzettingsvermogen. De
nu gelauwerde scenarist/regisseur
liep in het begin van zijn carrière
tegen tientallen gesloten deuren
aan. Zijn toneelstukken en film
scripts bleven in de jaren tachtig
overal op de plank liggen. Verder
dan het schrijven van afleveringen
voor tv-sitcoms kwam hij niet.

Apeldoorn

le Vrouwendag di 8 mrt, 19.15 (zie
t.z.t. op de website de filmtitel) | The
Dudes Abide: De films van Ethan en
Joel Coen The Big Lebowski ma 29
feb, 19.10 | No Country for Old Men
ma 14 mrt, 19.10 | O Brother Where Art Thou? ma 7 mrt, 19.10 | True
Grit ma 21 mrt, 19.10 | Cursus Boek
& Film Room ma 7 en di 8 mrt, 19.15
| Movies that Matter Nice People
wo 23 mrt, 19.00 | Oscar Nominated
Shorts: Animatie wo 30 mrt, 19.20
met: Bear Story | If I was God | The
Loniest Stoplight | Prologue | Sanjay’s Super Team | The Short Story of a Fox and a Mouse | We can’t
Live without Cosmos | World of Tomorrow

Nice People in
Movies that Matter on Tour

Assen

Als special preview van het Movies
That Matter Festival 2016, dat van

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

Anomalisa do 31 mrt | D´Ardennen
do 17 t/m do 31 mrt | The Assassin do
10 t/m wo 16 mrt | Beyond Sleep do
10 mrt t/m wo 23 mrt | Brooklyn do
17 t/m do 31 mrt | The Danish Girl di 1
t/m wo 9 mrt | Francofonia wo 2 mrt
| Hail Ceasar! di 1 t/m za 19 mrt | De
Helleveeg do 24 t/m do 31 mrt | Human ma 21 t/m zo 27 mrt | Janis: Little Girl Blue zo 6 mrt (éénmalige vertoning) | Knielen op een bed violen di
1 t/m wo 30 mrt | The Lady in the Van
di 1 en wo 2 mrt | Louder than Bombs
24 t/m 31 mrt | The Postman’s White Nights di 1 mrt | Room 3 t/m 29
mrt | Tales 3 t/m 9 mrt | Film Gemist
Carol ma 7 t/m ma 28 mrt | Movies
That Matter Nice People di 8 mrt
| Filmnacht met A Bigger Splash,
Brooklyn, Demolition, Land of Mine,
Trumbo za 12 mrt | Movies That Matter Festival Krigen vr 18 mrt (openingsfilm/éénmalig) | Ontbijt & Film
Beyond Sleep, Brooklyn of De Helleveeg zo 20 mrt | Filmkrant.Live
Beyond Sleep di 22 mrt | Boek & Film
De Helleveeg di 29 mrt

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

Premières El abrazo de la serpiente vanaf do 31 mrt | Alias Maria vanaf do 3 mrt | Brooklyn vanaf do 17
mrt | Les innocentes vanaf do 10
mrt | Land of Mine vanaf do 31 mrt
| Mountains May Depart vanaf do
24 mrt | Room vanaf do 3 mrt | Tanna vanaf do 10 mrt | Exhibition on
Screen Renoir: Revered and Reviled zo 20 mrt, 16.30 | Cracking the
Frame The Muses of Bashevis Singer wo 30 mrt, 19.15 | Internationa-

UITKIJK.NL

ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND

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

Premières Belgica vanaf do 10 mrt
| Brooklyn vanaf do 17 mrt | Daniele Gatti vanaf wo 30 mrt | Ik wil gelukkig zijn vanaf do 17 mrt | Land of
Mine (Under Sandet) vanaf do 31
mrt | Room vanaf do 3 mrt | Tanna vanaf do 10 mrt | Where to Invade Next vanaf do 24 mrt | Nog te
zien The Assassin | Knielen op een
bed violen | Spotlight | Cracking the
Frame The Muses of Bashevis Singer ma 28 mrt, 19.20 | Royal Opera House Live Boris Godunov ma 21
mrt, 20.15 | Film & Lezing Knielen op
een bed violen di 1 mrt, 19.20 | Boek
in Beeld ma 21 mrt, 19.30 (zie titel
tzt op website) | HAFF Highlights wo
30 mrt (met masterclass Hisko Hulsing) | Gay Film Night Baby Steps di
22 mrt, 19.20 | Ontbijtfilm zo 27 mrt,
10.45 | Exhibition on Screen Renoir:
Revered and Reviled di 15 mrt, 19.30
| Oscar Shorts Animatie ma 7 mrt,
19.15 | Fictie ma 7 mrt, 20.15 | Filmclub do 17, vr 18, wo 23, vr 25 en wo
30 mrt | Voorfilm maart The Date

Bussum

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

Carol ma 7 en di 8 mrt | El Club ma
28 en di 29 mrt | Inside Out ma 21 en
di 22 mrt | Our Little Sister ma 14 en
di 15 mrt

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

An (A Sweet Taste of Life) do 10 en
di 15 mrt | The Assassin do 24 en wo
30 mrt | Beyond Sleep zo 6 en za 19
mrt | The Big Short za 26, zo 27 en
di 29 mrt | El Botón de Nácar zo 6 en
ma 7 mrt | Carol za 5 mrt | Cemetery of Splendour do 17 en zo 20 mrt |
The Danish Girl zo 13 en za 19 mrt | A
Family Affair vr 11 mrt | Francofonia
zo 13 mrt | The Hateful Eight vr 4 en
za 12 mrt | Human zo 20 mrt | Knielen op een bed violen vr 25, zo 27 en
ma 28 mrt | The Lady in the Van vr
18, zo 20 en wo 23 mrt | Louder than
Bombs vr 11, ma 14 en wo 16 mrt |
Much Loved vr 18 en ma 21 mrt | Pu-

blieke Werken vr 4, zo 13 en di 22 mrt
| The Revenant vr 25, za 26, zo 27 en
do 31 mrt | Spotlight za 5, zo 6 en di 8
mrt | Tales do 3 en wo 9 mrt

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

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

An do 17 mrt, 19.00 | vr 18 mrt, 10.45
en 21.30 | do 24 mrt, 19.00 | vr 25
mrt, 21.30 | za 26 mrt, 16.00 en 21.30
| ook nog te zien in april | The Assassin do 24 mrt, 21.30 | za 26 mrt,
19.00 | ma 28 mrt, 20.30 | do 31 mrt,
21.30 | ook nog te zien in april | Beyond Sleep vr 4 mrt, 19.00 | za 5 mrt,
19.00 | zo 6 mrt, 16.00 | wo 9 mrt,
ADVERTORIAL

18 t/m 26 maart plaatsvindt in Den
Haag, toert in maart de komische
feelgood docu Nice People langs
vijftien steden door heel Neder
land. De film vertelt het verhaal
van het eerste Somalische ban
dy-team (een soort ijshockey) ter
wereld, bestaande uit Somalische
immigranten, wonend in het
‘vriendelijke’ Zweedse plaatsje
Börlange. Hoewel de jongens nooit
eerder op de schaatsen stonden,
willen ze meedoen aan de wereld

kampioenschappen bandy in
Siberië. Een idealistische lokale
zakenman bedacht het project in
een poging zijn ietwat xenofobe
Zweedse landgenoten op een leuke
manier kennis te laten maken met
de vele Somalische vluchtelingen
in zijn thuisstad. Samen met een
voormalig bandy-kampioen zet hij
zich in om de jongens klaar te sto
men voor de ultieme wedstrijd. De
film wordt vertoond in combinatie
met een inleiding of nagesprek.
WWW.MOVIESTHATMATTER.NL

The Assassin is
een ‘wuxia’ met
weinig gevechten,
een epos over de
wind die wacht en
toeslaat, en de ge
schiedenis in be
weging zet. Maar
het is vooral een
film die een vrou
welijke blik aan
neemt, en daar
mee ook een an
dere kijk geeft op
genre, loyaliteit,
macht en geschie
denis.
11111

Dana Linssen in de Filmkrant

20.30 | do 10 mrt, 19.00 | vr 11 mrt,
10.45 | za 12 mrt, 19.00 | The Big
Short vr 25 mrt, 10.45 en 21.15 | za
26 mrt, 15.45 | ma 28 mrt, 14.00 | wo
30 mrt, 20.00 | do 31 mrt, 21.15 | ook
nog te zien in april | The Danish Girl
wo 2 mrt, 20.30 | do 3 mrt, 21.30 | vr
4 mrt, 10.45 | za 5 mrt, 21.30 | ma 7
mrt, 14.00 | vr 11, 18.45 | wo 16 mrt,
14.30 | za 19 mrt, 21.15 | Elser vr 18
mrt, 19.00 | za 19 mrt, 18.45 | zo 20
mrt, 20.30 | di 22 mrt, 14.15 | do 24
mrt, 21.15 | vr 25 mrt, 11.00 en 18.45
| za 26 mrt, 21.15 | zo 27 mrt, 20.00
| wo 30 mrt, 14.45 | Erbarme dich
vr 25 mrt, 16.00 | za 26 mrt, 13.30 |
zo 27 mrt, 15.00 | ma 28 mrt, 20.00
| Francofonia di 1 mrt, 20.00 | The
Hateful Eight do 3 mrt, 21.15 | vr 4
mrt, 21.15 | za 5 mrt, 15.30 | zo 6 mrt,
20.00 | wo 9 mrt, 20.00 | vr 11 mrt,
15.15 | za 12 mrt, 21.30 | zo 13 mrt,
15.45 | di 15 mrt, 20.00 | za 19 mrt,
15.15 | zo 20 mrt, 15.15 | ma 21 mrt,
20.00 | Les innocentes do 31 mrt,
19.00 | ook nog te zien in april | Jheronimus Bosch – Touched by the Devil do 3 mrt, 19.00 | di 8 mrt, 20.00
| vr 11 mrt, 19.00 | wo 16 mrt, 20.30 |
Joy do 3 mrt, 18.45 | za 5 mrt, 18.45
| zo 6 mrt, 15.45 | ma 7 mrt, 20.00 |
wo 9 mrt, 14.30 | do 10 mrt, 21.30 | za
12 mrt, 18.45 | ma 14 mrt, 20.00 | wo
16 mrt, 20.00 | The Lady in the Van
vr 4 mrt, 18.45 | zo 6 mrt, 20.30 | vr
11 mrt, 11.00 | zo 13 mrt, 20.30 | vr 18
mrt, 18.45 | wo 23 mrt, 20.30 | Knielen op een bed violen do 17 mrt, 18.45
| vr 18 mrt, 11.00 en 21.15 | za 19 mrt,
15.45 | zo 20 mrt, 20.00 | di 22 mrt,
14.00 | wo 23 mrt, 14.30 | do 24 mrt,
18.45 | vr 25 mrt, 15.45 | za 26 mrt,
18.45 | zo 27 mrt, 20.30 | ma 28 mrt,
14.15 | wo 30 mrt, 14.30 en 20.30 | do
31 mrt, 18.45 | ook nog te zien in april
| Louder than Bombs vr 4 mrt, 21.30
| za 5 mrt, 16.00 en 21.15 | ma 7 mrt,
20.30 | za 12 mrt, 16.00 | zo 13 mrt,
16.00 | ma 14 mrt, 20.30 | Mediteranea do 10 mrt, 21.15 | vr 11 mrt, 21.15 |
za 12 mrt, 21.15 | do 17 mrt, 21.30 | za
19 mrt, 19.00 | di 22 mrt, 20.00 | De
Missie vr 25 mrt, 19.00 | di 29 mrt,
20.00 | Publieke Werken wo 2 mrt,
20.00 | Spotlight do 10 mrt, 18.45 |
vr 11 mrt, 15.45 en 21.30 | za 12 mrt,
15.45 | zo 13 mrt, 20.00 | do 17 mrt,
21.15 | vr 18 mrt, 15.45 | za 19 mrt,
21.30 | zo 20 mrt, 15.45 | ma 21 mrt,
20.30 | wo 23 mrt, 20.00 | Sneak
Preview Verrassende voorpremière
elke di, 20.50

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

Brasserie Valentijn di 1 mrt | The Danish Girl di 15 mrt | Joy do 24 mrt |
The Lady in the Van di 29 mrt | Publieke Werken di 8 mrt | Spotlight
di 22 mrt

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

NICE PEOPLE

D’Ardennen vanaf do 3 mrt | The Assassin vanaf do 10 mrt | Beyond
sleep vanaf do 3 mrt | Brooklyn vanaf do 17 mrt | Francofonia vanaf do 3
mrt | Hail, Caesar! vanaf do 3 mrt |
Louder than Bombs vanaf do 24 mrt
| Much Loved vanaf do 17 mrt | Der
Übersetzer vanaf do 17 mrt | Klassiekers Dust in the Wind ma 14 mrt |
Elementary School zo 28 mrt | Rus-
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Nog meer over film weten?
De Filmkrant komt live in de
filmtheaters bij u in de
buurt. Filmkrantmedewer
kers verzorgen elke maand
zogenaamde Intro’s bij spe
ciaal geselecteerde films en
daarnaast inleidingen, lezin
gen, Q&A’s en workshops bij
andere films uit het actuele
aanbod en filmprogramma’s.

BELGICA

4 Alkmaar | Filmtheater
 Surprise voorstelling 29 maart
| FK.Live Intro door André Waardenburg
4 Amsterdam | Cinecenter
 Belgica 11 maart 21 uur | FK.Live
Intro i.h.k.v. Cinemore door Laura van Zuylen
4 Amsterdam | De FilmHallen
 Belgica 3 maart 20.45 uur | Na
afloop Q&A met regisseur Felix van
Groeningen door Laura van Zuylen
4 Apeldoorn | Gigant
 Beyond Sleep 22 maart 20.15
uur | FK.Live Intro door Joost Broeren
4 Assen | De Nieuwe Kolk
International Filmfestival Assen
 Ixcanul 12 maart 13.45 uur |
FK.Live Intro door Gerlinda Heywegen
 Heart of a Dog 12 maart 15.45
uur | FK.Live Intro door Dana Linssen
 Evolution 12 maart 19.00 uur |
FK.Live Intro door Dana Linssen
 No Home Movie – Tribute Chantal Akerman 12 maart 19 uur |
FK.Live Intro door Gerlinda Heywegen
 An 12 maart 21.15 uur | FK.Live
Intro door Gerlinda Heywegen
 Jeanne Dielman – Tribute Chantal Akerman 13 maart 11 uur |
FK.Live Intro door Gerlinda Heywegen
 Our Little Sister 13 maart 15.30
uur | FK.Live Intro door Gerlinda
Heywegen
4 Delft | Lumen
 Francofonia 3 maart 19.30 uur
| FK.Live Intro door Gerlinda Heywegen
4 Haarlem | Filmschuur
 Room 5 maart 16.15 uur | FK.Live
Intro door Sasja Koetsier
 The Event 12 maart 17 uur |
FK.Live Intro door Jos van der Burg
 Mountains May Depart 26
maart 16.15 uur | FK.Live Intro door
Sasja Koetsier
4 Utrecht | ’t Hoogt
 Zoom in 15, 22 en 29 maart en
5 april | FK.Live Filmcursus door
Dana Linssen | Meer info, ook over
films op hoogt.nl

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

sian Ark ma 21 mrt | A Time to Live
and a Time to Die ma 7 mrt | Movies that Matter on Tour Nice people
do 10 mrt, 19.30 | Movies that Matter Festival Krigen vr 18 mrt | Best of
IDFA on Tour za 19 mrt, 12.00 | Deutsches Kino Das Zimmermädchen do
24 mrt, 19.30 | Paasbrunch + Film
Brooklyn zo 28 mrt

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

Premières Belgica vanaf do 10 mrt
| Tanna vanaf do 10 mrt | A Bigger
Splash vanaf do 17 mrt | Brooklyn
vanaf do 17 mrt | Les innocentes
vanaf do 17 mrt | Land of Mine (Under sandet) vanaf do 31 mrt | Room
vanaf do 3 mrt | Sneak Preview Verrassende voorpremière elke di, 21.15 |
Filmcursus Déja Vu do 3, do 17 en do
31 mrt mrt, 19.30 | Oscar Shorts Animatie zo 6 mrt, 14.30 | Live Action
zo 6 mrt, 16.15 | Filmcursus Cinema
Skandinavia Brødre do 10 mrt, 19.45
| A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence do 24 mrt., 19.45 |
Best of IDFA on Tour zo 13 mrt, 13.00
| Film & Psychiatrie El Club ma 14
mrt, 19.45 | Alledaagse Psychologie
in de film The Tribe ma 21 mrt, 19.30

