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REDACTIONEEL Als je zelf je zin

niet krijgt, hebben de anderen altijd ongelijk.
Neem de jury van het afgelopen Filmfestival
Cannes. De rode loper was nog niet opgerold of
de L.A. Times kopte: “Hoe George Millers jury er
helemaal naast zat.” En waar de jury helemaal
naast zat was dit: ze hadden de films niet
bekroond die tijdens het festival door de grootste gemene deler van “de” pers enthousiast
ontvangen waren. Volgens journalist Justin
Chang omdat de Gouden Palm voor Ken Loach’
I, Daniel Blake teveel was ingegeven door het
sociale karakter van de film. Anderen schreven
dat je met een jury met zoveel acteurs ook niets
anders kon verwachten dan dat een film als
Xavier Dolans Juste la fin du monde een (ex-aequo) Grand Prix kreeg: want iedere ster wil
graag zoveel close-ups. Chang verwees ook nog
naar vorig jaar, toen Dheepan de hoofdprijs
kreeg en co-juryvoorzitter Joel Coen desgevraagd had gezegd dat “dit geen jury van filmcritici [is].”
De achterliggende gedachte: critici kijken (en
belonen) anders dan regisseurs en acteurs hebben al helemaal niets over de kwaliteit van een
film te zeggen. Sois belle et tais-toi.
Nou weet iedereen die wel eens in een jury
heeft gezeten dat hoe polariserender de films in
competitie hoe groter het risico dat de jury
ergens in het midden uitkomt. Mensen gaan
strategisch stemmen, of gunnen de ander “hun”
winnaar niet. Ik weet nog dat in het jaar dat
Yella van Christian Petzold de gedoodverfde
winnaar was, de persjury van de Berlinale zo
verdeeld was dat na een ingewikkeld spel van
veto’s en tegenstemmen opeens een heel
andere film er met de prijs vandoor ging. In een
andere jury had bijvoorbeeld de actrice in kwestie alle films wel twee keer gezien en was tot in
de puntjes voorbereid, terwijl de schrijver-voorzitter met grote ogen toezag hoe de rest van zijn
juryleden een heel andere competitie had
beleefd dan hij. Kortom juryleden zijn ook maar
mensen en ze zijn dus niet zo heel erg anders
dan critici.
Tot zover de groeps- en gedragspsychologie.
Blijft de vraag, die hardnekkiger is, of critici
en de rest van de wereld echt zo anders kijken?
Het is zo’n favoriete ad hominem om critici te
diskwalificeren dat het a. waarschijnlijk wel
waar is maar b. niet op de manier die men
denkt, namelijk: wereldvreemd, verzuurd, emotieloos, beroepsgedeformeerd.
Journalisten kijken vooral systematischer.
Omdat het hun vak is. Laten we zeggen dat ze
als een arts zijn voor wie niet direct elk hoofdpijntje het einde van de wereld is, hoe overtuigend en dramatisch de patiënt dat zo ook voelt.
Dan nog het dedain tegen films die “alleen
maar iets te vertellen hebben” en minder te
laten zien. Persoonlijk ben ik heel blij dat Ken
Loach de prijs gewonnen heeft. Met de standvastige manier waarop hij bij de uitreiking herinnerde aan de traditie van de “cinema of dissent”, oppositionele cinema. En die blijft maken.
Misschien is dat wel het enige criterium. Dat
films niet de bekwaamheid en de aangenaamheid volgen, maar de onderstroom. Of dat nu in
inhoud of vorm is. Weerstand bieden tegen de
mainstream. Tegen de gedachte dat er zoiets
als een communis opinio is.
DANA LINSSEN

@DANALINSSEN

KEN LOACH WINT EEN GOUDEN PALM VOOR I, DANIEL BLAKE
EN MEER NIEUWS OVER
EEN VERDEELD ONTVANGEN EDITIE
VAN CANNES 4 18
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Word nu abonnee van de Filmkrant
en ontvang 600 Miles op dvd

Word nu abonnee van de Film-
krant en ontvang als welkomst
geschenk Gabriel Ripsteins 600
Miles, bekroond met de prijs voor
de Beste Debuutfilm op het film
festival van Berlijn. Bent u zelf al
abonnee en brengt u een nieuwe
abonnee aan? Dan ontvangt u
allebei het welkomstgeschenk.*

HIGH-RISE
Klassenstrijd in een flatgebouw k 6

Arnulfo Rubio smokkelt wapens voor een Mexicaans drugskartel. Hank Harris (Tim Roth), special agent voor de ATF, probeert Rubio in te
rekenen, maar wordt door hem gekidnapt.
Rubio wil Harris naar zijn bazen brengen, maar
daardoor zitten de twee wel zeshonderd mijl
lang met elkaar opgescheept in een auto.
“600 Miles speelt zich af tegen de achtergrond
van Operation Fast and Furious”, schreef de
Filmkrant. “Het Bureau of Alcohol, Tobacco,
Firearms and Explosives (ATF) liet tussen 2009
en 2011 ongehinderd wapentuig verkopen aan
Mexicaanse smokkelaars als Arnulfo, in de hoop
zo de verantwoordelijke drugskartels op te kunnen sporen. De ‘gecontroleerde doorvoer’ werd
een fiasco.”
* 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 7 juli. Met dank aan Homescreen.

Niet te missen
Ga deze maand in ieder geval naar:
1 Elle 4 10
2 The Red Turtle 4 12
3 High-Rise 4 6
4 Ma Loute 4 20
5 Robby Müller – Master of Light 4 22

HOLLAND FESTIVAL

4 26 Mogwai plays Atomic 4 29 Stop Acting Now van
Wunderbaum 4 30 Quay Brothers over Theatre of the World
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4 14 A Hologram for the King ‘Met

een illusie van licht bouw je geen
stad’ 4 18 Cannes 2016 Een
vintage jaar 4 22 Robbie Müller In een beeld 4 24 Nouchka van Brakel
50 jaar in het vak ‘Anarchisme opende mijn ogen’

A HOLOGRAM FOR THE KING

4 3 Redactioneel 4 4 Niet te
missen 4 5 Nieuws 4 5 Het

nieuwe kijken Ebele Wybenga over
het zwartste zwart 4 9 Typex tekent Andy 4 27 Op ooghoogte Mark
Cousins over Tsjernobyl 4 28 Kort Alle andere films 4 48 Boeken
Filmish – A Graphic Journey Through Film 4 49 Thuiskijken Lemonade,
Wim Wenders roadmovie-trilogie, The Knick, I Am Belfast, Key House
Mirror 4 54 Word Wide Angle Sexy, vulgair modernistisch liedje
4 55 Actie! Op de set van Jezus van de Javastraat

INTERVIEWS

4 6 Ben Wheatley over High-

Rise ‘In het westen zien we
sterven als een mislukking’
4 10 Paul Verhoeven en Isabelle Huppert over Elle ‘So far so good’
4 12 Michael Dudok de Wit over The Red Turtle ‘Tijdbewakers in een
oneindige zee’ 4 16 Julianne Moore en Greta Gerwig over Maggie’s Plan
‘Het loopt niet meer zo lekker tussen die twee’ 4 20 Bruno Dumont
over Ma Loute Bruno Dumonts moordmysterie 4 29 Mijke de Jong over
Stop Acting Now ‘Mijn kracht ligt in de verbeelding’ 4 32 Apichatpong
Weerasethakul over Fever Room Films kijken om te genezen

4 20

RECENSIES

4 11 Elle Laat je vijand binnen
4 17 Maggie’s Plan Slavoj Žižek bij
een cupcake 4 21 Ma Loute Is dat
een voet in uw mond? 4 35 Young Wrestlers In trance trainen 4 36 Race

Wraak op de atletiekbaan A Long and Happy Life Western in het hoge
noorden 4 37 Liza the Fox Fairy Aanstekelijk wereldvreemd Kriterion,
sinds ’45 Eeuwig jong 4 38 Een man die Ove heet Droogkomische
mopperkont Les ogres Monsterlijke omgangsvormen 4 39 Parched
Seks and the Village Of ik gek ben Lachen in een t bs-kliniek

COLOFON

4 Nieuw documentairefestival

Een festival van drie à vier dagen waar nog
onbekende documentairemakers hun werk
kunnen tonen met een apart programma
voor jongeren tot 25 jaar. Minder hoogdrempelig en elitair dan IDFA wil het volgens de
organisatie zijn, en open staan voor nieuwe
vormen. Volgend jaar februari moet de eerste
editie plaatsvinden in Filmmuseum EYE in
Amsterdam.

HET ZWARTSTE
ZWART

4 14

RUBRIEKEN

BRUNO DUMONT

filmkrant.nl

4 RvC positief over filmsector

In het advies van de Raad voor Cultuur over
welke culturele instellingen ondersteuning
van het rijk moeten krijgen in de periode
2017-2020 gingen aardig wat gerenommeerde namen voor de bijl. Over de filmsector oordeelde de Raad positief. Er is geadviseerd bijna €8 miljoen toe te kennen aan vier
festivals en Filmmuseum EYE.
In de vorige kunstenplanperiode hadden
drie filmfestivals ondersteuning: het Neder
lands Film Festival, het International Docu
mentary Filmfestival Amsterdam en het
International Film Festival Rotterdam. Ook
in de volgende periode krijgen zij geld, in totaal €2.570.000. IDFA zag haar bijdrage in
het advies omhoog gaan van €706.609 naar
€985.000. De bijdragen aan IFFR en NFF
blijven min of meer gelijk.
Ook Cinekid kan tevreden zijn. Het kindermediafestival kreeg voorheen geen subsidie maar wordt nu door de Raad ruim bedeeld. De organisatie had €910.000
aangevraagd. Daarvan wordt €635.000 gehonoreerd. Daarmee is de gemiddelde subsidie per bezoeker voor Cinekid nog steeds behoorlijk veel hoger dan de gemiddeld €9 die
voor de andere festivals geldt.
Filmmuseum EYE krijgt precies wat het
heeft aangevraagd en dat is een fractie minder dan in de periode ’13-’16: €5.150.000.
De Raad maakt wel een aantekening bij de
taken die EYE vervult. Het museum is niet
alleen gericht op de nationale en internationale promotie van Nederlandse film maar
ook de promotie van het eigen instituut en
dat bijt elkaar een beetje. Het advies is om de
promotie van de Nederlandse film te laten
coördineren door het Nederlands Filmfonds.
Bij het in ontvangst nemen van het advies
van de Raad voor Cultuur benadrukte
Bussemaker nogmaals de komende kunstenplanperiode vooral te zien als eentje van
consolidatie na een periode van grote bezuinigingen en aanpassingen. Op 2 juni vergadert zij met de Tweede Kamer over de adviezen. Op Prinsjesdag volgt de uitkomst.




EDO DIJKSTERHUIS

Hoe zwart kan zwart zijn? De beroemde Britse
kunstenaar Anish Kapoor heeft rondom deze
vraag een verrukkelijk relletje gecreëerd. Hij liet
begin dit jaar via internationale media weten
dat hij het exclusieve recht heeft verworven
voor het gebruik van het ‘zwartste zwart ter
wereld’. Met deze stunt weet hij al de wereldwijde aandacht te pakken zonder daadwerkelijk
een kunstwerk te maken. Andere kunstenaars
reageerden verontwaardigd. Kan één kunstenaar een kleur exclusief voor zichzelf claimen?
Wat een verwerpelijke inperking van de artistieke vrijheid!
Als je toch een werk creëert met diepzwart,
kun je dan een schadeclaim verwachten van
Kapoors advocaten? Het valt mee. Kapoor heeft
namelijk strikt genomen niet het recht gekocht
op een kleur, maar op een innovatief materiaal
genaamd Vantablack. Zijn gebruiksrecht is
bovendien beperkt tot kunst, voor andere toepassingen van het materiaal, in wetenschap of
industrie bijvoorbeeld, kun je gewoon aankloppen bij fabrikant Surrey Nanosystems. Vantablack is geen verf die je in een groot Historblik
van het schap kunt trekken in de bouwmarkt.
Het materiaal bestaat uit een ‘woud’ van
kwetsbare nanobuisjes, die zo klein zijn dat het
licht ertussen in gevangen blijft. Die buisjes zijn
3500 keer smaller dan de diameter van een
menselijke haar, zegt de fabrikant. Dit oppervlak reflecteert maar 0,036 % van het licht dat
erop valt, waardoor het oog het waarneemt als
diep zwart. Zo zwart, dat je ook geen diepte
meer ziet in het oppervlak. Dit moet in het echt
een sensationele optische ervaring zijn. In feite
verandert Vantablack 3D in 2D. Geen wonder
dat het interessant wordt gevonden voor militaire toepassingen en de Engelse regering goed
in de gaten wil houden naar wie Vantablack
wordt geëxporteerd.

Op de foto die de stunt van Kapoor begeleidde zie je hoe een kreukelig stukje aluminiumfolie, bedekt met Vantablack, verandert in
een plat, volledig zwart vlak. Met smart wacht
ik op Kapoors eerste kunstwerk met dit materiaal. Of de kunstenaar die komt met een nét nog
iets zwarter zwart ontwikkeld door een ander
bedrijf. Want ik moet en zal dit wondermateriaal met eigen ogen zien. Helaas stuurt Surrey
Nanosystems geen samples op naar particulieren.
EBELE WYBENGA
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Ben Wheatley over High-Rise

‘IN HET WESTEN
ZIEN WE STERVEN
ALS EEN MISLUKKING’
Het Britse echtpaar Ben Wheatley en Amy Jump filmt
compromisloos en met humor. Hun adaptatie van de
dystopische roman High-Rise uit 1975, over een klassen
strijd in een flatgebouw, brengt het werk van J.G. Ballard
DOOR OMAR LARABI
terecht weer onder de aandacht. 

7
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Wie bekend is met het werk van schrijver J.G. Ballard,
weet dat de high-rise, de luxueuze flat, een metafoor is
voor de samenleving, met de puissant rijken bovenin,
neerkijkend op de clochards die de onderste verdiepingen bewonen. Robert Laing (in de verfilming gespeeld
door Tom Hiddlestone) verhuist naar het complex,
dat is voorzien van alle gemakken, van supermarkt tot
zwembad. Dit comfort isoleert de bewoners van de rest
van de wereld. De neiging om de buitenwereld te betreden verdwijnt.
De vermogende bewoners slijten hun dagen bij de
Victoriaanse bacchanalen die worden georganiseerd
door de architect van het gebouw, Anthony Royals
(Jeremy Irons) – tevens eigenaar van het penthouse.
Deze feesten behoeven zoveel stroom dat de bewoners
van de onderste verdiepingen in het duister tasten. De
hedonistische levensstijl – met beestachtige seks en
onbeperkte alcohol – is klaarblijkelijk uitsluitend voor
de elite. Er ontstaat spanning tussen de klassen, met
een orgie van geweld tot gevolg.
In de openingsscène zijn beelden van een hondenpoot op het spit tekenend voor de situatie na afloop
van de geweldsuitbarsting. Laing en de andere overlevenden leven nu als jager-verzamelaar te midden
van chaos in het eens zo mondaine pand. Is dit een
voorspelling voor de toekomst? In ieder geval past
High-Rise qua thematiek uitstekend in het oeuvre van
Ben Wheatley en zijn vrouw Amy Jump. In hun debuut
Down Terrace (2008) ridiculiseerden ze Tony en Cherry
Blair, zo vertelt de baardige Wheatley: “Ze begonnen
zonder aanleiding een oorlog. Net zoals criminelen
dat doen.” De cineast doelt op de Irak-oorlog, waar
hij in Kill List (2011) eveneens op zinspeelt. A Field in
England verwijst daarentegen naar een (hedendaagse)
revolutie, net als High-Rise, de eerste boekverfilming
van het duo.
Een politieke boodschap is volgens de Brit onvermijdelijk. “Ballards verhaal is overduidelijk politiek,
net zoals onze films. We kunnen de gebeurtenissen
om ons heen niet negeren.” De roman van Ballard is
volgens Wheatley relevanter dan ooit. “Er is een kloof
tussen diegenen die iets bezitten en diegenen die niets
bezitten. Vandaag de dag lijkt er een soort consensus te
bestaan dat je niet mag klagen over rijke mensen – dat
zou onsportief zijn. Je mag hun succes niet bekritiseren. Terwijl ze ons tegelijkertijd beroven. Het is een
merkwaardige tegenstelling.”

Kortsluiting

Veertig jaar geleden kwam Ballard al tot die conclusie.
Toen was het concept van de functionele stad nog volop in zwang, ooit bedacht door architect Le Corbusier,
die ruim vijftig jaar eerder een plan had opgesteld om
het leven van bewoners van Parijse achterbuurten te
verbeteren. De bouw van grote complexen met daktuinen, supermarkten en zwembaden zou een verbetering
betekenen van de levensstandaard. Inmiddels blijken
zulke wijken – in Nederland bijvoorbeeld de oude Bijlmermeer (inmiddels is de situatie verbeterd) – geen
succesverhaal. De wereld is minder maakbaar dan gedacht.
Wheatley zag de politieke relevantie van de roman.
Hij benaderde filmproducent Jeremy Thomas, die de

rechten van het boek bezit en er veertig jaar mee heeft
geleurd. In de jaren zeventig zou Nicolas Roeg het project doen, decennia later wilde Vincenzo Natali (Cube)
er een genrefilm van maken. Wheatley erkent dat het
een moeilijk te verfilmen roman is: “Het publiek verwacht een spanningsboog die er niet is, it’s a bitch to
fix that.” Het zwaartepunt van het verhaal ligt immers
in de opbouw naar de geweldsuitbarsting, niet in die
uitbarsting zelf.”
Het echtpaar kon wel hun eigengereide humor kwijt
in de film. Ongemakkelijke scènes zoals in A Field in
England waarin een poepende schildknaap door zijn
reisgezelschap wordt aangemoedigd zijn kindje te baren. Of het moment in High-Rise waarop vogelstront
uit de hemel valt en een personage zich afvraagt of dat
nou geluk brengt of niet. Wheatley vertelt over het
belang van humor: “Met humor kun je kortsluiting
creëren bij je publiek. Het is een manier om ze aan je te
binden. Veel filmmakers nemen zichzelf veel te serieus,
terwijl het leven bij vlagen best grappig is.”

heid en politieke bewegingen passen niet bij mij.” In
hun manier van werken is het duo eveneens resoluut –
ze zijn vrijwel compromisloos . “Net zoals bij de vorige
films krijgen de producenten alleen het eindproduct te
zien. We hebben altijd volledige artistieke vrijheid. Ik
luister niet naar meningen.”

Vingernagel

Toch verschilt High-Rise wezenlijk van wat ze hiervoor
hebben gedaan. Alleen al door de keuze voor sterren
als Hiddlestone, Sienna Miller, Elisabeth Moss en Luke
Evans in plaats van excentriek uitziende acteurs als Michael Smiley die Wheatley normaliter in zijn films laat
spelen. Wheatley: “Het is niet dat Smiley niet sexy is,
maar ik wilde een sexy film om het gevoel van luxe en
zelfverzekerdheid te creëren. Sowieso heeft een film op
deze schaal bekende gezichten nodig. Een groter budget betekent dat je meer geld uitgeeft, sterren rechtvaardigen dat.”

Eigentijds despoot

Humor is dus net als in het echte leven verbonden met
zaken als uitwerpselen en dood. Wheatley vertelt over
de scène in Down Terrace waarin de zoon zijn vader op
nonchalante wijze ombrengt. “Die heeft te maken met
het menselijk onvermogen om de dood te accepteren.
In de westerse wereld wordt sterven gezien als een mislukking.”
Het oeuvre van Jump en Wheatley bevat naast klucht
ook wraakzucht en zelfs sjamanistische rituelen. Van
de occulte mystiek in Kill List tot de duivelse alchemie in A Field in England. Wheatley vertelt over de
betekenis van deze transcendentale momenten. “Dit
soort taferelen verwijzen naar het dierlijke in ons. We
leven in de waan dat religie en civilisatie ons hebben
verwijderd van onze oorsprong. Zie je al die gebouwen
buiten? Eronder begint al snel een laag vuil. We zijn
slechts versies van onszelf, van de mensen die ooit uit
Oost-Afrika naar het noorden trokken.” Volgens de Brit
zijn we als mensheid nauwelijks veranderd. “Hoe zou
ik duizend jaar geleden zijn geweest? Dezelfde mens,
met een ander soort problemen. Het is een illusie dat
we veranderen, kijk naar je eigen familie, naar je kind of
je ouder.”
Die existentialistische gedachte doet denken aan het
Y-chromosoom, dat van vader op zoon bijna onveranderlijk wordt doorgegeven. Volgens de overlevering
lopen daardoor miljoenen nazaten rond van Dzjengis
Khan. Mensen die dezelfde genadeloosheid in zich
hebben als de Mongoolse tiran. Of is die inherent aan
de mens? Precies die vraag staat centraal in de films
van Wheatley en Jump. Is elke mens in staat om te
moorden? Khan stichtte met veel bloedvergieten zijn
imperium, net zoals in High-Rise het rijk van architect
Royals – een eigentijds despoot – met veel bloedvergieten uiteen wordt gerukt. Massamoord is van alle
tijden.
Mede dankzij zijn afkeer van zulke vormen van organisatie beschouwt Wheatley zichzelf als non-conformist. “Ik wantrouw mensen die vertellen hoe je
moet leven – elk type goeroe. Waarom zou je een ander
volgen? Je moet het leven zelf uitvinden. Religie, over-

BEN WHEATLEY OP DE SET VAN HIGH-RISE

Ook in hun volgende film Free Fire – met Martin
Scorsese als executive producer – gaat het duo de samenwerking aan met sterren, waaronder Oscarwinnares Brie Larson – én met Michael Smiley. Ditmaal heeft
Wheatley als doel de grandeur van de actiefilm uit de
jaren zeventig terug te brengen. “Het verhaal gaat over
een groep Ieren die in Boston wapens kopen. Ze belanden in een vuurgevecht waarbij alles misloopt.” Als er
geen actiefilms meer zijn van je gading, dan maak je er
zelf een, zo lijkt het. “Ik heb geen speciaal gevoel meer
bij films uit Hollywood. Er worden gigantische dingen
opgeblazen, maar het doet me niets. Terwijl ik dat in de
jaren zeventig geweldig vond, een auto die over de kop
ging. Wij doen dat weer op menselijke schaal, zoals een
vingernagel die ergens achter blijft steken. Dat is veel
effectiever dan een vuurbal die Manhattan doet exploderen.”
High-Rise 111231

ENGELAND/BELGIË, 2015 |

REGIE BEN WHEATLEY | MET TOM HIDDLESTONE,
SIENNA MILLER, JEREMY IRONS, ELISABETH MOSS | 119
MINUTEN | DISTRIBUTIE IMAGINE | TE ZIEN VANAF 7
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Ook al won de film geen prijs in
Cannes, toen we Paul Verhoe
ven en Isabelle Huppert net
voor de slotceremonie van het
festival spraken, zag je dat ze
wisten dat ze iets goeds
hadden gemaakt. DOOR HUGO EMMERZAEL

Paul Verhoeven en Isabelle Huppert over Elle

‘SO FAR SO GOOD’
Laat het maar aan Paul Verhoeven over om een film te
beginnen met een verkrachting. Toch heeft nog niemand aanstoot genomen aan het op papier controversiële Elle, wat waarschijnlijk te danken is aan de manier
waarop Isabelle Huppert de rol vertolkt. We spraken
regisseur en actrice op het Filmfestival van Cannes, een
dag na de première.
“Ik heb films gemaakt die controversieel zijn. Ik ben
het dus gewend dat iemand iets in mijn films ziet wat ik
zelf niet heb gezien, om er vervolgens een probleem van
te maken.” Nederlands beste regisseur Paul Verhoeven
zit er rustig bij voor zo’n grote dag. De première van
Elle, zijn eerste film sinds Zwartboek (2006), was een

dag eerder op het festival van Cannes te zien geweest
en de recensies in kranten en vakbladen druppelen binnen. Het valt op dat veel journalisten schrijven dat Elle,
een verfilming van Philippe Djian’s Oh..., door zijn ongewone twist aan het verkrachting-wraak verhaal voor
sommige mensen aanstootgevend zal zijn. Vooralsnog
moeten die mensen zich nog bekend maken. Elle wordt
bovendien overal lovend ontvangen. Heeft Verhoeven
misschien een film over verkrachting gemaakt die niet
controversieel is?

FILMKRANT.LIVE VERZORGT IN JUNI EEN INTRODUCTIE BIJ
DOOR RONALD ROVERS

Elle | FILMSCHUUR HAARLEM, 4 JUNI 16.15 UUR |

‘Ik zei meteen ja’

Misschien heeft het er mee te maken dat Verhoeven de
film weliswaar opent met een verkrachting maar de kijker meteen soepel een gelaagd verhaal binnenleidt over
een complexe, sterke en helaas ook beschadigde vrouw.
Isabelle Huppert speelt Michèle, de directeur van een
gamebedrijf, moeder van een slungelige nietsnut die
nauwelijks voor zichzelf kan zorgen, hartsvriendin,
minnares en buurvrouw. Soms is ze al die dingen tegelijk, zoals in de donkerkomische kerstdinerscène waarin vriendin, familie en kennissen op bezoek komen.
Volgens Verhoeven was het in kaart brengen van die
relaties dan ook de grootste uitdaging van zijn eerste
film sinds tien jaar.
“[Producent] Saïd Ben Saïd stuurde mij Djians boek
en ik zei meteen ja. Omdat ik het gevoel had dat ik nog
nooit zo’n film had gemaakt. In mijn films zitten niet
zoveel sociale omgevingen. Neem Robocop. Je kent zijn
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Laat je vijand binnen
Waarom zou je een ander laten lijden? In
Paul Verhoevens Elle komen al zijn provocaties over de sadistische mens samen.
Met de psychologische thriller is hij op de
toppen van zijn kunnen.
Elle, wie is zij? De rijke Parisienne Michèle
(Isabelle Huppert) houdt haar vijanden graag
dichtbij. Ze nodigt ze uit op het kerstdiner, ze
gaat er affaires mee aan, als een militaire
strategie om andermans stappen nauwkeurig te kunnen volgen. En om anderen te laten
lijden. Door prikkertjes in hun hapjes te verbergen, door tegen hun autobumper aan te
rijden. En door ze onverbloemd de pijnlijke
waarheid te zeggen. Michèle wordt in de
thriller Elle, die draaide in de competitie van
Cannes, weergaloos gespeeld door Isabelle
Huppert, die ons steeds verder meesleept in
haar grensoverschrijdend gedrag. Nee, dit is
geen slachtoffer, ook al wordt ze bruut verkracht aan het begin van de film. Dit is een
vrouw die zelf ook sadist is.
Waarom zou je een ander laten lijden?
Arnon Grunberg geeft daar in zijn nieuwste
boek Moedervlekken een mogelijke verklaring voor: “Ik wil jou doen lijden want dat
lijd ikzelf minder.” Iemand pijn doen is ook
een vorm van communicatie. Ook Michèle
houdt zelf liever de controle in haar verkilde
relaties waarin pijn en liefde verknoopt zijn.
Michèles diva-moeder, met wie ze ook zo’n
boosaardige verhouding heeft, zegt tegen
haar: “Jij wilde altijd een steriele versie van
de wereld. Je geeft nooit echt iets van jezelf.”
Elle begint vintage Verhoeven met een
provocerende montage: na de verkrachtingsscène in het huis van Michèle, onder
toeziend oog van een onverschillige kat, zien
we haar als strenge directeur op haar werk,
waar ze een nieuwe fantasy-game moet beoordelen. De gamer moet zich identificeren
met een Ork die op gewelddadige wijze een
vrouw met zijn tentakels binnendringt.
Michèle geeft koel haar mening: ze vindt de
orgastische schokken van de vrouw veel te
bedaard, of dat nog wat kan worden aangezet. Zo maakt Verhoeven gelijk duidelijk dat
we hier niet met een klassiek slachtoffer te
maken hebben. Michèle blijft baas over haar
verbeelding en grijpt liever zelf de macht.
Toch is Elle geen rape and revenge-film,
zoals die in de jaren 70 werden gemaakt, met
woeste, omstreden films als I Spit on Your
Grave. Elle zet een stap buiten de realiteit en

familie niet. Je weet niet of hij überhaupt een zus heeft.
In deze film zit dat allemaal wel. In het boek ligt veel
nadruk op de verschillende relaties die Michèle heeft,
die niet per se met het thematische materiaal te maken
hebben dat bij de thriller hoort. Haar relatie met haar
moeder heeft weinig te doen met de verkrachting aan
het begin. Haar moeder weet niet eens van die verkrachting. Ze vertelt het alleen tijdens een diner aan
vrienden en aan haar ex-man. Daarna bestellen ze gewoon eten.”

Winnend slachtoffer

Dat Elle zo lekker wegkijkt komt ook door hoofdrolspeelster Isabelle Huppert. Haar Michèle is als het
nodig is een harde vrouw, een manipulator op kantoor
en aan de eettafel, die sociale situaties gemakkelijk
naar haar hand zet. Een onderdrukker dus, maar ook
een slachtoffer. Huppert beschreef eerdere rollen

(onder andere in Michael Haneke’s La pianiste en Mia
Hansen-Løve L’avenir) als “winnende slachtoffers”.
Michèle is het grootste winnende slachtoffer dat ze
ooit vertolkte. “Wat ik goed vind aan deze film is dat hij
steeds weer de grens tussen slachtoffer en dader vervaagt. Michèle transformeert van object naar subject.
Ze laat zich niet alleen maar onderdrukken. Ze neemt
controle.”
Er is al het een en ander gezegd over waarom deze
film nooit in Amerika gemaakt had kunnen worden.
Verhoeven ging er vanuit dat hij het Franse boek kon
veramerikaniseren, maar geen enkele ster die hij in
Hollywood benaderde durfde de rol van Michèle aan.
“Het is vreemd dat Amerikaanse actrices klagen dat er
geen goede rollen voor ze zijn, terwijl ik ze er letterlijk
een aanbood. Als je de film ziet weet je dat een echte rol
is. Je moet lef hebben, maar dan heb je ook wat om mee
te spelen.”

past ervoor om de slechte daden van de ander te veroordelen. Michèle zegt het zelf al:
“Als je je neus in andermans zaken steekt,
kom je rare dingen tegen. Ik veroordeel niemand.” Iedereen heeft zo zijn redenen, zegt
iemand anders in de film, een citaat uit Jean
Renoirs La règle du jeu, een upstairs-downstairsklassieker waar Verhoeven verrassend
genoeg zijn inspiratie vandaan heeft gehaald.
De bekende jachtscène uit La règle du jeu,
waarin een groep jagers op kille wijze te werk
gaat, weerklinkt ergens ook in Elle, in de
jacht van de kat op de vogel, tussen dader en
verkrachte, tussen moordenaar en hijgende
media. Verhoevens provocatieve denkbeelden over de mens (m/v) als man én monster
komen allemaal in Elle samen.
Verhoevens oeuvre barst van de moreel
wankelmoedige personages, zoals de onzichtbare man uit Hollow Man (nog steeds
een geweldige filmtitel), een hol mens zonder geweten, die zichzelf niet in de spiegel
hoeft aan te kijken en wiens allereerste daad
als onzichtbare bestaat uit het knijpen in een
van de borsten van een slapende collega-wetenschapster. In Elle is het de vrouw die zeggenschap heeft over haar seksuele fantasieën. Michèle kijkt graag naar de mannen,
glurend door een verrekijker, zichzelf bevredigend in een van de zeldzame vrouwelijke
masturbatiescènes uit de filmgeschiedenis:
laat dat maar aan Huppert en Verhoeven
over.
Verhoeven strooit in zijn film ondertussen
ook nog met verwijzingen naar Jezus en
Simone de Beauvoir en heeft een paar verrassende cultuurkritische uitspraken in
petto. Zo heeft het gamebedrijf van Michèle
een sociologisch profiel opgesteld van hun
klanten: dat zijn gamers die niets om kwaliteit geven. Later gaat de ex-man van
Michèle, een schrijver, tijdens een etentje
tekeer tegen onze “vormeloze cultuur,
waarin geen originaliteit en eigenheid meer
te vinden is”. Verhoeven bewijst met Elle dat
hijzelf nog meer dan genoeg vorm, originaliteit en eigenheid in huis heeft.
MARISKA GRAVELAND
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Elle FRANKRIJK/DUITSLAND/BELGIË, 2016 | REGIE
PAUL VERHOEVEN | 130 MINUTEN | MET ISABELLE
HUPPERT, LAURENT LAFITTE, CHARLES BERLING |
DISTRIBUTIE INDEPENDENT FILMS| TE ZIEN VANAF
2 JUNI 

Waarom Huppert – zij had haar zinnen al lang voordat Verhoeven aan boord kwam op de rol gezet – het
wel aandurfde? Huppert: “De Amerikaanse actrices
stelden waarschijnlijk de verkeerde vragen. Je moet
voorbij de verkrachting kijken. Misschien zitten wij
Fransen wat ingewikkelder in elkaar en weten we hoe
we dit soort dingen aan moeten pakken.”
Verhoeven: “Ik hoop dat de Amerikaanse actrices
die de rol geweigerd hebben de film zullen zien, zeker
nu blijkt dat mensen helemaal geen problemen met de
film hebben. Elle moet nog uitkomen in Amerika en
dan kan er altijd nog kritiek op komen, maar dan vallen mensen de morele inhoud van de film aan en niet
de filmstijl. Je kan altijd op een negatieve manier films
kijken en een reden vinden om bezwaar te maken, maar
bij Elle hebben we daar nog geen last van gehad.” Hij
grijnst. “Mensen begrijpen wat we wilden met de film
en kunnen dat waarderen. Till now, so far so good.” 5
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Op een dag kreeg Michael Dudok de Wit een brief van de wereldberoemde Japanse animatiestudio
Ghibli. Ze hadden zijn korte film Vader en dochter gezien en vroegen zich af of hij misschien een
lange film wilde maken. Het resultaat The Red Turtle ging in première op het afgelopen Filmfestival
DOOR RONALD ROVERS
Cannes.

Michael Dudok de Wit over The Red Turtle

TIJDBEWAKERS IN EE
Wie Vader en dochter (2000) nog niet gezien heeft,
doet zichzelf tekort. De korte met een Oscar bekroonde
animatiefilm van Michael Dudok de Wit (1953) is een
hoogtepunt in de Nederlandse filmgeschiedenis, al zal
de maker die woorden zelf nooit gebruiken. We bellen
als hij net terug is uit Cannes, waar zijn eerste lange
animatie film The Red Turtle aan de wereld is vertoond.
Dudok de Wit maakte het verhaal over een man die
aanspoelt op een onbewoond eiland – meer verklappen
we niet – samen met de wereldberoemde Japanse animatiestudio Ghibli, onder meer verantwoordelijk voor
Spirited Away (2001) en recent The Tale of the Princess
Kaguya (2013).
Hoe was Cannes? “Boven verwachting. Het was druk
maar ik kreeg genoeg feedback op de film om er een
warm hart van te krijgen. De journalisten die hem hadden gezien zeiden echt heel gevoelige dingen over de
film. Bovendien was het de eerste keer dat ik hem zo
groot zag en met een groot publiek. Ik was alleen niet
geconcentreerd. Ik hoorde elke kleine hoest. Na afloop
liepen een paar mensen meteen de zaal uit maar die
hadden natuurlijk andere afspraken. Gelukkig bracht de
rest van het publiek een staande ovatie die echt lang
duurde. Als je zoveel jaar met je medewerkers opgesloten hebt gezeten en ergens aan hebt gewerkt, dan is dat
zo’n mooie reactie. Echt fantastisch. Heel ontroerend.”

Hoe kwam u bij Ghibli terecht? “Ik had Toshio Suzuki,
IsaoTakahata en Hayao Miyazaki ooit afzonderlijk op
een filmfestival in Seoul gesproken. Korte en beleefde
momenten, en daar bleef het bij. Een paar jaar later
kreeg ik plotseling een brief. ‘We houden van je korte
film Vader en dochter. Als je een lange film wilt maken,
dan willen wij je graag helpen.’ Ik weet nog dat ik even
voor me uit zat te staren. Een paar minuten hervond ik
mezelf weer en schreef terug dat ik enorm geïnteresseerd was, maar of ze alstublieft een beetje konden uitleggen wat ze bedoelden. Ik wilde zeker weten dat het
geen misverstand was. Ze schreven terug dat we stap
voor stap verder zouden gaan. Eerst schrijven, dan
schetsen. Ze deden niet meteen de belofte dat er een
film zou worden gemaakt. We gingen kijken en proberen.”
Ghibli is een studio met een sterke signatuur. Ze lieten u
vrij maar de uiteindelijke film moest wel bij ze passen.
Dat is een enorm vertrouwen. “Dat is een enorm ver-

trouwen ja. Ik heb mezelf ook wel eens de vraag gesteld
waar ik dat aan verdiend had. Niet aan hen trouwens, al
gaven ze min of meer wel het antwoord. Volgens hen
heeft Vader en dochter een Japanse gevoeligheid en ze
vroegen zich af of ik een lange film kon maken met dezelfde gevoeligheid.
“Over de jaren bleek dat we over veel dingen het-
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EN ONEINDIGE ZEE
zelfde denken. Over de natuur bijvoorbeeld. Eerbied
voor de natuur en de relatie met de natuur. Ik kan het
niet precies uitleggen. Ik houd al lang van de Japanse
cultuur. Niet van de moderne veelkleurige, materialistische cultuur maar van de boeddhistische, pure
architectuur, de eenvoud en de stilte. We hebben het
nooit uitgesproken, maar het was duidelijk dat we op
dezelfde golflengte zaten. Ondanks de enorme cultuurverschillen. Er zijn dingen die ik moest leren over hun
cultuur en misschien moesten zij zich aanpassen aan
hoe direct ik reageer als Nederlander. Tegelijk hadden
we urenlange gesprekken over van alles waarin ik me
helemaal op mijn gemak voelde.”

de in het Oosten als in het Westen? Op zijn aanraden is
de vrouw sterker gemaakt, hij vond haar te passief.”
Haakt het verhaal ergens aan bij bestaande verhalen?

“Niet letterlijk. Ik hou van sprookjes. Ik heb veel Japanse sprookjes gelezen. Er zijn verhalen in Japan die raakvlakken hebben met dit verhaal. Maar het is daar niet op
gebaseerd. Wel een beetje op Robinson Crusoë maar dat
is alleen het uitgangspunt. Dat thema vind ik heel aantrekkelijk: alleen zijn in de natuur. Verder wilde ik dat
het een tedere film zou zijn met kleine gestes. Die kunnen krachtiger zijn dan grote gebaren. En er wordt afscheid genomen, net als in Vader en dochter.
“Ik ben zelf ook vader. Toen mijn zoon ongeveer drie
Waar praat je dan over? “Gesprekken waren altijd met
jaar oud was en ik hem voor het eerst naar de crèche
zes, zeven, soms tien mensen rond de tafel. Takahata en
bracht maakte dat veel indruk op mij. Voor het eerst
Suzuki waren er altijd bij. Plus een paar senioren van de
liet ik hem achter. Tot dan was hij altijd thuis geweest.
studio’s, maar die spraken weinig. Takahata was mijn
Daar moest ik toen van huilen. Ok, dacht ik, nu gaat hij
belangrijkste contact bij Ghibli. Hij noemde me
de wereld in. Nu gaat hij mensen ontmoeten die ik niet
Michael-san. Met hem heb ik een natuurlijke, professio- ken.”
nele band. Hij tekent zelf niet maar heeft hele mooie aniU wilde niet skypen. Bent u wars van moderne technolomaties geregisseerd. Hij begrijpt de waarde van details.
gie? “Dat heeft een praktische reden. Mijn studio is een
De kleur van haar bijvoorbeeld of de stijl van kleren. Of
de manier waarop je bamboe tekent. Maar de belangrijk- schuur in de tuin en de verbinding vanuit huis is daar
net niet goed genoeg. Ik ben niet echt schuw voor techste gesprekken gingen over het verhaal. Was het sterk
genoeg? Zijn de symbolen duidelijk, worden ze niet ver- nologie maar ben wel een natuurmens. Ik groeide op in
keerd begrepen? Hebben ze dezelfde symbolische waar- een dorpje waar veel natuur was. Fietste de heide over

naar school. Liep veel in de bossen. Had aquariums
thuis. Ik keek naar leven onder een microscoop. De natuur was heel aanwezig in mijn jeugd.”
Een aquarium met schildpadden? “Ik had zoetwater-

schildpadden. Die zijn gelukkig nu beschermd want de
mijne gingen alsmaar dood. Zoetwaterschildpadden
moet je niet aan kinderen geven. Veel te kwetsbaar.
“Voor research ben ik nog naar de Seychellen geweest, ten oosten van Afrika. Daar kwam ik een schildpad tegen tijdens het zwemmen. Als je onderwater naar
een schildpad kijkt, dan kijkt hij terug. Dus steeds als
ik z’n achterkant wilde zien, draaide hij met me mee.
Hij bleef me maar aankijken. Die scène heb ik in de film
gebruikt.”

