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FUOCOAMMARE
LAMPEDUSA ALS DE NIEUWSPLOEGEN WEG ZIJN

MOOOV FILM DISTRIBUTION
EN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ROTTERDAM
PRESENTEREN

VOORPREMIERE

WOENSDAG 28 SEPTEMBER
21.00 UUR @ EYE AMSTERDAM
TICKET € 5,00
ONLINE WWW.EYEFILM.NL OF AAN DE KASSA VAN EYE
met een inleiding over de Tunesische ﬁlm
door Gerlinda Heywegen en een lezing over de
situatie in Tunesië anno 2016 door cultuurﬁlosoof

THOMAS VON DER DUNK
EEN FILM VAN LEYLA BOUZID

AS I
OPEN
MY EYES
MET BAYA MEDHAFFAR EN GHALIA BENALI

VANAF DO. 13 OKTOBER IN DE BIOSCOOP
director:

LEYLA BOUZID

films facing the world
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REDACTIONEEL Hoe lang zou het

nog duren voordat we op de cover van de Filmkrant in plaats van een film still een bewegend
plaatje kunnen plaatsen? Soms hebben we bij
het maken van de krant wel eens van die Harry
Potter-visioenen. Elke maand browsen we door
de beelden die de Nederlandse filmdistributeurs
beschikbaar stellen voor journalistiek gebruik,
en steeds vaker moeten we concluderen dat ze
er gewoonweg niet uitzien. Teruggebracht tot
losse beelden lijken de meeste films die er worden gemaakt steeds lelijker.
Hoe graag hadden we op de huidige Nederlands Film Festival-editie niet een beeld uit een
van die vele nieuwe Nederlandse films
geplaatst. Maar het enige wat er in de digitale
persmappen zit zijn beelden die niet tot de verbeelding spreken. Platte portretten van duizend
in een dozijn.
Daar zijn verschillende redenen voor. Allereerst natuurlijk geld. Een goede setfotograaf
wordt als eerste van de begroting geschrapt.
Ten tweede marketing. De tijden dat je als journalist de keuze had uit setjes haarscherpe
zwart-wit foto’s en kleurendia’s, werkelijk tientallen beelden om uit te kiezen, en vaak ook nog
special shoots, lijken voorbij. Als je een film in
de markt wil zetten, is de gedachte, heb je meer
aan een handvol beelden die het verhaal vertellen wat je wilt marketen. En niet aan plaatjes
die misschien het eigen verhaal van een criticus
kunnen ondersteunen. Of iets meer vertellen
dan dat de acteurs uit de A-bak van Kemna-
casting erin meespelen.
Een derde reden is speculatiever. Misschien
is de tijd dat films terug waren te brengen tot
iconische beelden wel langzamerhand voorbij.
Misschien zit de schoonheid van veel hedendaagse films er wel in dat het beeld niet alleen
een ruimte is, maar ook een vorm van voorbijgaan van tijd. Het sensationele spel met duisternis en onscherpte wat veel recente films en
tv-series kenmerkt, is alleen maar spannend als
we de duur van het shot, of de beweging van de
camera erbij krijgen. Het is niet het chiaruscuro
van Rembrandt, Caravaggio of Goya, waarbij
onze ogen net genoeg licht opvangen om de
schilderijen in ons hoofd in beweging te brengen. Maar het is een ander clair obscur, eentje
waarbij je steeds net te weinig ziet, en alleen de
tijd je ogen in beweging brengt.
DANA LINSSEN

@DANALINSSEN
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DE VOLGENDE FILMKRANT VERSCHIJNT OP DONDERDAG 13 OKTOBER

Word nu abonnee van de Filmkrant en
ontvang Der Staat gegen Fritz Bauer op
dvd

Word nu abonnee van de Filmkrant en
ontvang als welkomstgeschenk Der
Staat gegen Fritz Bauer, winnaar van onder meer de publieksprijs van het Internationale Filmfestival van Locarno.
Bent u zelf al abonnee en brengt u een
nieuwe abonnee aan? Dan ontvangt u
allebei het welkomstgeschenk.*
1957. Procureur-generaal Fritz Bauer wil de kopstukken van Nazi-Duitsland vervolgen zodat de
naoorlogse generatie in de jonge Bondsrepubliek de vaderlandse geschiedenis onder ogen
leert zien. Maar in zijn zoektocht naar ontsnapte Nazi’s krijgt hij te maken met het establishment dat niets liever wil dan het verleden
te laten rusten. “Der Staat gegen Fritz Bauer is
een filmisch conventioneel, maar fascinerend,
voor de Duitse overheid beschamend, verslag
van Bauers jacht op Adolf Eichmann”, schreef
Jos van der Burg in de Filmkrant. “Bij de Duitsers, de overheid voorop, moest door mannen
als Bauer het morele besef er worden ingeslagen dat men niet met de rug naar het verleden
moest staan, maar er de confrontatie mee
moest aangaan.”
* 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 13 oktober. Met dank aan Twin
Pics.

AS I OPEN MY EYES
‘Tunesie staat aan het begin van een new wave’ k 10

Niet te missen
Ga deze maand in ieder geval naar:
1 Fuocoammare 4 6
2 As I Open my Eyes 4 10
3 The Wailing 4 30
4 The Other Side 4 27
5 Sausage Party 4 31

CELLULOID
Cinema zonder film/film zonder cinema 4 28

THE WAILING

4 30
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Miles Ahead, Aloys, Green Room 4 47 Boeken Celluloid 4 54 Actie!
Op de set van Cobain

INTERVIEWS

4 6 Gianfranco Rosi over

Fuocoammare ‘Hij zei: Je moet.
De wereld moet dit zien’
4 10 Leyla Bouzid over As I Open My Eyes ‘Tunesië staat aan het begin
van een nieuwe golf’ 4 24 Claude Barras over My Name is Courgette
Net aapjes 4 27 Roberto Minervini over Stop the Pounding Heart en
The Other Side ‘We doen het samen of we doen het niet’

GIANFRANCO ROSI
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4 7 Fuocoammare Lampedusa:
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COLOFON

Alex en Marc van Warmerdam, broers en
slagkrachtig regie-scenario-productietandem, krijgen tijdens het Nederlands Film
Festival een speciaal Gouden Kalf uitgereikt.
De prijs wordt voor de 32ste keer uitgereikt.
De Van Warmerdams werden voorgegaan
door onder andere Sandra den Hamer, Robby
Müller, Paul Verhoeven en Wim Verstappen.
Het Kalf voor de Filmcultuur wordt uitgereikt aan personen of instanties die zich op
bijzondere wijze verdienstelijk maken voor
de Nederlandse filmcultuur. Het NFF-bestuur prijst Alex en Marc van Warmerdam
om “hun voorbeeldige volharding in het
bouwen aan een consistent oeuvre, voor het
samenspel tussen een onalledaagse ideeënwereld en nuchtere dadendrang, en voor hun
waarde als ambassadeurs voor de Nederlandse filmcultuur in de internationale
arena.”

VR-GINITY
Bedrijven sturen tegenwoordig graag kartonnen
brilletjes op als relatiegeschenk. Het gaat om
een zogenaamde Google cardboard, een soort
bouwpakketje van karton. Je kunt dit in elkaar
vouwen en er je smartphone in schuiven. Als je
speciale YouTube filmpjes kijkt functioneert het
ding als een Virtual Reality bril: je kunt in het
filmpje om je heen kijken. Meestal is dit ontstellend saai. Van ING kreeg ik zo’n ding opgestuurd
in combinatie met een filmpje waarin ik 360
graden kon rondschouwen in hun kantoor terwijl ik verveeld werd met teksten over ‘agile
werken’. Ondertussen liep ik voor lul met een
kartonnen misbaksel voor m’n gezicht dat met
elastiekjes, klittenband en magneetjes bij
elkaar gehouden wordt. Elke keer dat ik fietsend
door de stad een poster tegenkomen met het
opschrift ‘Lose your VR-ginity’ moet ik grinniken. Ik ben m’n VR-ginity al kwijt en de eerste
keer was zo weinig soeps dat het voor mij niet
meer hoeft.

4 Grote Prins Claus Prijs

Apichatpong Weerasethakul, de Thaise regisseur van onder andere Blissfully Yours,
Tropical Malady en Cemetery of Splendour,
krijgt op 15 december de Grote Prins Claus
Prijs uitgereikt. Aan deze jaarlijks toegekende hoofdprijs voor visionaire kunstenaars en organisaties is een geldbedrag van
€ 100.000 verbonden. Het is de tweede keer
sinds de instelling van de prijs in 1997 dat
een filmmaker wint. In 2014 kreeg Ignacio
Agüero de prijs.
Apichatpong Weerasethakul (1970) wordt
door de jury, voorgezeten door filmmaker en
journalist Emile Fallaux, geroemd om zijn
“hypnotiserende esthetiek en vernieuwen
de, non-lineaire verhalen waarin hij op subtiele wijze complexe maatschappelijke
kwesties behandelt”. Aan internationale erkenning heeft Weerasethakul geen gebrek.
Zijn debuut Blissfully Yours won in 2002 de
Un Certain Regard prijs in Cannes. Twee jaar
later kreeg hij in Cannes de speciale juryprijs
voor Tropical Malady. Syndromes and a Cen
tury (2006) leverde hem in Venetië een nominatie op voor een Gouden Leeuw. Weer
vier jaar later was Uncle Boonmee Who Can
Recall His Past Lives goed voor een Gouden
Palm in Cannes.

Toch heb ik het kartonnen ding een tweede
kans gegeven. Het Nationale Ballet heeft Night
Fall, ‘The First Virtual Reality Ballet in the
World’ gelanceerd. Er slingerde op mijn werkplek nog een ongebruikt en ongemonteerd relatiegeschenk rond waar ‘OOG VOOR DE KLANT’
op stond. Er zat een handleiding bij van dertien
stappen om het gevaarte in elkaar te krijgen. Dit
gepriegel kostte me een kwartier. Het duurde
ook even voordat mijn ogen gewend waren aan
het staren naar een smartphonescherm op vijf
centimeter afstand door een paar lompe plastic
lenzen. Toen het eenmaal gelukt was stond ik
midden op het podium, tussen de dansers en
een eenzame violist. Je hoort het geluid van
naderende spitzen maar om door te krijgen wat
er gebeurt moet je letterlijk om je heen kijken. Je
hoofd of je lichaam draaien in de richting van
het geluid en de beweging. Je krijgt bijna de illusie dat je onder de rokjes van de ballerina’s kunt
kijken. Kijk je omhoog dan staar je naar felle
toneellampen, kijk je omlaag dan zie je de
podiumvloer. Voor ik het wist stond ik gebiologeerd rondjes te draaien met vioolmuziek in m’n
oren en een kartonnen doos op m’n neus.
Mijn tweede keer was een stuk beter.
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Gianfranco Rosi over Fuocoammare

Gianfranco Rosi won de Gouden Leeuw met een documentaire
over de ringweg van Rome. In Fuocoammare spiegelt hij het leven
van de bewoners van Lampedusa aan het leven (en de dood) van
DOOR RONALD ROVERS
bootvluchtelingen. En won de Gouden Beer.
In februari vroeg ik Gianfranco Rosi op de Berlinale of
hij de stilering in sommige scènes van Fuocoammare,
het portret van leven en dood rond het Zuid-Italiaanse
eiland Lampedusa waarmee hij een paar dagen later de
Gouden Beer zou winnen, niet vond botsen met de extreme tragedie die hij op een zonnige dag benedendeks
filmde in een dobberende vluchtelingenboot. Aan de
ene kant het vrije Italiaanse jongetje dat zo sterk aan
Truffauts Antoine Doinel doet denken dat Fuocoamma
re als zoektocht naar vrijheid de Le quatre cents coups
van onze tijd lijkt en aan de andere kant de gedoemde,
naamloze vluchtelingen. Allemaal staan ze aan de rand
van de brandende zee. Rosi liet er geen twijfel over bestaan: hij vindt dat zeker niet botsen.
Nu is het misschien ook een typische domineesvraag.
Natuurlijk zijn die beelden te rijmen. En totaal niet. Behalve een portret van een immense tragedie, is rijmen
het hele punt van deze film. De verdraagzaamheid van
werelden ver weg en zo dichtbij. Hoe verdraagt het leven
op het eiland zich met de lijken in de laadruimen? Met

de vluchtelingen die de overtocht overleven maar als
aliens in gele poncho’s ’s avonds in het detentiecentrum
onder felle witte stadionlichten in de stromende regen
wachten op registratie? Terwijl op het lokale radiostation oma met een schlager de groeten doet aan haar
kleinkind?
“Ik denk niet dat cinema een plicht heeft”, zegt
Rosi als een andere journalist nieuwsgierig is naar zijn
motief om een van de grootste tragedies van onze tijd
in z’n eentje te filmen. Altijd alleen. Zelfs El Sicario
(2010), zijn interview met een huurmoordenaar van de
Mexicaanse drugkartels, filmde hij alleen. “Misschien
de plicht om verhalen te vertellen. Toen ik twee jaar
geleden begon, had niemand het over de crisis die zich
op de Middellandse Zee aan het voltrekken was. Europa
vond vluchtelingen een probleem van Italië. De Italianen moeten zo nodig aan het water wonen, moeten ze
dit ook maar oplossen.
“Hoe we het ook oplossen, die mensen hebben het
recht om te vluchten. Het recht om hun ziel te redden.

Europa moet leren inzien dat je geen muur hoog genoeg
kunt bouwen om dit tegen te houden. En als we alle
grenzen sluiten, stort Europa in. Dat wil ik niet. Ik ben
Europeaan. Geen Italiaan. Ik voel me verraden door
politici die hun oor laten hangen naar de mensen met
de grootste bek, die alleen maar schreeuwen over een
zo hoog mogelijke muur. Waarom kunnen vijfhonderd
miljoen Europeanen niet de ruimte vinden om een paar
miljoen mensen op te vangen?
“Ik hoop dat de film mensen doet inzien wat er aan
de hand is. Maar verder wil ik niet over politiek praten.
Fuocoammare is geen politieke film.”
Het filmen van lijken in een laadruim is politiek, lijkt me.

“Wat ik laat zien is politiek, maar ik geef geen oplossingen. De lijken laten zien was een radicale keuze. Daarom
bouw ik de hele film toe naar dat ene moment, zodat de
kijker accepteert wat hij ziet en niet z’n hoofd wegdraait. Ik denk dat de frivoliteit van het jongetje en de
kracht van de arts op Lampedusa ons begeleiden naar
het moment op de boot. Ik voelde de plicht om dit te laten zien. Stel je voor dat iemand de kans had gehad in de
gaskamers te filmen maar besloot het niet te doen omdat het allemaal te erg was.”
Toch een plicht dus? “Ja, toch. Het kwam ook door de

kapitein van de kustwacht. Ik kwam aan boord toen ze
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de lichamen van de vluchtelingenboot haalden dus ik
ging met de camera aan boord van die tweede boot,
filmde en ging terug naar de eerste. In shock. Toen
vroeg de kapitein of ik benedendeks had gefilmd. Ik zei
dat ik het niet wilde. Hij zei: ‘Je moet. De wereld moet
dit zien.’”
De manier waarop u de werkelijkheid fictionaliseert…

“Ik hou niet van dat woord fictionaliseren.”
Welk woord zou u kiezen? “Ik hou van het woord cine-

ma.”

U filmt in documentairestijl… “In cinemastijl. Robert

Flaherty was in Nanook of the North (1922) al bezig de
werkelijkheid te transformeren. Dat is de taal van cinema. Het is mijn plicht om de mens die ik film zo dicht
mogelijk te benaderen. Ik wilde de ziel laten zien van de
bewoners van het eiland en voor zover ik kon in die korte tijd, van de vluchtelingen.”

Er zit een mooie scène in van jongetjes die een cactus
vernielen. Ontstond die spontaan? “Helemaal. Ik was

aan het filmen en een van de jongens sneed de cactus
kapot. Het andere jongetje was helemaal ontdaan, liep
weg en kwam even later terug. De camera draaide nog.
Bleek-ie plakband te hebben gehaald om de stukken van
de cactus aan elkaar te tapen. Zoiets bedenk je niet.
Voor zo’n metafoor heb je een kind van elf nodig. Terwijl de camera draaide, dacht ik: dit is wat wij doen. Dit
is wat politici doen. Eerst gooien ze een bom en dan
proberen ze de schade met plakband te beperken.” 5

FILMKRANT.LIVE VERZORGT IN OKTOBER EEN INTRODUCTIE BIJ

Fuocoammare | FILMSCHUUR HAARLEM, 8 OKTOBER 16.30 UUR |
DOOR SASJA KOETSIER

Lampedusa: baken en grafzerk in zee
Fuocoammare begint als de cameraploegen verdwenen zijn. Op het Italiaanse
rotseiland Lampedusa, baken en grafsteen in zee voor honderdduizenden
vluchtelingen.
Als je zou moeten beschrijven wat er zo indrukwekkend is aan Fuocammare, dan heb je
misschien aan de eerste vijf minuten al genoeg. De nieuwe film van Francesco Rosi (van
de Gouden Leeuw-winnaar Sacro GRA, 2013,
een documentaire over de rondweg om
Rome) begint met een sobere tekst over het
eiland Lampedusa. Een dorre rots in de zee
van twintig vierkante kilometer. 113 kilometer van Tunesië, 205 van Sicilië. Baken en
grafzerk. Dat zegt Rosi er niet bij, maar dat
weten wij, want als er een eiland veel in het
nieuws is geweest dan is het wel Lampedusa,
waar de afgelopen twintig jaar 400.000
vluchtelingen zijn aanbeland. Een doorgangsstation of een eindstation. Jaarlijks
sterven er volgens de officiële cijfers een paar
duizend in zee, meer vluchtelingen dan waar
ook ter wereld. Fuocoammare (in Berlijn met
een Gouden Beer bekroond) is de film die begint als de journaalploegen die die cijfers

hebben verzameld weer weg zijn. Op naar de
volgende wereldbrand.
Het eerste beeld is van een jongetje dat in
een boom klimt om met zijn zakmes een tak
af te zagen om een katapult te maken. Op dat
moment kan hij nog iedereen zijn. Een jonge
vluchteling die daar ergens op het eiland
moet overleven. Een Italiaanse Huckleberry
Finn. Dat is de kracht van montage. Je brengt
twee beelden, of in dit geval een tekst en een
beeld bij elkaar, en samen krijgen ze betekenis.
Zo bouwt Rosi langzaam zijn fundament.
De blauwe nacht waarin rechthoekige radars
om hun as dansen om de hulpsignalen op te
vangen van een schip in nood. De schepen
van de kustwacht die het langzaam dag zien
worden boven de lege zee. De huiskamerstudio van dj Pippo die met zijn radio-uitzendingen de soundtrack van de film verzorgt
(en het partizanenlied draait waar de film
zijn tweeduidige titel – Vuur op zee en Focus
op de liefde – aan ontleent). De kale rotsen.
Als je wilt ontleden wat er in dat exposé gebeurt, dan is het een analyse van het gevoel
dat shots kunnen oproepen door hun duur,
of door de afstand die de camera heeft ten

opzichte van het gefilmde: niet opdringerig,
wel betrokken, waardoor je als toeschouwer
na verloop van tijd geen buitenstaander of
bystander meer kunt zijn. In die zin is Fuocoammare een activistische (activerende)
film.
Rosi volgt de jonge Samuele, de bijziende
katapultkoning van het eiland, met zijn luie
oog en zijn scherpe oog, zowel een stand-in
voor de filmmaker, als een metafoor voor de
toeschouwer. Hij documenteert het leven
van de eilandbewoners, dat een beladen leven is geworden doordat de zee waarin zij
vissen en zwemmen en smokkelen, en waarover zij zingen en dromen, een kerkhof is geworden, een slagveld in een strijd waarin zij
geen partij zijn. En zo arriveert hij in de
spreekkamer van dokter Bartolo Pietro, de
enige arts op het eiland, die bij de aankomst
van elke boot de vluchtelingen controleert.
Via zijn ogen komt hij dan in het opvangkamp aan: bij de in zilveren isolatiedekens
gehulde vluchtelingen, vreemde aliens in de
nacht; bij hun voetbalwedstrijdjes; bij de getuigenissen van een groep jonge christelijke
Nigerianen op de vlucht voor ISIS, die over
het gevaar van de vlucht zeggen: “Het is nog

riskanter om het risico niet te nemen.”
En zo eindigen we dan ook op de boten
waarmee ze de overtocht wagen. Reken maar
uit. Als er een paar honderd mensen op zo’n
boot zitten, die net als op een echt cruiseschip betalen voor een dekplaats of een
plekje in het ruim, zo tussen de 1500 en de
800 euro, dan hebben we het hier over big
business. Naast de poëtische vervreemding,
schuwt Rosi ook dit soort cynisme niet. Cynischer wordt het nog als dokter Pietro uitlegt dat je in het ruim sowieso niet overleeft:
als je niet stikt door zuurstofgebrek en de
giftige benzinedampen, dan toch wel door de
brandwonden van de gelekte olie.
Fuocoammare vertelt over de vluchtelingencrisis door te tonen. Door de toeschouwer het beeld te laten absorberen en door je
te laten realiseren: wij zijn als die eilandbewoners, aan wie het ook allemaal zo makkelijk voorbij kan gaan als we ons verliezen in
onze eigen gedoetjes. Maar het is ook zo als
dokter Pietro zegt: “Het is de plicht van ieder
mens om te helpen. Je kunt niet kijken en
niet helpen.”
DANA LINSSEN

Fuocoammare
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Er is lang op gewacht, maar de
derde Bridget Jones-film maakt
de hoge verwachtingen verras
DOOR SANDRA HEERMA VAN VOSS
send waar.

Bridget Jones’s Baby

BRIDGET DARTELT VERDER
Voor fans kunnen sequels met geliefde filmpersonages
traumatisch uitpakken. De sof van Sex and the City 2
vergeet ik niet gauw: een veel te lange, banale vertekening van het tv-origineel, waarin Carrie, Samantha,
Miranda en Charlotte als zeurende, stinkend rijke modepoppen door Abu Dhabi holden en alle levensvragen
in klatergoud werden gesmoord.
De minstens zo geliefde Bridget Jones begon haar
leven als literair personage. Ze is het geesteskind van
Helen Fielding, die haar in 1995 in een krantencolumn
introduceerde om openhartig en gechargeerd-komisch
over haar eigen leven als stuntellende single te kunnen
schrijven. Twee bestsellers en twee filmadaptaties verder was Fielding naar eigen zeggen ‘haar stem een beetje
verloren’. Tien jaar leidde ze een beschut miljonairsleven
in Los Angeles, waar ze als veertig-plusser twee kinderen kreeg met een tv-producent. Haar echtscheiding en
de worstelingen met het alleenstaand moederschap deden het bloed weer stromen: in 2013 verscheen Bridget
Jones: Mad About the Boy, waarin de 51-jarige Bridget er
sinds het tragische overlijden van haar echtgenoot Mark
Darcy ook weer alleen voorstond.

Harkerige oer-Brit

Het boek was minder succesvol dan zijn voorgangers
en ook de filmrechten werden niet opgepikt. We zullen
nooit weten of dat lag aan het voor Hollywood problematische uitgangspunt van een seksueel actieve vrouw
van 51 (zie SATC 2) of aan de verdrietige passages die
Fielding door de vertrouwde slapstick heen weefde –
zeker is dat de derde Bridget-film, Bridget Jones’s Baby,
een heel ander verhaal vertelt.
De ontwikkeling van het script nam jaren in beslag;
Fielding zelf, Borat-scenarist Dan Mazer en actrice

Emma Thompson staan als auteurs vermeld bij het uiteindelijke scenario. Hugh Grant (bad boy Daniel Cleaver
in de eerste twee films) was zo weinig onder de indruk
van een eerdere versie dat hij zich in 2014 terugtrok; als
vervanging werd Patrick Dempsey (Grey’s Anatomy) gecast in de rol van een gladde Amerikaan die heel andere
troeven inzet om Bridget te veroveren van de immer
harkerige oer-Brit Mark Darcy (Colin Firth).

Sterke vrouw of ouwe slet

Het had een rommeltje kunnen worden maar dat werd
het niet: Bridget Jones’s Baby is een met zichtbaar plezier gemaakte komedie vol vette slapstick, woordgrapjes en mooie details in vormgeving en aankleding. De
nu 43-jarige Bridget, voor de derde keer vertolkt door
de Texaanse Renée Zellweger, stapt en struikelt nog
steeds hoopvol door haar geliefde Londen, met een betere baan, een opgeknapt huisje en eindelijk haar ideale
gewicht. Haar vreetbuien zijn vervangen door spinning-lessen, maar thuis hangt nog steeds een flanellen
pyjama klaar.
Zoals bij zovelen gaat Bridgets beklimmen van de
maatschappelijke ladder hand in hand met een toenemend sociaal isolement: single zijn is goed voor je
carrière, maar buiten werktijd wordt het leven er niet
gezelliger op. Ook Bridgets oude vriendentrio Jude,
Shazza en Tom is inmiddels opgeslokt door het gezinsleven – ook Tom en zijn partner gaan voor een ‘gayby’ – maar Bridget zou Bridget niet zijn als ze bleef
zitten kniezen. Na een sneue, eenzame verjaardag laat
ze zich door haar wilde collega Miranda (Sarah Solemani) meeslepen naar een prachtig in beeld gebracht,
trippy muziekfestival waar de hormonen van de tenten
druipen en waar Bridget dronken seks-voor-één-keer

heeft met een onbekende hunk (Dempsey). Als ze in
het grauwe ochtendlicht zijn yurt weer uitstapt en een
rubberlaars verliest in de modder slaat de twijfel alweer
toe: ben ik nu een sterke middelbare vrouw, of gewoon
een ouwe slet?
Zo gaat het verder: de verhaallijn op zichzelf is niet
opzienbarend, de romantische scènes slepen zelfs een
beetje, maar de creativiteit en de zorgvuldigheid van
cast en crew resulteren in een al met al heerlijke film.
Bridget blijft Bridget, maar het leven verrast haar ook.