Den Haag
4 Filmhuis Den Haag
Spui 191 | 070‑365 6030/345 9900
| Programma is onder voorbehoud,
raadpleeg ook de website | filmhuisdenhaag.nl
Premières El abrazo de la serpiente vanaf do 31 mrt | Alias Maria vanaf do 3 mrt | Bang gang, une histoire d’amour moderne vanaf do 17 mrt
| Belgica vanaf do 10 mrt | The event
vanaf do 10 mrt | Free in deed vanaf do 31 mrt | Full contact vanaf do
31 mrt | History’s future vanaf do 24
mrt | Ik wil gelukkig zijn vanaf do 24
mrt | Krigen vanaf do 24 mrt | Land
of mine vanaf do 31 mrt | De missie
vanaf do 3 mrt | Mountains may depart vanaf do 24 mrt | Préjudice vanaf do 3 mrt | Tanna vanaf do 10 mrt |
Ciné Premières Préjudice zo 6 mrt,
15.00 | Film & Debat The Paradise
Suite ma 14 mrt | Movies That Matter Festival vr 18 t/m za 26 mrt | BabyBios Tanna vr 18 mrt, 13.00 | Movies that Matter on Tour Nice People zo 27 mrt, 15.00 (met nagesprek) | Gay Film Night Baby Steps
ma 28 mrt, 19.30 | Amongst Friends
Sneak preview ma 28 mrt, 21.15 | Royal Opera House Boris Godoenov wo
30 mrt, 20.15
4 Nutshuis

Riviervismarkt 5 | 070-345 9090 |
nutshuis.nl

Enter the Dragon wo 2 mrt , 20.00 |
za 5 mrt, 13.00 | Hachi: A Dog’s Love
Story wo 9 mrt, 13.30 en 15.30 | za 12
mrt, 11.00 | Hero wo 30 mrt, 20.00
| The Killer wo 9 mrt, 20.00 | za 12
mrt, 13.00 | The Legend of Fong SaiYuk wo 16 mrt, 20.00 | za 19 mrt,
13.00 | Mustang ma 7 mrt, 20.00 |
Stand By Your President wo 23 mrt,
20.00 | za 26 mrt, 13.00 | Movies
that Matter Film Festival do 24 t/m
za 26 mrt
4 Pathé Buitenhof

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

The Big Short do 17 t/m ma 21 mrt |
The Danish Girl do 3 t/m ma 7 mrt |
Joy do 10 t/m ma 14 mrt | Spotlight
do 24 t/m ma 28 mrt | Documentairezondag A Family Affair zo 13 mrt

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

An vr 11 mrt, 14.00 en 19.30 | di 15
mrt, 14.30 en 20.30 | wo 16 mrt,
17.45 | Belgica do 10, zo 13, di 15, wo
16, do 17, zo 20 en di 22 mrt, 20.00 |
vr 11 en vr 18 mrt, 16.30 | vr 11 en za 12
mrt, 21.30 | ma 14 mrt, 20.30 | di 15
mrt, 14.00 | vr 18 en za 19 mrt, 21.45
| wo 23 mrt, 17.15 | Black vr 4 en za
5 mrt, 21.30 | zo 6 mrt, 20.30 | wo
9 mrt, 17.45 | Brooklyn do 17, zo 20,

di 22 en do 24 mrt, 20.30 | vr 18, za
19 en za 26 mrt, 19.00 | ma 21 mrt,
20.00 | di 22 mrt, 14.30 | wo 23 en
wo 30 mrt, 17.45 | vr 25 mrt, 16.45
en 21.30 | zo 27 mrt, 16.15 | di 29 mrt,
17.15 | De helleveeg do 24, zo 27, ma
28 en wo 30 mrt, 20.00 | vr 25 en di
29 mrt, 14.00 | vr 25 en za 26 mrt,
19.30 | di 29 mrt, 17.45 | Les innocentes vr 18 en di 22 mrt, 14.00 | vr 18 en
za 19 mrt, 19.30 | zo 20 mrt, 16.45 | di
22 mrt, 17.15 | wo 23 mrt, 20.00 | vr
25 mrt, 19.00 | za 26 mrt, 21.30 | Janis: Little Girl Blue vr 4 en zo 6 mrt,
16.45 | vr 4 en za 5 mrt, 21.45 | di 8
mrt, 14.30 en 20.00 | wo 9 mrt, 17.15
| vr 4/3 16.45 | zo 6/3 16.45 | Knielen op een bed violen do 3, ma 7 en
wo 9 mrt, 20.30 | vr 4 mrt, 16.30 | vr
4, za 5, vr 11 en za 12 mrt, 19.00 | zo 6
en zo 13 mrt, 16.15 | di 8, di 15 en wo
16 mrt, 17.15 | The Lady In The Van
vr 11, zo 13, vr 18 en zo 27 mrt, 16.45
| di 22 mrt, 17.45 | wo 23 mrt, 20.30
| vr 25 mrt, 16.30 | wo 30 mrt, 17.15 |
Room do 3, zo 6 en wo 9 mrt, 20.00
| vr 4, za 5 en za 12 mrt, 19.30 | di 8

Films die ertoe doen
Het Movies that Matter-festival
heeft met Dirk van der Straaten
een nieuwe directeur (zie film
krant.nl voor het interview) en dat
betekent een koerswijziging. Nog
steeds staat het festival, dat van 18
t/m 26 maart in Filmhuis Den
Haag wordt gehouden, in het teken
van mensenrechten, maar het
krijgt meer oog voor de cinemato
grafische kwaliteit van films. Op
het programma staan zeventig
speelfilms en documentaires. De
twee vaste programma’s A Matter
of ACT en Camera Justitia vormen
het hart van het festival. In A
Matter of ACT zijn tien films te
zien over mensenrechtenactivis
ten. In A Sinner in Mecca trekt de in
Amerika wonende gelovige mos
lim en openlijk homo Parvez
Sharma op haji (pelgrimstocht)
naar Mekka. De filmmaker neemt
een enorm risico, want in SaoediArabië kan homoseksualiteit be
straft worden met de doodstraf.
Hoe in Tsjetsjenië achter een faça
de van rust de angst regeert, is te
zien in Chechnya: War Without
Trace van de Franse filmmaker
Manon Loizeau. In Hooligan
Sparrow volgt de jonge Chinese
filmmaker Nanfu Wang met een
camera een groepje activisten dat
de straffeloosheid rond een seks
schandaal aan de kaak stelt.
Camera Justitia telt een kleine vijf
tien films, waaronder Krigen
(Tobias Lindholm), op 18 maart de
openingsfilm van het festival. De

Oscar-genomineerde speelfilm
gaat over een commandant die in
Afghanistan het verschil wil ma
ken. Maar als hij een bombarde
ment laat uitvoeren, krijgt zijn
missie een totaal andere wending.
De docuthriller 3 ½ Minutes, 10
Bullets (Marc Silver) reconstrueert
de moord op de zwarte Ameri
kaanse tiener Jordan Davis, die na
een ruzie over het volume van zijn
muziek werd doorgeschoten.
Camera Justitia bevat ook twee
Nederlandse films. In A Haunting
History volgen Ilse en Femke van
Velzen de in Engeland geschoolde
advocaat Anuol Deng na zijn te
rugkeer in Zuid-Soedan, waar hij
wil helpen bij de wederopbouw van
het land. Het wordt een moeilijke
en frustrerende onderneming. De
speelfilm The Prosecutor, the
Defender, the Father and his Son is
een door de Bulgaarse Iglikia
Triffonova geregisseerde Neder
landse coproductie. Het drama is
gebaseerd op een rechtszaak voor
het Joegoslaviëtribunaal in Den
Haag. Vanzelfsprekend biedt het
festival ook debatten, lezingen en
masterclasses. Zo presenteert op
23 maart de aanklager van het
Joegoslavië Tribunaal Sege Bram
mertz de Camera Justitia Master
class. Aan de hand van filmfrag
menten uit onder andere The
Prosecutor, the Defender, the Father
and His Son bespreekt Brammertz
zijn werk bij het tribunaal.
MOVIESTHATMATTER.NL

mrt, 14.00 | di 8 en di 15 mrt, 17.45 |
do 10, zo 13 en wo 16 mrt, 20.30 | vr
11 mrt, 14.15 en 21.45 | Where To Invade Next vr 25 mrt, 14.15 en 21.45 |
za 26 mrt, 21.45 | zo 27 en wo 30 mrt,
20.30 | di 29 mrt, 14.30 en 20.00 |
Klassieker Dust In The Wind ma 21
en ma 28 mrt, 20.30 | A Time To Live
And A The Time To Die ma 7 en ma
14, 20.00 |
Sneak Preview Verrassende voorpremière di 8 mrt, 20.30 | Horrornacht The Hallow za 12 mrt, 22.00
| Deventer Boekenweek Er ist wieder da vr 18 mrt, 14.15 en 21.30 | za
19 mrt, 21.30 | Boek & Film Das Wochenende zo 20 mrt, 16.15 (met inleiding) | Voorpremière Alliance Française Monsieur Chocolat zo
20 mrt, 11.00 | Gay Film Night Baby
Steps di 29 mrt, 20.30

Diemen

Knielen op een bed
violen ziet er visu
eel uitstekend uit,
maar is niet het
aangrijpende dra
ma geworden dat
het misschien had
kunnen zijn. Dat
ligt niet aan de ac
teurs, maar aan de
onbegrijpelijkheid
van Hans’ religi
euze sektarisme.
Waarom sluit hij
zich aan bij zelo
ten die zijn huwe
lijk en gezin de
vernieling in hel
pen?
11111

Jos van der Burg in de
Filmkrant

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

Hail, Caesar! do 24 mrt, 20.00 | di 29
mrt, 14.00 en 20.00 | Joy do 10 en di
15 mrt, 20.00 | The lady in the Van
do 17 mrt, 20.00 | zo 20 mrt, 11.00 |
The Revenant do 31 mrt, 20.00 | di 5
apr, 14.00 | Star Wars: Episode VII The Force Awakens do 3 mrt, 20.00 |
di 8 mrt, 14.00 en 20.00

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

Amy vr 11 mrt | Erbarme dich vr 25
mrt | Het lied van de zee za 12 mrt
| Mustang wo 30 mrt | A Pigeon sa
ton a Branch Reflecting on Existence zo 20 en wo 23 mrt | Possession
vr 18 mrt | Seymour: An Introduction
vr 4 mrt | Tous les chats sont gris zo
6 en wo 9 mrt | What We did on Our
Holiday zo 13 en wo 16 mrt

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

Beyond Sleep do 31 mrt, 20.30 |
The Danish Girl do 24 en za 26 mrt,
20.30 | di 29 mrt, 14.00 en 20.30 |
Elser vr 4 mrt, 20.30 | He Named Me
Malala di 8 mrt, 14.00 en 20.30 | The
Lady in the Van do 3, za 5, vr 11 en
ma 14 mrt, 20.30 | za 12 mrt, 15.00 |
Pawn Sacrifice do 10, za 12, di 15 en
ma 21 mrt, 20.30 | di 15 mrt, 14.00
| za 19 mrt, 15.00 | Problemski Hotel za 5 mrt, 15.00 | ma 7 mrt, 20.30
| Spotlight do 17, za 19, di 22, vr 25 en
ma 28 mrt, 20.30 | di 22 mrt, 14.00 |
za 26 mrt, 15.00

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

Drachten
4 Schouwburg De Lawei
Burgemeester Wuiteweg 24 | lawei.
nl /film | Reserveer via de website of
bel 0512 335 050

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

A SINNER IN MECCA

An wo 9 en wo 16 mrt | Beyond Sleep
do 24 t/m za 26 mrt | Francofonia wo
23 en wo 30 mrt | Les innocentes do
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Roze Filmdagen
Aandacht voor LGTBQ-films (Les
bian, Gay, Bisexual, Transgender,
Queer-films) is nog steeds nodig.
Er zijn in de reguliere bioscoop nu
en dan films met een LGBTQpersonage of -thema te zien, maar
dat is eerder uitzondering dan re
gel. De mainstream titels waarin
LGTBQ’ ers voorkomen worden
bovendien vaak genadeloos neer
gesabeld op social media omdat de
doelgroep niet goed wordt gere
presenteerd. De Roze Filmdagen,

Amsterdam LGBTQ Film Festival

presenteert van 10 tot en met 20
maart een recordaantal van 120
films uit 40 landen waarin de
‘community’ zich kan herkennen;
van romantische komedies tot
confronterende documentaires en
alles wat daartussenin zit. Het vie
ren van de (seksuele) diversiteit

ADVERTORIAL

staat voorop. Niet langer is seksue
le identiteit een overheersend pro
bleem, maar wel een belangrijk en
vormend onderdeel van een rijke
schakering aan menselijke emoties
en verhalen. De dominantie van
coming-out verhalen uit NoordAmerika en Europa is vervangen
door een breed scala van films uit
alle delen van de wereld, en de
hoofdrolspelers zijn zeer afwisse
lend in gender, leeftijd en sociale
klasse. Overigens is de cinemato
grafische kwaliteit van de festival
films dusdanig hoog dat ook de ci
nefiel die niet onder de LGBTQdoelgroep valt ook op de wenken
wordt bediend. Een goed voorbeeld
is Desde Allá (Lorenzo Vigas,
Venezuela/Mexico), winnaar van
de Gouden Leeuw van het festival
van Venetië. ROZEFILMDAGEN.NL

DESDE ALLÁ

31 mrt | Knielen op een bed violen do
17 en za 19 mrt | The Lady in the Van
do 3 t/m za 5 mrt | Spotlight do 10
t/m za 12 mrt

Eindhoven
4 Pathé Eindhoven
Dommelstraat 27 | 0900-1458 |
pathe.nl | Raadpleeg de website
voor het reguliere programma
4 Plaza Futura/Natlab
Kastanjelaan 500 | 040‑294 6848 |
natlab.nl | Raadpleeg de website
voor het volledige programma
Belgica do 10 mrt | A Bigger Splash
do 17 mrt | Experimenter do 31 mrt |
De Helleveeg do 24 mrt | Krigen do
24 mrt | Tanna do 3 mrt
4 Filmhuis De Zwarte Doos

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

Er ist wieder da ma 7 mrt, 19.30 | do
8 en wo 9 mrt, 20.00 | The Gift ma
21 t/m wo 23 mrt, 20.00 | Rams di
29 en wo 30 mrt, 20.00 | Son of Saul
ma 14 mrt, 19.30 | The Visit, An Alien
Encounter di 15 mrt, 19.30 | Lezing
De wetenschap achter Star Wars wo
16 mrt, 20.00

Emmen
4 Filmhuis Emmen
Westeinde 70 | 0591-668 250 |
filmhuisemmen.nl | Aanvang: ma,
20.15 en wo, 19.00
The Paradise Suite ma 7 en wo 9
mrt | The Postman’s White Nights
wo 2 mrt

tbeest.nl | Aanvang: 20.30

Carol di 1 en wo 2 mrt | The Danish
Girl do 31 mrt en vr 1 apr | Hail, Caesar! do 24, vr 25, di 29 en wo 30 mrt
| The Hateful Eight do 17, vr 18, di 22
en wo 23 mrt | Janis: Little Girl Blue
di 15 en wo 16 mrt | Joy vr 4, za 5, zo 8
en ma 9 mrt | The Lady in the Van do
10 en vr 11 mrt

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

An vr 11 mrt, 19.00 | zo 13, di 15, ma
21 en wo 23 mrt, 20.30 | za 19 mrt,
19.00 | Beyond Sleep (Nooit meer
slapen) do 3, ma 7, di 8 en wo 16 mrt,
20.30 | za 5 mrt, 19.00 | vr 11 mrt,
21.45 | zo 13 mrt, 11.00 | Carol di 1
mrt, 14.00 | wo 2 en zo 27 mrt, 20.30
| vr 4 mrt, 21.45 | zo 6 mrt, 16.00 | vr
11 mrt, 15.30 | Erbarme dich vr 18 en
vr 25 mrt, 19.00 | zo 20 mrt, 16.00 |
Human zo 20 mrt, 11.00 | di 22, za 26
en ma 28 mrt, 14.00 | James White
vr 18 en za 26 mrt, 21.45 | do 24, ma
28 en wo 30 mrt, 20.30 | Joy do 10
en di 22 mrt, 20.30 | za 12 mrt, 19.00
| zo 13 mrt, 16.00 | vr 18 mrt, 15.30 |
zo 27 mrt, 11.00 | di 29 mrt, 14.00 |
Knielen op een bed violen do 31 mrt,
20.30 | The Lady in the Van vr 4 mrt,
19.00 | zo 6 mrt, 20.30 | di 8 mrt,
14.00 | Louder than Bombs do 17, zo
20 en di 29 mrt, 20.30 | za 19 mrt,
21.45 | vr 25 mrt, 15.30 | za 26 mrt,
19.00 | zo 27 mrt, 16.00 | Spotlight
zo 6 mrt, 11.00 | wo 9 mrt, 20.30 |
za 12 mrt, 21.45 | di 15 mrt, 14.00 |
Youth (La giovenezza) di 1 en ma 14
mrt, 20.30 | vr 5 mrt, 15.30 | za 5 en
vr 25 mrt, 21.45