Waarom koos u voor een schildpad? “Omdat het geen
roofdier is en iets mysterieus heeft. Hij verdwijnt in de
oneindige zee. En ze zijn niet te lief. Dat was belangrijk.
Het kon geen hond zijn, geen dier met een lieve gelaatsuitdrukking. Het is juist mooi dat ze een heel klein beetje griezelig zijn. En ze kunnen heel oud worden. Ze geven de indruk dat ze onsterfelijk zijn.”

EEN RECENSIE VAN

The Red Turtle VERSCHIJNT IN

HET VOLGENDE NUMMER VAN DE FILMKRANT 
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A Hologram For the King

A Hologram for the King, naar het boek van Dave Eggers, is een
kritische beschouwing over de gevolgen van de digitale revolutie.
Die stelde ons in staat met ons hoofd ergens anders te zijn dan
waar ons lichaam zich bevindt, zegt wetenschapsjournalist
DOOR BENNIE MOLS
Bennie Mols
“Everybody wants to be somewhere else”, zegt de Saoedische arts Zahra Hakem tegen de Amerikaanse zakenman Alan Clay (Tom Hanks). Samen staan ze voor een
schilderij van een berglandschap in een buitenhuis aan
zee. Wanneer ze langs de Edvard Munch-achtige penseelstreken naar buiten kijken, zien ze de brandende
zon op de klotsende golven weerkaatsen. Achter hun
ruggen ligt de woestijn.
Clay is in Saoedi-Arabië om een holografisch teleconferentiesysteem te presenteren aan de koning
van het land. De technologie maakt het mogelijk om
zakenpartners van waar ook ter wereld in drie dimensies virtueel tevoorschijn te toveren voor het oog van de
koning, bewegend en al. Handig om te onderhandelen
zonder daarvoor te hoeven reizen. Uiteindelijk koopt
de Saoedische koning het systeem niet van Clay en zijn

Amerikaanse IT-bedrijf, maar van de Chinezen. Die
blijken hetzelfde product te hebben ontwikkeld, maar
het goedkoper aan te bieden.
Tom Tykwers film A Hologram for the King, gebaseerd op het gelijknamige boek van de Amerikaanse
schrijver Dave Eggers, is een portret van de existentiële
crisis van een zakenman dat uitmondt in een klassiek
liefdesverhaal, en tegelijkertijd een kritische beschouwing van de gevolgen van de globalisering en de digitale revolutie. Het hologram-voor-de-koning is de metafoor voor de spanning tussen de fysieke en de virtuele
wereld, een bijwerking van de digitale revolutie.
De digitale revolutie heeft ons meer dan ooit tevoren
in staat gesteld met ons hoofd ergens anders te zijn dan
waar ons lichaam zich bevindt. Zakenman Alan Clay zit
fysiek in het Midden-Oosten, maar mailt voortdurend

met zijn dochter in de VS. Alhoewel de technologie het
makkelijker dan ooit maakt om mensen virtueel bij elkaar te brengen, worden de culturele verschillen tussen
de Amerikaanse IT-specialisten en hun Saoedische zakenpartners er geen millimeter kleiner door. Ondanks
alle beloften komt de koning dagenlang niet opdagen
voor een presentatie van het holografische teleconferentiesysteem.
Het nieuwste computersnufje mag dan met een druk
op de knop zakenpartners virtueel bij elkaar brengen
om te onderhandelen over de bouw van een compleet
nieuwe miljoenenstad in de woestijn, de arbeiders die
de stad moeten bouwen, doen dat met hun eigen bloed,
zweet en tranen, niet met een druk op de knop. Waar de
IT’ers in de film van alle luxe zijn voorzien, leven de arbeiders onder middeleeuwse omstandigheden als ratten bij elkaar. Maar hologrammen bouwen geen steden.

Bankbiljetten

Hologrammen appelleren aan de menselijke droom om
een fysiek object op een andere plek virtueel tevoorschijn te toveren. Het was de Brits-Hongaarse natuurkundige Dennis Gabor die het principe van het hologram in 1948 uitvond en er in 1971 zelfs de Nobelprijs
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voor de Natuurkunde voor ontving. Makers van films
van Star Wars tot Avatar en van Back To the Future tot
Her hebben zich decennialang door deze illusie van
licht laten inspireren. Zelf schreef Gabor in 1963 in zijn
boek Inventing the Future: “The future cannot be predicted, but futures can be invented.”
De toekomst die Gabor uitvond, vinden we in zijn
eenvoudigste vorm in hologrammen op onze bankbiljetten en op sommige plastic pasjes, bedoeld om
namaken moeilijker te maken. Kijk onder een bepaalde
hoek naar het hologram en je ziet uit een tweedimensionale afdruk een driedimensionaal beeld tevoorschijn
komen. Spannender zijn de hologrammen die laserlicht gebruiken om de illusie van een driedimensionaal
voorwerp te creëren. Nog een stap verder is een hologram dat live meebeweegt met het originele voorwerp.
Alleen is dat nog steeds sciencefiction.
Het dichtst bij die droom komt een systeem dat Microsoft Research in maart 2016 introduceerde en ‘holo
portatie’ heet: stel, jij en je geliefde bevinden zich op
twee verschillende locaties. Allebei draag je een 3D-bril
en allebei word je omgeven door 3D-camera’s die je
bewegingen registreren. Je geliefde kan dan via zijn of
haar 3D-bril een hologram van jou in zijn/haar eigen

kamer zien. En jij kunt je geliefde als een hologram in
jouw bril zien. Leuk, maar bij een echt hologram zou je
geen 3D-brillen nodig hebben, precies zoals in A Hologram for the King. Wanneer de Saoedische koning eindelijk komt opdagen voor Alan Clays presentatie, kan
hij zonder 3D-bril de bewegende hologrammen zien.

Cyste

Is het hologram op zichzelf al een hallucinerende ervaring die voortkwam uit de experimentele natuurkunde,
de theoretische natuurkunde maakt het nog gekker. De
Nederlandse Nobelprijswinnaar voor de Natuurkunde
Gerard ’t Hooft staat aan de wieg van het holografisch
principe. Volgens dit principe leven wij in een heelal
dat zelf een holografische projectie is. Dat betekent dat
wat wij ervaren als een driedimensionaal universum
net zo goed beschreven kan worden door het tweedimensionale oppervlak van dat driedimensionale universum. Het is alsof we eigenlijk op het tweedimensionale boloppervlak wonen, maar dat toch ervaren alsof
we in de ruimte van de driedimensionale bol wonen.
De theorie van ’t Hooft komt niet zomaar uit de
lucht vallen, maar is een van de mogelijke interpretaties van merkwaardige kwantummechanische effecten

van zwarte gaten in het heelal. Hoewel natuurkundigen
nog geen bewijs hebben voor de theorie, levert het idee
van een heelal dat zelf een hologram is genoeg stof
voor een sciencefictionfilm. Het holografische principe
houdt ook in dat niet materie en energie centraal staan
in de beschrijving van ons heelal, maar informatie.
Geen bloed, zweet en tranen, maar bits en bytes.
In A Hologram for the King culmineert de spanning
tussen de virtuele en de fysieke wereld in een cyste die
Alan Clay op zijn rug ontdekt. Dat hij zich de laatste tijd
zorgen maakt over zijn scheiding, over zijn dochter wier
collegegeld hij niet kan betalen en over zijn carrière,
wijt hij ineens aan de cyste. Wanneer de spanning hem
te veel wordt, neemt hij een keukenmes en snijdt het
gezwel open. Als dat geen oplossing biedt, gaat hij naar
een ziekenhuis. Daar is het dat hij verliefd wordt op Zahra Hakem, de arts die hem van zijn cyste verlost. Als er
één kracht is die Alan Clay het verschil tussen de fysieke
en de virtuele wereld doet beseffen en zijn zorgen doet
verdampen, dan is het die van de liefde. In die zin zijn wij
allemaal Alan Clays, of het universum nou een hologram
is of niet.
BENNIE MOLS IS WETENSCHAPSJOURNALIST EN
AUTEUR VAN O.A. TURINGS TANGO 
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Julianne Moore en Greta Gerwig over Maggie’s Plan

‘HET LOOPT NIET MEER ZO
LEKKER TUSSEN DIE TWEE’
In Maggie’s Plan knoopt een New Yorkse dertiger (Greta Gerwig) een relatie aan met een professor
(Ethan Hawke), die een wankel huwelijk heeft met de succesvolle academica Georgette (Julianne
Moore). Julianne Moore: “Vrouwen die graag het initiatief nemen worden al snel ‘control freaks’
DOOR MARK VAN DEN TEMPEL
worden genoemd.
Er zingt een gerucht rond onder de pers die op de Berlinale wacht om interviews voor Maggie’s Plan te doen:
Julianne Moore is ziek. Keelontsteking! Nerveuze assistenten lopen af en aan, en de ervaren journalist weet
dan meestal genoeg: dat gaat natuurlijk niet door. Maar
zo gemakkelijk laat vakvrouw Moore zich niet wegzetten. Even later zit ik tegenover een volop hete thee
slurpende Moore, die de onverwachte infectie afdoet
als een kleinigheid. Greta Gerwig is zichtbaar onder
de indruk van zoveel professionaliteit. “Ik was denk ik
lekker in mijn bed gekropen.”

dat verteld wordt niet het verhaal blijkt wat je denkt dat
verteld wordt. Ik vind dat regisseur Rebecca Miller dat
heel goed heeft verzonnen. Dit is bij uitstek een genre
waarin gemakzuchtigheid troef is.”
Moore: “Dat zie je ook in haar keuze voor de academische wereld. Met de taal die daar wordt gehanteerd
kun je zaken heel goed verhullen. Rebecca pikte dat
heel mooi op in de scène waarin Ethan Hawke en ik een
wetenschappelijke discussie voeren, maar in werkelijkheid de staat van onze relatie bespreken. Voor acteurs
zijn dat echt cadeautjes.”

Maggie’s Plan gaat verder vanaf het punt waarop de
meeste romantische komedies ophouden. Gerwig:

Zijn jullie personages niet een beetje control freaks?

“Toen ik het script las kreeg ik echt een gevoel van opwinding toen ik dat punt bereikte. Wow, we zijn plotseling drie jaar verder! En hé, het loopt niet meer zo lekker
tussen die twee. Het is altijd spannend als het verhaal

Gerwig: “Dat is Maggie natuurlijk wel, maar dat hoeft
niet per se iets negatiefs te zijn. Ze heeft gewoon graag
de touwtjes in houden, en is daar ook goed in. Ze wordt
er ook voor beloond, met een leuk leven. Ze ziet pas reden om haar gedrag te veranderen als ze tegen de gren-

zen oploopt van wat ze kan controleren. Dat mensen
niet altijd doen wat je wilt dat ze doen. Ik probeer altijd
wel de kantjes aan mijn personages te ontdekken die
sympathiek zijn. Dat is ook wat acteren is: het onderdeel van jezelf vinden dat deze persoon begrijpt.”
Moore: “Het is grappig dat vrouwen die graag het
initiatief nemen al snel ‘control freaks’ worden genoemd. Rebecca en ik hebben er heel hard aan gewerkt
om mijn personage Georgette niet afstotend te maken.
Zo was het belangrijk dat ze uit een ander land komt
dan de VS, in dit geval Denemarken. Onze beide moeders kwamen van buiten de VS, dus ik weet hoe het is
als iemand excentriek overkomt, bijvoorbeeld door
een accent. Intellectueel zijn Georgette en John zo gefascineerd door elkaars ideeën dat ze feitelijk nooit uit
elkaar zijn gegaan. Ik ken stellen die zo verbonden zijn
dat ze zelfs na een scheiding nog die ander hebben weten vast te houden.”

Dus er was volop gelegenheid om de personages naar jullie hand te zetten? Gerwig: “Rebecca is natuurlijk in de

eerste plaats een heel goed schrijfster. Alles wat je ziet
stond al op papier. Maar tussen het moment waarop ik
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‘ja’ zei en de feitelijke opnamen zat een vol jaar, en Rebecca en ik wonen maar een paar straten van elkaar
vandaan in New York. We hebben in die tijd heel veel
over Maggie gepraat en over hoe ze in elkaar steekt,
maar ook veel boeken en muziek uitgewisseld. We melded brains. Tegen de tijd dat we begonnen hadden we
een basis gelegd voor het personage, en snapte ik wat
Maggie dreef.”
Moore: “Er bestaat een hardnekkig misverstand dat
komische rollen minder werk vergen dan dramatische,
maar dat is onzin. Aan iemand als Georgette gestalte
geven, betekent niet dat je er minder hard voor moet
werken. Uiteindelijk gaat het allemaal om het vinden van de juiste toon, zeker in komedie. Waar zullen
mensen om lachen? Het is dezelfde hoeveelheid werk,
alleen een andere benadering.”
Maggie heeft best een aparte kledingstijl. Gerwig: “We

hebben veel geshopt voor Maggie. Dan gingen we naar
tweedehands kledingwinkels op zoek naar kledingstukken die het plaatje van Maggie zouden completeren. In
die periode bedachten we bijvoorbeeld dat het leuk zou
zijn om een Quaker van haar te maken, met van die jurken. Maar ook een van mijn eigen jassen is door de kledingafdeling nagemaakt. Toen we de outfits samenstelden was het niet meer dan een logische keus voor een
vrouw als Maggie. Pas nu ik interviews over de film
moet doen en mensen er steeds weer over beginnen, besef ik: ja, ze ziet er best wel opvallend uit.”

Wat is voor jullie de toegevoegde waarde van een vrouwelijke regisseur? Moore: “Rebecca vertelt een verhaal

over vrouwen. Als je het hebt over diversiteit in cinema,
dan is de enige manier om die diversiteit te bereiken een
breed aanbod aan filmmakers. Een vijftigjarige man zal
vaak een verhaal willen vertellen dat een reflectie is van
zijn eigen ervaringen. Als je een vrouwelijke regisseur
aanstelt zal ze waarschijnlijk vanuit haar ervaringen die
film maken. Dus om een grotere diversiteit te kunnen
bieden moet je wel een verscheidenheid aan makers
hebben.”
5

Slavoj Žižek bij een cupcake
Maggie’s Plan kampt met het probleem
van elke hipster: een optelsom van eigenaardigheden leidt niet automatisch tot
originaliteit.
Maggie (Greta Gerwig) loopt met grote passen en zwaaiende armen door New York. Ze
kleedt zich nerdy en daardoor modieus.
Bloesjes met een trui erover, dichte donkerrode of blauwe panty’s met lange sokken,
lange rokken en ouderwetse nachtjaponnen.
Het klinkt hipster, maar zo gedraagt de dertigjarige Maggie zich niet. Ze geeft les aan de
universiteit en is een gedreven carrièrevrouw. Nu wil ze een kind; de vader is van
ondergeschikt belang. Maggie’s kledingstijl
roept vragen op. Die lijkt origineel. Maar is
hij dat ook?
In de romantische komedie Maggie’s Plan
gebruikt regisseur Rebecca Miller een driehoeksverhouding om het moderne gezinsle-

ven op de hak te nemen. Echtscheidingen,
donorkinderen en de tweede leg zijn daar aan
de orde van de dag. Ook de wil om de liefde te
rationaliseren ontgaat Miller niet. Op de
vraag: “Waarom verlaat je je man niet gewoon, als een normaal iemand?” is het antwoord: “Dat zou zonde zijn.” Zonde van zo’n
man. Een geval met mankementen, maar
toch een goed exemplaar als je kijkt naar sociale status en intellect. Het gevoel is ondergeschikt aan de ratio in deze blanke, hoogopgeleide wereld.
De personages doen denken aan eerdere
rollen van de desbetreffende acteurs. Ger
wigs interpretatie van Maggie lijkt op het
type uit de Noah Baumbach-films Greenberg
(2010) en Frances Ha (2012). Weer is ze de
belezen, onhandige New Yorkse die van dansen houdt. Opnieuw moeten we het personage haar egoïsme vergeven, omdat ze uiteindelijk geen kwaad in de zin heeft. Maggie

legt het aan met John, een professor met
schrijversambities, vertolkt door Ethan
Hawke. Ook zijn rol als onvolwassen veertiger met ongekamd haar hebben we eerder
gezien: in de Richard Linklater-films Before
Midnight (2013) en Boyhood (2014). Met het
noemen van de Sloveense cultuurcriticus
Slavoj Žižek en het verwijzen naar de stopmotionfilm Fantastic Mr. Fox (Wes
Anderson, 2009) als Hawke zijn vingers aflikt bij het oppeuzelen van een cupcake,
kunnen de aanhangers van de Amerikaanse
arthouse-cinema tevreden zijn.
Het klopt helemaal. John schrijft een roman die wordt beschreven als een ‘surrealistische screwball comedy’ en er komt achteloos een scènetje langs uit A Midsummer
Night’s Dream (de komedie van William
Shakespeare, die je als een voorloper van de
screwball comedy of remarriage kunt bestempelen). Tegelijkertijd is Maggie’s Plan
dit allemaal zelf. Maar daar zit tevens de valkuil: over de hele film hangt iets gekunstelds
en bedachts. Hij verliest aan originaliteit,
juist omdat hij dat zo hard probeert te berei-

ken. De som van eigenaardigheden leidt niet
automatisch tot iets nieuws.
De enige die zich van een werkelijk eigen
kant laat zien, is Julianne Moore als de verlaten echtgenote, de derde in de driehoeksverhouding. Ze is gekleed in diverse bontjes en
draagt het haar in een strenge knot. Om een
of andere reden is ze Deens (wellicht om haar
imago als ijskoningin met een dik accent te
kunnen onderstrepen) en toch lukt het haar
om kwetsbaarheid te laten doorschemeren.
Intussen zoekt ze de droge komedie op, met
als leukste moment de zelfverzekerde zwiep
waarmee ze een zak as op tafel werpt. “Ik
wilde je je boek teruggeven”, verklaart ze.
Met die zwiep bezegelt Moore haar naam als
ster in deze vermakelijke, maar onbevredigende film.
LAURA VAN ZUYLEN

Maggie’s Plan
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REBECCA MILLER| 98 MINUTEN | MET GRETA GERWIG,
ETHAN HAWKE, JULIANNE MOORE| DISTRIBUTIE
IMAGINE FILM| TE ZIEN VANAF 9 JUNI 
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Filmfestival Cannes 2016

EEN VINTAGE JAAR
De prijzen op de 69ste editie
van het Filmfestival Cannes
zorgden na afloop voor heftige
discussies. Het was ook al een
paar jaar niet gebeurd dat de
competitiefilms tot zulke
diametraal tegengestelde
oordelen leidden. Kortom: een
goed jaar.

DOOR RONALD ROVERS

Met het Filmfestival Cannes achter ons is één ding zeker: de feeding frenzy van het festival laat weinig ruimte
voor twijfel. Daarover zo meer. Eerst de feiten.
Het was het jaar dat Ken Loach er voor de tweede
keer met de Palme d’Or vandoor ging, wat de jury onder leiding van Mad Max-regisseur George Miller op
nogal wat kritiek kwam te staan. De keuze voor I, Daniel Blake zou te veilig zijn, teveel compromis en ingegeven door het sociale thema van de film. Het eveneens

zeer wisselend ontvangen Juste la fin du monde van
Xavier Dolan won de Grand Prix, onofficieel de tweede
prijs, maar dat belette Dolan niet om de pers nog toe te
bijten dat ‘Cannes wegzonk in een cultuur van haat’. De
Juryprijs, feitelijk de derde prijs van het festival, ging
naar American Honey van Andrea Arnold. Weer een
film die voor hele uiteenlopende reacties zorgde. Levensecht volgens de een, maniërisme volgens de ander.

Nederlanders

Het was ook het jaar dat Nederland met Paul Verhoevens Elle weer een film in competitie had en met
Michael Dudok de Wits The Red Turtle een film in Un
Certain Regard, het tweede hoofdprogramma voor de
doorgaans wat avontuurlijker film. Beide makers wonen trouwens al jaren in het buitenland en hun films
zijn vooral met Frans geld gemaakt, dus hoe ‘Nederlands’ ze zijn, valt te betwisten. Dudok de Wit (zie
pagina 12) won een speciale juryprijs, over Elle werd de
jury van de Palme ‘d’Or het niet eens. Onder journalisten – het eerste grote publiek dat een film te zien krijgt
– was Elle een van de meest gewaardeerde films van het
festival, zo niet dé meest gewaardeerde. Uitputtend
onderzoek is er niet maar een internationale poll van

THE NEON DEMON

bijna vijftig critici koos Elle als best beoordeelde film.
Ondanks onvrede over de prijzen en de uitzonderlijk gepolariseerde oordelen maakte deze editie de
aanzienlijke verwachtingen waar die ontstonden toen
bekend werd dat onder meer nieuwe films van Olivier
Assayas, Pedro Almodóvar, Nicolas Winding Refn,
Asghar Farhadi, Cristi Puiu, Cristian Mungiu en Paul
Verhoeven geselecteerd waren voor de competitie.
Guardian-criticus Peter Bradshaw had het na afloop
zelfs over een uitzonderlijk goede editie. Het is minstens vijf jaar geleden dat in Cannes onder journalisten
zo weinig consensus bestond over de kwaliteit van de
afzonderlijke films. Helaas is een gebrek aan consensus
niet hetzelfde als een gezonde twijfel.

Burgeroorlog

In vergelijking met recente edities van het festival
heerste onder de makers van de 21 competitiefilms een
uitgesproken voorkeur voor gezin en familie. Als er al
sprake was van grote maatschappelijke thema’s dan
werden die bekeken door de lens van intieme relaties.
De opvallendste uitzonderingen waren de films van
Ken Loach en Sean Penn. Loach presenteerde in I, Daniel Blake een karakteristiek militant relaas over een
weduwnaar die na een hartaanval geen recht blijkt te
hebben op een staatstoelage en dreigt te sneuvelen tussen de raderen van de bureaucratie. Sean Penn ging met
The Last Face vol postkoloniaal op het gaspedaal met
zijn romance tegen de achtergrond van een Liberiaanse
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van de jury, maar werd wel met de Fipresci-prijs van
de internationale filmkritiek bekroond.

Geen houvast

THE LAST FACE

JUSTE LA FIN DU MONDE

I, DANIEL BLAKE

TONI ERDMANN

burgeroorlog. Hij vloog totaal uit de bocht. Nog nooit
scoorde een competitiefilm in de dagelijkse edities van
Engels- en Franstalige vakbladen zo laag. Was de opzet
van de film al twijfelachtig, het hielp niet dat personages dingen zeiden als “being inside me is not knowing
me” en “human rights are important.” Bijna alle films
in competitie zijn aangekocht voor Nederlandse distributie, ook The Last Face, maar kan zijn dat distributeur
Belga zich nog bedenkt.
Door alle breed uitgemeten onvrede over de juryprijzen vielen sommige namen van de krantenpagina’s.
Cristi Puiu’s (The Death of Mr. Lazarescu) Sieranevada
speelt zich voor het grootste deel van z’n tweeëneenhalf uur speeltijd af in het kleine appartement in
Boekarest waar een familie afscheid komt nemen van
de overleden pater familias. Ook Cristian Mungiu’s (4
maanden, 3 weken, 2 dagen) Bacalaureat is een diagnose
van de Roemeense maatschappij maar is conventioneler van vorm dan Puiu’s film. Beiden gaan over de geest
van het communisme die nog altijd rondwaart in Roemenië. Mungiu’s film laat via de verhouding tussen een
vader en een dochter het handjeklap en nepotisme zien
dat de maatschappij verziekt, Puiu brengt zijn kritiek
terug tot een traumatische herinnering die het hoofdpersonage aan zijn zojuist overleden vader te danken
heeft. Het verleden als een open wond. Dat de man zelf
arts is maar zich niet weet te genezen, verraadt misschien dat Puiu niet optimistisch is over het zelfreinigend vermogen van zijn land.

Genremixen

Als je twijfelt, draag rood, zei de Amerikaanse modeontwerper Bill Blass ooit. Die woorden worden in
Cannes bijna dogmatisch aangehangen. Films die zich
niet meteen laten verklaren omdat ze op een nieuwe
manier of op een niet direct herkenbare manier een gesprek met de toeschouwer aangaan, worden in de regel
uitgejouwd.
Olivier Assayas had natuurlijk gelijk toen hij het
boegeroep na de première van Personal Shopper bagatelliseerde. Nicolas Winding Refn overkwam hetzelfde
met The Neon Demon. Allebei zijn het genremixen over
mode en het extremistische schoonheidsideaal dat
hier heerst, over imago en beeld. Refn, hoewel bekend
met afkeuring na Only God Forgives (2011), is wel iets
kwetsbaarder dan Assayas omdat hij graag in Amerika
wil blijven werken. Als hij niet rendabel blijkt, moet ‘ie
terug op het vliegtuig naar Denemarken.
In een ideale wereld hadden Verhoeven en Puiu de
eerste en tweede prijs van het festival gewonnen. Of
andersom. Omdat ze lieten zien hun vak tot in detail
te beheersen. Omdat hun films vormvast zijn. Omdat
ze ingewikkelde onderwerpen inzichtelijk maken en
omdat ze allerlei iets riskants doen. Verhoeven voorzag
zelfs reuring omdat hij de film opent met een verkrachting en het hoofdpersonage op onorthodoxe wijze
daarop laat reageren. Maar vooralsnog is het stil. Zowel
Verhoeven als Puiu wonnen niets. Ook Maren Ade’s
(Everyone Else) veelgeprezen Toni Erdmann kreeg niets

Maar over prijzen hoeven we het niet te lang te hebben. Wel over twijfel, over films die de kijker geen
houvast geven, tenminste niet meteen, maar in verwarring brengen. Die verwarring is een van de belangrijkste redenen om het festival te bezoeken. Je verlangt
naar het moment waarop je de zaal uitloopt en niet
weet wat je ervan moet denken.
Personal Shopper is in wezen een verhaal over identiteit. Een cruciaal onderwerp nu veel Europeanen en
Amerikanen zich als een soort spierspasme op hun eigenheid beroepen, ook al weet niemand je te vertellen
wat die eigenheid is.
Assayas voert Kristen Stewart op als personal
shopper die kleding koopt voor iemand die dat vanwege tijdgebrek en status zelf niet kan. In haar vrije tijd
probeert ze in contact te komen met de geest van haar
overleden broer. Soms ziet ze verschijningen, maar ze
twijfelt: welk beeld hoort bij haar broer? Assayas gaf
zelf al aan dat zijn script opvallend lijkt op Antonioni’s
Blow-Up uit 1966, van de buitenkant ook een thriller
over de modewereld maar in essentie eenzelfde verhaal over ontbrekende beelden.
De lange sms-uitwisseling die Stewarts personage
met een achtervolger heeft, waarbij de camera steeds
op het kleine schermpje gericht is, benadrukt het ontbrekende beeld van haar achtervolger en levert zo een
beeld bij een ontbrekend beeld.
Beide films twijfelen bewust aan hun eigen identiteit – zijn ze thriller of filosofische bespiegeling? – en
in zekere zin ook aan welke beelden er in horen. Personal Shopper is geen warrige, oppervlakkige thriller
maar een beeld van permanente onzekerheid. Twijfel
als levenshouding.
The Neon Demon kreeg dezelfde scepsis als Personal
Shopper te verwerken. Zoals Refns vorige film Only
God Forgives en de afgelopen jaren andere films opzij
werden geschoven die iets over ontbrekende beelden
en permanente onzekerheid beweerden. Denk The
Bling Ring, The Canyons en Spring Breakers. Niet dat ze
allemaal slecht zijn ontvangen maar de overheersende
mening is dat ze schitterende buitenkant zijn en niet
veel meer dan dat.
Ze zijn in ieder geval iets meer dan dat. Hoeveel
meer, daar moeten we de komende jaren achter komen.
Refns film is een overdrijving van de allesverslindende
onderlinge concurrentie in de modellenwereld van Los
Angeles. Extreem gestileerd, zoals past bij het onderwerp. Net als Assayas’ vorige film Clouds of Sils Maria
verwijst The Neon Demon ook naar Ingmar Bergmans
Persona uit 1966, wat ook een film was over vloeiende
identiteiten en de overgang van de generaties.
Een festival slaagt als het zulke films op de agenda
zet. Die moeten dan wel voorhanden zijn, maar zeker
zo belangrijk is de bereidheid van de filmpers om erover
te schrijven en ze niet te meteen opzij te schuiven. 
CANNES VERSLAGGEVING OP
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Bruno Dumont over Ma Loute

LES VACANCES DE LA FAMILLE V
Slapstick van Bruno Dumont? Dan wel met
incest en kannibalen. Ma Loute is een grotesk
komisch moordmysterie in de duinen van
Calais. Onlangs ontdekte Dumont dat zijn films
DOOR RONALD ROVERS
altijd al grappig waren. 
Bruno Dumont lacht niet om mainstream comedy, vertelde hij in Cannes. Wel om Keaton en Chaplin. Je ziet
het voor je. Een lachende Dumont. Of eigenlijk zie je
dat helemaal niet voor je. Dumont is een serieuze man.
Tot voor kort de hogepriester van de Franse ernst, in de
woorden van een Britse criticus.
Twee jaar geleden begon de regisseur van Flanders,
Hors Satan en Camille Claudel 1915 richting komedies
te marcheren. De slapstick van Ma Loute gaat zelfs
richting het groteske, al gooit Dumont, noblesse oblige,
ook nog wat mysterie, kannibalen en incest in de mix.
Die kannibalen en incest lijken fantastisch en extreem, maar bij Dumont zijn lichamen, land en ideeën
altijd al in elkaar over. Hadewychs engelengezicht en
haar zoektocht naar spirituele verlossing, André Demesters uit de klei getrokken kop en de oorlog die in
zijn lijf zit in Flanders, niet toevalig vernoemd naar een
land waar de oorlog ook in de grond zit. Pharaon De
Winters onvermogen en het onnozele kwaad in L’humanité, het kwaad van de andere kant op kijken.
Alsof die combinaties van lichamen, land en ideeën
steeds permutaties van een centraal idee zijn. Misschien is Dumont op zoek naar die ene combinatie die
het wachtwoord zal verschaffen om het mysterie op te
lossen. Want daar heeft ‘ie het vaak over. Het mysterie.
Ook als het om een komedie gaat.
Niet alleen de toon is luchtig. Ook het decor. We zijn
nog steeds in het vertrouwde noorden van Frankrijk,
maar voor Ma Loute trok de filmmaker naar het nauw
van Calais. Tussen de vagelijk Egyptische zomervilla
van de rijke Van Peteghems met het formidabele uitzicht over de duinen, waar net uit het zicht de kotten
van de strandjutters en de mosselrapers staan, blijkt een
aantal mensen verdwenen. inspecteur Machin moet de

zaak oplossen, maar het helpt niet dat hij tweehonderd
kilo lichaamsvet meezeult door het mulle zand.
Om een idee te geven: absurdisme en kleurenpalet
doen denken aan Greenaways Drowning by Numbers,
het gemak waarmee mensen om zeep worden geholpen
aan C’est arrivé près de chez vous en het alledaagse kannibalisme aan Delicatessen. Over wie de dader is doet
Dumont niet geheimzinnig. Het is geen whodunnit.
Wel vreemd dat hij nu pas ziet wat komedie is
en dat er altijd al een donkerkomische dimensie
in zijn films zat.
Waarom moest het verhaal zich in 1910
afspelen? Hebt u een voorliefde voor die
tijd? “Het is een metafoor. Ik ben niet

geïnteresseerd in de mensen uit die tijd
maar in het hier en nu. In de mensen
die de film in het filmtheater zullen
zien. Die metafoor van die twee families is extreem relevant voor wat
ik zoek in de moderne mens. Het contrast tussen arm en rijk dat ze belichamen is in ieder mens terug te vinden. In ieder van ons zit zowel een familie van kannibalen als een gestoorde incestueuze kliek. Ma
Loute is dus geen sociale karikatuur. Ook geen
sociaal realisme trouwens. Het gaat me om het
contrast, die interne strijd.”
Kannibalisme en androgynie zijn dus geen kritiek op
het verslinden van de ene mens door de andere en op
rigide opvattingen over gender? “Een beschrijving van

het leven in de vorm van een film kan niet alleen maar
komedie of tragedie zijn. Of alleen psychologisch of sociologisch. Het is precies het idee dat het leven een onontwarbare kluwen is dat ik met mijn films wil benaderen. Dat de Van Peteghems zich zo bizar gedragen wil
niet zeggen dat ik iets tegen de bourgeoisie heb. Het
punt dat ik wil maken is dat mensen graag doen alsof ze
bourgeois zijn. In dat ‘doen alsof’ zit iets idioots en

FILMKRANT.LIVE VERZORGT IN JUNI EEN INTRODUCTIE BIJ
DOOR RONALD ROVERS
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VAN PETEGHEM
doms en dat laat ik als een overdrijving zien. Aan de andere kant schuilt in ieder mens ook een primitieve kannibaal. Zo zie ik de mensheid. Billies androgynie bewijst
dat de grens tussen man en vrouw heel dun is. Zelfde
verhaal. We dragen beide in ons.”
Hebt u respect voor het genre van de komedie? “Het is

nog maar kort geleden dat ik besloot om de potentie van
dat genre te verkennen. Als ik met een frisse blik naar
film wil kijken, ga ik altijd terug naar het begin van de
film. Zo laad ik mezelf weer op. Films van Max Linder,
Keaton, Chaplin, Laurel en Hardy, Jerry Lewis, Blake
Edwards. Zo heb ik geleerd hoe komedie werkt. Ik realiseerde me dat het gewoon de andere kant van tragedie
is. Sommige mensen denken misschien dat het oppervlakkig is. Maar komedie maakt het mogelijk om dieper
bij mensen naar binnen te kijken.
Neem de inspecteur in L’humanité. Die lijkt erg op
de inspecteur in Ma Loute. Mijn films hebben altijd al
iets komisch gehad maar dat begreep ik pas tijdens het
filmen van Camille Claudel. Als figuranten gebruikten
we mensen die geestelijk niet in orde waren en ik reali-

Is dat een voet in uw mond?
Na de miniserie Petit Quinquin gaat Bruno Dumont verder op de komische tour
met Ma Loute, een klucht over fin-desiècle bourgeoisie die zich vergaapt aan
de pittoreske armoede aan de Noord-
Franse kust en daar de hoofdprijs voor
betaalt.
In zijn films keert Bruno Dumont (Petit
Quinquin, Hors Satan) vaak genoeg terug
naar zijn geboortestreek in het noorden van
Frankrijk. Maar de omgeving rond Calais
heeft hij nog nooit zo oogstrelend in beeld
gebracht als in dit komische moordmysterie.
Het is 1910 en de welgestelde familie Van
Peteghem arriveert voor hun jaarlijkse vakantie aan de kust. Toegegeven, ze hebben
een prachtig uitzicht vanuit hun faux-Egyptische landhuis, maar de wel erg overdreven
typetjes geven onder aanvoering van vader

André (Fabrice Luchini) de indruk alsof ze
het ongerepte gebied pas voor het eerst zien.
Terwijl hun kinderen zorgeloos ravotten in
de natuur, reflecteert André met zijn vrouw
(Valeria Bruni Tedeschi) en zus (Juliette
Binoche) op de kwaliteiten van de nobele
paupers in de omgeving. Die hebben zelf helaas geen tijd voor reflectie. Ze moeten mosselen rapen en verdienen bij door als menselijke veerpontjes vrouwen voor een dubbeltje
over een drassige riviertje te tillen.
Zo makkelijk laten die arme mosselplukkers zich echter niet kennen. Rond de kust
zijn meerdere welgestelde mensen verdwenen en Dumont verklapt al snel waardoor, als
we visserszoon Ma Loute en de rest van zijn
gezin zien knagen aan menselijke handen en
vingers. Om de verdwijningen op te lossen,
verschijnt een kolossale inspecteur die als
een tonnetje horizontaal van de duinen rolt

seerde me dat gekte precies het gebied is waar komedie
naast tragedie bestaat. Waar je bang voor kunt zijn,
maar waar je ook om kunt lachen.”
U hebt het vaak over het mysterie. Welk mysterie?

“Het mysterie is het mysterie. Daar valt verder weinig
over te zeggen. De komedie fungeert als de lens van een
microscoop waardoor we het mysterie kunnen benaderen. Maar we zullen nooit weten wat het is.”

Wat is typisch Frans aan de film? “Ik ben Frans. De acteurs zijn Frans. Ik hou van lokale cinema. Zo zie ik mijn
films ook: als lokale verhalen. Onlangs schreef iemand
dat ik niet van Europese cinema hou en ik heb zoiets inderdaad gezegd. Maar het werd niet goed begrepen. Ik
hou van Italiaanse cinema als die Italiaans is. Ik hou van
Franse cinema als die Frans is. Ik hou van lokale cinema.
Zo blijven mensen ook op dat kleinste niveau naar iets
universeels streven. Als je overal mensen vandaan haalt
om een verhaal te vertellen, een cameraman uit Amerika, een acteur uit België en je gaat in Italië filmen, dan
krijg je een flauwe soep.”
5

en wordt bijgestaan door een bizarre assistent die het midden houdt tussen Kuifje en
Jansen en Janss en. Bewijs vinden blijkt echter lastig omdat de bewijsstukken steeds
worden opgegeten en omdat de inspecteur in
gewicht alleen overtroffen wordt door z’n
incompetentie.
Echt spannend wordt het detectiveverhaal niet. De bolle agent is eerder bedoeld als
een brug tussen rijk en arm, iemand die ongehinderd tussen standen kan navigeren.
Veel verder dan slapstick lijkt Dumonts definitie van een komedie dan ook niet te gaan.
In een interview met een Amerikaans
vakblad vertelde Dumont, een regisseur die
vooral bekendstaat om zijn naargeestige en
realistische verbeeldingen van misère, dat
hij het voor hem onwaarschijnlijke genre gebruikte om te onderzoeken wat ons nou echt
menselijk maakt. Die inzichten vinden we
helaas niet terug in Ma Loute, een film die
interessante thema’s aansnijdt, zoals het
overromantiseren van het leven buiten de
stad en de grens tussen perversie en excen-

triciteit, om er vervolgens niets mee te doen.
Dumont is meer geïnteresseerd in het benadrukken van voor de hand liggende verschillen tussen arm en rijk (niet voor niets castte
hij professionele acteurs in de rol van aristocraten en amateurs in de rol van paupers). In
een tenenkrommende scène die een contrapunt moet zijn voor het kannibalistische
festijn van de familie van Ma Loute lukt het
André van Peteghem maar niet om het vlees
aan te snijden, tot grote gêne van zijn vrouw
en zus. Het moet iets zeggen over de staat
van de bourgeoisie, maar wat is niet duidelijk. Het doet vooral vermoeden dat Dumont
nog niet helemaal met komische situaties uit
de voeten kan en daar heeft Ma Loute, een
mooi geschoten film vol potentie, onder te
lijden.
HUGO EMMERZAEL

Ma Loute
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Robby Müller

IN EEN
BEELD

In de zomer presenteert EYE een
tentoonstelling over het werk van
Robby Müller, cameraman van
Wim Wenders, Jim Jarmusch en
Lars von Trier. Voor de tentoon
stelling kozen ze typische Robby
Müller-scènes uit. Maar hoe
vang je Nederlands beste
cameraman in een beeld?
En hoe vang je dat beeld
dan weer in woorden?
DOOR HUGO EMMERZAEL
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Niemand heeft ooit geteld of een beeld echt meer zegt
dan duizend woorden, maar bij de beelden van Robby
Müller zou het kunnen kloppen. Nederlands bekendste cameraman (vooruit, die nummer 1-positie wordt
gedeeld met Jan de Bont) is verantwoordelijk voor een
paar memorabele momenten uit de geschiedenis van
de film en is dat niet het hoogst haalbare voor elke sterveling in de filmindustrie? Dankzij zijn camera hebben
we Johnny Depp in een kano de zee op zien drijven in
Jarmusch’ zwart-wit western Dead Man en zagen we
Björk dansend en zingend leven blazen in een grauwe
fabriek in Washington.