Zonlicht

Spil van het acteursensemble is uiteraard Zellwegger,
over wier uiterlijk de afgelopen jaren zoveel publicitaire
bagger is uitgestort dat ze er kopschuw van werd en
de rol van filmster inmiddels met zichtbaar ongemak
vervult. Tijdens de promotie van de film leek ze permanent in veel te fel zonlicht te kijken, met toegeknepen
ogen en een onbeweeglijk voorhoofd. Maar als Bridget
is Zellwegger ongeremd: haar fysieke transformatie
(minder kilo’s erbij dit keer, maar wel een kromme rug
en een schonkig loopje), haar ‘posh’ Britse accent, haar
timing en onverschrokken stunts zijn allemaal van
grote klasse. In haar rol is ze de ijdelheid voorbij – zelfs
haar gezicht is beweeglijk, van jeugdig stralend tot
middelbaar verfrommeld.
Ach Renée. Laat je toch niets meer wijsmaken. Op
naar “Bridget Jones: The Menopause.”
Bridget Jones’s Baby 111231

GROOT-BRITTAN

NIË, 2016 | REGIE SHARON MAGUIRE |123 MINUTEN I
MET RENÉE ZELLWEGER, COLIN FIRTH, PATRICK
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Leyla Bouzid over As I Open My Eyes

‘TUNESIË STAAT AAN HET BEGIN VAN EEN
Een jonge Tunesische vrouw kiest voor een leven in de kunsten in
As I Open My Eyes, dat vol zit met indierock. Regisseur Leyla
Bouzid: ‘Al het extremisme krijgt zoveel aandacht dat het haast
lijkt alsof er niks anders is. Ik wil juist het andere leven in Tunis
DOOR BERI SHALMASHI
laten zien.’
As I Open My Eyes speelt zich af in Tunis in de broeierige zomer van 2010, vlak voor de Jasmijnrevolutie. Farah
(nieuwkomer Baya Medhaffar) droomt van een carrière
als zangeres in een rockband, maar haar moeder (zangeres Ghalia Ben Ali) verwacht dat ze met haar mooie
cijferlijst voor geneeskunde kiest.
Debuterend regisseur Leyla Bouzid kijkt naar haar
geboorteland met een moderne blik. “De middenklasse in Tunesië is zeer groot, anders dan in bijvoorbeeld

weg te vinden. Mijn ouders vonden dat prima, dat is anders dan bij Farah. Maar de rest van mijn familie was
nogal verrast, ik had ook een mooie cijferlijst en dan
wordt er van je verwacht dat je geneeskunde gaat studeren. Terwijl iedereen mijn liefde voor film en literatuur kende.”
Is er voldoende belangstelling in Tunesië voor de eigen

Marokko. De manier van leven van mijn hoofdpersoon is films? “In de jaren zestig waren er 160 bioscopen, nu
niet anders dan die van andere meisjes in de grote stad.” zijn er maar vijftien. Er bestaat helaas niet zoiets als de
nationale Tunesische Cinema. Maar er leeft een gevoel
Maar een leven in de kunsten is niet vanzelfsprekend
dat we aan het begin staan van iets nieuws, een ‘New
voor Tunesische vrouwen. Had Bouzids eigen omgeving
Wave’. We hebben echt het gevoel dat er iets staat te geook moeite met haar keuze voor film? “Integendeel,
beuren. Sinds de revolutie zijn er veel documentaires
mijn vader is zelf regisseur. Al heeft hij me nooit aangegemaakt en nu bestormen ook de eerste speelfilms van
moedigd hetzelfde te doen, hij liet me mijn gang gaan. Ik een nieuwe generatie de bühnes op de internationale
ben bewust in Frankrijk gaan studeren om mijn eigen
festivals.”
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Niet te stuiten levenslust
De Jasmijnrevolutie kun je al bijna ruiken
in de turbulente coming-of-age van een
rebelse jonge muzikante, die in de zomer
van 2010 naar haar vrijheid snakt.
Moeders! Je zou ze langdurig op vakantie
willen sturen zodra hun puberdochters hun
vleugels beginnen uit te slaan, om ze bij terugkeer verbaasd maar opgelucht te laten
vaststellen dat het kuiken best aardig op haar
pootjes terecht is gekomen. De conflicten die
de Tunesische Farah met haar moeder Hayet
heeft, zijn van alle tijden en alle windstreken: kind moet je zó over straat, waar hing je
gisternacht in godsnaam uit, denk toch aan
je toekomst. Hoe moeder over die toekomst
denkt, wordt duidelijk als Farah leest dat ze
is toegelaten tot de medische faculteit, zonder dat zij zich daar ooit voor heeft ingeschreven. Wat Farah zelf wil? Doorbreken
met haar bandje, dat met een punk-attitude
en maatschappijkritische teksten nét een
plekje in de schijnwerpers heeft veroverd. En
ook: de liefde leren kennen.
Een vader is er trouwens ook, maar
meestal niet in de buurt. Hij werkt in dienst
van de door de staat gerunde fosfaatmijnen
in het ver van Tunis gelegen Gafsa. Een plek
met betekenis, want terugkijkend kun je
stellen dat de maandenlange stakingen die
daar in 2008 plaatsvonden, de prelude
vormden voor de Jasmijnrevolutie. Die moet
in As I Open My Eyes nog losbarsten: we
schrijven zomer 2010.

N NEW WAVE’
Wat betekent dat voor jouw film? “Het nationale publiek vindt zijn weg terug naar de zalen, tegelijkertijd
zijn er nog veel te weinig bioscopen. Maar de honger is
er wel. Daarom hebben wij door het hele land op allerlei
plekken de mogelijkheid gecreëerd om de film te komen
bekijken. As I Open My Eyes is op de eerste dag al negenduizend keer bezocht, dat is ontzettend veel voor Tunesië, en de reacties waren verrassend positief, zelfs op
social media.”
Farah creëert in de film steeds meer vrijheid voor zichzelf.
Is dat een wens van jou voor jonge meisjes in Tunesië?

“Er is een scène waarin een agent Farah en haar vrienden
aanspreekt op hun privilege. Het is niet dat ze rijker zijn
dan hij, maar wel vrijer dan hij. Dat is het verschil tussen
stad en platteland, niet de tegenstelling tussen arm en
rijk. De meisjes in Tunis leven al zoals Farah, alleen dat

De niet te stuiten levenslust van de achttienjarige Farah wordt zo vanzelf een beetje
symbolisch voor de stemming van een hele
bevolking, die op zekere dag besluit haar
toekomst in eigen handen te nemen. Dat is
niet de enige manier waarop Leyla Bouzid in
haar krachtige en urgente debuut het kleine
verhaal met het grotere verbindt – misschien
wel omdat het in een controlerende samenleving praktisch onmogelijk is die twee van
elkaar gescheiden te houden. Naarmate
moeder Hayet vaker voor de lens komt,
wordt duidelijk dat haar beschermende houding vooral een poging is om haar dochter te
behoeden voor ernstiger vormen van repressie. Ook binnen de band wordt zelfcensuur
een issue. Want wil je voor een liedje echt
een politieverhoor riskeren? En dan komt
Farah erachter dat de staat nog veel dieper in
privézaken doordringt dan ze zich ooit had
kunnen voorstellen. Hoe het op zijn pik getrapte regime haar uiteindelijk op haar nummer zet, is misselijkmakend genoeg om de
straat voor op te gaan – als je maar jong en
onbezonnen, of simpelweg dapper genoeg
bent om de angst geen vat op je te laten krijgen.
SASJA KOETSIER

As I Open My Eyes
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FRANKRIJK/TUNESIË/BELGIË,

2015 | REGIE LEYLA BOUZID | 102 MINUTEN | MET BAYA
MEDHAFFAR, GHALIA BENALI, MONTASSAR AYARI |
DISTRIBUTIE MOOOV | TE ZIEN VANAF 13 OKTOBER 

zie je nog te weinig terug in films. Zij hebben geen spiegel
om zichzelf in terug te zien. Al het extremisme krijgt zoveel aandacht dat het haast lijkt alsof er niks anders is. Ik
wil juist het andere leven laten zien.”

erg ons best gedaan om met onervaren acteurs een naturel spel neer te zetten om de scènes leven in te blazen.
Ik heb erg op de details gelet, ook bij de figuranten, en de
muziek speelde een zeer belangrijke rol.”

Is het vervelend om daar altijd naar gevraagd te worden,
de misschien zelfs onbedoelde politieke context van je
verhaal? “Het is geen politieke film, maar ik begrijp wel

De film zit vol indierock die past in het straatje van populaire Arabische bands als het Libanese Mashrou’ Leyla.
Is de muziek uit de film een eigen leven gaan leiden? “Ja,

dat het onontkoombaar is. Misschien dat het er bij een
volgende film wat afslijt. Het publiek is nu erg nieuwsgierig, door alles wat er gebeurt in Tunesië.”
Voel je je verplicht om je geboorteland op een bepaalde
manier te presenteren in je werk? “Nee, maar er is wel

een grote noodzaak om Afrika en de Arabische Wereld
zichtbaarder te maken in Europa. De gemiddelde burger
bestaat haast niet op beeld. Daarom gaat het bij gesprekken over mijn werk vaak over de politieke context,
en te weinig over de film zelf.”
Wat moeten kijkers weten over de film zelf? “We hebben

er is een gelijknamig album uitgebracht dat op alle platforms te vinden is. In Egypte en Libanon bestaat een
grote scene rondom deze stijl, maar voor bands als Joujma is het in Tunesië wat eenzaam. Ik hou heel erg van de
melancholische rock zoals zij die maken.”
Je studeerde in Frankrijk. Waar voel jij je thuis als regisseur? “Ik zie mijzelf best een Franse film maken, maar ik

voel me in eerste instantie een Arabische en Afrikaanse
filmmaker en met die makers voel ik ook de sterkste
band. Onze stem is harder nodig. Ik hoop dat ik me mag
rekenen tot die New Wave waar ik het over had en dat
die tot in de zalen van Europa reikt.”
5
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Het Nederlands Film Festival kent dit jaar een groot aantal speelfilm
premières, die hoewel ze pas volgend jaar kans maken op een van de
Gouden Kalveren, wel al de grote publiekstrekkers van dit najaar zullen
zijn. Veel boekverfilmingen en kostuumdrama's, de Nederlandse film

Speelfilmpremières op het NFF

DE BOEKVERFILMING IS WEER
Mede-scenarist en regisseur Menno Meyes
schreef, als succesvolle Nederlander in Hollywood, de scripts voor Spielberg-producties als The Color Purple en Indiana Jones and
the Last Crusade. Iemand met zo’n staat van
dienst heeft het ‘show, don’t tell’ toch met de
paplepel ingegoten gekregen?
In technisch opzicht is Meyjes een degelijke regisseur. De in één shot gedraaid opname van het laatste familiediner van de Silversteins zou niet misstaan in een gelikt
Hollywooddrama. Zijn acteursregie schiet
echter tekort. Terwijl oudgedienden Hans
Croiset en Kitty Corbois mogen theateren als
in een oorlogsverwerkingsdrama van Frans
Weisz, schmiert Daan Schuurmans er op los
als een antisemitische schurk uit Baantjer.
Monic Hendricx en filmechtgenoot Fedja van
Huêt lijken in een andere film te spelen en
houden hun spel juist redelijk ingehouden.
Tot overmaat van ramp is de film van begin
tot eind overgoten met een muzikale drab die
de kijkers emotioneel probeert te sturen:
fantasiedodende pasta.
DE HELD

De held

Schieten of
niet schieten,
dat is de vraag
Hollandse boekverfilming en Hollywood
uitlegdrama gaan een ongelukkig huwelijk aan, in Menno Meyes’ bewerking van
Jessica Durlachers literaire thriller, die
werd geselecteerd als openingsfilm van
het Nederlands Film Festival.
Na het overlijden van haar vader, schrijver en
socioloog Gerhard Durlacher, vond Jessica
Durlacher een geladen pistool. Het wapen
zat onder het bureau geplakt waaraan de
man zijn werkzame leven had doorbracht.
Het pijnlijke besef dat haar vader na het
overleven van Auschwitz constant op scherp
had gestaan verwerkte zij in 2012 in haar roman De held, waarin een cruciale rol is weggelegd voor precies zo’n pistool. Zo cruciaal
zelfs dat het wapen op de cover van het boek
belandde, terwijl Monic Hendrickx op de
(enigszins misleidende) filmposter is afgebeeld met een Luger in haar hand. Geheel
conform de oude wet van Tsjechov wordt het
wapen uiteindelijk afgevuurd. Maar die knal
wordt afgezet tegen een verhaallijn waarin
dat schot juist niet wordt gelost. En daar
draait het om in De held: schieten of niet
schieten, weerstand bieden of niets doen.
Jessica Durlacher, die de oorlog vooral kende

‘van horen zwijgen’ roert daarmee een vraag
aan die talloze nazaten van holocaustslachtoffers zich moeten hebben gesteld: hadden
wij ons ook laten afvoeren, of hadden wij ons
verzet? Waren wij slachtoffers geweest of
helden?
Voor hoofdpersoon Sara Silverstein (Hendrickx) wordt de vraag actueel wanneer zij,
na jaren in Amerika te hebben gewoond, terugkeert naar Nederland. “Heimwee”, zo
licht ze toe in de voice-over. Na een fotogeniek roeitochtje wordt ze in het boothuis
aangerand door een man met een helm, die
overduidelijk iets lijkt te weten over de
joodse achtergrond van zijn slachtoffer. Er
gebeurt nog heel veel meer – de film bevat
meer nevenplots dan de tienerromans van
Carry Slee – maar beslissend is de overval
door gemaskerde mannen die Sara en haar
gezin terroriseren in hun eigen huis. Na de
aanranding klampt ze zich nog vast aan de
gedachte dat iets niet gebeurd is als je het
maar niet uitspreekt. Na deze specifiek op
haar gerichte aanval kan ze haar hoofd niet
meer in het zand steken. Die conclusie trekt
haar zoon Mich (Thijs Boermans) al veel eerder: de in Amerika geboren jongeman stelt
zich strijdbaar op en gaat in dienst bij het
Amerikaanse Korps Mariniers.
Helaas lijdt het mede door Durlacher geschreven scenario onder alle euvels van de
Hollandse boekverfilming: te letterlijk, te
uitleggerig, te schematisch. Alsof je een samenvatting van het boek krijgt waarin de
belangrijkste passages in kapitalen zijn gezet
en vervolgens met gele en roze markers zijn
aangelicht. Durlachers boek is geschreven
als een innerlijke monoloog van de hoofdpersoon en resten van die opzet horen we terug in de compleet overbodige voice-over.

FRITZ DE JONG

De held
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NEDERLAND 2016 | REGIE MENNO MEYJES |

116 MINUTEN | MET MONIC HENDRICKX, DAAN SCHUUR
MANS THIJS BOERMANS | TE ZIEN VANAF 29 SEPTEM
BER 

Riphagen

Zeven gulden
vijftig per ziel
Pieter Kuijpers zwaait af als regisseur
met een oorlogsthriller die prachtig oogt
maar te weinig zicht biedt op de duistere
drijfveren van de hoofdpersoon: jodenverrader Dries Riphagen.
Heel wat getormenteerde zielen en gevaarlijke gekken volgde Pieter Kuijpers in zijn
films. Dat begon met Tygo Gernandts ontremde sociopaat in Van God los en bereikte
een hoogtepunt in TBS, waarin Theo Maassen met alle remmen los een gewelddadige
crimineel werd. Kuijpers durfde het aan om
een heel eind met Maassen af te dalen in de
belevingswereld van een volkomen verknipt
individu. Die durf ontbreekt helaas in het op
ware gebeurtenissen gebaseerde Riphagen –
de laatste film die Kuijpers zal regisseren,
omdat hij zich volledig op filmproductie wil
toeleggen. In plaats van dicht op de huid te
gaan zitten van crimineel, bokser en collaborateur Dries Riphagen schept Kuijpers een
(voor de kijker) comfortabele afstand, door
de introductie van het fictieve personage Jan

van Liempd (Kay Greidanus). Vanuit het
perspectief van deze jonge politieman die
banden onderhoudt met het verzet, kijken
we naar Riphagen. Omdat je door de ogen
van een onverschrokken held kijkt, zie je in
de slechterik weinig meer dan een een
dimensionale schurk. Heel af en toe laat
Kuijpers een glimp zien van de diepten van
Riphagens immoraliteit. Hoe hij het vertrouwen wint van een aantal joodse families,
wier bezittingen hij belooft te bewaren en die
hij een veilig vertrek uit Nederland belooft.
Voordat hij bij de Duitsers zijn ‘kopgeld’ opeist – “zeven gulden vijftig per jood” – laat
hij zich fotograferen met de families die hij
gaat verraden, amicaal en opgewekt poserend. Die kiekjes roepen meer afschuw op
dan de titelrol van Jeroen van Koningsbrugge, die ondanks zijn zichtbare inzet en
betrokkenheid toch enigszins blijft steken in
een Amsterdams penosetypetje. Waar in
eerdere films Kuijpers’ stilistische beheersing spannend botste met de gekte die Gernandt en Maassen wisten op te roepen, creëren al die zorgvuldig (en fraai) gekadreerde
beelden van Holland in bezettingstijd juist
extra afstand tussen de kijker en Riphagen.
Door de ogen van Van Liempd zien we ook
hoe de Nederlandse inlichtingendiensten na
de nederlaag van de Duitsers verlamd worden door interne ideologische twisten. Beroepsintrigant Riphagen speelt de verschillende kemphanen handig tegen elkaar uit en
krijgt de voorloper van de AIVD zelfs zo ver
dat ze hem het land uitsmokkelen. Om vervolgens tot zijn dood in 1973 als vrij man
rond te lopen. Het is een verontrustende geschiedenis die helaas geen verontrustende
film heeft opgeleverd.
FRITZ DE JONG

Riphagen
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NEDERLAND, 2016 | REGIE PIETER

KUIJPERS | 130 MINUTEN | MET JEROEN VAN KONINGS
BRUGGE, KAY GREIDANUS, LISA ZWEERMAN | TE ZIEN
VANAF 22 SEPTEMBER 
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kan nu eenmaal niet zonder. Paula van der Oests Tonio draait niet op het
NFF, de film werd ingezonden voor de Oscars en moet daarom wel al voor
1 oktober een release krijgen, maar beleeft zijn officiële première een
paar weken later op het Parool Film Festival in Amsterdam.

HELEMAAL TERUG
Alberta

Hiken met
een Albert
Heijntasje
Na de ongemakkelijke vader-dochterrelatie in Meet Me in Venice maakten Eddy
Terstall en Erik Wünsch opnieuw een film
over een familieman met gebreken.
Alberta gaat over een man met een midlifecrisis die zijn leven wil ontvluchten.
TONIO

Tonio

Wie schrijft,
neemt de tijd
in eigen hand
Het boek werd een bestseller, dus is er nu
de film. Dat mechanisme moet nodig
weer eens worden bevraagd. Los daarvan
is Tonio een integere film die je op momenten in het hart weet te raken.
Drie jaar geleden kondigde A.F.Th. van der
Heijdens uitgeverij De Bezige Bij aan dat de
rechten voor de verfilming van diens ‘requiemroman’ Tonio waren aangekocht door NL
Film. Niet verrassend: bestsellers zijn voor
filmproducenten een gewild goed. Maar
wanneer je in aanmerking neemt dat op de
Nederlandse bestsellerlijsten vaak behoorlijk autobiografisch geïnspireerde literatuur
prijkt – Komt een vrouw bij de dokter, Dors
vloer vol confetti, Knielen op een bed violen,
en nu dus Tonio – roept het ook vragen op.
Wat moet een regisseur met andermans verhaal? Waar is de urgentie? Wat zegt dit over
de Nederlandse film?
Ondanks deze reserve is Tonio, de in literatuur gegoten rouw om een zoon die in 2010
na een verkeersongeluk overleed, door Paula
van der Oest bewerkt tot een film die op
zichzelf staat, terwijl hij tegelijk de indruk
wekt dicht bij het verhaal van zijn hoofdper-

sonen, Adri van der Heijden en Mirjam Rotenstreich, te blijven.
In het portret van hun relatie laat de film
iets zien wat maar zelden het witte doek bereikt: een aandoenlijke wederzijdse afhankelijkheid, die hen in hun ontredderde staat
bijeenhoudt maar soms ook bijna dreigt te
verpletteren. Na het nieuws over het ongeluk
is Mirjam (Rifka Lodeizen) als de dood om
alleen te zijn, zodat Adri (Pierre Bokma) bij
de open deur van het ziekenhuistoilet de
wacht moet houden, als een vader voor zijn
peuter. Het is Mirjams beurt om zich van
haar – ook fysiek – sterkste kant te laten
zien, als ze in de nacht na de begrafenis, te
midden van de gehele voorraad aan sterke
drank, Adri op de keukenvloer aantreft. Hard
bezig om dan nu ook maar zichzelf het graf in
te drinken.
Sober en terughoudend verbeeldt Tonio
de doffe leegte waarin de rouwende ouders
achterblijven. Vervolgens levert Adri’s zoektocht naar een verhaal precies genoeg plot
om de film in beweging te houden. Schrijven
wordt zijn vorm van rouwen. Het schept de
mogelijkheid om voor even te ontsnappen
aan het verschrikkelijke nu, en aan de dwingende chronologie die maakt dat iemand er
het ene moment nog is en het volgende
ogenblik, en alle daarna, niet meer. Wie
schrijft, neemt de tijd in eigen hand. Op de
momenten dat dat gebeurt, raakt Tonio je in
het hart.
SASJA KOETSIER

Tonio

Voor de roadmovie Meet Me in Venice trokken Eddy Terstall en zijn nieuwe creatieve
partner Erik Wünsch per trein door Europa.
Samen schreven en verfilmden ze een scenario over een vader die na 28 jaar afwezigheid
zijn dochter weer ontmoet. Gedurende een
week proberen deze twee vreemden elkaar te
leren kennen, terwijl het Europese landschap
in sneltreinvaart aan hen voorbij raast.
Terstalls en Wünsch’ nieuwe film Alberta
is in wezen niet heel verschillend van zijn
voorganger. Ook hier gaan twee bijna-onbekenden naar het buitenland op zoek naar een
nieuw leven. Een hutje in de natuur van Alberta, Canada, is de bestemming van Freek
(Daniël Boissevain), een negenenveertigjarige reclameman en vader met een stevige
midlifecrisis. Tegen zijn vrouw zegt hij dat
hij even alleen moet zijn en dat hij voor zijn
verjaardag terug is, maar het is niet zonder
reden dat hij of all places naar Alberta vertrekt. Dat plaatsje draagt dezelfde naam als
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het knappe, jonge meisje met wie hij er naartoe reist.
Net zoals in Meet Me in Venice, waarin een
dochter een videodagboek opneemt over de
ontmoeting met haar vader, kent Alberta een
anekdotische verhaalstructuur. Freek lucht
zijn hart bij twee sympathieke ‘Mounties’
over de romantische escapades met Alberta
(Jamie Grant). De een-twee-drietjes tussen
Freek en de Canadese agenten, die hem
steeds onderbreken als het verhaal wat te
onwaarschijnlijk dreigt te worden, geven het
scenario van Alberta de nodige humor en relativering. Sowieso is het geinig om te zien
hoe een Nederlander het uithoudt in het afgelegen Canada: hiken door de natuur gebeurt ook gewoon met een plastic Albert
Heijntasje.
Alberta zit vol met dit soort aangename
(visuele) grapjes en details, maar als geheel
wil de film niet echt indruk maken. Het verhaal van Freek voelt (mede door die anekdotische vertelling) te geconstrueerd om er
echt in mee te kunnen gaan. Zeker als het
thuisfront plots in Canada voor de deur
staat, schiet Alberta uit de bocht; op onwaarschijnlijke wijze raken de personages
verstrikt in een schietpartij die doet denken
aan de superieure climax van Schneider vs.
Bax. Terstall en Wünsch zijn een goed filmduo, dat hebben ze met Meet Me in Venice en
met delen van Alberta laten zien. Maar ze
zijn niet de Van Warmerdams, dat maakt dit
overbodige einde ook wel duidelijk.
HUGO EMMERZAEL

Alberta
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Een echte Vermeer

Geschiedvervalsing
Hoe portretteer je een meestervervalser?
De makers van Een echte Vermeer nemen
net als Vermeervervalser Han van
Meegeren een loopje met de waarheid.
“Een echte Vermeer gaat niet over de echte
Han van Meegeren”, schrijft regisseur Rudolf
van den Berg in de persinformatie bij de film
over de schilder die de wereld bedroog met
imitatie-Vermeers. “De kunstvervalser
speelde met de waarheid – onze film doet
dat ook.” Je maakt een film over misschien
wel de grootste kunstvervalser uit de geschiedenis, maar bent niet geïnteresseerd in
de waarheid? Om met de betreurde Ischa
Meijer te spreken: Why? Van den Berg geeft
als reden dat hij en medescenarist Jan Eilander geen zin hadden om het bekende verhaal
over ‘deze klucht’ te herkauwen. Dat verhaal
is dat Van Meegeren uit artistieke miskenning de kunstwereld met zijn vervalsingen
voor schut wilde zetten. Te mager voor een

film, oordelen de makers, die een ander perspectief kiezen, namelijk dat van een ‘tijdloze karakterschets’ van ‘een romantische
schurk’, die de wereld niet alleen in vervalste
schilderijen deed geloven, maar ook in een
vervalste versie van zijn leven.
Verwarrend, want hebben de makers nu
wel of niet een film over Van Meegeren gemaakt?
Van den Berg maakt het nodeloos ingewikkeld, want in grote lijnen volgt Een echte
Vermeer wel degelijk de feiten. Met als kader
de rechtszaak tegen Van Meegeren in 1947
tonen flashbacks de voorgeschiedenis. Bejubeld als groot schildertalent in zijn jonge jaren, maar verguisd om zijn conservatieve
schilderopvattingen in de jaren dertig, keert
Van Meegeren zich van de gevestigde kunstwereld af en gaat in Zuid-Frankrijk wonen.
Daar ontwikkelt hij zijn briljante vervalsingsprocedé, wat tot zijn grote triomf leidt
als in 1938 Museum Boymans van Beunin-

gen zijn Vermeervervalsing De Emmäusgangers voor een half miljoen gulden koopt. In
de jaren erna maakt hij nog zes ‘Vermeers’,
waarvan hij er eentje in de oorlog aan nazi-
kopstuk Hermann Göring verkoopt. Het
wordt zijn ondergang, want als na de oorlog
zijn naam opduikt bij de inbeslagname van
Görings kunstschatten wordt hij voor
(kunst)collaboratie gearresteerd. Daarop
staat tien jaar gevangenisstraf, maar omdat
op het vervalsen van kunst maar twee jaar
staat, biecht hij de vervalsingen op. Van
Meegeren meet in de rechtszaak het motief
van wraak op de gevestigde kunstwereld
breed uit, wat hem tot een held van het volk
maakt, dat in de vervalsingen een schelmenstreek ziet. Een slim rookgordijn dat
voorkomt dat de aandacht op zijn collaboratie en Hitlergezindheid vallen.
Van Meegeren als rancuneuze, geldbeluste
opportunist vonden de makers waarschijnlijk een te onsympathiek personage, zodat zij
een verzengende liefdesaffaire verzonnen,
die hem als jong schildersbeest tot halve
waanzin drijft en voor een dilemma stelt:
kiest hij voor de liefde of de kunst? Het is een
geforceerd onzinlijntje, dat Van Meegerens
oplichterij voorstelt als het resultaat van een

EEN ECHTE VERMEER

grootse, meeslepende en kwellende innerlijke strijd. Van Meegeren vervalste schilderijen, Een echte Vermeer de platvloerse geschiedenis.
JOS VAN DER BURG

Een echte Vermeer

11111

NEDERLAND/BELGIË/LUXEM

BURG/KROATIË/FRANKRIJK, 2016 | REGIE RUDOLF VAN
DEN BERG | 105 MINUTEN | MET JEROEN SPITZEN
BERGER, PORGY FRANSSEN, LIZE FERYN | DISTRIBUTIE
CINÉART | TE ZIEN OP HET NEDERLANDS FILM FESTIVAL
EN VANAF 3 NOVEMBER 

Waldstille



DE BOKSER VAN HOLLYWOOD Ook Ben stierf bij de klap
Een ernstig ongeluk. Een kleine gemeenschap. Waldstille van Martijn Maria
Smits zoekt naar de fallout.

Mark Cousins (The Story of Film, I Am
Belfast, Atomic) schrijft maandelijks
voor de Filmkrant over films en beeldassociaties. Deze maand: Kirk Douglas, de
bokser van Hollywood.