Enschede

Groningen

4 Concordia Film Theater

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

Expositie

Oude Markt 15 | 053-430 0999 |
concordia.nl

Belgica vanaf do 10 mrt | Brooklyn
vanaf do 17 mrt | Dust in the Wind
ma 14 mrt | He Named Me Malala
ma 7 mrt | Room vanaf do 3 mrt | A
Strange Love Affair With Ego ma
21 mrt (met inleiding) | OntbijtFilm
Brooklyn (voorpremière) zo 6 mrt

Goes
4 ’t Beest
Beestenmarkt 3 | 0113‑228 142 |

Holy Fuck!
Je zou het bijna vergeten in een tijd
waarin seks vooral in verband
wordt gebracht met misbruik,
mensenhandel en andere ellende:
er kan ook plezier aan beleefd wor
den. Het Holy Fuck Film Festival
vorig jaar in filmhuis Cavia was een
statement tegen het nieuwe auto
matisme om seks per definitie als
problematisch te zien. Het eroti
sche filmfestival was in de woor
den van de organisatoren ‘een uit
nodiging om onbeschaamd seksu
aliteit te bekijken, te bespreken en
te beleven’. Dat gebeurde met films,
workshops, lezingen en paneldis
cussies. Het Holy Fuck Film Festi
val keert dit jaar op 5 maart terug,
maar niet als meerdaags festival,
maar als thema-avond. Te zien is
een anderhalf uur durend pro
gramma van zes, door vrouwen ge

Belgica vanaf do 10 mrt | Brooklyn
vanaf do 17 mrt | The Event wo 16
mrt | Land of Mine vanaf do 31 mrt |
Mountains May Depart vanaf do 24
mrt | Room vanaf do 3 mrt |
Gay Film Night Baby Steps di 1 mrt
| Docs All You Need is Me wo 2 mrt |
Ik wil gelukkig zijn wo 23 mrt | The
Mission wo 9 mrt | Ciné-club Avril et
le monde truqué ma 21 mrt | Chorus
ma 7 mrt | Italiafilm Stecchino ma 14

maakte ‘seks-positieve’ films, dus
seksualiteit die nou eens niet door
de ogen van mannen wordt gezien.
De avond opent met het een half
uur durende Britse Interviews With
Feminist Porn Filmmakers (Lora
Hristova). Verder zijn te zien het
Nederlandse Lunch Break (Kalypso
en Kenni & The Destroyer), het

Heemskerk

mrt | CinemaDiner Jiro – Dreams of
Sushi di 22 mrt | Boek & Film Room
do 24 mrt
4 Pathé Groningen

4 Fh Heemskerk/Gebouw de Cirkel
Cirkel 1 | 0251‑214 720 | filmhuisheemskerk.nl | Aanvang: 20.00

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

Carol zo 6 mrt | Elser zo 20 mrt | Our
Little Sister zo 13 mrt

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

Der Bunker di 1 mrt | Ne me quitte
pas di 29 mrt | Movies that Matter
Nice People di 8 mrt | For the Love
of Celluloid After Life di 22 mrt | The
Invader di 15 mrt

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

Verwachte films Belgica vanaf do
10 mrt | Brooklyn vanaf do 17 mrt |
Room vanaf do 3 mrt |
Tanna vanaf do 10 mrt | Where to Invade Next vanaf do 24 mrt | Cracking the Frame The Muses of Bashevis Singer ma 7 mrt, 19.00 | Docu
The Event za 12 mrt, 17.00 | Klassieker A Time to Live, a Time to Die ma
14 mrt, 19.00 | Dust in the Wind ma
21 mrt, 19.00

Hardenberg
4 Filmhuis Hardenberg
Badhuisplein 3 | 0523-280 353 |
filmhuishardenberg.nl | Aanvang:
20.00
La isla minima di 8 en wo 9 mrt

Harderwijk
4 Filmhuis Harderwijk/
Catharinakapel

Klooster 1 | 0341-419 500 | filmhuisharderwijk.nl

Bridge of Spies za 27 en ma 29 feb,
20.15 | di 1 mrt, 14.00 | Er ist wieder
da za 12 en ma 14 mrt, 20.15 | Festen zo 28 feb, 20.15 | Mon roi za 26
mrt, 20.15 | di 29 mrt, 14.00 | Publieke werken za 19 en ma 21 mrt, 20.15 |
di 22 mrt, 14.00 | Son of Saul do 3, za
5 en zo 6 mrt, 20.15 | Suffragette ma
7 mrt, 20.15 | di 8 mrt 14.00

Duitse Coming Home (Francy
Fabritz), het Braziliaanse Popoxe
xeca (Ruth Steyer & Joanna Pap
pau), het Britse Blue Belle (Petra
Joy) en het Zweedse Strong Hands
(Julle Thelin). Na afloop is er een
Q&A met de makers van Lunch
Break, gevolgd door een feest.
FILMHUISCAVIA.NL

Ayouch kiest voor
een realistische
benadering die
nergens onnodig
sensationeel of
spectaculair is.
De seks is open
hartig en ont
nuchterend, maar
niet explicieter
dan nodig is. Dat
Ayouch daarvoor
toch een aan
klacht wegens het
maken van porno
grafie aan zijn
broek kreeg, zegt
meer over Marok
kaanse repressie
dan over de film.
11111

Leo Bankersen over Much
Loved in de Filmkrant

Carol vr 11 en za 12 mrt, 20.00 | zo 13
en ma 14 mrt, 14.00 | Les Cowboys
ma 14 mrt, 20.00 | Effi Briest do 17
mrt, 20.00 (met lezing) | Francofonia do 3 t/m za 5 mrt, 20.00 | Jauja
za 19 en ma 21 mrt, 20.00 | Journey
to the Shore zo 20 mrt, 14.00 (met
lezing) | Tout en Haut du Monde ma
28 mrt, 14.00 | Dutch Mountain Film
Festival Beyond Sleep wo 9 en do 10
mrt, 20.00 | The Great White Silence
zo 6 mrt, 15.30 (voorafgaand aan de
film Celine van den Boorn over de expostie, 14.00) | Kurai Kurai - Tales on
the Wind ma 7 mrt, 20.00 (regisseur
aanwezig) | Rams di 8 mrt, 20.00
| Speciaal Human do 24 t/m za 26
mrt, 20.00 (opbrengst voor Vluchtelingenwerk Nederland)

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

Corn Island do 3 en vr 4 mrt, 20.15
| Une enfance vr 18 en wo 23 mrt,
20.15 | Gone Girl do 24 en vr 25 mrt,
20.15 | Je suis mort, mais j’ai des
amis za 5, wo 9 en do 10 mrt, 20.15 |
Pawn Sacrifice vr 11 mrt, 16.00 | wo
16 en za 19 mrt, 20.15 | zo 20 mrt,
15.00 | Rams vr 11, za 12 en do 17 mrt,
20.15 | Spotlight za 26 en wo 30 mrt,
20.15 | Suffragette do 31 mrt, 20.15

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

Hoogeveen
4 Luxor-Theater
JT Hoogeveen, van Echtenplein |
0528-234 000 | filmhuishoogeveen.
nl | Aanvang: 20.15
The Farewell Party di 22 mrt | The
Intern di 8 en ma 14 mrt

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

Houten
COMING HOME

4 Film Aan de Slinger
De Slinger 40 | 030-635 1024 |
filmaandeslinger.nl | Aanvang:
20.30
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Korte Oscars
Als je dit leest, is het Oscarfeestje
achter de rug en zijn de winnaars
bekend. De nominatie vorig jaar
van A Single Life van de Neder
landse animatoren Job, Joris &
Marieke was een fijne stimulans
voor de aandacht van korte anima
tiefilms in ons land. Focus Film
theater in Arnhem blikt 30 maart
terug op de nominaties in deze ca
tegorie. Het vertoont de vijf geno
mineerde films plus drie niet-ge
nomineerde films. Het Chileense
Bear Story (Gabriel Osorio Vargas),
over een eenzame oude beer die
met hulp van een diorama (kijk
kast) zijn levensverhaal vertelt,
was een van de nominaties. In het
eveneens genomineerde Britse
Prologue (Richard Williams) gaan
de legers van Sparta en Athene el
kaar te lijf. In het Amerikaanse
Sanjay’s Super Team (Sanja Patel)
dagdroomt een jongetje bij het
verplicht mediteren met zijn vader
zich een superheldenleven. In het

Russische We Can’t Live Without
Cosmos (Konstantin Bronzin) trai
nen twee vrienden voor kosmo
naut, maar mag er maar een van
hen de ruimte in. In het Ameri
kaanse World of Tomorrow (Don
Hertzfeldt) maakt een meisje een
reis door de toekomst, waarin ze
zichzelf als oma tegenkomt. In het
niet-genomineerde Canadese If I
was God (Cordell Baker) blikt een
man terug op zijn kindertijd. In het

THE LONELIEST STOPLIGHT

4 Filmhuis/Cultureel Centrum ’t
Poelhuys

Vivaldistraat 4 | 0252‑213 458 |
filmhuis-lisse.nl | Aanvang: 20.30
Die laatste zomer di 15 mrt | A Perfect Day di 1 mrt | Suffragette di
15 mrt

Maastricht

Beyond Sleep vr 25 en za 26 mrt |
Carol vr 18 en za 19 mrt | Suffragette
vr 4 en za 5 mrt | Tous les chats sont
gris vr 11 en za 12 mrt

Middelburg

Leeuwarden

The Battle of Algiers vr 25 mrt, 21.30
| ma 28 mrt, 18.30 | The Danish Girl
do 3, wo 9 en zo 13 mrt, 20.00 | vr 4,
vr 11 en za 12 mrt, 19.00 | zo 6 mrt,
15.00 | wo 16 mrt, 14.00 | Elser vr 4
en zo 13 mrt, 15.00 | za 5 mrt, 19.00 |
zo 6 en do 10 mrt, 20.00 | ma 7 mrt,
18.30 | wo 9 mrt, 14.00 | za 21 mrt,
21.30 | La Famille Bélier zo 20 mrt,
13.15 | Janis: Little Girl Blue vr 4 en
za 5 mrt, 21.30 | di 8 mrt, 20.00 | Krigen vr 18 mrt, 19.00 | The Lady in the
Van do 17 mrt, 20.00 | vr 18 en zo 27
mrt, 15.00 | za 19, vr 25 en za 26 mrt,
19.00 | wo 23 en wo 30 mrt, 14.00 |
De Missie zo 20 en di 22 mrt, 20.00 |
Mon Roi zo 20 mrt, 15.30 | Out of Nature wo 2 mrt, 14.00 | Spotlight do
24, zo 27, wo 30 en do 31 mrt, 20.00
| za 26 mrt, 21.30 | vr 25 mrt, 15.00 |
Steve Jobs vr 18 en za 19 mrt, 21.30 |
ma 21 mrt, 18.30 | wo 23 mrt, 20.00
| A Strange Love Affair with Ego di 1
mrt, 20.00 | Tales vr 11 mrt, 15.00 en
21.30 | ma 14 mrt, 18.30 | Youth (La
Giovinezza) wo 2 mrt, 20.00 | Avond
van de Franse film: La loi du marché
wo 16 mrt, 20.00 | Movies that Matter Nice People di 29 mrt, 20.00 |
Open Doek za 12 mrt, 15.00

4 Filmtheater/Agora
Agorabaan 12 | 0320-239 239 |
agora-lelystad.nl | Aanvang: 20.15

Burnt di 29 mrt | Er ist wieder da di 8
mrt | A Family Affair di 1 mrt | Pawn
Sacrifice di 15 mrt | Steve Jobs di 22

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

La famille Bélier ma 21 en di 22 mrt
| Internationale Vrouwendag Still
Alice di 8 mrt

The Assassin vr 11 en zo 13 mrt |
The Danish Girl vanaf do 3 mrt | Elser vanaf do 3 mrt | Human zo 6 mrt,
13.00 | Janis: Little Girl Blue vanaf
do 10 mrt | The Lady in the Van vanaf
do 17 mrt | Out of Nature vanaf do 3
mrt | The Revenant vanaf do 24 mrt |
Spotlight vanaf do 17 mrt | Suffragette vanaf do 3 mrt | Valley of Love
vanaf do 17 mrt

Oirschot
4 Filmclub/Rabotheater De Enck
De Loop 67 | 0499-572 691 | deenck.
nl | Ida di 22 mrt

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

4 Lumière
Bogaardenstraat 40b | 043‑321
4080 | lumiere.nl | Raadpleeg de
website voor het actuele programma

Lelystad

4 ECI Cultuurfabriek
ECI 13 | 0475-317 171 | ecicultuurfabriek.nl

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

Oss

Kampen

Nieuwe films Belgica vanaf do 10
mrt | Francofonia vanaf do 3 mrt
| Les innocentes vanaf do 17 mrt |
Land of Mine vanaf do 31 mrt | Room
vanaf do 24 mrt | Nog te zien Beyond
Sleep | Cemetery of Splendour | The
Lady in the Van | Louder than Bombs
| Operatie Noordpool | Problemski
Hotel | Spotlight | Tales | Internationale Vrouwendag Mustang di 8 mrt

Roermond

4 Lux
Mariënburg 38-39 | 024-381 6859 |
lux-nijmegen.nl | Raadpleeg de site
voor het actuele programma

4 Filmhuis/Stadstheater De Bond
Molenstraat 25 | 0541-511 094 |
filmhuisoldenzaal.nl | Raadpleeg de
site voor het actuele programma

Lisse

4 Slieker Film
Wilhelminaplein 92 | Reserveringen
058‑205 0320 (tijdens kassa-uren)
| sliekerfilm.nl |

FOCUSARNHEM.NL

Nijmegen

Oldenzaal

The Big Short do 24 en di 29 mrt |
The Danish Girl do 10 en vr 11 mrt |
The Hateful Eight di 15 mrt | Janis:
Little Girl Blue di 8 mrt | Jheronimus
Bosch – Geraakt door de duivel do
3 mrt | Joy do 17 en vr 18 mrt | Out of
Nature di 22 mrt | Klassieker I Vinti zo 20 mrt, 13.30 | Publieksopening
nieuwe zaal I nostri ragazzi za 5 mrt
(voorafgaand mogelijkheid tot dineren in de foyer)

4 Filmhuis
Burgwal 84 | Reserveren via website
| filmhuiskampen.nl | Aanvang:
20.30, zondagfilm: 16.00

Franse The Short Story of a Fox and
a Mouse (Camille Chaix e.a.) jaagt
een vos achter een muis aan, wat
niet eindigt in een bloedbad, maar
in dikke vriendschap. En in het
Amerikaanse The Loneliest Stop
light (Bill Plympton) krijgt een
stoplicht, dat op een landweggetje
nooit iets te doen heeft, het plotse
ling druk als auto’s door een file op
de snelweg omrijden.

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

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

Les garçons et guillaume à table! do
31 mrt | Loin des hommes do 3 mrt
| De ontsnapping wo 9 mrt | Samba
do 10 mrt | Tokyo Story do 17 mrt

Neerijnen
4 Stroomhuis Neerijnen
Van Pallandtweg 1 | 06-1347 3992 |
stroomhuisneerijnen.nl | Aanvang:
19.30 | Bij alle films is een toelichting
Allemaal Film do 31 mrt | Der Himmel über Berlin do 17 mrt | Return to
Homs do 10 mrt | Speciaal Voorafgaand aan de film Return to Homs is
een authentiek Syrisch etentje, verzorgd door vluchtelingen uit Syrië,
aanvang etentje 18.00 uur. Deelname aan film + etentje is 25 euro en
de opbrengst van deze avond is voor
de betreffende vluchtelingen.