Beeldenstroom

Vraag aan tien regisseurs wat hun favoriete beeld is van
Müller (Willemstad, 1940) en je krijgt tien verschillende antwoorden. EYE legde de vraag voor aan Wim
Wenders, Jim Jarmusch en Lars von Trier, die hoogtepunten uit hun carrière door Müller hebben laten
filmen. Hun antwoorden worden deze zomer samen
met andere iconische scènes geprojecteerd op grote
installaties in EYE’s tentoonstellingsruimte. Dat er niet
zoiets als één typerend Müllerbeeld bestaat, is logisch.
Daarvoor is zijn filmografie te divers. Hij schoot niet
alleen voor bovengenoemde regisseurs, maar ook voor
filmmakers als Steve McQueen (Caribs’ Leap), Bela
Tarr (Visions of Europe – Prologue) en Michael Winterbottom (24 Hour Party People). Bovendien beperkte
Müller zich niet alleen tot de kunstfilm. Hij heeft onder anderen voor Hollywood-regisseurs als William
Friedkin (To Live and Die in L.A.) en John Schlesinger
(The Believers) gewerkt. Zijn beeldenstroom legde dan
ook de hele wereld vast: het Duitsland van Wenders,
het punk-rock Los Angeles van Alex Cox, het exotische
Thailand van Peter Bogdanovich, zelfs het Nederland
van Frans Weisz en filmacademie-jaargenoot Pim de
la Parra. Hoe haal je dan één typerend beeld uit zo’n
oeuvre?

Eenzaamheid

Misschien is het een idee om te beginnen bij de Müllerfilm die een eerste indruk achterliet. De meesten
leerden Müller misschien kennen door zijn bijdragen
aan Alice in der Stadten (1974) en Im Lauf der Zeit
(1976), twee films in Wim Wenders’ roadmovie-trilogie
(zie pagina 50). Gezien mijn leeftijd (22) kwam ik de
cameraman pas veel later op het spoor, namelijk via
de samoerai-/maffiafilm Ghost Dog: The Way of the
Samurai (1999) van Jim Jarmusch. De beelden die me
nog steeds bijstaan zijn van een Forest Whitaker die ’s
nachts in een gestolen auto door de straten van New
York rijdt. Onderweg naar een klus voor de Italiaanse
maffia schuift zijn personage Ghost Dog een rap-cd in
de dashboardspeler van de auto. Een close-up van een
animatie op het display visualiseert de hiphopbeats
als een sonische tunnel (schermen in schermen spelen
sowieso een grote rol in de beelden van Müller, maar
daarover zo meer), terwijl Ghost Dog niet veel later zelf
door een tunnel rijdt. Müller filmt eerst vanuit de auto
hoe de lichtgevende tunnel nadert. Vervolgens legt hij
over dit beeld een shot van Ghost Dog, luisterend naar
de muziek in zijn auto, door de voorruit starend naar
de stad die aan hem voorbij trekt. Geen ingewikkelde
combinatie van shots, maar Müller vangt precies het

gevoel dat deze scène moet uitdragen: een gevoel van
zen, van de concentratie die Ghost Dog op moet brengen om een gevaarlijke klus uit te voeren. Bovendien
straalt het beeld na beeld een gevoel van eenzaamheid
uit. Ghost Dog is een schim in de nacht.
Eenzaamheid is het woord dat ik als eerste associeer
met de beelden van Robbie Müller. Ik voel het in de
roadmovies die hij voor Wenders draaide, ik voel het
in de dicht op de huid gefilmde shots voor Lars von
Triers Dancer in the Dark en Breaking the Waves, ik
kan het zelfs voelen in zijn commerciëlere werk voor
Schlesinger en Friedkin: het oog van detective Richard
Chance (William Petersen) gevangen in een doorzeefde autoruit, een shot van een televisie met daarop een
close-up van een huilende Willem Dafoe en natuurlijk
het groen-rode licht van een stripclub, een thuishaven
voor eenzame nachtbrakers. Zelfs in een machofilm als
Friedkins To Live and Die in LA. (1985) zit dankzij Müller eenzaamheid onder het oppervlak verborgen.

Rode trui

De drie sfeerbeelden uit To Live and Die in L.A. zijn
representatief voor wat ik als het Müllershot zie. Müller filmt vaak reflecties van mensen in ruiten om ze te
isoleren van de wereld om hen heen. Emily Watson die
wacht op een telefoontje in Lars von Triers Breaking the
Waves (1996) is een beeld dat op mijn netvlies gebrand
staat. Ze speelt Bess McNeill, een kwetsbare vrouw op
een afgelegen Schots eiland die getrouwd is met Jan
(Stellan Skarsgård), een arbeider op een nabijgelegen
olieplatform. Een telefoon hebben ze niet in het ouderlijk huis van Bes, dus als Jan naar het olieplatform
terugkeert spreekt ze af om in een telefooncel op zijn
belletje te wachten. Müller vangt haar met z’n camera
terwijl ze door het raampje van de rode telefooncel naar
buiten staart, in haar eentje gevangen in het hokje terwijl het telefoontje van haar man maar niet komt.
Nog sterker verbeeld is de ontmoeting tussen de
van elkaar vervreemd geraakte geliefden Travis (Harry
Dean Stanton) en Jane (Nastassja Kinski) in Wenders’
Paris, Texas (1984) in (alweer) een stripclub. Travis
heeft jaren door Amerika gezworven. Jane is in een
peepshow gaan werken. Hij ziet haar daar in die befaamde rode trui. Zij ziet alleen maar een weerspiegeling van haarzelf. Een telefoon in beide ruimtes geeft de
mogelijkheid om te communiceren, maar Travis durft
haar niet te spreken. Pas bij een tweede bezoek maakt
hij contact, al durft hij haar dan niet aan te kijken. Met
z’n rug naar het glas gekeerd, herinnert Travis haar net
zolang aan de geschiedenis van hun relatie totdat Jane
weet wie er in de andere kamer zit. In een prachtig moment wordt vervolgens de voyeuristische configuratie
van de ruimte opgeheven: Travis richt een bureaulamp
op zichzelf waardoor Jane ook zijn reflectie door de
spiegel kan zien. Even toont Müller een shot van Travis’ gezicht dat over dat van Jane wordt weerspiegeld.
Zo lijkt het stel voor even samen; maar die hereniging
blijkt tijdelijk.

Kaders in beeld

Over illusies gesproken: naast reflecties stopt Müller
vaak extra kaders in zijn shots door andere filmbeelden,
foto’s en televisieschermen in het beeld te verwerken.
De polaroids die fotograaf Philip Winter (Wenders-

veteraan Rüdiger Vogler) schiet worden aan het begin
van Wenders’ Alice in den Städten (1974) bijvoorbeeld
in close-up vertoond om de relatie tussen beeld en
werkelijkheid te ondervragen. Winter is in deze film
een dwalende fotograaf die op zoek is naar de betekenis
achter de beelden en iconen die hij in Amerika tegenkomt. Ook hij probeert beelden in woorden uit te drukken, maar het enige wat hij in Amerika vindt, is leegte
en betekenisloosheid. Op een eenzaam moment staart
de fotograaf in zijn motelkamer naar de televisie. Hij
valt in slaap en beelden van de televisie en de eindeloze Amerikaanse snelweg vullen zijn dromen. Net als
in Ghost Dog gebruikt Müller hier een superimpositie
(overlap van shots), maar dan gecombineerd met extreme close-ups van de luide televisie om Winters gevoel
van teleurstelling over te brengen.
In de laatste speelfilm die Wenders en Müller samen
maakten gaat het onderzoek naar de relatie tussen
mens en beeld nog verder. Wenders meest ambitieuze
project Bis ans Ende der Welt is een sciencefictionepos
van vijf uur dat in 1991 de smartphone en de implicaties daarvan al voorspelde. Personages zijn in dit detectiveverhaal altijd gekluisterd aan schermen. Telefoons,
auto’s en handzame videocamera’s zijn allemaal met
displays uitgerust. Mensen kunnen altijd met elkaar
communiceren, elkaar overal mee opsporen en hoeven
door GPS-systemen nooit meer de weg kwijt te zijn.
Maar ondanks of dankzij al die technologie gaat Bis
ans Ende der Welt juist over miscommunicatie. Het is
een verhaal over een vrouw die de wereld afstruint op
zoek naar een man, en over hopeloze mannen die naar
vrouwen zoeken. Bis ans Ende der Welt is ook het meest
uitgesproken voorbeeld van Müllers stijl. Het is een
barokke verzameling van ramen en weerspiegelingen,
van schermen en beelden in beelden, van gloeiend rood
en groen licht.

Risico’s

Al die visuele elementen zitten in de films van Robby
Müller om een gevoel over te brengen. Want dat is waar
het Müller om te doen is. “Ik vind het belangrijk dat
de film waaraan ik meewerk over gevoelens gaat”, vertelde hij ooit in een interview. “Ik ben geïnteresseerd
in films die dieper op bepaalde zaken ingaan, waarin
risico’s worden genomen om duidelijk te maken wat er
werkelijk gaande is tussen mensen en waarin gevoelens
worden onderzocht.” Wim Wenders jongleert in Bis
ans Ende der Welt met ingewikkelde thema’s en motieven. Dat het niet alleen een ideeënfilm maar ook een
emotionele film is geworden, hebben we aan Müller te
danken. Maar dat zal de immer bescheiden kunstenaar
zelf niet zeggen.
Volgens Müller kun je geen mooie plaatjes zonder
reden schieten. Beelden mogen volgens hem niet op
zichzelf staan (zoals ze dat in het Amerika van Alice in
der Stadten wel doen), maar zijn ondergeschikt aan een
emotie en een verhaal. Pas wanneer je daar de ruimte
aan geeft, begint een beeld te leven. Dat zou het alfa en
omega van elke cameraman moeten zijn.
DE TENTOONSTELLING Master of Light – Robby
Müller IS VAN 4 JUNI TOT EN MET 28 AUGUSTUS TE
ZIEN IN EYE | NAAST DE TENTOONSTELLING PRESEN
TEERT EYE EEN RETROSPECTIEF VAN ROBBY MÜLLER’S
FILMS 
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‘ANARCHISME
OPENDE MIJN OGEN’
Nouchka van Brakel

FOTO BRAM BELLONI
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Cineaste Nouchka van Brakel,
die dit jaar vijftig jaar in het vak
zit, vertelde over haar films op
de aan haar gewijde bijeen
komst A Female Point of View in
EYE. Een verslag vanuit de zaal
waar Van Brakel met fragmen
ten liet zien hoe je vrouwelijke
intimiteit filmt. ‘Ik wilde een
tedere scène, zonder seksuele
DOOR ANDRÉ WAARDENBURG
connotaties.’
“De tijdgeest is niet meer mijn vriend”, voert Van Brakel
(1940) als reden aan dat zij al een aantal jaar geen films
meer maakt. Die tijdgeest zat haar wél mee na haar
afstuderen aan de Filmacademie (in 1964), als eerste
vrouw. De tweede feministische golf brak vlak erna los,
waarbij Van Brakel zich aanmeldde bij Dolle Mina. Ze
voelde zich aangesproken door het ludieke anarchisme
van de actiegroep die naar eigen zeggen haar “de ogen
opende” wat betreft de ondergeschikte rol van vrouwen
in de maatschappij en het vanzelfsprekende, ingesleten
seksisme van mannen. Van Brakel vertelt er in gesprek
met oud-NOS-journaliste Margriet Brandsma tijdens
het seminar in EYE met smaak over: “Dolle Mina floot
bijvoorbeeld mannen na, die omdraaiing vond ik erg
geestig.”
In het kielzog van Dolle Mina worden er speciale
vrouwenfilmdistributeurs, in Nederland Cinemien, en
tijdschriften opgericht (Frauen und Film), en vinden
er voor het eerst vrouwenfilmfestivals plaats. Op die
festivals vroegen mannelijke journalisten altijd wat dat
nou was, een vrouwenfilm. “We werden spuugzat van
die vraag en de eerstvolgende keer dat hij gesteld werd,
antwoordde Agnès Varda dat het films waren waarin
veel gegeten werd. De volgende ochtend werd een film
van Jeanne Moreau (Lumière, 1976) vertoond, en ja
hoor, er zat een scène in waarin veel eten op tafel stond,
waarna gelach uit de zaal opsteeg.”
Haar documentairedebuut Wie als meisje geboren
is, wordt toch nooit een jongen (1971) werd een van die
16mm-films die Cinemien jarenlang in vrouwenhuizen
vertoonde, waarna er gediscussieerd werd over hoe
te ontsnappen aan traditionele rolpatronen. Rond die
tijd was Van Brakel Paul Verhoevens regieassistente
bij de opnames van Turks fruit: “Daar heb ik veel van
geleerd, vooral hoe ik het niet wilde wat betreft seksscènes. Geen ‘rambam, thank you ma’am’ maar veel
intiemer.” Ook voelde zij zich weinig aangesproken
door de nouvelle vague, die in Nederland gretig werd
nagevolgd door onder anderen Wim Verstappen en Pim
de la Parra.
In haar eerste speelfilm, Het debuut (1977), kreeg
Van Brakel de kans te laten zien wat zij anders wilde
doen dan Verhoeven en de mannen van de nouvelle vague. In het door Matthijs van Heijningen geproduceerde Het debuut begint een zeventienjarig meisje (Marina
de Graaf) een affaire met een oudere man (Gerard Cox),
een vriend van haar ouders. “Ik wilde geen Lolita-vari-

atie, geen oude geit-groen blaadje-verhaal.” Van Brakel
laat de goed gevulde zaal een fragment zien waarin
vrouwelijke intimiteit centraal staat. Het gaat om de
scène waarin moeder (Kitty Courbois) en dochter, beiden naakt, in de badkamer een gesprek hebben over de
huisvriend. “Ik wilde een tedere scène, zonder seksuele
connotaties.” Wat Van Brakel bedoelt, is de afwezigheid
van ieder idee van de naakte vrouw als lustobject, zoals in bijvoorbeeld Schatjes! (1984), met de befaamde
douchescène van Akkemay en haar tennisleraar. Een
scène die advocaat Spong eind 2013 betitelde als kinderporno.

Vrijgevochten Française

Haar tweede grote publieksfilm Een vrouw als Eva
(1979) werd een lesbische klassieker. Van Brakel, grappend: “Ik wist niet dat ik het in mij had”. Een huis-

verlichting maar gevangen zit in een verstikkende Victoriaanse moraal. Seksuele frustratie en verkramping
zorgen ervoor dat zij, zoals het in de negentiende eeuw
heette, hysterisch wordt. Haar seksueel ontwaken spiegelt zich in die van Carolien uit Het debuut en Van Brakel illustreert het middels de scène waarin Hester oraal
bevredigd wordt door haar minnaar (Derek de Lint) – bij
de tv-vertoning werd die er uitgesneden.
Hesters wanen laat Van Brakel binnen één shot
overgaan in de harde realiteit. Als montage te vermijden is, is dat te verkiezen. De overgang van subjectief
(Hedwigs fantasie) naar objectief kan immers ook middels een veranderende belichting gemarkeerd worden.
Die subjectieve blik is niet alleen emotioneel-psychologisch maar ook letterlijk: de toeschouwer ziet de
wereld door haar ogen. Het kenmerkt de vrouwelijke
blik die Van Brakel zoekt, en die het seminar zijn naam

VAN DE KOELE MEREN DES DOODS

vrouw (Monique van de Ven), moeder van twee kinderen, verlaat haar saaie echtgenoot en begint een relatie
met een vrijgevochten Française (Maria Schneider, uit
Last Tango in Paris). De oorsprong van het verhaal lag
in woede over de werkelijkheid, waarin een vrouw de
voogdij over haar kind kwijtraakte nadat ze een verhouding met een andere vrouw begon. Van Brakel laat
het publiek de slotscène zien, waarin Monique van de
Ven uiteindelijk niet in de trein naar Parijs stapt. Boze
lesbiennes vielen haar hierop aan, waarna Van Brakel
(“het loopt lekker anders af dan jullie denken”) moest
uitleggen dat het haar ging om het laten zien van een
vrouw die voor zichzelf kiest, ook al verliest ze hiermee
alles. Terwijl Van Brakel het fragment toelicht, schiet ze
vol (“Dat gebeurt me nou altijd”).
In 1982 volgt de Frederik van Eeden-verfilming Van
de koele meren des doods, met Renée Soutendijk in de
hoofdrol. Zij speelt Hedwig Marga de Fontayne, een
vrouw uit gegoede kringen die verlangt naar seksuele

geeft: A Female Point of View. Het sluit ook aan bij
waar feministische filmacademici zich in de jaren zeventig mee bezig hielden, met Laura Mulvey’s klassieke
geworden studie over de ‘male versus female gaze’ als
bekendste resultaat. Simpel gezegd zijn vrouwen er in
Hollywood om naar te kijken, en zien we alles door de
ogen van de actief handelende man. Het lijkt erop dat
dit door Hollywood uitgedragen seksisme anno 2016
eindelijk weer een beetje uitgedaagd wordt, met meer
en betere vrouwenrollen, meer vrouwelijke filmmakers
en meer aandacht voor vrouwelijke seksualiteit (met
Girls als schoolvoorbeeld). Hoewel? Vorig jaar constateerde Karin Wolfs in de Filmkrant dat deze schijn
bedriegt. Er zijn weliswaar meer vrouwen werkzaam in
de Nederlandse film dan ooit, wat er gemaakt wordt is
nog treurigmakend stereotiep. Met vrouwen als lustobject, slachtoffer of geobsedeerd door hun uiterlijk. Het
doet stiekem terugverlangen naar de activistische jaren
zeventig, de hoogtijdagen van Van Brakel.
5
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MOGWAI

Mogwai plays Atomic

WETENSCHAP EN WAPENWEDLOOP
Mark Cousins had als kind nachtmerries over
de atoombom. Stuart Braithwaite van de
Schotse band Mogwai woont onder de rook van
de nucleaire marinehaven in Faslane. Samen
maakten ze Atomic, dat deze maand te zien is
op het Holland Festival: een postapocalyp
tische reis langs elementaire deeltjes en
paddenstoelenwolken. Braithwaite: “De
atoomdreiging is niet alleen iets van de jaren
DOOR DANA LINSSEN
tachtig.”
Het Cirque Royal in Brussel lijkt vanavond wel een
tijdscapsule. Vergane glorie. Een circusgebouw dat
je terug voert naar het voormalige Oostblok ergens
middenin de Koude Oorlog: de façade buiten net iets
te hoog, de plafonds binnen net iets te laag. Maar het
staat er al veel langer. Sinds 1878 om precies te zijn,
het jaar waarin Thomas Edison patent aanvroeg op de
fonograaf en Eadwaerd Muybridge zijn fotoseries van
het paard Sallie Gardner in galop presenteerde. Beweging en geluid waren bijna uitgevonden. Het was de tijd
van de grote ontdekkingen. Vijf jaar eerder, toen met
de bouw van het twintighoekige circustheater werd
aangevangen, werd bijvoorbeeld de lepra-bacil ontdekt
en hield natuurkundige James Clerk Maxwell een lezing
over moleculen en publiceerde hij zijn standaardwerk
over elektromagnetisme. De zoektocht naar het kleine
was in volle gang.

Al die associaties worden in gang gezet door de
beeld- en geluidsculptuur die ondertussen in de piste
wordt neergezet: laagje voor laagje bouwt postrockband
Mogwai met gitaarloops, geluidseffecten en synthesizersluiers een onheilspellende soundtrack bij beelden
van kerncentrales, paddenstoelenwolken, verminkte
lichamen, maar ook röntgenapparaten, microscopische
wonderbeelden van celdeling en een simulatie van het
rondrazen van deeltjesversnellers. Die collage van voorlichtingsfilmpjes, B-films, journaalbeelden en wetenschapsfilms werd samengesteld door Mark Cousins (The
Story of Film, I am Belfast) en zijn vaste editor Timo
Langer. Niet chronologisch, maar spiraalvormig, grillig
en dwingend. Visuele vervalreeksen van wapenwedloop
en wetenschap. De Schotse band wilde al langer met
Cousins samenwerken, en toen zij gevraagd werden de
soundtrack te verzorgen in een nieuwe archieffilm in de
BBC Storyville-reeks die ook From the Sea and the Land
Beyond (Penny Woolcock met muziek van British Sea
Power) en The Big Melt, over de ondergang van de staalindustrie in Sheffield (Martin Wallace met muziek van
Jarvis Cocker van Pulp) voortbracht, was hun keuze snel
gemaakt. “We hadden hem nog nooit ontmoet, maar
hij is zo’n gepassioneerd persoon, dat we hoopten dat
het zou klikken”, aldus Stuart Braithwaite, gitarist en
zanger van de band. Ik spreek hem tussen soundcheck
en concert, aan de vooravond van hun optreden op het
komende Holland Festival.

Reagans Star Wars

“Mark is een echt kind van het atoomtijdperk. Hij vertelde hoe hij als tiener nachtmerries had over de bom”,
vertelt Braithwaite als ik hem vraag naar zijn eigen
herinneringen aan het atoomtijdperk. “Ik was net ietsje
jonger, dus ik herinner me Reagan en Gorbatsjov, en
een duister en onheilspellend gevoel. Ik kan me het Star
Wars-programma van Reagan nog heel goed voor de
geest halen, want mijn vader was wetenschapper, dus
de Amerikaanse regering probeerde hem te rekruteren om in mijn ogen bommen te maken die dan andere
bommen in de ruimte zouden moeten opblazen. Het
was waarschijnlijk allemaal een grote oplichterij om de
Russen bang te maken, maar het waren vreemde tijden.
Bovendien woon ik nog steeds een half uur van de marinehaven in Faslane, de thuisbasis van de Britse nucleaire
onderzeeboten. Er is een kerncentrale in de buurt van
Edinburgh, wat natuurlijk absurd is, zeker in Schotland
met z’n mogelijkheden voor wind- en waterenergie.”
Wat voor de band de grote omslag betekende was
een serie concerten ruim tien jaar geleden in Japan
waarbij ze ook Hiroshima aandeden en de zogeheten
‘Atoombomkoepel’ bezochten, een vredesmoment ter
herinnering aan de atoombom die de verenigde Staten
op 6 augustus 1945 op Hiroshima wierp. “Het is een
van de weinige gebouwen die overeind is blijven staan,
en dat maakte het besef van de vernietiging alleen maar
groter. In het ‘Museum ter herdenking van de vrede’
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is een muur waarop de brieven en telegrammen zijn
afgedrukt die de respectievelijke burgemeesters van
Hiroshima hebben gestuurd aan landen waar sindsdien
atoomproeven zijn gehouden om ze te vragen de nucleaire wapenwedloop te beëindigen. Dat heeft diepe
indruk op ons gemaakt. Toen we de kans kregen Atomic
te maken zeiden we niet direct toe omdat we daardoor
een te gek groots project konden doen, maar omdat
we nog precies wisten hoe we ons voelden toen we in
Hiroshima waren en we dat gevoel eigenlijk wilden
overbrengen.”

Op handen zijnde explosie

Met titels als ‘SCRAM’ (de noodstop van een kernreactor), ‘Little Boy’ en ‘Fat Man’ (de bijnamen van de
bommen op Hiroshima en Nagasaki), ‘Pripyat’ (het
huidige spookstadje naast de ontruimde kerncentrale
van Tsjernobyl) zet de soundtrack van Atomic in op
de onbeheersbare en destructieve kracht van atoomenergie en kernwapens. Wat op de plaat nog licht kan
klinken als de bliepjes en piepjes van een vastgelopen
controlepaneel in een verlaten kerncentrale, als het
Doppler-effect van wegvliedende atomen en etherisch
als de ongrijpbaarheid van die kleinste deeltjes, brengt
live het hele Cirque Royal in trilling. Donkere tonen
krijgen de overhand, fragiele snaren- en pianoklanken
sterven weg nog voordat ze goed en wel zijn aangezet,
techno-minimalisme en sluimerende slow-motionbeats nemen je hartslag over. Soms lijkt het wel een
remix van een seventies John Carpenter-soundtrack.
En alles beeft, vibreert en accelereert als een op handen
zijnde explosie. Als ik zeg dat de muziek op de plaat
soms bijna rustgevend is, terwijl dezelfde stukken live
koortsachtig en angstaanjagend klinken, moet Braithwaite lachen: “Dat is eigenlijk een heel fijn compliment. Onze muziek is bedoeld om live te spelen. Hoezeer we er ook van houden van albums op te nemen, of
soundtracks (zoals voor docu Zidane: A 21st Century

TSJERNOBYL

Mark Cousins (The Story of Film) schrijft
maandelijks over film- en beeldassociaties. Vorige maand vertelde hij over zijn
nieuwe film Atomic, in juni te zien op het
Holland Festival. Op verzoek van de
Filmkrant tekende hij zijn ervaringen
met de film in Tsjernobyl op.
Vorige maand schreef ik al over de film die ik
onlangs heb gemaakt, Atomic, die over het
atoomtijdperk gaat. Aangezien hij geheel is
samengesteld uit archiefmateriaal, van
atoomproeven tot wetenschappelijke experimenten, bestond het gevaar dat hij heel technisch zou worden. Ik wilde juist dat het een
menselijke film zou worden, dus ik heb ook veel
shots gebruikt van de gezichten van demonstranten tegen kernwapens en nucleaire energie, boeren uit de omgeving van kerncentrales,
geëvacueerde families etc.
Toen werd ik uitgenodigd voor een vertoning
van de film in Slavutitsj, de stad naast Tsjerno-

Portrait of de Franse tv-serie Les revenants) te maken,
maar de manier waarop we onze muziek schrijven komt
altijd voort uit het gevoel dat we iets live willen spelen.
Bij zo’n project als Atomic is dat ideaal. Het draait niet
om ons. Als band kunnen we onzichtbaar blijven. De
beelden en de muziek moeten alles doen.”
Hij vertelt hoe de samenwerking met Cousins verliep. Soms heel ad hoc, soms associatief, en soms wist
Cousins precies wat voor soort muziek hij bij bepaalde
fragmenten wilde horen. “Hij wist wat hij wilde, en hij
wist wat wij konden doen. Dat maakt dat je heel geconcentreerd kunt werken. Soms schreven we ook wel eens
een stuk zonder nog film gezien te hebben, maar het
meeste is echt bij de filmbeelden gecomponeerd. Andy
Blue, een vriend van mij die bij CERN in Zwitserland
werkt, heeft een aantal titels bedacht. Op een avond
zijn we met z’n allen naar de kroeg gegaan, en hebben
Mark en hij enorm zitten praten. Mark heeft natuurkunde op school gedaan, dus ze konden er diep in. Op
aanraden van Andy zit ook Peter Higgs in de film. Mark
wilde al vanaf het begin af aan niet alleen de vernietigende kracht van kernonderzoek laten zien, maar ook
wat het in de wetenschap voor potentie heeft, dus dat
klikte enorm tussen die twee.”
We komen te praten over de link tussen ontwikkelingen in wetenschap en geneeskunde en de militaire
toepassingen daarvan. En hoe die ook voor een groot
deel de ontwikkelingen in de filmgeschiedenis hebben
bepaald. Iets wat filmwetenschapper Thomas Elsaesser
ooit de “S&M-perversities” (“science and medicine,
surveillance and military”) van de filmgeschiedenis
heeft genoemd en die in Atomic zichtbaar worden door
de associatiecircuits die Cousins aanlegt tussen bijvoorbeeld voorlichtingsfilms en speelfilms. De eerste
moeten op naïeve wijze de geruststelling geven dat je je
met witgekalkte ruiten, zandzakken en wateremmers
afgedekt met plastic zakken tegen een atoomaanval
kunt beschermen. De tweede exploiteerden de angst

byl waar de overlevenden wonen van de ramp
met de kerncentrale in 1986. Er kwamen ongeveer 400 mensen op af, velen onder de dertig,
dus geboren na de ramp, maar er waren ook
veel ouderen aanwezig die zich die dag nog als
gisteren konden herinneren. Ik was nerveus.
Aangezien de film een sterke nieuwe score van
de band Mogwai heeft, vroeg ik de operateur
om het geluid op volle sterkte te draaien.
Gedurende de film had ik klamme handen.
Wat als ik een verkeerde snaar had geraakt? Ik
had weliswaar de dreiging van atoomstraling
meegemaakt, maar deze mensen hadden de
realiteit ervan beleefd.
Veel van de filmclips die ik heb gebruikt,
komen uit sonore voorlichtingsfilms van de
overheid: wat als dit publiek zulke speculatieve
scènes saai of irrelevant vond? Zouden ze hebben gewild dat mijn film meer onderzoekend en
journalistiek was geweest, en niet zozeer over
de dreiging an sich ging?
Ik had me geen zorgen hoeven maken. In de
Q&A na afloop werd het al snel duidelijk dat de
Oekraïners die onder het Sovjetregime hadden
geleefd, juist enorm geïnteresseerd waren in
de manier waarop autoritaire regeringen de
bevolking wat voorhielden. Gedurende de
screening hoorde ik gelach bij de scènes waarin

en het ontzag voor het feit dat er uit het splitsen van
iets wat onzichtbaar is, zulke onbeheersbare energieën
kunnen loskomen.

Politieke film

Volgens Braithwaite is Atomic daarom een politieke
film, en hun soundtrack politieke muziek. “Nee, het
zijn geen protestsongs, en hoewel de film duidelijk
is in zijn anti-oorlogsboodschap, plaatst hij ze in de
bredere context van ontdekkingen die zowel heilzaam
als levensgevaarlijk kunnen zijn. Maar de politieke
boodschap is duidelijk. Daarom is het ook zo’n hectische film, waarin dezelfde thema’s steeds op een ander
niveau terugkomen.
“Er werd al vanaf het begin tegen atoomproeven
gedemonstreerd en die beelden waren voor mij ook een
eye-opener. De atoomdreiging is niet alleen een grappige sciencefictionfilm uit de jaren vijftig of een nachtmerrie uit de jaren tachtig. Toch blijven we onze fouten
herhalen. Die destructie zit misschien wel in de natuur,
in de mens ingebakken. Het laatste deel van de film gaat
helemaal over de kracht van de zon: helend, verwarmend, maar ook de grootste kernbom die we kennen.
“Voor mij gaat de film uiteindelijk over de keuzes die
we als mensen kunnen maken. Wij kunnen namelijk
besluiten om te investeren in andere vormen van energie. Om geen oorlog te voeren. Geen andere mensen
te doden, maar ze te genezen. Dat is geen kracht die
groter is dan wijzelf. Dat zijn wij zelf. Ik hoop dat de
toeschouwer daar tijdens het kijken en luisteren naar
Atomic een beetje over na gaat denken.”

de boeren en de baboesjka’s uit Tsjernobyl over
hun huizen praten. Tijdens de Q&A werd duidelijk dat dit een lach van herkenning was
geweest: zij kenden allemaal mensen zoals ze
net op het doek hadden gezien.
De belangrijkste thematische beslissing die
ik tijdens het maken van de film had genomen
werd ook tijdens de discussie na afloop onderschreven. Ik wilde dat Atomic zowel over de
schoonheid van het atoom en de natuur ging,
als over z’n destructieve mogelijkheden. In
mijn discussies met de producenten van de
film noemde ik dit ‘paradise’ en ‘paradise lost’.
Voor de ramp was het landschap rondom
Tsjernobyl een soort paradijs: boomgaarden in
bloei, daarna vol fruit. Boerderijdieren en wilde
beesten zwierven rond. Door de kernramp werd
het hele gebied radioactief, dus dit paradijs is
inderdaad verloren, maar inmiddels hebben de

Atomic: Living in Dread and Promise

GROOT-

BRITTANNIË, 2015 | REGIE MARK COUSINS | 70
MINUTEN | MONTAGE TIMO LANGER | MUZIEK MOGWAI |
DE PLAAT IS UITGEBRACHT DOOR ROCK ACTION, DE DVD
IS VERKRIJGBAAR VIA HOPSCOTCH FILM, LIVE TE ZIEN
OP 11 JUNI TIJDENS HET HOLLAND FESTIVAL | VOOR
MEER
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wilde bloemen en de planten zich heropgericht.
Jonge bomen groeien door het beton van de
verlaten spookstad Pripyat. De vogels zijn
terug, evenals veel zeldzamer soorten wilde
dieren. Ze zijn veilig, omdat er nauwelijks mensen zijn. Hun vijanden zijn vertrokken.
Het heeft bijna iets bijbels. Is het paradijs
herwonnen? Niet helemaal. Het stralingsniveau is in sommige gebieden nog ongemeen
hoog en de decennia van doden, zieken en
geboortedefecten in Oekraïne en Wit-Rusland
zorgen voor een enorm trauma dat niet snel zal
verdwijnen. Maar de hele streek is een ecosysteem, net zoals, op een bepaalde manier, een
film een ecosysteem is. Atomic lijkt iets van de
complexiteit van dit alles te pakken te hebben,
in al z’n hoop en vrees.
MARK COUSINS
@MARKCOUSINSFILM
TIJDENS HET HOLLAND FESTIVAL ZAL MOGWAI DE
SCORE VAN

Atomic LIVE SPELEN OP 11 JUNI | DE DVD
Atomic: Living in Dread and

VAN DE FILM
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I am
Belfast, EEN ANDERE NIEUWE FILM VAN MARK
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Paris,Texas (1984), Wim Wenders. Image Courtesy of Wim Wenders Stiftung and Argos Films

Highlights
Juni

Master of Light Robby Müller

Quay Brothers - In
Absentia

Cinematographer of Jim Jarmusch,
Lars von Trier, Wim Wenders and Steve
McQueen
EYE presenteert een grote tentoonstelling
over Nederlands beroemdste director of
photography Robby Müller. Björk dansend
in een fabriek, Johnny Depp die in een
kano de zee op drijft en Nastassja Kinski in
haar felrode trui: cameraman Robby Müller
is verantwoordelijk voor vele memorabele
ﬁlmshots uit moderne klassiekers.
4 juni t/m 4 september

Christopher Nolan stelde een programma
samen met drie meesterwerken van de
gebroeders Quay die vol donkere humor
zitten: In Absentia, The Comb, Street of
Crocodiles en de Nederlandse première
van Christopher Nolans eigen korte ﬁlm
Quay.
7 juni 19.15

Late Spring en Early
Summer (4K) (Yasujiro Ozu )

Theatergroep Wunderbaum besluit om te
stoppen met acteren en gaat over tot écht
handelen. Regisseur Mijke de Jong volgt
de verwoede pogingen van de acteurs om
de wereld radicaal te veranderen.
5, 6 en 26 juni 19.15

Late Spring maakt deel uit van een trilogie
over één personage, samen met Early
Summer en Tokyo Story die EYE ook een
aantal keren vertoont.
Vanaf 9 juni

EYE FILMMUSEUM AMSTERDAM

Stop Acting Now Extended Edition
Wunderbaum

Info & tickets eyeﬁlm.nl
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Holland Festival Stop Acting Now

Het Holland Festival reserveert een prominente
plek voor theatercollectief Wunderbaum dat
met de pseudo-documentaire Stop Acting Now
‘een vierjarige zoektocht naar een toekomstige
samenleving’ afrondt. De regie is van Mijke de
DOOR FRITZ DE JONG
Jong.
Hoeveel zin heeft het om maatschappelijk geëngageerd
theater te maken, als je daarmee steeds hetzelfde publiek bereikt? Wunderbaum-actrice Maartje Remmers
zegt er niet meer in te geloven. Zij wil de echte wereld
in, mensen helpen. Ze trommelt een groep maatschappelijk betrokken professionals op die onder de
naam Basisoptimisten mensen met schulden proberen
te helpen. Ook de andere leden van het Rotterdamse
theatercollectief Wunderbaum storten zich op sociale
projecten. Marleen Scholten wil zich afzetten tegen
de optimistische cultuur met een Tranenbar: een plek
waar je mag komen uithuilen en waar je gewoon kunt
zeggen dat je je kut voelt. Daarmee hoopt Scholten
“negativiteit weer een gezonde plek te geven in onze
samenleving”.
Terwijl Wine Diercx zich buiten het bereik van de
camera stort op het moederschap – volgens haar de
beste investering in een betere wereld – trekt ideeënman Walter Bart graag alle aandacht naar zich toe. In
hoog tempo verzint hij straatacties, waarin hij de argeloze voorbijganger een geweten probeert aan te praten.
Dan weer strooit hij op het Beursplein dollars rond, het
volgende moment paradeert hij tussen de auto’s in een
rokend kostuum om vervuiling aan de kaak te stellen.
Tegenover de onstuitbare doenersmentaliteit van
Bart staat weifelkont Matijs Jansen. Als deze zich na
veel gedraal stort op het ontwikkelen van de telefoon-app Tuinder, die stadstuiniers in contact wil bren-

gen met groentekopers, blijkt zijn initiatief van alles het
meest levensvatbaar. Wanner hij een investeerder vindt,
levert dat ook de meest uitgesproken ruzie tussen de
Wunderbaumers op. Vooral Remmers is woest omdat
Jansen op eigen houtje besloten heeft reclame te maken
voor Tuinder. Want acteren in een commercial kan het
imago van het hele collectief beschadigen.

Slim spel

De kloof tussen ideaal en werkelijkheid blijkt groot. Zo
moet Scholten constateren dat haar Tranenbar na een
enkele veelbelovende snottersessie al snel veel te gezellig wordt. Remmers raakt veel te persoonlijk betrokken
bij de perikelen van een probleemfamilie: zo zeer dat
ze een stevige scène trapt bij de sociale dienst waarna
ze een taakstraf krijgt opgelegd. Waarbij de kijker zich
dan weer afvraagt of die getrapte scène wellicht zelf in
scène is gezet.
Net als de voorstellingen van Wunderbaum speelt
Stop Acting Now zich af in het schemergebied tussen
werkelijkheid en fictie. Dat Mijke de Jong ervoor koos
alles in documentairevorm te laten zien maakt het extra spannend: je blijft je afvragen of het allemaal echt
gebeurd is.
Toch is Stop Acting Now meer dan een slim spel. In
de kern biedt de film een betrokken en bij vlagen ook
erg geestig portret van een groep kunstenaars die na
een reeks confrontaties met de werkelijkheid tot de
conclusie moeten komen dat hun kracht ligt in het creëren van fictie.
Stop Acting Now 11111

NEDERLAND, 2016 |

REGIE MIJKE DE JONG | 82 MINUTEN | MET WALTER
BART, MATIJS JANSEN, MAARTJE REMMERS, MARLEEN
SCHOLTEN | TE ZIEN OP HET HOLLAND FESTIVAL VANAF
5 JUNI 

‘Mijn kracht
ligt in de
verbeelding’
Mijke de Jong was al fan van Wunderbaum toen het gezelschap haar benaderde voor de regie van Stop acting now,
toen nog met de werktitel Transition is
the mission.
“Voor mij zat de uitdaging in het werken met
verschillende stijlen: van documentaire tot
animatie. We werkten op basis van een treatment. Bij de meeste scènes was er een globaal idee waar het over zou moeten gaan,
maar er was veel ruimte voor verrassing. De
uiteindelijke film is in de montage ontstaan.”
De montage van die overvloed aan materiaal werd goeddeels uitgevoerd door de in 2014
van de Filmacademie afgestudeerde Lot
Rossmark. Ook de rest van de crew was - net
als de leden van Wunderbaum - een stuk jonger dan De Jong, die in 1990 debuteerde met
het punkdrama In krakende welstand. “Ik
vond het mooi om te zien dat die jongere generatie worstelt met dezelfde dilemma’s als
wij destijds. Net als de leden van Wunder
baum heb ik me wel eens afgevraagd of ik het
goeie vak had gekozen, of films maken wel de
beste manier is om je betrokkenheid vorm te
geven. Inmiddels twijfel ik daar niet meer
aan, mijn kracht ligt in de verbeelding.”
“In de film discussiëren de acteurs over
het meewerken aan commercials. Daar konden we op de Filmacademie ook eindeloos
over praten. Kennelijk zijn dat soort kwesties
voor elke generatie hetzelfde, ook al is de benadering anders. Ik vond het fijn om bij mezelf te ontdekken dat die constatering me
niet cynisch maakte.”
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Holland Festival De Quay Brothers over Theatre of the World

Twee jaar na hun tentoonstelling in EYE zijn de
Quay Brothers terug in Nederland. Tijdens het
Holland Festival is hun werk te zien in Theatre
of the World van Louis Andriessen, een opera
in Carré over Athanasius Kircher, een zeven
tiende-eeuws geleerde en kunstenaar. De Quay
Brothers: ‘We kenden Kirchers geschriften,
maar bovenal zijn buitengewone visuele
rijkdom. Die vormde de grootste inspiratie
DOOR ALEXANDER ZWART
bron.’
De Quay Brothers en opera. Voor wie de korte animaties van de tweelingbroers kent, klinkt het als een fascinerende combinatie. In hun universum van poppen,
vlees en machientjes is het gesproken (laat staan het
gezongen) woord nagenoeg afwezig. Taal wordt teruggebracht tot onverstaanbaar gemompel, of gaat totaal
op in een soundscape. Je zou het zelfs sterker kunnen
stellen: hun universum is ook nauwelijks in woorden te
vatten. Sleutels zijn er echter genoeg. Maar zo talrijk
en weer verwijzend naar diepere referenties dat ze je
het gevoel geven een labyrint te betreden. Een labyrint
waarvan elke sleutel toegang tot een andere ingang
geeft. Alsof de twee broers je schedel in zijn gekropen
en met een hamertje op je hersens slaan, zeggend:

“Wilde je dit uitzoeken? Blijf hier maar even wonen.”
Hun beelden kun je het best verklaren met een ander
beeld.
Het animatiewerk waar het grote publiek ze het
best van zal kennen, staat regelrecht tegenover het
onuitgesprokene: hun art direction voor Peter Gabriels
videoclip Sledgehammer (1986), een redelijk letterlijke
illustratie bij de tekst van het liedje.
De Quay Brothers zelf waren ontevreden, maar
daarmee is het niet hun laatste werk in opdracht gebleven. Behalve vele commercials hebben ze ook sets,
visuals en soms zelfs kostuums van tal van opera- en
theatervoorstellingen gemaakt. Uiteenlopend van een
dansuitvoering van The Wind in the Willows op West
End tot Ionesco’s The Chairs (Les chaises) op Broadway.
Voor de broers zelf lijkt het grootste verschil echter niet
in taal, maar in het medium en de samenwerking te
liggen. De Quay Brothers, die zoals wel vaker met één
stem lijken te praten: “We maken uit onszelf nooit theater of opera, eigenlijk alleen maar film. En dáárbinnen
eigenlijk alleen poppen- en objectanimatie. We hebben
weliswaar twee eigen speelfilms [Institute Benjamenta,
1995 en The Piano Tuner of EarthQuakes, 2005, AZ]
gemaakt, maar ook dat maakproces was openbaar.
Samenwerken met kostuumontwerpers, lichtontwer-

pers, dansers, zangers, acteurs. Onze eigen korte films
ontdekken en ontwikkelen we geheel in onze eigen studio. Als in een laboratorium waarin alleen wij tweeën
komen.”