Het gouden tijdperk van Hollywood had z’n
machomannen nodig. Met uitzondering van
Warner Bros. hadden de meeste studio’s de neiging om alles te decoreren, kostumeren,
schminken en emotioneel stevig aan te zetten.
Zulke werelden waren verleidelijk, maar hadden
branie en bravoure nodig.
Een van de meest manmoedige mannen uit
Hollywood is Kirk Douglas, die in december zijn
honderdste verjaardag hoopt te vieren. James
Cagney was net zo’n springveer als Douglas,
maar niet zo’n vechtjas. Douglas was de bokser
van Hollywood.
Een van zijn eerste films, Champion (1949),
waarin hij een bokser speelde, zette de toon
voor zijn filmpersona. In Ace in the Hole (1951) is
hij een cynische journalist die de benarde situatie misbruikt van een man die op zoek naar indiaanse kunstschatten in een grot bekneld is
komen te zitten, alleen maar om zelf de voorpagina te halen. Hij lapt alle wetten van fatsoen en
ethiek aan z’n laars om het verhaal te kunnen
brengen. Door Stanley Kubricks Spartacus
(1960), waarin hij een slaaf speelt die in
opstand komt tegen de Romeinen, werd het ons
duidelijk dat hij eigenlijk zelf die man in dat
onderaardse hol was. Keer op keer speelde hij
personages die als ratten in de val zaten, en
alles op alles zetten om zich te verdedigen.
Dat is wat hem uiteindelijk ook zo sympathiek
maakt: hoewel hij na verloop van tijd deel ging
uitmaken van de Hollywood-adel, is er in zijn
beste werk geen herenrecht, geen gevoel van
ergens aanspraak op te mogen maken. Hij vecht
zich elke keer weer van het begin af aan omhoog,

CHAMPION

voor alles wat hij te pakken kan krijgen.
Zijn films waren eerlijk genoeg om de gevolgen van dat meedogenloze overlevingsinstinct
te laten zien. In The Bad and the Beautiful
(1952) is hij een voormalige Hollywood-hotemetoot, die de mensen om hem heen heeft
gebruikt om de top te bereiken. Als het tij keert,
heeft hij echter hun hulp nodig. Komt hij tot
inkeer? Nauwelijks. De attitude is niet geweken.
Hij is nog steeds een bokser.
Vijftien jaar geleden mocht ik een paar dagen
met Douglas doorbrengen. Hij was inmiddels
zachtaardiger geworden. Maar wat me opviel
was zijn scherpe intelligentie – dat is iets wat je
niet kunt spelen. Een dergelijk intellect leidt tot
ongeduld, nog zo’n eigenschap van de bokser.
Hij vroeg me om een nieuwe biografie over
hem te schrijven, wat niet is gebeurd. Maar het
thema zou zijn geweest: lef in Utopia.
MARK COUSINS
@MARKCOUSINSFILM

Hoe leef je verder op een plek waar je geen
toekomst meer hebt maar waarmee je wel
innig verbonden bent?
Waldstille is de naam van het fictieve
plattelandsdorp waar dit noodlotsdrama
zich afspeelt. Die plek is belangrijk want
Martijn Maria Smits heeft zijn tweede lange
film er niet alleen naar vernoemd omdat het
zo’n mooi woord is. Het is de plek waar Ben
en Tinka zijn opgegroeid en waar ze iedereen
kennen. Waar ze inmiddels met hun tweejarige dochter wonen.
Ze hebben elkaar ongetwijfeld gevonden
op precies zo’n carnavalsavond als waarmee
de film begint. Kleine kring. Beperkte keuze.
Misschien is Ben niet haar ideale partner,
denk je als hij na bier en drugs jaloers en
agressief wordt. In de auto vergeeft ze hem
want het is te laat voor een ander leven. Of te
vroeg. Ze kussen. Hij gaat weer rijden. Ongeluk. Als hij eenmaal uit de gevangenis z’n
dochter wil zien, mag dat niet van de
schoonouders, die hem verantwoordelijk
houden voor Tinka’s dood. Net als waarschijnlijk de rest van het dorp. Ergens stierf
Ben ook bij het ongeluk.
Smits legt de lat hoog. Waldstille wil een
film zijn over geesten, over een plek waar het
leven is vertrokken en de tijd is stopgezet,
over de stilte na de storm. Dat betekent dat
de film je mee wil nemen in Bens verdoofde
gevoel en radeloosheid. Het uitgekiende geluidsontwerp is daar essentieel bij. De bron
van leven in een scène, die je meestal herkent
aan het geluid, ligt bijna altijd buiten de plek
waar je naar kijkt. Hoewel de contouren van
het idee helder zijn, en de kijker zich dus ook
verdoofd gaat voelen – een toestand waar je

lichaam zich tegen verzet, in die zin vraagt
Smits nogal wat – prikkelt Bens afzondering
in het middendeel te weinig. Naar het einde
toe verandert dat weer.
Niet alleen door echo’s van titels van films
van de Neue Berliner Schule (Gespenster
(Geesten), Milchwald) herinnert Waldstille
aan de films van Petzold cs. De sterke verbintenis met de plek en het verbreken van die
verbintenis, waardoor het personage als een
dolende geest verder zal moeten, zijn boeiende verwantschappen. Waldstille zoekt alleen net iets te weinig de confrontatie. De
casting against type van Johan Leysen als
Bens zwijgende vader en juist Jappe Claes als
de woedende schoonvader is scherp, maar
de schoonvader had op de achtergrond meer
een dreigende kracht mogen zijn. Het is een
detail misschien, maar daar zit de duivel.
RONALD ROVERS

Waldstille
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Acht regisseurs over hun inkomen

‘VEEL MENSEN DENKEN DAT IK
TONNEN PER JAAR VERDIEN’

Hoe komen Nederlandse filmregisseurs rond? Nemen ze genoe
gen met minder dan modaal, klussen ze bij als commercialregis
seur, of is er wel degelijk een boterham te beleggen met glitter &
glamour? Acht regisseurs lieten ons in hun portemonnee kijken.
Martin Koolhoven: ‘Ik heb mijn hele salaris in mijn komende film
zitten, en ik weet niet hoelang ik het uit ga houden met wat ik nog
DOOR SACHA GERTSIK EN LIANNE DUSSELDORP
op de bank heb.’
ik wel twee keer zoveel voor willen verdienen, maar dat
vind ik eigenlijk ook niet reëel. Dat komt ook omdat
ik weet dat als ik meer geld krijg, dit geld uit hetzelfde
budget moet komen – ik onttrek dan geld aan de film.
Ik ben heel dankbaar dat er in Nederland een Filmfonds is. Maar wat mij wel stoort is dat het woord ‘subsidie’ voor veel mensen een negatieve connotatie heeft
gekregen. Als er bijvoorbeeld door wanbeleid banken
dreigen om te vallen, noemt men het ‘staatssteun’.
Maar als het naar de creatieve sector gaat is het opeens
subsidie, zogezegd iets wat je weggooit. Terwijl: wij
creëren in deze sector cultureel erfgoed. Er is nu een
discussie gaande over wat Nederland is en wie Nederlanders zijn. Als iemand dat definieert vind ik dat de
kunstensector dat doet. Je krijgt er dus heel duidelijk
iets voor terug. Terwijl ik het idee heb dat de financiële
sector een bodemloze put is. Die dankbaarheid die ik
SG
voel, stralen bankiers in mijn beleving niet uit.”
REMY VAN HEUGTEN

Remy van Heugten
Gluckauf

“Veel mensen die de sector niet kennen, denken dat
ik tonnen per jaar verdien. Maar ik heb gewoon een
modaal inkomen. De echte rijkdom is mijn vak. Ik vind
het het meest geweldige vak dat er bestaat. Hoeveel ik
verdien fluctueert heel erg. Gemiddeld is dat denk ik
dertigduizend per jaar. Maar daar zitten natuurlijk ook
uitschieters naar boven tussen, en ook wel naar beneden. Geld is fijn om te hebben, maar ik vind het het
allerbelangrijkste dat ik de films kan maken die ik wil
maken. Soms kies ik er dus voor om voor hetzelfde bedrag langer aan een project te werken, zoals bij Gluck
auf. Financieel was dat een van mijn slechtste jaren,
maar ik werd er wel ontzettend gelukkig van. Daar kan

Sam de Jong
Prins

“Ik kan sinds mijn afstuderen rondkomen van het regisseren. Dat was vier jaar geleden en de eerste twee
jaar deed ik nog wel commercieel werk maar dat is
steeds minder geworden. Hoewel ik dit jaar nog wel een
opdrachtfilm heb gemaakt waardoor ik het einde van
het jaar haal.
Vaak denken mensen buiten de filmwereld dat ik
veel geld heb, maar dat is natuurlijk niet zo. Daar doe
ik dit ook niet voor. Hoewel ik best veel geld zou willen
hebben, maar dat komt hopelijk nog wel.
Ik vind het een bevoorrecht vak en zou absoluut niet
zeggen dat het zwaar is. In de middag kijk ik vaak een
film, en verder schrijf ik veel. Er is wel stress maar vaak
SG
ben ik zelf mijn grootste tiran.” 

SAM DE JONG
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Digna Sinke

me. Ik schrijf wel naast het maken van films. Fijn, maar
de inkomsten die ik daarmee verdien, maken weinig
verschil. Daarnaast maak ik geen commerciële films,
maar arthousefilms. Het budget is dan relatief wat
lager. Ik moet er dan gewoon de volle honderd procent
vertrouwen in hebben dat het goed komt. Films maken
heeft consequenties, maar het gaat erom dat ik kan
LD
doen wat ik wil. Het is mijn droombaan.”

After the Tone, Weemoed & wildernis

“Eigenlijk ben ik de verkeerde persoon om dit aan te
vragen, want ik krijg ook al AOW. Dat is ook een smak
geld die je elke maand gewoon op je rekening krijgt. Dat
geeft mij een krankzinnige luxe, al heb ik me nooit iets
aangetrokken van financiële stabiliteit.
Ik heb nog nooit zoveel verdiend als tegenwoordig.
Ik moet daarbij aantekenen dat ik pas de laatste tien
jaar kan leven van wat ik doe. Heel lang was mijn gemiddelde jaarinkomen veertienduizend gulden. Ik vind
dat ik nu vorstelijk betaald krijg. Al weet ik uit mijn
hoofd niet welk bedrag dat precies is. Veertigduizend
voor de regie van een film, ofzo? Met zo’n film ben ik
dan twee jaar bezig.
Misschien klinkt dat raar, maar ik vind van regisseren dat het eigenlijk maar een rare luxe is om zomaar
je eigen ding te kunnen doen. Wil je het recht hebben
om belastingcenten te onttrekken aan de Nederlandse samenleving om daar zomaar je eigen ding mee te
doen, dan moet je wel verdomde goed zijn. Met een
zekere regelmaat twijfel ik over wat ik aan het doen
ben. Dat is nu wel minder geworden. Dat heeft vooral
te maken met dat ik vind dat je echt goed moet zijn om
die belastingcenten te mogen verspillen. Je kunt er ook
een ander verhaal over vertellen als je bedenkt dat je als
regisseur ook weer voor werkgelegenheid voor anderen
zorgt. Maar ik vind het toch best wel een verantwoorSG
delijkheid.”

Marleen Gorris

Antonia, Mrs. Dalloway

PAULA VAN DER OEST

Paula van der Oest
Tonio, Lucia de B.

“Het idee dat filmmakers een luizenleventje zouden
hebben, onderschrijf ik niet. Ik ken alleen mensen die
keihard werken en lange uren maken, omdat er geen
garantie is dat er straks weer werk zal zijn. Er zijn wel
steeds meer onafhankelijke initiatieven maar de
subsidie is ook drastisch minder geworden. Ik kom wel
rond en heb al best wel lang een stabiel inkomen. Ik
maak niet alleen films, maar schrijf ook voor andere
mensen. Daarmee red ik het nu wel, maar het is altijd
onzeker. Je weet namelijk niet hoe dat over vijf jaar zal
LD
zijn.” 

“In de jaren tachtig en negentig, toen ik mijn eerste films
in Nederland maakte, waarvoor ik ook de scenario’s
schreef, leefde ik van het salaris voor script en regie,
van tijd tot tijd aangevuld met een WW-uitkering. Dat
veranderde in 1996, toen ik de Oscar voor Beste Buitenlandse Film won. Vanaf dat jaar heb ik veel aanbiedingen
uit het buitenland gekregen voor het maken van films.
Een aantal daarvan is gerealiseerd en daarvoor heb ik een
goed salaris ontvangen, waar ik prima van heb kunnen
leven. Ik heb in het buitenland soms ook verdiend aan
projecten waaraan ik als regisseur verbonden was, die
uiteindelijk niet van de grond zijn gekomen. Zoals bij
vrijwel elke regisseur is de lijst niet-gemaakte films langer dan de lijst gerealiseerde. Als Nederlandse filmmaker
heb ik het geluk gehad dat ik in het buitenland aan de
slag kon, waardoor ik altijd in staat ben geweest zonder
SG
financiële zorgen te leven.”

Sacha Polak
Zurich, Hemel

DIGNA SINKE

“In mijn omgeving vinden mensen het leuk dat ik iets
creatiefs doe, maar ze vragen ook of je ervan kan rondkomen. Dat ligt vooral aan de manier waarop je wilt leven. Ik ben in 2006 afgestudeerd en woonde toen soms
antikraak. De kosten waren laag, maar het waren alleen
mijn eigen kosten. Nu ik twee kinderen heb, voel ik me
dan ook veel kwetsbaarder. Ik kan prima rondkomen,
maar het zorgt af en toe wel voor stress. Dat was vooral
afgelopen jaar het geval, toen mijn film afgewezen werd
en ik zelf besloot om ook met een andere film niet door
te gaan. Ik heb toen wel twee jaar lang energie en tijd in
de pre-productie gestopt, maar ik geloofde er uiteindelijk toch niet in. Het was een risico, maar ik wil ook niet
alleen voor het geld werken. Na het afgelopen jaar heb
ik er wel eens over getwijfeld om ook commercials te
gaan maken, maar dat past voor mijn gevoel minder bij

SACHA POLAK
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scenaristen werken.
Het is niet dat ik nou zo verschrikkelijk weinig verdien. Ik vind wel dat anderen soms verschrikkelijk veel
verdienen. Bepaalde acteurs krijgen meer dan vijftienhonderd euro per dag. Dat wordt van belastinggeld
betaald. Dat is zorgwekkender dan dat regisseurs te
weinig krijgen. Al heeft dat misschien ook te maken
met jaloezie.
Zijn die mensen wel zo toegewijd aan de film, denk
ik soms, of zijn ze alleen maar bezig geld te verdienen?
En als je arthousefilms maakt waar maar een paar
duizend mensen op afkomen, rijst ook de vraag of het
gerechtvaardigd is om daar zoveel belastinggeld aan uit
te geven.
Goed verdienen aan iets wat van belastinggeld betaald wordt, vind ik krom. Al heb je in de bouw ook allemaal mensen die dik verdienen aan subsidies. Maar film
SG
is nog steeds een vorm van kunst, dus...”

Martin Koolhoven
Brimstone, Oorlogswinter

MARTIJN MARIA SMITS

Martijn Maria Smits
Waldstille, C’est déjà l’été

“Voor een speelfilm heb ik nu vijfenveertigduizend
euro gekregen. Als je geluk hebt, dan mag je één keer
in de drie jaar een film maken, dus ik verdien ongeveer
vijftienduizend per jaar. Dan moet het je dus wel lukken
om elke drie jaar een film bij elkaar te boksen bij het
Filmfonds. De enige manier om financieel te overleven
is dat ik zelf schrijf, regisseer en monteer. Als dat niet
zo was, zou ik er waarschijnlijk sneller voor kiezen met

Filmen voor
minimumloon
“Je belt net te vroeg”, zegt Juliette Jansen,
secretaris van het Dutch Director’s Guild, de
club die vecht voor de belangen van regisseurs. Er komt goed nieuws aan, zegt ze,
maar voor wat dat goede nieuws precies behelst, zijn we dus net te vroeg. Meer dan dat
een betere honorering voor regisseurs in
aantocht is (“zit in het vat”) en dat dit jaar
“flinke stappen” gezet gaan worden, kan ze
er nu niet over zeggen. De reden kunnen we
raden, want het Filmfonds en de omroepen
schijnen volgens insiders de inkomenspositie van filmmakers eindelijk serieus te nemen en over oplossingen (meer geld) na te
denken. Het is duidelijk dat Jansen het
broedproces, dat naar verwachting binnenkort tot resultaten leidt, niet wil verstoren.

“Het verschilt hoeveel ik verdien. Ik begon met lowbudgetfilms, maar ik maakte wel véél films. Ik deed ook
veel andere dingen ernaast. Aanvankelijk ook videoclips, maar daar ben ik snel mee opgehouden, en veel
commercials. De laatste jaren deed ik minder films,
maar wel grotere, waar ik dus meer salaris voor kreeg.
Ik heb van mijn laatste vier films ook winstdeling gehad, omdat ze succesvol waren. Bij Oorlogswinter was
dat genoeg om een paar jaar van te leven.
Ik kom dus prima rond, hoewel ik me een beetje
zorgen maak over de komende periode. Ik heb mijn
hele salaris in mijn komende film zitten, en ik weet niet
hoelang ik het uit ga houden met wat ik nog op de bank
SG
heb.”

Of regisseurs binnenkort met geld kunnen
gaan smijten, moeten we dus nog even afwachten. Dat er iets moet gebeuren is duidelijk, want Jansen noemt een intern onderzoek van het Dutch Director’s Guild, waaruit
blijkt dat documentairemakers ongeveer
20.000 euro bruto per jaar verdienen. Dat is
net boven het minimumloon van ruim
18.000 euro.
Dat lage inkomen klinkt vreemd bij een
beroepsgroep die een dagprijs van 400 euro
mag rekenen. “Dat lijkt redelijk, maar is een
lumpsum voor de hele productieperiode”,
zegt Jansen. In gewonemensentaal wil dat
zeggen dat regisseurs voor de ontwikkelingstijd van filmprojecten niet worden betaald. Het verklaart dat velen van hen een
minimuminkomen hebben, want het maken
van een film neemt al snel twee jaar in beslag. Wie voor het geld in de filmwereld gaat
werken, kan beter cameraman of editor
worden. Ook zij hanteren dagprijzen, maar
zijn veel minder voorbereidingstijd kwijt
aan films. Zij verdienen gemiddeld dan ook

MARTIN KOOLHOVEN

meer dan regisseurs, ook omdat ze vaker aan
meerdere projecten tegelijk werken.
Jansen vindt het om twee redenen hoog
tijd dat regisseurs beter betaald worden.
“Filmmakers horen een fatsoenlijk honorarium te krijgen. Het is ook bevorderlijk voor
de kwaliteit van hun films als ze er in alle
rust en vrijheid aan kunnen werken.” Er
speelt nog iets. Het regiehonorarium maakt
ruwweg 80 à 90 procent uit van het inkomen van regisseurs. De rest komt van nevenactiviteiten, zoals lesgeven, en uit auteursrechtelijke vergoedingen. Omroepen en
tv-zenders die films uitzenden, betalen
daarvoor geld aan de VEVAM, de organisatie
die voor regisseurs het geld van de auteursrechten int. Klinkt simpel, maar in de praktijk moesten slepende rechtszaken de ‘kabelaars’ tot betaling dwingen. En nog steeds
zijn auteursrechten een bron van conflicten
in de snelveranderende audiovisuele sector.
Het gaat niet alleen meer om vergoedingen
voor filmvertoningen op tv, maar ook voor
de vertoningen via andere media, zoals Vi-

deo on Demand (VoD), het streamen van
films, waarmee de filmbranche hoopt het
verdwijnen van de dvd financieel een beetje
te compenseren. De vergoedingen hiervoor
leidden ook tot conflicten tussen filmmakers
en VoD-distributeurs, die men nu met arbitrage hoopt op te lossen.
Rond auteursrechten woedt een loopgravenoorlog waarin filmmakers voor elke meter voortgang hard moeten vechten. Sommige zaken veranderen nooit. Dat wist lang
geleden de in 2004 overleden regisseur en
VEVAM-oprichter Wim Verstappen ook al:
“De aanspraken van auteurs op een vergoeding bij kabeldoorgifte of thuiskopiëring zijn
niet van God gegeven. Er moet voor gevochten worden, gesoebat, gepraat. Ook over de
verdeling van de opbrengsten uit die vergoeding tussen de diverse rechthebbenden staat
niets in de Bijbel. Dat is een kwestie van ruziemaken en het dan eens worden.”
Kortom: wordt vervolgd.
JOS VAN DER BURG
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De 16de Filmbonzen Top 20

BOBO’S EN BEELDBEPALERS
Wie hebben het voor het zeggen in de Nederlandse filmwereld?
Wie verdelen het geld? En wie krijgen het geld? De Filmbonzen
Top 20, tot stand gekomen in samenwerking met Het Parool,
rangschikt de sterren vóór en de makers en bobo’s achter de
DOOR JAN PIETER EKKER EN DANA LINSSEN
camera.
1o1 Doreen Boonekamp !6

Directeur Nederlands Filmfonds
De ‘cash rebate’ is het belangrijkste wapenfeit van het Filmfonds in de afgelopen periode: producenten die in Nederland geld aan
een film besteden krijgen een deel van hun
investering terug. Afgelopen zomer presenteerde het Filmfonds de eerste cijfers: de
maatregel zorgde al voor 139,2 miljoen euro
aan uitgaven in Nederland, becijferde een
onafhankelijk onderzoeksbureau. Nederland
werd aantrekkelijk voor grote internationale
speelfilmproducties, zoals Christopher
Nolans Dunkirk en The Hitman’s Bodyguard,
een actiethriller met Samuel L. Jackson.
Boonekamp benadrukt dat bij al deze internationale films ook Nederlandse crew en
cast wordt ingezet: “Zo heeft de stimulering
ook een duurzaam effect. En worden we een
sterker filmland.” Dat Elle van Paul Verhoeven en The Red Turtle van Oscarwinnaar Michael Dudok de Wit op het afgelopen festival
van Cannes niet als Nederlandse producties
golden, deert de geboren strateeg niet. “We
kunnen er trots op zijn dat Nederlandse makers internationaal zo hoog staan aangeschreven dat ze door buitenlandse producenten worden gevraagd internationale films
te maken. Dat straalt ook op Nederland af.”
Mocht de rasdiplomaat ooit de Pijnackerstraat willen verlaten, dan wacht Den Haag.

2m4 Lauge Nielsen !6

Directeur Pathé Nederland
De Deen Lauge Nielsen zwaait al twintig jaar
de scepter bij Pathé, met afstand de grootste
bioscoopexploitant van Nederland, en is de
drijvende kracht in de transformatie van
bioscopen naar ‘multifunctionele entertainmentcentra’. Maar de concurrentie neemt
toe. Zo nam het Britse concern Vue bioscoopbedrijf JT over, waarmee het in één
klap eigenaar werd van 21 Nederlandse
bioscopen. Maar vooralsnog kun je het wel
vergeten als je film niet door Pathé wordt
vertoond. Aldus zijn de meeste kleine
Nederlandse arthouseproducties gedoemd,
want de rekenmeesters van Pathé kijken alleen maar naar de winstverwachting. Soms
zitten ze er wel eens naast; The Red Turtle

werd aanvankelijk uit de multiplexen geweerd, omdat de Pathé-programmeurs het
sprookje “wel een beetje grauw” vonden
voor een Ghibli-film.

3o3 Sandra den Hamer 8

Directeur Eye Filmmuseum
Die brug naar Noord is er nog niet, maar de
pontjes naar Noord barsten dagelijks uit hun
voegen en een flink deel van de passagiers
slaat linksaf naar EYE, dat met een publieksvriendelijke programmering en alom bejubelde tentoonstellingen waarin de Nederlandse filmcultuur wordt belicht, zoals
afgelopen zomer met Robby Müller – Meester
van het licht (positief besproken tot in The
New York Times) zijn publiek weet vast te
houden. Den Hamer is via Eye International
en nieuwe man Marten Rabarts verantwoordelijk voor de Nederlandse Oscarinzendingen Import en Tonio. Organiseert het jaarlijkse Filmbal, dat het Utrechtse Gouden
Kalverengala ernstig naar de kroon steekt.
Met de eerste Nederlandse Filmnacht sprak
ze nadrukkelijk een jonger publiek aan: het
programma, dat per stad verschilt, is voor én
door lokale jongeren bedacht. Met de opening van het nieuwe depot in Amsterdam-Noord komen de ongeveer 40.000
films uit de collectie die tot nu toe verspreid
lagen op verschillende locaties in Noord-
Holland dichter bij huis te liggen.

4q2 Jet Bussemaker 4

Minister van OCW
Bussemaker, sinds eind 2012 minister van
OCW, ging het verkiezingsjaar in zonder
echte wapenfeiten. Na de 200 miljoen die er
door haar voorganger Halbe Zijlstra op cultuur gekort was, wist ze 23 miljoen weer terug te vinden en liet ze tijdens het zogenaamde Paradisodebat van Kunsten ’92
weten dat het stoppen van de subsidie aan
toneelgezelschap Orkater haar ernstige zorgen baart. Wat er allemaal echt van waar is,
blijkt op Prinsjesdag. Maar veel slagkracht
lijkt ze niet meer te hebben. Integendeel: ze
werd gepasseerd door een Amsterdamse culturele “handelsmissie” naar New York, en

was vooral vertoornd over het feit dat er ook
landelijk gesubsidieerde instellingen meegingen (waaronder overigens ook het niet-
Amsterdamse Filmfestival Rotterdam). En
dan moet ze ook nog de strijd aan met de
PVV die in z’n verkiezingspamflet voorstelde
om maar meteen alle cultuursubsidies te
schrappen. Na de zomer presenteert zij ook
de resultaten van een ander hoofdpijn
dossier: de evaluatie van het zogeheten
BTW-convenant, waarin de afspraken met
de sector over het lage BTW-tarief voor de
bioscoopsector zijn geregeld.

5m* Paul Verhoeven 1

Filmmaker
Elle, de eerste Franstalige film van de 77-jarige Paul Verhoeven, gedraaid in Frankrijk,
met een Franse crew en Franse acteurs onder
wie vedette Isabelle Huppert, was op het afgelopen festival van Cannes opgenomen in
de prestigieuze Gouden Palm-competitie.
Verhoeven zag het als “een beloning voor
stoutmoedigheid”. Een prijs won hij niet,
maar het deed hem goed dat juist in Frankrijk, de bakermat van de cinema, herkend en
gerespecteerd werd dat hij zichzelf nog
steeds vernieuwt. “Dat doet me wel wat. De
Fransen zijn toch degenen die Hitchcock in
de filmcanon hebben opgenomen. Het land
is heel erg begaan met kunst en film, zeker
als je het met de Nederlandse botheid vergelijkt; hier heeft nog nooit een minister zich
ingezet voor film, integendeel.”

6o6 Bero Beijer 2

Directeur International Film Festival
Rotterdam
Met 305.000 bezoeken was de vijfenveertigste editie van het Rotterdams Filmfestival
(IFFR) iets drukker dan vorig jaar (302.000).
Veel groei zit er niet in, zegt directeur Bero
Beyer. Al komt er uitbreiding. Volgend jaar
kan hij ook filmhuis Kino benutten. Op deze
plek aan de Gouvernestraat ontstond het
festival in 1972. De nieuwe festivaldirecteur
kijkt met genoegen terug op het filmfestijn,
waar hij zelf ooit als vrijwilliger begon. Tien
dagen lang rende hij letterlijk van hot naar

Legenda

1 = positie 2016
m = stijger ten opzichte van 2015
o = onveranderd ten opzichte van 2015
q = daler ten opzichte van 2015
1 = positie 2015
* = nieuw
1 = aantal keer in de lijst sinds 1999
her om bij zoveel mogelijks films en evenementen te zijn, en dat bleef niet onopgemerkt: ‘filmdominee’ Beyer dook werkelijk
overal op om mensen te enthousiasmeren
voor cinema. Dat andere filmfestivals meer
grote premières en rode loper-evenementen
hebben, doet daar niets aan af, vindt hij. “Bij
ons staan de films centraal.” Het festival manifesteert zich ook nadrukkelijk buiten de januarimaanden om: met een spin-off op de
Antillen, een White Nights-zomerfestival in
het Rotterdamse Museumpark, en diverse
samenwerkingsprojecten met het NFF, vermoedelijk om de strijd om Nederlandse premières wat te verzachten. Dat alles voedt de
speculaties dat het festival op zoek is naar
een nieuwe datum op de festivalkalender.
Kan bovendien geduchte concurrentie verwachten van Amsterdam World Cinema en
het nieuwe Parool Film Fest die beide in de
zomer en het najaar al een flinke graai doen
in de berg met interessante premières van
Cannes tot en met Venetië.

7m!5 Martin Koolhoven 4

Filmmaker en producent
Zeven jaar werkte de Amsterdamse filmmaker Martin Koolhoven aan Brimstone, zijn
eerste Engelstalige film met een internationale cast, bestaande uit onder anderen Carice van Houten, Guy Pearce en Kit Harington. De productie bracht hem “mentaal,
fysiek en financieel bijna aan de grond”, maar
het was allemaal niet voor niets: de bloedige
western (budget: 12 miljoen euro) werd geselecteerd voor de festivals van Venetië én
Toronto. Koolhoven sprak van de belangrijkste première van zijn leven. Maar hij was ook
een beetje triest. “Ik realiseerde mij ook dat
ik nu met iets nieuws moet beginnen.” Wanneer de Nederlandse bioscoopganger Brim
stone kan zien is nog niet bekend; er is nog
geen releasedatum vastgesteld.