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

The Lady in the Van di 8 mrt | Our
Little Sister di 1 mrt | The Revenant
di 22 mrt | Spotlight di 15 mrt

Carol zo 27 t/m di 29 mrt, 20.30 | El
Club zo 6 t/m di 8 mrt, 20.30 | Corn
Island zo 13 t/m di 15 mrt, 20.30 |
Jheronimus Bosch – Touched by the
Devil za 5 mrt, 20.30 | Rams zo 20
t/m di 22 mrt, 20.30 | Steve Jobs vr
25 mrt, 20.30

Oudenbosch
4 Filmtheater Fanfare
Utopiazaal (Markland College) |
Pagnevaartweg 7 | 0165‑314 503 |
filmtheaterfanfare.nl | Aanvang:
20.15

An do 10 mrt, 20.15 | Much Loved do
31 mrt, 20.15 | Rams do 3 mrt, 20.15
| The Revenant do 24 mrt, 20.15 |
Spotlight do 17, 20.15 | Ventoux ma 7
mrt, 19.30 | Special Fanfare 10 jaar met spreekstalmeester Rene Mioch
zo 13 mrt, 13.00

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

Carol di 1 mrt, 13.30 en 20.30 |
Chorus vr 25 mrt, 20.30 | The Danish Girl za 12 mrt, 20.30 | di 15 mrt,
13.30 en 20.30 | Er ist wieder da di
8 mrt, 20.30 | Joy za 26 mrt, 20.30
| di 29 mrt, 13.30 en 20.30 | Nuttig
landschap vr 4 mrt, 20.30 | Our Little Sister vr 18 mrt, 20.30 | Rams vr 11
mrt, 20.30 | The Revenant za 19 en di
22 mrt, 20.30

Rialto in maart
Rialto Podium

Docupodium: Ik wil gelukkig zijn |

Zaterdag 12 maart om 16.00 uur |
Portret van de grootste vooroor
logse actrice van Nederland: Fien
de la Mar. Aan de hand van rijk ar
chiefmateriaal wordt het leven ge
schetst van een diva die alles kon,
maar haar talent vergooide. Regis
seur Annette Apon is bij de voor
stelling aanwezig en wordt na af
loop geïnterviewd door Hanneke
Groenteman.

ADVERTORIAL
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Dana Linssen in de Filmkrant

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

Schagen
4 Fth De Luxe/Scagon Theater
Torenstraat 1B (Cultuurhuis M18) |
0224-213 162 | filmtheaterdeluxe.nl
| Aanvang: di, do, vr en za, 20.00/
zo, 15.00
Carol do 10 en vr 11 mrt | Elser do 17
mrt | Der Himmel über Berlin do 18
mrt | Janis: Little Girl Blue zo 27 mrt
| Mustang di 8 mrt | Our Little Sister
vr 4 mrt | Que horas ela volta? do 24
t/m za 26 mrt | Son of Saul do 3 mrt

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

In de jaren 60 richtte zij het Judson
Dance Theater op, een dansgroep
die de dans fundamenteel veran
derde door alledaagse bewegingen
als lopen en rennen te introduce
ren. In de jaren 70 richtte zij haar
aandacht op film, wat leidde tot
opzienbarend werk over het
vrouw-zijn, lesbische seksualiteit
en haar gevecht met borstkanker.
RIALTOFILM.NL

Cracking the Frame: Feelings Are
Facts: The Life of Yvonne Rainer |

Woensdag 16 maart om 19.30 uur |
Jack Walsh schetst een intrigerend
portret van de Amerikaanse avant-
gardekunstenaar Yvonne Reiner.

Er zijn veel beel
den in Cemetery of
Splendour die je
na afloop van de
film in je ogen zou
willen bewaren.
Zachtjes je oog
leden er overheen
sluiten, ze koes
teren in je traan
vocht. Omdat hun
stille onnadrukke
lijke schoonheid
ontroert.

Premières Belgica vanaf do 10 mrt
| Brooklyn vanaf do 27 mrt | Les innocents vanaf do 17 mrt | Mountains
May Depart vanaf do 24 mrt | Prejudice vanaf do 3 mrt | Room vanaf do
3 mrt | Tanna vanaf do 10 mrt | Where to invade Next vanaf do 24 mrt |
Rotterdamse Filmclub Afwisselend
filmprogramma met voorpremières en actuele films vr 4 mrt | Best of
IDFA on Tour za 5 mrt metAt Home
in the World (12.18) | Ninnoc (12.00)
| Sonita (15.45) | Ukrainian Sheriffs
(14.00) | Film & Ontbijt zo 6 mrt met
10.00 ontbijt en 11.30 film | Sneak
Preview Verrassende voorpremière elke ma, 21.30 | Rotterdams Open
Doek Presentatie van Rotterdams
filmtalent di 8 mrt, 20.00 |
Cracking the Frame Nan Goldin wo
23 mrt, 19.30 (film is zonder ondertiteling)
4 Pathé De Kuip

FEELINGS ARE FACTS

Beyond Sleep do 31 mrt, 20.30 | David Bowie is zo 13 en wo 16 mrt, 15.00
| Erbarme dich vr 4 mrt, 20.30 | zo 6
en wo 9 mrt, 15.00 | The Danish Girl
do 3, za 5 en di 8 mrt, 20.30 | The
Hateful Eight vr 4, za 5, do 10 en za
12 mrt, 21.00 | Janis: Little Girl Blue
do 24 t/m za 26 mrt, 20.30 | wo 30
mrt, 15.00 | Joy do 17 mrt, 20.30 | vr
18, za 19, vr 25 en za 26 mrt, 21.00 |
wo 23 mrt, 15.00 | Problemski Hotel do 10 t/m za 12 mrt, 20.30 | Le
Tout Nouveau Testament vr 18 mrt,
20.30 | A Walk in the Woods za 19
mrt, 20.30 | Lions benefiet Shaun
het Schaap zo 20 mrt, 11.00 | Le
tout nouveau testament zo 20 mrt,
13.00 | A Walk in the Woods zo 20
mrt, 16.00
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Schijndel

Soest

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

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

Masaan di 1 mrt
4 Het Gasthuis

Lidwinahof 70

Themafilm: Muziek moet je voelen di 8 mrt, 20.00 | Wereldcinema:
Turkije di 15 mrt, 20.00 | Themafilm:
Geheim in huwelijk di 22 mrt, 20.00
| Culturele filmavond “De Wereld
woont in Schijndel” di 29 mrt, 20.00

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

Copying Beethoven ma 21 mrt | The
Danish Girl vr 18 t/m zo 20 mrt | David Bowie Is zo 6 en ma 7 mrt | Glassland vr 4 en za 5 mrt | The Lady in
the Van zo 13 en ma 14 mrt | Out of
Nature zo 27 en ma 28 mrt | Problemski Hotel vr 25 en za 26 mrt |
Suffragette vr 11 en za 12 mrt | Matineevoorstelling The Lady in the Van
ma 14 mrt, 15.00

De bergen in!
Nederland heeft geen bergen, dus
is het behelpen met bergsporten,
maar een Dutch Mountain Film
Festival kan natuurlijk wel. Waar
kan dat beter dan in Limburg, dat
met heuvels de suggestie wekt dat
bergen niet ver weg zijn? Het festi
val vindt plaats van 6 t/m 13 maart
op een groot aantal locaties in
meerdere steden en dorpen. In
Heerlen zijn dat er vier: Filmhuis
De Spiegel, Kunstmoes, Schijnck
en De Nieuwe Nor. In Kerkrade
strijkt het festival neer in Colum
bus/Cube/Continium. In Vijlen
doet Cuba Libre mee, in Schim
mert de Watertoren en in Camerig
Buitenlust. Omdat bergen zich
niets van grenzen aantrekken,
vindt het festival ook over de grens
in de Apollo Kino in Aken plaats.
Op het programma staan meer dan
veertig films. Wie een rode draad
zoekt komt uit bij de oogverblin
dend fraaie landschappen en de
grenzen van het menselijk uithou
dingsvermogen. Een kleine greep.
In Altai – An Unexpected Fortune
(Johannes Hoffman) reizen vijf
skiërs naar het ongerepte
Russische Altajgebergte. Het le
vert hen een andere ervaring op
dan in de rij staan voor een skiflift.
Polarnik/The Polarman (Pavol
Barabáš) portretteert een man die

Assen gaat gewoon door

Bridge of Spies ma 7 en wo 9 mrt,
20.15 | Carol ma 14 en wo 16 mrt,
20.15 | Janis: Little Girl Blue wo 30
mrt, 20.15 | Mon Roi wo 2 mrt, 20.15
| Plastic in My Water zo 6 mrt, 19.45
| Tales ma 21 en wo 23, 20.15 | Youth
zo 20 mrt, 20.15

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

45 Years di 1 mrt | Felix & Meira wo
8 mrt | The Lesson di 22 mrt | A Perfect Day wo 15 mrt | Slow West di
29 mrt

Tiel
4 Filmtheater Agnietenhof
St. Agnietenstraat 2 | 0344-673
500 | agnietenhof.nl | Raadpleeg de
website voor actuele informatie
Beyond Sleep di 22 en wo 23 mrt,
20.30 | The Danish Girl di 1 mrt,

in zijn eentje probeert te overleven
in het onherbergzame poolland
schap. K2 and the Invisible Foot
man (Lara Lee) brengt een hom
mage aan de Pakistaanse dragers
en Nepalese sherpa’s die het mo
gelijk maken dat bergbeklimmers
de hoogste toppen kunnen berei
ken. Ook in westerns spelen bergen
vaak een rol, zoals in Slow West
(John MacLean), waarin een man
met hulp van een premiejager op
zoek gaat naar zijn verdwenen ge
liefde. De film won de Grote Jury
prijs op het Sundance Filmfestival.
Dat het festival het onderwerp
bergen ruim opvat, blijkt uit eerder
in Nederland vertoonde films, die
zich niet tussen de bergen, maar in
een bergachtige omgeving afspe
len: Theeb (Naji Abu Nowar), The
Other Final (Johan Kramer), Rams
(Grimur Hakonarson), Kurai,
Kurai – Tales on the Wind (Marjo
leine Boonstra) en Beyond Sleep
(Boudewijn Koole). Wie een echte
heldenfilm wil zien, moet De vergeten held – Sjef van Dongen (Frans
Mouws) niet overslaan. De film
gaat over de Nederlander Sjef van
Dongen, die in 1928 betrokken was
bij de reddingsoperatie van de vijf
tienkoppige bemanning van een op
de Noordpool neergestorte Itali
aanse zeppelin. Zeven mensen
werden uiteindelijk gered, van de
anderen is nooit iets teruggevon
DMFF.EU
den.

Juist in animatie
blijft de intense
saaiheid van Mi
chaels leven
enigszins drage
lijk. En juist door
dat het poppen
zijn, kan iedereen
hetzelfde gezicht
hebben en lijkt het
toch realistisch.
Al die keuzes ma
ken Anomalisa tot
een onverwacht
sobere film, waar
in Kaufman pijnlijk
duidelijk maakt
hoe makkelijk we
anderen verwaar
lozen.
11111

Joost Broeren in de Filmkrant

In een ver verleden waren er tien
tallen vrouwenfilmfestivals, maar
alleen het Vrouwenfilmfestival
Assen (12 en 13 maart in De Nieuwe
Kolk) overleefde de antifeministi
sche de-strijd-is-toch-gestre
den-retoriek en is blijven bestaan.
Het festival heet sinds een paar
jaar Internationaal Filmfestival
Assen, maar de toevoeging Vrouw
& Film in het logo laat nog zien
waar het voor staat: films over
vrouwen, die als het even kan ge
maakt zijn door vrouwen. In de
woorden van de organisatoren:
‘Het Internationaal Filmfestival
Assen (IFA) wil de positie van
vrouwen in de filmwereld verster
ken door vrouwelijk talent te sti
muleren.’ En: ‘Door te prikkelen
met een artistiek uitdagend pro
gramma wil het IFA de ogen van de
bezoeker openen voor maatschap
pelijk relevante thema’s waarin
vrouwen centraal staan.’ Op het
programma staan ruim veertig
films. De meeste waren eerder te
zien in Nederland, maar winnen

aan kracht door de samenhang met
andere films over vrouwen. Een
greep: A Strange Love Affair With
Ego (Ester Gould), Amy (Asif Kapa
dia), An (Naomi Kawase), Carol
(Todd Haynes), Ixcanul (Jayro
Bustamante), Janis: Little Girl Blue
(Amy Berg), The Duke of Burgundy
(Peter Strickland) en Much Loved
(Ayouch Nabil). Maar er zijn ook
voorpremières, waaronder Tanna
(Matin Butler), Alias Maria (José
Luis Rugules), Bang Gang – A

10.30 en 20.30 | wo 2 mrt, 20.30 |
Er ist wieder da di 15 en wo 16 mrt,
20.30 | Knielen op een bed violen do
24 mrt, 20.00 | di 29 en wo 30 mrt,
20.30 | Spotlight di 8 en wo 9 mrt,
20.30 | IDFA on Tour zo 20 mrt, 11.00

Veenendaal

Tilburg

Uden

The Big Short do 17 t/m wo 30 mrt
| Carol do 3 t/m wo 16 mrt | Elser do
10 t/m wo 23 mrt | Erbarme Dich do
10 t/m wo 23 mrt | De jacht van Abdelkader Benali do 3 t/m wo 9 mrt |
Joy do 10 t/m wo 23 mrt | Knielen op
een bed violen vanaf do 24 mrt | Little Girl Blue vanaf do 24 mrt | Pasolini
do 24 t/m wo 30 mrt | A Perfect Day
nog t/m wo 9 mrt | Spotlight vanaf do 31 mrt | Suffragette nog t/m
wo 16 mrt | Virgin Mountain nog t/m
wo 9 mrt

Utrecht
4 ’t Hoogt
Hoogt 4 | 030‑232 8388 | hoogt.nl |
Raadpleeg de website voor het
actuele programma
4 Louis Hartlooper Complex
Tolsteegbrug 1 | 030‑232 0452 |
hartlooper.nl | Raadpleeg de website voor het wekelijkse programma
Filmcursus: Van Filmidee tot Rode
Loper za 5, za 12 en za 26 mrt, 11.0013.00 | De grote mannelijke regisseurs ma 7, ma 21 en ma 28 mrt,
19.30-21.30
4 Springhaver 1 en 2

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

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

K2 AND THE INVISIBLE FOOTMAN

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

Venlo

Black wo 16 mrt, 20.00 | Carol zo 6
mrt, 20.00 | The Danish Girl do 17
mrt, 20.00 | Er ist wieder da do 10
mrt, 20.00 | Joy do 31 mrt, 20.00 |
Publieke Werken do 24 mrt, 20.00 |
Suffragette zo 6 mrt, 15.00 | Youth
do 3 mrt, 20.00

The Danish Girl ma 14 mrt | Kunst…
Begin drrrr niet an di 1 mrt | The Lobster ma 21 mrt

FILMFESTIVALASSEN.NL

BANG GANG

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

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

Modern Love Story (Eva Husson),
Ik wil gelukkig zijn (Annette Apon)
en Les innocentes (Anne Fontaine).
Er is een uitvoerig randprogramma
met muziekoptredens en een debat
over de rol van Europa in de we
reld. Deelnemers zijn de Roemeen
se milieuactivist Alina Afle, de
Russische anti-discriminatie-ac
tivist Iness Dimnich, de Turkse
vluchtelingenactivist Gokchen
Yilmaz, de eerste vrouwelijke bis
schop in Georgië Rusudan Gotsi
ridze en de Litouwse mensenhan
deljurist Lina Vosliûté.