Voorstellingsvermogen

De samenwerking voor de nieuwe opera zat lang in
de pijplijn. Louis Andriessen hadden ze al ontmoet
in 2000, via de Barbican Series van de BBC, een reeks
waarin componisten aan filmmakers werden gekoppeld;
Andriessen aan Hal Hartley en Karlheinz Stockhausen
aan de Quay Brothers. Het plan samen te werken was
toen al geboren. Pas dertien jaar later tijdens een lunch
met Andriessen werd het concreet. “We kenden Louis’
muziek al uit de tijd dat we in Amsterdam en Den Haag
woonden, in 1978. Maar we kenden alleen wat destijds
op de radio kwam en op lp beschikbaar was.”
“Toen hij jaren later met dit aanbod kwam zegden
we meteen toe, om vervolgens direct in zijn recentere
werk te duiken. Later ontvingen we een piano-uittreksel van Theatre of the World, maar we zijn redelijk
hopeloos als we een opera alleen aan de hand van piano
moeten benaderen. Bijna een jaar zijn we uitgegaan van
iets dat niet in de buurt kwam van de nuances van een
volledige orkestratie. Dat bemoeilijkte ons voorstel-
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lingsvermogen wel.”
Centraal in de opera Theatre of the World staat
Athanasius Kircher, een zeventiende-eeuwse renaissanceman van het kaliber Michelangelo, geleerde
en kunstenaar ineen. Een markant figuur met een fascinerende achtergrondgeschiedenis waarbij de Quays
veel overlap met hun eerdere werk zagen: “In 1991 hebben we bijvoorbeeld de documentaire Anamorphosis
gemaakt voor de Getty Foundation, over anamorfosen
in de schilderkunst [een techniek uit de renaissance waarin een kunstwerk alleen vanuit een bepaalde
hoek een realistische weergave geeft, AZ]. Dat staat in
rechtstreeks verband met het jezuïtische Rome waarin
Kircher leefde. De voorkennis was er dus al. We kenden
Kirchers geschriften, maar bovenal zijn buitengewone
visuele rijkdom. Die blijkt uit al zijn boeken. Voor ons
was dat de grootste inspiratie om mee aan de slag te
gaan.”

Kruisbestuiving

“Het libretto van deze opera is een nogal ongebruikelijke kruisbestuiving. Er is geen echt narratief, het
springt van de ene episode in Kirchers leven naar de
andere, als een opeenstapeling van beelden. De tekst
gaf dus wel richting, maar uiteindelijk zijn we meer op
Louis’ muziek afgegaan.
“Als we zelf een film maken, willen we ook altijd
eerst de muziek hebben. Dat is cruciaal, voor de staging van de animatie én voor het ontdekken van het
zogenaamde verborgen scenario aan beelden dat in de
muziek besloten ligt. Ook al houden we het scenario

Overdadig ingepakt cadeau
Componist Louis Andriessen is wars van het
label ‘opera’ en alle aanverwante associaties.
Zelf omschrijft hij zijn nieuwste werk als een
‘grotesque stagework in nine scenes’. De titel,
Theatre of the World, is net zo megalomaan
als ambitieus. Dat kun je ook van de grote
hoeveelheid medewerkers zeggen: de com
positie komt van de Nederlandse Andries
sen, een van de belangrijkste hedendaagse
componisten, het libretto van de Duitse
dichter, roman- en toneelschrijver Helmut
Krausser, de regie van de Frans-Libanese
theatermaker en directeur van De Nationale
Opera (en voormalig Holland Festival-
directeur) Pierre Audi, de visuals en sets van
de Amerikaanse Quay Brothers. Een werelds
Gesamtkunstwerk dat na de première in de
Walt Disney Concert Hall in Los Angeles
wordt opgevoerd in Carré, het Nederlandse
theater-Mekka. Locaties en connotaties die
de subtekst alleen maar rijker maken. Als een
overdadig ingepakt cadeau dat er op wacht
laag voor laag te worden uitgepakt.
Onderwerp van de opera is de Duitse jezuïet Athanasius Kircher (1601-1680), een zo-

geheten homo universalis die kennis had van
een veelheid aan uiteenlopende onderwerpen. Hij deed onderzoek naar onder meer
wiskunde, geneeskunde, China, archeologie,
muziek, politiek, dieren, taal en wonderen,
maar schreef ook gedichten en maakte illustraties. Het interessante aan Kircher is dat er
niet veel van hem bekend is. Er kan dus weinig met zekerheid over hem gezegd worden.
Wat wel bekend is, is dat hij niet geheel onomstreden was. Veel van zijn onderzoek leek
hij naar zijn hand te zetten, om de waarheid
wat mooier te maken. Voor de wetenschap is
hij daardoor een moeilijk geval met onbetrouwbare geschriften geworden. Voor de
wereld van de kunsten is hij daarentegen extra interessant, een fantast die maar al te
graag wordt omarmd. Het is een spel met feit
en fictie dat dankbaar wordt voortgezet in
Theatre of the World. Zo verschijnt niet alleen Kircher ten tonele, ook de drie heksen
uit Macbeth en een Romeo en Julia-achtig
paar maken hun opwachting.



ALEXANDER ZWART

nogal abstract, dat samenspel is waar cinema voor ons
om draait. Bovendien dreigde bij Kircher voortdurend
het gevaar dat we simpelweg het libretto zouden illustreren. We zijn daarom flink gaan overcompenseren. In
plaats van te distilleren zijn we juist meer beelden gaan
maken.
“Een ander en nog groter gevaar was dat Kirchers
wereld van zichzelf al zo buitengewoon rijk is dat het
zonde zou zijn al die ‘aanwezige’ beelden te ontkennen.
Ons doel was daarom om dienend te zijn, voor zowel
libretto als muziek. De beelden mogen niet overkomen
als een documentaire over Kircher.”
Op basis van het piano-uittreksel hebben de tweelingbroers stop-motionanimaties gemaakt. Een tijdrovend proces dat maar een paar seconden film per dag
oplevert. En dat terwijl het muzikale proces nog in volle
gang was. Nu afgelopen maand de eerste uitvoeringen
zijn geweest in Los Angeles, blijkt hoeveel werk er nog
verzet moet worden. “We wisten natuurlijk altijd al dat
er aanpassingen zouden zijn. Niet alleen omdat muzikaal leider Reinbert een totaal andere maat zou slaan,
ook omdat we nauwelijks tijd hadden gehad om van
tevoren met regisseur Pierre Audi te overleggen. Vlak
voor de première zagen we dus pas hoe het echt werkte.
Veel veranderingen zijn nog ter plekke doorgevoerd.
Voor de opvoering in Amsterdam zal dat niet veel anders zijn.”
Theatre of the World IS TE ZIEN OP 11, 13, 14, 16, 17
EN 19 JUNI IN CARRÉ IN AMSTERDAM TIJDENS HET
HOLLAND FESTIVAL |

hollandfestival.nl
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Wat is het verschil tussen film en theater? Film is herinnering, zei de Thaise regisseur Apichatpong Weerasethakul in een interview dat ik ooit met hem had over
Syndromes and a Century (2006), zijn semi-autobiografische film die ons meenam naar het ziekenhuis in
Khon Kaen waar hij opgroeide en zijn beide ouders als
arts werkzaam waren. We keren er weer terug in Fever
Room, een theatervoorstelling die een ‘companion piece’
is bij zijn meest recente speelfilm Cemetery of Splendour
(2015). Als film herinnering is, dan is film een voertuig
naar het toen en daar, het scheppen van de illusie van
het hier en nu. Theater daarentegen kan alleen maar
hier en nu bestaan. Het is de illusie van het toen en daar
in de realiteit van het hier en nu. In Fever Room worden
die grenzen doorbroken. Een troostende koortsdroom,
waarin een kleine glimp van de werkelijkheid voor heel
even scherp en ontdaan van alle illusie zichtbaar wordt.
Niet te lang. Daar zijn onze ogen nog niet op toegerust.
Of onze hersenen.

De herinnering van de toeschouwer is altijd de laatste laag die er
over een beeld wordt gelegd, vertelde de Thaise regisseur
Apichatpong Weerasethakul naar aanleiding van zijn theater
productie Fever Room die te zien was op het Kunstenfestival
DOOR DANA LINSSEN
desarts in Brussel.

De Fever Room, wat is dat voor een kamer? En is het, om
maar meteen met de deur in huis te vallen ook een metafoor voor Thailand, een land dat genezing behoeft?

“Haha ja. Maar het is meer. Er zijn een hoop kamers in
mijn werk en in mijn films. Een van de eerste associaties
is het klaslokaal waarin ik kennismaakte met de cinema,
waar we educatieve en propagandafilms te zien kregen.
Ik herinner me in het bijzonder een tekenfilm over mensen die ziek werden omdat ze niet genoeg hun handen
wasten. Dat maakt deel uit van een groter geheel van
herinneringen die ik heb in relatie tot licht en ziekte,
wat te maken heeft met het feit dat ik als kind van twee
artsen in en rondom ziekenhuizen ben opgegroeid.
“Ik koppel die herinneringen aan het grotere vraagstuk in mijn werk: waarom kijken we eigenlijk naar
films. Maakt film deel uit van het helende mechanisme
van het menselijk lichaam? Is film kijken net zoiets als
dromen? Maar tegelijkertijd verlies je ook iets als je
film kijkt. Want om film te kunnen kijken moet je je ook
overgeven, onderwerpen. Dus vanuit een bepaald perspectief kun je zeggen dat cinema zelf ook een ziekte is.
Maar dan een ziekte die je nodig hebt.”
Waarom hebben we film nodig? “Al toen de mens nog in
grotten woonde, speelde hij met licht en schaduw op de
muren. En we dromen. Ik denk dat dat de manier is
waarop onze hersenen in ons lichaam een chemisch
proces reguleren, een chemisch stofje wat we nodig
hebben. Een noodzakelijk proces. Cinema is een technisch hulpmiddel, een gereedschap om dat stofje op te
roepen, om dat proces te simuleren.”

Fever Room begint als een film in het theater. Twee rijtjes mensen op stoelen, een rijtje mensen op een bankje
ervoor en daarvoor nog een groepje mensen op de grond.
Het is donker en het wordt nog donkerder. Langzaam
worden we ingesloten door filmschermen die ons meenemen naar Khon Kaen: het bos, de rivier, de onderaardse
grotten. Hoe langer we naar de lantaarnpaal in de regen
voor het monument voor dictator Sarit Thanarat kijken,
de despoot die Thailand elektriciteit bracht, hoe kouder
we het krijgen. Alsof we daar al uren in een tropische
hoosbui staan.

Apichatpong Weerasethakul over Fever Room

Wat vindt u in dat licht van filosofen zoals Gilles Deleuze
die zeggen dat ons brein een soort filmscherm is? “Mis-

schien in de toekomst. Op dit moment is de cinema als
kunstvorm nog heel jong en primitief. Tot nu toe heeft
cinema altijd geprobeerd om de werkelijkheid te simuleren, van zwart-wit naar kleur, van stil naar geluid, en
nu virtual reality. De cinema zoals we die nu kennen wil
de werkelijkheid nabootsen. Maar ik ben er van overtuigd dat de toekomst van de cinema hier is [wijst naar
zijn hoofd]. Dan hebben we geen projectoren, geen
technologie, geen materialiteit meer nodig.”

Het brandscherm schuift open en we blijken ons op het
toneel te bevinden, met diep en donker in de verte de lege
zaal, verscholen in sluiers van licht en rook. Dezelfde
lantaarnpaal. Als een volle maan in de nacht.
U maakt films en installaties, en met Fever Room betreedt u de theatrale ruimte en doorbreekt u meer wanden dan de vier die het theater heeft met een soort ‘live
3D-film’, waarin tijd en ruimte, en de gelaagdheid en gelijktijdigheid van tijd en ruimte zich op een nieuwe ma-

nier tot elkaar verhouden. In plaats van een landschap
heeft u nu een ‘lichtschap’ geschapen. “Het komt alle-

maal voort uit nieuwsgierigheid. Het zijn allemaal experimenten met licht en ruimte en de vraag hoe je iets
van twee, naar drie, naar meer dimensies kunt uitbreiden. Met licht. Niets anders. Licht en een beetje rook,
om de ruimte te ‘activeren’.”
Wat voegt ruimte aan de cinematische ervaring toe? Voor
mij is zoals gezegd de cinema nog een jong medium. De
cinema is nog steeds gevangen in een frame. Door ook de
ruimte te gebruiken, en het frame te verlaten, komt het
dichter bij… de ervaring… Ik heb geprobeerd om Fever
Room te documenteren, maar eigenlijk doet een foto of
een video-opname de ervaring geen recht.
“Fever Room is een vervolg van Cemetery of Splendour, een terugkeer naar zoveel thema’s en motieven
die steeds in mijn werk terugkomen. Het begint met
een paar van mijn favoriete beelden die [zijn vaste actrice] Jenjira [Pongpas] benoemt als een soort “favorite
things”: de tuin, de beelden van de dinosauriër, het
meer met z’n waterrad, de ronddraaiende ventilator,
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Machine, word je door de ervaring van Fever Room je juist
meer bewust van jezelf, en van de anderen om je heen, en
je rol in het geheel. Je ziet bijvoorbeeld het hoofd van iemand die voor je zit in de mist of in het licht verdwijnen.
Of je voelt de kou. Dit is een bewustzijnsverruimende ervaring waarbij je jezelf niet kunt vergeten. Elke vorm van
licht kent die flikkering, zelfs deze lamp hier naast de tafel, als je die lichtgolven eindeloos vertraagt dan kun je de
illusie van continuïteit in de realiteit zichtbaar maken.”
Het licht wordt een zoeklicht, een tunnel, de rook wolkt
in de uitwaaierende stralen.
U laat het publiek op een gegeven moment recht in het
licht van de projector staren. En u refereert aan ‘De mythe van de grot’ van Plato. U lijkt te willen zeggen dat we
niet alleen de schaduwen zien, maar ook zelf projecties
zijn. “Ik heb de positie van toeschouwer, projector en

doek omgedraaid. De toeschouwer is nu ook het oppervlak waarop geprojecteerd wordt. De projector wordt
een middelpunt van de ruimte, een navel…”
…de lichtstroom een wormgat of een navelstreng. En
wie zal zeggen wat de schaduwen die wij denken te zien
eigenlijk zien? Misschien zien zij ons wel. Misschien zien
zij wel wat er op ons is geprojecteerd en moeten ze daarom zo lachen.

Het licht is verblindend! “Ja! Je moet er ook omheen kijken. In de bioscoop wordt de toeschouwer gehypnotiseerd. Gefixeerd. Maar ik wil dat je de vrijheid hebt om
een beetje te bewegen.”

De mensen die voor je zitten verdwijnen, verdrinken in
licht en rook, en doemen weer op in dat nevelmeer. De
stralen spelen met ons, plagerig, koesterend, angstaanjagend. Als jij niemand ziet niemand jou, is een van de
oudste wetten uit het theater. Maar is dat wel zo? Hoe
doorzichtig is licht? Ik voel mezelf, maar ben ik er nog
wel als niemand me ziet?
op hun manier allemaal metaforen voor een nooit
ophoudende stroom van beelden. Ze activeren mijn
geheugen, dat van de personages, en van de toeschouwers die bekend zijn met mijn werk. Film is immers een
geheugenmachine.
“Tegelijkertijd kwam de inspiratie ook uit het theater zelf. Ik had nog nooit op een leeg toneel gestaan,
voor een lege zaal, en opeens kreeg ik last van podiumangst! Dat gevoel wilde ik met het publiek delen, die
angst voor de ruimte, en de affectie, de troost die dan
het licht van het geheugen brengt.”
Het gebruik van licht doet sterk denken aan de experimenten die bijvoorbeeld Brion Gysin deed met de Dream Machine, waarin constant flikkerend licht je in een veranderde bewustzijnstoestand brengt. “Dat is zeker een invloed

uit de tijd dat ik in Chicago studeerde, en heel veel over
experimentele film en experimenten met de materialiteit
van film heb geleerd. Mijn eerste film was al een flicker-film. Er is wel een groot verschil. Fever Room is een
gemeenschappelijke ervaring. In plaats van je in het
beeld of het licht te verliezen, zoals bij film of de Dream

Op de meest basale manier doorbreekt u de hiërarchie en
de ideologie van de klassieke filmopstelling. Maar ook op
andere gebieden lijkt uw werk steeds politieker te worden. “Het is onmogelijk om niet politiek te worden als je

te maken hebt met censuur of als vrienden van je worden opgepakt en vastgezet en je weet eigenlijk niet eens
precies waarom. In mijn installatiefilm Ashes (2012) reflecteer ik op de wet op majesteitsschennis die in Thailand wordt gebruikt om de kleinste dingen te bestraffen.
Ik zie ook dat heel veel kunstenaars zich juist helemaal
terugtrekken uit de realiteit, wat ik ook een interessante
ontwikkeling vind. Maar mijn werk is zo verbonden met
thema’s als geschiedenis en geheugen, dat ik er niet
omheen kan. Al blijft het soms impliciet en vind ik het
niet erg als mensen die niet uit Thailand komen de referenties niet meekrijgen. Want er is verder ook genoeg te
beleven in mijn films. En er zijn andere, talige media die
zich beter lenen voor het doen van expliciete uitspraken
zoals journalistiek en literatuur.”
Net zoals er in zijn werk geen scheidslijnen zijn tussen
onze verschillende tijds- of bewustzijnslagen zijn ze er in

Fever Room ook niet tussen de cinematische en de thea
trale ruimte. Tijd en ruimte beantwoorden alleen nog
aan de wetten van het licht.
Ik heb bij uw werk ook altijd sterke associaties met wat
Armando het “schuldig landschap” heeft genoemd:
landschappen waarin trauma en herinnering is neergeslagen. “Ik ken die term niet, maar dat klopt. Al is het

iets wat pas later in mijn bewustzijn is gekomen, zo rond
2008 toen ik aan Uncle Boonmee begon te werken, en de
Primitive-installatie die ik om die film heb gebouwd.
Het komt ook terug in Mekong River, waarin de rivier
een getuige is van hoe het landschap door geologische
en mentale sedimentatie verandert, groeit, bewaart.
Het gaat me dan niet eens alleen om politieke geschiedenissen. Maar ook om economische en ecologische: de
stuwdammen die China in de boven-Mekong, de Langcang-rivier bouwt, hebben hun gevolgen voor hoe de
mensen in Thailand kunnen leven.
“Maar het gaat nog verder. Toen mijn vader overleed
is zijn as in de Mekong-rivier verstrooid. Het zand uit
de rivier wordt weer gebruikt om huizen te bouwen.
Dus misschien leeft mijn vader wel voort als gebouw.
“Ik heb film ook nodig als een vorm van geheugen,
van archief: het is waar wat ik aan het einde van Fever
Room zeg: dat toen ik jonger was mijn herinneringen
levendiger waren, net zoals ik in Ashes vertel dat mijn
dromen ooit kleurrijker waren.”
In Ashes werkt u met superimposed beelden, springers,
en uit elkaar vallend celluloid. Alsof u wilt laten zien dat
filmbeelden net zo gelaagd en veranderlijk (en verraderlijk) kunnen zijn als herinneringen. “Ashes is op film ge-

draaid, en ik ben erg geïnteresseerd in het chemische
proces van filmmaken. Hoe een beeld op het celluloid
terechtkomt. Alles wat nodig en mogelijk is om het licht
zichtbaar te maken. Alles wat je ziet en wat je niet ziet is
op een of andere manier in het filmbeeld aanwezig. Ja
misschien daarom ook wel in de natuurlijke ruimte. In
de scène in Cemetery als Jen en medium Keng door het
paleisbos lopen, en Jen op een boom aangeeft tot waar
het water tijdens de vorige overstroming kwam, Keng
laat zien waar de spiegels hingen, dan is dat niet het hele
beeld. Dat wordt afgemaakt door de toeschouwer die er
zijn eigen details aan toevoegt. Wat voor spiegels waren
het? Waren ze rijk versierd? Lijkt het op een spiegel die
ze zelf hebben gezien? Dat is altijd de laatste laag die er
over een beeld wordt gelegd: de herinneringen van de
toeschouwer.”
VANAF 17 JUNI ZAL IN DE TATE MODERN IN LONDEN TER
GELEGENHEID VAN DE ENGELSE PREMIÈRE VAN

Cemetery of Splendour EN TOT SLOT VAN EEN
RETROSPECTIEF OVER ZIJN FILMWERK DE 8-SCREEN
VIDEO-PROJECTIE

Primitive (2009) VAN APICHAT

PONG WEERASETHAKUL WORDEN TENTOONGESTELD,
DIE DE WERELD RONDOM SPEELFILM Uncle Boon
mee Who Can Recall His Past Lives (2010) LAAT
ZIEN | Fever Room IS IN NOVEMBER TE ZIEN OP HET
FESTIVAL D’AUTOMNE IN PARIJS | Cemetery of
SplendouR IS IN NEDERLAND UITGEBRACHT OP DVD
DOOR LUMIÈRE | GESPREKKEN OVER EEN RETROSPEC
TIEF EN TENTOONSTELLING EN EEN VERTONING VAN

Fever Room IN NEDERLAND ZIJN OP DIT MOMENT
GAANDE 

ALL IT TOOK WAS THE FIRST ACT
OF COUR AGE

EEN FILM VAN

L E E N A Y A D AV

God lives in places where women are treated with respect

VANAF 30 JUNI IN DE BIOSCOOP
www.cinemien.nl

TOM

HIDDLESTON

JEREMY

IRONS

SIENNA

MILLER

HHHHH

“A MULTI-STORIED
CLASSIC.”

LUKE

EVANS

ELISABETH

MOSS

“INSANE, STAGGERINGLY
CLEVER & FUNNY.”

Little White Lies

facebook.com/Cinemien

@Cinemien

D e F i l m k ra nt steunt het

BBC Radio

vak

ant

iep

ark

Bi o Va ka nt i e oord
jij toch ook?

sms BIO naar 4333 en doneer 2 euro
A FILM BY BEN WHEATLEY

FROM THE ACCLAIMED NOVEL BY J.G. BALLARD

VANAF 30 JUNI IN DE BIOSCOOP
WWW.IMAGINEFILM.NL

4st

In het Bio Vakantieoord kunnen gezinnen met kinderen
met een complexe handicap onbeperkt genieten.
Jouw hulp is onmisbaar!

www.stichtingbio.nl

35

DE FILMKRANT 
#388 JUNI 2016

Mete Gümürhan over Young Wrestlers
Jonge sporters op een Turks worstelinternaat
zoeken naar een eigen identiteit in Mete
Gümürhans Young Wrestlers. ‘Ik wilde laten
zien dat er in Turkije meer bestaat dan alleen
politieke problemen.’
DOOR JOOST BROEREN

Soms dringt betekenis zich van buitenaf aan een film
op. Sinds de documentaire Young Wrestlers van de
Rotterdamse filmmaker Mete Gümürhan afgelopen
februari op het filmfestival van Berlijn in première ging,
veranderde de Europese band met Turkije radicaal. Dat
heeft ook zijn weerslag op dit in principe apolitieke
verhaal, over een groep jonge worstelaars in spe op een
Turks sportinternaat.
Ergens zit die politieke achtergrond ook bewust in
de film, zegt Gümürhan. “Ik wilde laten zien dat er
meer in Turkije gebeurt dan alleen politieke problemen. De film is gemaakt voor jeugdige kijkers, maar op
de achtergrond speelt een politieke actualiteit die ook
volwassenen aan kan spreken. Dat werd vooral tijdens
de montage duidelijk: het idee dat de film een soort
Turkije in het klein toont - met iemand aan de macht
die soms heel zachtaardig en soms heel hardhandig is.”
Maar het uitgangspunt voor de film was persoonlijker. “Elk land heeft zijn nationale sport – in Nederland
is het schaatsen, in Rusland misschien ballet, en Turkije is sterk in worstelen. Ik maakte die sport als kind
elke zomer mee, als we in Turkije op vakantie waren.
Dus het is deels een hommage aan mijn opa en mijn
ouders, aan mijn achtergrond. En ik wilde iets laten
zien van de hedendaagse jeugd in Turkije, die daar hun
identiteit probeert te vinden.”

Ontvoeren

Terwijl het onderwerp dus al langere tijd bij Gümürhan
leefde, veranderde het concrete onderwerp van de film
kort voor het draaien nog volledig. “In eerste instantie
zou ik twee broertjes volgen. Beiden zijn succesvol in
hun categorie, en soms staan ze tegenover elkaar op het
veld. Maar kort voor we zouden gaan draaien, trok hun
vader onverwacht de toestemming om ze te filmen in,
zogenaamd omdat hij bang was dat we zijn kinderen
kwamen ontvoeren. Een belachelijk idee: het is drieëneenhalf uur vliegen en negen uur in de auto naar waar
zij wonen!”
Achteraf was het een geluk bij een ongeluk. Op de
bonnefooi reden Gümürhan en zijn cameraman en geluidsman naar het internaat waar de jongens in opleiding waren. “Toen we dat dorpje binnen kwamen rijden
wist ik meteen: dit is de locatie. Het grijze gebergte in
de achtergrond, met groene bomen ervoor, en toen we
bij het internaat aankwamen zagen we dat roze gebouw
– dat was direct het contrast dat de film nodig had.”
Gümürhan en zijn crew sprongen in het diepe. “We
begonnen eigenlijk zonder te weten wat we aan het
draaien waren. Maar die jongens hebben een strak
programma, dat gaf houvast: opstaan, rennen, eten,
trainen, school, eten, weer trainen. Gaandeweg zijn we
het toe gaan spitsen, en uiteindelijk zijn drie jongens
onze hoofdpersonages geworden: Beytullah, die de potentie heeft om Olympisch kampioen te worden maar
gezondheidsproblemen heeft; Baran, die problemen
heeft met zijn gewicht; en Muhammed, een gemiddelde worstelaar die van alles doet om toch niet gemiddeld
te zijn. Om een band met ze te krijgen, hebben we wel
interviews afgenomen, maar ik wist vanaf het begin dat
we die niet zouden gebruiken. Ik zocht naar een meer
fictie-achtige manier van vertellen.”

Trance

Het resultaat is een afgewogen portret van het dagelijks leven op het internaat, waar de trainers soms met
harde hand de controle nemen maar ook een intieme
zorgzaamheid en genegenheid naar de jongens tonen.
Gümürhan kreeg het voor elkaar als de spreekwoordelijke vlieg op de muur te kunnen opereren, schijnbaar
onopgemerkt door de jongens en hun trainers.
“De cameraman en geluidsman spreken geen Turks,
maar de kinderen hadden gelijk een connectie met hen.
Het zijn allebei lange, Europese jongens, en op de een
of andere manier sprak dat ze aan. Na de eerste paar
dagen hadden die jongens wel door welke woorden wij
gebruikten om te draaien. Dus elke dag spraken we in
de auto onderweg naar het internaat een nieuw stopwoord af om te starten met draaien zonder dat zij het
doorhadden, zodat zij gewoon zichzelf konden zijn.”
Maar eigenlijk kostte het weinig moeite om de jongens en hun trainers de camera te laten vergeten, zegt
Gümürhan. “Tijdens de trainingen zijn ze zó in trance,
dat ze niks meer van ons merkten. Ik wilde een van de
trainers een keer onderbreken, omdat hij zo wild met
de jongens en zichzelf bezig was, dat we bang waren
dat de microfoon die hij om had stuk zou gaan. Dus ik
loop naar hem toe en tik hem op zijn schouder, en hij
pakt mij ook meteen in een houdgreep! Zozeer gaan zij
op in dat werk, in hun passie.”
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NEDERLAND/TURKIJE,

2016 | REGIE METE GÜMÜRHAN | 90 MINUTEN | MET
MUHAMMED CEYLAN, BEYTULLAH ONUR, BARAN
KENDIRLIOĞLU | DISTRIBUTIE CINEMA DELICATESSEN |
TE ZIEN VANAF 16 JUNI 
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RACE

Race

Wraak op de
atletiekbaan
De zwarte atleet Jesse Owens won in
1936 op de Olympische Spelen in Berlijn
vier gouden medailles. Hitler was not
amused, is te zien in de biopic Race,
waarin Carice van Houten Leni Riefenstahl speelt.
Nu zouden alle dopingalarmbellen afgaan,
maar in 1935 moest doping nog worden uitgevonden. Een goede biefstuk en rennen
maar. Maar rennen zoals wonderkind Jesse
Owens deed was buitenaards. Op een prestigieus Amerikaans atletiektoernooi in 1935
verbeterde de 21-jarige binnen 45 minuten
vier wereldrecords (100 en 200 meter hardlopen, verspringen en 200 meter hordelopen). De Olympische Spelen een jaar later
waren vanzelfsprekend zijn volgende doel.
Het zwaartepunt van de biopic Race ligt
bij deze Spelen, maar voor het zover is,
schetst de film Owens’ jeugd in het racistische Amerika. Owens was negen toen zijn
ouders, zoals zoveel zwarte Amerikanen, uit
het gesegregeerde zuiden met hun gezin naar
het noorden trokken. Maar ook in Cleveland
in Ohio was alledaags racisme de norm. Op
de universiteit, waar Jesse werd toegelaten
omdat hij verschrikkelijk hard kon lopen,
beleefden blanke patjepeeërs veel plezier aan
het vernederen van zwarte medestudenten.
Zoals het een hagiografische biopic betaamt,
reageert Jesse in Race waardig op de vernederingen. Aangespoord door een wijze coach
neemt hij wraak op de atletiekbaan. De
Spelen in Berlijn worden met vier gouden

KORT

medailles het hoogtepunt in zijn carrière,
maar Race besteedt ook veel aandacht aan de
perikelen in de aanloop naar de Spelen.
Amerikaanse zwarte en Joodse belangenverenigingen pleiten voor een boycot van de
‘Hitlerspelen’. Het brengt Owens in een lastig parket, maar na de toezegging van het
Hitlerregime dat ook Joodse en zwarte sporters mogen meedoen, komt het niet tot een
boycot.
De rest is geschiedenis, die Race niet helemaal correct opdist. Dat Hitler not amused
was met Owens’ prestaties – ze pasten niet
in zijn rassentheorie – is duidelijk, maar hij
negeerde Owens niet, zoals de film wil doen
geloven. Volgens Owens zwaaide Hitler zelfs

JOS VAN DER BURG

Race
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VERENIGDE STATEN, 2016 | REGIE STEPHEN

HOPKINS | 134 MINUTEN | MET STEPHAN JAMES, JASON
SUDEIKIS, CARICE VAN HOUTEN | DISTRIBUTIE
ENTERTAINMENT ONE | TE ZIEN VANAF 30 JUNI 

A Long and Happy Life

Western in het hoge noorden
De klassieke western en hedendaagse
toestanden op het Russische platteland
vinden elkaar in deze morele vertelling.
Idealisme is minder eenvoudig dan het
lijkt.
Even ziet het ernaar uit dat de aloude geest
van de revolutie vaardig is geworden over de
inwoners van een dorpje in het hoge noorden
van Rusland. Ze hebben zojuist van hun baas
Sasja te horen gekregen dat de aardappelboerderij die hen werk verschaft wordt opgedoekt. Sasja een goedwillende jongeman
uit de stad die vol plannen naar deze uithoek
is gekomen maar inmiddels gedesillusioneerd is geraakt. Eigenlijk komt het hem wel
goed uit dat de plaatselijke overheid, of wat
daar voor doorgaat, hem dwingt zijn bedrijf
te verkopen. Al ergert het hem dat hij voor
het blok is gezet.

Compostella

Freddy Mouchard | Spirituele film maar, aldus
de bijsluiter, niet over religieuze dogma’s. De
regisseur volgende drie jaar lang pelgrims op
weg naar Santiago de Compostella, een trip
waarbij deelnemers geconfronteerd worden
met hun fysieke en geestelijke grenzen, ongeacht leeftijd, sociale achtergrond en geloofsovertuiging. Mouchard begon te filmen in het
Zwitserse Lausanne en volgde vier hoofdroutes
door Frankrijk, om te eindigen op de Camino
TE ZIEN VANAF 2 JUNI
Frances in Spanje. 

All Roads Lead to Rome

COMPOSTELLA

naar hem toen hij langs hem liep. Genegeerd
werd de fabuleuze atleet wel door Franklin
Roosevelt. De Amerikaanse president
stuurde geen felicitatietelegram en nodigde
Owens na terugkomst ook niet uit op het
Witte Huis. Het iedere controverse mijdende
historische drama maakt nauwelijks werk
van dit pijnlijke racisme. Ook niet van het
feit dat Owens als zwarte Amerikaan in
Duitsland vrij kon reizen en in dezelfde hotels als blanken kon slapen, terwijl dat op
veel plekken in Amerika niet kon. Opvallend
positief is het beeld van de door Carice van
Houten gespeelde Leni Riefenstahl. Dat zij
Goebbels de mantel uitveegt, omdat hij haar
cameramensen verbood om de races van
Owens voor haar ‘sportfilm’ Olympia te filmen, toont haar als een moedige vrouw, die
niet bang is om het regime te schofferen. De
nazi-opportunist Riefenstahl is hier ver weg.
Niet alleen Owens zal postuum tevreden zijn
over Race.

Ella Lemhagen | Maggie aka Sarah Jessica Parker is een alleenstaande moeder en docent in
New York. Om de band met haar dochter Summer aan te halen, boekt ze een trip naar het

Dus als hij de consternatie ziet onder zijn
arbeiders, die willen vechten voor hun zaak,
raakt hij alsnog in tweestrijd. Toch maar een
idealistische daad stellen? Misschien streelt
het hem ook dat hij een leidersrol krijgt toegeschoven. De sympathieke Sasja weet niet
wat hij zich op de hals haalt. Hij had moeten

weten dat revolutie in het hedendaagse
Rusland al lang het onderspit heeft gedolven.
Boris Khlebnikov (Roads to Koktebel)
maakte al eerder films over jonge mensen die
in de gecorrumpeerde Russische maatschappij voor keuzen komen te staan die ze
niet overzien. Daar kwam in dit geval de door
hem zeer bewonderde western High Noon
(1952) van Fred Zinnemann als inspiratiebron bij. Plus uitvoerig veldwerk op het
Russische platteland. Vooral dat laatste zie je
terug in de realistische toon van dit sociaalkritische drama, dat ook gemakkelijk is op te
vatten als een universele morele vertelling.
Wat High Noon natuurlijk ook was.
Hier geen arthouse-franje, maar onopgesmukte beelden met de ongedurige handcamera als belangrijkste stijlmiddel. Khleb
nikov zit daarmee zijn aanvankelijk twijfe
lende hoofdpersoon dicht op de huid. Het is
Sasja’s veranderende houding en blik die een
groot deel van het verhaal vertelt. Zijn vriendin Anna, die hij edelmoedig over modderplassen tilt, neemt het hem kwalijk dat hij
haar een luxeleventje in de grote stad ontzegt. En dat is niet het enige gevolg van zijn
besluit een goede daad te stellen. Terwijl zijn
blik strakker en koppiger wordt, en de plaatselijke ambtenaren ongeduldiger, neemt ook
de dreiging van naderend onheil toe. Met
zo’n ironische titel hadden we niet anders
verwacht.
Een voorgevoel daarvan kregen we al bij de
chaotische taferelen rond een nachtelijke
uitslaande brand in het dorp, waarbij Sasja
als een van de weinigen kordaat het bluswerk
organiseert. Overigens kiest Khlebnikov
overwegend voor een droge bondigheid die
op zijn eigen nuchtere manier ook een soort
spanning oproept. Deels werkt dat goed.
Toch bekroop me af en toe het gevoel dat
sommige zaken in deze microkosmos vol alledaags opportunisme, lafheid en eigenbelang wat meer uitwerking hadden verdiend.
Net als de beweegredenen van Sasja. Iets
dergelijks geldt ook voor de heftige ontknoping die nu een overhaaste indruk maakt en
daarmee een minder overtuigende afronding
is van een sober maar doeltreffend opgezette
vertelling.
LEO BANKERSEN

A Long and Happy Life
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RUSLAND, 2013 | REGIE

BORIS KHLEBNIKOV | 77 MINUTEN | MET ALEXANDER
YATSENKO, ANNA KOTOVA | DISTRIBUTIE CONTACT FILM
A LONG AND HAPPY LIFE

ongetwijfeld pittoreske Italiaanse dorpje waar
ze in haar jeugd naartoe ging. Daar aangekomen
is ze met stomheid geslagen dat de hunk van
decennia terug, zijn naam is Luca, nog steeds
vrijgezel is en samenwoont met z’n tachtigjarige moeder. Enfin, Summer en de bejaarde
moeder gaan ervandoor in Luca’s auto – wij
gokken een oud model Ferrari – om in Rome een
oude geliefde te vinden. Waardoor Maggie en
Luca gedwongen zijn ook samen in een auto te
kruipen en nader tot elkaar te komen. Wow.
Just: wow. Niet één oorspronkelijke gedachte.
TE ZIEN VANAF 2 JUNI


| TE ZIEN VANAF 30 JUNI 

Ewan McGregor, Naomi Harris, Damian Lewis en
Stellan Skarsgård is het verhaal van een stel dat
in Marrakesh in de val trapt van een Russische

Our Kind of Traitor

Susanna White | Nu John Le Carrés The Nightmanager net her en der te zien is geweest als
zesdelige BBC-serie heeft iedereen weer zin in
spionagethrillers. Susanna White’s film met

OUR KIND OF TRAITOR
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Liza, the Fox-Fairy & Edmond

Aanstekelijk wereldvreemd
De soms fatale gevolgen van het verlangen naar liefde spelen niet alleen een rol
in een Hongaars surrealistisch sprookje,
maar ook in de ontroerende stop-motion
animatie die als voorprogramma is ingezet.