8m* Simon Brester 1

Film commissioner Amsterdam
Elk zichzelf respecterend land en elke zichzelf respecterende stad heeft tegenwoordig
een film commissioner, een soort pizzabak-
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ker die aan de deur van het restaurant staat
te roepen hoe geweldig het eten bij hem is.
Ex-line-producer, locatiescout en production manager Bas van der Ree gaat over Nederland, Simon Brester (eerder werkzaam
voor restaurantsite Iens en als locatiemanager) over Amsterdam, de stad met de meeste
gezichtsbepalende locaties. Hij haalde onder
meer de Samuel L. Jacksonthriller The Hit
man’s Bodyguard naar de stad, maar Home
land nam Amsterdam gewoon in Berlijn op,
Woody Allen liet zich ook nog niet verleiden,
en de episodische filmreeks I Love…, die eerder al Parijs, New York en Rio de Janeiro aandeed, streek neer in Rotterdam. Onder auspiciën van de Amsterdamse producent/
distributeur September Film overigens.

9q8 Frans van Gestel 8

Producent-directeur Topkapi Films
Frans van Gestel is directeur van het Amsterdamse productiebedrijf Topkapi Films, dat
zowel artistieke films als commerciële publieksfilms (co)produceert voor de Nederlandse en de internationale markt, zoals Pu
blieke werken van Joram Lürsen, Out of Love,
het debuut van de veelbelovende Paloma
Aguilera Valdebenito, en King of the Belgi
ans, de vierde langspeelfilm van het Belgische regisseursduo Peter Brosens en Jessica
Woodworth, die op het afgelopen festival
van Venetië op veel bijval kon rekenen. Ook
van Layla M., de nieuwste speelfilm van
Mijke de Jong, wordt veel verwacht, maar
dat drama gaat eerst een tour langs buitenlandse festival maken voordat-ie in de Nederlandse filmhuizen te zien is.

!0q9 Ally Derks 6

Artistiek directeur International
Documentary Film Festival Amsterdam
Oprichter en algemeen directeur Ally Derks
maakte eerder dit jaar bekend dat ze na bijna
dertig jaar het International Documentary
Film Festival Amsterdam gaat verlaten. Ze
had een uitnodiging ontvangen van de
Duitse Robert Bosch Stiftung om vanaf februari 2017 een jaar als ‘fellow’ te gaan wonen en werken in Berlijn en heeft besloten
om daarna niet terug te keren. “Ik kan toch
moeilijk tot mijn zevenenzestigste blijven
zitten, ik ben al een soort dinosaurus.” De
aanstaande editie leidt ze nog wel, in 2017
worden haar taken overgenomen door kunstenaar/bestuurder Barbara Visser, en het
IDFA-bestuur is voornemens om in het eerste kwartaal van 2018 een nieuw artistiek directeur te presenteren.

!1q7 Matthijs van Nieuwkerk !0

Presentator De Wereld Draait Door
Ook in het nieuwe seizoen lijkt alles bij het
oude gebleven bij DWDD; Matthijs van
Nieuwkerk ruimt nog altijd met graagte tijd
in voor de Nederlandse film. Een avondje
met Michiel van Erp, die 25 jaar in het vak zit,
de bekendmaking van de Gouden Kalfnominaties; Van Nieuwkerk draait er zijn
hand niet voor om. Hoewel, alleen de be-

langrijkste mogen in de uitzending, en dat
zijn bij DWDD natuurlijk de acteurs en actrices. Namen worden steeds vaker verhaspeld,
en erger nog, onlangs gaf Van Nieuwkerk het
einde van Martin Koolhovens western Brim
stone weg. Wat het vertrek van hoofdredacteur Dieuwke Wynia aan het begin van het
nieuwe tv-seizoen voor het programma zal
betekenen, zal de komende maanden moeten
blijken.

!2m!7 Pim Hermeling 3

Directeur September Film
Met het vertrek van Wallie Pollé bij concurrent Cinéart lijkt September Film van Pim
Hermeling de belangrijkste speler te worden
voor Nederlandse kwaliteitsfilms. September distribueerde het afgelopen jaar onder
meer Publieke werken (10 Gouden Kalf-nominaties), Beyond Sleep (7), Knielen op een
bed violen (6), Full contact (5) en The Para
dise Suite (4 nominaties, en de Nederlandse
Oscarinzending voor beste niet-Engelstalige
film van vorig jaar). Dit najaar brengt Hermelings bedrijf onder meer Tonio uit, de Nederlandse Oscarinzending voor beste
niet-Engelstalige film van dit jaar. Paula van
der Oests verfilming van A.F.TH. van der
Heijdens gevierde ‘requiemroman’ is de
openingsfilm van de eerste editie van het Parool Film Fest, waarvan Hermeling een van
de initiatiefnemers is. Hermeling heeft grote
ambities met het festival; Paff moet zich
kunnen spiegelen aan het Amerikaanse Sundance Festival.

!3q!0 Alex en Marc van
Warmerdam 4

Scenarist/regisseur en producent
Regisseur, scenarist, acteur, componist en
vormgever Alex van Warmerdam en producent Marc van Warmerdam krijgen op het
Nederlands Film Festival het Gouden Kalf
voor de Filmcultuur. Ze zijn volgens het festivalbestuur ‘een klasse apart’ en dienen beloond te worden voor ‘hun voorbeeldige volharding in het bouwen aan een consistent
oeuvre en voor hun waarde als ambassadeurs
voor de Nederlandse filmcultuur in de internationale arena’. Er is overigens geen geldbedrag aan het cultuurkalf verbonden; de prijs
moet vooral worden gezien als steun in de
rug voor de Van Warmerdams, wier gemeenschappelijke liefde Orkater de komende vier
jaar geen subsidie meer ontvangt van het
Fonds Podiumkunsten.

!4q!3 Willemien van Aalst 6

Directeur Nederlands Film Festival
Tonio, de Nederlandse Oscar-inzending in
de categorie niet-Engelstalige film, draait tot
leedwezen van directeur Willemien van
Aalst niet op haar festival; distributeur Pim
Hermeling koos ervoor de film in wereldpremière te laten gaan op de eerste editie van het
vijfdaagse Parool Film Fest. Ook Layla M. en
Brimstone, de nieuwe films van Mijke de Jong
en Martin Koolhoven, zijn niet te zien in
Utrecht. Op het sponsorfront boekte Van

Aalst wel een succesje: ze haalde het koffiemerk L’OR Espresso binnen als nieuwe
hoofdsponsor. “Er zal veel koffie gedronken
worden dit jaar”, zei Van Aalst bij de programmapresentatie.

!5m* Steve McQueen 1

Filmmaker en videokunstenaar
De Britse Amsterdammer Steve McQueen
had al een Oscar, de Turner Prize en de BFI
Fellowship, de hoogste onderscheiding in de
Britse filmwereld. En 7 november krijgt de
wereldvermaarde filmmaker en videokunstenaar uit handen van minister Bussemaker
de Johannes Vermeerprijs 2016, de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten, bestaand
uit een geldbedrag van 100.000 euro, dat de
winnaar in een nieuw project mag steken.
Dat dat een Nederlandse film wordt, lijkt
niet erg voor de hand liggen – of zijn Nederlandse vrouw, NRC-journaliste Bianca Stigter die ook het basismateriaal voor 12 Years a
Slave leverde, moet nog een briljant idee
hebben. McQueen ontwikkelt momenteel
een dramaserie voor de BBC over een West-
Indische gemeenschap in Londen in de jaren
zestig.

!6q!4 Marina Blok 8

Hoofd drama NTR
‘Belangrijk voor onze NTR-producties zijn
intensiteit, originaliteit en visuele kracht.
Acteurs, filmmakers en verhalen die je verbazen, omverblazen en inzicht verschaffen
in ‘la condition humaine’, stelt Marina Blok.
De nieuwe oogst aan dramaproducties bestaat onder meer uit de speelfilms Tonio,
Layla M. en Out of Love, het derde en laatste
seizoen van A’DAM & E.V.A, zes nieuwe One
Night Stands, waarvan er twee zijn genomineerd voor een Gouden Kalf, en tien Kortjes,
waarvan er ook twee kans maken op een kalf.

!7q!1 Emile Fallaux 4

Voorzitter Nederlands Film Festival
Op de achtergrond is Emile Fallaux bezig het
Nederlands Film Festival steeds verder naar
zijn inzichten te herconstrueren. Kruisbestuivingen en interactieve projecten spelen
daarbij een voorname rol, wat deze editie is
vertaald in een nieuw Gouden Kalf, voor de
beste interactieve drama- of documentaireproductie. Fallaux’ liefde voor het ongewone
blijkt ook uit de toekenning van de Grote
Prins Claus Prijs (ter waarde van 100.000
euro) aan de Thaise filmmaker/kunstenaar
Apichatpong Weerasthakul – Fallaux was
voorzitter van de internationale jury.

!8q5 Carice van Houten 9

Actrice
Van Houten is nog altijd Melisandre in Game
of Thrones, ze was in Race te zien als Leni
Riefenstahl, en heeft een bijrolletje in Martin
Koolhovens Brimstone. Belangrijker: tijdens
de opnamen sloeg de vlam over met hoofdrolspeler Guy Pearce, eind augustus werd
hun zoon Monte geboren. ‘We denken dat we

’m houden. Iemand een placenta-smoothie?’, twitterde de trotse vader kort
na de bevalling. In bepaalde media wordt
volop gespeculeerd waar het liefdeskoppel
zich zal gaan vestigen (en wat dat voor gevolgen heeft voor de carrières van beide acteurs): Australië, Hollywood, Londen of toch
in Amsterdam?

!9o!9 Jos Stelling 2

Filmmaker en bioscoopexploitant
Zijn laatste speelfilm Het meisje en de Dood
dateert alweer uit 2012, Stelling houdt zich
tegenwoordig vooral bezig met zijn
Utrechtse bioscopen, Springhaver en het
Louis Hartlooper Complex, en als duvelstoejager achter de schermen, nooit te beroerd om hier en daar een vuurtje op te stoken. Stelling stond in 1981 aan de basis van
de Nederlandse Filmdagen (het huidige Nederlands Film Festival), is initiatiefnemer
van de Louis Hartlooper Prijs voor beste
filmpublicatie, die op het NFF wordt uitgereikt, en hij faciliteerde De Avond van het
Brandende Kalf, die op de vooravond van het
NFF had moeten plaatsvinden. Ondanks
Stellings steun sneefde het plan om ‘het
meest bevlogen initiatief dat de Nederlandse
speelfilmwereld het afgelopen jaar in vuur en
vlam heeft gezet’ te bekronen; er werd nog
geen kwart van het benodigde bedrag opgehaald met crowdfunding.

@0m* Wouter Jansen 1

Programmacoördinator Go Short
Met het festival Go Short zette Wouter Jansen de korte film weer op de kaart, met zijn
distributiebedrijf Some Shorts zorgde hij ervoor dat Nederlandse films ook buiten de
landsgrenzen te zien zijn. Zo hielp hij onder
anderen Ena Sendijarević, wier kortfilm Im
port in wereldpremière ging op de Quinzaine
des Réalisateurs, een nevenprogramma van
het Filmfestival Cannes, en die inmiddels al
op meer dan twintig internationale festivals
te zien is geweest en diverse prijzen won. Het
fraaie filmpje, dat namens Nederland werd
ingezonden voor de Oscar in de categorie live
action short film, is in Utrecht overigens niet
genomineerd, maar wel te zien tijdens het
openingsprogramma van het Forum van de
Regisseurs.

European Film Academy
THE 29TH EUROPEAN FILM AWARDS
10 December 2016 - Wroclaw/Poland

PEOPLE’S CHOICE AWARD

De European Film Academy nodigt u uit te stemmen voor de PEOPLE’S CHOICE AWARD
2016 voor uw favoriete Europese film van het jaar. Doe mee en win een reis voor twee
personen naar Wroclaw, Culturele Hoofdstad van Europa 2016, en toegangskaarten
voor de European Film Awards! Genomineerd zijn:

EEn man diE OvE hEEt

mUStanG

a WaR

SPECtRE

aFERim!

LE tOUt nOUvEaU tEStamEnt

BOdY

thE daniSh GiRL

FiRE at SEa

thE hiGh SUn

JULiEta

thE LOBStER

STEM ONLINE: www.europeanfilmawards.eu

De European Film Academy verenigt 3.000
Europese filmprofessionals met als gemeenschappelijk doel de promotie van de Europese filmcultuur. De winnaar van de People’s
Choice Award zal door de European Film
Academy en EFA Productions bekend gemaakt worden tijdens de awardsceremonie
op 10 december.

29th EUROPEAN FILM AWARDS
10 December 2016
Wroclaw / Polen
Alle stemmen moeten uitgebracht zijn voor 1 november
2016. Verantwoordelijk voor het tellen van de stemmen
is Ernst & Young GmbH, waar ook op aanvraag het officiële verkiezingsreglement verkrijgbaar is.
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Claude Barras over Mijn naam is Courgette
Maar Sciamma’s live-action-sensibiliteit en de research die reeds aan het boek ten grondslag lag, waren
niet de enige bronnen van realisme. “Ik ken zeker vier
vrienden en enkele kennissen die met kinderen werken,
op straat of in instellingen”, zegt Barras. “En ik heb
zelf een paar weken in een opvanghuis stage gelopen.”
Gewapend met die kennis verzet hij zich in Ma vie de
Courgette tegen clichés. “In films over internaten en
opvanghuizen vinden daar vaak juist de mishandelingen plaats. Terwijl het tegenwoordig eerder een plek is
waar je hulp vindt.”

Aapjes

Waarom belandt een regisseur voor zijn eerste lange animatiefilm bij een live-actionscenarist?
Claude Barras vroeg Céline Sciamma, gespecialiseerd in verhalen over jongeren, voor de
uitzonderlijk volwassen kinderfilm Mijn naam is Courgette (Ma vie de Courgette). ‘Eigenlijk
DOOR KEES DRIESSEN
hebben we eerst een fictiefilm gemaakt, en daarna een animatiefilm.’
Onlangs werd in de Filmkrant een discussie gevoerd
over de lange animatiefilms die sinds 2012 weer in
Nederland gemaakt worden. Peter Lindhout, animatieconsulent van het Filmfonds, stelde dat regisseurs nog
veel kunnen leren van ervarener scenaristen en producenten van live-actionspeelfilms. “Het schrijven van
een goed verhaal heeft weinig met animatie te maken”,
aldus Lindhout.
Dat was tegen het zere been van Michiel Snijders
en Arnoud Rijken van il Luster producties (van de lange animatiefilms Trippel Trappel Dierensinterklaas,
2014, en Woezel & Pip: Op zoek naar de sloddervos!,
2016): “De scripts van door Lindhout geroemde films
als The Red Turtle en Waltz with Bashir zou het Fonds
niet goedgekeurd hebben als hij zich aan die regel had
gehouden. Want hun specifieke animatiestijl bepaalt
vijftig procent van de kwaliteit.”
Kortweg: is animatie een getekende variant op
live-action of een aparte kunstvorm? Ma vie de Cour
gette, dit jaar een van de verrassingen in Cannes (waar
hij draaide in de Quinzaine des Réalisateurs) en winnaar van de hoofdprijs en publieksprijs op het animatiefestival van Annecy, biedt een geweldige testcase.
De stijl van deze stop-motionanimatie is kinderboekvriendelijk, met het soort grappige poppetjes dat
kinderen graag verzamelen. De inhoud is daarentegen
loodzwaar en realistisch, over jonge opvanghuiskinderen die vreselijke dingen hebben meegemaakt met hun
ouders (alcoholisme, misbruik, deportatie). Die twee
aspecten zijn in Ma vie de Courgette complementair. Zo

wordt de realistische inhoud verzacht en versterkt door
de ontwapenende schattigheid: het lijkt allemaal minder erg, maar komt tegelijkertijd des te onweerstaanbaarder binnen.

Cannes

Ik spreek Claude Barras in Cannes, waar Céline Sciamma helaas verstek moet laten gaan. Ma vie de Courgette
(in Nederland uitgebracht als Mijn naam is Courgette)
begon met een roman voor volwassenen van Gilles
Paris, vertelt Barras. “Maar wij wilden per se een kinderfilm maken. Samen met scenarist Cédric Louis,
met wie ik korte films had gemaakt, heb ik zeven jaar
gewerkt aan de boekbewerking en het figuurontwerp.”
Het was uiteindelijk niet, zoals bij speelfilms, het
script, maar een korte teaser waarmee de financiering
rondkwam. Dus: toen de animatiestijl zichtbaar werd.
Barras stelt eenvoudig: “Daarvoor was het moeilijk,
daarna was het makkelijk.”
Toen Cédric Louis zich niet wilde vastleggen voor de
volgende drie jaar productietijd, kwam Céline Sciamma
in beeld, bejubeld live-actionscenarist van intens jongerendrama als Naissance des pieuvres (2007), Tomboy
(2011) en Girlhood (2014). “Zij heeft de narratieve lijn
voor de personages gecreëerd, zodat iedereen z’n momentje heeft en elk personage het verhaal op een heldere manier doorloopt. En ze heeft veel gedaan voor de
architectuur van de boekbewerking. Zoals de beslissing
om na een korte proloog direct naar het opvanghuis te
gaan.”

Een ander deel van het realisme komt van de jonge
stemacteurs. “We hebben alle kinderen tegelijk opgenomen, zodat ze met elkaar konden spelen. En we hebben gefilmd hoe ze bewogen en daarvan een montage
gemaakt. Zo zagen de animatoren wie er beweeglijk
was en wie kalm bleef. Samen met de stemmen gaf dat
meteen iets aparts, een eigen kleur aan elk personage.
Daarvan hebben we veel behouden.” Hij voegt toe:
“Eigenlijk hebben we eerst een fictiefilm gemaakt, en
daarna een animatiefilm.”
Wat niet wil zeggen dat de animatoren de beelden
gingen overtrekken, zoals bij rotoscopen. Daarvoor zijn
Barras’ figuurtjes veel te gestileerd, met hun grote ogen
en hoofden (“de helft van hun lengte”), enorm lange
armen (“net aapjes”, glimlacht Barras, “maar anders
konden ze niet met hun handen bij hun gezicht”), felle kleuren (“ook om een beetje bij Tim Burton uit de
buurt te blijven”) en minimale maar zeer expressieve
gezichtsuitdrukkingen: “Het idee was om het heel eenvoudig te houden, met gerichte details. De gezichten
hebben een simpele vorm, maar dankzij de texturen
geeft de belichting toch een realistisch aspect.”
Terwijl de gefilmde bewegingen van de stemacteurs,
maar ook het scenario van Sciamma, juist weer tot hun
essentie moesten worden vereenvoudigd – wat haar
bewonderenswaardig goed is gelukt. “Ik weet niet hoe
ik het beter kan uitleggen”, zegt Barras, “maar het is
uit dit contrast dat ik geprobeerd heb dit universum
te creëren.” Licht en zwaar, stijl en inhoud, fantasie en
realisme: Ma vie de Courgette is een indrukwekkend
voorbeeld hoe de tradities van animatie en live-action
complementair kunnen zijn. Is dit de oplossing? Natuurlijk niet. Maar het is wel een oplossing.

Mijn naam is Courgette (Ma vie de Courgette)
ZWITSERLAND/FRANKRIJK, 2016 | REGIE CLAUDE
BARRAS | 66 MINUTEN | DISTRIBUTIE LUMIÈRE | TE
ZIEN VANAF 12 OKTOBER 2016 | ZIE

filmkrant.nl VOOR

HET INTERVIEW MET PETER LINDHOUT EN DE REACTIE
VAN DE EIGENAAR-DIRECTEURS VAN ANIMATIEBEDRIJF
IL LUSTER, MICHIEL SNIJDERS EN ARNOUD RIJKEN 
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De amateur-kunstenaar is aan de grootste
opmars uit de geschiedenis bezig. Soms wordt
de magische grens van huiskamer naar wereld
podia blijvend doorbroken. Veel vaker wordt er
gevlamd, verguisd en vergeten. Stephen Frears
maakte een biopic over socialite Florence
Foster Jenkins (Meryl Streep), een amateur
sopraan die niet zingen kon.
DOOR SANDRA HEERMA VAN VOSS

Florence Foster Jenkins

IS SLECHTE KUNST GRAPPIG?
Als er weer een blèrende pop-wannabe tot de audities
van een tv-talentenjacht doordringt of ‘viral’ gaat op
internet, wordt hij dan uit- of toegelachen? Uitgelachen om zijn falen, of toegejuicht om zijn schaamteloosheid?
Vals zingen garandeert op zichzelf nog geen cultsucces; dat kunnen we allemaal. Een slechte podiumact
shockeert en ontroert pas als duidelijk is dat de artiest
er zelf rotsvast in gelooft, immuun lijkt voor oordelen
van buiten en daarmee de lachers van compassie of
schuldgevoel ontslaat.
Hoewel het woord ‘talent’ in reclameleuzen inmiddels wordt opgerekt tot alledaagse vaardigheden (koken, communiceren, mensen verbinden) en er boeken
worden volgeschreven over hoe het uiterste uit ons
‘unieke talent’ te halen, vereisen de hogere kunsten nog
altijd een zeer zeldzaam, deels aangeboren setje vaardigheden dat alleen onder de juiste omstandigheden
(steun van huis uit; ruimte en tijd om beter te worden;
fysieke gezondheid) tot wasdom kan komen.
De harde waarheid over socialite en amateursopraan
Florence Foster Jenkins (1868-1944) is dat ze niet zingen kon. Piano spelen kon ze wel – als meisje gaf ze
recitals als ‘Little Miss Foster’ en ontdekte ze het elixir
van optreden voor publiek. Haar schatrijke vader belette haar om haar in zijn ogen misplaatste droom van
een muziekcarrière te realiseren; dat moet het moment
zijn geweest dat ze besloot om zich van negatieve oordelen niets meer aan te trekken.
Die wraakmissie bracht haar ver. Na een kort huwelijk waar ze syfilis aan overhield en een chronische
armblessure haar het pianospelen onmogelijk maakte,
stortte Jenkins zich op een carrière als zangeres. Een
forse erfenis, een lovende moeder en een beschermende

manager en levenspartner (St. Clair Bayfield) effenden
het pad naar een sleutelpositie in de New Yorkse society
en naar het podium, waar ze in zelfontworpen kostuums
tableaux vivants en recitals opvoerde voor een gegeneerd, maar discreet publiek van bekenden. Jenkins’
geld vormde een wal tegen al het onwelkome, precies
zoals de huidige ‘1 percent’ zich nu in afgelegen villa’s
en privéjets zo ver mogelijk houdt van de rest van de
wereld.

Vermoord door critici

De tragiek van de uitvoerend kunstenaar is echter dat
hij een publiek nodig heeft. Toen Jenkins, die via plaatopnamen onbedoeld tot een cultfiguur was uitgegroeid,
in 1944 de verleiding van een uitverkocht optreden in
Carnegie Hall niet kon weerstaan, ging ze een stap te
ver. De keizerin bleek geen kleren aan te hebben; critici
die geen geduld hadden met het cultgehalte van haar
act maakten haar met de grond gelijk. ‘One of the
weirdest mass jokes New York has ever seen’, schreef
The New York Post. Aan zalen vol lachende mensen
was Jenkins inmiddels wel gewend geraakt, maar tegen
de schok van het genadeloze professionele oordeel was
haar zwakke fysieke gestel niet opgewassen.
“Vermoord door critici!” grinnikte regisseur Stephen Frears in een interview met The Guardian ter promotie van zijn rooskleurige biopic van deze ‘ontroerend
moedige, geadoreerde’ vrouw. Zelf leest hij allang geen
kritieken meer, voegde hij toe, vanwege het povere niveau van het debat.
Maar wacht even. Is dit alles? Iedereen uniek, allemaal een talent, en oren dicht voor zure critici? ‘Be
inspired’, ‘Live your dream’, zoals de trailer van de film
juicht?

De stilte na het applaus

Acteurs Hugh Grant (St. Clair) en Simon Helberg (begeleider Cosmé McMoon) lijken er minder zeker over.
In een Amerikaans tv-interview met AOL bespreken ze
de geveinsde non-complimenten die ze zelf wel eens
te horen kregen – zoals wanneer mensen “Gefeliciteerd…” zeggen ‘with dead eyes’ – en Grant, die al zijn
kritieken leest en van zijn vrienden ‘eist’ dat ze na een
première tegen hem liegen, huivert als hij zich voorstelt
dat er vandaag de dag een Jenkins zou opstaan. “Er is
nu iets als het internet… Ze zou in twee seconden verscheurd worden op Twitter […] op haar eigen computer
en telefoon.”
Dankzij datzelfde internet is de amateur-kunstenaar
intussen aan de grootste opmars uit de geschiedenis
bezig. Een groot fortuin is niet meer nodig om je fratsen met de wereld te kunnen delen, en het maken van
een YouTube-filmpje vindt in vergelijkbare, veilige
beslotenheid plaats als Jenkins’ recitals. Soms wordt
de magische grens van huiskamer naar wereldpodia
blijvend doorbroken; veel vaker wordt er gevlamd, verguisd en vergeten. De psychische klap van de stilte na
het applaus, zelfs als dat ironisch bedoeld was, is voor
velen een schok.
Kunst is kwetsbaar; kunst maken vergt offers; het
publiek is wreed. Misschien is het maar goed dat zelfbedrog als dat van Jenkins anno 2016 niet meer zo lang
stand zou kunnen houden.

Florence Foster Jenkins GROOT-BRITTANNIË, 2016
| REGIE STEPHEN FREARS | 111 MINUTEN | MET MERYL
STREEP, HUGH GRANT, SIMON HELBERG | DISTRIBUTIE
PARADISO | TE ZIEN VANAF 22 SEPTEMBER 
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Gouden Beer
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‘Masterly and moving look at the migrant crisis’
The Guardian

‘Film over Lampedusa blaast jury Berlinale omver’
Het Parool

‘Meesterlijke, evocatieve film’
NRC Handelsblad

‘Hartverscheurend met oog voor schoonheid’

courtesy Frith Street Gallery London

de Volkskrant

FUOCOAMMARE
EEN FILM VAN

GIANFRANCO ROSI

Tentoonstelling – Celluloid Chinatown (Roman Polanski)

Tacita Dean, João Maria Gusmão & Pedro
Paiva, Rosa Barba, Sandra Gibson & Luis
Recoder zijn de deelnemers aan de
internationale groepstentoonstelling
Celluloid. In hun werk onderzoeken zij de
bijzondere kwaliteiten van analoog
filmmateriaal en het film apparatus. In een tijd
van snelle en bijna totale digitalisering van het
bewegend beeld vestigen deze kunstenaars
de aandacht op de materiële eigenschappen
van 16mm en 35mm-film.

16 september t/m 8 januari

Looking for America

De Verenigde Staten volgens volgens
onafhankelijke filmmakers

In het omvangrijke programma ‘Looking for
America’ laat EYE de vertrouwde
perspectieven van Hollywood links liggen en
gaat op onderzoek uit met de eigenzinnige
cineasten van de Amerikaanse independent
film. Met films uit heden en verleden,
premières, inleidingen, gasten en een
speciale avond rond de verkiezingen.

Privédetective J.J. Gittes (Jack Nicholson)
stuit in het LA van de jaren dertig op een
schandaal waarbij hoge politieke kringen zijn
betrokken; Polanski’s hommage aan de film
noir leidt de kijker om de tuin in een
nachtmerrieachtig doolhof. Heruitbreng in de
EYE-klassiekerreeks.

Vanaf 15 september

Singing in the Rain

(Gene Kelly)

EYE brengt de fraai gerestaureerde
klassieker Singin’ in the Rain terug op het
witte doek. De wereldberoemde musical,
komedie en dansfilm, met Gene Kelly in de
hoofdrol, is ook een humoristisch portret van
een bijzonder tijdperk: de overgang van de
stille film naar de ‘talkies’.

Nu te zien

7 oktober t/m 21 december
www.cineart.nl

EYE FILMMUSEUM AMSTERDAM

Info & tickets eyefilm.nl

/cineartnederland

/cineartnl

/cineartnl

3a

VANAF 6 OKTOBER IN DE BIOSCOOP
Fuocoammare Filmkrant.indd 1
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Roberto Minervini over Stop the Pounding Heart en The Other Side

‘WE DOEN HET SAMEN
OF WE DOEN HET NIET’
Hoe echt is het echt? Heel echt, volgens
Roberto Minervini. Hij filmt honderden uren
aan de zelfkant van Texas en Louisiana, stuurt
soms een beetje bij (in overleg met zijn
hoofdpersonen) en schrijft er achteraf een
verhaal bij. ‘Ik leen de vorm van fictie.’