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

23 mrt, 20.30 | EL Botón De Nácar di
1 en za 5 mrt, 20.30 | Our Little Sister wo 2 mrt, 20.30 | The Postman’s
White Nights do 17, za 19, vr 25, zo
27 en wo 30 mrt, 20.30 | Problemski Hotel vr 18, di 22, do 24, za 26 en
di 29 mrt, 20.30 | A Time to Live, a
Time to Die zo 20 en zo 27 mrt, 16.00
| ma 21 en do 31 mrt, 20.30 | Vleesverlangen do 3 en zo 6 mrt, 20.30 |
zo 13 mrt, 16.00 | International Women’s Day di 8 mrt, 20.00

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

Carol do 24 mrt | Spotlight do 31 mrt
en zo 3 apr | Steve Jobs do 17 mrt |
Suffragette di 8 mrt | Muziek Film
Festival Amy vr 11 mrt, 19.00 | Janis: Little Girl Blue do 10 mrt, 20.00
| Keep on Keepin’ on za 12 mrt | Kurt
Cobain: Montage of Hack vr 11 mrt,
21.00 | De leeuwenkoning (meezingversie) za 12 mrt

Vlaardingen

Winterswijk

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

4 Filmhuis/Servicetheater

Publieke Werken do 3 mrt, 20.30
| zo 6 mrt, 16.15 | Geuzenmaand –
Vluchtelingen Those Who Feel the
Fire Burning do 24 mrt, 20.30 | zo 27
mrt, 16.15

Vlissingen

Skopein

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

Bridge of Spies di 8 mrt | Carol di 29
mrt | Er ist wieder da di 15 mrt | Je
suis mort, mais j’ai des amis di 1 mrt
| Rams di 22 mrt

Woerden

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

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

Wageningen

Zaandam

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

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

The Big Short vr 4, wo 9, do 10, za
12 en di 15, 20.30 | zo 6 mrt, 16.00 |
Black vr 11, zo 13, wo 16, zo 20 en wo

Black do 17 t/m zo 20, di 22, do 24
t/m ma 28 en wo 30 mrt | The Da-
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99 Homes					
11111
Alias Maria					
11111
All You Need Is Me					 11111
An					
11111
Anomalisa					
11111
D’Ardennen					
11111
The Assassin					
11111
Beyond Sleep					
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The Big Short					 11111
Cemetery of Splendour					 11111
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Hail, Caesar!					
11111
Les innocentes					
11111
James White					
11111
Janis: Little Girl Blue					 11111
Knielen op een bed violen					 11111
Louder than Bombs 					 11111
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de Volkskrant

Floortje Smit

De Filmkrant/Trouw

Ronald Rovers

Dana Linssen

De Groene Amsterdammer

Gawie Keyser

Trouw

Beyond Sleep do 24, vr 25 en ma 28
mrt, 20.30 | za 26 mrt, 18.30 | zo 27
mrt, 15.00 | di 29 mrt, 14.30 | Cemetery of Splendor vr 18 en zo 20 mrt,
20.30 | El Club za 12 mrt, 18.30 | zo 13
mrt, 20.30 | Les Cowboys vr 4 mrt,
20.30 | za 5 mrt, 18.30 | The Danish
Girl do 10 mrt, 20.30 | vr 11 mrt, 17.00
| za 12 mrt, 21.00 | zo 13 mrt, 15.00
| di 15 mrt, 14.30 | Elser vr 25 mrt,
17.00 | zo 27 en wo 30 mrt, 20.30 | Er
ist wieder da do 31 mrt, 20.30 | Le
Fabuleux Destin d’Amélie Poulain
di 1 en di 15 mrt, 20.30 | Janis: Little

NRC Handelsblad

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

D’Ardennen vr 18 mrt, 16.00 | zo 20
mrt,12.00 | ma 21 mrt, 20.30 | The
Assassin vr 4 en za 5 mrt, 19.30 | zo
6 mrt, 12.00 | ma 7 mrt, 14.00 | wo
9 mrt, 19.45 | Belgica do 10 en di 15
mrt, 20.30 | vr 11, za 12, vr 18 en za
19 mrt, 21.30 | zo 13 en zo 20 mrt,
20.00 | wo 16 mrt, 16.00 | do 17 en
di 22 mrt, 14.00 | wo 23 mrt, 19.45
| The Big Short do 3 mrt, 21.15 | vr 4
mrt, 16.00 | zo 6 mrt, 11.15 | ma 7 mrt,
20.30 | di 8 mrt, 14.00 | Brooklyn do
17, wo 23, do 24 en wo 30 mrt, 20.30
| vr 18 en za 19 mrt, 21.15 | zo 20 en
zo 27 mrt, 16.00 | ma 21 mrt, 19.45
| di 22 en di 29 mrt, 14.30 | vr 25 en
za 26 mrt, 19.00 | ma 28 mrt, 16.30
| Carol do 3 mrt, 16.30 | vr 4 en za 5
mrt, 16.45 | wo 9 mrt, 14.00 | Erbar-

Coen van Zwol

Zutphen

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

Algemeen Dagblad

Zwolle

Ab Zagt

Carol di 22 mrt, 20.00 | The Paradise Suite di 15 mrt, 20.00 | A Perfect
Day di 29 mrt, 20.00 | Underdog di 8
mrt, 20.00

me Dich vr 25 mrt, 16.30 | Hail, Caesar! do 3 mrt, 14.00 | vr 4 en za 5
mer, 21.30 | zo 6 mrt, 20.00 | di 8 en
ma 14 mrt, 20.30 | wo 9 mrt, 16.00 |
vr 11 en wo 16 mrt, 16.30 | za 12 mrt,
16.45 | zo 13 mrt, 11.15 | De helleveeg do 24 en wo 30 mrt, 19.45 | vr
25 mrt, 19.15 | za 26 mrt, 18.00 | zo
27 mrt, 18.45 | ma 28 mrt, 16.00 | di
29 mrt, 14.00 | Les Innocentes (Agnus Dei) do 17 mrt, 19.45 | vr 18 en
za 19 mrt, 19.15 | zo 20 en zo 27 mrt,
16.30 | di 22 mrt, 20.30 | wo 23 en vr
25 mrt, 16.00 | do 24 mrt, 14.00 | za
26 mrt, 15.30 | ma 28 mrt, 18.15 | wo
30 mrt, 13.30 | Janis: Little Girl Blue
vr 25 mrt, 13.30 | zo 27 mrt, 12.00 | di
29 mrt, 20.30 | Jheronimus Bosch Touched by the Devil do 3 mrt,16.00
| vr 4 mrt, 11.00 | zo 6 mrt, 16.30 |
Knielen op een bed violen do 3 mrt,
11.30 en 18.45 | vr 4, za 5, vr 11 en za
12 mrt, 19.00 | zo 6 mrt, 13.45 | ma 7,
do 10, di 15 en za 26 mrt, 14.30 | di 8
en ma 28 mrt, 19.45 | wo 9, vr 18, wo
23 en wo 30 mrt, 16.30 | zo 13 mrt,
13.30 | wo 16 en vr 25 mrt, 14.00 | za
19 mrt, 16.45 | zo 20 en zo 27 mrt,
13.30 | Louder Than Bombs vr 11 mrt,
16.00 | za 12 mrt, 17.00 | zo 13 mrt,
19.30 | ma 14 mrt, 14.00 | wo 16 mrt,
19.45 | Much Loved vr 11 mrt, 13.30 |
zo 13 mrt, 12.00 | ma 14 mrt, 19.45 |
Publieke Werken do 3 mrt, 11.00 | vr
11 en vr 18 mrt, 14.00 | za 12 en za 19
mrt, 14.30 | zo 26 mrt, 16.45 | zo 27
mrt, 11.15 | The Revenant vr 4 en za 5
mrt, 13.45 | zo 6 mrt, 19.30 | Room do
3 en zo 27 mrt, 21.00 | vr 4 mrt, 11.30
| vr 4, za 5, vr 11, za 12, vr 25 en za 26
mrt, 21.15 | zo 6 en zo 13 mrt, 16.00 |

De Telegraaf

Girl Blue za 26 mrt, 21.00 | di 29 mrt,
20.30 | The Lady in the Van do 3 en
zo 6 mrt, 20.30 | vr 4 mrt, 17.00| za 5
mrt, 21.00| zo 6 mrt, 15.00 | Our Little Sister vr 11 en ma 14 mrt, 20.30
| Out of Nature za 19 mrt, 21.00 | zo
20 mrt, 15.00 | do 17 en ma 21 mrt,
20.30 | di 22 mrt, 14.30 | The Paradise Suite wo 2 mrt, 20.30 | Réalité
vr 18 mrt, 17.00 | za 19 mrt, 18.30 | di
22 mrt, 20.30 | Le tout nouveau testament di 1 mrt, 14.30 | Movies that
Matter Asielzoeka’s ma 7 mrt, 20.00
| Internationale Vrouwendag Wadjda di 8 mrt, 14.30 en 20.00 | HAFF
Animatie Festival wo 9 mrt, 20.00

Marco Weijers

4 Filmhuis Cameo
Theaterplein 10 | filmhuiscameo.nl

Belinda van de Graaf

Zevenaar

Zoetermeer

Cinema.nl/VPRO

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

Beyond Sleep di 15 mrt 10.30 | ma
14, do 17, vr 18 en di 22 mrt, 14.30 | za
12, di 15, wo 16, vr 18 en wo 23 mrt,
20.15 | Burnt do 31 mrt, 14.30 en
20.15 | Carol wo 2 mrt, 14.30 | Dancing Arabs za 19 mrt, 20.15 | The Danish Girl di 8 mrt, 10.30 | vr 4, wo 9,
do 10 en di 15 mrt, 14.30 | za 5, di 8, vr
11, zo 13 en ma 14 mrt, 20.15 | Le fils
de l’autre zo 20 mrt, 20.15 | Knielen
op een bed violen do 10 mrt, 19.30 |
Our Little Sister di 1 mrt, 10.30 | do 3

en ma 7 mrt, 14.30 | di 1, do 3, zo 6 en
ma 7 mrt, 20.15 | Spotlight di 29 mrt,
10.30 | do 24, vr 25 en wo 30 mrt,
14.30 | vr 25, za 26, ma 28 en di 29
mrt, 20.15 | Still Alice di 1 mrt, 14.30
| Tous les chats sont gris di 22 mrt,
10.30 | ma 21 en wo 23 mrt, 14.30 |
ma 21 en di 22 mrt, 20.15 | Tales ma
28, di 29 mrt, 14.30 | do 24, zo 27 en
wo 30 mrt, 20.15 | The Wakhan Front
di 8 mrt, 14.30 | vr 4 en wo 9 mrt,
20.15 | IDFA on Tour zo 6 mrt, 12.00

Gerhard Busch

Zaltbommel

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

Het Parool

Internationale Vrouwendag Joy met
Hedy d’Ancona di 8 mrt | KunstFilmFabriek Poulet aux prunes za 12 mrt
(met inleiding)

FESTIVAL.NL

Bor Beekman

nish Girl do 17 t/m ma 21, wo 23 t/m
zo 27 en di 29 mrt | Elser do 24 t/m
ma 28 en wo 30 mrt | Er ist wieder
da vr 25 t/m zo 27 en di 29 mrt | Joy
di 8, do 10 t/m zo 13, di 15, do 17 t/m
ma 21 en wo 23 mrt | Nuttig landschap di 22 mrt (met inleiding door
regisseur Frans Bromet) | Our Little
Sister do 3, za 5, zo 6, di 8, vr 11 t/m
ma 14 en wo 16 mrt | Out of Nature
do 3 t/m ma 7 en wo 9 mrt | Publieke werken vr 4 t/m ma 7, do 10 t/m zo
13, di 15 en do 17 t/m za 19 mrt | Steve Jobs do 3 t/m zo 6, wo 9 t/m ma 14
en wo 16 mrt | Tribute to Ettore Scola Brutti sporchi e cattivi vr 4 mrt |

FANTASTISCHKINDERFILM
DE GEUR VAN WORTELTJES

Jos van der Burg

Jong geleerd is oud gedaan, weten
ze bij het Fantastisch Kinderfilm
festival. Het festival, dat door tien
steden rouleert, wil met fanta
sievolle, inventieve films de inte
resse van kinderen stimuleren voor
het fantastische filmgenre. Als het
goed is, betaalt zich dat later uit in
bezoeken aan het Imagine Film
Festival, het Amsterdamse festival
voor de fantastische film. Het ver
baast dus niet dat het Fantastisch
Kinderfilmfestival begon als een
kloon van het Imagine Film festi
val, maar inmiddels is het uitge
groeid tot een zelfstandig festival.
Tot begin mei strijkt het festival
nog neer in EYE (Amsterdam),
Groninger Forum, Filmhuis de
Keizer (Deventer) en De Lieve

meisje en haar moeder. Belgisch en
geschikt voor 6+ is Een weekje weg
(Olivier Ringer), waarin een meisje
in een bos verdwaalt, maar na een
tijdje haar ouders terugvindt.
Twee films die zich in het hoge
noorden afspelen zijn het Noorse
Operatie Noordpool (Grethe BøeWaal) en Reis naar het Noorden
(Rémi Chayé).Beide films zijn ge
schikt voor 7+. Naast nieuwe films
staan er twee klassiekers op het
programma: Het zakmes (Ben
Sombogaart, 1992) en De rode ballon (Albert Lamorisse, 1956).
Laatstgenoemde film is alleen in
Amsterdam te zien. Waarom mo
gen kinderen buiten Amsterdam
deze fantastische en ontroerende
klassieker niet zien?

de Volkskrant

Jong geleerd

Vrouw (Amersfoort). Om het
noodlot te tarten staan er dertien
films op het programma, een men
geling van nieuw en oud. Een paar
titels. Geschikt voor 4+ is de
Belgische animatiefilm De geur van
worteltjes (Arnaud Demuynck en
Rémi Durin), over twee ruziënde
konijntjes, wat natuurlijk uitloopt
op eeuwige vriendschap. Geschikt
voor nog jongere kinderen, name
lijk 2+, is het Frans-Russische Mijn
moeder is een vliegtuig (Olesya
Shchukina, Yulia Aronovaok), een
verzameling korte films over een
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ma 7, do 10, di 15 en di 29 mrt, 19.45
| di 8, ma 14 en do 17 mrt, 14.30 | wo
9 en wo 16 mrt, 20.30 | vr 18 en za 19
mrt, 19.00 | zo 20 mrt, 19.30 | wo 23,
ma 28 en wo 30 mrt, 14.00 | Tanna
do 10, di 15 en ma 21 mrt, 14.00 | vr 11
en za 12 mrt, 19.30 | zo 13 mrt, 16.30
| wo 16, vr 18 en wo 23 mrt, 13.30 | za
19 mrt, 17.00 | zo 20 mrt, 11.15 | di 22
mrt, 19.45 | Tous les chats sont gris
do 3 mrt, 19.30 | za 5 mrt, 17.00 | wo
9 mrt, 13.30 | Where to Invade Next
do 24 mrt, 14.30 | vr 25 mrt, 21.30 |
za 26 mrt, 20.15 | zo 27 mrt, 19.30 |
ma 28 mrt, 20.30 | wo 30 mrt, 16.00
| Verwacht Anomalisa | A Bigger
Splash | Demolition | Land of Mine |
Monsieur Chocolat | Fraterhuis Academie Willem Jan Otten over filmmaker Terrence Malick za 5 mrt |
Cibap over animaties en nieuwe mediaproducten za 12 mrt | Daisy van
de Zande over het veranderde landschap van de Nederlandse film za
26 mrt | Café Zinnema The Wakhan
Front za 26 mrt, 22.30

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.

Almere
4 Corrosia Stad/Theater, Expo &

Film
Anubis en het pad der 7 zonden 10+
vr 4 mrt, 15.00 | Kikkerdril 4+ vr 4
mrt, 11.00

Amersfoort
4 Filmtheater De Lieve Vrouw
Raapleeg de website voor het actuele filmprogramma

4 Eye Filmmuseum
Nog te zien: Cinemini Wie is daar?
2+ | Fantastisch Kinder Film Festival nog t/m zo 6 mrt
4 Het Ketelhuis
Nog te zien Operatie Noordpool 6+ |
Robinson Crusoe 6+ | Zootropolis 6+
4 Rialto
Sprookjes in de Krokus za 27 feb t/m
zo 6 mrt met de films Buurman &
Buurman – al 40 jaar beste vrienden
3+ | Menino 6+ | Operatie Noordpool
6+ | Storm 3+

Movies That Matter dvd-box

Arnhem
4 Focus Filmtheater
Binnenstebuiten 6+ vanaf za 19 mrt
| Buurman en Buurman: Al 40 jaar
beste vrienden 3+ nog t/m zo 13
mrt | Menino 6+ nog t/m zo 6 mrt |
Phantom Boy 9+ nog t/m zo 13 mrt |
Shaun het schaap 5+ vanaf za 19 mrt
| Peuterochtend Buurman en Buurman 3+ di 22 en wo 23 mrt, 9.45

Bussum
4 Filmhuis Bussum
Buurman & Buurman: Al 40 jaar beste vrienden! 3+ za 12 13.00 | zo 13
13.00 | wo 16 14.45 | vr 18 16.00 | za 19
mrt, 13.00 | zo 20 mrt, 13.00 | Dummie de mummie en de sfinx van Shakaba 6+ wo 2 mrt, 14.45 | vr 4 mrt,
15.30 | za 5 mrt, 13.00 | zo 6 mrt,
13.30 | wo 9 mrt, 14.45 | Reis naar
het noorden 6+ wo 2 mrt, 14.30 | vr 4
mrt, 11.00 | za 5 mrt, 13.30 | zo 6 mrt,
13.00 | Storm 9+ za 12 mrt, 13.30 | zo
13 mrt, 13.30 | za 19 mrt, 13.30 | zo 20
mrt, 13.30 | wo 23 mrt, 14.45 | za 26
mrt, 13.00 | zo 27 mrt, 15.15 | IDFA junior on tour vr 4 mrt, 15.45

Delft
4 Filmhuis Lumen
Lotte van Uitvindersdorp 4+ t/m do
31 mrt | Operatie Noordpool 6+ t/m