LIZA, THE FOX-FAIRY

‘Terwijl haar krabburger koud wordt, verliest
het meisje zich in Oshima’s ogen. Een geur
van geluk vult het Mekk Burger-restaurant.’
Dit is de favoriete passage van de eenzame
Hongaarse verpleegster Liza, die verslaafd is
aan Japanse zwijmelromannetjes.
De voor zijn korte werk al veelvuldig bekroonde Hongaarse filmmaker Károly Ujj
Mészáros baseerde zijn eerste lange film
Liza, the Fox-Fairy losjes op een Hongaars
toneelstuk en voegde daar zijn fascinatie
voor Japan aan toe. Zo wordt Liza’s bestaan
opgevrolijkt door de geest van de overleden
Japanse popster Tomy Tani, die aanstekelijke
liedjes zingt en met wie ze heerlijk swingen
kan. Wat Liza in haar oneindige onschuld
niet vermoedt, is dat Tomy een jaloerse inborst heeft. Wanneer Liza, aangespoord
door haar Japanse lectuur en een bekend
westers lifestyleblad, aan het daten slaat,
komen de betreffende mannen stuk voor
stuk door merkwaardige ongelukken om het
leven. De politie heeft haar al in de gaten.
Je zou deze even aandoenlijke als wonderlijke fantasie een ode aan de wereldvreemdheid kunnen noemen. Maar net zo goed een
absurdistische fabel of een zwarte komedie,
al pakt het ondanks alle bizarre sterfgevallen
lichtvoetiger uit dan je zou verwachten.
Vorig jaar werd Liza, the Fox-Fairy op het
Imagine Filmfestival bekroond met jury- en
publieksprijs. In Hongarije was dit surrealistische romantische sprookje een hit. Ook op
internationale festivals voor fantastische
films bleef Liza niet onopgemerkt.
Bij de Nederlandse uitbreng is de niet te
missen en eveneens prijswinnende stop-

motionanimatie Edmond als korte voorfilm
toegevoegd. De Nederlandse animatiefilmer
Nina Ganz studeerde hier in Londen mee af
en sleepte gelijk er een BAFTA mee in de
wacht.
Hoe verschillend ook, toch hebben het
ongelukkige mannetje Edmond en de naïeve
Liza wel iets van elkaar. Bij beiden speelt het
verlangen naar liefde en de vrees anderen in
het ongeluk te storten. In Edmond tuimelen
we onverhoeds in de pijnlijke herinneringen
van de hoofdpersoon die een wel heel onhandige manier heeft om zijn genegenheid te
uiten. Liza raakt er gaandeweg van overtuigd
dat ze een fox-fairy is, een boosaardig demon uit de Japanse folklore. De enige die
haar met andere ogen bekijkt is de politieman Zoltán, liefhebber van Finse westernmuziek en net zo wereldvreemd als Liza zelf.
Beide films spelen ook met de tegenstelling
tussen naïeve onschuld en tragiek, al is de
uitkomst niet gelijk. Aanstekelijk in Liza, the
Fox-Fairy is bijvoorbeeld de vrolijk zingende
Tomy die met zijn turquoise glimjasje een vals
lichtpuntje is in Liza’s droefgeestige Asse
poesterwereld, gemodelleerd naar een gefantaseerde Hongaarse jaren zeventig. Edmond is
strikt genomen een beklemmend psychodrama, maar door de poppen uit te voeren in
vilt en breisels ontstaat tegelijkertijd een
aandoenlijk gevoel van breekbaarheid. Bij
Edmond is de huiver knus en aanraakbaar, bij
Liza gebeurt eerder het omgekeerde. De gruwel wordt grappig en satirisch.
In Liza, the Fox-Fairy dreigen de hoofdzaken door alle grappen en onverwachte invallen een beetje onder te sneeuwen. Tussen de
veelbelovende, bijna musical-achtige opening en een ontknoping die heerlijk over the
top is leunt Mészáros naar mijn smaak wat al
te gemakkelijk op bizarre karikaturen van
hunkerende mannen.
Edmond heeft daar met zijn lengte van
ruim negen minuten geen last van. Het is
compact en in alle eenvoud toch betoverend
verbeeldingsrijk. Stop-motionanimatie op
zijn best.
LEO BANKERSEN
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HONGARIJE, 2015 |

REGIE KÁROLY UJJ MÉSZÁROS | 98 MINUTEN | MET
MÓNIKA BALSAI, DAVID SAKURAI | DISTRIBUTIE
PERISCOOP FILM | TE ZIEN VANAF 30 JUNI 
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GROOT-BRITTANNIË, 2015 |

REGIE NINA GANTZ | 9 MINUTEN | DISTRIBUTIE
PERISCOOP FILM | TE ZIEN VANAF 30 JUNI 

miljonair die geheime informatie naar de Britse
geheime dienst wil smokkelen om zodoende
asiel te krijgen. Typisch Le Carré-verhaal, vol
labyrintisch bedrog en maskers achter spiegels
gehuld in enigma’s. Plus: de Russische maffia.
TE ZIEN VANAF 2 JUNI
Altijd leuk. 

Kriterion sinds ’45

Eeuwig jong
Zeventig jaar na de opening van de Kriterion-bioscoop aan de Amsterdamse Roetersstraat volgen documentairemakers
Hedda van Gennep en Wouter Snip de huidige generatie werkstudenten die de diverse Kriterion-projecten bestieren.
Het is er ook geen spat veranderd. Dat was
mijn eerste, beetje nostalgische, maar vooral
ook geruststellende gedachte bij het zien van
Kriterion sinds ’45 een documentaire van
Hedda van Gennep en Wouter Smit, die aan
de vooravond van het zeventigjarige bestaan
van de bioscoop vorig jaar, een rondgang
maakte langs de verschillende projecten die
er in Amsterdam onder de naam Kriterion
bestaan. Het zijn allemaal “werkstudentobjecten”, zoals Piet Meerburg, de latere bioscoopentrepreneur en vastgoedmagnaat
‘zijn’ uit het studentenverzet voortgekomen
bioscoop ooit noemde. Een plek voor studenten om na de Tweede Wereldoorlog geld
te verdienen om hun studie af te maken. En
die dat via basisbeurs naar leenstelsel altijd
is gebleven. Hedda van Gennep is bezoekster
sinds het eerste uur, een goede reden om
daar eens met een camera binnen te stappen,
al heeft ze niet helemaal greep gekregen op
het fenomeen dat ze beschrijft als “wij worden allemaal ouder, de Kriteriërs niet, die
zijn eeuwig jong”. Want hoe zit dat dan met
die doorlopende beweging van continuïteit
en breuk?
Ik ben oud-Kriteriër, zoals veel mensen
die voor de Filmkrant schrijven of hebben
geschreven. En in een veelbewogen periode

het natuurlijke temperament van de regisseur,
die zich in Paradise Now (2005) en Omar
(2012), beide genomineerd voor een Oscar voor
beste niet-Engelstalige film, juist richtte op het
punt waar verbroedering botst op een weerbarstige realiteit.” Joost Broeren in Filmkrant 384. 
TE ZIEN VANAF 2 JUNI


The Idol

Hany Abu-Assad | “Een Idols-winnaar met politieke en maatschappelijke betekenis, daar kunnen we ons in Europa weinig bij voorstellen.
Maar in de Arabische landen is die er wel: toen
Mohammad Assaf uit Gaza in 2003 de tv-show
won, werd daar hoop uit geput. Uit alle uithoeken kwamen de stemmen voor de Palestijnse
deelnemer binnen, wat gezien werd als een
teken dat verbroedering in de conflictgebieden
nog altijd mogelijk is.

KRITERION SINDS ’45

in de jaren tachtig toen IFFR-oprichter en
distributeur Huub Bals het theater niet geheel tot genoegen van de toenmalige generatie werkstudenten programmeerde, werd ergens op zolder de kiem gelegd voor wat nu de
Filmkrant is. Ook het voormalige Filmligaarchief dat de basis zou vormen van het latere Nederlands Filmmuseum en het huidige
EYE werd door Meerburg en later Jan de Vaal
in een kamertje van Kriterion veiliggesteld.
Kriterion is niet alleen filmgeschiedenis
en bioscoop, die sinds 1982 als zelfstandige
vereniging door de bioscoopstudenten op
non-hiërarchische en democratische wijze
wordt gerund, maar ook nog de oorspronkelijke stichting die onder meer een oppascentrale, een benzinepomp, een eetcafé en een
bioscoop onder de naam Studio K (ooit de
naam van de roemruchte bovenzaal van het
Kriterion-theater) exploiteert. In Kriterion
sinds ’45 loopt dat allemaal gezellig door elkaar heen, een echte solide historische basis
heeft de film niet. En als je die tupperwarebakjes met een sticker ‘archief’ erop op een
stapel oude matrixprinters ziet balanceren,
dan moet je vrezen voor de toekomstige historiograaf. Ik weet nog wel dat – vergeef me
deze kleine anekdote – toen ik voor het vijftigjarige bestaan van de bioscoop een artikel
schreef over de illustere
Kriterionprogrammering (het was ooit het
premièretheater van Amsterdam voor “alle
Fellini’s en Antonioni’s” zoals Meerburg op
archiefbeelden vertelt) al mijn toevlucht
moest nemen tot een incompleet en door de
muizen aangevreten knipselarchief.
Ik word heel enthousiast van Kriterion
sinds ’45 al verdient Kriterion een beter geïnformeerde geschiedeschrijving. Ik hoop
dat de film studenten in andere steden – en
waarom trouwens alleen studenten, ook andere werkcollectieven die een gemeenschappelijke economische basis zoeken – zal aanzetten tot het oprichten van vergelijkbare
projecten. Democratische werkcollectieven
à la Kriterion zijn de participatiemaatschappij in praktijk. En dat blijkt dus al 70 jaar te
kunnen werken. Dat zou wel eens de oplossing voor de economische desintegratie van
de maatschappij kunnen zijn. De belastingdienst en de rechter dachten daar in 2015
overigens anders over. Die besloten dat de
vereniging, die tot dan toe altijd een studietoelage had uitgekeerd en in een speciale belastingregeling viel, voortaan gewoon loonbelasting moest gaan afdragen.
DANA LINSSEN

Kriterion sinds ’45

NEDERLAND, 2016 | REGIE

HEDDA VAN GENNEP EN WOUTER SNIP | 70 MINUTEN |
DISTRIBUTIE AMSTEL FILM | TE ZIEN VANAF 7 JUNI 

gelederen, zodat die strijd eerst kleinschalig
beslist kan worden. Heeft logistieke voordelen.


TE ZIEN VANAF 2 JUNI

Warcraft: The Beginning
THE IDOL

Het was dat gevoel van hoop dat regisseur Hany
Abu-Assad aantrok in het project, toen een producent hem vroeg het levensverhaal van Assaf
te vertellen. Maar die optimistische insteek
blijkt in The Idol niet altijd goed te passen bij

Duncan Jones | CGI-heavy adaptatie van
immens populaire serie Warcraft-games door
regisseur van Moon. Het vredige rijk Azaroth
bevindt zich op de rand van oorlog door een
dreigende invasie van Orcs die hun geboortegrond moeten verlaten omdat ze het milieu
hebben uitgeput. Zodra zich de poort tussen de
twee werelden opent, zal de strijd beginnen.
Gelukkig hebben beide legers een held in de
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Een man die Ove heet

Droogkomische mopperkont
In de verfilming van de bestseller Een
man die Ove heet wisselen droge humor,
melodrama en klucht elkaar af. De stemmingswisselingen worden overbrugd
door een sterke cast.
De man die Ove heet is, als we hem leren
kennen, een chagrijnige mopperkont. Als
medeoprichter van een idealistisch, autoluw
woonerfje uit de jaren zeventig ziet hij streng
toe op de naleving van de regeltjes. Want ook
al is hij tot zijn grote ongenoegen gewipt als
voorzitter van de VvE, nog steeds maakt hij
dagelijks zijn ronde: fout geparkeerde auto’s
noteren, een onreglementair gestalde fiets
confisqueren, openstaande hekken controleren en vrouwen met loslopende honden
corrigeren.
Al snel komen we erachter dat de 59-jarige rouwt om zijn overleden vrouw. Dat zijn
baan wordt afgepakt door een stel snotneuzen van managers is ook al niet bevorderlijk
voor zijn humeur. Maar dat alles geeft hem,
objectief beschouwd, nog niet het recht om

een ronddolende kat te terroriseren, of het
Zweeds-Iraanse gezin dat naast hem intrekt
af te snauwen. Grappig is Oves monomane
regeldrift dan weer wel. Regisseur Hannes
Holm buit het droogkomische potentieel van
deze Buurman Baasje optimaal uit. In de
zelfmoordpogingen die de weduwnaar onderneemt – maar die steeds weer worden
onderbroken door buren die iets van hem
moeten – klinkt zelfs iets door van de morbide humor van Holms landgenoot Roy
Andersson.
Het treffen van de juiste toon mag zeker
ook op het conto worden geschreven van titelrolvertolker Rolf Lassgård, die eerder al
eens schitterde als melancholische knorrepot in de detectiveserie Wallander. Acteer
veteraan Lassgård biedt de kijker houvast als
de toon omslaat naar melodramatisch, naar
kluchtig, en weer terug naar droogkomisch.
Ook Zozan Akgün draagt bij aan het welslagen van de onderneming, als de hoogzwangere Iraanse buurvrouw die Ove uit zijn depressie probeert te halen.

Les ogres

Monsterlijke omgangsvormen
In haar tweede speelfilm Les ogres werpt
regisseur Léa Fehner een liefdevolle blik
op de chaotische en explosieve ‘monsters’ die een reizend theatergezelschap
bevolken.

LES OGRES

Now You See Me 2

Jon M. Chu | Titel suggereert misschien horror,
maar het gaat om een actiekomediethriller met
een eindeloze sterrencast, waaronder Jesse
Eisenberg, Woody Harrelson, Daniel Radcliffe
Mark Ruffalo en Michael Caine. Doel is een
TE ZIEN VANAF 9 JUNI
gelikte overval. 

In een brief aan een vriend beklaagde Anton
Tsjechov zich na het schrijven van zijn farce
De beer: ‘Ik was van plan iets waardevols te
schrijven, maar het is allemaal tra-la-la!
Mijn pogingen serieus te zijn, blijken keer op
keer vruchteloos; bij mij is het serieuze altijd
verweven met het triviale.’
Die verweving is er ook in Les ogres, Léa
Fehners tweede speelfilm over het reizende
theatergezelschap van het Davaï Collectif
dat vaudeville-versies van Tsjechovs farces
speelt. In hun circustent vermaken zij het
publiek avond aan avond met de schreeuwerige ruzies, clowneske energie en diepgevoelde emoties van de stukken, en buiten het
podium gaat dit alles net zo hard door in de
onderlinge relaties van de artiesten. De titel
van de film betekent letterlijk zoiets als ‘de

van de 27-jarige Noriko die tegen alle gebruiken
in nog bij haar vader woont. Vooral omdat ze
bang is dat hij als weduwnaar niet voor zichzelf
kan zorgen. Dat verhindert niet dat iedereen
haar aanspoort om een geschikte huwelijksTE ZIEN VANAF 16 JUNI
partner te vinden. 

The Conjuring 2

James Wan | Lorraine (The Conjuring) en Ed
Warren reizen naar Londen om een alleenstaande moeder te helpen bij de opvoeding van
haar kinderen in een huis vol boze geesten.


Late Spring

TE ZIEN VANAF 9 JUNI

Yasujirô Ozu | Uit de serie gerestaureerde films
van Yasujirô Ozu in EYE deze maand twee films.
Late Spring (Banshun) uit 1949 is het verhaal

EEN MAN DIE OVE HEET

Inhoudelijk is er best wat aan te merken
op Holms film. Zo zijn de flashbacks over
Oves autominnende vader en zijn innig geliefde echtgenote nogal zoet aangezet. Daar
naast wordt de geschiedenis wel heel sterk
bepaald door ongelukken, ziekte, bureau
cratische tegenwerking en andere melodramatische plotwendingen. De kluchterige
aanvaringen tussen Ove en de arrogant over
het woonerf crossende directeur van een
zorginstelling hadden beter zelfs helemaal
achterwege kunnen blijven. Zolang de film
duurt schuif je al die mogelijke kritiek echter

graag terzijde. Omdat de hoofdrolspelers
zo’n warme en geloofwaardige vriendschapsrelatie neerzetten. En omdat Ove tot
het eind een mopperkont blijft. Maar dan wel
een mopperkont die je kunt snappen. En die
je eigenlijk best graag als buurman zou willen hebben.

monsters’, een geuzennaam die zowel iets
zegt over hoe deze groep mensen zich buiten
de sociale regeltjes heeft geplaatst, als over
de soms monsterlijke manieren waarop ze
met elkaar omgaan.
Wanneer een hoofdrolspeelster ernstig geblesseerd raakt, moet op stel en sprong een
vervanger worden gevonden. De oplossing is
het terugvragen van Lola (Lola Dueñas), die
de rol eerder speelde. Klein probleem: zij vertrok ooit omdat ze een affaire had met Fran
çois (François Fehner), de leider van het collectief, en zijn echtgenote Marion (Marion
Bouvarel) en dochter Inès (Inès Fehner) zitten
bepaald niet op Lola te wachten. En dan is er
nog paljas Monsieur Déloyal, die vrolijk zou
moeten zijn omdat zijn jonge vriendin Mona
hoogzwanger is, maar onverwerkt verdriet uit
zijn verleden meetorst.
Voor wie in die beschrijving al de herhaling van de achternamen opviel: inderdaad,
de ouders en zus van regisseur Fehner spelen
belangrijke rollen in de film. Fehner groeide
op in dit theatergezin, en vader François is

ook in werkelijkheid de voorman van het
Davaï Collectif, al zal het er daar hopelijk iets
minder explosief aan toe gaan dan in de film.
Het verklaart in ieder geval de vanzelfsprekende intimiteit waarmee Fehner deze wereld weet neer te zetten, vol met kleine details in de achtergrond en bijpersonages die
in slechts enkele scènes een heel leven krijgen. Het is een wereld waar je met plezier je
tijd doorbrengt, hoeveel pijn deze personages elkaar soms ook doen.
Fehner doet de verwijzingen naar Tsje—
chovs farces eer aan, en volgt hun procedé:
zet een aantal mensen met sterke karakters in
een ruimte en kijk toe hoe de vonken ervanaf
vliegen. En steeds weer blijkt wat in eerste instantie triviaal leek, een onverwachte diepgang te hebben.

Een man die Ove heet

111231

ZWEDEN, 2015 | REGIE

HANNES HOLM | 116 MINUTEN | MET ROLF LASSGÅRD,
ZOZAN AKGÜN, IDA ENGVOLL | SEPTEMBER FILM | TE
ZIEN VANAF 23 JUNI 

JOOST BROEREN

Les ogres

11111

FRANKRIJK, 2015 | REGIE LÉA FEHNER | 144

MINUTEN | MET ADÈLE HAENEL, MARC BARBÉ, LOLA
DUEÑAS | DISTRIBUTIE CHERRY PICKERS | TE ZIEN
VANAF 9 JUNI 

Early Summer

Yasujirô Ozu | In Hollywood was de ensemblefilm niet helemaal onbekend, schreef filmwetenschapper David Bordwell bij de Criterionrelease van Early Summer, maar Ozu was wel een
van de eerste filmmakers die zich er echt in verdiepte. In Early Summer voert hij negentien personages op (twintig, maar eentje verschijnt
nooit), die allemaal een gezicht krijgen via conversaties en confrontaties. Onderwerp is –
zoals eigenlijk altijd bij Ozu – de overgang naar
een nieuwe tijd en de veranderende verhoudingen tussen de generaties.  TE ZIEN VANAF 16 JUNI

Central Intelligence

NOW YOU SEE ME 2

FRITZ DE JONG

Rawson Marshall Thurber | Een bedeesde
accountant (Kevin Hart) spreekt via Facebook
af met een oude vriend (Dwayne Johnson) en

LATE SPRING

raakt betrokken bij een internationale spionaTE ZIEN VANAF 16 JUNI
gezaak. 
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Parched

Sex and the
Village
Zo schraal als het woestijnlandschap in
Rajasthan is ook het liefdesleven van vier
jonge vrouwen in Parched. Op merkwaardig opgeruimde wijze weten ze hun lot te
keren.
De distributie van films uit niet-westerse
landen kan niet genoeg worden toegejuicht.
De eigenzinnige films van Abderrahmane
Sissako, om een voorbeeld te noemen, leggen de blinde vlekken in de westerse blik op
Afrika bloot en stellen en passant ons al te
comfortabele zelfbeeld een stukje bij. Maar
de uitbreng van Parched werpt precies om
die reden de vraag op wat wij hier nu precies
mee aan moeten.
Voor haar eerste buiten Bollywood gemaakte film nam filmmaker Leena Yadav de
seksuele repressie en uitbuiting van vrouwen
op het Indiase platteland tot onderwerp: een
moedige keuze. Alleen wringt en schuurt die
keuze regelmatig met haar behoefte om het
publiek in de eerste plaats een vermakelijke
bioscoopavond te bieden. Parched volgt vier
vrouwen die via afwisselend komische en
dramatische voorvallen tot zelfbewustzijn
komen: de weduwe Rani, die voor haar puberzoon een bruid koopt; Janaki, door haar
uithuwelijking opgescheept met een bruidegom die het als zijn mannelijke plicht ziet om
haar te verkrachten; Lajjo, een kinderloze
buurvrouw die door het dorp wordt geminacht en door haar man wordt geslagen; en
Bijli, een oude vriendin die als danseres en

prostituee werkt bij een reizende nachtclub
die vlak bij het dorp neerstrijkt. Deze vlotgebekte dame lijkt het van alle vier nog het
beste voor elkaar te hebben; wanneer je lijf
dan toch als mannelijk bezit wordt beschouwd, dan kun je daar maar beter je business model van maken.
Voor de seksualiteit van de personages
zelf ontstaat pas ruimte wanneer de mannen
buiten beeld zijn: dan borrelen de relativerende grappen, de herinneringen en dromen,
het gemis en de hunkering op.
In interviews vertelt Yadav dat tijdens een
reis met hoofdrolspeelster Tannishtha
Chatterjee het idee ontstond voor een soort
‘Sex and the Village’. Geinig, maar neem je de
moeite om over dat idee iets langer na te
denken, dan wordt het problematisch. De
relatieperikelen van een groepje maatschappelijk geslaagde, onafhankelijke New
Yorkers met een zwak voor bindingsangstige
mannen vormen een meer natuurlijke
grondstof voor een luchtige komedie dan de
strijd van onderdrukte, ongeschoolde plattelandsvrouwen om zich te ontworstelen aan
cultureel gesanctioneerd seksueel geweld.
Een filmmaker moet behoorlijk onorthodox
te werk durven gaan om het daar goed vanaf
te brengen – het tegenovergestelde van
Yadavs risicomijdende aanpak. Bijna
dwangmatig stuurt ze na elke geweldsdaad
het verhaal richting een lichter register. Het
ontbreekt de film dan ook niet aan levendigheid en vaart, maar des te meer aan diepgang: Parched behandelt een overbekend
thema zonder daar een nieuw perspectief op
te bieden.
SASJA KOETSIER

Parched
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INDIA/VERENIGDE STATEN/ENGELAND, 2015

| REGIE LEENA YADAV | 116 MINUTEN | MET TANNISHTHA
CHATTERJEE, RADHIKA APTE, SURVEEN CHAWLA |
DISTRIBUTIE CINEMIEN | TE ZIEN VANAF 30 JUNI 

PARCHED

Ninja Turtles: Out of the Shadows

Dave Green | De schildpadden keren terug om
de stad van een gevaarlijke dreiging te redden.


Me Before You

TE ZIEN VANAF 16 JUNI

Thea Shamrock | Het meer pedante tranentrekken met Emilia Clarke uit Game of Thrones en

Sam Claflin uit The Hunger Games als een rondborstig Brits arbeiderskind dat het hart van een
verlamde aristocraat moet veroveren. IntouTE ZIEN VANAF 16 JUNI
chables iemand? 

OF IK GEK BEN

Of ik gek ben

Lachen in een
tbs-kliniek
Met de verfilming van de roman Of ik gek
ben, over het leven in een tbs-kliniek,
maakt Frank Lammers zijn regiedebuut.
De film gaat ten onder aan lolbroekerij.
Het klinkt als Kafka: opgesloten worden voor
iets waarvan je je niets kunt herinneren. Het
overkomt kunstenaar Benjamin. De hippe
dertiger wordt beschuldigd van het drogeren, verkrachten en pogen tot het doden van
een vrouw, maar heeft er geen herinneringen
aan. Begrijpelijk, vindt zijn therapeut, want
in de bewuste nacht onbrak het niet aan alcohol en pillen. Veroordeeld tot vijf jaar gevangenis zit Benjamin in een tbs-kliniek,
waar behandelaars zinnetjes zeggen als:
“Vertel gewoon eens iets over jezelf.” Dat het
geitenwollensokkenjargon de intelligente,
goed van de tongriem gesneden Benjamin tot
razernij drijft (“Ik zit hier godverdomme
mijn tijd te verdoen tussen een stelletje
mongolen”) is begrijpelijk, want net als Jack
Nicholson in One Flew over the Cuckoo’s
Nest is hij verre van gek.
Dat kun je niet zeggen van de andere bewoners, zoals de jonge vrouw die haar ouders
in reepjes sneed en door het doucheputje
spoelde en de man die zijn baas met een
schop doodsloeg. Wat niet wil zeggen dat het

FINDING DORY

Independence Day: Resurgence

Roland Emmerich | Twintig jaar nadat Will
Smith met gevatte oneliners de aliens van de
aarde verjoeg, zijn ze terug. Niet Will Smith, niet
Chris Hemsworth maar Liam Hemsworth heeft
deze keer de dankbare taak om ze alle hoeken
van het universum te laten zien. Go Liam! 
TE ZIEN VANAF 23 JUNI


ME BEFORE YOU

JOS VAN DER BURG

Of ik gek ben
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NEDERLAND, 2016 | REGIE FRANK

LAMMERS | 94 MINUTEN | MET MIKE WEERTS, MONIC
HENDRICKS | DISTRIBUTIE WATERFRONT FILM
DISTRIBUTION | TE ZIEN VANAF 2 JUNI 

dat ze wordt opgevist en in een dolfinarium
belandt, maar daar leert ze wel lieve andere vissen kennen. Zoals een verpleegsterhaai die nauwelijks kan zwemmen. En ook minder lieve.
Onderweg leert iedereen gelukkig nog even de
waarde van familie en vriendschap kennen.


Term Life

TE ZIEN VANAF 29 JUNI

Peter Billingsley | Een man achtervolgt door
meerdere huurmoordenaars hoopt ze lang
genoeg te kunnen ontvluchten om het geld van
zijn levensverzekering te kunnen innen. Waarmee hij rekeningen voor zijn van zich vervreemd
geraakte dochter hoopt te kunnen betalen.

Finding Dory

Andrew Stanton/Angus Maclane | Yup, het is
zover. Het vervolg op Finding Nemo, de film die
ervoor zorgde dat meeuwen non grata werden
verklaard. Het vergeetachtige blauwe visje Dory

in de tbs-kliniek geen gezellige boel is met
een aantrekkelijke verzorgster, die tussen de
gevangenen door fladdert, en een kunstverzamelende geile directrice, die Benjamin
haar bed in wil slepen (“Oh, seks en kunst:
een onweerstaanbare combinatie”). Als het
bedoeld is als satire is het lompe satire met
soms het soort kluchtigheid waarvan we
dachten dat het was uitgestorven. Zoals de
scènes waarin een paar tbs’ers op hoerenbezoek mogen. De onnozelste hoeft niet te betalen, omdat hij een hoer een geweldig orgasme bezorgt. Grappen met hoeren: altijd
lachen!
Debuterend regisseur Frank Lammers, die
ook het scenario schreef, noemt Of ik gek ben
een tragikomediethriller, maar zijn verfilming van de roman van Michiel Stroink, die
een aantal jaren in een tbs-kliniek werkte,
faalt op alle fronten. De film is niet komisch,
zelden tragisch – alleen Cees Geel wekt als
kwetsbare ziel iets van ontroering op – en als
thriller volkomen ongeloofwaardig. Dat
Mike Weerts, de initiator van de film, zich als
Benjamin redelijk staande houdt in het lolbroekenscenario, is een wonder. Dat zelfs
Monic Hendrickx niets kan maken van haar
rol van getikte directrice zegt alles over de
film, die als een op hol geslagen Loenatik, de
geestige kinderfilm over een gekkenhuis, hopeloos uit de bocht vliegt.



is vergeten waar papa en mama zijn, dus hup,
op reis om ze terug te vinden. Het helpt ook niet

TE ZIEN VANAF 30 JUNI

RONALD ROVERS
@RONALDROVERS
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Agenda

Programmagegevens voor de Filmkrant van juli/augustus
moeten vóór vrijdag 24 juni (schriftelijk of per e-mail agenda@
filmkrant.nl) bij de redactie zijn ingeleverd. De Filmkrant is niet
verantwoordelijk voor onjuiste vermeldingen of programmawijzigingen. De volgende Filmkrant verschijnt op donderdag 7
juli.

Alkmaar
4 Filmhuis Alkmaar
Pettemerstraat 3 | 072-520 2022 |
filmhuisalkmaar.nl | Raadpleeg de
website voor het actuele programma

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

Almere
4 /Het nieuwe filmhuis/De
nieuwe bibliotheek

Stadhuisplein 101 | 036-548 6000 |
denieuwebibliotheek.nl /hetnieuwefilmhuis
A Bigger Splash vr 3 en di 7 jun,
19.30 | za 4 jun, 13.00 | wo 8 jun,
11.00 | El Clan vr 24 en di 28 jun,
19.30 | wo 29 jun, 11.00 | Der Staat
gegen Fritz Bauer vr 10 en di 14 jun,
19.30 | wo 15 jun, 11.00 | Tony wo 1

jun, 11.00 | Truman vr 17 en di 21 jun,
19.30 | wo 22 jun, 11.00

Almere Haven
4 Corrosia Theater, Expo & Film
Markt 43 | 036-521 5929 | corrosia.
nl
45 Years vr 10 jun, 20.00 | Toto Le
Héros vr 17 jun, 20.00 | Verhalen
over de kleuren van Europa vr 3 jun,
20.00 | Openluchtfilm vr 24 jun,
21.00 (gratis, locatie: op de Markt in
Almere Haven)

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

El Clan vr 24 jun, 19.15 | za 25 t/m di
28 jun, 20.30 | Demolition vr 17 jun,
19.30 | zo 19 t/m di 21 jun, 20.30 |
De Helleveeg do 16, za 18 en wo 22
jun, 20.30 | vr 17 jun, 21.30 | di 21
jun, 13.30 | High Sun - Zvizdan do 30
jun, 20.30 | za 2 jul, 20.30 | di 5 jul,
20.30 | Les innocents do 2, za 4 en

Onze filmbuur
Soms vergeten mensen dat je beter
een goede buur dan een verre
vriend kunt hebben. De Neder
landse en Belgische filmwereld
zien weinig films van elkaar, maar
dat belet niet om stevige vooroordelen te hebben. Hoe gebrekkiger
de kennis, hoe groter de clichés.
Het Louis Hartlooper Complex en
de VPRO doen daar wat aan met
het jaarlijkse Belgisch Film
Festival, dat van 9 t/m 12 juni in
het LHC wordt gehouden. Dat
België door de aanslagen in Brussel
in het brandpunt van de actualiteit
staat, maakt nog urgenter. VPROdirecteur Lennart van der Meulen
noemt het festival in de programmakrant een tikkeltje hoogdravend
“een plek waar twee buurlanden
elkaar vinden in een dialoog over
de rol van identiteit, eigenheid,
saamhorigheid, diversiteit en expressie in een stuiterende wereld.”
Vermeulen heeft hoge verwachtingen van wat film vermag: “Films
kijken, praten over beeldtaal, discussiëren over scenario’s, makers
vragen naar hun drijfveren, helpt
bij het vinden van uitwegen uit de
crisis.” Wie niet verwacht dat het
festival de mondiale wereldproblematiek oplost, kan er in ieder
geval terecht voor een fijne selectie Belgische films uit zowel
Vlaanderen als Wallonië. Te zien
zijn premières van lange en korte
films en tv-drama’s, maar ook

Belgische films die eerder in
Nederland te zien waren, waaronder The Broken Circle Breakdown,
Belgica en D’Ardennen. Het festival
opent met de roadmovie Les premiers, les derniers van Bouli
Lanners. Daarin zoeken twee premiejagers op het Franse platteland
naar een mobieltje met gevoelige
informatie. Wie het werk van
Lanners kent (Eldorado en Les
géants zijn ook te zien), weet dat de
zoektocht zal uitmonden in tragikomisch absurdisme. Ook een première is de zwartwitfilm Je me tue à
le dire, een komedie over een hypochonder, waarmee de Waalse
regisseur Xavier Seron op het
International Palm Springs Film
Festival in Californië de prijs voor
beste debuut won. Een Vlaamse
premièrefilm is Café Derby, een
tragikomedie over een man die in

zo 5 jun, 20.30 | vr 3 jun, 21.30 | di 7
jun, 13.30 | Keeper vr 1 jul, 19.30 | ma
4 jul, 20.30 | wo 6 jul, 20.30 | Krigen
do 23, zo 26 en wo 29 jun, 20.30 | vr
24 jun, 21.30 | di 28 jun, 13.30 | Land
of Mine do 9 en za 11 jun, 20.30 | vr 10
jun, 21.30 | zo 12 jun, 14.30 | di 14 jun,
13.30 | The Land of the Enlightened vr 3 jun, 19.30 | ma 6 en di 7 jun,
20.30 | Mountains May Depart zo
12, di 14 en wo 15 jun, 20.30 | Where to Invade Next vr 10 jun, 19.15 | zo
12 jun, 20.30

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

Premières en Nieuw Bugs vanaf do
9 jun | Compostella vanaf do 2 jun |
Elle vanaf do 2 jun | A Hologram for
the King vanaf do 16 jun | The Idol
vanaf do 2 jun | Maggie’s Plan vanaf
do 2 jun | Een man die Ove heet vanaf do 23 jun | Of ik gek ben vanaf do
2 jun | Les Ogres vanaf do 9 jun | Rebels vanaf do 2 jun | Young Wrestlers vanaf do 16 jun | Nog te zien Eye
in the Sky | Love & Friendship | Remember | Strike a Pose (Gay- and
Lesbian Film) | CineSingle Ma Loute zo 26 jun, 12.00 (voorpremière)
| Heimat - Een Duitse Kroniek Deel
1 t/m 7 zo 6 t/m ma 20 jun | Cinemaandag Docu’s Bugs vanaf ma 13
jun | Rebels vanaf ma 6 jun | Young
Wrestlers vanaf ma 20 jun

Amsterdam
4 Cinema De Balie
Kleine-Gartmanplantsoen 10 |
Informatie: 020-553 5151 | Reserve1985 zijn gezin meesleept in een
poging om uit het bezoek van Paus
Johannes Paulus II aan België een
commercieel slaatje te slaan.
Regisseur Lenny van Wersemael is
bij de vertoning aanwezig.
Aanwezig is ook Vincent Bal
(Minoes, Nono, het zigzag kind) bij
de vertoning van zijn muziekfilm
Brabançonne, waarin een Waals en
een Vlaame fanfarekorps met elkaar strijden om een Europese
prijs. Naast filmvertoningen zijn er
lezingen en gesprekken in onder
meer het Literatuurhuis. Zo komt
Robin Pront (D’Ardennnen) praten
over de actuele Belgische cinema
en presenteert de Hogeschool
Utrecht een collegetour met cast
en crew van het heftige multi-etnische drama Black. Naar aanleiding van Manu Riches Problemski
Hotel, de verfilming van Dimitri
Verhulsts roman, is er een college
over boekverfilmingen.
BELGISCHFILMFESTIVAL.NL

LES PREMIERS, LES DERNIERS

ring: 020-553 5100 | debalie.nl

Nieuwe Films The Idol vanaf do 2 jun
| Compostella vanaf do 2 jun | Young
Wrestlers vanaf do 16 jun | Europees Filmfestival (EFF) 4 months, 3
weeks, 2 days za 4 jun, 13.00 | Compostella za 4 jun, 15.45 | High-Rise za 4 jun, 21.15 (met inleiding) | Een
man die Ove heet + Keynote Bero
Beyer zo 5 jun, 16.00 (met Q&A) | Out
of Love zo 5 jun, 13.00 (met Q&A) |
The Way I Spent the End of the World za 4 jun, 18.00 (met Q&A) | Movies
that Matter 7 Days in Syria ma 20
jun, 19.30 | Fullscreen Jim Taihuttu
wo 22 jun, 20.00
4 Filmhuis Cavia

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

Docu Ecumenopolis: City Without
Limits do 2 en vr 3 jun, 20.30 | Art
The World of Gilbert & George do 9
en vr 10 jun, 20.30 | Classic The Watermelon Woman do 16 en vr 17 jun,
20.30 | Contemporary Birth do 23 en
vr 24 jun, 20.30 | Visual Sunday The
Reflecting Skin zo 26 jun, 15.00
4 Cinecenter

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

Verwachte premières Elle vanaf do
2 jun | De man die Ove heet vanaf 23
jun | Nog te zien Freeheld | Kollektivet | Love & Friendship | Quand on
a 17 ans | Remember | Strike a Pose
| Truman
4 Eye Filmmuseum
IJpromenade 1 | 020-589 1400 | eyefilm.nl | Raadpleeg de website voor
het actuele programma
Verwachte premières Compostella
vanaf do 2 jun | Early Summer (Bakushu) vanaf do 16 jun | Late Spring
(Banshun) vanaf do 16 jun | Light
Years vanaf do 16 jun | A Long and
Happy Life vanaf do 30 jun | Maggie’s Plan vanaf do 9 jun | Ma Loute vanaf do 23 jun | My Skinny Sister vanaf do 30 jun | Master of Light
– Robby Müller Alice in den Städten zo 19 jun, 16.30 | zo 26 jun, 21.00
| Der amerikanische Freund do 16
jun, 19.00 | ma 20 jun, 21.15 | Barfly
wo 8 jun 19.15 | vr 17 jun, 17.30 | Breaking the Waves wo 15 jun, 16.00 |
Dancer in the Dark za 11 jun, 14.30 |
Dead Man di 14 jun, 14.00 | za 18 jun,
19.00 | za 25 jun, 16.30 | Down by
Law di 7 jun, 14.00 | wo 15 jun, 19.15
| Falsche Bewegung zo 12 jun, 19.15
| vr 24 junk, 17.00 | Im Lauf der Zeit
zo 5 jun, 14.00 | do 16 jun, 15.30 | zo
19 jun, 19.30 | Paris, Texas za 18 jun,
16.00 | Saint Jack do 23 jun, 19.00 |
Masterclass Filmacademie Inspired by Robby Müller do 23 jun, 14.00
- 17.00 | FURY! Punk Culture Amos
Poe + Subway Riders wo 1 jun, 21.15
| Amos Poe + The Blank Generation
+ Blank City do 2 jun, 19.00 | Broodjes Punkmuseum t/m wo 15 jun | Cha
Cha + PANIC! vr 10 jun, 19.00 | The
Decline of Western Civilization za
4 jun, 19.15 | Desperate Living ma 6
jun, 21.15 | The Fake-O’s + The Local
Spastics + Return of the Living Dead
vr 10 jun, 22.00 | The Great Rock ‘n’
Roll Swindle wo 8 jun, 21.15 | ma 13
jun, 16.00 | Groeten uit Amsterdam:
Conradstraat + Uilenburcht + Pissteeg za 11 jun, 19.15 | Groeten uit
Rotterdam: de punkfilms van Dick
Rijneke en Mildred van Leeuwaarden do 9 jun, 18.30 | Need + E.T. Explore Me + Anomalys + Rock ’n Roll
High School do 9 jun, 21.15 | Paranoid State + Karel Anker & De Joden + The Driller Killer za 11 jun, 21.15

Het meisje dat
weigert zich te
conformeren aan
de beperkingen
die de maatschappij haar oplegt, is als personage een stuk interessanter dan
haar talentvolle
maar onzekere
broer. Ook de jonge, debuterende
actrice Hiba Atallah speelt haar
mannelijke tegenspelertjes van het
doek. Hier is de
film op zijn
sterkst, dicht op
deze onschuldige
personages en
hun zoektocht
naar schoonheid
in een stuk van de
wereld dat om hen
heen uit elkaar
valt.
11111

Joost Broeren over The Idol in
de Filmkrant

| Permanent Vacation zo 5 jun, 21.15
| De Punk- en Underground Loop zo
12 jun, 13.30-15.30 | Raskolnikov:
Schuld en boete (spoken word performance) zo 12 jun, 16.00 | Ratten
Jenny + Andy, bloed en blond haar
+ Frank Wiering wo 15 jun, 20.30
| Real Danger + Antillectual do 2
jun | Repo Man vr 3 jun, 19.15 | The
Shining + Man Lifting Banner + Vitamin X + Suburbia za 4 jun, 21.00 |
Sid and Nancy vr 3 jun, 21.00 | Smithereens di 7 jun, 21.15 | Stranger
than Paradise zo 5 jun, 16.00 | This
Is Now: Film and Video After Punk +
Will Fowler zo 14 jun | Holland Festival 2016 za 4 t/m zo 26 jun | De Ouverture do 30 jun, 17.00 -19.00 | Cinema Concert Raskolnikov: Schuld
en boete (spoken word performance) zo 12 jun, 16.00 | Cinema Egzotik:
The (Recently) Fucked Up 70’s Horror Night Carrie + The Wicker Man vr
17 jun, 20.00
4 Het Ketelhuis