DOOR KEES DRIESSEN

Als we het over Roberto Minervini hebben, hebben
we het over zijn methode. Zijn films bewijzen dat het
populaire grijsgebied tussen feit en fictie nog altijd kan
verrassen. Toen ik in 2013, onvoorbereid, in Cannes
Stop the Pounding Heart zag, noteerde ik in mijn aantekenboekje: ‘Of was het toch allemaal documentair?’
Twee jaar later, ook in Cannes, hoorde ik van een collega dat hij bij The Other Side (ook bekend als Louisiana)
hetzelfde had gedaan.
Stop the Pounding Heart gaat over een strenggelovig
opgevoede jonge geitenhoedster in ruraal Texas die een
eerste flirt ervaart met een vriendelijke stierenrijder,
terwijl haar moeder aandringt op maagdelijkheid voor
het huwelijk. The Other Side biedt een rauw beeld van
drugsverslaafden en gewapende militieleden (die verwachten dat de Verenigde Naties Amerika zullen binnenvallen) in Louisiana.
We hadden de films bekeken als naturalistische
speelfilms met documentaire achtergronden (van stierenrijden tot wet T-shirt contests); intense portretten
in de marge van de samenleving, gemaakt met grote
sympathie voor de hoofdpersonen. Maar we raakten in
de war: het voelde te echt. Tegelijkertijd was het te mooi
gefilmd, was de camera te vaak op precies de goede momenten aanwezig en was er te veel coverage: het extra
materiaal dat speelfilmregisseurs opnemen om meer
montageopties te hebben, waarvoor scènes geheel of
gedeeltelijk moeten worden herhaald. En dan bleek Stop
the Pounding Heart ook nog prijzen voor Beste Documentaire én nominaties voor Beste Speelfilm te hebben.

verhaallijnen zullen laten vallen. Of we andere zullen
toevoegen. Soms houden mensen er ook gewoon mee
op: er ligt niks vast, dus je kunt mensen ook nergens
aan houden.”
Wat Minervini zo filmt is documentair, maar hij zet
wel dingen in gang. Bij Stop the Pounding Heart kende
hij het meisje en de jongen al van twee eerdere titels
uit zijn Texaanse trilogie – respectievelijk The Passage
(2011) en Low Tide (2012) – en ensceneerde hij, met
toestemming van de families, hun flirtage, om vervolgens de gebeurtenissen op hun beloop te laten. Op een
vergelijkbare manier arrangeerde hij in The Other Side
enkele belangrijke ontmoetingen. Hij nudget zijn documentaire, zogezegd.

Geiten en stieren

Seksuele fun

Als ik dit in Cannes aan Minervini zelf voorleg, reageert
hij verheugd: “Als je het bekijkt als speelfilm en dan
ontdekt dat het documentair is, voelt dat als een triomf. Helaas hoor ik vaker het omgekeerde: dat mensen
het beschouwen als een documentaire maar gaandeweg
gaan twijfelen. En dat voelt minder als een triomf.”
Daarom verklapt hij graag het geheim van de chef:
“Takes duren lang, meestal zo’n dertig minuten, en
ik herhaal ze nooit. Terwijl we filmen ben ik me zeer
bewust van coverage. Ik weet hoe ik daarvoor moet
bewegen. En ik film veel. Voor The Other Side zo’n
honderdvijftig uur. Daardoor is er altijd hoop op een
magisch moment. Iets wat later het verhaal kan helpen vertellen.” Dat verhaal heeft hij niet van tevoren,
maar wel ideeën. “Die bespreek ik regelmatig met de
hoofdpersonen. Of we sommige mensen of mogelijke

STOP THE POUNDING HEART

“Ik maak a priori vormkeuzes die ik leen van fictie.
Zoals mijn nabijheid bij de personages, de aandacht
voor coverage en, in postproductie, het ritme van de
montage en de verhaallijnen die ik soms volg. Samen
met Denise Ping Lee, mijn vrouw, zoeken we achteraf
een verhaal in het materiaal. Dat monteren we met, als
ik het zo mag noemen, de poëzie van een speelfilm. En
dat is wat sommige kijkers in verwarring brengt. Het
voelt niet als een documentaire – maar wat mij betreft
filmen we nog steeds de waarheid. Alleen leven kijkers
dankzij de speelfilmtaal sterker mee. Documentaires –
ik generaliseer nu – zijn vaak te afstandelijk en zakelijk.
Ik bekijk mijn personages niet van een afstand; we doen
alles samen. We doen het samen of we doen het niet.”
Dat heeft volgens Minervini een contra-intuïtief
effect. “Juist omdat ik de hele tijd bij hen blijf, één

van hen ben, val ik op een gegeven moment niet meer
op. Zo kan ik ongestoord filmen.” De naar Texas verkaste Italiaan is gewend zich aan te passen. Toch zijn
er momenten dat zijn verbazing over deze marginale
gemeenschappen de overhand krijgt en het tegen toerisme en exotisme aanleunt. Maar niet vaak. Meestal
houdt hij het intiem, met veel oog voor hun onderlinge
verbondenheid.
Met in Stop the Pounding Heart als hoogtepunt de
geweldige monologen (dogmatisch, maar liefdevol)
waarin de moeder bij haar dochter pleit tegen seksuele
fun en voor christelijke commitment, met in The Other
Side soms gruwelijke momenten, zoals van een zwangere stripper die nog een shot neemt. Voor Minervini, die ooit oorlogsfotograaf wilde worden en nu ‘als
compromis’ militante films maakt, zijn zulke beelden
belangrijk: “Een zwangere vrouw die drugs neemt –
daar kijk ik niet van op. In sommige omgevingen is dat
normaal. Maar als het shockeert is dat goed. Want we
moeten weten hoe hun leven echt is.”
The Other Side 111231 | FRANKRIJK/ITALIË,
2015 | REGIE ROBERTO MINERVINI | 92 MINUTEN |
DISTRIBUTIE EYE/PREVIOUSLY UNRELEASED | TE ZIEN
VANAF 29 SEPTEMBER EN OP FILMTHUIS.NL 

Stop the Pounding Heart 111231 | VERENIGDE
STATEN/ITALIË/BELGIË, 2013 | REGIE ROBERTO MINER
VINI | MET SARA CARLSON, COLBY TRICHELL | 89
MINUTEN | DISTRIBUTIE EYE/PREVIOUSLY UNREL EASED
| TE ZIEN VANAF 29 SEPTEMBER 
BEIDE FILMS WORDEN UITGEBRACHT ONDER EYE’S
PREVIOUSLY UNRELEASED-LABEL EN ZIJN OPGENOMEN
IN HET LOOKING FOR AMERICA-NAJAARSPROGRAMMA
IN EYE AMSTERDAM | ZIE

eyefilm.nl
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Celluloid tentoonstelling in EYE

Op een nieuwe tentoonstelling in EYE staan
projectoren te ratelen en rolt er onvervalst
celluloid door de machines. Geen nostalgie,
maar een duidelijk statement dat fysieke,
materiële cinema een zelfstandig medium is en
niet de voorloper van digitaal. DOOR DANA LINSSEN
Het is de nachtmerrie van elke operateur. Herstel. Het
was de nachtmerrie van elke operateur totdat films in
nullen en enen veranderden. De projectiecabine binnenkomen en dan op de vloer een berg celluloidspaghetti aantreffen. Terwijl de filmstrook vrolijk van de
spoel afdanste. Op een nieuwe tentoonstelling in EYE,
geheel en al gewijd aan alles wat cinema niet virtueel
maar materieel maakt, is het een kunstwerk.
‘Light Spill’ (2005) is een installatie van Sandra
Gibson en Luis Recoder waarin een 16mm-projector
zonder opvangspoel gedurende een dag een berg film
uitbraakt (op de foto in een eerdere opstelling te zien).
Met zes beeldjes per seconde moet er aan het einde van
de dag een mooie hoop liggen, hebben ze bij EYE berekend. Afgekeurde filmrollen worden eraan opgeofferd.
Afval wordt afvalkunst. Een digitaal filmbestand kun je
met een druk op de knop starten, kopiëren en wissen.
Hier liggen meters per seconde verspringende beeldjes
te verstoffen. Doet dat echt pijn? Of is het alleen maar
sentimenteel?

Performance voor afwezige operateur

Doordat de lens ontbreekt, zie je bovendien niet wat
er op de strook staat. Maar wat op het doek wordt geprojecteerd heeft in zijn abstractie (licht en schaduw)

wel een grote esthetische kracht. Het doet je meteen
afvragen wat er allemaal nodig is voordat een film een
film is. Zijn licht en donker in wezen al niet genoeg?
Wie is die eerste onbewogen beweger die dat kosmische schouwspel in beweging zet voordat ’s ochtends
de deuren opengaan? Je zou “Light Spill” ook een
performance voor een afwezige operateur kunnen noemen, die doorgaat als de toeschouwer al lang weer is
doorgelopen. En daarmee is het aan het begin van de
Celluloid-tentoonstelling een werk dat de toon zet. Dit
zijn werken om speels over na te denken en ernstig om
te glimlachen.
Bij het ter perse gaan van deze Filmkrant was de opvolger van ‘Robby Müller – Meester van het licht’ (een
camera tussen analoog en digitaal) nog in aanbouw. Het
was wel al duidelijk dat dit een expositie gaat worden
die niet alleen over de materialiteit van het celluloid zal
gaan en hoe je daarnaar kunt kijken. De tentoonstelling
laat ook horen hoe je ernaar kunt luisteren. Voor een
zaalgrote installatie van het Portugese kunstenaarsduo
João Maria Gusmão & Pedro Paiva zullen 32 projectoren worden opgesteld. Een ratelende symfonie zal
filmpjes begeleiden van uiteenlopende zaken als een
struisvogelei dat om zijn eigen as tolt (‘Eye Eclipse’),
twee in slowmotion gefilmde papegaaien (‘Glossolalia
(Good Morning)’) waardoor we ons kunnen verlustigen
aan de textuur van het rood en blauw van hun vleugels,
of een opgezette aap die naar een vallende appel kijkt
(‘Darwin’s Apple, Newton’s Monkey’). Het belooft een
cinematische variant te worden op de aloude Wunderkammer, voorloper van het museum zelf, die een extra
laag aan deze tentoonstelling geeft.

Geen verouderd medium

Celluloid moet geen nostalgische tentoonstelling worden. De aanwezigheid van kunstenares Tacita Dean
(wier monumentale verticale installatie ‘FILM’ uit
2011 in een kleiner formaat voor de tentoonstelling zal
worden opgebouwd) maakt duidelijk dat het een activistische tentoonstelling is. Dean is met haar savefilm.
org naast bijvoorbeeld Hollywoodfilmmaker Christopher Nolan of Oscarwinnaar László Nemes (Son of Saul)
een van de meest prominente pleitbezorgers van het
behoud van celluloid als medium. Celluloid haalt de
constatering dat celluloidfilm ontologisch iets anders
is dan een digitale beeldenstroom uit de taboesfeer
waar hij de laatste jaren in was terechtgekomen. Nu
de meeste bioscopen cinema zonder film vertonen,
is dit als het ware film zonder cinema. Het is ook een
tentoonstelling die celluloid daardoor niet reduceert
tot een voorloper van digitaal en de projector als een
verouderd apparaat wegzet. Het thema gaat wel op een
andere manier over verlies. Loop aan het eind maar
helemaal terug naar het begin, waar die stapel film inmiddels wat groter is geworden.

Celluloid

17 SEPTEMBER T/M 8 JANUARI 2017 | MET

WERKEN VAN TACITA DEAN, JOÃO MARIA GUSMÃO &
PEDRO PAIVA, ROSA BARBA, SANDRA GIBSON & LUIS

eyefilm.nl | HOUD
filmkrant.nl IN DE GATEN VOOR EEN RECENSIE

RECODER | VOOR MEER INFORMATIE
OOK

VAN DE TENTOONSTELLING EN EEN INTERVIEW MET
TACITA DEAN (O.V.) 
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Eind 2016 bestaat de Kring van Nederlandse
Filmjournalisten (KNF) vijfendertig jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum wil de KNF via het
nieuwe online podium ‘De Kleine Kring’ het werk
van historisch belangrijke filmjournalisten voor
nieuwe generaties ontsluiten. Met als eerste
Peter van Bueren (1942), een van de oprichters
én eerste bestuursvoorzitter van de KNF.
Van Bueren begon in 1963 bij de katholieke
krant De Tijd en stapte in 1974 over naar de
Volkskrant, waar hij tot 2002 filmredacteur
was. Daarnaast was Van Bueren een tijdlang
redacteur bij het filmblad Skoop, een van de
initiatiefnemers van het Jaarboek Film en na-

zijn (vervroegde) pensionering medewerker
van filmtijdschrift Skrien.
Op de website van de KNF komen zijn beste
vijfentwintig artikelen te staan, geselecteerd
door filmcriticus André Waardenburg, in overleg met Van Bueren. Op 22 september wordt dit
project gelanceerd op het Nederlands Film Festival, waarna de selectie online komt te staan,
voorzien van een toelichtende inleiding en bij
vrijwel elk stuk een terugblik van Van Bueren.
De Filmkrant mocht alvast een van de geselecteerde artikelen afdrukken, de recensie van Godards Sauve qui peut (la vie) uit 1981.
DOOR ANDRÉ WAARDENBURG

Van Buerens beste

KIJKEN, ZIEN EN ALLES IN JE
HOOFD LATEN RONDTOLLEN

Godard leeft en beweegt nog steeds
Ruim tien jaar nadat hij uit de bioscoop verdween, toen
elke nieuwe film van hem een financiële strop werd, is
Jean-Luc Godard terug. In die afwezige periode is hij
zich eerst steeds politieker gaan opstellen – nu zegt hij
dat hij als filmer in een verkeerd land terecht kwam – en
daarna stortte hij zich op video. Dat laatste heeft hem
kennelijk een enorme injectie gegeven en nu is hij sterk
genoeg om terug te zijn in zijn eigen wereld, de cinema.
Zijn video-tijd was er een van bezinning en het opnieuw
rangschikken van filmbegrippen. Video bleek niet te
voldoen aan Godards eigen definitie van film: “Film is
waarheid 24 beelden per seconde.” De directheid van
video bracht hem tot de conclusie dat de videocamera
meer als een menselijk lichaam is dan de filmcamera.
Een van zijn uitspraken hierover is: “Kodak doet tachtig percent, de camera vijftien percent en de filmer de
resterende vijf percent.” De elektronische camera heeft
veel minder tussenschakels om een filmer direct bij zijn
onderwerp te brengen en bekort aanzienlijk de afstand
tot wat hij wil laten zien en wat hij ziet, opneemt.
Terug bij de cinema voelde Godard zich als herboren
en met een groter bewustzijn dan voorheen ging hij
opnieuw aan de slag. Zijn “tweede eerste film” noemt
Godard een compositie, alsof hij schildert en meer nog:
componeert. Ondertitel van Sauve qui peut (la vie) is
slow motion. Letterlijk wordt dat in de film uitgewerkt
in slow motion-beelden, die Godard bijna op het punt
van de fotografie brengt. Met dit essentiële verschil dat
het beweging blijft. De trage beweging onderstreept
onder meer het begrip beweging zelf, maar is ook een
verzet tegen de regel van een bepaald filmtempo, vooral
de vaart die commerciële films bepaalt.
Beweging is ook alles wat er tussen twee feitelijkheden
geschiedt. Communicatie beweegt tussen de ene en
de andere mens en daar gaat Sauve qui peut ook over:

de tussenruimte in verschillende vormen. Aan de ene
kant is Sauve qui peut een ontleding van elementen,
zoals daar zijn dialoog, beeld, landschap, stad, mens,
maatschappij, muziek, licht. Maar tegelijk houdt de
film zich met name bezig met wat daar tussen zit. Godard schuift de elementen door elkaar, zodat ze soms
een anekdotische en verhalende indruk maken, maar
dat verhalende is ondergeschikt aan wat daar achter en
doorheen zit. Terug naar de kernregels van film zet Godard tegelijk als eerste regel neer: er zijn geen regels.
Film is beweging en zien. De grootste vijand van film
is het woord, zegt Godard. “Je wordt geleerd film te
lezen, niet te zien”, is een van zijn slogans. Dat lijkt paradoxaal, waar Godard altijd zoveel met teksten in zijn
films knoeit. Woorden en teksten hebben bij hem echter niet de functie om een filmverhaal te steunen, om
de film als het ware leesbaar te maken, maar het zijn
net zulke elementen als lucht en muziek. In feite brengt
Godard woorden terug naar beelden.
Dit klinkt allemaal nogal theoretisch, maar toch kun je
niet zeggen dat Godard in Sauve qui peut voornamelijk met een vormexperiment bezig is. Film is er voor
de communicatie, Sauve qui peut gaat daar voor een
deel over, maar al communicerend snijdt Godard meer
onderwerpen aan die een meer maatschappelijke betekenis hebben.
De film is verdeeld in vier hoofdstukken, met telkens
een bepaald thema. In het eerste hoofdstuk, Verbeel
ding, trekt een televisiemaakster op de fiets de bergen
in voor frisse lucht. Daarna komt Vrees, waarin ene
Paul Godard (!) niet kan beslissen om uit de grote stad
weg te gaan, of de relatie met zijn ex-vrouw te herstellen, of bang is de relatie met zijn vriendin kwijt te
raken. Deel drie gaat over Handel, commercie, en laat
de praktijken zien van en meisje van het platteland dat
in de grote stad hoer is geworden. In het slot, Muziek,
wordt de compositie van de drie aan elkaar geklonken.

Dat wil zeggen: ze komen in elkaars verband en worden
tegelijk zelfstandig.
Zelfs dat is een maatschappelijke visie: pas in een
sociaal verband is een mens zichzelf en tegelijk kan hij
in een sociaal verband pas leven als hij zich individueel opstelt. Het gaat in het leven om het vinden van de
juiste balans, het midden – of zeg: de ruimte waarin
zich de communicatie, de beweging voltrekt. En dat
midden is tegelijk het moeilijkst te vinden. Misschien
lijkt Godard zelf nog het meest op de man uit Vrees,
die niet voor niets Paul M. Godard heet, naar Godards
eigen vader. Je kunt Godard echter alleen met die man
identificeren, wanneer je hem symbolische trekken
toemeet en uitsluitend kijkt naar het oppervlakkige fysiek-menselijke. Godard is pas zichzelf als hij filmt, dat
is zijn vorm van leven en communiceren. En de filmer
Godard, die de onzekerheid en het onvermogen uitdrukt, doet dat op een manier die zo concreet en helder
is, dat van onzekerheid geen enkele sprake is.
Juist waar Sauve qui peut een film van het Zien is, valt
hij in een beschrijving nauwelijks anders te vatten dan
in een tamelijk abstracte taal, een versimpeling. Over
de elementen die Godard kristalliseert kun je stuk voor
stuk en uitgebreid over filosoferen. De film zelf gaat over
wat er tussen zit, is in feite een analyse van het bewegen, dat je slechts kunt zien. Het gaat alleen wat verder
dan het zien op het moment dat je de film kijkt. Het zien
zet ook het denken in werken, dat ver na de film doorgaat. Behalve bloedmooie beelden geeft Godard met
zijn tweede start een enorme inspiratie. Hij biedt zijn
publiek geen toffee om lekker op te zuigen, maar een
koude douche die op je hoofd stoot, je adem afsnijdt en
dan verschrikkelijk warm maakt. Een confrontatie met
Sauve qui peut in woorden, een onmogelijke opgave als
je er over schrijven moet, is eigenlijk ondoenlijk. De enige remedie is te kijken, getroffen te worden, te zien en
alles in je hoofd te laten rondtollen. Ik heb me zelden zo
verkwikt gevoeld als na deze film.
PETER VAN BUEREN
DE VOLKSKRANT, 6 FEBRUARI 1981
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The Wailing

WEER VERLEGT EEN KOREAAN
DE GENREGRENZEN
In de derde film van Zuid Korea’s meest duis
tere thrillerspecialist worden christendom,
sjamanisme en het occulte slim vermengd
met politiethriller, familiedrama en horror.
Bekende genres, figuren en fenomenen maar
The Wailing is een volstrekt unieke helletocht.

DOOR RIK HERDER

Sommige films hebben een kracht die verder reikt dan
de bioscoopzaal. Toen ik na het zien van The Wailing
de warme nazomer in stapte, zag ik de zon maar voelde
hem niet. Zo ver had de film me meegesleurd in zijn
duistere wereld.
Slechts twee eerdere films maakte de Koreaan Na

Hong-Jin: de adrenalinestoot The Chaser (2008) en
het langzaam gistende The Yellow Sea (2010). Thrillers
zwart als de nacht, bloederig en origineel, snoeihard
en steengoed. The Wailing is de meest ambitieuze van
de drie; alleen al de montage duurde een jaar. Voor het
decor verruilde Na de drukke metropool voor de bergen
en bossen van het dunbevolkte Koreaanse platteland.
Die zien er door de lens van Hong Gyung Po (Mother,
Snowpiercer) betoverend uit: ongerept maar onheilspellend. Want dit paradijs is vervloekt.
Het begint met een bizarre, gruwelijke moord,
schijnbaar gepleegd door een waanzinnige man die onder de zweren zit. Hier maken we kennis met de gezette
agent Jong-gu die net zo klunzig is als iedere andere

agent in een Koreaanse film. Terwijl meer dorpelingen
sterven, wijst iedereen naar een mysterieuze Japanner:
hij zou een demon zijn, ook al heeft hij het uiterlijk van
een onschuldige oude man. Als Jong-gu’s dochter ook
agressief gedrag begint te vertonen gaat hij zelf op onderzoek uit, samen met een jonge pastoor. Schitterend
speelt Kwak Do-won de rol van angstige, onhandige
vader die steeds radelozer wordt maar niet minder
vastberaden.

Sjamaan

Als er een sjamaan wordt bijgehaald, die met een intens
gefilmd ritueel de dochter probeert te genezen, lijkt The
Wailing even te ontsporen. Maar Na Hong-Jin schrijft
geen standaardscripts waarin iedere scène iets meer
informatie geeft en de plot zich keurig ontwikkelt tot
aan de grote climax. Onthullingen komen te vroeg, antwoorden te laat of helemaal niet. Zo maken we al vroeg
kennis met een enge naakte man met bloeddoorlopen
ogen (zombie? monster? demon?) die vanachter een
rotsblok tevoorschijn komt en zo dicht naar de camera
kruipt dat hij bijna uit het kader barst. Een beeld dat
doet denken aan de langharige verschijning die in The
Ring uit het televisietoestel klimt.
Exorcisme, zombies, een kind dat enge krastekeningen maakt: The Wailing zit vol horroriconen. Na HongJin brengt ze onvoorspelbaar, alledaags en daardoor geloofwaardig. Het verhaal heeft een duidelijke religieuze
ondertoon: waar komt het kwaad vandaan, vraagt de
film. Net als we denken het antwoord te weten, wordt
het tapijt onder ons vandaan getrokken. Weer verlegt
een Koreaanse film de toch al ruime genregrenzen. The
Wailing kan worden bijgezet in het pantheon van horrorklassiekers, ergens tussen The Host en The Chaser.
The Wailing 111123

KOREA, 2016 | REGIE NA

HONG-JIN | 56 MINUTEN | MET KWAK DO-WON, HWANG
JUNG MIN, KUNIMURA JUN | DISTRIBUTIE CONTACT
FILM | TE ZIEN VANAF 6 OKTOBER 

KORT

JOHN JANSEN

John Jansen

Jay Oliveira | Voor een cynicus leest het levensverhaal van ex-crimineel en born again filantroop John Jansen als een succesvolle rebranding-campagne, maar het zou ook allemaal
waar kunnen zijn. Jansen verdiende als lid van
de Julietbende ooit geld met drugs, bankovervallen en het ongevraagd afpersen van collega’s,
maar zag tijdens een gevangenisstraf het licht
en begon stichting Easy Pawn voor zwerfkinderen. De 2,5 miljoen euro die hij kort daarna in de
Staatsloterij won – je verzint het niet – ging
voor een deel naar de Voedselbank in Breda,

waarin deelnemers spelers een ‘truth or dare,
minus the truth’ doen, en kijkers doorgeven of
iemand de stunt echt voltooit. Hoewel die opzet
intrigeert, overstijgen de personages niet de
types uit het gemiddelde highschooldrama. Het
verschil is dat men neuroses nu via smartphones ventileert. Gebaseerd op het gelijknamige
boek van Jeanne Ryan uit 2012. 
		 TE ZIEN VANAF 22 SEPTEMBER

The Magnificent Seven

waar men in eerste instantie dacht dat het om
een 1 aprilgrap ging.  TE ZIEN VANAF 22 SEPTEMBER

Nerve

Henry Joost, Ariel Schulman | Stel je voor: een
reality game uitgezonden via smartphones

Antoine Fuqua | Geen heruitbreng van John
Sturges’ klassieker uit 1960, maar een nieuwe
versie met onder meer Denzel Washington,
Chris Pratt en Ethan Hawke. Het verhaal is nog
steeds gebaseerd op het script dat Akira
Kurosawa met Shinobu Hashimoto en Hideo
Oguni schreef voor The Seven Samurai (1954):

Zeven helden komen geleidelijk bij elkaar om de
inwoners van een dorp te beschermen tegen
een bende tuig. Wel iets minder geleidelijk dan
bij Kurosawa trouwens. Zijn versie duurde 3 uur
en 27 minuten. Fuqua’s versie zwaait af op 2 uur
TE ZIEN VANAF 28 SEPTEMBER
12 minuten. 

Storks

Nicholas Stoller | Animatie van de maker van
Bad Neighbours en Forgetting Sarah Marshall
over ooievaars die de winstmarges bij het babybezorgen zodanig zien dalen dat ze besluiten de
opzet van het bedrijf te veranderen.


TE ZIEN VANAF 28 SEPTEMBER

Permanent Vacation

Jim Jarmusch | Dana Linssen in 2001 over Jarmusch’ film uit 1980: “Permanent Vacation, dat
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Sausage Party

Je bent
wat je eet
Sausage Party (16+) is een verrassend
intelligente kijk op de mensheid vanuit de
schappen van de supermarkt. En dat van
het schijnbaar chronisch stonede team
van The Interview.
In essentie lijkt Sausage Party op een willekeurige Pixar-animatie. Hij neemt iets wat
we wel kennen (in eerdere films bijvoorbeeld
speelgoed, vissen of gevoelens) en vraagt
zich af: wat zou er door ze heen gaan als die
dingen/dieren/fenomenen een bewustzijn
zouden hebben? In Sausage Party zijn het dit
keer de producten uit de Amerikaanse supermarkt die leven en schattige (en soms
minder schattige) handjes, voetjes en ogen
hebben gekregen.
Maar dit is geen kinderfilm. Gebaseerd op
een ongetwijfeld stoned idee van komedie-

SAUSAGE PARTY

trio Evan Goldberg, Seth Rogen en Jonah Hill
(The Interview, Superbad, This Is the End)
toont Sausage Party hoe wij mensen met
onze supermarktproducten omgaan. We
onderscheiden en vereren ons voedsel in
speciaal ontworpen schappen; we seksualiseren onze fallische en non-fallische producten via zorgvuldig ontworpen verpakkingen; we laten ons voedsel met elkaar
strijden in complexe marketingcampagnes
en prijzenoorlogen. En wanneer we ons eten
dan eindelijk kopen, gooien we het in een
pan met kokend water (of erger: de magnetron!), proppen het in onze mond en gooien
de restjes weg. Hoe kan een product met bewustzijn leven met deze genocide?