Roze maar voor iedereen
Het LBGTQ-Filmfestival De Roze
Filmdagen is toe aan de negentien
de editie, die van 10 t/m 20 maart
in Het Ketelhuis word gehouden.
Met ruim 120 films is het festival
groter dan ooit. Het festival is nog
steeds nodig, stelt programmeur
Werner Borkes op de site, omdat
LGBTQ-personages de laatste ja
ren wel zichtbaarder zijn geworden
in arthouse-films en tv-series op
betaalzenders, maar nauwelijks of
niet in de mainstream cinema. De
meeste films die het festival ver
toont zijn dan ook alleen op het
festival te zien. Dat er ook een paar
Hollywoodfilms (Stonewall, About
Ray) op het programma staan is
niet bij iedereen in de LBGTQgemeenschap goed gevallen. Ro
land Emmerichs historische drama
Stonewall krijgt kritiek omdat de
film het aandeel van zwarte acti
visten in de homostrijd negeert.
About Ray, een film over transgen
ders met Susan Sarandon, Naomi
Watts en Elle Fanning, heeft vol
gens de eerste reacties een soapka
rakter. Borkes begrijpt de kritiek,
maar vindt dat binnen de ‘genuan
ceerde representatie’ die het festi
val voor ogen staat ook ‘bekriti

Lezersacties maart

Amsterdam

seerde films’ een plek moeten heb
ben. Of is de programmering van
deze films de prijs die betaald moet
worden om van De Roze Filmdagen
een breed publieksfestival te ma
ken? Ongetwijfeld wordt het debat
op het festival voortgezet.
Overigens is er ook voor liefheb
bers van de artcinema genoeg te
vinden op het festival, dat korte en
lange documentaires en fictiefilms
vertoont. Voor iedereen die verte
genwoordigd is in de afkorting
LBGTQ is er iets te vinden. Ook
voor hetero’s. In de woorden van
Borkes: ‘We vieren de seksuele di
versiteit in al haar facetten. We la
ten je zwijmelen met romantische
drama’s en prikkelen je met op
windende verhalen en uitdagende
situaties. We laten je op het puntje
van je stoel zitten met een span
nende whodunnit of een thriller,
maar we dagen je ook uit door con
fronterende onderwerpen aan de
kaak te stellen.’ Eregast is Ellie
Lust, woordvoerder van de
Amsterdamse politie, die een
BN’er werd door deelname aan het
tv-programma Wie is de mol?
ROZEFILMDAGEN.NL

Misschien kan de
esthetische erva
ring niet zonder
dat gevoel van
dreigend verlies
en de wetenschap
dat we ons moe
ten inspannen om
te behoeden en
behouden wat de
moeite waard is.
Het is een uiter
mate romantische
kunstopvatting.
Maar misschien
kan schoonheid
wel niet zonder
ethiek.
11111

Dana Linssen over
Francofonia in de Filmkrant

Ter gelegenheid
van haar tienja
rige bestaan
brengt Stich
ting Movies
That Matter
een dvd-box uit
met drie spraak
makende en
veelbekroonde
films. Met het docudrama The
Road to Guantanamo, over de mis
standen in de gelijknamige gevan
genis, organiseerde Movies That
Matter in mei 2006 haar eerste
evenement. In a Better World is
een speelfilm over wraak en verge
ving, waarin regisseur Susanne
Bier laat zien hoe mensen zichzelf
en vooral elkaar in en uit benarde
situaties helpen. Het poëtische, op
feiten gebaseerde Timbuktu ver
beeldt de komst van de sharia in
Mali en was de openingsfilm van
het Movies that Matter Festival
2015. Movies that Matter stelt vijf
dvd-boxen beschikbaar voor lezers
van de Filmkrant.

ledig overhoop gegooid. Eindelijk
lijkt hij klaar te zijn om de volwas
sen wereld te betreden en aan het
echte leven te beginnen. “Dagur
Kári maakte een onweerstaanbaar
debuut met de tragikomedie Nói
albinói, ook een film over een ‘stil
staand leven’, schreef de Filmkrant.
‘Het innemende Virgin Mountain
(...) laat opnieuw zien dat Kári een
inlevende blik heeft op outcasts die
ergens onderweg zijn blijven han
gen.’ September Film stelt vijf dvd’s
van Virgin Mountain beschikbaar
voor lezers van de Filmkrant.

Phantom Boy

Publieke werken

Amsterdam,
1888. Viool
bouwer Vedder
(Gijs Scholten
van Aschat) re
kent zich rijk
als zijn huisje
tegenover het
Centraal
Station moet
wijken voor het
Victoria Hotel.
Zijn neef Anijs (Jacob Derwig),
apotheker te Hoogeveen, zit in de
problemen door ongeoorloofd me
disch handelen en zoekt een uit
weg. ‘Zelfoverschatting voert twee
neven naar de ondergang in de ver
filming van Thomas Rosenbooms
historische roman Publieke werken’, schreef de Filmkrant. ‘Het is
niet moeilijk om eigentijdse ver
sies van Vedder en Anijs te vinden:
mannen die tien jaar geleden net
voor de financiële crisis met ge
leend geld gingen beleggen in de
rotsvaste overtuiging dat ze rijk
zouden worden. Mannen die nu
een loden schuldenlast met zich
meedragen. Publieke werken is een
eeuwig actuele film.’ September
Film stelt vijf dvd’s van Publieke
werken beschikbaar voor lezers van
de Filmkrant.

De 43-jarige
Fúsi woont nog
steeds thuis bij
zijn moeder. Hij
slaapwandelt
door het leven
van alledag
waarbij routine
het sleutel
woord is. Wan
neer hij op een
dag de levendige Sjöfn ontmoet,
wordt zijn vrijgezellenbestaan vol

Franse anima
tiefilm over de
elfjarige Leo die
onzichtbaar
kan worden en
door muren kan
vliegen. Leo
raakt bevriend
met Alex, een
politieagent die
in een rolstoel zit. Samen vormen
ze een superduo dat het opneemt
tegen een mysterieuze bandiet die
New York bedreigt met een com
putervirus. Phantom Boy is een
film van Alain Gagnol en JeanLoup Felicioli, de makers van het
voor een Oscar genomineerde Van
de kat geen kwaad (Une vie de chat).
Volgens de Volkskrant is Phantom
Boy ‘een genot om naar te kijken’
en Focus Knack sprak van ‘een
meeslepende, op ambachtelijke
wijze gemaakte animatieparel’.
Lumière stelt vijf dvd’s van Phan
tom Boy beschikbaar voor lezers
van de Filmkrant.

wo 23 mrt | Reis naar het Noorden 7+
vanaf do 24 mrt

Drachten

Soest

4 Schouwburg de Lawei

4 Filmhuis Artishock

Mees Kees op kamp 6+ do 3 mrt |
Reis naar het Noorden 6+ zo 6 mrt |
Peuterpret Woezel en Pip zo 27 mrt

Reis naar het Noorden 7+ vr 4 mrt,
16.00

Virgin Mountain

Den Haag
4 Nutshuis
Abeltje 6+ wo 16 mrt, 13.30 en 15.30
| za 19 mrt, 11.00 | De kleine prins 6+
wo 2 mrt, 13.30 en 15.30 | za 5 mrt,
11.00 | Pippi zet de boel op stelten 4+
wo 30 mrt, 13.30 en 15.30 | Toy Story 2 6+ wo 23 mrt, 13.30 en 15.30 | za
26 mrt, 11.00

Deventer
4 Filmhuis De Keizer
Buurman & Buurman - Al 40 jaar
beste vrienden! 3+ do 3, za 5, zo 6
en wo 9 mrt, 14.30 | vr 4 mrt, 14.15 |
De geur van worteltjes 4+ zo 13 mrt,
10.45 | De kleine prins 3D 5+wo 16,
wo 23, zo 27 en wo 30 mrt, 14.00 |
Operatie Noordpool 7+ wo 16, wo 23,
zo 27 en wo 30 mrt, 14.30 | Reis naar
het noorden 7+do 3, vr 4, zo 6 en wo
9 mrt, 14.00 | Fantastisch Kinderfilm Festival Een weekje weg 6+ zo
13 mrt, 12.15 | Kleine Nicolaas gaat
op vakantie 6+za 12 mrt, 14.30 |
Kronkel En Slinger za 12 en zo 13 mrt,
10.00 | Mijn moeder is een vliegtuig 2+ zo 13 mrt, 10.30 | Mini en de
muggen 4+ za 12 mrt, 12.15 | Reis
naar het noorden 7+ zo 13 mrt, 12.00
| Verhalen van de zee 3+ za 12 mrt,
10.30 | zo 13 mrt, 14.30 | Verloren
vriendje 4+ zo 13 mrt, 14.00 | Wie is
waar? 2+ za 12 mrt, 14.30 | Het zakmes 5+ za 12 mrt, 11.00

Groningen
4 Groninger Forum

Interesse?

Stuur een email met naam en adres
naar info@filmkrant.nl en geef
daarin aan voor welke actie u be
langstelling hebt. N.B. Slechts één
actie per inzender en wie het eerst
komt, die het eerst maalt. Deze ac
tie loopt tot 31 maart. Winnaars
ontvangen bericht en over de uit
slag kan niet gecorrespondeerd
worden.

Veendam
4 Filmhuis vanBeresteyn

Fantastisch Kinderfilm Festival vr
25 t/m ma 28 mrt

Race naar de maan 6+ wo 2 mrt,
14.00 | Woezel en Pip op zoek naar
de Sloddervos 3+ zo 6 mrt, 10.30

Heemskerk

Zaandam

4 Fh Heemskerk/Gebouw de Cirkel

4 Filmtheater De Fabriek

Antboy en de wraak van de Rode Furie 6+ zo 20 mrt, 14.00

Antboy en de wraak van de Rode Furie 6+ do 3, za 5, zo 6, zo 13, zo 20 en
zo 27 mrt

Hengelo
4 Filmhuis Hengelo
De Boskampi’s 6+ vr 4 mrt, 14.00

Purmerend
4 Filmhuis Purmerend
Reis naar het Noorden 7+ zo 20 mrt,
13.30

Schiedam
4 Wenneker Cinema
Race naar de maan 6+ zo 6 en zo 13
mrt, 13.00

Zevenaar
4 Filmhuis Zevenaar
Snoopy en Charlie Brown 6+ vr 11, zo
13 en wo 16 mrt, 14.30

Zwolle
4 Filmtheater Fraterhuis
Buurman & Buurman: Al 40 jaar
beste vrienden! 3+ vr 4 mrt, 13.30 |
zo 6 mrt, 14.00 | Dummie de Mummie en de sfinx van Shakaba 6+ za 12
mrt, 15.00 | zo 13 mrt, 14.00 | Menino (de jongen en de wereld) 6+ zo 27
mrt, 14.00 | ma 28 mrt, 13.30 | Operatie Noordpool 6+ do 3 mrt, 13.30
| za 5 mrt, 15.00 | Woezel & Pip op
zoek naar de sloddervos! 3+ za 19
mrt, 15.00 | zo 20 mrt, 14.00

FREE
IN
DEED

WITFILM AND KLOOS & CO. MEDIEN PRESENT A CO-PRODUCTION WITH FILM UNIVERSITY BABELSBERG KONRAD WOLF AND BNN AND RBB IN COLLABORATION WITH ARTE
SUPPORTED BY THE NETHERLANDS FILM FUND, COBO, GERMAN FEDERAL FILM BOARD AND GERMAN FEDERAL FILM FUND

NEW HEROES OF THE CUBAN REVOLUTION

GREYSHACK FILMS VOTIV FILMS THE NEW ZEALAND FILM COMMISSION present “FREE IN DEED” DAVID HAREWOOD EDWINA FINDLEY
introducing RAYJAY CHANDLER music by TIM OXTON costume designer JAMI VILLERS production designer C. MICHAEL ANDREWS
edited by JAKE MAHAFFY MICHAEL TAYLOR SIMON PRICE director of photography AVA BERKOFSKY
co-producer GEORGINA ALLISON CONDER associate producers ADAM HOHENBERG NICKI NEWBURGER MORGAN JON FOX
produced by MIKE S. RYAN MICHAEL BOWES and BRENT STIEFEL written and directed by JAKE MAHAFFY

A film by DANIEL ABMA
VANAF 24 MAART TE ZIEN IN DE FILMTHEATERS
OOK TE ZIEN OP

www.witfilm.nl/film/transit-havana

Free in deed add FK.indd 1
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Het blad van/voor muziekliefhebbers

www.facebook.com/transithavana
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ROALD VAN OOSTEN

LEES HETG!
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Boeken

Boeken kort
De 250 blikken film van Kees Hin SANDRA VAN
BEEK | 2016, FREE MUSKETEERS | € 26,95

Regisseur Kees Hin heeft een
hele eigen manier van films
maken. Wanneer hij in 2012 zijn
archief aan EYE Filmmuseum
schenkt, wordt zijn werkwijze
duidelijk. Een ongelofelijke hoeveelheid blikken film, waarvan
het merendeel bestaat uit snippers, restjes, testen, geluidsfragmenten en ga
zo maar door, getuigt van het knip- en plakwerk
waarmee Hin zijn films in elkaar zet. Sandra van
Beek heeft het archief van Hin doorgespit en zo
een chronologisch verslag gemaakt van Hins
materiaal en daarmee ook van zijn leven. Een
leven vol film.

The Feel-Bad Film

‘GIVE ME YOUR DARKEST!’
Waarom worden er ‘feelbadfilms’ gemaakt?
Waarom kijken we ernaar, hoe werken ze en wat
hebben we eraan? Daarover schreef Nikolaj
Lübecker The Feel-Bad Film: een analyse en
DOOR JANNA REINSMA
apologie in één. 

The Film That Changed My Life ROBERT K. ELDER
| 2011, CHICAGO REVIEW PRESS | € 18,99

Welke film heeft jouw leven veranderd? Met die vraag opent
Robert K. Elder het gesprek met
dertig verschillende regisseurs.
Allemaal vertellen ze uitgebreid
over de film die hen gemaakt
heeft tot de regisseur die ze
vandaag de dag zijn. En niet
alleen dat, in bijna alle gevallen blijkt die ene
film ook van grote invloed te zijn geweest op
hun leven. Verhalen als John Woo die bijna
katholiek is geworden na het zien van Martin
Scorseses Mean Streets maken dit boek tot een
ode aan de film.
The Art of Character DAVID CORBETT | 2013,
PENGUIN BOOKS | € 16,99

David Corbett heeft vier romans
geschreven en besloot vervolgens zijn verworven kennis over
het scheppen van personages te
delen. In The Art of Character
heeft Corbett een duidelijk overzicht opgesteld voor de beginnende en gevorderde schrijver.
Het boek bestaat uit vier delen: het laten ontstaan van een personage, de ontwikkeling
ervan, de rollen en tot slot techniek. In elk deel
krijgt de lezer verschillende oefeningen, maar
het boek is geen droog stappenplan. Corbett
gebruikt verhalen en voorbeelden en maakt het
belang van goede personages duidelijk: ze verrijken het verhaal niet, ze zíjn het verhaal.
David Lynch: The Man From Another Place
DENNIS LIM | 2015, NEW HARVEST | €18,99

David Lynch zijn films worden
omschreven als onbegrijpelijk
en briljant. Het zijn films die
meer op ons onderbewustzijn
dan op ons bewustzijn inwerken. Dennis Lim bespreekt in dit
boek niet alleen Lynchs films,
maar ook de man zelf. Lim biedt
de lezer verschillende mogelijkheden om naar
het leven en werk van Lynch te kijken, zonder
dat hij diens dierbare ‘room to dream’ invult.
Door de combinatie van biografische verhalen
en filmanalyse, word je als lezer meegenomen
in de onbekende wereld die we niet alleen kennen uit de films, maar waar Lynch zelf ook in
lijkt te leven.
SAMENSTELLING SEMNA SEGAL, INTERNATIONAL
THEATRE & FILM BOOKS, LEIDSEPLEIN 26, 1017 PT
AMSTERDAM, T 020-622 6489, WWW.THEATREAND
FILMBOOKS.COM 

FUNNY GAMES

Op een Reddit-forum vraagt ‘willmandude’: ‘Best
“feel bad” movies? You know, the endings that have you
questioning humanity or leave you feeling empty inside.
Give me your darkest!’ Daarop buitelen 350 mensen
over elkaar heen in hun enthousiasme om de meest af
schuwelijke films op te sommen. Voor willmandude, de
350 reageerders en iedereen die verder meer wil weten
over het ‘genre’, is er nu The Feel-Bad Film, een essayis
tisch-filosofische studie van Nikolaj Lübecker.
‘Feelbadfilms’ zijn films die ons vervullen met wal
ging, tegenzin, woede, ellende of frustratie. In de bete
kenis die Lübecker eraan geeft zijn het bovendien films
die het sterke verlangen naar een vorm van catharsis
oproepen, maar dit verlangen niet inlossen, en ons
miserabel en verpletterd achterlaten. Daarin schuilt
meteen het belangrijkste verschil met de minder vro
lijke Hollywoodfilms, die meestal netjes afgerond en
uiteindelijk toch emotioneel bevredigend zijn.
In de feelbadfilms van Lübecker wordt de kijker
sterker dan gebruikelijk gemanipuleerd en tot doelwit
gemaakt. Er wordt op gemikt een fysiek-emotionele
ervaring bij de kijker te bewerkstelligen, maar zonder
de bevrediging of opluchting van de genres waar ze
soms hun verteltechnieken van lenen: horror, porno en
melodrama. Het zijn onaangename, verontrustende,
verstikkende, vijandige, unheimische, transgressieve
of – een onsje minder kan ook – verwarrende of op de
zenuwen werkende films, die het hoofd bereiken via het
lichaam.