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

Premières Elle vanaf do 2 jun | The
Idol vanaf do 2 jun | Een man die Ove
heet vanaf do 23 jun | Of ik gek ben
vanaf do 2 jun | Nog te zien Dégradé
| De helleveeg | Men & Chicken | That
Sugar Film | Tony | Truman | VERSavond De maandelijkse avond van
VERS voor nieuwe film -en televisiemakers ma 6 jun, 19.30 | Het Schimmenrijk Filmjournalist Hans Beerekamp eert recent overleden filmpersoonlijkheden aan de hand van
fragmenten zo 12 jun, 17.00 | Dutch
Academy For Film De Missie ma 6
jun, 19.00 (met om 20.30 een nagesprek) + Full Contact 21.00 |
L’Échappée Belle: Cinémathèque
Française Le cercle rouge di 21 jun,
21.15 | Le feu follet di 7 jun, 21.15 | Milou en Mai di 7 jun, 19.00 | La piscine di 21 jun, 19.00 | Le roi et l’oiseau
za 25 jun, 15.00 | Amongst Friends
De maandelijkse Sneak Preview met
Personal Touch ma 20 jun, 21.15 |
Gay Film Night You’ll Never Be Alone di 21 jun, 21.15 | Deutsches Kino
Im Sommer wohnt er unten di 28
jun, 19.30
4 Kriterion

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

Verwacht High-Rise vanaf do 30 jun
| Kriterion - sinds ‘45 vanaf do 9 jun |
Maggie’s Plan vanaf do 9 jun
4 Lab111

Arie Biemondstraat 111 | 020-616
9994 | info@lab111.nl | lab111.nl |
Raadpleeg de website voor het
complete programma
4 The Movies
Haarlemmerdijk 161 | 020-638
6016 | themovies.nl | Raadpleeg de
website voor het complete programma
4 Rialto
Ceintuurbaan 338 | 020‑676 8700 |
rialtofilm.nl
Premières The Idol vanaf do 2 jun |
Liza, the Fox-Fairy vanaf do 30 jun |
A Long and Happy Life vanaf do 30
jun | Ma Loute vanaf do 23 jun |
Les ogres vanaf do 9 jun | Parched
vanaf do 30 jun |
Rode Tulp Film Festival Turkse cinema zonder grenzen wo 1 t/m za 4 jun
4 Studio/K

Timorplein 62 | 020-692 0422 |
studio-k.nu | Raadpleeg de website
voor het reguliere programma
Elle vanaf do 2 jun | A Hologram for
the King vanaf do 16 jun | The Idol
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Fuck the future
Wat de jaren zestig zijn voor de babyboomers, zijn de jaren zeventig
voor de punkgeneratie: een mythische periode, waarin iedereen
minstens een keer per dag het gezag uitdaagde, de oorlog verklaarde aan de bourgeoisie en regelmatig in kraakpanden onder het motto Do It Yourself een niet door de
commercie gedicteerd leven leidde. Als we de verhalen moeten geloven, is elke vijftiger ooit een rebelse punker geweest. En allemaal
waren ze in 1977 bij de eerste
Nederlandse optredens van The
Sex Pistols. EYE grijpt het ontstaan van de punkbeweging veertig jaar geleden aan (echt rebelse

punkers zijn het uiteraard oneens
met die datum) om de mythe van
de waarheid te scheiden. Onder de
titel Fury! Punk Culture vertoont
en presenteert het tot 15 juni films,
optredens, een punkwandeling en
een heus punkmuseum. Eerst nog
even over de datering: misschien is
1975 een juister beginpunt voor de
in Engeland ontstane punkbeweging, omdat in dat jaar Margaret
Thatcher, zelfs na haar dood nog
nemesis van de punkbeweging, de
macht greep in de Conservatieve
Partij. De punkbeweging heeft veel
te danken aan Thatcher, die met
haar staalharde beleid de beweging
van dynamiet voorzag. EYE laat de

ruige tijden herleven met onder
meer The Great Rock ’n Roll
Swindle (Julien Temple, 1980), The
Driller Killer (Abel Ferrara, 1979)
en Permanant Vacation (Jim
Jarmusch, 1980). Uiteraard ontbreken ook documentaires niet. Te
zien zijn onder meer The Blank
Generation (1976, met Blondie) en
de terugblikdocumentaire The
Filth & the Fury (Juliem Temple,
2000). De Nederlandse punkcultuur komt aan bod in de programma’s Groeten uit Amsterdam en
Groeten uit Rotterdam. Geen
punkterugblik zonder rammelende
gitaarbands: maar liefst vijftien
bands treden op, met als oudste
The Ex (1979 opgericht). Met onder meer het nummer ‘Geert
Wilders (Krijg de Tering)’ bewijst
de band Karel Anker en de Joden
dat de punkspirit nog niet helemaal dood is. Dat punk toch vooral
geschiedenis is, zal voor veel (ex)
punkers slikken zijn, maar het is
niet anders. Om het er nog eens in
te wrijven heeft punkverzamelaar
Bert Broodje in de garderobe van
EYE een punkmuseum ingericht.
Ook is er een punkwandeling langs
legendarische Amsterdamse punklocaties. “Opa, vertel nog eens:
hoe ging dat nou precies, dat kraken?”
EYEFILM.NL/FESTIVALS/

THE DRILLER KILLER

vanaf do 2 jun |
Speciale filmvertoning Victoria ma
13 jun, 21.30
4 Filmtheater De Uitkijk

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

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

An wo 1 jun | Elle do 30 junEye in the
Sky wo 1 t/m wo 8 jun | De Helleveeg
ma 6 t/m ma 27 jun | High Sun do 16
t/m wo 22 jun | Un homme à la hauter do 9 t/m wo 22 jun | The Idol do 2
t/m wo 22 jun | Krigen do 23 t/m wo
29 jun | Louis Theroux : My Scientology Movie zo 12 t/m wo 15 jun |
Love & Friendship do 23 t/m do 30
jun | Maggie’s Plan do 23 t/m do 30
jun | Een man die Ove heet zo 19 t/m
do 30 jun | Men & Chicken wo 1 jun
| Midnight Special do 2 t/m wo 15
jun | Remember do 16 t/m wo 29 jun
(ma 20 jun met nabespreking) | Der
Staat gegen Fritz Bauer za 18 t/m wo
22 jun | Strike a Pose zo 19 jun | Tomorrow do 2 t/m zo 26 jun | Truman do 16 t/m wo 22 jun | Trumbo wo 1
jun | Eten en Film Bugs + Noma-My
Perfect Storm zo 19 jun | European
Filmfestival Amour + The Broken
Circle Breakdown za 4 jun | Ontbijt &
Film zo 19 jun Un homme à la hauter
| Een man die Ove heet | Tomorrow |
Filmkrant live High Sun di 21 jun

Arnhem
4 Focus Filmtheater
Korenmarkt 42 | 026‑442 4283 |
focusarnhem.nl | Raadpleeg de
website voor het complete programma

Verwacht Compostella vanaf do 2
jun | Heimat - Eine Deutsche Chronik deel 1: Fernweh – Reisdrang
(1919-1928) en deel 2: Die Mitte der

FURY-PUNK-CULTURE

Welt (1929-1933) ma 6 jun, 19.00
| deel 3: Weihnacht wie noch Nie &
Reichshöhenstraße (1935-1938) en
deel 4: Auf und Davon und Zurück &
Heimatfront (1938-1943) ma 13 jun,
19.00 | deel 5: Die Liebe der Soldaten & Der Amerikaner (1943-1947)
ma 20 jun, 19.00 | deel 6: Hermännchen (1955-1956) ma 27 jun, 19.00 |
deel 7: Die Stolzen Jahre & Das Fest
der Lebenden und der Toten (1967 1982) ma 4 jul, 19.00 | Special The
End of the Tour do 23 jun, 19.00
(i.h.k.v. Literatuurfestival Nieuwe
Types, met inleiding)
4 Stadsbioscoop Rembrandt

vie vr 3, 20.00 | zo 5 jun, 11.00 | Love
and Friendship vr 17 jun, 14.30 | zo 19
jun, 11.00 | zo 19 en di 21 jun, 20.00 |
Men & Chicken za 4 jun, 16.30 | di 7
jun, 20.00 | Midnight Special vr 17 en
wo 22 jun, 20.00 | za 18 jun, 20.30 |
Quand on a 17 ans wo 1 jun, 20.00 |
vr 3 jun, 14.30 | Remember vr 24 jun,
14.30 | zo 26 jun, 11.00 | wo 29 jun,
20.00 | The Sea of Trees za 11 jun,
20.30 | zo 12 jun, 20.00 | Der Staat
gegen Fritz Bauer do 2 jun, 20.00 |
za 4 jun, 20.30 | zo 5 jun, 15.30 |
Truman do 16 en ma 20 jun, 20.00
| za 18 jun, 16.30 | Tweeluik Jean de
Florette + Manon des Sources za 25
jun, 16.30

Nieuwe films Elle vanaf do 2 jun |
The Idol vanaf do 2 jun | Een man
die Ove heet vanaf do 19 jun | Of ik
gek ben vanaf do 2 jun | Royal Opera House Live Werther vanaf ma 27
jun, 20.15

Borne

Velperplein 10 | 026‑303 2600 |
stadsbioscooprembrandt.nl/

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

Alias Maria ma 13 en di 14 jun | Beyond Sleep ma 6 en di 7 jun | Francofonia ma 27 en di 28 jun | Spotlight ma
20 en di 21 jun

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

Brooklyn zo 19 jun, 15.30 | Dégradé
vr 10 en di 14 jun, 20.00 | Freeheld
vr 24, zo 26 en di 28 jun, 20.00 |
High Sun ma 13 en wo 15 jun, 20.00
| Un homme à la hauteur do 23 en
ma 27 jun, 20.00 | zo 26 jun, 15.30
| The Idol do 30 jun, 20.00 | Les innocentes do 9 jun, 20.00 | vr 10 jun,
14.30 | Kollektivet zo 5 en ma 6 jun,
20.00 | Krigen wo 8 jun, 20.00 | Louis Theroux: My Scientology Mo-

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

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

Premières Compostella vanaf do
2 jun | Elle vanaf do 2 jun | The Idol
vanaf do 2 jun | Liza, the Fox Fairy
vanaf do 30 jun | A Long and Happy Life vanaf do 30 jun | Een man die
Ove heet vanaf do 23 jun | Ma Loute
vanaf do 23 jun | Of ik gek ben vanaf do 2 jun | Les ogres vanaf do 9
jun | Nog te zien Love & Friendship |
Noma, My Perfect Storm | Truman |
Voorfilm juni I Follow You | Heimat
Weekend za 11 jun & zo 12 jun | Special Bugs wo 8 jun (met na afloop insectenproeverij) | Concertfilm Jonas
Kaufman: An Evening With Puccini
zo 15 jun, 10.30 | Film & Regisseur La
vie de Jean-Marie di 14 en wo 22 jun,
19.00 (met nagesprek) | Royal Opera
live Werther ma 27 jun, 20.00 | Filmcollege I am a Poor Lonesome Cow-

boy College 3: De moderne Amerikaanse Western ma 6 jun, 19.20 |
college 4: De western iconografie ma
13 jun, 19.20 | Cracking the Frame
Koudelka Shooting Holy Land ma 20
jun, 19.20

pees Filmfestival Compostella zo 5
jun, 14.00 | High-Rise zo 5 jun, 16.30
| A Man Called Ove za 4 jun, 14.00
(met Q&A) | Out of Love do 2 jun,
19.00 (met Q&A) | Dag van de Architectuur High-Rise zo 5 jun, 16.30
| Pixadores za 4 jun, 14.30 | Film &
Debat The Monuments men do 9
jun, 19.00 | Speciaal i.k.v. tentoonstelling in het Mauritshuis Waste
Land wo 15 jun, 19.15 | Buitenbios At
Home in the World za 18 jun, 22.30
| Cracking the Frame Koudelka:
Shooting Holy Land zo 19 jun, 15.30 |
Sneak Preview Amongst Friends ma
20 jun, 21.15 | I Love HipHop NG83:
When we were B Boys ma 20 jun |
The Hague African Festival Borders
za 25 jun, 14.00 | Royal Opera House
Werther ma 27 jun, 20.15
4 Nutshuis

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

Demolition vanaf do 23 jun | Eye in
the Sky vanaf do 23 jun | De Helleveeg t/m wo 8 jun | The High Sun
vanaf do 2 jun | Un homme a la hauteur vanaf do 16 jun | Keeper vanaf
do 2 jun | Love & Friendship vanaf do
9 jun | Men & Chicken t/m wo 8 jun
| Monsieur Chocolat vanaf do 2 jun
| Quand on a 17 ans vanaf do 9 jun |
Remember vanaf do 9 jun | Der Staat
gegen Fritz Bauer vanaf do 16 jun

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

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

El abrazo de la serpiente vanaf do 16
jun | All You Need is Me do 2 jun | El
Clan vanaf do 9 jun | Daniele Gatti,
ouverture voor een dirigent do 9 jun |
Démanty noci ma 6 jun | Fighting for
Peace wo 15 jun | Full Contact vanaf do 23 jun | A Haunting History do
16 jun | The Idol vanaf do 2 jun | Ik wil
gelukkig zijn ma 20 jun | Im Sommer
wohnt er unten do 23 jun | Krigen
vanaf do 2 jun | Love & Friendship
vanaf do 2 jun | Mountains May Depart vanaf do 9 jun | The Prosecutor,
The Defender, The Father and his
Son vanaf do 23 jun

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

Premières Elle vanaf do 2 jun | Compostella vanaf do 2 jun | A Hologram
for the King vanaf do 16 jun | The Idol
vanaf do 2 jun | Maggie’s Plan vanaf
do 9 jun | En man die Ove heet vanaf
do 23 jun | Les Ogres vanaf do 9 jun |
Race vanaf do 23 jun | Young Wrestlers vanaf do 16 jun

Den Haag
4 Filmhuis Den Haag
Spui 191 | 070‑365 6030/345 9900
| Programma is onder voorbehoud,
raadpleeg ook de website | filmhuisdenhaag.nl
Premières Bugs vanaf do 9 jun |
Compostella vanaf do 2 jun | Early
Summer (Bakushu) vanaf do 16 jun |
High-Rise vanaf do 30 jun | The Idol
vanaf do 2 jun | Late Spring (Banshun) vanaf do 16 jun | Liza, the FoxFairy vanaf do 30 jun | A Long and
Happy Life vanaf do 30 jun | A Man
Called Ove vanaf do 23 jun | Ma Loute vanaf do 23 jun | Of ik gek ben
vanaf do 2 jun | Les ogres vanaf do 9
jun | Parched vanaf do 30 jun | Speciaal filmprogramma i.k.v. Tong
Tong fair (za. 28 mei t/m 5 jun) Moeder Dao, de schildpadgelijkende |
Het verlies van een kolonie | Euro-

Riviervismarkt 5 | 070-345 9090 |
nutshuis.nl

Na het ingeslapen
L’homme qu’on ai
mait trop, dat ondanks de aanwezigheid van Catherine Deneuve
overkwam als een
plichtmatig afgewerkte opdrachtfilm, verrast André
Téchiné nu met
Quand on a 17 ans,
die gerust één van
zijn beste films
genoemd kan
worden. Nog nooit
viel bij hem de
ruwe, zoekende
energie van de
adolescentie zo
goed samen met
de vorm als in dit
coming-of-age
drama.
11111

Ronald Rovers in de
Filmkrant

Invasion of the Bodysnatchers wo
1 jun, 20.00 | za 4 jun, 13.00 | Très
Court International Film Festival
Part 1: International Competition wo
8 jun, 20.00 | za 11 jun, 13.00 | Part 2:
Paroles de femmes Competition wo
15 jun, 20.00 | za 18 jun, 13.00

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

A Bigger Splash do 9 t/m ma 13 jun
| El Clan do 16 t/m ma 20 jun | Un
homme à la hauteur do 23 t/m ma
27 jun | Kollektivet do 2 t/m ma 6 jun

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

Premières Elle vanaf do 2 jun | A Hologram for the King vanaf do 16
jun | The Idol vanaf do 2 jun | Maggie’s Plan vanaf do 9 jun | Een man
die Ove heet vanaf do 23 jun | Race
vanaf do 30 jun | Nog te zien Love
& Friendship | Overige weekfilms
Heart of a Dog week van do 9 jun |
The High Sun - Zvizdan week van do
16 jun | Remember week van do 9
jun | Strike a Pose week van do 2 jun
| Donderslag Festival! Pina 3D zo 5
jun, 14.30 | Sneak Preview di 14 jun,
20.30 | Horrornacht za 11 jun, 22.00
| Gay Film Night Strike a Pose di 28
jun, 20.30

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

El abrazo de la serpiente do 16 jun,
20.00 | di 21 jun, 14.00 en 20.00 |
A Bigger Splash do 23 jun, 20.00 |
di 28 jun, 14.00 en 20.00 | Florence
Foster Jenkins do 9 jun, 20.00 | di 14
jun, 14.00 en 20.00 | Spotlight do 2
jun, 20.00 | di 6 jun, 14.00 en 20.00

Doesburg
4 Filmhuis Doesburg
Het Arsenaal 1309, Kloosterstraat
15 | 0313‑482 336 | filmhuis-doesburg.nl
La tête haute vr 3 jun, 20.00 | Publieke Werken zo 5 en wo 8 jun,
20.00 | O Apõstolo vr 10 jun, 20.00
| Irrational Man zo 12 en wo 15 jun,
20.00 | Club Sandwich vr 17 jun,
20.00
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Meer over film weten? De
Filmkrant komt live in de
filmtheaters. Filmkrantmedewerkers verzorgen elke
maand introducties bij speciaal geselecteerde films en
inleidingen, lezingen, Q&A’s
en workshops bij andere
films uit het actuele aanbod
en bij speciale filmprogramma’s.

Doetinchem

Goes

20.30 | za 11 jun, 19.00 | zo 12 jun,
11.00 | di 14 jun, 14.00

Haarlem

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

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

Groningen

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

El Clan do 30 jun en vr 2 jul, 20.30
| De Helleveeg do 9, za 11, ma 13, di
14 en ma 20 jun, 20.30 | di 14 jun,
14.00 | za 18 jun, 15.00 | Knielen op
een bed violen vr 10 jun, 20.30 | za 11
jun, 15.00 | Kollektivet do 16, za 18,
di 21, vr 24 en ma 27 jun, 20.30 | di
21 jun, 14.00 | The Lady in the Van di
7 jun, 14.00 en 20.30 | Midnight in
Paris vr 3 jun, 20.30 | Préjudice za
4 jun, 15.00 | ma 6 jun, 20.30 | Der
Staat gegen Fritz Bauer do 23 jun, za
25 jun, di 28 jun, vr 1 jul en ma 4 jul,
20.30 | di 28 jun, 14.00 | Whiplash za
4 jun, 20.30

Dordrecht

THE FAMILY FANG

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

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

Knielen op een bed violen do 9 jun,
20.30 | Publieke Werken vr 10 jun,
20.30 | Truman do 2 t/m za 4 jun,
20.30 | Youth za 11 jun, 20.30

Eindhoven
4 Plaza Futura/Natlab
Kastanjelaan 500 | 040‑294 6848 |
natlab.nl | Raadpleeg de website
voor het volledige programma
MA LOUTE

Amsterdam | Cinecenter
 The Family Fang
10 juni 21.00 uur | FK.Live intro
ihkv Cinemore door Gerlinda
Heywegen

Early Summer (Bakushû) vanaf do
16 jun | Elle vanaf do 2 jun | High-Rise vanaf do 30 jun | The Idol vanaf do 2 jun | Late Spring (Banshun)
vanaf do 16 jun | Ma Loute vanaf do
23 jun | Een man die Ove heet vanaf do 23 jun
4 Filmhuis De Zwarte Doos

Haarlem | Filmschuur
 Elle
4 juni 16.15 uur | FK.Live intro door
Ronald Rovers
 Ma Loute
25 juni 16.15 uur | FK.Live intro
door Ronald Rovers

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

Raadpleeg ook de agenda van
uw filmtheater | Voor meer
informatie en boekingen

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

FILMKRANT.NL/FILMKRANTLIVE

Belgica wo 1 jun | Deadpool ma 6 t/m
wo 8 jun

Emmen
Anomalisa ma 6 jun, 20.15 | wo 8 jun,
19.00 | Full Contact ma 27 jun, 20.15
| wo 29 jun, 19.00 | Ik wil gelukkig
zijn wo 22 jun, 19.00 | Land of Mine
ma 13 jun, 20.15 | wo 15 jun, 19.00 |
Mountains May Depart ma 20 jun,
20.15 | Room wo 1 jun, 19.00

Zomerstop

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

A Bigger Splash do 2, ma 6 en di 14
jun, 20.30 | za 4, vr 10 en za 25 jun,
21.45 | vr 17 mei, 15.30 | Dégradé za
18 en vr 24 jun, 19.00 | zo 19 en ma
27 jun, 20.30 | di 21 jun, 14.00 | Eye
in the Sky wo 1, di 7, do 16 en ma 20
jun, 20.30 | vr 3 jun, 19.00 | zo 5 jun,
11.00 | za 11 en vr 17 jun, 21.45 | Un
homme à la hauteur vr 10 jun, 15.30
| zo 12 en wo 22 jun, 20.30 | vr 17 jun,
19.00 | zo 19 jun, 11.00 | The Idol do
23 jun, 20.30 | vr 24 jun, 15.30 | za
25 jun, 19.00 | zo 26 jun, 11.00 | di
28 jun, 14.00 | Love & Friendship do
30 jun, 20.30 | Next to Her vr 3 jun,
15.30 | za 4 en vr 10 jun, 19.00 | di 7
jun, 14.00 | ma 13 en wo 15 jun, 20.30
| Parched di 28 jun, 20.30 (voorpremière) | Der Staat gegen Fritz Bauer do 16, di 21, zo 26 en wo 29 jun,
20.30 | za 18 en vr 24 jun, 21.45 | Truman vr 3 jun, 21.45 | zo 5 en wo 8 jun,

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

Elle vanaf do 2 jun | Hige-Rise vanaf do 30 jun | A Hologram for the
King vanaf do 16 jun | The Idol vanaf do 2 jun | Maggie’s Plan vanaf do 9
jun | Een man die Ove heet vanaf do
23 jun | Ma Loute vanaf do 23 jun |
Les ogres vanaf do 9 jun | Docs Bugs
wo 29 jun | Noma, My Perfect Storm
wo 15 jun | That Sugar Film wo 8 jun
| Ciné-Club Demain ma 13 jun | Diamant Noir ma 27 jun
4 RKZ Bios

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

Compostella za 25 en ma 27 jun,
20.30 | Hardcore Henry za 4 en ma
6 jun, 20.30 | A Heavy Heart za 4 en
ma 6 jun, 20.30 | Kristen za 11 en ma
13 jun, 20.30 | Mind Game ma 20 jun,
20.30 | Our Family za 18 jun, 20.30
| Rough Conditions Adventure Film
Festival zo 26 jun, 20.00

Vijf jaar Rotterdams
Open Doek Festival
“Nederland barst van het filmtalent”, zegt de voice-over op de promotrailer van het Rotterdams
Open Doek Festival. Wie zal het tegenspreken? De meeste talenten
beginnen hun carrière met korte
films. Zinvol dus dat Lantaren
Venster maandelijks onder de titel
Rotterdam Open Doek Festival een
selectie van de beste korte films,
zowel van professionals als amateurs, vertoont. Het vijfjarige bestaan van het festival wordt 17, 18
en 19 juni gevierd met een speciale
festivaleditie. Behalve filmvertoningen zijn er talkshows, seminars,
speeddates met professionals en
dj’s. Een jury selecteerde acht korte films die op 17 juni vertoond
worden, waarna het publiek beslist
welke film als winnaar uit de bus
komt. De acht finalisten op een rij.
Hemelpoort (Chris de Krijger en
Mischa Dols) gaat over een veertiger die na een dodelijk ongeluk
voor de hemelpoort te horen krijgt
dat hij één aardse herinnering mag
herbeleven. Wat kiest hij? In de
documentaire Hoger dan de toppen
en dieper dan de wortels portret-

teert filmmaker Freek Henkes zijn
aan de ziekte van Tourette lijdende
vader. In Wacht nacht (Alexander
Fuhri en Ken van Mierlo) ontmoeten twee totaal verschillende mensen elkaar in een winkel, waarbij
hun vooroordelen over elkaar
sneuvelen. Het tragische Popo
(Richard Raaphorst) voert een
clown op, die zijn psychische problemen achter zijn clownspak verbergt. Dat blijkt niet gezond te zijn.
In Het getij (Maarten van Vliet)
worstelt een jongetje met de haat-
liefde relatie van zijn ouders. In
Vonk (Kuba Szutkowski en Edgar
Kapp) brengt het lot een norse lasser en een wanhopige taartenkoerier samen. Het handelen van een
jongen die als eerste bij een zwaar
ongeluk arriveert, is in Tussentijd
(Christan van Duuren) bepalend
voor het slachtoffer en voor de
jongen. In De kleinzoon (Jan van
Gorkum) denkt een demente man
dat zijn kleinzoon op bezoek is,
maar hij heeft geen kleinzoon. Op
17 juni weten we wie de winnaar is.
LANTARENVENSTER.NL/36-2234ROTTERDAMS_OPEN_DOEK

Misschien is Le
nouveau te bescheiden om op te
vallen naast de
bombast van al die
andere puberfilms
maar op Cinekid
zagen ze het wel.
Daar won de film
de juryprijs voor
beste jeugdfilm en
de MovieZone Cinekid Award. Laat
je niet misleiden
door die prijzen,
want Le nouveau
is even boeiend
voor volwassenen
als voor jongeren.
11111

Jos van der Burg in de
Filmkrant

Heimat - Eine Deutsche Chronik
deel 3: Weihnacht wie noch Nie &
Reichshöhenstraße (1935-1938) ma
6 jun, 19.00 | deel 4: Auf und Davon
und Zurück & Heimatfront (19381943) ma 13 jun, 19.00 | deel 5: Die
Liebe der Soldaten & Der Amerikaner (1943-1947) ma 20 jun, 19.00 |
deel 6: Hermännchen (1955-1956)
ma 27 jun, 19.00 | deel 7: Die Stolzen Jahre & Das Fest der Lebenden
und der Toten (1967 - 1982) ma 4
jul, 19.00 | Cracking the Frame Koudelka: Shooting Holy Land ma 6 jun,
19.15 (met inleiding) | Stripdagen
Haarlem Avril et le monde Truqué do
9 jun, 19.15 | The Red Turtle di 7 jun,
19.15 | Tom Poes en de opdrachtfilm zo 5 jun, 14.15 | De vier winters
van Theo van den Boogaard wo 1 jun,
19.15 | Verwacht Een man die Ove
heet vanaf do 23 jun

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

Harderwijk
4 Filmhuis Harderwijk/
Catharinakapel

Klooster 1 | 0341-419 500 | filmhuisharderwijk.nl | Aanvang: 20.15
Hail, Caesar! zo 5 en ma 6 jun | Hierna: Zomerstop t/m augustus

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

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

El abrazo de la serpiente do 9 t/m
za 11 jun, 20.00 | The Assassin vr 17
en za 18 jun, 20.00 | Belgica vr 1 en
za 2 jul, 20.00 | Dust in the Wind
ma 20 jun, 20.00 | Free in Deed ma
13 jun, 20.00 | Full Contact do 30
jun, 20.00 | Haus Tugendhat do 2
jun, 20.00 (met nabespreking) | James White do 23 en vr 24 jun, 20.00
| Land of Mine vr 3, za 4 en ma 6 jun,
20.00 | Mies wo 8 jun, 20.00 | Mountains May Depart ma 27 jun, 20.00
| A Time to live and a Time to Die do
16 jun, 20.00

Helmond

Enschede

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 aanbod

4 Concordia Film Theater
Expositie

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

Premières A Hologram for the King
vanaf do 16 jun | Een man die Ove
heet vanaf do 23 jun |
Lazy Sunday Ontbijt & Film Een man
die Ove heet zo 5 jun, 11.00 | Verder
verwacht Ik ben Florian zo 12 jun,
21.00 | De Missie ma 13 jun, 19.30

Hengelo
4 Filmhuis Hengelo
Beursstr 44 | 074-255 6789 | filmhuishengelo.nl | Aanvang: 20.15
Zomerstop
HEMELPOORT
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Hilversum
4 Filmtheater
Herenplein 5 | 035‑623 5466 |
filmtheaterhilversum.nl | Raadpleeg de website voor het actuele
aanbod

Europa feliciteert Europa
Door de crisis en de problemen
rond de opvang van vluchtelingen
dreigen we te vergeten dat Europa
meer is dan politieke conflicten en
economische sores. Europa is ook
een gemeenschap met een gedeeld
cultureel verleden en hopelijk een
gedeelde toekomst. Met het in de
schijnwerpers zetten van Europese
films richt het Europees Film
festival, dat van 2 t/m 5 juli in zeven Nederlandse steden (Amster
dam, Almere, Hilversum, Den
Haag, Eindhoven, Utrecht en
Rotterdam) wordt gehouden, de
blik op de Europese filmcultuur.
Dat laatste roept onmiddellijk de
hamvraag op. Bestaat er zoiets als
een Europese filmcultuur of is er
sprake van een lappendeken van
nationale filmculturen? Het festival is een initiatief van de Europese
Commissie en het Informatie
bureau van het Europees Parle
ment. Dat verklaart dat het uitsluitend films bevat die financiële
steun hebben gehad van het Euro
pese MEDIA-programma, het
Europese audiovisuele steunprogramma dat vijfentwintig jaar bestaat. Het festival onderstreept
dus vooral de waarde van het
MEDIA-programma. Dat gezegd

hebbende, het kan geen kwaad in
een tijd dat populistische politici
Europese culturele subsidies onzin
vinden. Het festival opent 2 juni in
Filmhuis Den Haag met Out of
Love, een liefdesdrama over een
Russische kok en een Griekse
vrouw. Hun cultuurverschillen
zorgen in de debuutfilm van
Palomo Aguilera Valdebenito, die
bij de opening aanwezig is, voor
stevige obstakels. Je zou er zomaar
een metafoor in kunnen zien voor
het gebakkelei tussen Europese
landen. Het festival sluit 5 juni af in
de Balie in Amsterdam met de
Zweedse film A Man Called Ove

Houten

Leeuwarden

Lelystad

Maastricht

4 Film Aan de Slinger
De Slinger 40 | 030-635 1024 |
filmaandeslinger.nl | Aanvang:
20.30

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

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

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

Hoorn
4 Cinema Oostereiland
Krententuin 25 | 0229-232 296 |
cinemaoostereiland.nl | Aanvang:
20.30

Verwacht Compostella vanaf do 2
jun | Elle vanaf do 2 jun | A Hologram
for the King vanaf do 16 jun | The Idol
vanaf do 2 jun | Maggie’s Plan vanaf
do 9 jun | Ma Loute vanaf do 23 jun
| Een man die Ove heet vanaf do 23
jun | Les Ogres vanaf do 9 jun | Young
Wrestlers za 18 jun, 16.00 | di 21 jun,
19.30 | zo 26 jun, 14.30 | Nog te zien
Love & Friendship nog t/m za 4 jun |
Remember nog t/m vr 3 jun | Truman nog t/m zo 5 jun | Cinema Nostalgia The Broken Circle Breakdown
ma 20 jun, 19.30 | The Lunchbox ma
6 jun, 19.30

4 Filmhuis/Cultureel Centrum
’t Poelhuys

Iedereen kan door 1 zinnetje schatrijk worden. Vandaag nog. Het enige dat je nodig
hebt is een gouden film-idee. Dan staat Hollywood in de rij om dat ene zinnetje van je
te kopen, vaak voor miljoenen dollars.

Je hoeft er niets eens voor naar Hollywood, je kunt het gewoon vanuit je luie stoel
doen. En het maakt ook niets uit of je nog nooit iets in de film gedaan hebt. Als dat
zinnetje maar goud is.

Het nieuwe boek van Paul Ruven
en Marian Batavier: “Rijk door 1 zin.
Het gouden filmidee”.

Een man verkocht het volgende zinnetje voor 600.000 dollar: “Een politieagent, die in
1985 per ongeluk is ingevroren in ijs, ontdooit nu en denkt dat alles nog als in 1985 is.”

Dezelfde man las in de krant een artikel over een bloemen-man, die in het geheim
discreet bloemen aflevert aan maitresses van overspelige filmsterren. Hij noemde het
THE FLOWER GUY en verkocht het voor 2,5 miljoen dollar.

Het lijkt simpel, en dat is het ook, als je weet uit welke elementen een gouden
film-idee bestaat. Dan kun je het ook zelf verzinnen, en daarna heel eenvoudig verkoopbaar maken.

Een uitgave van de Theatrebookshop;
vanaf half september daar verkrijgbaar voor €19,95.

BEKENDE FILMMAKERS PAUL RUVEN
EN MARIAN BATAVIER WERKTEN
O.A. MEE AAN ‘ALASKA’, DAT EEN
OSCAR VOOR BESTE BUITENLANDSE
STUDENTENFILM WON.

LEES HETG!
VANDAA

Hollywood-kenners Paul Ruven en Marian Batavier schreven na hun succesvolle
boek HET GEHEIM VAN HOLLYWOOD deze unieke handleiding over hoe je je idee kunt
testen en omwerken tot een gouden film-idee.

The Lady in the Van di 14 jun, 20.00 |
Mustang di 7 jun, 20.00

RIJK DOOR 1 ZIN: HET GOUDEN FILMIDEE staat vol met succes-voorbeelden, trucs, tips,
en speciale adressen. Als extra een hoofdstuk over Nederlandse gouden film-ideëen.

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

Lisse

het gouden

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

FILM
IDEE

Zomerstop

Leusden

Compostella vanaf do 2 jun | El Bulli:
Cooking in Progress di 21 jun, 19.30
| Elle vanaf do 2 jun | A Hologram for
Paul Ruven & Marian Batavier
the King vanaf do 16 jun | The Idol
vanaf do 2 jun | Light Years vanaf do
16 jun | Love and Friendship vanaf wo
1 jun | Maggie’s Plan vanaf do 9 jun |
Ma Loute vanaf do 23 jun | Een man
Leo Bankersen over The High
die Ove heet vanaf do 23 jun | Noma,
My Perfect Storm wo 1 jun, 19.30 | Of Sun in de Filmkrant
ik gek ben vanaf do 2 jun | Les ogres
vanaf do 9 jun | International Film
Cafe di 14 jun, 19.30 | Gay Film Night
Strike a Pose di 21 jun, 19.30 | Yasujioro Ozu Retrospectief deel 2 Early
Summer (Bakushu) wo 29 jun | Late
Spring (Banshun) wo 22 jun

Deze uitgave werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van het
Nederlands Fonds voor de Film.

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

Verwacht Brooklyn di 7 jun, 20.00 |
Central Intelligence do 16 jun, 20.00
| Krigen di 21 jun, 20.00

hoe verzin
je het?
hoe verkoop
je het?

Kampen

Premières The Idol vanaf do 2 jun |
Maggie’s Plan vanaf do 9 jun | Een
man die Ove heet vanaf 23 jun | Les
ogres vanaf 9 jun | Remember vanaf
do 2 juni | Nog te zien Eye in the Sky
| The High Sun | Kollektivet | Love &
Friendship | Truman | Heimat - Een
Duitse Kroniek Deel 3: Weinacht
wie noch nie & Reichshöhenstrasse
zo 5 jun | Deel 4: Auf und davon und
zurück & Heimatfront zo 5 jun | Deel
5: Die Liebe der Soldaten & Der Amerikaner zo 12 jun | Deel 6: Hermännchen zo 12 jun | Deel 7: Die stolzen
Jahre & Das Fest der Lebenden und
Der Toten zo 19 jun

De kracht van die
direct herkenbare
menselijkheid is
vooral de verdienste van de voortreffelijke acteurs, die je vaak
het gevoel geven
dat ze dat tragische verleden ook
zelf nog echt met
zich meedragen.

OUT OF LOVE

IEDEREEN!
KAN HET

A Bigger Splash do 2 en vr 3 jun | El
Clan do 16 en vr 17 jun | Demolition do 23 en vr 24 jun | Kollektivet di
14 jun | Louder Than Bombs di 7 jun |
Monsieur Chocolat do 9 en vr 10 jun
| Next to Her di 21 jun | Tony di 28 jun
| Buitenbioscoop 45 Years za 18 jun,
22.30 | Spotlight za 25 jun, 22.30 |
en in juli The Intern za 9 jul, 22.30
(locatie: Theaterplein)

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

EC.EUROPA.EU/NETHERLANDS

Paul Ruven & Marian Batavier

La famille Bélier di 14 en ma 20 jun |
Masaan ma 6 jun

het gouden

4 Luxor-Theater
JT Hoogeveen, van Echtenplein |
0528-234 000 | filmhuishoogeveen.
nl | Aanvang: 20.15

F I LM I D EE

Hoogeveen

Middelburg

(Hannes Holm), over een chagrijnige oude man die iedereen in zijn
buurt het leven zuur maakt, maar
ontdooit als hij nieuwe buren
krijgt. De (Europese) boodschap:
wees niet bang voor onbekenden,
sta open voor nieuwe vriendschappen. Andere films die te zien zijn in
filmtheaters en andere locaties in
de zeven deelnemende steden zijn
onder meer A Bigger Splash (Luca
Guadignino) en Ben Wheatley’s
High Rise. Verder Europese hoogtepunten uit het afgelopen decennium, waaronder La grande bellezza (Paolo Sorrentino, 2013), 4
Months, 3 Weeks and 2 Days
(Cristian Mungiu, 2007) en L’isla
minima (Alberto Rodriguez, 2014).