In Sausage Party weet het voedsel dat
aanvankelijk nog niet. In hun ogen zijn wij
mensen goden die producten naar het hiernamaals meenemen om ze te bevrijden van
hun verpakkingen. Dat geldt ook voor hotdog Frank (Rogen) en broodje Brenda (Kristen Wiig), die denken dat ze hun liefde eindelijk kunnen consumeren als ze op de
nationale feestdag 4 juli bijna worden gekocht. Helaas halen ze door een aanvaring
met een getraumatiseerde pot mosterd de
andere kant van de schuifdeuren niet eens.
De makers gebruiken animatie zoals Matt
en Trey Parker dat met South Park doen, door
doorgedraaide humor te combineren met oprechte cultuurkritiek. Onze worsten, broodjes

en non-foodproducten vloeken en tieren als
ze in de shit terechtkomen (je kijkt opeens
heel anders naar wc-papier), maar voeren ook
wezenlijke problemen op: de manier waarop
we omgaan met verspilling of onze obsessie
met vet, suiker, drugs en alcohol. Een climactische foodporn-scène herinnert eraan dat we
ons seksueel niet moeten laten temmen door
cultuur of religie.
Zulke ideeën passeren in sneltreinvaart
de revue zonder dat het belerend wordt. Het
blijft luchtig omdat de makers aan de lopende band parodiën serveren. De Terminator, Stephen Hawking als een uitgespuugd
stuk kauwgom, de openingsscène uit Saving
Private Ryan – maar dan met opengereten
pakken spaghetti. Alles komt tot leven (en
wordt daarna afgeslacht). Sommigen zullen
het een smerige en brutale film vinden, en
dat is Sausage Party stiekem ook: het filmische equivalent van spelen met eten.
HUGO EMMERZAEL

Sausage Party
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VERENIGDE STATEN, 2016 | REGIE

GREG TIERNAN & CONRAD VERNON | 89 MINUTEN |
DISTRIBUTIE UNIVERSAL | TE ZIEN VANAF 8 SEPTEM
BER 

Le fils de Jean

Het raadsel van de uitgewiste regisseur
Philippe Lioret maakt met Le fils de Jean
een simpel familiedrama met de complexiteit van een thriller.
Le fils de Jean opent met een raadselachtig
telefoontje. Een boodschap voor Mathieu
(Pierre Deladonchamps), achtergelaten op
het oude adres van zijn overleden moeder.
De vader die hij nooit heeft gekend, blijkt
Jean te heten, in Canada te wonen, en onlangs te zijn overleden. Er is een pakketje van
Jean onderweg, is de boodschap.
Daar neemt Mathieu geen genoegen mee:
na 33 jaar zonder vader wil hij weten wie
deze man was en wie de twee broers zijn die
hij blijkt te hebben. Hij vertrekt naar Québec
waar hij wordt opgevangen door de man die
hem belde, Jeans beste vriend Pierre (Gabriel
Arcand). Hij houdt de boel af: Jeans familie
weet niet van Mathieus bestaan en hij wil

is vooral de nasale voice-over van hoofdpersoon
Aloysius Christopher Parker (gespeeld door
jazzfanaat en graffitikunstenaar Chris Parker,
op wiens ervaringen Jarmusch zijn film gedeeltelijk baseerde), vol ernstige adolescentenfilosofieën. Graatmager en toch altijd met te korte
mouwen en pijpen, alsof niets hem past in die
wijde wereld waarin hij ronddwaalt. ‘Mensen
zijn een soort kamers’, denkt hij. Eerst ben je
nieuwsgierig naar alles wat je daar kunt ontdekken, maar als het nieuwe eraf is, komt er
voor die nieuwsgierigheid een soort angst in de
plaats en dan is het tijd om weg te gaan. Of
neem de slotwoorden, waar de film zijn (dubbelzinnige, want ‘vacation’ betekent ook onder
meer ‘leegte’) titel aan ontleent: ‘Ik denk dat ik
een toerist ben. Een toerist op een voortduTE ZIEN VANAF 29 SEPTEMBER
rende vakantie.’ 

pertinent niet dat deze zoon van Jean contact met hen zoekt. Maar Mathieu houdt aan
en langzaam maar zeker komt hij meer te
weten over zijn familieachtergrond.
Na de meer politiek geëngageerde films
Welcome (2009) en Toutes nos envies (2011,
niet in Nederland uitgebracht) keert Lioret
met Le fils de Jean terug bij het genre van het
familiedrama – tegelijk simpel en complex. De
zeer vrije bewerking van de roman Si ce livre
pouvait me rapprocher de toi van Jean-Paul
Dubois is simpel in de zin dat het een verhaal
van alle tijden is, een verhaal ook dat we al
eerder hebben gelezen. Maar het is complex in
uitvoering, in de gelaagdheid van de vertelling, de finesse van de enscenering.
De regisseur knipoogt naar het detectivegenre, door van het hoofdpersonage een aspirant-thrillerschrijver te maken. Dat is niet
voor niets: Le fils de Jean heeft de structuur

van een thriller, met een raadselachtige verdwijning als startpunt voor een opeenvolging van onthullingen. Alleen draait het niet
om het criminele circuit of politieke intriges,
maar om een piepklein familiedrama, dat
wordt uitgespeeld in intieme scènes zonder
hysterische uitbarstingen of dramatische
confrontaties.
Bij de release van Welcome in 2009 zei
Lioret al tegen de Filmkrant dat hij zichzelf
als regisseur meer en meer probeerde uit te
wissen: “Minder poespas en een zo realistisch mogelijk verhaal zodat de kijker zich
kan herkennen in wat er gebeurt. (...) Zodat
de camera en de regisseur onzichtbaar worden. Het gaat niet om de kunst, het gaat om
de acteurs en hoe ze bewegen en wat ze
doen.” Le fils de Jean is een logische vervolgstap in die strategie: alles draait om de acteurs, en met name om Pierre Deladon-

Deepwater Horizon

Xaviers huis voor bijzondere kinderen in X-Men
zijn geheel toevallig – waar op een dag Jacob
Portman arriveert. Jacob weet het nog niet,
maar ook hij is bijzonder.
TE ZIEN VANAF 29 SEPTEMBER


Peter Berg | Verhaal speelt zich af op het boorplatform Deepwater Horizon dat in april 2010
explodeerde en voor de grootste olieramp in de
Amerikaanse geschiedenis zorgde. Mark Wahlberg komt blussen.  TE ZIEN VANAF 29 SEPTEMBER

Don’t Breathe

Fede Alvarez | Thriller over een dieventrio dat
inbreekt in het huis van een blinde man in de
hoop er met een fortuin vandoor te gaan. Helaas
voor hen is de man niet zo hulpeloos als ze
TE ZIEN VANAF 29 SEPTEMBER
dachten. 

champs (L’inconnu du lac). Om de kleine
gebaren en de blikken waarmee hij elk nieuw
brokje informatie in zich opneemt.
JOOST BROEREN

Le fils de Jean
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FRANKRIJK/CANADA, 2016 | REGIE

PHILIPPE LIORET | 98 MINUTEN | MET PIERRE DELA
DONCHAMPS, GABRIEL ARCAND | DISTRIBUTIE CINÉART
| TE ZIEN VANAF 29 SEPTEMBER 

Dikkertje Dap

Barbara Bredero | Dikkertje Dap is op dezelfde
dag geboren als zijn beste vriend Raf, een giraf.
Ze zijn onafscheidelijk, tot Dikkertje voor het
eerst naar school gaat en ontdekt dat giraffen
niet naar school mogen. Hij bedenkt een plan.
Gebaseerd op het beroemde vers van Annie M.G.
TE ZIEN VANAF 4 OKTOBER
Schmidt. 

Meesterspion

Pieter van Rijn | De elfjarige Tim verhuist naar
een hotel aan de kust maar kan moeilijk wennen
aan z’n nieuwe thuis. Tot hij Simon ontmoet, die
net ontwaakt is uit het jaar 1973 en ook nog
even moet wennen. Simon was ooit spion en
moet een oude zaak oplossen. Tim gaat helpen. 	
	 PREMIÈRE NFF OP 24 SEPTEMBER

Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children
Tim Burton | Miss Alma LeFay Peregrine voert
de regie over een prachtig landhuis voor bijzondere kinderen – overeenkomsten met Professor

LE FILS DE JEAN

MISS PEREGRINE’S HOME FOR PECULIAR CHILDREN



EN TE ZIEN VANAF 5 OKTOBER

32

DE FILMKRANT 
#391 SEPTEMBER/OKTOBER 2016

Light Years

Fladderende
vlinders
De achtjarige Rose wil lijmen wat gebroken is, in het fijnzinnige Britse debuut
Light Years, dat oog heeft voor mensen
en plekken die de aandacht niet zelf opeisen.
Je zou de ouders en kinderen uit Light Years,
op weg geholpen door de titel, kunnen zien
als hemellichamen die om elkaar heen cirkelen, zonder elkaar te raken. Een zon is er niet:
hun moeder is verdwenen en de achtjarige
Rose gaat alleen op pad om haar te zoeken.
Als Rose haar aantreft in een psychiatrisch
ziekenhuis vertelt haar moeder (singer-songwriter Beth Orton) over zichtbare
sterren die er eigenlijk niet meer zijn, de
dode sterren. Het trieste gevoel dringt zich
op dat ze zichzelf daarmee bedoelt: je ziet
haar wel maar ze is er niet meer bij.
Zonder te dramatiseren weet Esther May
Campbell inzichtelijk te maken wat er in
deze bijkans ouderloze kinderen omgaat,
met subtiele dialogen die ongrijpbaar meanderen, maar op cruciale momenten kruisen
met het dieperliggende verhaal. Rose vraagt

zich af: kunnen we niet weer heel gemaakt
worden?, met het natuurlijke verlangen van
een kind om te lijmen wat gebroken is. Haar
oudere broer Ewan wil liever ergens anders
zijn, “om te weten hoe het is om normaal te
zijn”. Want dat normale midden is iets waar
hij alleen maar omheen heeft kunnen
draaien. Hij heeft slechts een vermoeden van
wat een normaal leven zou kunnen zijn. Daar
komt de angst bij om net als moeder ziek te
worden, om erfelijk belast te zijn.
Debuterend talent May Campbell heeft
duidelijke stilistische keuzes gemaakt en
filmt de kinderen afwisselend in een natuurlijke en industriële omgeving. In de velden,
op een braakliggend terrein of op karakterloze kruispunten, in nauwe doorkijkjes in
hun huis, langs de snelweg of op een gifgroen
fietsje voor een grijze loods. Het getuigt van
inlevingsvermogen om juist de camera te
richten op plekken die geen aandacht opeisen, net zoals ze oog heeft voor deze kinderen die uit hun baan zijn geslingerd en uit
zicht zijn geraakt. De onbereikbare vader is
vooral bezig in zijn kweekkas waar de vlinders om hem heen fladderen. Dat hadden eigenlijk zijn kinderen moeten zijn.
MARISKA GRAVELAND

Light Years

111231

GROOT-BRITANNIË, 2015 | REGIE ESTHER

MAY CAMPBELL | 86 MINUTEN | MET SOPHIE BURTON,
ZAMIRA FULLER, BETH ORTON | DISTRIBUTIE CINEMIEN
| TE ZIEN VANAF 22 SEPTEMBER 

LIGHT YEARS

Meneer Pluizenbol

Barry Sonnenfeld | Miljardair Tom Brand (Kevin
Spacey, stem van Barry Atsma) heeft door zijn
drukke baan weinig tijd voor zijn vrouw Lara
(stem Nicolette van Dam) en zijn dochter Re

becca. Rebecca wil net als ieder jaar een kat
voor haar verjaardag en hoewel Tom een hekel
heeft aan katten, kan hij niks beters bedenken.
In een mysterieuze dierenwinkel laat hij zich
een bijzondere kater aansmeren.
TE ZIEN VANAF 5 OKTOBER


Pete’s Dragon

David Lowery | De avonturen van weesjongen
Pete en zijn beste vriend Elliot, die toevallig een
draak is. Wordt in het Engels en het Nederlands
TE ZIEN VANAF 5 OKTOBER
uitgebracht. 

Masterminds

Jared Hess | Komedie met onder meer Kristen
Wiig en Zach Galafianakis over een nachtbewaker die een van de grootste bankovervallen uit
de Amerikaanse geschiedenis organiseert.


TE ZIEN VANAF 6 OKTOBER

LE CONFESSIONI

Le confessioni

Malafide
ministers
Zwijgen is goud. Dus wint een zwijgzame
monnik het op een G8-bijeenkomst van
de pratende ministers van Financiën, terwijl een moordmysterie moet worden opgelost. Hoofdrolspeler Toni Servillo is
meesterlijk, zoals altijd.
Roberto Andò begint zijn zesde speelfilm Le
confessioni enigmatisch. Waarom begeeft een
monnik zich naar een G8-bijeenkomst in een
opulent Duits hotel? Wat moeten een rockster en een beroemde kinderboekenschrijfster daar? En hoe verhouden ze zich tot de
acht ministers die zich verzameld hebben om
in achterkamertjes iets te bekokstoven?
Le confessioni behoudt die raadselachtigheid en soms frustreert dat. Maar die eerste
vraag wordt snel opgehelderd: monnik Roberto Salus (Toni Servillo) is ontboden door
de directeur van het IMF, Daniel Roché (Daniel Auteuil) om hem de biecht af te nemen.
Er ontstaat een kink in de kabel wanneer
Roché de ochtend na de biecht dood op zijn
hotelkamer wordt gevonden, ogenschijnlijk
na zelfmoord te hebben gepleegd met – pikant detail – de plastic zak waarmee de
monnik arriveerde. Plotseling zijn alle ogen
gericht op de timide Salus: hoe schadelijk
zijn Rochés laatste woorden voor de verzamelde ministers? Kan hun malafide plannetje nog wel doorgaan? En waarvan zouden de

internationale markten meer schrikken:
moord of zelfmoord?
Andò lijkt het succes van zijn vorige film
Vive la libertà (2013) te willen hervinden.
Opnieuw voert hij Toni Servillo op als een
buitenstaander die zich begeeft in een politiek spel. Maar waar hij zich in de vorige film
met veel zwarte humor in het Italiaanse politieke moeras wentelde, heeft hij nu zijn pijlen gericht op de wereldpolitiek. Met wisselend succes, en niet alleen omdat Andò niet
altijd grip lijkt te hebben op de kakafonie van
Europese talen die er wordt gesproken. Servillo is meesterlijk, zoals gewoonlijk, of hij
nou Italiaans, Frans of Engels spreekt. Maar
de acteurs om hem heen zijn minder naturel.
Uiteindelijk hinkt het scenario van Andò
en Angelo Pasquini te veel op twee benen.
Het wil een thriller zijn, zichtbaar geïnspireerd door Hitchcock en Polanski. Maar het
verliest te veel spanning doordat de intriges
rond Rochés dood begraven worden onder
een dikke laag gefilosofeer.
Salus wordt niet alleen voor Roché een
uitlaatklep: ook diverse andere ministers –
die zichzelf consequent afstandelijk ‘economen’ noemen, doen hun zegje tegen de
zwijgzame monnik. Maar de parabel over
macht, politiek, geld en moraal die Andò
schetst, heeft te weinig zeggingskracht en
blijft te veel op de vlakte. Voor een aanklacht
tegen de hedendaagse door geld beheerste
geopolitiek is de film lang niet boos genoeg.
JOOST BROEREN

Le confessioni

112311

ITALIË/FRANKRIJK, 2016 | REGIE

ROBERTO ANDÒ | 103 MINUTEN | MET TONI SERVILLO,
DANIEL AUTEUIL | DISTRIBUTIE IMAGINE | TE ZIEN
VANAF 13 OKTOBER 

The Girl on the Train

Tate Taylor | Thriller over Rachel Watson (Emily
Blunt) die na haar scheiding elke dag op weg
naar haar werk een gezin observeert vanuit de
trein. Het ideale gezin, fantaseert ze. Op een
ochtend wordt ze wakker met wonden en
blauwe plekken en ziet ze dat de vrouw van het
TE ZIEN VANAF 6 OKTOBER
gezin vermist wordt. 

La danseuse

Stéphanie Di Giusto | Behalve ‘s werelds
beroemdste danseres zorgde Loïe Fuller (Soko)
tijdens de belle epoque voor radicale vernieuwingen in theatertechniek, bezat een reeks
patenten en inspireerde talloze kunstenaars,
waaronder Henri de Toulouse-Lautrec en StepTE ZIEN VANAF 6 OKTOBER
hane Malarmé.

THE GIRL ON THE TRAIN

Hart Beat

Dennis Bots | Zoë wordt op haar fiets aangereden door de bus van Mik, een Nederlandse
superster. Hoewel ze geen fan is, springen de
TE ZIEN VANAF 12 OKTOBER
vonken toch over. 
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Oasis: Supersonic

Explosieve
chemie
FUKUSHIMA,MON AMOUR

Fukushima, mon amour

Geesten uit het verleden
De Duitse regisseur Dorris Dörrie trotseerde de straling in Fukushima en dat
levert aangrijpende beelden op van het
rampgebied en de bewoners.
Fukushima, mon amour (originele titel:
Grüße aus Fukushima) is niet alleen een film
over de gevolgen van de kernramp in 2011.
Het is ondertussen de vijfde film die Dorris
Dörrie in Japan maakte, waarmee het stiekem ook een liefdesverklaring is aan een land
en haar cultuur.
De titel is vanzelfsprekend een hommage
aan Hiroshima mon amour (1959). Net als bij
Alain Resnais speelt Dörrie’s film zich af in
een Japans rampgebied met een westerse
vrouw die haar verleden probeert te ontvluchten. Ook de korte flashbacks van de
tsunami in Fukushima en het Duitse verleden van hoofdpersonage Marie herinneren
aan Hiroshima mon amour.
Dörrie laat in zwart-wit en in een documentairestijl zien hoe de effecten van de
ramp nog steeds zichtbaar en voelbaar zijn.
Het contrast tussen de grauwe werkelijkheid
van Fukushima en de naïeve Marie, die verkleed als clown optreedt voor de slachtoffers
van de ramp, is groot. Met een geigerteller in
de hand komt ze aan in een opvangkamp
waar alleen nog ouderen wonen, want alle
jongeren zijn inmiddels weg uit het gebied.
Een van de vrouwen in het kamp, Satomi,

De club van Sinterklaas & geblaf op de
pakjesboot

Ruud Schuurman | De boosaardige Dokter Vleugelaer heeft een plan bedacht om geld te verdienen met de Blafspray, die mensen alleen nog
maar laat blaffen. Hij wil alle kinderen van het
land blafhoest bezorgen. Met rollen voor Testpiet, Coole Piet, Muziekpiet, Hoge Piet, KeukenTE ZIEN VANAF 12 OKTOBER
piet en Danspiet. 

vlucht naar haar verwoeste huis in de radioactieve zone om het weer bewoonbaar te
maken. Marie is doodongelukkig in het opvangkamp en ziet in dat ze als huilende
clown geen verschil kan maken. Ze besluit
om Satomi te helpen met het opknappen van
haar huis. Net als in Dörrie’s Cherry Blos
soms (2008) staat in Fukushima, mon amour
het omgaan met verdriet en het rouwproces
centraal. Ernstige thema’s maar Dörrie
houdt de toon licht, al geeft het zwart-wit
het geheel een melancholische ondertoon.
Dörrie richt zich vooral op de vriendschap
tussen Marie en Satomi. Beide vrouwen proberen de geesten uit het verleden onder ogen
te komen. Fukushima, mon amour laat die
vriendschap langzaam tot bloei komen maar
de relatie tussen de vrouwen blijft boeien en
levert genoeg komische en ontroerende momenten op. Vooral Kaori Momoi blinkt uit als
de pittige en energieke oude geisha Satomi.
Fukushima, mon amour is een bescheiden en
lichtvoetig portret van de Japanse cultuur en
het verwerken van een nationaal trauma.
TOM VAN DER KRIEKE

Fukushima, mon amour

DUITSLAND, 2016 | REGIE

DORIS DÖRRIE | 108 MINUTEN | MET ROSALIE THOMASS,
KAORI MOMOI | DISTRIBUTIE CINEMIEN | TE ZIEN VANAF
6 OKTOBER 

Siv gaat logeren

Catti Edfeldt, Lena Hanno | Siv gaat weliswaar
niet verhuizen maar wel uit logeren. Kan ook

Op zijn hoogtepunt was Oasis groot. Echt
bizar groot. In de zomer van 1996 speelde de
band uit Manchester twee megalomane
openluchtconcerten. Tweehonderdvijftigduizend bezoekers brulden alles mee: vanaf
de eerste Oasis-hit Supersonic tot het iconische Wonderwall. De vraag naar kaartjes was
vele malen groter: 2,25 miljoen fans werden
teleurgesteld.
Regisseur Mat Whitecross plaatst de
Knebworth Park-concerten als een stip aan
de horizon, en laat vervolgens zien hoe Oasis
kon uitgroeien van een oefenruimtebandje
tot een supergroep. Dat levert een saai opgebouwde rockumentary op, waarbij het ene
belangrijke concert wordt gevolgd door de
volgende single die op nummer één in de
Britse charts belandt, waarna een album nóg
beter verkoopt en er wéér belangrijkere concerten volgen. Dit alles gelardeerd met de
voortdurende broedertwist tussen gitarist
en liedjesschrijver Noel Gallagher en zanger,
frontman en enfant terrible Liam Gallagher.
Veruit het interessantst zijn de foto’s,
filmpjes en foto’s uit de jonge jaren van de
Gallaghertjes. Ergens in dit beeldmateriaal
moet de oorsprong te vinden zijn voor de explosieve chemie tussen Noel en Liam: een
chemie die enerzijds bijdroeg aan de herkenbare sound van Oasis, maar die anderzijds
resulteerde in door drank en drugs gevoede
ruzies en weglooppartijen. Maar anders dan
in zijn heerlijke biopic Sex & Drugs & Rock &
Roll, waarin Whitecross de onhebbelijkhe-

lastig zijn, vooral ’s nachts in een kamer die je
niet kent. Met de hulp van twee spraakzame
dassen beleeft Siv nieuwe avonturen die haar
helpen zichzelf terug te vinden.


Trolls

TE ZIEN VANAF 12 OKTOBER

Mike Mitchell, Walt Dohrn | De makers van
Shrek doken dieper in de trollenwereld en voilà:
meer trollenanimatie.  TE ZIEN VANAF 12 OKTOBER

Uilenbal

Simone van Dusseldorp | De achtjarige Meral is
net verhuisd en wil graag nieuwe vrienden
maken op school. Dat blijkt lastig. Op haar
kamer ontdekt ze muis Piepiep en neemt hem
mee op schoolkamp. Dankzij Piepiep sluit Meral
onverwachts vriendschap met Jason, Vito en
TE ZIEN VANAF 12 OKTOBER
Desi. 

111231

Het Britse optimisme in de jaren 90 was
de voedingsbodem voor de immense populariteit van Britpop, waarvan Oasis de
populairste vertegenwoordiger was.
Geen woord daarover in deze rockumentary over de supergroep.

Inferno

UILENBAL

Ron Howard | Het succestrio Dan Brown, Ron
Howard en Tom Hanks komt met de derde verfilming van een boek van Brown. Als Robert
Langdon à la Jason Bourne met geheugenverlies
wakker wordt, moet hij er keihard aan trekken
om de wereld te behoeden voor een dodelijke
TE ZIEN VANAF 13 OKTOBER
samenzwering. 

den van punkgrootvader Ian Dury herleidde
tot een door trauma’s geplaagde jeugd, houdt
de regisseur zich frustrerend op de vlakte.
Een anekdote over die keer dat Liam op
school een klap op zijn kop kreeg met een
hamer, waarmee zijn muzikaliteit zou zijn
‘aangezet’, is amusant. Maar ook niet meer
dan dat. Waar de filmmaker – geholpen door
een fenomenaal acterende Andy Serkis – Ian
Dury durfde neer te zetten als een hoogst interessante klootzak, daar beklijft in Oasis:
Supersonic het beeld van de broertjes Gallagher als twee door vader-issues geplaagde
eikeltjes die braaf voldoen aan alle rocksterrenclichés.
De veel te lange docu laat alle context weg.
Geen woord over het Britse optimisme dat in
de jaren negentig de voedingsbodem creëerde voor de immense populariteit van
Britpop. Waarvan Oasis de populairste vertegenwoordiger was, ook al wilden ze daar
niet bij horen. De Gallaghers hebben overduidelijk hun inhoudelijke stempel op Su
personic kunnen drukken: hoe valt anders te
verklaren dat met geen woord gerept wordt
over de destijds zo zwaar gehypete vete tussen Blur en Oasis?
FRITZ DE JONG

Oasis: Supersonic

112311

VERENIGD KONINKRIJK, 2016 |

REGIE MAT WHITECROSS | 116 MINUTEN | DISTRIBUTIE
CHERRY PICKERS | TE ZIEN VANAF 6 OKTOBER 

OASIS: SUPERSONIC

De prooi

Dick Maas | Na de vondst van een gruwelijk vermoord boerengezin weet de politie het ook even
niet. De dierenarts van Artis heeft wel een idee:
een enorme, agressieve leeuw. Niemand gelooft
haar gek genoeg, tot nieuwe slachtoffers worTE ZIEN VANAF 13 OKTOBER
den gevonden. 

De Matthäus Missie
van Reinbert de Leeuw

Cherry Duyns | Filmmaker Cherry Duyns volgt
Reinbert de Leeuw vanaf de eerste repetitiedagen met orkest, koor en solisten tot de uitvoering in de Amsterdamse Nieuwe Kerk.  PREMIÈRE
 NFF OP 24 SEPTEMBER EN TE ZIEN VANAF 13 OKTOBER

RONALD ROVERS
@RONALDROVERS
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Agenda

CineSingle Fukushima, mon amour
zo 9 okt, 12.00 | Movies that Matter
Hooligan Sparrow ma 10 okt, 19.15
| Gay Night Taekwando ma 10 okt,
19.00 | Film & Architectuur Frederick Law Olmsted: designing America do 13 okt, 19.20

8 okt, 13.00 | wo 12 okt, 11.00 | Elle
za 1 okt, 13.00 | Julieta vr 16 en di 20
sep, 19.30 | wo 21 sep, 11.00 | Een
man die Ove heet di 4 okt, 19.30 | wo
5 okt, 11.00

ma 26 sep, 20.30 | vr 30 sep, 21.30
| A Hologram for the King vr 21 okt,
19.30 | zo 23 okt, 20.30 | ma 24 okt,
20.30 | di 25 okt, 20.30 | Un homme a la hauteur do 22, zo 25 en wo
28 sep, 20.30 | vr 23 sep, 21.30 | di
27 sep, 13.30 | Een man die Ove heet
do 27 okt, 20.30 | vr 28 okt, 21.30 | zo
30 okt, 20.30 | Ma Loute do 20 okt,
20.30 | vr 21 okt, 21.30 | za 22 okt,
20.30 | di 25 okt, 13.30 | Me Before
You vr 14 okt, 19.15 | zo 16 okt, 20.30
| ma 17 okt, 20.30 | di 18 okt, 13.30
| wo 19 okt, 20.30 | Les ogres do 15,
za 17, ma 19 en di 20 sep, 20.30 | zo
18 sep, 14.30 | Race do 6 20.30 | vr 7
okt, 21.30 | za 8 okt, 20.30 | zo 9 okt,
20.30 | di 11 okt, 13.30 | wo 12 okt,
20.30 | The Red Turtle vr 7 okt, 19.30
| ma 10 okt, 20.30 | di 11 okt, 20.30 |
Remember vr 16 sep, 21.30 | zo 18 en
wo 21 sep, 20.30 | di 20 sep, 13.30

Almere Haven

Amersfoort

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

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

Carnival of Souls do 15 en vr 16 sep,
20.30 | Killer of Sheep do 22 en vr 23
sep, 20.30 | Y tu mamá también do
29 en vr 30 sep, 20.30
4 Cinecenter

Programmagegevens voor de Filmkrant van oktober/november
moeten vóór vrijdag 30 september (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 13 oktober.