Wat willen de voor sadistisch, cynisch, nihilistisch
en politiek dubieus versleten feelbadregisseurs als
Haneke (Funny Games), Von Trier (Dogville), De Palma
(Redacted), Denis (Les salauds), Van Sant (Elephant),
Korine (Trash Humpers) en vele anderen bereiken, wat
ze blijkbaar niet op een andere manier kunnen of willen
overbrengen? Lübecker stelt dat er een lange humanis
tische traditie bestaat, waarvoor Sartre exemplarisch
is, die kunst beschouwt als het bildende domein van
communicatie, begrip, empathie, identificatie, respect
en wederkerigheid. Een domein waarin begrip van
zelf en ander mogelijk wordt, en bevorderd uiteraard,
dat als een soort model dient voor hoe sociale relaties
(en bij uitbreiding democratie) werken. Feelbadfilms
beschouwen we doorgaans als antihumanistisch (of
zelfs, bij bijvoorbeeld Haneke en Von Trier, als agres
sief misantropisch-didactisch) – terwijl we, vindt
Lübecker, eigenlijk vooral wat harder ons best moeten
doen om ze te begrijpen. Sommige films kaarten met
hun nihilisme immers datzelfde nihilisme aan in plaats
van het te propageren, willen expres woede opwekken
zodat we iets hebben om op na te kauwen, of laten de
verlossing voor personages en kijkers uitblijven, maar
verlangen er zelf veelbetekenend naar. Zo nodigen ze
bij uitstek uit tot ethische of politieke reflectie.
Lübecker betoogt dat de feelbadfilm ons door mid
del van transgressieve filmervaringen de mogelijkheid
biedt beter oog te krijgen voor de problematische,
complexe en duistere kanten van de mens – en dat
nog wel op een manier waarin we (relatief veilig) met
gevoelens en gedachten kunnen experimenteren. En
die schaduwzijde van de mens (alles wat we normaal
gesproken niet kunnen of willen zien) is precies hetge
ne waar de humanistische traditie een blinde vlek voor
heeft, net zo goed als voor de creatieve, eigenzinnige
manier waarop we door middel van transgressieve es
thetische ervaringen ethisch kunnen reflecteren op dat
complexe zelf. Juist ook immorele en amorele films die
het niet cadeau doen, maken dat in ons los.
Gelukkig ziet Lübecker, die de feelbadfilm hoog in
het vaandel heeft staan, op de valreep wel dat niet alle
feelbadfilms in te passen zijn in deze ronde en haast al
te kloppende analyse, en dat er sowieso ook nog iets
aan de feelbadfilm overblijft dat niet ethisch instru
menteel is of hoeft te zijn. Netto resultaat na lezing van
The Feel-Bad Film: je krijgt net als ‘willmandude’ zin in
een goede feel bad-avond. Give me your darkest!
The Feel-Bad Film

NIKOLAJ LÜBECKER | 2015,

EDINBURGH UNIVERSITY PRESS | 190 PAGINA’S 
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Thuiskijken
WEGKIJKERS,
KANNIBALEN EN UITBATERS
Uccellacci e uccellini / Porcile

met zijn films inslaat: weg van het realisme, richting
allegorie, mythe en ironie. De kraai deelt een anekdote
met Totò en Ninetto over twee gelovigen (ook gespeeld
door Totò en Ninetto) die door Franciscus van Assisi
worden gevraagd om de haviken (de onderdrukkers) en
de mussen (onderdrukten) te bekeren. Met dit surre
alistische, humoristische maar ook krachtige middel
eeuwse verhaal-in-verhaal neemt Pasolini afstand van
het neorealisme. “Het tijdperk van Brecht en Rossellini
is voorbij”, zegt de kraai.

Kannibalisme

UCCELLACCI E UCCELLINI

De ‘ideo-komedie’ Uccellacci e uccellini is mis
schien wel de meest lichtvoetige film van
Pasolini. Porcile is dan weer zijn meest zwaar
moedige. Toch staan de twee films comfortabel
naast elkaar op deze nieuwe uitgave van Mas
ters of Cinema, want ze illustreren beiden
Pasolini’s bijtende gevoel voor ironie.
DOOR HUGO EMMERZAEL

Italiaans schrijver, schilder en filmmaker Pier Pao
lo Pasolini stond aan het begin van zijn filmcarrière
nog bekend als een van de opkomende neorealisten.
Zijn vroege zwart-witfilms, Accattone (1961), Mam
ma Roma (1962) en Il vangelo secondo Matteo (1964)
werden voornamelijk vergeleken met die van Vittorio
de Sica (Ladri di biciclette), Roberto Rossellini (Fran
cesco, giullare di Dio) en Federico Fellini (La strada).
Deze films gaan over het straatleven - over pooiers en
hoeren - en over religie, twee werelden die Pasolini in
zijn hele oeuvre blijft onderzoeken. Bij deze films ligt
de focus nog op realisme, op het zo authentiek mogelijk
verbeelden van de beleveniswereld van de personages,
maar met opvolger Uccellacci e uccellini (Hawks and
Sparrows, 1966) distantieerde Pasolini zich meer van

de inhoud en van de stijlkenmerken van het neorealis
me. Uccellacci e uccellini is immers een ‘ideo-komedie’,
Pasolini’s eerste grote stap in de richting van mythe,
allegorie en ironie.

Kraai

Op de extravagante openingstitels na – waarin zanger
Domenico Modugno al zingend onder begeleiding van
Ennio Morricone’s soundtrack titels voorleest – voelt
het begin van Uccellacci e uccellini nog als het neore
alisme zoals we dat kennen. We zien een vader en een
zoon, respectievelijk gespeeld door de toen bekende
acteur Totò en amateur/Pasolini-lieveling Ninetto Da
voli, door een buitenwijk van Rome zwerven. Volgens
Pasolini representeert het slenterende duo de normale
Italiaanse vader en zoon. Ze maken grappen, dansen op
een westernjingle van Ennio Morricone in een bar en
lopen verder. Allemaal heel gewoon. Vermoedelijk gaat
de jongen ooit bij Fiat werken, vertelde Pasolini in een
interview met Oswald Stack in 1969. Die gewoonheid
ebt echter snel weg als vader en zoon een kraai tegen
komen die mee op pad gaat en hen vertelt over religie,
communisme en de staat van Italië.
Die kraai symboliseert een nieuw pad dat Pasolini

Met Uccellacci e uccellini was een nieuwe Pasolini op
gestaan. Zijn films worden didactischer, poëtischer
en vooral vager. Neem Teorema (zie Filmkrant #380),
een ironisch en seksueel geladen parabel waarin een
jonge Terence Stamp de leden van een bourgeois gezin
in een existentiële crisis achterlaat nadat hij met ieder
familielid seks heeft gehad. Pasolini wisselt scènes in
het landhuis af met weidse beelden van het vulkani
sche landschap rond de Etna. Het verkoolde landschap
symboliseert de seksuele en politieke frustraties van de
achtergelaten familie.
Pasolini gebruikt eenzelfde allegorische verbeelding
in opvolger Porcile (Pigsty), waarin hij een grimmig
middeleeuws overlevingsverhaal (ook rondom de Etna)
linkt aan de perversiteiten van een Duitse familie van
kapitalisten. De film is een aaneenschakeling van iro
nische momenten, een duistere komedie waar je nooit
helemaal mee durft lachen, vooral omdat hij zo ver
ontrustend is. In het overlevingsverhaal vergrijpt het
hoofdpersonage zich aan kannibalisme, in Duitsland
vergrijpt Julian, de zoon van een rijke industrieel, zich
aan een liefde voor varkens. De industrieel in kwestie
probeert zijn vete met een concurrent op te lossen om
meer kapitaal te vergaren. Ze blijken beiden nazi’s te
zijn geweest. Zo verbindt Pasolini nazisme en kapita
lisme met kannibalisme. “Ik heb mijn vader vermoord,
ik heb menselijk vlees gegeten en ik tril van plezier”,
vertelt de naamloze jongen in de finale van het middel
eeuwse segment.

Ironie

Porcile is een van Pasolini’s meest uitdagende films,
Uccellacci e uccellini een van de meest toegankelijke.
Toch zijn de twee films door hun vertelstructuur en al
legorische vorm sterk aan elkaar verwant. Julian wordt
tegen het einde van Porcile door de varkens opgegeten
van wie hij houdt, één van de haviken vergrijpt zich na
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zijn bekering in Uccellacci e uccellini toch aan de mus.
Beiden films schetsen een samenleving die bestaat uit
wegkijkers, kannibalen en uitbaters. Het is een extreem
pessimistisch beeld van symptomen die Pasolini in de
samenleving van de jaren zestig om zich heen zag. Al
keek hij er niet van weg: gewapend met ironie maakte
hij er parabolen van die even vermakelijk, grappig als
huiveringwekkend kunnen zijn.
Uccellacci e uccellini & Porcile 111123
ITALIË, 1966 & 1969 | REGIE PIER PAOLO PASOLINI |
VERKRIJGBAAR OP IMPORT BLU-RAY (R2/A) VANAF 22
FEBRUARI 

Love

LEKKER
META

Net te laat voor Valentijnsdag presenteert
Netflix de nieuwe serie Love, een cynische
romcom over de moeizame liefde tussen Gus en
Mickey, maar vooral over de nog moeizamer
verhouding tussen de personages en Holly
DOOR JOOST BROEREN
wood.
Aan het begin van de vijfde aflevering van Love, de
nieuwe Netflix-serie van komediekoning Judd Apatow
(Knocked Up, This Is 40), zit een tirade tegen bingen,
het Engelse woord voor iets gulzig, in één zit opslok
ken. De spreker, een zelfhulp-radiopresentator, heeft
het over het bingen van liefde, drugs en alcohol om een
gat in de ziel te vullen. Maar het woord bingen wordt
tegenwoordig vooral gebruikt voor het in één ruk uit
kijken van tv-series, en dan specifiek die van Netflix.
Leuk stukje ‘happen naar de baas’, dus, van Apatow en
co.
De makers zullen overigens ook wel weten dat kij
kers die drie à vier afleveringen van een serie hebben
gezien, over het algemeen de reeks sowieso uitkijken,
zoals onderzoek van Netflix zelf onlangs uitwees. Lek
ker meta, dus, om die grap in aflevering vijf te plaatsen:
degenen die dat halen, zitten hoe dan ook al vast in de
romantische beslommeringen van goeiïge nerd Gus
(Paul Rust, met Apatow en producent Lesley Arfin ook
bedenker van de serie) en de wild levende, constant op
de verkeerde mannen vallende Mickey (Gillian Jacobs)
in hedendaags Los Angeles. Twee personages die de
clichés van de liefde willen ontlopen en niet (meer)
geloven in ‘de ware’, en dus uiteraard in elkaar de ware

LOVE

zullen vinden.
De binge-grap is overigens dubbel leuk omdat Love
als serie expliciet lijkt te zijn gebouwd om te bingen:
elke aflevering begint vrijwel exact waar de vorige ein
digde. Zo voelt de reeks niet zozeer als tien losse verha
len met een kop en een staart, maar meer als één Apa
tow-film van bijna zes uur lang. Met, het moet gezegd,
zowel de positieve als de negatieve kanten daarvan.
Voor: een scherp mengsel van goede grappen en op
rechte emotie. Voor: prettig los geïmproviseerde dia
logen, waar de acteurs wel raad mee weten, en dan met
name Apatows comedy-vrienden die in groten getale in
bijrollen te zien zijn. Tegen: die nadruk op improvisa
tie maakt veel scènes (en soms zelfs hele afleveringen)
vormeloos en te lang, en visueel gebeurt er niet veel
meer dan dat er camera’s op acteurs gericht worden.

Filmromantiek

Love wordt gepresenteerd als een cynische romcom.
Dat is inmiddels een bescheiden hypeje in het Ameri
kaanse tv-landschap: diverse series zetten de klassieke
vormen van (film)romantiek bij het oud vuil, en ver
vangen die door iets met een realistischer of ronduit
zure ondertoon. Zie bijvoorbeeld het grofgebekte
You’re the Worst (in Nederland te zien bij Comedy
Central), over twee hard feestende inwoners van Los
Angeles, die tegen hun slechtste bedoelingen in toch
weer in een relatie met elkaar terechtkomen. Zie Girlfriend’s Guide to Divorce, over een zelfhulpschrijfster
wier huwelijk uit elkaar valt. En ga vooral kijken naar
het meesterlijke Togetherness van de indie-filmbroers

Jay en Mark Duplass (het tweede seizoen is vanaf 21
februari te zien op HBO), een serie die de complexiteit
van het je leven met iemand delen recht in de ogen
durft te kijken.
Het zal geen toeval zijn dat al deze series zich af
spelen in Los Angeles: dat is immers de bron van de
filmromantiek waartegen ze zich impliciet of expliciet
afzetten. Dat geldt voor Love in vergaande mate. In
naam gaat de serie over de ontluikende relatie tussen
Gus en Mickey, maar de tien afleveringen tellende reeks
neemt daar nogal de tijd voor: pas aan het slot van de
veertig minuten lange eerste aflevering ontmoeten de
twee elkaar, en vervolgens kijken we negen afleveringen
lang naar zijpaden en vluchtroutes voordat ze elkaar
echt vinden.
Het is dan ook vooral de relatie tussen liefde en Hol
lywood die centraal staat. Gus werkt als docent op de
set van een kitscherige dramaserie over heksen; Mickey
is de assistente van die eerdergenoemde radiopresen
tator. In een van hun eerste ontmoetingen gooit Gus al
zijn blu-rays, net opgehaald bij zijn ex, uit het raam van
haar auto, omdat ze hem onrealistische verwachtingen
hebben gegeven van de liefde. Zo wordt hoe de liefde in
films en series werkt, door de personages afgezet tegen
hoe het ‘in het echt’ is, en dat wordt en passant ook nog
eens vergeleken met hoe liefdeloos de werkomgeving
van Hollywood zelf is. Kortom: lekker meta.
Love 111231 VERENIGDE STATEN, 2016 | MAKERS
JUDD APATOW, PAUL RUST, LESLEY ARFIN | TE ZIEN OP
NETFLIX VANAF 19 FEBRUARI 

44

DE FILMKRANT 
#385 MAART 2016

Kunst… begin drrr niet an

Broodiaanse logica
Levendige ode die zich niet richt op de
muzikant maar de beeldend kunstenaar
Herman Brood. Maar bewijst vervolgens
dat zijn kunstenaarschap, ongeacht het
medium, in zijn performance zat.
Het is alweer vijftien jaar geleden dat
Herman Brood van het Amsterdamse Hilton
hotel sprong. Toch zou je bijna vergeten dat
hij dood is. In de afgelopen maanden ver
scheen er een biografie van zijn levensgezel
Xandra Brood, kwam er een musical op de
planken over zijn leven en was er een relletje
rond ex-manager Koos van Dijk die echt
heidscertificaten voor kunstwerken van de
overleden zanger/beeldend kunstenaar le
verde. Ook als je Herman Brood-documen
taire Kunst... begin drrr niet an kijkt, is het
niet het weerzien met Brood dat je de verle
den tijd in trekt. Op beeld is zijn persoonlijk
heid immers vol leven. Het is de gruizige
kwaliteit van omgezette video 8-beelden –
het formaat dat symbool staat voor home vi
deo’s – die overal een instant herinnering
van maakt.
Regisseur Gwen Jansen stelde deze docu
mentaire samen uit privé-video’s. Hoe ver
want dat ook klinkt aan recente muziekdo
cumentaires als Amy en Cobain: Montage of
Heck, op papier is er één groot verschil: dit

gaat niet over de muzikant Herman Brood,
maar om de autonoom beeldend kunstenaar.
Van 1992 tot 2000 toog Brood regelmatig
richting zijn geboorteplaats Zwolle om daar
samen met jeugdvriend Ivo de Lange het ate
lier in te duiken. In het rond spattend verf,
anekdotes, typetjes, stemmetjes, express
lekkende vulpennen: De Lange nam het des
tijds allemaal op met zijn kleine videocame
raatje. Als de tot een geheel versneden vi
deo’s vervolgens iets bewijzen, is het dat
beeldende kunst en muziek wellicht op pa
pier verschillend zijn, maar dat het medium
eigenlijk niets uitmaakt: Brood was bovenal
performer. Zoals we nu kunnen zien blijk
baar 24/7, zelfs in huiselijke sfeer.
Minder boeiend dan de performer in actie
zijn de obligate, maar begrijpelijke, liefdes
verklaringen van vrienden en bekenden als
Ivo de Lange, Rob Scholte, Jonnie Boer etc.
Maar dat ook zulke testimonials op een oor
spronkelijke manier kunnen, blijkt als
Xandra Brood zich hardop afvraagt hoe haar
kleurenblinde eega kleuren zag. Direct op die
vraag komt een oogarts in beeld die dat even
haarfijn uitlegt. Door de abrupte montage
krijgt het een humorvol, Willem Weverachtig karakter, eenzelfde speelse manier
van associëren weerspiegelend als die van
Brood. Zo kunnen uitwaaierende hoofdper
soon en vorm dus ook samenvallen.
Volgens tegendraadse Broodiaanse logica
is Kunst... begin drrr niet an ondanks die titel
juist een pleidooi voor losheid. Of je dat nu
zoals Herman doet door te blijven experi
menteren en rücksichtslos te klooien in een
paint-programmaatje op je pc, of door vi
deobeelden aan elkaar te rijgen tot een con
stante stroom. Dat is dan om het even.
ALEXANDER ZWART

Kunst... begin drrr niet an

111231

NEDERLAND, 2015 |

REGIE GWEN JANSEN | MET HERMAN BROOD, XANDRA
BROOD, IVO DE LANGE | TE ZIEN OP DVD EN VOD
KUNST... BEGIN DRRR NIET AN

Het beste uit het interna
tionale aanbod voor thuis
kijkers deze maand gese
lecteerd door Boudisque
(boudisque.nl).