Belgica wo 1 jun, 20.00 | El Clan do 9
en wo 15 jun, 20.00 | za 11 jun, 21.30
| ma 13 jun, 18.30 | Évolution do 23
jun, 15.30 | vr 24 en za 25 jun, 21.30
| Experimenter do 16 jun, 15.30 | vr
17 en za 18 jun, 21.30 | ma 20 jun,
18.30 | Hail, Caesar! Do 23 en wo 29
jun, 20.00 | vr 24 en za 25 jun, 19.00
| zo 26 jun, 15.00 | De Helleveeg do 2
en wo 8 jun, 20.00 | vr 3 en za 4 jun,
19.00 | zo 5 jun, 15.00 | Kollektivet
vr 10 jun, 21.30 | za 11 jun, 19.00 | zo
12, di 14, zo 19 en di 21 jun, 20.00 | wo
15 jun, 14.00 | vr 17 jun, 15.00 | za 18
jun, 15.30 | The land of the Enlightened do 30 jun, 20.00 | Men & Chicken vr 3 en za 4 jun, 21.30 | ma 6 jun,
18.30 | wo 8 jun, 14.00 | Monsieur
Chocolat do 2 en za 4 jun, 15.30 | vr
3 jun, 15.00 | zo 5 en di 7 jun, 20.00
| Mountains May Depart wo 1 jun,
14.00 | Der Staat gegen Fritz Bauer vr 24 jun, 15.00 | za 25 jun, 15.30
| zo 26 jun, 20.00 | ma 27 jun, 18.30
| wo 29 jun, 14.00 | Tomorrow vr 10
jun, 19.00 | Trumbo do 16 jun, 20.00
| vr 17 en za 18 jun, 19.00 | zo 19 jun,
15.00 | wo 22 jun, 14.00 | Avond van
de Franse film Les innocentes wo
22 jun, 20.00 | Cinedans di 28 jun,
20.00

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

Neerijnen
4 Stroomhuis Neerijnen
Van Pallandtweg 1 | 06-1347 3992 |
stroomhuisneerijnen.nl
Corn Island do 2 jun, 19.30

Nieuwegein
4 FTN/Wolff Nieuwegein
Passage 102 | 030‑604 5678 |
filmtheaternieuwegein.tk | Aanvang: 20.15
Quand on a 17 ans di 7 jun, 20.15 |
Kollektivet di 21 jun
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Stripdagen Haarlem
Het grootse stripfestival van
Noord-Europa was het al, maar nu
zijn de Stripdagen Haarlem ook het
langstdurende stripfestival. Van 3
t/m 12 juni vinden op meer dan
dertig (!) locaties in Haarlem exposities, lezingen, workshops,
masterclasses, muziekoptredens,
theateruitvoeringen en filmvoorstellingen plaats. Waar is de tijd
gebleven dat op strips werd neergekeken en onderwijzers in de klas
stripboeken van kinderen afpakten? Het lijkt eeuwen geleden want
strips zijn populairder dan ooit.
Ook in Hollywood, waar men druk
bezig is met het verfilmen van de
complete Marvel-catalogus. Pathé
Haarlem haakt erop in met de vertoning van de Marvelverfilming
Avengers - Age of Ultron. Maar de
bioscoop toont ook andere stripfilms: de X-Men-serie (First Class,
Days of Future Past en Apocalypse),
Asterix & Obelix: De Romeinse
lusthof, de twee Captain Americafilms (The Winter Soldier, Civil
War), en Spielbergs Kuifjeverfil
ming Het geheim van de eenhoorn.
Wie een bredere interesse heeft
dan Hollywood, moet de voorpremière van de animatiefilm The Red
Turtle, die Michael Dudok de Wit
maakte voor de Japanse Studio
Ghibli niet overslaan. De in Cannes
bekroonde film gaat over een man
die na een schipbreuk is aange-

spoeld op een onbewoond eiland,
waarvan hij wanhopig probeert
weg te komen. De ontmoeting met
een mysterieuze schildpad verandert zijn leven. Een andere interessante animatiefilm is Avril et le
monde Truqué (Christian Des
mares, Franck Ekinci). De in 1941
spelende film speelt zich af in een
wereld die verstoken is gebleven
van uitvindingen als elektriciteit
en radio, omdat wetenschappers
steeds op mysterieuze wijze verdwijnen, waaronder de ouders van
de hoofdpersoon. Liefhebbers van
Tom Poes moeten het programma
‘Tom Poes & De Opdrachtfilm’ niet
overslaan. Het programma telt
twintig korte films, tekenfilmproeven en commercials uit de periode
1942-1994. Samensteller Jan
Willem de Vries, schrijver van het
boek ‘De Toonder Animatiefilms’
leidt de films in. Tenslotte is er een
speciale voorvertoning in de Film
schuur in Haarlem van de documentaire De vier winters van Theo
van den Boogaard, een portret van
de tekenaar van de Sjef van Oekelstrips en de man die in zijn werk
niet moeilijk deed over onderwerpen als vrije seks, popmuziek,
drugsgebruik en homoseksualiteit.
Van den Boogaard komt het hoe en
wat zelf uitleggen.
STRIPDAGENHAARLEM.NL

Oldenzaal

Schagen

Tilburg

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

4 Fth De Luxe/Scagon Theater
Torenstraat 1B (Cultuurhuis M18) |
0224-213 162 | filmtheaterdeluxe.nl
| Aanvang: do 20.00/vr 21.00

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

Zomerstop

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

Belgica zo 5 t/m di 7 jun | Keeper zo
19 t/m di 21 jun | Krigen zo 12 t/m di
14 jun | Of ik gek ben vr 10 en za 11 jun

Oudenbosch
4 Filmtheater Fanfare
Utopiazaal (Markland College) |
Pagnevaartweg 7 | 0165‑314 503 |
filmtheaterfanfare.nl | Raadpleeg
ook de website voor eventuele aanvullingen

The Jungle Book do 2 jun, 20.15 |
Love & Friendship do 23 jun, 20.15|
Der Staat gegen Fritz Bauer do 9 jun,
20.15 | Truman do 16 jun, 20.15 | Verwacht Neon Bull (voorpremière) en
The Idol (slotfilm)

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

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

El abrazo de la serpiente vanaf do 2
jun | A Bigger Splash vanaf do 30 jun
| El Clan vanaf do 30 jun | Demolition vanaf do 16 jun | De Helleveeg
vanaf vr 3 jun | Kollektivet vanaf do
30 jun | Krigen vanaf do 16 jun | Miss
You Already vanaf do 2 jun | Monsieur Chocolat vanaf do 9 jun | Mountains May Depart vanaf do 16 jun |
Next to Her vanaf do 30 jun | Room
vanaf do 2 jun

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

DE VIER WINTERS VAN THEO VAN DEN BOOGAARD

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

Premières Compostella vanaf do 2
jun | Een man die Ove heet vanaf do
23 jun | High-Rise vanaf do 30 jun
| A Hologram for the King vanaf do
16 jun | The Idol vanaf do 2 jun | Kriterion – sinds ’45 vanaf do 9 jun | A
Long and Happy Life vanaf do 30 jun
| Maggie’s Plan vanaf do 9 jun | Ma
Loute vanaf do 23 jun | Of ik gek ben
vanaf do 2 jun | Les ogres vanaf do
9 jun | Race vanaf do 30 jun | Sneak
Preview Verrassende voorpremière elke di, 21.30 | FilmOntbijt elke zo,
9.30 ontbijt en 11.00 film | IndoFilmCafé Maandelijkse Indonesische filmavond zo 12 jun, 19.30 | FilmFlirt

do 9 jun, 17.30 DinerFlirt | 19.15 FilmFlirt | 20.00 Film | Filmspecial Mark
Chagall Verhaalconcert, lunchpauze en de documentaire Chagall: À la
Russie aux ânes et aux autres zo 5
jun, 12.00 | Happinez Cinema Atlantic za 11 jun, 12.00 | Roze Borrel Strike a Pose zo 12 jun, 14.15 | LUXclassics Late Spring & Early Summer di
28 jun, 12.00 | La Siciliane Rebelle zo
19 jun, 12.00 | Go Short Korte filmprogramma in het kader van de kortste nacht di 21 jun

Oirschot
4 Filmclub/Rabotheater De Enck
De Loop 67 | 0499-572 691 | deenck.
nl
Boyhood ma 20 jun

Premières High Rise vanaf do 30 jun
| A Hologram for the King vanaf do
16 jun | The Idol vanaf do 2 jun | Maggie’s Plan vanaf do 9 jun | Ma Loute vanaf do 23 jun | Een man die Ove
heet vanaf do 23 jun | Parched vanaf do 30 jun | Young Wrestlers vanaf do 16 jun | Sneak Preview Verrassende voorpremière elke ma, 21.30
| Rotterdamse Filmclub vr 3 jun |
Rode Tulp Festival nog t/m za 4 jun |
Film & Ontbijt zo 5 jun Ontbijt vanaf
10.00 | Film om 11.30 | Heimat - Een
Duitse Kroniek Deel 1 en 2 ma 6 jun,
19.00 | di 7 jun, 13.30 | Deel 3 en 4 ma
13 jun, 19.00 | di 14 jun, 13.30 | Deel
5 ma 20 jun, 19.00 | di 21 jun, 13.30
| Deel 6 ma 27 jun, 19.00 | di 28 jun,
13.30 | Deel 7 ma 4 jul, 19.00 | di 5
jul, 13.30 | Gay Film Night You’ll Never be Alone di 7 jun, 21.30 | Happinez Cinema Atlantic za 11 jun, 12.00
| Rotterdams Open Doek Festival vr
17 t/m zo 19 jun

Uden

All You Need is Me vr 10 jun | Anomalisa do 23 en vr 24 jun | Belgica do 9
jun | The Big Short do 2 en vr 3 jun |
Prejudice do 16 en vr 17 jun | Room do
30 jun en vr 1 jul

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

Belgica do 23 jun, 20.00 | Demolition wo 15 jun, 20.00 | De Helleveeg
do 2 en wo 8 jun, 20.00 | Kollektivet
do 30 jun, 20.00 | Krigen do 9 jun,
20.00 | Spotlight do 16 jun, 20.00

Schiedam
4 Wenneker Cinema
Vijgensteeg 2 | 010-473 3000 | wennekercinema.nl
The Assassin vr 24 en za 25 jun,
21.00 | wo 29 jun, 15.00 | vr 1 en za 2
jul, 21.00 | Brooklyn do 2 en vr 3 jun,
21.00 | zo 5 en wo 8 jun, 15.00 | Experimenter do 9 t/m za 11 jun, 20.30
| zo 12 jun, 15.00 | De Helleveeg vr 10,
za 11, vr 17 en za 18 jun, 21.00 | wo 15
en zo 19 jun, 15.00 | The Idol do 28
jul t/m za 30 jul, 20.30 | Krigen do 2
t/m za 4 jun, 20.30 | Land of Mine do
16 t/m za 18 jun, 20.30 | wo 22 jun,
15.00 | Mountains May Depart do 23
t/m za 25 jun, 20.30 | A Time to Live,
a Time to Die zo 26 jun, 15.00 | Wasp
di 14 jun, 20.30

Schijndel
4 Filmclub Schijndel/City Theater
Hoofdstraat 145 | 073-547 4837 |
schijndelfilm.nl | Aanvang: 20.30
Testament of Youth di 7 jun

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

El abrazo de la serpiente ma 20 en
di 21 jun | A Bigger Splash vr 3 t/m zo
5 jun | El Clan ma 6 en di 7 jun | Demolition vr 17 t/m zo 19 jun | Kollektivet zo 12 t/m di 14 jun | The Land of
the Enlightened ma 27 en di 28 jun
| Men and Chicken vr 24 t/m zo 26
jun | Monsieur Chocolat vr 10 en za 11
jun | Matinee voorstelling Monsieur
Chocolat ma 27 jun, 15.00

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

Beyond Sleep (Nooit meer slapen) wo
1 jun, 20.15 | Les innocentes ma 13 en
wo 15 jun, 20.15 | Karsu zo 19 jun, 20.15
| Knielen op een bed violen ma 27 en
wo 29 jun, 15.00 en 20.15 | Mediterranea zo 26 jun, 20.15 | Miss You Already
ma 6 en wo 8 jun, 20.15 | Mountains
May Depart ma 20 en wo 22 jun, 20.15
| Schneider vs Bax zo 5 jun, 19.30

Stadskanaal
4 Filmliga Stadskanaal
Menistenplein 9 | 0599‑610 777 |
smoky.nl | Aanvang: 20.15
El Club di 14 jun | Mon roi di 21 jun
| Out of Nature di 28 jun | Tous les
chats sont gris di 7 jun

Tiel
4 Filmtheater Agnietenhof
St. Agnietenstraat 2 | 0344-673
500 | agnietenhof.nl | Raadpleeg de
website voor actuele informatie
A Bigger Splash wo 1 jun, 20.30 | De
Helleveeg do 2 jun, 20.00 (hierna
Zomerstop)

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

Met Midnight
Special maakt
Nichols in veel opzichten zijn grootste film tot nu toe.
Het geldt voor het
budget: het is Nichols’ eerste door
een studio gefinancierde film.
(…) Toch houdt
Nichols het verhaal opvallend
kleinschalig. (…)
Zo bewijst Nichols
dat hij zich ook in
een studioproductie staande
kan houden, zonder zijn eigenheid
te verliezen. Daarmee kan hij een
hele grote worden.
11111

Joost Broeren in de Filmkrant

Premières Compostella vanaf do 2
jun | A Heavy Heart vanaf do 26 mei
| The Idol vanaf do 2 jun | A Long and
Happy Life vanaf do 30 jun | Noma,
My Perfect Storm vanaf do 26 mei |
Les Ogres vanaf do 9 jun | Parched
vanaf do 30 jun | Strike a Pose vanaf do 26 mei | Young Wrestlers vanaf do 16 jun | European Film Festival
De 100-jarige man die uit het raam
klom en verdween zo 5 jun, 21.15 |
Een man die Ove heet zo 5 jun, 19.00
| Special Bugs do 9 jun, 19.00 (met
vooraf een inleiding en na afloop
een insectenproeverij) | Midzomergracht Festival All About E do 23 jun
| Stonewall za 25 jun (met inleiding)
| Weg van de kerk vr 24 jun, 21.30
(met Q&A na afloop) | Roze Maandag Strike a Pose ma 20 jun, 19.15
| Heimat – Eine deutsche Chronik
het volledige eerste seizoen op zeven
opeenvolgende woensdagavonden,
21.00 uur | Studium Generale Living
on a Dollar ma 13 jun, 19.00 | Sneak
Preview di 14 jun, 21.15
4 Louis Hartlooper Complex

Tolsteegbrug 1 | 030‑232 0452 |
hartlooper.nl | Raadpleeg de website en/of belgischfilmfestival.nl
voor de data en aanvangstijden

Belgisch Film Festival Uitgelicht:
Openluchtfilm Belgica wo 8 jun,
21.30 | Feestelijke opening Les Premiers, les Derniers do 9 jun, 20.00
| Diepte interview met regisseur D’Ardennen met regisseur Robin Pront za 11 jun, 19.00 | Het Literatuurhuis presenteert Problemski Hotel met Manu Riche za 11 jun,
21.45 | De middag van de Belgische & Utrechtse Kortfilm (HKU)
zo 12 jun, 13.00 | Lange Films Belgica | Black | Brabançonne | The Broken Circle Breakdown | Café Derby |
D’Ardennen | Eldorado | Elephant’s
Dream | Les Géants | Je Me Tue à
le Dire | Je Suis Mort, Mais J’ai des
Amis | Land of the Enlightened | Out
of the Desert | Piepkuikens (kinderfilm) | Préjudice | Les Premiers, Les
Derniers (openingsfilm) | Problemski Hotel | Round The Bend - Bent
Van Looy | Le Tout Nouveau Testament | Korte Films Afstand | Allegory of the Jam Jar | De Broers Van
Bommel | Drôle d’Oiseau | Het Einde van Monica | Empire | Erkhii Mergen, or Why the Marmot Doesn’t
Have a Thumb | Het Goeie Leven | La
Graine | Half Leeg | Plan B | Renaître
| Sî (Shadow) | Tussentijd | Volg mij |
TV-Serie Bevergem
4 Springhaver 1 en 2

Springweg 50 | 030‑231 3789 |
Raadpleeg de wekelijkse filmladder
en Uitloper
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Feestelijke diversiteit
Het is feest want het Midzomergracht Festival in Utrecht bestaat
twintig jaar. Het festival over seksuele en gender diversiteit viert het
jubileum van 17 t/m 26 juni met
een scala aan activiteiten. In de
opsomming van de organisatoren:
“Dans, cabaret, zang, show, toneel,
film, muziek, feest, lezingen, borrels, fotografie, kunst, sport, spel,
bingo, barbecue, voorlezen, symposia, rondleidingen, geschiedenis, musical, mode, integratie, spiritualiteit, bodypaint en ga zo maar
door.” Ook film komt aan bod (in ’t
Hoogt). Te zien is het Australische
drama All about E (Louise Wadley,
2015), een thriller en roadmovie
over een vrouwelijke dj die met een
tas met geld op de vlucht is voor de
maffia. Volgens de organisatoren
‘lesbisch popcorn-vermaak van de
bovenste plank.’ Roland Emmerichs Stonewall gaat over de rellen
die in 1969 in New York uitbraken
na een politie-inval in het homoen outcastcafé Stonewall. De bezoekers – homo’s transgenders en

Venlo

lesbiennes – vochten voor de verandering eens terug, waardoor de
gebeurtenis wordt gezien als het
begin van de homo-emancipatie.
Volgens veel critici doet Emmerichs Stonewall overigens geen
recht aan de geschiedenis. De film
zou de bijdrage aan de gebeurtenissen van zwarte Amerikanen en
lesbiennes bagatelliseren. De film
wordt ingeleid door David J. Bos,
socioloog en theoloog aan de UVA.
Ook te zien: de documentaire
Strike a Pose (Ester Gould en Reijer
Zwaan), waarin de achtergronddansers van Madonna’s ‘Blond
Ambition Tour’ uit begin jaren begin jaren negentig, terugblikken op
hun toenmalige avonturen. In de
documentaire Weg van de kerk
portretteert filmmaker Robin
Vogel zichzelf in de context van
Club ChUrch, een Amsterdamse
cruiseclub, waarin het draait om
seksuele vrijheid. Vogel legt na de
vertoning uit hoe het zit.
MIDZOMERGRACHT.NL

STONEWALL

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

Veenendaal
4 Filmhuis Veenendaal
Kees Stipplein 72 (Spectrum) |

Alleen info 06-5388 3412 | filmhuisveenendaal.nl | Aanvang:
20.00

Demolition za 4 jun, 20.00 | Knielen
op een bed violen wo 1 jun, 20.00 |
Kollektivet za 18 en wo 22 jun, 20.00
| Monsieur Chocolat wo 8 en za 11
jun, 20.00 | Mountains May Depart
wo 29 jun, 20.00 |
Next to Her wo 15 jun, 20.00 | Trumbo za 25 jun, 20.00

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

Anomalisa do 2 t/m wo 15 jun | Belgica t/m wo 8 jun | Brooklyn t/m wo
8 jun | Danielle Gatti do 16 t/m wo 22
jun | Demolition do 2 t/m wo 15 jun |
James White vanaf do 23 jun | Kollektivet do 9 t/m wo 22 jun | Land
of Mine do 16 t/m wo 29 jun | Monsieur Chocolat do 9 t/m wo 22 jun |
Mountains May Depart vanaf do 23
jun | Much Loved wo 1 jun | Room wo
1 jun | Trumbo vanaf do 23 jun | Speciaal Danielle Gatti do 9 t/m wo 15
jun (met Venloos Symphonie Orkest)
| ZWEET! Méér dan voetbal do 2 t/m
wo 8 jun met de films Becoming
Zlatán, I love Hooligans en Streetkids United 2 | ZWEET! Bikewriters;
wielercafé zo 26 jun

Remember is een
film die alle kanten op gaat, van
Oscar bait naar
exploitation flick,
misschien ergens
tussen Broken
Flowers, Memen
to en The Sixth
Sense in. Niet dat
het een probleem
is: Egoyan heeft
met Remember
een van zijn beste
films in jaren gemaakt.
11111

Hugo Emmerzael in de
Filmkrant

Vlaardingen

Betoverende Chagall
Weg van de gruwelen uit het
nieuws en je onderdompelen in
schoonheid? Bezoek dan op 5 juni
de middag over de schilder Marc
Chagall in Lux in Nijmegen. De in
1887 in Wit-Rusland geboren
schilder, die bijna een eeuw later, in
1985, overleed, roept met zijn
schilderijen, waarop koeien blauw
kunnen zijn, geliefden kunnen
vliegen en sneeuw zachter dan
zacht is, een liefdevolle wereld op,
waar je graag heen wilt reizen.
Helaas, Chagalls door de Jiddische
en Joodse cultuur en Russische
volkssprookjes beïnvloede idylle
bestaat niet en heeft nooit bestaan.
Maar het is verleidelijk om er even
in weg te duiken. Dat kan bij het
verhaalconcert, waarin de schrijver

Sandra Geller vertelt over Chagall,
en gedichten van hem voorleest,
onder begeleiding van de Russische
zanger en accordeonist Oleg Fateev
en de Braziliaanse percussioniste
Simone Sou. De middag wordt besloten met de documentaire
Chagall, à la Russie, aux ânes et aux
autres (François Lévy-Kuentz).
Aan de hand van familiedocumenten, archiefbeelden en Chagalls
autobiografie ‘Mijn leven’ portretteert de film de meest poëtische
schilder van de twintigste eeuw.
Ook komen tijdgenoten als Picasso,
Matisse, Bonnard en Majakowski
aan het woord.

Weesp

filmhuiswinterswijk.nl | Aanvang:
21.00

LUX-NIJMEGEN.NL/AGENDA/
SPECIALS/FILMSPECIAL-MARCCHAGALL_35268

4 Filmtheater Het Zeepaard
Veerplein 134e (JT Bioscoop, kleine
zaal) | info@hetzeepaard.nl | hetzeepaard.nl (info & reserveren)
El abrazo de la serpiente do 2 jun,
20.30 | zo 5 jun, 16.15 | A Bigger
Splash do 9 jun, 20.30 | zo 12 jun,
16.15 | El Clan do 16 jun, 20.30 | zo
19 jun, 16.15 | Kollektivet do 23 jun,
20.30 | zo 26 jun, 16.15

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

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

El Clan do 16, za 18, wo 22, vr 24, za
25 en di 28 jun, 20.30 | Land Grabbing wo 8 jun, 20.00 | Land of Mine
vr 3, ma 6, do 9 en za 11 jun, 20.30
| The Land of the Enlightened wo
1 jun, 20.30 | Louis Theroux: My
Scientology Movie vr 17, ma 20, di 21,
do 23 en wo 29 jun, 20.30 | Orphans
of the Land ma 27 jun, 20.30 | Sonita do 2, za 4, di 7, vr 10, di 14 en wo 15
jun, 20.30 | Truman do 30 jun, 20.30
| Heimat - Een Duitse Kroniek Deel
3 zo 5 jun, 20.00 | Deel 4 zo 12 jun,
20.00 | Deel 5 zo 19 jun, 19.30 | Deel
6 zo 26 jun, 19.30

4 Theater City Of Wesopa
Herengracht 23 | 0294-458 093 |
wesopa.nl

El abrazo de la serpiente do 23 jun,
20.00 | De Helleveeg zo 3 jul, 20.00 |
Knielen op een bed violen do 2 en zo
5 jun, 20.00 | Monsieur Chocolat do
9 jun, 20.00 | Next to Her do 16 jun,
20.00 | Der Staat gegen Fritz Bauer do 30 jun

Winterswijk
4 Filmhuis/Servicetheater
Skopein

Land of Mine di 7 jun, 18.30 en 21.00
(hierna Zomerstop)

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

Elle vanaf do 2 jun | A Hologram for
the King vanaf do 16 jun | Independence Day: Resurgence (3D) vanaf do 23 jun | Love & Friendship vanaf do 2 jun | Me Before You vanaf do 16 jun | Now You See Me 2 vanaf do 9 jun

Meddosestr 4-8 | 054-352 1515 |
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Het kan altijd korter. Het Très

Court International Film Festival

richt zich op films die exclusief
credits maximaal drie minuten duren. Alles is toegestaan, van fictie
tot documentaire, van videoclip
tot animatie. Het werkt als volgt
bij het in Frankrijk gevestigde festival: de organisatie selecteert uit
de ingezonden korte films (afgelopen jaar 3000!) 150 films, die worden onderverdeeld in een paar
programma’s. Het festival, dat inmiddels toe is aan zijn achttiende
editie, is gelijktijdig in 110 steden
in dertig landen te zien. Dit jaar
ook in Nederland, namelijk in het
Nutshuis in Den Haag. Op 8 en 11
juni kan worden gekeken naar de
internationale competitie. Die bestaat uit 40 films. Met de credits
levert dat een lengte op van ruim
twee uur. In de internationale
competitie zitten twee Nederland
se films: Bingo (Patrick Schoen
maker) en Our Fractal Brains
(Julius Horsthuis). In de animatie
Bingo gaat een bejaarde in een
treurig verzorgingshuis in de hoop

op een prijs op zoek naar een verdwenen bingoballetje. De animatie
Our Fractal Brains (Julius Horst
huis) illustreert met computerbeelden hoe onze hersenen altijd
een patroon proberen te vinden in
chaos. Onze drang om zin te willen
zien in zinloosheid is onstuitbaar.
Op 15 en 18 juni vertoont het Nuts
huis het competitieprogramma
Women’s Words, een hommage
aan vrouwen. Het telt ruim 20
films. Geen Nederlandse films in
dit programma, maar wel uit Iran,
Portugal, Verenigde Staten, GrootBrittannië, Frankrijk, Duitsland,
Korea, Canada, Australië, Spanje
en Zweden. Aan het einde van het
festival maken de Franse organisatoren de prijswinnaars bekend, die
worden bepaald door het publiek
in alle deelnemende landen. De
winnaar van de internationale
competitie krijgt 1500 euro, de
winnaar van de Women’s Word
Competitie 1000 euro. Verschil
moet er blijkbaar zijn.
NUTSHUIS.NL
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Barend de Voogd in de
Filmkrant
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Ronald Rovers

BINGO
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Bor Beekman

4 Filmtheater Luxor
Houtmarkt 64 | 0575‑513 750 |

Kort, korter, kortst

Dana Linssen

Zutphen

Premieres Elle vanaf do 2 jun | A Hologram For The King vanaf do 16 jun
| The Idol vanaf do 2 jun | Maggie’s
Plan vanaf do 9 jun | Ma Loute vanaf do 23 jun | Een Man Die Ove Heet
vanaf do 23 jun | Verwachte Zwolse premières El Clan | Free In Deed |

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

De Groene Amsterdammer

Zwolle

An di 21 jun | The Danish Girl di 14
jun | Glassland di 7 jun | Le tout nouveau testament di 28 jun | Festival Klassiek op ‘t Water Marguerite wo 29 jun

Zo slentert Tru
man gemoedelijk
voort, net als de
twee vrienden die
moeiteloos hun
vroegere affectie
voor elkaar terugvinden: langs artsen, langs mogelijke adoptieouders voor de hond,
langs het uitvaartcentrum voor een
gesprek over de
crematie en langs
de Oudemanhuispoort in Amsterdam, waar Juliáns
zoon studeert.

Gawie Keyser

A Bigger Splash di 28 jun, 20.15 |
Évolution di 21 jun, 20.15 | Knielen op
een bed violen di 14 jun, 20.15 | Room
di 7 jun, 20.15

4 Filmhuis Cameo
Theaterplein 10 | filmhuiscameo.nl
| Aanvang: 20.00

Het Parool

4 Filmtheater Cinemaarten
In Theater de Poorterij Nieuwstraat 2 | Reserveren via e-mail
cinemaarten@planet.nl

Zoetermeer

Jos van der Burg

Zaltbommel

Alias Maria di 14 jun, 10.30 | ma 13
jun, 14.30 | zo 12 en wo 15 jun, 20.15
| A Bigger Splash do 16, vr 17 en di
21 jun, 14.30 | do 16, za 18, ma 20 en
wo 22 jun, 20.15 | Brooklyn wo 1, do
2 en di 7 jun, 14.30 | do 2, za 4 en di 7
jun, 20.15 | De Helleveeg wo 1 en ma
6 jun, 14.30 | ma 6 en wo 8 jun, 20.15
| Ik wil gelukkig zijn zo 26 jun, 14.30
| wo 29 jun, 20.15 | Les innocentes
di 21 jun, 10.30 | ma 20 en wo 22 jun,
14.30 | vr 17, zo 19 en di 21 jun, 20.15 |
Krigen wo 1 jun, 20.15 | Miss you Already di 28 jun, 10.30 | vr 24 en ma
27 jun, 14.30 | za 25 en ma 27 jun,
20.15 | Monsieur Chocolat do 23, di
28 en wo 29 jun, 14.30 | vr 24, zo 26
en di 28 jun, 20.15 | Operatie Noordpool vr 10, zo 12 en wo 15 jun, 14.30 |
Room di 7 jun, 10.30 | wo 8 jun, 14.30
| vr 3, zo 5, za 11 en ma 13 jun, 20.15
| Virgin Mountain do 9 en di 14 jun,
14.30 | do 9, vr 10 en di 14 jun, 20.15

de Volkskrant

Becoming Zlatan vr 24, za 25, zo 26
en di 28 jun | Belgica do 2 t/m ma 6
en wo 8 jun | Brooklyn vr 3 t/m zo 5,
di 7, do 9 t/m zo 12 en di 14 jun | Café
Derby ma 13 jun (Monic Hendrickx
aanwezig) | Demolition wo 16 t/m zo
19, di 21, do 23 t/m ma 27 en wo 29
jun | De Helleveeg vr 10, za 11, do 16
t/m ma 20 en wo 22 t/m zo 26 jun
( do 16 jun regisseur aanwezig voor
nagesprek) | Krigen vr 24 t/m ma 27
en wo 29 jun | Land of Mine do 9 t/m
zo 12, di 14, do 16 t/m ma 20 en wo
22 jun | The Land of the Enlightened
do 2, vr 3 en vr 12 jun | Louis Theroux: My Scientology Movie do 23 jun
(met psychiater Bram Bakker) | Operatie Noordpool zo 5, zo 12, zo 19 en
zo 26 jun | Room do 2 t/m zo 5, di 7,
do 9 t/m zo 12 en wo 15 jun | Where to
Invade Next vr 17, za 18 en di 21 jun |
Roze Film Human ma 6 jun (met inleiding) | KunstFilmFabriek My Left
Foot za 11 jun | Heimat - Een Duitse
Kroniek Heimat deel 1 t/m deel 5 zo
5, zo 12, zo 19 en zo 26 jun

All You Need is Me za 25 jun, 18.30
| Anomalisa wo 1 jun, 20.00 | A Bigger Splash do 16 en ma 20 jun, 20.00
| vr 17 jun, 17.00 | za 18 jun, 21.00 |
di 21 jun, 14.30 | wo 22 jun, 13.00 |
Brooklyn do 30 jun, 20.00 | Desert
Flower ma 6 jun, 20.00 | The Event
vr 24 jun, 20.30 | di 28 jun, 20.00 |
Full Contact vr 10 jun, 20.30 | za 11
jun, 18.30 | wo 15 jun, 20.00 | Una
giornata particolare zo 18 jun, 14.30
| History’s Future vr 3 jun, 20.30 | za
4 jun, 18.30 | di 7 jun, 20.00 | Ik wil
gelukkig zijn zo 12 jun, 19.30 | di 14
jun, 20.00 | Jane Eyre zo 12 jun, 14.30
| Krigen vr 17 jun, 20.30 | zo 19 en wo
22 jun, 20.00 | Land of Mine do 2, zo
5 en wo 8 jun, 20.00 | vr 3 jun, 17.00 |
za 4 jun, 21.00 | di 7 jun, 14.30 | wo 8
jun, 13.00 | Men & Chicken za 18 jun,
18.30 | di 21 jun, 20.00 | Monsieur
Chocolat vr 24 jun, 17.00 | za 25 jun,
21.00 | zo 26 en ma 27 jun, 20.00 |
di 28 jun, 14.30 | wo 29 jun, 13.00
| Mountains May Depart wo 1 jun,
13.00 | Next to Her do 23 en wo 29
jun, 20.00 | Op Stap zo 12 jun, 21.00 |
Room do 9 en ma 13 jun, 20.00 | vr 10
jun, 17.00 | za 11 jun, 21.00 | di 14 jun,
14.30 | wo 15 jun, 13.00 | Het zevende
zegel zo 5 jun, 14.30

Trouw

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

Belinda van de Graaf

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

luxorzutphen.nl

Cinema.nl/VPRO

Zevenaar

Gerhard Busch

Zaandam
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Mammal | Midnight Special | Next To
Her | Les ogres | Trumbo | Verder verwacht Heaven On Earth | Liza, The
Fox-Fairy | The Man Who Knew Infinity | Race | The Red Turtle | Nog
te zien Kollektivet | The Lady In The
Van | Love & Friendship | Documentaires Compostella | Noma - My Perfect Storm | Rebels | Strike A Pose
| Architectuur Biënnale Zwolle The
Human Scale za 25 jun, 14.30 | Heimat - Een Duitse Kroniek Heimat:
deel 3 - Weinacht wie noch nie &
Reichshöhenstrasse (1935 – 1938)
zo 5 jun, 19.30 | ma 6 jun, 14.00 |
Heimat: deel 4 - Auf und davon und
zurück & Heimatfront (1938 - 1943)
zo 12 jun, 19.30 | ma 13 jun, 14.00 |
Heimat: deel 5 - Die Liebe der Soldaten & Der Amerikaner (1943 - 1947)
zo 19 jun, 19.30 | ma 20 jun, 14.00
| Heimat: deel 6 - Hermännchen
(1955 - 1956) zo 26 jun, 19.30 | ma
27 jun, 14.00 | Café Zinnema High za
25 jun, 22.15

4 Chassé Cinema
Kidnep 6+ vanaf zo 5 jun | Menino 7+
vanaf zo 12 jun | Peuterfestival De
Gruffalo 3+ zo 12 jun, 9.45

Delft
4 Filmhuis Lumen
Good Dinosaur 6+ t/m wo 29 jun |
Verloren vriendje 4+ t/m wo 29 jun

Deventer
4 Filmhuis De Keizer
Zarafa 6+ vanaf do 9 jun | Nog te
zien Wiplala 6+ | Woezel & Pip Op
zoek naar de Sloddervos! 3+

Doesburg
4 Filmhuis
Mama Moe en de kraai 4+ za 18 jun,
14.00

Jeugdfilm

Leeuwarden

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.

4 Slieker Film

Amersfoort

Nog te zien Storm 4+

Middelburg
4 Cinema Middelburg
De drie rovers 5+ do 9 en za 11 jun,
15.30 | vr 10 en zo 12 jun, 15.00

4 Filmtheater De Lieve Vrouw

Soest

Verwacht Mijn moeder is een vliegtuig 2+

4 Filmhuis Artishock
Zootropolis 6+ vr 3 jun, 16.00

Amsterdam

Utrecht

4 Eye Filmmuseum

4 ’t Hoogt

Cinemini: met de allerkleinsten
naar de bioscoop! De malle stad zo 5
en zo 12 jun, 10.30 | Minuscule zo 19
en zo 26 jun, 10.30
4 Het Ketelhuis
Nog te zien Angry Birds: De film 6+ |
The Jungle Book 8+ | Kung Fu Panda
3 6+ | Zootropolis 6+
4 Rialto
The Jungle Book 8+ vanaf do 9 jun

Fantasia (1949) 6+ vanaf za 11 jun |
Kikkerdril 5+ vanaf za 4 jun

Woerden
4 AnnexCinema
Finding Dory 6+ wo 29 jun

Zwolle
4 Filmtheater Fraterhuis

Bergen
4 Fth CineBergen/Zwarte Schuur
The Jungle Book 8+ za 11 jun, 16.30
| zo 12 jun, 11.00 | Robinson Crusoë
(3D) 6+ zo 12 jun, 15.30

Lezersacties juni

Breda

Voor wie bij Britse
historische romans en Jane Austen in het bijzonder denkt aan
theekransjes met
spinrag en keurige
conversaties is dit
een feest van verrassingen. Het is
de meest vileine
Austenadaptatie
ooit.
11111

Ronald Rovers over Love &
Friendship in de Filmkrant

Le nouveau 11+ za 4 en za 11 jun,
15.00 | zo 5 en zo 12 jun, 14.00 | Robinson Crusoe 6+ za 18 en za 25 jun,
15.00 | zo 19 en zo 26 jun, 14.00


Télérama



Le Nouvel Observateur


Transfuge

NER
AN LÉA FEH
EEN FILM V
www.cherrypickersfilm.nl

Alfred Hitchcock

Alfred Hitchcock was een vreemd
kind. Hij was dik en eenzaam, ging
gebukt onder angsten en brandde
van ambitie. Zijn kindertijd rook
naar de vis uit de winkel van zijn
vader. Bang om uit zijn slaapkamer
te komen droomde hij over reizen
terwijl hij in treinboekjes bladerde
en een complete trip door Europa
bedacht. Hoe groeide deze angstige jongen uit tot een van de grootste filmregisseurs ooit? Auteur Peter Ackroyd schreef romans en
veelgeprezen biografieën over o.a.
T.S. Eliot, Charles Dickens en William Shakespeare. Voor Alfred
Hitchcock kroop hij in de huid van
een man die alles probeerde te beheersen maar daar in zijn eigen leven nauwelijks in slaagde. Alfred
Hitchcock werd in het Nederlands
vertaald door Arie Storms. Uitgeverij Querido stelt vijf exemplaren
van deze editie beschikbaar voor lezers van de Filmkrant.

The Postman’s White Nights

In de Russische
wildernis vaart
postbode
Lyokha rond
met zijn kleine
motorboot. Hij
bezorgt de post
bij de bewoners
van een eilandje
in het Keno

zeromeer, die ver weg van de van
de buitenwereld leven. Lyokha is
het enige contact tussen het eiland
en het vasteland en met zijn bootje
vormt hij de brug tussen de twee
werelden. De Russisch-Armeense
cineast Andrei Konchalovsky begon zijn filmcarrière als scenarioschrijver van Andrei Tarkovsky
(Iwan’s jeugd, Andrej Rublev),
maakte vervolgens carrière in
Hollywood met films als Tango &
Cash en Runaway Train en keerde
later terug op Russische bodem.
Daar maakte hij met een beperkt
budget en een grotendeels uit
amateurs bestaande cast deze
schitterende, in Venetië met een
Zilveren Leeuw onderscheiden
‘docufictiefilm’. Contact Film stelt
vijf dvd’s van The Postman’s White
Nights beschikbaar voor lezers van
de Filmkrant.

James White

Twintiger
James White
woont nog bij
zijn moeder en
dompelt zich
volledig onder
in het wilde
nachtleven van
New York. Zijn
hedonistische
levensstijl komt
echter abrupt
tot een einde
wanneer zijn moeder ernstig ziek
wordt en James de zorg voor haar
op zich moet nemen. “Wat volgt is
een relatiedrama tussen moeder en
zoon, dat doet denken aan het
werk van John Cassavetes”, noteerde de Filmkrant. “James is een onbetrouwbare verzorger, die op cruciale momenten zijn moeder in de
steek laat. Zij is geen vrouw die dat
stilletjes laat passeren. De twee
schelden, tieren en vechten elkaar
het huis uit. Dat zou weinig boeiend zijn als we niet zouden voelen
dat onder het gevecht het verlangen ligt naar een liefdevolle relatie.” September Film stelt vijf dvd’s
van James White beschikbaar voor
lezers van de Filmkrant.

Préjudice

De 32-jarige Cédric woont nog bij
zijn ouders omdat hij ‘anders’ is.
Tijdens een familiediner wordt bekend gemaakt dat zijn zus in verwachting is. Terwijl de hele familie
met oprechte blijdschap reageert
op het nieuws, vindt Cédric het
maar niks en voelt hij eerder jaloezie die ontaardt in woede. “De
Belgische regisseur Antoine
Cuypers imponeert met zijn aangrijpende debuut en toont zich een
scherp observator van ongemakkelijke familieverhoudingen”,
schreef de Filmkrant. “In interviews citeert hij soms Honoré de
Balzac die schreef dat in iedere familie wel een ‘être fatal’ te vinden
is, iemand die als een ziekte is voor
de anderen. Hoe houd je desondanks de familie in stand?
Préjudice is een knappe studie in
ons vermogen tot begrijpen en
verdragen.” Twin Pics stelt vijf
dvd’s van Préjudice beschikbaar
voor lezers van de Filmkrant.

Interesse?

Stuur een email met naam en adres
naar info@filmkrant.nl en geef
daarin aan voor welke actie u
belangstelling hebt. N.B. Slechts
één actie per inzender en wie het
eerst komt, die het eerst maalt.
Deze actie loopt tot 7 juli.
Winnaars ontvangen bericht en
over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
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Boeken

Boeken kort
In het voetspoor van Bert Haanstra BELEEF ZIJN
LEVEN EN WERK IN 9 WANDELINGEN | RONALD VAN DE

Filmish – A Graphic Journey Through Film

STRIP MET GOED
GEHUMEURDE GIDS
Striptekenaar Edward Ross neemt ons dwars
door tijd en ruimte mee door het uitgestrekte
land dat film heet. Zelf is hij de van enthou
siasme vonkende gids op deze ‘filmige’ strip
DOOR JANNA REINSMA
reis. 