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

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

Elle vr 23 sep | Elser vr 16 sep | De
Helleveeg wo 14 sep | Kollektivet vr
14 okt | Love & Friendship wo 28 sep
| Men & Chicken vr 30 sep | Monsieur
Chocolat wo 5 okt | Der Staat gegen
Fritz Bauer vr 7 okt

Almere
4 /Het nieuwe filmhuis/De
nieuwe bibliotheek

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

Café Society vr 23 en di 27 sep, 19.30
| za 24 sep, 13.00 | wo 28 sep, 11.00
| Chinatown vr 30 sep, 19.30 | Compostella vr 7 en di 11 okt, 19.30 | za

El abrazo de la serpiente vr 28 okt,
20.00 | El Clan vr 21 okt, 20.00 |
Much Loved vr 16 sep, 20.00 | Rams
vr 30 sep, 20.00 | Valley of Love vr
14 okt, 20.00 | Die Wand vr 23 sep,
20.00

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

Café Society vr 28 okt, 19.30 | za 29
okt, 20.30 | ma 31 okt, 20.30 | Compostella do 29 sep, 20.30 | vr 30 sep,
21.30 | Elle do 13 okt,20.30 uur, vr 14
okt, 21.30 uur, za 15 okt, 20.30 uur,
zo 14 okt, 14.30 uur, di 18 okt, 20.30
| Freeheld vr 23 sep, 19.30 | za 24
en di 27 sep, 20.30 | A Heavy Heart

Flirten in Saoedi-Arabië
Een romantische komedie uit Saoedi-Arabië? Het is niet het eerste
wat opkomt als je aan het streng
islamitische land denkt. Film en
Saoedi-Arabië verdragen zich sowieso lastig omdat er nauwelijks
films worden gemaakt en bioscopen er sinds de jaren tachtig verboden zijn. Films leiden regelrecht
naar Sodom en Gomorra, aldus de
Saoedische islamitische wijzen.
Dat er toch iets veranderde, bleek
vier jaar geleden met Wadjda. De
eerste volledig in Saoedi-Arabië
gedraaide film, ook nog eens geregisseerd door een vrouw (Haifa AlMansour), was een internationale
festivalhit en werd als eerste film in
de Saoedische geschiedenis ingezonden voor de Oscars. Met Bara

kah meets Barakah (Mahmoud
Sabbagh), de openingsfilm van
Arab Camera Festival, dat van 29
september t/m 2 oktober in Cinerama in Rotterdam wordt gehouden, is er nu ook een Saoedische
romcom. In de film, die de juryprijs
op het filmfestival van Berlijn won,
moeten twee verliefde twintigers
een veelheid aan obstakels overwinnen. Tussen hen staat een gapend klassenverschil – hij van
volkse komaf, zij een fotomodel –
maar ook de religieuze politie die
ontmoetingen onmogelijk maakt.
Een list moet uitkomst bieden. De
film neemt met humor het Saoedische apartheidssysteem voor
mannen en vrouwen en de censuur
op de hak. Maar er is meer te zien

BARAKAH MEETS BARAKAH

Premières 24 Wochen vanaf do 29
sep | Le confessioni vanaf do 13 okt
| L’economie du couple vanaf do 27
okt | La fille inconnu vanaf do 20 okt
| Fukushima, mon amour vanaf do 6
okt | Fuocoammare vanaf do 6 okt |
De Held vanaf do 29 sep | Oasis vanaf do 6 okt | Three generations vanaf
do 27 okt | La tierra y la sombra vanaf do 29 sep | Tonio vanaf do 13 okt |
The Wailing vanaf do 6 okt | Nog te
zien in sept Baclalaureat vanaf do
22 sep | Desde allá vanaf do 15 sep |
Florence Foster Jenkins vanaf do 22
sep | Weiner vanaf do 29 sep | Docu’s Fuocoammare vanaf do 6 okt |
De Matthäus Missie Van Reibert de
Leeuw vanaf do 13 okt | Oasis vanaf do 6 okt | Weiner vanaf do 29 sep |

op het twintig films tellende Arab
Camera Festival, dat het leven in
Arabische landen van binnenuit
wil laten zien. In Al Medina (Omar
Shargawi) verliest een Deens-Arabische man zijn geloof in god en de
mensheid als hij in Medina levenslang achter de tralies belandt na
een ongeval, waaraan hij geen
schuld heeft. Onterecht in een Israëlische gevangenis belandt een
Palestijnse vrouw in 3000 Nights
(Mai Masri), omdat zij een gewonde man heeft geholpen die een terrorist blijkt te zijn. In de roadmovie
House without Roof (Soleen Yusef)
reizen drie in Duitsland wonende
Koerdische broers met het lichaam
van hun overleden moeder naar
Iraaks Koerdistan om het te begraven. In Irak treffen ze vijandige familieleden aan maar ook onderling
lopen de spanningen hoog op. Ook
te zien op het festival is het uitstekende Hedi (Mohammad Ben Attia), over een Tunesische jongen
die aan de vooravond van een gearrangeerd huwelijk, verliefd wordt
op een vrijgevochten vrouw die
hem stimuleert om zich eindelijk
aan zijn dominante moeder te ontworstelen. Naast filmvertoningen
zijn er gesprekken met filmmakers.
Ook is er een debat over de omgang
met de publieke ruimte in Arabische en westerse landen.
ARABFILMFESTIVAL.NL

Preview met Personal Touch ma 19
sept, 21.15 | ma 3 okt Special CJP |
Gay Film Night You’ll Never Be Alone
di 20 sep, 21.15 | L’Échappée Belle:
Cinémathèque Française Le Chat di
27 sep, 19.00 |
Garde à vue di 4 okt, 19.00 | Monsieur Hire di 20 sep, 19.00 | Panique za
17 sep, 19.00 | Les Tontons Flingueurs di 11 okt, 19.00 | Deutsches Kino
(Thema: Generaties) Freistatt di 27
sep, 19.30 | Psychoanalyse & Film
Wilde aardbeien wo 5 okt, 20.00
(met inleiding en discussie na afloop) | Het Schimmenrijk Filmjournalist Hans Beerekamp eert recent
overleden filmpersoonlijkheden met
fragmenten en mooie woorden zo 9
okt, 17.00
4 Kriterion

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

24 Wochen vanaf do 29 sep | Lo and
Behold vanaf do 15 sep (vr 16 met gesprek vooraf) | Weiner vanaf do 29
sep (za 1 okt met gesprek vooraf) |
Rite du Cinema La fille inconnue wo
5 okt, 20.00
4 Filmhuis Cavia

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

Van Hallstraat 52-1 | 020-681 1419
| filmhuiscavia.nl | Aanvang: 20.30

Lijnbaansgracht 236 | 020-623
6615 (vanaf 15.45) | cinecenter.nl |
Raadpleeg de website voor het
complete programma

Verwacht Le confessioni vanaf do
13 okt | La danseuse vanaf do 6 okt |
Florence Foster Jenkins vanaf do 22
sep | Sergio Herman, Fucking Perfect vanaf vr 7 okt | Three Generations vanaf do 27 okt | Tonio vanaf do 13 okt
4 Eye Filmmuseum
IJpromenade 1 | 020-589 1400 | eyefilm.nl | Raadpleeg de website voor
het volledige programma
Premières As I Open my Eyes vanaf do 13 okt | Bacalaureat vanaf do
22 sept | Clash vanaf do 24 okt | Desde allá vanaf do 15 sept | Een echte Vermeer vanaf do 29 sept | Fuocoammare vanaf do 6 okt | La fille inconnue vanaf do 20 okt | Hell
or High Water vanaf do 13 okt | Riphagen vanaf do 22 sept | La tierra
y la sombra do 29 sept | Tonio vanaf do 13 okt | The Wailing vanaf do
6 okt | Gerestaureerde klassieker
Chinatown vanaf do 15 sept | Buddhist Film Festival Europe vr 30 sep
t/m zo 2 okt | The Gaze Fucking Åmål
ma 10 okt, 19.00 | Cinema Egzotik:
The Night of Charles Bronson Hard
Times + Death Wish vr 14 okt, 20.00
| Cinema Concert Der brennende Acker zo 23 okt, 16.00 | The Kid zo 9
okt, 16.00 | Joris Ivens & Nederland
met: De brug, Indonesia Calling,
Nieuwe gronden, Rotterdam – Europoort vr 21 okt, 15.30 | KLIK! Amsterdam Animation Festival di 25
t/m zo 30 okt
4 Het Ketelhuis

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

Premières 24 Wochen vanaf 29 sep
| Fuocoammare vanaf do 6 okt | De
Held vanaf do 29 sep | Light Years
vanaf do 22 sep | Meester Spion vanaf do 6 okt | Riphagen vanaf do 22
sep | Storks vanaf do 22 sep | Nog
te zien Adios Amigos | Angry Indian Goddesses | Bodkin Ras | Finding Dory | De GVR | Huisdiergeheimen | Ice Age 5 | Kubo en het magische zwaard | Mãe só há uma |
Een man die Ove heet | Out of Love
| The Red Turtle | VERS Maandelijkse bijeenkomst voor en door nieuwe
film- en televisiemakers ma 3 okt,
19.30 | Amongst Friends Elke derde maandag van de maand Sneak

Het portret dat
door Acevedo’s
regie en Mateo
Guzmans prachtige beelden ontstaat, laat de
machteloosheid
en tijdelijkheid
van de mens zien.
De grote oude
boom naast het
huis is een misschien een iets te
voor de hand liggend beeld voor de
verstrijkende tijd
maar verder zijn
de metaforen treffend en bescheiden. Aan het eind
brandt de wereld.
Een fantastisch
debuut.
11111

Ronald Rovers over La tierra
y la sombre in de Filmkrant

O.a. verwacht Hell or High Water
vanaf do 20 okt | Light Years vanaf
do 22 sep | Riphagen vanaf do 22 sep
| Weiner vanaf do 29 sep
4 Lab111

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

Verwachte premières Bridget Jones’s Baby vanaf do 15 sep | Florence Foster Jenkins vanaf do 22 sep |
Genius vanaf do 20 okt | Hell or High
Water vanaf do 20 okt | The Royal
Opera Live Cosi fan Tutte ma 17 okt |
Norma ma 26 sep, 20.00
4 Rialto

Ceintuurbaan 338 | 020‑676 8700 |
rialtofilm.nl

Premières As I Open My Eyes vanaf di 13 okt | Bacalaureat vanaf do
22 sep | Clash vanaf do 27 okt | Desde allá vanaf do 15 sep | La fille inconnue vanaf do 20 okt | Fuocoammare vanaf do 6 okt | Lo and Behold,
Reveries of the Connected World
vanaf do 15 sep | La tierra y la sombra vanaf do 29 sep | Klassieker The
39 Steps zo 18 sep | Chinatown di
20 en di 27 sep | Early Summer di 18
en di 25 okt | Late Spring di 4 en di
11 okt | Tokyo Story zo 30 okt | Cracking the Frame Eva Hess wo 21 sep
| Uncle Howard wo 19 okt | Docupodium De Matthäus missie van Reinbert de Leeuw za 1 okt, 16.00 (na afloop interview met de maker, Cherry
Duyns | Cinéma Arabe As I Open My
Eyes za 8 okt | Black Achievement
Month 2016: Felix de Rooy Blok 1: zo
23 okt, 14.00 Apo-clypse + Almacita
di desolato | Blok 2: zo 23 okt, 17.00
Ava & Gabriel - un historia di amor +
The Renny Show | Hallo Servië! Open
Cage + Four Passports zo 30 okt
4 Studio/K

Timorplein 62 | 020-692 0422 |
studio-k.nu | Raadpleeg de website
voor het reguliere programma
4 Filmtheater De Uitkijk
Prinsengracht 452 | 020-223 2416 |
uitkijk.nl | Raadpleeg de website
voor het volledige programma
Café Cineville As Good as it Gets vr
30 sep, 23.00 | Professione: Reporter vr 16 sep, 23.00 | The Shining vr
23 sep, 23.00 | Klassieker One Flew
over the Cuckoos Nest elke zo in sep

Apeldoorn
4 Filmtheater/Podium Gigant
Nieuwstraat 377 | 055‑521 6346 |
gigant.nl
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Slijmjurk en pottenbakken
Tot niet lang geleden werd het
woord ambacht geassocieerd met
kantklossen, borduren, klompen
maken en mandenvlechten, maar
het is aan een nieuw leven begonnen. Als reactie op de dolgedraaide
voedselindustrie is ambachtelijk
voedsel, aangeprezen met de
woorden puur en eerlijk, reuzehip.
Het gaat in het Ambacht in Beeld
Festival, dat van 23 t/m 25 september in De Hallen in Amsterdam
wordt gehouden, niet alleen om

voedsel maar om een breed scala
aan ambachten. Dat de organisatoren de term breed opvatten blijkt
uit het programma, waarin onder
andere kledingontwerper Bart
Hess een lezing houdt over de
‘slijmjurk’ die hij voor Lady Gaga
ontwierp. De Libanees Ely Dagher,
die een Gouden Palm won met de
korte animatiefilm Waves ’98,
komt praten over zijn animatietechniek. Naast workshops, lezingen en demonstraties is er een

WAVES ’98

24 Wochen do 20 t/m zo 30 okt | Absolutely Fabulous nog t/m wo 28 sep
| Ants on a Shrimp zo 25 sep, do 29
sep, vr 30 sep en zo 2 okt | As I Open
My Eyes vanaf do 13 okt | Bacalaureat vanaf do 22 sep t/m wo 5 okt |
Bodkin Ras vanaf do 29 sep t/m di
4 okt (ma 3 okt met nabespreking)
| Café Society nog t/m wo 28 sep |
Captain Fantastic vanaf do 15 sep |
Compostella do 29 sep, zo 2 en ma 3
okt | Dance Iranian Style zo 2 en wo
5 okt | The Daughter do 22 t/m do
29 sep en zo 2 t/m 5 okt | Desde Alla
vr 21 t/m wo 26 okt | Florence Foster Jenkins do 20 t/m ma 31 okt | Fukushima, Mon Amour di 25 t/m ma
31 okt | De Held za 1 t/m ma 31 okt |
Light Years 6 t/m 12 okt | Mãe Só Há
Uma do 13 t/m za 15 okt | Ma Ma 6
t/m 12 okt | The Man Who Knew Infinity 6 t/m 12 okt | The Neon Demon
do 29 sep en zo 2 t/m 5 okt | La pazza gioia nog t/m wo 21 sep | Tonio
vanaf do 13 okt (di 11 okt voorpremière) | Film gemist Een man die Ove
heet elke ma in okt | The Red Turtle
nog t/m ma 26 sep | Boek & Film De
noodkreet in de fles vr 16, zo 18 sep
en di 20 sep | Tonio di 11 okt | Eénmalige vertoning Down to Earth zo 9
okt | Samuel in the Clouds zo 18 sep
| Weiner zo 16 okt | Wereld Alzheimer dag Still Alice wo 21 sep | Movies that Matter Hooligan Sparrow
di 18 okt | 25th Anniversay Gala Miss
Saigon do 20 okt | Filmdag met: Een
echte Vermeer, Perfetti Sconoscuiti,
I. Daniel Blake, Toni Erdmann en The
Light Between Oceans op do 22 okt
| Film & Live muziek The General zo
23 okt | B-Movie Orchestra XXXploitation Pocket Edition vr 28 okt | Ontbijt & Film The Light Between Oceans zo 30 okt | Tonio zo 30 okt

filmprogramma, opgedeeld naar
vijf thema’s. ‘Leer en perkament’
bevat, inderdaad, (korte) films over
de geheimen van leerlooien en perkament maken. ‘Pottenbakken’
toont met films de ambachtelijke
wereld van het pottenbakken.
Daarmee gaat het niet goed. Ook de
laatste traditionele pottenbakker in
een dorpje op Lesbos ziet het somber in. De films over ‘Textiel’ zijn
hoopvoller want er is een heropleving van traditionele ambachtelijke textielbewerkingen. Zo is een
film te zien over de Franse meester
in passement (decoratief borduuren kantkloswerk) Patrice Cantalejo. Cantalejo geeft tijdens het festival ook passement-masterclasses.
De films onder het kopje ‘Sake’ laten weinig te raden over: na het
zien van de films weet je alles over
het brouwproces. ‘Botenbouw en
hout’ bevat films over traditionele
scheepsbouw. De Italiaanse filmmaker, etnograaf en ambachtsman
Borriello weet er alles van, blijkt uit
een korte film over hem. Hij komt
ook praten over zijn passie.
AMBACHTINBEELDFESTIVAL.NL

king the Frame Eva Hesse wo 26 okt,
19.15 | I Don’t Belong Anywhere: The
Cinema of Chantal Akerman wo 28
sep, 19.15 | Déjà Vu Klassiekerreeks
Late Spring (Banshun) ma 17 en ma
24 okt | Madeliefjes ma 3 en ma 10
okt | Movies that Matter Hooligan
Sparrow wo 19 okt (met debat)
4 Stadsbioscoop Rembrandt

Velperplein 10 | 026‑303 2600 |
stadsbioscooprembrandt.nl |
Raadpleeg de website voor het
volledige programma

Verwacht Bridget Jones’s Baby vanaf do 15 sep | L’economie du couple
vanaf do 27 okt | Inferno vanaf do 13
okt | Riphagen vanaf do 22 sep | Tonio vanaf do 13 okt | Royal Opera
House Live Cosi fan Tutte ma 17 okt |
Norma wo 26 sep

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

El abrazo de la serpiente ma 3 en di 4
okt | The High Sun ma 19 en di 20 sep
| The Idol ma 26 en di 27 sep | Les innocentes ma 10 en di 11 okt | A Long
and Happy Life ma 17 en di 18 okt |
Les Ogres ma 24 en di 25 okt

Bergen
4 Fth CineBergen/Zwarte Schuur
Eeuwigelaan 7 | 072-589 6310 |
cinebergen.nl | Raadpleeg de web
site voor het volledige programma

Angry Indian Goddesses zo 25 en di
27 sep, 20.00 | L’avenir do 29 en vr
30 sep, 20.00 | Café Society vr 16 en

Rialto in oktober
Klassiek

In oktober vertoont Rialto drie digitaal gerestaureerde films uit het
oeuvre van de Japanse regisseur
Yasujirō Ozu. Late Spring (4 okt) &
(11 okt); Early Summer (18 okt) &
(25 okt); Tokyo Story (30 okt). Drie
verschillende Noriko’s, die gemeen
hebben dat het drie alleenstaande,
jonge vrouwen zijn, vertolkt door
dezelfde actrice: Setsuko Hara.

Cracking the Frame

Uncle Howard (19 okt): Een fascinerende docu over de New Yorkse

ADVERTORIAL

regisseur en kunstkenner Howard
Brookner.

Black Achievement Month

In het kader van Black Achievement
Month 2016 vertonen we twee lange en twee korte films van de Antilliaanse kunstenaar/regisseur Felix
de Rooy. De Rooy is aanwezig om
vragen te beantwoorden uit het
publiek. (23 okt)
Zie voor uitgebreide informatie en
aanvangstijden
RIALTOFILM.NL

Arnhem
4 Focus Filmtheater
Korenmarkt 42 | 026‑442 4283 |
focusarnhem.nl | Raadpleeg de
website voor het volledige pro
gramma

Premières Bacaluareat vanaf do 22
sep | Desde allá vanaf do 15 sep | Florence Foster Jenkins vanaf do 22 sep
| Les saisons vanaf do 22 sep | Crac-

UNCLE HOWARD

deel 3 en 4 zo 1 sep,8 13.30 | ma 19
sep, 19.30 | Heimat deel 5 zo 25 sep,
15.30 | ma 26 sep, 19.30 | Special
Love & Friendship wo 21 sep, 20.00
(met inleiding) | Sneak Preview di 20
en di 27 sep, 20.30

wo 28 sep, 20.00 | za 17 sep, 16.30 |
zo 18 sep, 11.00 | za 24 sep, 20.30 |
Captain Fantastic vr 30 sep, 14.30 |
Les chevaliers blancs ma 19 en wo 21
sep, 20.00 | Florence Foster Jenkins
za 17 sep, 20.30 (voorpremière) |
Kollektivet vr 16 sep, 14.30 | Neon
Bull zo 18 en di 20 sep, 20.00 | De
noodkreet in de fles vr 23 sep, 20.00
| za 24 sep, 16.30 | La pazza gioia vr
23 sep, 14.30 | zo 25 sep, 11.00 | ma
26 sep, 20.00 | Samuel in the Clouds
do 15 sep, 20.00 | Klassieker The General do 22 sep, 20.00

Capelle a/d IJssel
4 Isalatheater
Stadsplein 5 | 010-458 6300 | isa
latheater.nl | Aanvang: 20.00
Eye in the Sky di 20 sep, 20.00 |
The Idol di 27 sep, 20.00 | Love &
Friendship vr 30 sep en di 4 okt,
20.00

Borne

Delft

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

De Helleveeg wo 26 okt | Knielen op
een bed violen wo 12 okt | Nooit meer
slapen wo 19 okt | Publieke Werken
wo 5 okt | Room wo 21 sep | Victoria wo 28 sep

Breda
4 Chassé Cinema
Claudius Prinsenlaan 8 | 076-530
3131 | chasse.nl | Raadpleeg de
website voor het volledige pro
gramma

Premières 24 Wochen vanaf do 29
sep | Bacalaureat vanaf do 22 sep
| The Beatles: Eight Days a Week –
The Touring Years vanaf do 15 sep |
Florence Foster Jenkins vanaf do 22
sep | John Jansen vanaf do 22 sep |
Weiner vanaf do 29 sep | Cracking
the Frame I don’t Belong Anywhere: The Cinema of Chantal Akerman
ma 19 sep, 19.20 | Gay Film Night
You’ ll Never Be Alone di 20 sep,
19.20 | OntbijtFilm zo 25 sep, 10.45 |
Boek in Beeld ma 26 sep, 19.30 | Royal Opera & Ballet Live Norma ma
26 sep, 20.00 | Maandagavondklassieker The General ma 19 sep, 19.20
| Nationale Vredesweek Dukhtar di
20 sep, 19.15 (met inleiding) | Korte Film Festival za 17 sep, 10.00 –
23.00

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

Absolutely Fabulous: The Movie vr
16 sep, 13.30 | za 17 sep, 19.00 | wo 21
sep, 20.30 | Café Society za 17 sep,
13.30 en 21.30 | zo 18 sep, 20.00 | di
20 sep, 14.00 | vr 23 sep, 21.30 | za
24 sep, 19.00 | zo 25 sep, 20.00 | do
29 sep, 20.30 | vr 30 sep, 21.15 | Captain Fantastic do 22 sep, 20.00 | vr
23 sep, 21.15 | za 24 sep, 16.00 | di 27
sep, 20.00 | wo 28 sep, 20.00 | vr 30
sep, 13.00 en 18.45 | The daughter
do 22 sep, 20.30 | vr 23 sep, 13.30
| za 24 sep, 21.15 | ma 26 sep, 20.15
| vr 30 sep, 16.00 en 21.30 | Julieta vr 16 sep, 19.00 | zo 18 sep, 16.00
| ma 19 sep, 20.15 | wo 21 sep, 14.45
| vr 23 sep, 16.00 | za 24 sep, 13.30 |
zo 25 sep, 15.45 | wo 28 sep, 14.45 en
20.30 | A Long and Happy Life do 15
sep, 20.30 | vr 16 sep, 16.00 en 21.30
| zo 18 sep, 20.30 | di 20 sep, 20.00
| vr 23 sep, 19.00 | za 24 sep, 21.30 |
zo 25 sep, 20.30 | Out of Love vr 16
sep, 18.45 | za 17 sep, 21.15 | La pazza gioia do 15 sep, 20.00 | vr 16 sep,
13.00 en 21.15 | za 17 sep, 15.30 | di
20 sep, 14.15 | vr 23 sep, 13.00 | za
24 sep, 18.45 | Les premiers, les derniers do 29 sep, 20.00 | vr 30 sep,
13.30 en 19.00 | Klassiekers Heimat

4 Filmhuis Lumen
Doelenplein 5 | 015‑214 0226 | film
huis-lumen.nl | Raadpleeg de web
site voor de exacte data en tijden

Men zegt wel eens
dat je bent wat je
eet, al is dat een
vrij abstract gezegde. Het geanimeerde eten in
Sausage Party
geeft een duidelijker beeld: we zijn
hokjesdenkers
met een honger
die niet te stillen
is. De enige manier om onszelf te
verbeteren is als
we stoppen met
alleen maar consumeren.
11111

Hugo Emmerzael in de
Filmkrant

Bacalaureat in de week van do 29
sep | Fuocoammare in de week van
do 6 okt | Lo and Behold vanaf do 29
sep | My Skinny Sister in de week
van do 13 okt | Les premiers, les derniers in de week van do 20 okt | Indiaas Filmfestival Dhanak zo 16 okt
| For the Love of a Man vr 14 okt (regisseur aanwezig) | Jugni zo 16 okt |
Kothanodi za 15 okt | Ottaal za 15 okt
| Klassieker The General ma 24 okt |
Madeliefjes ma 10 okt | Movies that
Matter Hooligan Sparrow do 13 okt |
Deutsches Kino Herbert do 20 okt

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

Premières 24 Wochen vanaf do 29
sep | Bacalaureat vanaf do 22 sep |
Florence Foster Jenkins vanaf do 22
sep | Fuocoammare vanaf do 6 okt |
John Jansen vanaf do 22 sep | Ma Ma
vanaf do 15 sep | Sneak Preview elke
di, 21.15 | FilmOntbijt zo 11.00 uur
(ontbijt) en 12.00 uur (film) | Filmcursus Déja Vu do 15, do 29 sep en do 13
okt, 19.30 | Filmcursus Film & Filosofie wo 21 sep en wo 5 okt, 19.30 | Filmspecial Modigliani zo 2 okt, 12.00 (inleiding, concert, lunch en film)

Den Haag
4 Filmhuis Den Haag
Spui 191 | 070‑365 6030/345 9900
| Programma is onder voorbehoud,
raadpleeg ook de website | filmhuis
denhaag.nl
Premières 24 Wochen vanaf do 29
sep | Bacalaureat vanaf do 22 sep
| Desde allá vanaf do 15 sep | Fuocoammare vanaf do 6 okt | Fukushima, mon amour vanaf do 6 okt
| Light Years vanaf do 22 sep | Lo
and Behold vanaf do 15 sep | La tierra y la sombra vanaf do 29 sep | The
Wailing vanaf do 6 okt | Weiner vanaf do 29 sep | Prinsjesfestival Shepherds and Butchers zo 18 sep, 13.00
| De tien van Renesse zo 18 sep, 11.00
| Weiner zo 18 sep, 19.00 (met debat) | Amongst Friends Sneak preview ma 19 sep, 21.15 | Arnon Grunberg kiest… The Gatekeepers ma 19
sep (met nagesprek) | Gay & Lesbian Film Night ma 26 sep | Movies
that Matter Hooligan Sparrow zo 2
okt (met nagesprek) | Cine Première Avec par la suite zo 2 okt (Q&A in
het Frans – Q&R en Français) | Indian
Film Festival wo 5 t/m zo 9 okt
4 Nutshuis

Riviervismarkt 5 | 070-345 9090 |
nutshuis.nl
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Nog meer over film weten?
De Filmkrant komt live in de
filmtheaters bij u in de
buurt. Filmkrantmedewerkers verzorgen elke maand
Intro’s bij speciaal geselecteerde films en daarnaast
inleidingen, lezingen, Q&A’s
en workshops bij andere
films uit het actuele aanbod
en filmprogramma’s.
4 Alkmaar | Filmtheater
 FK.Live Intro van de maand
4 oktober ’s avonds

4 Apeldoorn | Gigant
 Desde allà
25 oktober 19.30 uur | Intro door
Laura van Zuylen
4 Breda | Chassé Cinema
 Tonio
11 oktober ‘s avonds | Q&A door
Gerlinda Heywegen
4 Eindhoven | Natlab
 Cursus Filmanalyse
19, 26 september, 3 oktober 19.30
uur | Gastspreker Jan Salden
4 Groningen | GroningerForum
 Chinatown – cursus Mijlpalen
20 september 16.30 uur | Cursus
door Joost Broeren
4 Haarlem | Filmschuur
 Desde allà
17 september 14.30 uur | Intro door
Laura van Zuylen
 Bacalaureat
24 september 16.15 uur | Intro door
Gerlinda Heywegen
 La tierra y la sombra
1 oktober 16.45 uur | Intro door
Ronald Rovers
 Fuocoammare
8 oktober 16.30 uur | Intro door
Sasja Koetsier
 Moving Images – filmreeks
14 oktober 10.00 uur | Cursus door
Gerlinda Heywegen
4 Rijswijk | Filmhuis
 Publieke werken
17 september 13.00 uur | Lezing
door Jos van der Burg
 Knielen op een bed violen
15 oktober 13.00 uur | Lezing door
Jos van der Burg
4 Voorschoten | Filmtheater
 Tati – cursus
14 oktober ’s avonds | Inleiding Tati
door Jos van der Burg
21 oktober ’s avonds | Tati en de
nouvelle vague door Jos van der
Burg
28 oktober ’s avonds | Tati en
humor door Gerlinda Heywegen
Loopt ook nog 4, 11 en 18 november