(VIMEO) 

Frantz Fanon: Black Skin,
White Mask

In deze drama-documentaire
onderzoekt Isaac Julien leven
en werk van de invloedrijke
postkoloniale theorist Frantz
Fanon. Hij richt zicht niet
alleen op diens verdiensten,
zoals zijn inzet voor de onafhankelijkheid van Algerije,
maar ook op zijn tekortkomingen zoals zijn homofobische
en seksistische neigingen en
schetst zo een compleet beeld
van een van de belangrijkste
cultuurcritici van de twintigDVD (R2) | BFI
ste eeuw. 

Farewell My Concubine

Een van de hoogtepunten van
de vijfde generatie Chinese
regisseurs, Chen Kaige’s Farewell My Concubine gebruikt de
planken van de Peking Opera
om te reflecteren op de tumultueuze geschiedenis van
China. We volgen Douzi, een
verstoten jongen die is opgevoed door een theatertroupe.
Kunst en leven zijn voor hem
letterlijk hetzelfde, maar dat
geldt niet voor zijn beste
vriend en tegenspeler Shitou.
BLU-RAY + DVD (R2/B) | BFI

MONSTER HUNT

Monster Hunt

Chinese
monsterhits
De meest succesvolle Chinese release
ooit is Monster Hunt. Laten we eens zien
waar de Chinezen zelf naar kijken. Want
hun smaak drukt een steeds groter stem
pel op wat de rest van de wereld te zien
krijgt.
China moet niet alleen de wereldeconomie
redden maar ook Hollywood, dat steeds
meer vervolgfilms uitbraakt die hun mon
sterlijke budgetten in internationale territories moeten terugverdienen – met China als
grote roerganger. Met een jaarlijkse groei van
zo’n 50 procent zal China Amerika volgend
jaar van de troon stoten als grootste markt.
Voeg in je Excel nog een kolom toe waarin
staat dat Chinezen nu nog maar één keer per
jaar naar de bioscoop gaan tegenover de
Amerikaanse vier keer per jaar en je snap dat
de studio’s hijgend in de rij staan om de wen
sen van de Chinese consument te vervullen
(nog meer special effects ! Nog meer robots!)
En dan zijn er nog de wensen van de cen
sor. Die zijn niet alleen moreel van aard maar

L’inhumaine

Deze vooruitstrevende stille
sciencefictionfilm van Marcel
kon bij zijn release in 1924 op
veel kritiek rekenen. Het
publiek van die tijd was blijkbaar nog niet klaar voor een
complex portret van een vrouw
die niet toegeeft aan de versierpogingen van meerdere
mannen. “Bij elke vertoning
beledigden toeschouwers
elkaar en waren er net zo veel
driftige aanhangers als furieuze opponenten”, aldus een
van de sterren van de film.
BLU-RAY (R1/A) | FLICKR ALLEY

vooral ook economisch. Zo mogen er jaarlijks
maar 34 buitenlandse titels worden uitge
bracht. Die dan ook nog maar 25 procent van
de recette mogen houden, in plaats van de
gebruikelijke 40 tot 50 procent, en maximaal
30 dagen mogen draaien. Dan zijn er nog al
lerlei pesterijen, zoals het reserveren van de
meest lucratieve maanden (vakanties) voor
lokale producties.
En met succes: bij de tien best bezochte
films van 2015 zaten slechts drie Ameri
kaanse titels. De grootste hit was ook de
meest succesvolle release in China aller tij
den: Monster Hunt. Laten we eens verder
kijken dan de cijfers en zien waar de Chine
zen naar kijken. Want hun smaak drukt een
steeds grotere stempel op wat de rest van de
wereld te zien krijgt.
Monster Hunt speelt zich af in historisch
China waar goede en gemene monsterjagers
elkaar proberen af te troeven in de jacht op
een koninklijk babymonstertje: een schat
tige wezentje dat lijkt op een mix van radijs
en octopus. Kort samengevat: een komische
avonturenfilm voor de hele familie met veel
kung fu gooi- en smijtwerk, prima effecten,
dikke vette humor en suikerzoete romantiek.
Eigenlijk precies wat je verwacht – maar dan
minder.
Regisseur Raman Hui is een zeer ervaren
animator van DreamWorks. De pastelkleu
rige monsters met hun grote ogen zijn dan
ook behoorlijk cute – ergens halverwege
Disney en Ghibli. Maar Rui mist de komisch
timing van zijn DreamWorks stalgenoten.
Om van de verhalende inventiviteit van zijn
Pixar concullega’s maar de zwijgen. Er is
geen enkele spanning, geen gevoel van ge
vaar of opwinding. Jammer, want de ingre
diënten zijn er allemaal. Voor de verandering
toch maar eens hopen op een Amerikaanse
remake?
RIK HERDER

Monster Hunt
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Hidden Fortress

Akira Kurosawa’s samoeraifilm vormde een enorme inspiratiebron voor George Lucas’
Star Wars. In plaats van C-3PO
en R2-D2 opent de film met
twee passanten die verstrikt
raken in een oorlog tussen
clans en een epische zoektocht naar goud. Filmcriticus
David Ehrenstein noemde Hidden Fortress een van de beste
actieavonturenfilms ooit
gemaakt.

BLU-RAY (R1/A) | CRITERION

A Brighter Summer Day

Deze vier uur durende film is
deels gebaseerd op een incident dat Taiwanees regisseur
Edward Yang zich nog kon herinneren van toen hij dertien
jaar oud was. Een veertienjarige jongen vermoordde toen
zijn vriendin, omwille van
schimmige gangsterzaken. De
film is niet alleen een persoonlijk, existentieel drama, maar
ook een ondervraging van de
instabiele politieke identiteit
van Taiwan in de jaren zestig.
BLU-RAY (R1/A) | CRITERION
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KRONIEK VAN EEN NATIE VOORSPELD
Ergens in 1983 splitste de nu glorieus herboren Austra
lische auteur George Miller zichzelf in tweeën. Tijdens
het coproduceren (en soms regisseren) van een baan
brekende serie tv-‘events’ die in de huidige genealo
gieën van het medium te vaak over het hoofd worden
gezien – ambitieuze series waaronder The Dismissal
(1983), Bodyline (1984) and Bangkok Hilton (1989) –
bewees Miller dat hij het essentiële verschil begreep
tussen cinema en televisie.
Het film-narratief was big-budget, stateloze fantasie
voor het grote scherm en een internationaal publiek.
Televisiedrama daarentegen was nauwer, nationaal van
karakter, nationalistisch zelfs: het was voor mensen een
manier om over hun eigen geschiedenis te leren en dis
cussiëren. Film was spectaculair, televisie was intiem.
En tv, anders dan film – dat in zijn wilde voorstellings
vermogen niet aan regels of plaatsen gebonden is – had
een plechtiger, sociale opdracht. Het moest een kroniek
van de tijd zijn, van heden en verleden.
Deelt Martin Scorsese die visie? Zijn televisiewerk
neigt naar de documentairevorm – en de vorm van een
kroniek. Zeker, een obsessie met ‘de veranderende tijd’
en zijn texturen is een belangrijk aspect van Goodfellas
(1990) en Casino (1995). Maar in film heeft Scorsese er
zichtbaar moeite mee een balans te vinden tussen een
vrije, expansieve beschrijving van de wereld met de
strikte, dwingende eisen van het verhaal van een anti
held. In die zin vormt tv voor hem een bevrijding: daar
heeft hij verhaal én wereld, hij heeft ‘de taart én hij kan
hem opeten’.

De Australische filmcriticus Adrian Martin
kijkt naar opvallende discussies en tendensen
DOOR ADRIAN MARTIN
rond filmmakers.
De pilotaflevering van Boardwalk Empire (2010)
overtuigde me er niet van dat Scorsese en het medium
televisiedrama een natuurlijke combinatie waren. Maar
zijn nieuwe serie Vinyl die hij samen met Mick Jagger
en Terence Winter ontwikkelde, is anders. In zekere zin
brengt de serie een aantal sleutelelementen uit Scor
sese’s carrière samen: de onderwereld, overstimulatie
door drugs, uiteenvallen van familie, popmuziek, ge
schiedenis… en zelfs (hoewel politiek nooit zijn sterke
kant was) een gevoel voor sociale (en vooral raciale)
geschiedenis.
Ik heb het gevoel dat bepaalde filmmakers – waar
onder Todd Haynes (in Mildred Pierce) en Olivier Assa
yas (in Carlos) – hun stijl ‘uitsmeren’ over de vele uren
van die series, waardoor de kracht van hun werk en de
controle die nodig is om dat te realiseren minder wordt,
om in een hysterisch productieschema toch maar een
soort eenheid van toon en stijl te bewaren. Onder film
makers is Steven Soderbergh de enige die het in vrijwel
elke scène van The Knick’s twee seizoenen voor elkaar
heeft gekregen een rennen-en-schieten stijl van filmen
te verenigen met puntgave dramaturgie.
In Vinyl hanteert Scorsese eigenlijk de conventio
nele wijsheid die Tim Hunter helder uiteenzette in het
audiocommentaar bij de afleveringen van Mad Men

die hij regisseerde: hou de meeste scènes degelijk en
professioneel en bewaar de beste stilistische ideeën
voor die speciale momenten waarop je dure kraanshots
of digitale effecten wilt – en ze ook echt krijgt. Precies
het tegenovergestelde van wat Scorsese in z’n films wil:
daar moet alles altijd groots en meeslepend, specta
culair en excessief – zoals je in The Wolf of Wall Street
(2013) zag.
Met als gevolg dat Vinyl over het algemeen veel rus
tiger van toon is, met een meer observerend perspec
tief. Maar op de grote momenten, als de serie zich laat
gaan – tijdens Richie’s chemische trips waarop hij naar
optredens van de New York Dolls kijkt, en het cataclys
me dat daardoor in de wereld lijkt te ontstaan – haalt
de serie expressionistische hoogtes die je zelden ziet op
televisie.
Net als Mad Men en Breaking Bad lijkt Vinyl er op
gebrand een ‘misdaad en straf- verhaal’ te zijn over een
man en zijn diepgewortelde schuldgevoel – waarbij het
ontlopen van arrestatie, de cover-up van de oorzaak,
en het groeiende web van leugens dat nodig is om de
schade te beperken, de spanning leveren die nodig is
om onze aandacht tien afleveringen vast te houden.
Maar ook zijn er, door de hele serie heen, niet alleen
als behang voor bepaalde scènes, de vele geboortes van
punk, disco, hip hop… die een tikje fantastisch worden
gepresenteerd, met ongetwijfeld iets van nostalgie,
maar met de elegantie en plechtigheid van een Ameri
kaanse kroniek. 
5
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Herengracht 518,
1017 CC Amsterdam
16 december 2015,
14.37 uur
Een woedende menigte schreeuwt, trekt en
duwt, terwijl een keurige man door drie
dienders wordt afgevoerd. Op de achter
grond klinken sirenes die steeds dichterbij
komen. “Cut!”, roept de opnameleider. “De
figuratie was goed”, zegt regisseur Rudolf
van den Berg tevreden.
Voor de deur van het Geelvinck Hinlopen
Huis aan de Amsterdamse Herengracht
wordt gewerkt aan Een echte Vermeer, een
biografische film over kunstenaar en mees
tervervalser Han van Meegeren (1889-1947).
Die werd kort na de bevrijding door de poli
tie opgehaald uit zijn grachtenpand; de wel
gestelde dandy werd verdacht van collabora
tie met de nazi’s. Preciezer: Van Meegeren
zou tijdens de bezetting het schilderij Chris
tus en de overspelige vrouw van Johannes
Vermeer voor 1,65 miljoen gulden hebben
verkocht aan Hermann Göring, de tweede
man van Hitler.
Van Meegeren zag zich vervolgens voor
een duivels dilemma geplaatst: moest hij
toegeven dat hij een kunstschat had verhan
deld, waarop langdurige gevangenisstraf of
zelfs de doodstraf stond? Of kon hij maar be
ter opbiechten dat het schilderij geen Ver
meer was, maar een Van Meegeren en dat hij
de nazi’s had beetgenomen? Op vervalsing
stond slechts twee jaar…
De sirenes horen niet bij de opnamen. Aan
de andere kant van de Herengracht rijdt in
grote vaart een politieauto voorbij; het is een
enorm nadeel van filmopnamen in de Am
sterdamse binnenstad. Het grootste deel van
de opnamen van Een echte Vermeer vindt dan
ook plaats in Frankrijk, Kroatië en Luxem
burg, waar onder meer het interieur van Van
Meegerens grachtenpand is nagebouwd. De

IN DE RODE JAS REGISSEUR RUDOLF VAN DEN BERG, IN GESPREK MET
HOOFDROLSPELER JEROEN SPITZENBERGER

schilderijenverzameling van het Geelvinck
Hinlopen Huis blijft dan ook buiten beeld;
production designer Ben Zuydwijk heeft re
producties gemaakt van alle vervalsingen
van Van Meegeren.
“De figuranten mogen wel wat harder roe
pen”, zegt Van den Berg (Süskind, Tirza) te
gen regieassistent Chris Mitchell (die in 2014
zelf de bovennatuurlijke horrorfilm De Poel
regisseerde). In het Engels; de voertaal op de
set van de coproductie is Engels.
Coscenarist Jan Eilander en producent
Reinier Seelen komen een kijkje nemen. De
figuranten, mannen en vrouwen van middel
bare leeftijd in grijze en bruine jarenvijftig
kleding, maken selfies en foto’s van elkaar en
de antieke politieauto. Een productiemede
werker poetst de graffiti van de gevel van het
statige grachtenpand dat dienst doet als Van
Meegerens woning. De camera wordt terug
gereden over de rail die over de gracht is uit

gelegd, de lichtman laat het enorme witte
scherm dat pal naast de voordeur staat een
stukje verschuiven.
Ondertussen legt Van den Berg uit dat hij
een genre bedrijft dat eigenlijk niet bestaat.
“Het is een thriller, een love story, een psy
chologisch drama en een karakterstudie in
een. Maar het is vooral een schitterend ver
haal. Het gaat over kunstenaarschap. Of je
nu dichter bent of filosoof, schilder of regis
seur, je hebt een innerlijke drang om iets tot
uitdrukking te brengen. En dat bepaalt alle
facetten van je leven; de prijs die je betaalt
voor je kunstenaarschap is vaak groot.”
Mitchell meldt dat alles weer in gereed
heid is gebracht voor opnamen. Hoofdrol
speler Jeroen Spitzenberger (Divorce) staat
weer in de deuropening. De politieagenten
hebben hun wapenstok weer in de aanslag.
“Stand by for another take”, roept de opna
meleider. “Background action!..” De menigte
begint te joelen, “...And action!”
Precies op dat moment komt er een rond
vaartboot luid toeterend om de hoek van de

Reguliersgracht. “Gewoon doorgaan”, som
meert Van den Berg vanachter zijn monitor,
waarop hij precies kan zien wat cameraman
Goert Giltay filmt. Een dikke minuut later
staat de scène erop. “Heel goed”, zegt Van
den Berg. “We gaan een close-up opnemen.”
JAN PIETER EKKER
FOTO BOB BRONSHOFF

Een echte Vermeer
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