Dat Edward Ross een rasechte cinefiel is, merk je aan
alles in zijn enorm goed geresearchte strip Filmish – A
Graphic Journey Through Film, waarin de filmverwijzingen van de pagina spatten. Ross beschouwt film als
niets minder dan ‘a place we can go to learn more about
ourselves, our culture and the world we live in’. Amen!
Voor het zwart-witte Filmish componeerde Ross
zeven thematische hoofdstukken, met titels als ‘The
Eye’, ‘The Body’ en ‘Voice and Language’, rijk gelardeerd
met beeld- en tekstcitaten van regisseurs en theoretici.
Verteller Ross neemt de lezer mee langs filmgeschiedenis, filmtheorie en beroemde en minder bekende
scènes. En passant beantwoordt hij vragen als ‘Waarom is horror zo eng?’ (kort gezegd: in het door oog en
zicht geobsedeerde genre is altijd iets mis met wat de
kijker of het personage kan zien) en ‘Waarom is Disney
gevaarlijk?’ (omdat Disneyfilms doorgaans conservatieve en xenofobe mens- en wereldbeelden bestendigen
– denk aan de talloze jonge sappige blaadjes die gered
moeten worden en een prins huwen). Bij dat alles is
Ross zelf als gids aanwezig (als een ietwat iel, kalend
wit mannetje, met twee brillenglazen die zo rechthoekig zijn dat ze aan filmschermen doen denken). Regelmatig tekent hij zichzelf doodleuk de films in die hij
bespreekt: hij haalt de hendel over die Frankenstein tot
leven wekt, zingt in de regen, heeft een Videodrome-videorecorder-buik en fietst op een driewielertje door
The Shinings Overlook Hotel.
Een van de rode draden in Filmish is hoe onze culturele en politieke ideologieën en ideeën bewust en onbewust hun weg vinden naar onze films (en daarin soms
ook juist bestreden worden); zie de witte heteroseksuele stellen en kerngezinnen die onze films overbevolken.
De monsters, bad guys/gals en gevaren in onze films
weerspiegelen maar al te vaak onze culturele angsten:
denk aan gemuteerde beesten in tijden van kernenergie
en Koude Oorlog, of de steeds vaker ontmenselijkte
Arabieren die de twijfelachtige eer hebben om de indianen op te volgen in diverse Amerikaanse strijd-tussengoed-en-kwaad-films. Belangrijk om je bewust van te
worden, omdat film niet alleen een reflectie is van onze
wereld, maar die wereld – inclusief oordelen en vooroordelen – ook zelf weer beïnvloedt en vormgeeft.
Hoewel het heel belangrijke thema’s zijn en Ross
duidelijk zeer sensitief is voor subtiele vormen van ste-

VATE | 2016, DE VRIJE UITGEVERS | € 14,95

Holten, Goor, Amsterdam, Muiden, Leerdam, Giethoorn, Veere,
Blokzijl en Laren. Negen plekken
waar Bert Haanstra, een van
Nederlands grootste filmregisseurs, minstens een aantal jaren
van zijn leven doorgebracht
heeft. Naast het maken van
voornamelijk films, maar ook
foto’s, schilderijen en tekeningen, bracht Haanstra zijn tijd graag wandelend door. Van de Vate
geeft met dit boek de wandelingen van Haanstra aan de lezer. Negen wandelingen, variërend
van 9,6 tot 17,8 kilometer, allemaal met een
begin en eindpunt dat bereikbaar is met het
openbaar vervoer, en horecagelegenheden op de
route. Aan de hand van deze wandelingen worden de verschillende woonplaatsen van Haanstra uitgebreid besproken. Het lopen van deze
wandelingen geeft niet alleen een kijkje in het
leven van een zeer bijzondere man en extra
waardering voor zijn films, het is ook een prima
besteding van een zonnige middag.
Film Noir, 100 All-Time Favorites PAUL DUNCAN,
JÜRGEN MÜLLER (RED.) | 2016, TASCHEN | € 47,95

reotypering en onderdrukking, is hij misschien wel op
zijn best als hij schrijft over wat hem vermoedelijk nog
meer bezighoudt en betovert: het wonder van film (van
de begintijd van Edison, de broers Lumière en Méliès
tot de nieuwste ontwikkelingen die film altijd in beweging houden), de technofobie die uit veel films spreekt
(terwijl het genre zelf alles aan technologie te danken
heeft), de expressieve kracht van sets en locaties, of de
bizarre band tussen Hollywood en het Amerikaanse
leger – het Pentagon steunt filmmakers heel regelmatig
met materieel en troepen, mits de makers het script ter
lezing en vrije (!) bewerking aan het leger voorleggen.
Zo werd nota bene Nineteen Eighty-Four zo aangepast
dat het Big Brother-regime communistisch(er) leek,
en ook talloze recentere films zoals Zero Dark Thirty en
Transformers werden bewerkt en stevig gesubsidieerd
van staatswege, terwijl ‘staatsvijandelijker’ films dat
uiteraard niet zijn.
Al met al is Filmish een goedgehumeurd, knap boekje,
dat na lezing minimaal een glimlach achterlaat en een
lijst met films waar je nieuwsgierig naar bent geworden, zoals het cameraconventies tartende Riddles of
the Sphinx (1977) van Laura Mulvey of de goedbedoelde
western Cheyenne Autumn (1964) van John Ford, waarin
de Navajo’s die de Cheyennes mochten spelen stiekem in
hun eigen taal dingen zeiden als: ‘This man has no penis.’
Aan de enigszins filmisch geletterde mens biedt het
boek niet per se heel veel nieuws, maar met zoveel leuke details, (beeld)citaten en filmtips is Filmish toch wel
heel smakelijk opgediend.

In dit 688 pagina’s tellende boek
(zwaar en dreigend genoeg om
als rekwisiet in een film noir te
fungeren) wordt een dwarsdoorsnede van de film noir gegeven.
Door honderd films uitvoerig te
behandelen in tekst en beeld,
beginnend bij de beroemde stille film Das Cabinet des Dr. Caligari (1920) en eindigend bij
hedendaagse publiekslievelingen als Black
Swan (2010) en Drive (2011), wordt een moedige
poging ondernomen het ambigue genre van film
noir te definiëren. Terwijl achtergrondverhalen
over cast en crew, citaten uit de films, analyses
en het commentaar van critici de films inhoudelijke aan elkaar rijgen, laten de vele posters
en stills die het boek rijk is in een oogopslag
zien uit welke bestanddelen een klassieke film
noir bestaat: onderkoelde glimlachen, lange
schaduwen, pistolen die uit handtassen worden
gehaald, blikken die in het niets kijken en telefoons die enkel slecht nieuws lijken te spuwen.
Een zeer volledig boek voor elke film noir-liefhebber.
Exposing the Film Apparatus THE FILM ARCHIVE
AS A RESEARCH LABORATORY | GIOVANNA FOSSATI,
ANNIE VAN DEN OEVER (RED.) | 2016, AMSTERDAM
UNIVERSITY PRESS | € 39,90

Exposing the Film Apparatus is
tot stand gekomen nadat een
groep van 32 internationale
mediastudenten en professoren
in een enorm filmarchief losgelaten is. De rol die technologie
speelt in zowel het maken en
bewaren van films als in de filmverhalen zelf
blijkt enorm. In drie delen (I: Small and Portable, II: Medium and not Easily Portable en III:
Large and not Portable) benadrukken verschillende filmwetenschappers het belang van
mediatechnologie voor onze cultuur en weiden
ze uit over de impact die deze heeft op de werkwijze van mensen die in zo’n filmarchief werken.
SAMENSTELLING SEMNA SEGAL EN JORIK GALAMA,
INTERNATIONAL THEATRE & FILM BOOKS, LEIDSEPLEIN

Filmish – A Graphic Journey through Film

26, 1017 PT AMSTERDAM, T 020-622 6489, THEATRE

EDWARD ROSS | 2015, SELFMADEHERO | 200 PAGINA’S

ANDF ILMBOOKS.COM 
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Thuiskijken
Beyoncés Lemonade

VAN EEN CITROEN LIMONADE MAKEN
De beste film van het jaar tot nu toe wordt geen
film genoemd, maar visual album. Volgens
reacties op internet is Beyoncés Lemonade van
alles: een marketingtruc, een epic act of public
shaming, een politiek pamflet. Dat is allemaal
waar. Maar als we alle lagen van Lemonade
afpellen, dan houden we pure oprechtheid over.
DOOR SACHA GERTSIK

Beyoncé heeft het visual album niet uitgevonden. Van
The Beatles’ A Hard Day’s Night en Spiceworld van de
Spice Girls tot Kanye’s Runaway – dit genre binnen de
audiovisuele cultuur kent een lange en gevarieerde geschiedenis. Zelfs Beyoncé zelf bracht al eerder een visual album uit. Maar niet eerder was het echt een film.
Hoewel er zeven regisseurs op de credits staan (onder wie Beyoncé zelf), is Lemonade één verhaal – het
(wellicht autobiografische) verhaal van een vrouw die
zich verraden voelt door de man van wie ze houdt. Via
een variatie op de door psychiater Elisabeth Kübler-
Ross beschreven fasen van rouw zien we Beyoncé deze
gebeurtenis ervaren en verwerken.
De muzieknummers nemen hierbij net zo’n prominente plek in als de treffende spoken word-fragmenten
van de Somalisch-Britse dichteres Warsan Shire of
de duizelingwekkende gevarieerdheid aan beelden:
gestileerde beelden van Beyoncé, archiefmateriaal, documentaire beelden, homevideo’s. Beelden die ook een
politieke lading hebben door de citaten van Malcolm X
(“The most disrespected person in America is the black
woman. The most unprotected person in America is the
black woman. The most neglected person in America
is the black woman”) en het tonen van vrouwen met
de portretten van hun door de Amerikaanse politie
vermoorde zonen, verwijzend naar de Black Lives
Matter-beweging. Hand in hand gaan de teksten, nummers en beelden ook de rol van de (zwarte) vrouw in de
hedendaagse maatschappij te lijf. Wat is de positie van
een vrouw in een relatie? Wat is schoonheid? Wat is
sexy? Wat is seksuele emancipatie?

Gouden breuklijnen

En al die beelden bevatten dan weer een duizelingwekkende hoeveelheid referenties. Want zien we in de
dwalende camera een verwijzing naar de camera van
Terrence Malick? Is het rode gordijn een referentie naar
Twin Peaks? Over de verschillende referenties maakte videokunstenaar Nelson Carvajal een interessant
video-essay, maar al die verwijzingen zijn slechts een
onderdeel van hoe de boodschap van Lemonade tot

stand komt.
Het plaatst deze film pal in het midden van de hedendaagse visuele cultuur. Het hergebruik van beelden
zorgt voor een nieuwe context van die beelden. In
Lemonade doet Beyoncé dit op een bijzondere manier:
door haar persoonlijke verhaal van rouw en verwerking
contextualiseert ze de politieke boodschap van Lemonade en omgekeerd. De beelden laten zien: vooruitgang
zal er komen, en wel door de zwarte vrouw zelf. Doordat zwarte vrouwen zullen samenwerken. En zwarte
mannen de mogelijkheid krijgen om de levens te leven
die de maatschappij hen tot nu toe actief ontzegt.
Wat gebroken is zal weer heel worden. Niet zonder
sporen, maar dat hoeft ook niet. In beeld komt een
goudgeaderd kommetje. ‘Kintsugi’ heet de Japanse
kunstvorm van het met goud repareren van gebroken
aardewerk. De breuklijnen blijven zichtbaar, en maken
het gebroken voorwerp mooier. De grootmoeders van
Beyoncé (Agnéz Deréon) en van Jay Z (Hattie White)
vormden een van de inspiraties voor Lemonade. Tijdens
een speech gegeven op haar negentigste verjaardag
horen we White zeggen: “I had my ups and downs, but I
always found the inner strength to pull myself up. I was
served lemons, but I made lemonade.”

Oprecht

De populaire visuele cultuur kent tegenwoordig een
overmaat aan remakes, boekverfilmingen en vervolgfilms. Dat maakt een originele, persoonlijke en rauwe
film zoals Lemonade een welkome en bijzondere uitzondering. Want kunst is er om de weg te wijzen en
Lemonade vervult deze rol met verve. Door een lichtbaken te zijn op de weg van kwetsbaarheid en pijn naar
vergeving en verlossing. En uiteindelijk groei.
Via Lemonade brengt Beyoncé deze gelaagde, complexe boodschap bij de massa. Ze brengt hoop. Een
andere zwarte sterke vrouw zong ooit dat love will save
the day. Beyoncé brengt ons de geüpdatete versie van
deze boodschap: liefde is moeilijk, zwaar, maar als we
oprecht zijn dan kunnen we het aan. Als lichtend voorbeeld neemt ze zelf het voortouw. Now come on ladies
(and gentlemen) – let’s get in formation.

Lemonade 11111

VERENIGDE STATEN, 2016 |

REGIE KAHLIL JOSEPH, BEYONCÉ KNOWLES CARTER |
CO-REGIE JONAS ÅKERLUND, MELINA MATSOUKAS,
DIKAYL RIMMASCH, MARK ROMANEK, TODD TOURSO |
65 MINUTEN | TE ZIEN VIA TIDAL & ITUNES 

50

DE FILMKRANT 
#388 JUNI 2016

BIJSCHRIFT

Wim Wenders roadmovie-trilogie
FALSCHE BEWEGUNG

IM LAUF DER ZEIT

ONDERWEG MET WIM EN ROBBY
Eindelijk weer verkrijgbaar: de roadmovietrilogie van Wim Wenders, een door Edward
Hopper en Walker Evans geïnspireerde dwaal
tocht door verweesd Duitsland: schuldig en vol
DOOR DANA LINSSEN
trauma.
Er bestaat een prachtige anekdote over de manier
waarop de Duitse regisseur Wim Wenders en cameraman Robby Müller locaties scoutten. De een reed en de
ander zat in de bijrijdersstoel, en riep afwisselend links
of rechts net zo lang totdat ze de ideale plek gevonden
hadden. Geen wonder dat het beste werk dat ze samen
zouden maken voornamelijk uit roadmovies bestond.
Uit films die ontstaan lijken te zijn en niet bedacht. Uit
beelden die bestaan omdat ze bewegen en niet in de
klassieke zin de parels aan een plotketting rijgen, maar
kleine universa op zichzelf zijn.
Na lang niet beschikbaar te zijn geweest is hun zogenaamde road movie-trilogie, bestaande uit de films
Alice in den Städten (1974), Falsche Bewegung (1975) en
Im Lauf der Zeit (1976) sinds kort weer gerestaureerd en
gedigitaliseerd verkrijgbaar via Criterion.
De fascinatie van Wenders voor het Amerikaanse
landschap is bekend. Hij zei het al in de korte documentaire 3 Amerikanische Schallplatten (te zien op
YouTube) die hij in 1969 nog als student aan de filmacademie in München met schrijver Peter Handke
maakte: “Ik ben eigenlijk maar in twee dingen geïnteresseerd: Amerikaanse landschappen en muziek.”
Net als de naoorlogse schrijvers en filmmakers van de
Franse Nouvelle Vague, ontdekte ook Wenders (1945)

als jonge man de Amerikaanse film in dezelfde cinematheek van Henri Langlois, alleen vijftien jaar later.
Na zijn mislukte studies medicijnen en filosofie, trok
Wenders namelijk naar Parijs om toelating te doen aan
de beroemde FEMIS-filmschool, werd afgewezen, vond
werk als assistent van kunstenaar Johnny Friedlaender
en bracht de rest van zijn tijd in de bioscoop door.

Walker Evans meets Edward Hopper

Met zijn roadmovie-trilogie vestigde hij direct zijn
naam als een van de gezichten van de tweede generatie
van de Neuer Deutscher Film. Nog belangrijker was dat
hij meteen al een volstrekt eigen stijl liet zien. Hij ontdekte het Amerika van fotograaf Walker Evans en schilder Edward Hopper bij hem om de hoek. De drie films
zijn losjes opgebouwd rondom acteur Rüdiger Vogler,
die respectievelijk een fotograaf, een schrijver en een
filmoperateur speelt, maar in feite steeds hetzelfde
personage dat door zijn innerlijke onrust en de grillen
van het lot de weg op wordt geslingerd.
Alice in den Städten begint in de Verenigde Staten,
waar Vogler een fotoreportage over het “ware Amerika” aan het maken is. Onderweg naar huis wordt hij
opgezadeld met een in de steek gelaten meisje met wie
hij door het Ruhrgebied op zoek gaat naar familie. Het
is alsof Wenders met fotograaf Vogler als het “ware”
Amerika mee naar Duitsland neemt, en of die zoektocht door dat verweesde land, dat land vol schuld en
trauma, zowel een metafoor is voor zijn eigen kunstenaarschap als voor de ontworteling van zijn generatiegenoten.

Het zijn films zonder echte grote verhalen maar vol
kleine verhalen. Het onderweg zijn is voor Voglers personages net zozeer een excuus om kleine brokstukken
van een grotere geschiedenis te vinden, als voor Wenders. In kaart te brengen. Er greep op te krijgen. In Im
Lauf der Zeit zegt Vogler op een gegeven moment iets
in de trant van: “Voor het eerst in mijn leven heb ik het
gevoel dat ik door een bepaalde tijd heen ben gegaan,
en dat die tijd mijn verhaal is.” Je zou kunnen zeggen
dat het echte thema van die film de tijd is, de tijd waarin wij leven, de tijd die zich aftekent tegen de afstand
tot de horizon. De tijd die onderweg wel langzamer lijkt
te gaan, dan in de groef van het burgermansbestaan.
Maar ook de tijd in filmische zin: hoe gaat de tijd voorbij terwijl wij kijken?
Wie Wenders alleen maar kent van zijn meest recente, nogal pompeuze egoprojecten, vergeet dat hij ooit
eens een bijna bescheiden filmmaker was. Eentje die in
het reine moest zien te komen met waar de Duitse filmgeschiedenis hem had gebracht. Direct aan het begin
van Im Lauf der Zeit zien we Vogler in de projectiecabine bezig. De film op de spoel is Fritz Langs Nibelungen
(1924). Geen toeval. Het is een van de films die door
Siegried Kracauer in zijn boek Von Caligari zu Hitler
beschreven is als vol vooruitschaduwingen naar het
Derde Rijk. Wenders neemt ons mee door het land van
na de schaduwen.
The Road Trilogy: Alice in the Cities, Wrong
Move, Kings of the Road IS OP BLURAY EN DVD
VERSCHENEN BIJ CRITERION (IMPORT) 
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The Knick VAN HET ROOD EN HET BLAUW
Twee seizoenen van ziekenhuisserie The Knick
zijn nu verschenen en net als zijn onaangepaste
hoofdpersoon John Thackery experimenteert
ook regisseur Steven Soderbergh met manieren
om waarneming en bewustzijn te verruimen.
DOOR DANA LINSSEN

Dat The Knick (nog) niet dezelfde status heeft als andere innovatieve tv-formats als The Wire en Breaking
Bad heeft er alles mee te maken dat regisseur Steven
Soderbergh (die ook nu weer aan het werk is onder zijn
gebruikelijke pseudoniemen als cameraman en editor)
niet zo makkelijk te classificeren is. Hij is zowel traditionalist als vernieuwer. In zijn films wisselde hij dat nog
netjes af: voor elke Ocean’s 11 was er weer een real time
opgenomen, digitaal of ander experiment. In de twee
seizoenen die er tot nu toe van The Knick zijn verschenen loopt dat allemaal door elkaar. The Knick is ook
niet zomaar anti-televisie door te tarten wat je met tijd
en duur kunt doen (The Wire) of hoeveel tijd je kunt investeren in een onsympathieke hoofdpersoon (Breaking
Bad), al heeft hij wat betreft vorm en psychologie veel
met die twee voorlopers te maken.

De wervelwind van 1900

Plaats van handeling is het New Yorkse ziekenhuis
The Knickerbocker in het jaar 1900, het begin van wat
historicus Philipp Blom ooit de ‘vertigo years’ heeft genoemd: die periode tussen de negentiende en twintigste eeuw waarin in duizelingwekkende vaart de wereld
op het gebied van technologie, wetenschap, economie,

massamedia, consumentisme en maatschappelijke
verhoudingen aan het veranderen was. En het ziekenhuis waar hoofdchirurg Dr. John Thackery (deels
gebaseerd op de historische William Stewart Halsted)
als een Dr. House avant la lettre met zijn opium- en
cocaïneverslaving worstelt, en de niet minder geniale
maar door andere innerlijke en externe (racisme!) demonen geplaagde zwarte arts Dr. Algernon Edwards (op
de historische figuren Daniel Hale Williams en Louis T.
Wright geënt) hun gedurfde en experimentele behandelingen uitvoeren, is de perfecte arena en metafoor
voor die wervelwind van 1900.

Kleurkaart

Het is fascinerend om te zien hoe geraffineerd The
Knick media-archeologie en technologiegeschiedenis
verweeft in terloopse scènes op overdekte kermissen en
in het operatie”theater”. Maar intrigerender is nog het
kleurgebruik van de serie, dat in seizoen 1 langzaam van
rood (opium) naar blauw (heroïne) verschoof. Daarbij
weerspiegelde het rood niet alleen de warme droomroes van Thack, maar kreeg in het vele bloed dat bij de
bepaald niet omzichtig in beeld gebrachte operaties
vloeide ook de functie van een onderbewuste triomf
van het organische en lichamelijke over het verstand
(het gefocuste wit van de operatiezaal en de cocaïne).
We bewogen gedurende seizoen 1 van een organische
naar een technologische wereld, waarbij blauw soms
al werd ingezet als subtiele hint naar de modernisering
(de fiets van zuster Lucy, het liefje van Thack).
Bij de meeste tv-series zie je dat een team verant-

woordelijk is voor de stijl, en dat er dan per aflevering
regisseurs van dienst worden aangetrokken die binnen
het format hun eigen accenten kunnen leggen. Reden
om tv een “schrijversmedium” te noemen waarin verhaal- en plotlijnen vaak de enige constanten vormen.
Maar Soderbergh regisseerde (en draaide en monteerde) daadwerkelijk alle afleveringen, net als Cary Fukunaga bij het eerste seizoen van True Detective. Maar
ze blijven uitzonderingen. Soderberghs lange shots,
vele close-ups, extreme scherptediepte-effecten die de
gemoedstoestand van Thack aangeven, zijn vloeiende
stijl duiden allemaal op een echte visuele auteurshand.
Dus als tv de nieuwe cinema is, wat vaak wordt geroepen omdat toch iets de nieuwe cinema moet zijn, dan
moeten we het denk ik hierin zoeken. In een die onderdompeling in een wereld, waarin de tijd die je in dat
rood en blauw doorbrengt langzamerhand met je eigen
perceptie begint te fokken.
In seizoen twee verdwijnt het rood langzaam voor
een kleurkaart met meer blauw en oranje/geel. Thack
experimenteert met een gevaarlijke cocktail van coke
en heroïne. Er worden experimenten gedaan met adre
naline. De wereld is gevaarlijk aan het accelereren en
de vlammen van de vooruitgang (en het vooruitgangscynisme dat de serie begint te ademen) schroeien de
randen van het beeld.

The Knick SEIZOEN 1 & 2 ZIJN TE ZIEN OP ITSHBO.NL
EN OP DVD EN BLURAY VERSCHENEN BIJ WARNER HOME
VIDEO 
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BIJSCHRIFT

woord ‘fuck’ letterlijk in elke zin te horen is.
Of de ‘Dolly Parton van Belfast’, die zoals we
later horen, bijna vermoord is. Cinefiel
Cousins voert in een van zijn onnavolgbare
associaties zelfs de B-film Creature from the
Black Lagoon op, als waarschuwing voor oplaaiend geweld: aan de oppervlakte mag alles
rustig ogen, onder water bewegen haat en
spanning die je elk moment aan je benen
naar beneden kunnen trekken. Velen ontvluchtten dit onderwatermonster; de bevolking van Belfast slonk tussen 1971 en 1991
enorm. “119.000 people gave up on me”, zegt
de gids. “I was one of them”, antwoordt
Cousins schuldbewust, maar met zijn lyrische en tegelijkertijd aardse stadssymfonie is
hij naar zijn geboorteplaats teruggekeerd.
MARISKA GRAVELAND

I Am Belfast

111231

ENGELAND, 2015 | REGIE MARK

COUSINS | DISTRIBUTIE BFI 

Key House Mirror

I AM BELFAST

I Am Belfast

Belfast is een
vrouw
Met I Am Belfast maakte Mark Cousins
een lyrische en tegelijkertijd aardse
stadssymfonie met oog voor oranje blouses, zoutheuvels, staalgrijze luchten en
de Dolly Parton van Belfast.
Zoet en zout water kruisen elkaar in Belfast,
de geboorteplaats van filmmaker/-kenner/-journalist Mark Cousins (The Story of
Film: An Odyssey), die met I Am Belfast een
bijzonder zintuiglijke tocht maakt langs de
stadsverhalen en beelden die zich vanzelf
prijsgeven als je er maar oog voor hebt. Het is
een verhaal vol contrasten. Zoals de zoete rivier hier kan bestaan naast de zoute zee,
moesten de katholieken en de protestanten
elkaar leren verdragen. Onze gids op deze
reis door het Belfast van alledag is een oudere vrouw die beweert Belfast in hoogsteigen persoon te zijn. De stad is een vrouw,
schreef thrillerschrijver Ed McBain al eens.
Samen met Cousins in de voice-over verwondert ze zich over mensen en objecten die
makkelijk over het hoofd kunnen worden gezien. Zoals de zoutheuvel in de haven die het
landschap op een poolgebied met ijsbergen
laat lijken, een subtiele verwijzing naar de
Titanic die in Belfast is gebouwd. Of de felgekleurde rolluiken en elektriciteitskastjes
die ze aan een vermakelijke kleurenstudie
onderwerpt. Het enige wat nog aan dit perfecte plaatje ontbreekt, zegt ze, is iets oranje
of geels, en prompt lopen er twee vrouwen
met een oranje blouse en een gele tas het
beeld in, waarmee ze de toch al mooie compositie compleet maken. Een prachtig staaltje manipulatie van onze gids, want verhalen
vertellen betekent immers ook de werkelijkheid regisseren.
De rustige beelden van cameraman

Christopher Doyle nodigen uit tot aandachtig kijken, zoals naar de arbeiderswoningen
onder een staalgrijze lucht, waarbij de dromerige elektronische muziek van David
Holmes haar eigen verhaal vertelt. Cousins
verwijst uiteraard ook naar The Troubles
maar doet dat wel op zijn eigen subtiele manier. Hij toont geen geweld maar een stille
straathoek waar twee mannen elkaar passeren. Later blijkt dit de plek te zijn waar de
McGurk’s Bar door een terroristische aanslag werd opgeblazen, toen het zoet en zout
nog gescheiden leefden.
I Am Belfast behoudt zijn lichte toon
dankzij een aantal kleurrijke types, zoals de
twee goedlachse vrouwen op leeftijd die in
een café herinneringen ophalen, waarbij het

KEY HOUSE MIRROR

Amour

Na twee misdaadfilms koos de Deense
regisseur Michael Noer plotseling voor
een liefdesavontuur in een verzorgingstehuis. What’ s up with that?
Na twee misdaadfilms slaat de Deense regisseur Michael Noer met zijn derde film Key
House Mirror (Nøgle hus spejl) ogenschijnlijk
een nieuw pad in. Het verhaal over tachtigplusser Lily (Ghita Nørby) die in het bejaardentehuis een amoureus avontuur met een
nieuwe man verkiest boven de zorg voor haar
verlamde echtgenoot, heeft ogenschijnlijk
niets gemeen met die twee eerdere films.
Met gevangenisdrama R (2010, co-regie
met Tobias Lindholm) en Northwest (2013),
over een kleine drugsdealer, leek hij een an-

dere richting in te hebben gezet. Een richting
vergelijkbaar met die van collega Lindholm,
die na R de gevierde films A Hijacking en het
recente Krigen maakte: films die maatschappelijke onderwerpen bij de hoorns vatten in
een semi-documentaire stijl. Als we het op
die manier omschrijven, past Key House
Mirror uitstekend in die lijn. Want nee, het
leven in een bejaardentehuis kent misschien
niet de primaire agressie van kleine criminelen, kapingen en oorlog, maar het is wél een
van de meest relevante onderwerpen in het
vergrijzende Europa. En ook Noers werkwijze was vergelijkbaar: een kernteam van
acteurs werd in echte situaties geplaatst,
omringd door echte mensen die in bijrollen
min of meer zichzelf spelen.
Voor Noer was de motivatie om met het
onderwerp aan de slag te gaan in eerste instantie zeer persoonlijk. Toen hij jong was
had hij zijn oma beloofd dat hij nooit zou laten gebeuren dat ze in een bejaardentehuis
terecht zou komen – een belofte die hij later
in zijn leven heeft moeten breken. Key House
Mirror staat uiteindelijk los van die directe
aanleiding. Er is wel een rol voor de nakomelingen van Lily en haar twee mannen, maar
die is aan de zijlijn, de schaarse keren dat zij
(met tegenzin) het bejaardentehuis bezoeken.
Noer houdt het perspectief juist bij Lily,
zozeer dat voor de kijker in eerste instantie
niet duidelijk is dat ook zij last heeft van ouderdomskwalen. Daar verwijst de titel op
een abstracte manier naar: het zijn de woorden die zij moet onthouden in een geheugentest. Door zo radicaal Lily’s visie op de
wereld te volgen, maakt Noer ons niet alleen
deelgenoot van haar ontluikende verliefdheid, maar ook in het langzaam dagende besef van wat er met haar aan de hand is.
JOOST BROEREN

Key House Mirror

11111

2015, DENEMARKEN | REGIE

MICHAEL NOER | TE ZIEN OP DVD EN VOD (SEPTEMBER
FILM) VANAF 19 MEI 
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Een feministische tv-komedie die zich ten doel stelt
de verschrikkelijke Bechdeltest te ontkrachten, krijgt
direct een warm plekje in mijn hart. Volgens makers
Rachel Bloom en Aline Brosh McKenna is het “echte
liefdesverhaal” in hun serie Crazy Ex-Girlfriend (sinds
vorig jaar te zien) de zich ontplooiende vriendschap
tussen Blooms personage Rebecca en haar collega Paula
(Donna Lynne Champlin). En dat terwijl het enige waar
de twee (geheel tegen de utopische regels van de B-test
in) constant over praten, een man is. Namelijk: hoe
Rebecca de onnozele Josh (Vincent Rodriguez III), het
voormalig object van haar tienerlust, af gaat pakken
van de leeghoofdige en bezitterige Valencia (Gabrielle
Ruiz) in de Californische buitenwijk West Covina.
Crazy Ex-Girlfriend houdt een zeldzaam hoog niveau van energie en inventiviteit vast. Bloom is een
intrigerende muziekperformancekunstenaar, die sinds
2010 cultstatus verwierf dankzij haar eigen YouTube-
kanaal. Slim genoeg blijft ze via deze weg ‘uncut’ nog
schunniger versies aanbieden van de fantasierijke liedjes die het succes van de show hebben bepaald.
Bloom is duidelijk onderdeel van de populaire cultuur zoals die zich heeft ontwikkeld na de serie Glee, in
de zin dat ze stilistisch vooral verwijst naar musicals
en videoclips, en bijna nooit naar klassieke cinema –
behalve dan een zwart-witte Astaire-Rogers-pastiche
en een heerlijke verwijzing naar de Nouvelle Vague en
Bonjour tristesse met de titel Sexy French Depression.
Maar in zekere zin sluit Bloom, al dan niet bewust,
aan op een specifiek stukje multimediacultuur dat van
enorm belang is geweest in de filmgeschiedenis, maar
nog altijd te weinig gewaardeerd wordt.
Het is het type hyper-energieke, parodiërende
na-aperij die J. Hoberman heeft omschreven als ‘vulgair modernisme’ (een term die later door behoedza-

SEXY, VULGAIR
MODERNISTISCH LIEDJE
De Australische filmcriticus Adrian Martin
kijkt naar opvallende discussies en tendensen
DOOR ADRIAN MARTIN
rond filmmakers.
mere Amerikaanse wetenschappers ietwat snobistisch
werd afgezwakt tot ‘volks modernisme’). Wanneer
Bloom en een rij strak ingebonden dames de Sexy
Getting-Ready Song te berde brengen, een ode aan de
fysieke zelfkastijding die vrouwen doorstaan om er
goed uit te zien voor mannen, wordt de dominante
genderpolitieke satire gekoppeld aan een overdaad aan
gedoetjes in elke seconde muziek en in de razendsnelle
montage. De dansers fluisteren reacties op de hoofdtekst, surreële zinnetjes voegen meta-commentaar toe
(“body-rolls zijn verdomd moeilijk”) en in een cutaway
zien we, in doodse stilte, “hoe mannen zich voorbereiden” (door op de bank een dutje te doen).
In de cinema is deze stijl verbonden aan de fantastische Frank Tashlin (voor, tijdens en na zijn samenwerking met Jerry Lewis) en daarvoor aan de cartoons
van Warner Bros. Maar deze springerige, uitbundige
popcultuur werd in de vroege jaren vijftig bestendigd in
het tijdschrift Mad. (Een onverwoestbare herinnering
uit mijn kindertijd is een Mad-strip uit de jaren zestig:
een vrouwelijke guerrilla-spion wordt ontmaskerd,
en bewijst zichzelf door iedereen in haar nabijheid te
doorzeven met kogels uit haar machinegeweer.)
Mad, en veel van wat erop volgde, bevatte humor

voor en door mannelijke nerds – een van de redenen
dat het door hedendaagse hotemetoten niet serieus
wordt genomen. Maar het vulgaire modernisme had de
invloed van een aantal bijzondere vrouwelijke artiesten
nodig om echt grote hoogten te bereiken. Tegen de tijd
dat Julie Brown in de jaren tachtig ten tonele verschijnt
(“The Homecoming Queen’s Got a Gun”), en vervolgens
Molly Shannon als het katholieke schoolmeisje Mary
Katherine Gallagher in Saturday Night Live (waar in
1999 de sublieme film Superstar van kwam), is een bijna
David Lynch-achtig patroon ontstaan. Een ondeugende
nostalgie naar de tienerjaren van enkele decennia geleden (Crazy Ex begint met een flashback naar een zomerkamp) wordt gekoppeld aan een voorliefde voor de stijl
van prullerige sciencefiction en fantasy (zie bijvoorbeeld
Brown met Jeff Goldblum in Earth Girls Are Easy uit
1988) en een schunnig plezier in de vele lichaamsgeuren
en afscheidingen die verbonden zijn aan seksuele verlangens en angsten (de oksels van Mary Katherine...).
Zowel John Waters (de hoofdrolspeelster van zijn
Hairspray, Ricki Lake, heeft een bijrolletje in Crazy
Ex-Girlfriend als een zingend ‘droomspook’) en David
Wain (maker van zowel de tv- als de bioscoopversie van
Wet Hot American Summer) sponnen persoonlijke variaties op dit rijkelijk bewerkte patroon, met wisselende
hoeveelheden queer-heid. Maar Crazy Ex-Girlfriend,
waarvan binnenkort de productie van het tweede seizoen begint, brengt de vorm tot een nieuw hoogtepunt.
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Javastraat 118-A,
1094 HP Amsterdam
26 april 2016, 16.45 uur
“Mogen we het even hebben over wat er nu,
op dit moment aan de hand is hier op aarde?!
Dat journalisten zoals ik niet meer veilig over
straat kunnen, omdat uw geloof de heilige
oorlog predikt tegen ongelovigen zoals ondergetekende. Weg met de geitenneukers!”
In de half gevulde buurtkerk, waar door
een imam en een dominee van de Zevende
dagsadventisten wordt gediscussieerd over
de mogelijke terugkeer op aarde van de
Messias, wordt het de tikje slonzige intellectueel Theofiel Loman allemaal een beetje te
veel. Hij kan niet meer luisteren naar de
theoretische kletspraat; woest schreeuwt hij
het uit, tot leedwezen van zijn bezorgde,
boze tienerdochter Zowie. “Pap, ik ga naar
huis”, bijt zij hem toe. “Bedankt voor het verpesten van mijn leven.”
Achter in de Elthetokerk in de Javastraat
staat regisseur Bram van Splunteren – spijkerbroek, spijkerjasje, koptelefoon op zijn
hoofd – geconcentreerd naar een monitor te
staren. “Heel goed”, zegt hij zachtjes nadat
de opnameleider “cut” heeft geroepen. Dan
loopt hij naar Ditmar Marlin, die de imam
speelt. “Ik heb volgens mij iets gemist over
Jezus”, zegt hij. “Dat moslims niet geloven
dat Jezus gekruisigd is heb ik niet gehoord,
toch?”
Van Splunteren schreef zelf het scenario
van Jezus van de Javastraat, een ‘tragikomi-

sche mozaïekvertelling over geloof’ waarin
het draait om Theofiel Loman, een Amster
damse columnist die lelijke stukjes schrijft
over de islam. Hij haalt zich zo de woede op
de hals van twee linkse activisten, die hem
mails beginnen te sturen.
“Het was de bedoeling dat Jack Wouterse
Theofiel zou spelen”, vertelt Hugo Metsers
tussen twee takes door. “Maar hij kon niet.
Mijn Theofiel is wat minder lacherig dan
Theodor Holman; hij is een échte azijnzeiker. Ik heb ook goed naar Hugo Brandt
Corstius gekeken.”
Jezus van de Javastraat begon als afstudeerproject van Metsers’ Film Actors
Academy Amsterdam, een vierjarige dagopleiding tot professioneel film- en televisieacteur. De zeven leerlingen van lichting
2013-’14 zijn allemaal te zien in de
film, naast een aantal professionele acteurs.
Het project werd al snel opgemerkt door

Rubinstein Pictures, dat uit eigen middelen
het budget verruimde van no-budget naar
low-budget. “Het is de bedoeling de film in
zoveel mogelijk territoria te distribueren. Als
het kan willen we ook remakes maken in andere Europese landen”, zegt Van Splunteren.
“Maar eerst moeten we op zoek naar een
Nederlandse distributeur; als alles volgens
planning verloopt, is de film eind juni klaar.”
Dan is er weer werk aan de winkel. “We
gaan onze massascène nog een keer doen”,
zegt de opnameleider. Van Splunteren posteert zich weer achter de monitor. Metsers
gaat weer in het publiek zitten, zijn filmdochter July Janssen neemt achter hem
plaats. Een paar minuten later steekt Van
Splunteren tevreden zijn duim omhoog.
“Hartstikke mooi. We gaan door met de volgende scène.”
JAN PIETER EKKER
FOTO BOB BRONSHOFF

REGISSEUR BRAM VAN SPLUNTEREN TUSSEN DE FIGURANTEN EN EEN
GROOT DEEL VAN DE CREW: V.L.N.R. FOCUSPULLER RICHARD SPIE
RINGS, CAMERAMAN TIES VERSTEEGH, GELUIDSMAN MARCEL DE
HOOGD EN OPNAMELEIDER EDDY STUY

Jezus van de Javastraat

NEDERLAND, 2016 | SCE

NARIO EN REGIE BRAM VAN SPLUNTEREN | PROD UCT IE
RUBINSTEIN PICTURES | IN COPRODUCTIE MET GRID
PRODUCTIONS | UITVOEREND PRODUCENT RON GROE
NEW OUD | CAMERA TIES VERSTEEGH | GAFFER BLAINE
BRADLEY | GELUID MARCEL DE HOOGD | MONT AGE
OLIVIER LAMBRECHTS | KLEDING MARTINA FEHM ER
| MAKE-UP CHANTAL HOUBRAKE & CASSANDRA SNEP
VANGERS | MUZIEK ROBERT SMIT | MET HUGO MET
SERS, SHANE REDONDO, FLEUR OVERGAAG, ANITA
SCHOLTEN, JULY JANSSEN, PRISCILLA MAHESH, YAN
NICK WEERMEIJER, DELANO VAN DEN BERG, GERSON
OTMANGOEN, IDS VAN DER KRIEKE, WILLEMIJN VAN
DER REE, JET PAGNIER, STIJN WESTENEND, KHADIJA
MASSAOUDI, FARIDA VAN DEN STOOM, DITMAR MAR
LIN, MISHAL LOPES CARDOZO 

Volgende maand THE NEON DEMON THE BFG
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VERSCHIJNT OP DONDERDAG 7 JULI

MANGLEHORN MADELIEFJES
ABSOLUTELY FABULOUS:
THE MOVIE OUT OF LOVE

THE FORBIDDEN ROOM UNA
NOCHE SIN LUNA THE TREASURE
INSIDE THE CHINESE CLOSET
PETTING ZOO THE HERE AFTER
HEAVEN ON EARTH THE OLIVE TREE
CAPTAIN FANTASTIC CHRONIC DUKHTAR

CAFE SOCIETY JULIETTA THE FAMILY FANG NEON BULL ONE FLOOR BELOW
SHORT SKIN – IL DOLORI DEL GIOVANE EDO SAMUEL IN THE CLOUDS EQUALS

FURY!

Punk Culture
Bands, films, gasten
26 mei t/m 15 juni 2016

“Punk is niet dood, en daarvan kun je gaan
genieten in EYE” (Menno Pot – De Volkskrant)
Hoogtepunten juni, o.a.

The Blank Generation
in aanwezigheid van Amos Poe

Cha Cha + Panic

in aanwezigheid van Herbert Curiël en Peter ten Seldam

De punk- en undergroud loop
met Diana Ozon en Menno Grootveld

This is Now: Film and Video after Punk
met Will Fowler (BFI)

tickets & info: eyefilm.nl/fury
EYE FILMMUSEUM AMSTERDAM Info & tickets eyefilm.nl

Tentoonstelling en ﬁlmprogramma

Master of Light
Robby Müller

Paris,Texas (1984), Wim Wenders. Image Courtesy of Wim Wenders Stiftung and Argos Films

Cinematographer of Wim Wenders, Jim Jarmusch,
Lars von Trier and Steve McQueen

‘He’s a great painter, one of the Dutch
Masters, a traveller from the great era of
painting across the age of ﬁlm and
right into the digital kingdom. A pioneer.’
Wim Wenders

4 juni t/m 4 september 2016
EYE FILMMUSEUM AMSTERDAM

eyeﬁlm.nl/muller