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

Nazomerprogramma The Dreamers
wo 28 sep, 20.00 | za 1 okt, 13.00 | A
History of Violence wo 21 sep, 20.00
| za 24 sep, 13.00 | Twin Peaks: Fire
Walk With Me za 17 sep, 13.00 | Horrorklassiekers [REC] wo 26 okt,
20.00 | za 29 okt, 13.00 | Rosemary’s
Baby wo 5 okt, 20.00 | za 8 okt,
13.00 | C’est arrivé près de chez vous
wo 19 okt, 20.00 | za 22 okt, 13.00 |
The Evil Dead wo 12 okt, 20.00 | za 15
okt, 13.00 | Eastern Neighbours Film
Festival di 27 t/m za 29 okt met o.a.
A Good Wife (regisseur aanwezig) |
My Own Private War | School Time
for Miss Roma | Wild Flower

Den Helder
4 Cinema Zevenskoop
Julianaplein 43 | 0223‑610 941 |
http://cinemazevenskoop.wix.
com/recent | Aanvang: 20.30 |
Raadpleeg de website voor het
volledige programma

Café Society do 22 t/m ma 26 sep |
The Family Fang do 15 t/m ma 19 sep
| Julieta do 29 sep t/m ma 3 okt

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

Premières 24 Wochen vanaf do 29
sep | Bacalaureat vanaf do 22 sep |
La danseuse vanaf do 6 okt | Florence Foster Jenkins vanaf do 22 sep |
De Held vanaf do 29 sep | Nog te zien
L’ avenir | Overige weekfilms vanaf
do 25 sep The Daughter | Out of Love
| Festival De Oriënt Young Wrestlers zo 18 sep | Rondeel Cinema Zaha
Hadid… Who Dares Wins di 20 sep |
Popronde Potman Jr. za 24 sep | Gay
Film Night You’ ll Never Be Alone di
27 sep | Sneak Preview Verrassende
voorpremière di 11 okt | Klassiekers
Chinatown ma 3 en ma 10 okt | Early
Summer (Bakushu) ma 19 en ma 25
sep | Heimat 1 za 24 en zo 25 sep

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

Ants on a Shrimp do 29 sep en di 4
okt, 20.00 | L’avenir do 13 en di 18
okt, 20.00 | Bridget Jones’s Baby do
20 okt, 20.00 | di 25 okt, 14.00 en
20.00 | Café Society do 15 en zo 18
sep, 20.00 | Captain Fantastic do 6
okt, 20.00 | di 11 okt, 14.00 en 20.00
| Florence Foster Jenkins do 27 okt,
20.00

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

20.30 | The red Turtle do 22, za 24,
di 27 en vr 30 sep, 20.30 | di 27 sep,
14.00 | Remember do 15, di 20, vr
23 en ma 26 sep, 20.30 | di 20 sep,
14.00 | za 24 sep, 15.00

Eindhoven

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

Dordrecht

4 Plaza Futura/Natlab
Kastanjelaan 500 | 040‑294 6848 |
natlab.nl | Raadpleeg de website
voor het volledige programma
Verwachte premières Florence Foster Jenkins vanaf do 22 sep | Buitenfilm Amy vr 26 aug, 21.00 |
Int. Dag van de Vrede A Haunting
History wo 21 sep, 19.30 | Live Opera Norma ma 26 sep, 20.00 | Gay
Film Night You’ll Never Be Alone vr
30 sep, 19.30
4 Filmhuis De Zwarte Doos

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

Drachten
4 Schouwburg De Lawei
Burgemeester Wuiteweg 24 | lawei.
nl/film | Reserveer via de website of
bel 0512 335 050
L’ avenir wo 5 en wo 12 okt, 20.30
| Café Society do 22 t/m za 24 sep,
20.30 | Chef za 17 sep, 19.30 | Een
man die Ove heet do 29 sep t/m za 1
okt, 20.30 | La pazza gioia do 6 t/m
za 8 okt, 20.30 | Pina Bausch 3D wo
21 sep, 20.30 | Lunchfilm Een man
die Ove heet do 6 okt, 10.30

El Clan ma 19 t/m wo 21 sep, 20.00
| Eye in the Sky ma 3 t/m wo 5 okt,
20.00 | Experimenter ma 27 t/m wo
29 sep, 20.00 (ma 27 sep met inleiding om 19.30) | Human wo 12 okt,
19.30 | Louis Theroux: My Scientology Movie di 11 okt, 19.30 (met inleiding) | Tomorrow ma 10 okt, 19.30
(met inleiding en discussie)

Eiichiros) belanden we in de vertrouwde mangasfeer van perverse
wensdromen: een klas leerlingen
moet de leraar vermoorden, want
anders vergaat de wereld. Minder
gewelddadig gaat het toe in Flying
Colours (Doi Nobuhiro), waarin
een sociaal onhandige middelbare
scholier wil worden toegelaten tot
een van de meest prestigieuze universiteiten. Schijnbaar een kansloze missie, maar een goede docent
verricht wonderen. Verder zijn onder meer vier animefilms te zien,
vier documentaires, waaronder
één over sake, en de voorpremière
van het op de klassieker Hiroshima
mon amour geïnspireerde Fukushi
ma mon amour van de Duitse Dorris Dörrie. Een jonge Duitse hulpverleenster die in Fukushima is om
hulp te bieden na de kernramp,
krijgt een intense band met een
oude Japanse vrouw. Ook zijn er
twee pink-films, het tussen de jaren zestig en tachtig populaire Japanse soft-pornografische genre.
Naast filmvertoningen zijn er exposities en is er een raguko-workshop (de kunst van het
vertellen van komische verhalen)
en een pop-up markt. Het festival
trapt af in het Rotterdamse Worm
met een optreden van de Japanse
electromusic producer Foodman
en experimentele Japanse films.
CAMERAJAPAN.NL

Felix & Meïra vr 14 okt | Ik wil gelukkig zijn vr 23 sep | La isla minima zo
9 en wo 12 okt | Ixcanul zo 18 en wo
21 sep | Schneider vs. Bax zo 25 en
wo 28 sep | Virgin Mountain zo 2 en
wo 5 okt |

Doetinchem
4 Filmhuis/Gruitpoort
Hofstraat 2 | 0314-340 943 | gruit
poort.nl | Raadpleeg de website
voor het volledige programma
Compostella vr 16, ma 19 en zo 25
sep, 20.30 | vr 23 sep, 15.00 | Een
man die Ove heet zo 18 sep, 20.30 |
vr 16 sep, 15.00 | El olivo do 29 sep,

Enschede
4 Concordia Film Theater
Expositie

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

Japanse cinema
Japan heeft een rijke filmcultuur
waarvan we weinig terugzien in de
Nederlandse bioscopen. Het festival Camera Japan doet er wat aan.
De elfde editie, die wordt gehouden van 6 t/m 9 oktober in LantarenVenster in Rotterdam, waarna
van 14 t/m 16 oktober een festivalselectie te zien is in Kriterion in
Amsterdam, staat in het teken van
comedy. Te zien zijn meer dan
veertig films, van drama tot surrealistische komedie, van bizarre
horror tot pink-films. Enkele festivalhoogtepunten. Camera Japan
opent met The Mohican Comes
Home (Okita Shuichis), een familiekomedie over een punkzanger
die terugkeert naar zijn familie op
het eiland waar hij vandaan komt.
Het leidt tot tragikomische aanvaringen. Van Kurosawa Kiyoshi, die
we kennen van Tokyo sonata
(2008), is de thriller Creepy te zien,
waarin een rechercheur in zijn
zoektocht naar een verdwenen familie in naargeestige situaties belandt. Regisseur Kurosawa laat
weer zien dat hij dol is op families
die uit elkaar vallen. In de komedie
The Actor (Satoko Yokohama) rolt
een tweederangs acteur van het
ene onbeduidende rolletje in het
andere. Het levert een absurdistisch en surrealistische kijk op het
acteervak op. Met Assassination
Classroom: Graduation (Hasumi

High Rise ma 26 sep, 20.15 | wo 28
sep, 19.00 | Liza, The Fox-Fairy ma
19 sep, 20.15 | wo 21 sep, 19.00 | The
Red Turtle ma 3 okt, 20.15 | wo 5
okt, 19.00

Oude Markt 15 | 053-430 0999 |
concordia.nl | Raadpleeg de website
voor het volledige programma
O.a. verwacht Desde allá vanaf do
15 sep | Florence Foster Jenkins vanaf do 22 sep | Welcome to the Rileys
wo 12 okt

Goes

Het beheerste en
degelijke vakmanschap dat The
Daughter uitstraalt doet geen
debutant vermoeden, maar een ervaren regisseur.
Teleurstellend
misschien voor
wie van Stone een
experimentelere
en orginelere filmbenadering verwacht, maar niet
voor liefhebbers
van perfect conventioneel filmdrama.
11111

Jos van der Burg in de
Filmkrant

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

Gouda
4 Filmhuis
Lethmaetstraat 45 | 0182‑522 200 |
filmhuisgouda.nl | Raadpleeg de
website voor het volledige pro
gramma

Café Society do 15 en zo 25 sep,
20.30 | vr 16 sep, 21.45 | za 17 sep,
18.30 | zo 18 sep, 16.00 | di 20 sep,
14.00 | vr 23 sep, 19.00 | za 24 sep,
21.15 | The Daughter vr 23 sep, 15.30
| zo 25 sep, 11.00 | di 27 sep, 14.00 |
vr 30 sep, 21.45 | Dukhtar do 22, ma
26 en wo 28 sep, 20.30 | za 24 sep,
18.30 | vr 30 seo, 15.30 | Julieta vr 16
sep, 19.00 | zo 18 sep, 11.00 | ma 19
en wo 21 seo, 20.30 | vr 23 sep. 21.45
| zo 25 sep, 16.00 | La pazza gioia
zo 18 en di 20 sep, 20.30 | vr 16 sep,
15.30 | za 17 sep, 21.15 | The Red Turtle do 29 sep, 20.30 | vr 30 sep, 19.00

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

24 Wochen vanaf do 29 sep | As I
Open My Eyes vanaf do 13 okt | Bacalaureat vanaf do 22 sep | La danseuse vanaf do 6 okt | Florence Foster Jenkins vanaf do 22 sep | Fuocoammare vanaf do 6 okt | Ma Ma
vanaf do 15 sep | Oasis vanaf do 6 okt
| Tonio vanaf do 13 okt | Weiner vanaf do 29 sep | Ciné-club Fatima ma
3 okt | Les premiers, les derniers ma
19 sep | Film & Lezing Chinatown di
20 sep | Docs Depalma wo 28 sep |
De roze wolk wo 5 okt | Lo and Behold wo 21 sep | The Other Side wo
12 okt | Film & Muziek The General
za 24 sep (met live muziek) | Nacht
van de mode Pret à porter za 24 sep
| CinemaDiner A Bigger Splash di 27
sep | Gay Film Night Teakwondo di 4
okt, 21.30 | Filmclub vr 7 okt | Happinez Cinema Tonio za 8 okt | Italiafilm Suburra ma 10 okt | Boek &
Film do 13 okt (Winnaar parel Film
by the Sea)
4 RKZ Bios

Emmastraat 15-s101 | 050‑526
2482 | rkzbios.nl | Aanvang: 20.30 |
Raadpleeg de website voor het
volledige programma
THE MOHICAN COMES HOME

Chronic za 24 en ma 26 sep | The
Forbidden Room za 17 en ma 19 sep
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Kunstdocumentaires
Kunstdocumentaires zijn zelden te
zien op de Nederlandse televisie en
nog minder in de filmtheaters. Dat
is jammer want er worden prachtige documentaires gemaakt over
kunst en kunstenaars. Filmtheater
Rialto doet er voor het zesde jaar
iets aan met het programma
Cracking the Frame, een maandelijks programma met internationale kunstdocumentaires die niet
eerder in Nederland te zien zijn geweest. De zesde editie start 21 september met de documentaire Eva
Hesse (Marcie Begleiter), over de in
1936 in Hamburg geboren kunstenaar die in de jaren zestig in New
York pionierde met latex, glasvezel
en kunststof. Hesse had een tumultueus leven. Met haar ouders
ontsnapte ze in de oorlog aan de
nazi’s door net op tijd naar New
York te vluchten. Toen ze negen
was pleegde haar manisch-depressieve moeder zelfmoord. In
Amerika ontwikkelde ze zich tot
schilder en trouwde met de Ierse
beeldhouwer Tom Doyle, die haar
veelvuldig bedroog. We zouden dat
allemaal niet weten als Hesse zich
niet had ontwikkeld tot een inno-

vatieve kunstenaar die schilderen
inruilde voor sculpturen. In de jaren zestig moest er nog veel bevochten worden door vrouwelijke
kunstenaars en Hesse keerde zich
tegen mannelijk chauvinisme
(“Excellence has no sex”). Ze ging
een glanzende carrière tegemoet
die veel te kort duurde, want in
1970 overleed ze op 34-jarige leeftijd aan een hersentumor. Na vertoning in Rialto rouleert Eva Hesse
door zeven filmtheaters in het
land: Lantaren Venster, Filmschuur Haarlem, Filmtheater Hilversum, Chasse Breda, Filmfocus
Arnhem, Natlab Eindhoven en
Filmhuis Alkmaar. Ook te zien in
deze theaters is de documentaire
over Chantal Akermans leven en
werk I Don’t Belong Anywhere –
The Cinema of Chantal Akerman.
De film gaat in op het leven en werk
van Akkerman, kind van een Joodse vader die als onderduiker de
oorlog overleefde en een uit Auschwitz teruggekeerde Joodse moeder. Wie de film heeft gezien, begrijpt iets beter waarom Akerman
vorig jaar op 65-jarige leeftijd een
einde aan haar leven maakte.

4 Filmschuur
Lange Begijnestraat 9 | 023-517
3910 | filmschuur.nl | Raadpleeg de
website voor het volledige pro
gramma

O.a. verwacht Desde allá vanaf do 15
sep | Florence Foster Jenkins vanaf
do 22 sep | Documentaire Lo and Behold za 17 en di 20 sep, 17.00

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

The Danish Girl di 20 sep | Maryland
di 4 en wo 5 okt

Harderwijk
4 Filmhuis Harderwijk/
Catharinakapel

Klooster 1 | 0341-419 500 | film
huisharderwijk.nl

Eye in the Sky za 1 en ma 3 okt, 20.15
| di 4 okt, 14.00 | De Helleveeg do 15
sep, 20.15 | di 20 sep, 14.00 | Love
& Friendship za 25 en ma 27 sep,
20.15 | di 28 sep, 14.00 | The Man
Who Knew Infinity za 8 en ma 10 okt,
20.15 | di 11 okt, 14.00 | The Red Turtle ma 19 sep, 20.15 | Shock Head
Soul zo 9 okt, 20.15 | Jubileum: Dri-

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

Compostella do 22 t/m za 24 sep,
20.00 | zo 25 sep, 14.00 | The Event
ma 3 okt, 20.00 | Fuocoammare
za 17 sep, 20.00 | Mammal za 1 okt,
20.00 | zo 2 okt, 14.00 | Een man die
Ove heet do 15 en ma 19 sep, 20.00 |
zo 18 en ma 19 sep, 14.00 | Manglehorn do 29 en vr 30 sep, 20.00 | Next
to Her ma 26 sep, 20.00 | Youth (La
giovinezza) zo 25 sep, 20.00

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

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

El abrazo de la serpiente vr 28 en za
29 okt, 20.15 | Belgica wo 19 t/m vr
21 okt, 20.15 | Brooklyn do 15 en vr
16, 20.15 | Elle do 22 t/m za 24 sep,
20.15 | The Idol za 8 en wo 12 okt,
20.15 | zo 9 okt, 15.00 | Kollektivet zo
2 okt, 15.00 | do 6 en vr 7 okt, 20.15
| Krigen wo 28 t/m vr 30 sep, 20.15
| Love and Friendship vr 30 sep,
16.00 | za 1 en wo 5 okt, 20.15 | Maggie’s Plan do 27 okt, 20.15 | vr 28 okt,
16.00 | Quand on a 17 ans za 22 en wo
26 okt, 20.15 | Remember do 13 en vr
14 okt, 20.15 | Room vr 16 sep, 16.00 |
za 17 en wo 21 sep, 20.15 | Truman vr
14 okt, 16.00 | zo 15 okt, 20.15 | Overijssels Filmfestival Victoria zo 23
okt, 15.00

EVA HESSE

Haarlem

State of Jones zo 30 okt | Janis: Little Girl Blue zo 2 okt | Julieta zo 23 okt
| The Jungle Book za 17 sep | Een man
die Ove heet zo 9 okt

ve-in op de Stille Wei Belgica za 17
sep, 20.15

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

Angry Indian Goddessess zo 16 okt |
El Clan zo 18 sep | Elle zo 25 sep | Free

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

Hoogeveen

Baden van Rachel Lang. En natuurlijk geen festival zonder
avant-premières. De Vlaamse actrice Barbara Sarafian (Aanrijding
in Moscou) komt persoonlijk haar

O.a. verwacht Bacalaureat vanaf do 6 okt | The Daughter vanaf
do 22 sep | Florence Foster Jenkins
vanaf do 22 sep | Samuel in the Clouds vanaf do 29 sep | Early Cinema Shorts Een unieke filmvoorstelling van korte stomme films begeleid door live-muziek vr 7 okt, 19.00
(met inleiding)

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

O.a. verwacht Blair Witch vanaf do
15 sep | Bridget Jones’s Baby vanaf
do 15 sep | Deepwater Horizon vanaf do 29 sep | Doctor Strange vanaf do 27 okt | Don’t Breathe vanaf do
29 sep | The Girl on the Train vanaf do 6 okt | Hartenstrijd vanaf do 27
okt | De Held vanaf do 29 sep | Inferno vanaf do 13 okt | The Infiltrator
vanaf do 15 sep | Jack Reacher: Never
Go Back vanaf do 20 okt | The Magnificent Seven vanaf do 22 sep | Nerve vanaf do 22 sep | Prooi vanaf do 13
okt | Riphagen vanaf do 22 sep

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

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

O.a. verwacht 24 Wochen vanaf do
29 sep | Bacalaureat vanaf do 22 sep
| Desde allá vanaf do 15 sep | Florence Foster Jenkins vanaf do 22 sep |
De Held vanaf do 29 sep | Riphagen
vanaf do 22 sep

Houten
4 Film Aan de Slinger
De Slinger 40 | 030-635 1024 |
filmaandeslinger.nl | Aanvang:
20.00 | Raadpleeg de website voor
het volledige programma

Eye in the Sky do 15 en vr 16 sep |
Maggie’s Plan do 29 en vr 30 sep |
Een man die Ove heet di 27 sep | The
Red Turtle do 22 en vr 23 sep | Truman di 20 sep

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

Elle vr 23 en za 24 sep | Een man die
Ove heet vr 16 en za 17 sep | El olivo vr
30 sep een za 1 okt

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

Lumiere Grand Opening Festival
Lumière Cinema in Maastricht is
verhuisd én bestaat 40 jaar. De
opening van het nieuwe filmtheater in de oude energiecentrale van
de Sphinxfabrieken wordt gevierd
met een publieksfestival dat twee
weken duurt. De aftrap is op zaterdag 15 oktober met de première van
Toni Erdmann. Dit komische Duitse drama was dé verrassing op het
filmfestival van Cannes dit jaar.
Als historische terugblik presenteert Lumière The General van
Buster Keaton in een gloednieuwe
versie. De diversiteit van cinema
komt aan bod met onder andere de
filmische reis I Don’t Belong Any
where, als eerbetoon aan de Belgische cineaste Chantal Akerman, en
de verfrissende debuutfilm Baden

site voor het volledige programma

ADVERTORIAL

nieuwe film Vincent voorstellen en
ook Gouden Palm-winnaar I, Da
niel Blake ontbreekt niet.
Lumiere Grand Opening Festival
LUMIERE.NL
15-31 oktober 

Maar tijd voor
echte bespiegelingen over de
vraag of het wereldwijde web een
nieuw bewustzijn
is, met dezelfde
eigenschappen
die we aan het
menselijk bewustzijn toekennen, zoals creativiteit, empathie,
en dromen, is er
niet. Terwijl daar
juist de “abyss”
ligt waar Herzog in
zijn andere werk
zo graag in afdaalt.
111231

Dana Linsen over Lo and
Behold in de Filmkrant

De 100-jarige man die uit het raam
klom en verdween zo 18 sep, 14.00 |
Bridget Jones’s Baby vanaf do 15 sep
| Elle di 27 sep, 20.00 | Michael Bublé: Tour Stop 148 zo 25 sep, 20.00
| The Rolling Stones: Havana Moon
vr 23 sep, 19.30 | Strike a Pose di 20
sep, 20.00

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

45 Years ma 19 en di 20 sep, 20.00
| Publieke Werken zo 25 sep, 15.30 |
Spotlight ma 17 en di 18 okt

Lisse
4 Filmhuis Lisse – Floralis-Huis
van Cultuur

Floralisplein 69 | 0252‑213 458 |
filmhuis-lisse.nl | Aanvang: 20.00

El abrazo de la serpiente di 20 sep
| Eye in the Sky di 25 okt | Love &
Friendship di 11 okt | Race di 27 sep
Der Staat gegen Fritz Bauer di 4 okt |
LIFF-2016 Voorpremière van één van
de films van het Leids International
Film Festival 2016 di 18 okt

Maastricht
4 Lumière Cinema
Bogaardenstraat 40b (vanaf 23
september nieuwe locatie: Bassin
88 | 043‑321 4080 | lumiere.nl

24 Wochen vanaf do 29 sep | Angry
Indian Goddesses vanaf do 23 sep |
Ants On A Shrimp vanaf do 23 sep |
L’Avenir vanaf do 23 sep | Bacalaureat vanaf do 23 sep | Café Society vanaf do 23 sep | Captain Fantastic vanaf do 23 sep | La Danseuse
vanaf do 6 okt | The Daughter vanaf do 23 sep | Desde Alla vanaf do 23
sep | Florence Foster Jenkins vanaf do 23 sep | Fuoccoamare vanaf do
6 okt | De Held vanaf do 29 sep | Julieta vanaf do 23 sep | Light Years
vanaf do 23 sep | Ma Ma vanaf do 23
sep | La Pazza Gioia vanaf do 23 sep |
Weiner vanaf do 29 sep

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

TONI ERDMANN

Absolutely Fabulous: The Movie do
22 en zo 25 sep, 15.30 | vr 23 sep,
21.30 | Angry Indian Goddesses do 13
en zo 16 okt, 20.00 | vr 14 okt, 15.00 |
za 15 okt, 19.00 | L’avenir do 20 okt,
15.30 | vr 21 en za 29 okt, 19.00 | za
22 en vr 28 okt, 21.30 | zo 23 en di 25
okt, 20.00 | zo 30 okt, 15.00 | ma 31
okt, 18.30 | Café Society do 29 sep,
20.00 | za 1 en vr 7 okt, 19.00 | zo 2 en
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Forum van de Regisseurs
Wie met een vluchtig oog kijkt
naar de Nederlandse speelfilmproductie struikelt over romkoms,
thrillers en familiefilms. Wie beter
kijkt, ziet ook andere films. Die auteursfilms vallen minder op omdat
ze geen grote marketingbudgetten
hebben. Dat is jammer, want het
zijn wel deze films, en niet de romcoms, thrillers en familiefilms,
waarvan Nederland het op internationale festivals moet hebben.
Ze verdienen in eigen land een
groot geïnteresseerd publiek. Op
het Nederlands Film Festival zijn
in het door Dana Linssen, hoofdredacteur van de Filmkrant, en Jan
Pieter Ekker, chef kunst van Het
Parool, samengestelde Forum van
de Regisseurs zeven films uit het
afgelopen jaar en één voorpremière van zulke films te zien. Vier ervan zijn fictie en vier documentaire, voor zover dat onderscheid nog
valt te maken. In de woorden van
de samenstellers: “Er is geen
scheidslijn meer te trekken tussen
fictie en documentaire. Je ziet dat
makers van vernieuwende films
steeds meer echt naar de mogelijkheden van de filmtaal kijken.” Verder valt volgens hen op dat de
vrouwelijke blik in films in opmars
is. Deze komt expliciet aan bod in
de drie (korte) films op de openingsavond van het Forum van de
Regisseurs op 22 september. Die
films zijn Import van Ena Sendijarevic (geselecteerd voor het presti-

gieuze Cannesprogramma Quinzaine des Réalisateurs), Planet
Beauty van Emma Westenberg, en
de korte film Remember to Check
Out van Hiba Vink. Tot 29 september zijn verder te zien: de documentaires (sommige met fictie-
elementen) A Family Affair (Tom
Fassaert), Bodkin Ras (Kaweh Modiri), History’s Future (Fiona Tan)
en A Strange Love Affair with Ego
(Ester Gould), en de fictiefilms Out
of Love (Paloma Aguilera Valdebenito), Full Contact (David Verbeek), Beyond Sleep (Boudewijn
Koole) en de voorpremière van
Waldstille van Martijn Maria
Smits. Iedere film wordt ingeleid
met een voorprogramma dat de
film van context voorziet. Dat onderdeel wordt geleid door regisseur Casper Vandeputte van Theater Utrecht. Het programma besluit 29 september met een verrassingsfilm. Op deze avond wordt
ook één van de acht regisseurs
verblijd met de VEVAM Fonds Prijs
van 5000 euro voor de meest originele, artistieke en grensverleggende film. Hij wordt toegekend
door een jury, waarin de filmmakers Nanouk Leopold, Robert Jan
Westdijk en Nathalie Teirlinck zitten. Vanaf 29 september bieden
dertien filmtheaters alle genoemde
films ook via Filmthuis aan (het
online platform van filmtheaters).
FILMFESTIVAL.NL

20.00, toelichting om 19.30

Verwacht Les chevaliers blancs di 27 sep | Chronic di 4 okt | Elle
di 20 sep

Brooklyn di 20 sep, 14.30 en 20.30
| Een man die Ove heet za 29 okt,
20.30 | Eye in the Sky vr 23 sep,
20.30 | Gianni Schicchi vr 7 okt,
20.30 | Kollektivet za 24 en di 27
sep, 20.30 | Love and Friendship vr
30 sep en di 4 okt, 20.30 | di 4 okt
ook 13.30 | Monsieur Chocolat za 8
en di 11 okt, 20.30 | El Olivo za 22 en
di 25 okt, 20.30 | The Red Turtle vr 21
okt, 20.30 | Room za 15 en di 18 okt,
20.30 | di 18 okt ook 13.30 | Samuel
in the Clouds vr 28 okt, 20.30 | Tanna vr 14 okt, 20.30

Nijmegen

Roermond

4 Lux
Mariënburg 38-39 | 024-381 6859 |
lux-nijmegen.nl | Raadpleeg verder
de website voor het volledige pro
gramma

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

The Imitation Game do 13 okt | Levende rivier do 29 sep | Het ondergronds orkest do 6 okt

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

Premières 24 Wochen vanaf do 29
sep | Bacalaureat vanaf do 22 sep |
Florence Foster Jenkins vanaf do 22
sep | Lo and Behold vanaf do 15 sep
| Riphagen vanaf do 22 sep | Filmkring Florence Foster Jenkins do
15 en di 20 sep, 12.00 | Filmontbijt
Elke zo 9.30 ontbijt en 11.00 film |
Sneak Preview Elke di, 21.30 | Filmcursus Cursus Première ma 12 sep
en ma 26 sep, 19.30 (première, inleiding, nagesprek en filmanalyse) |
Van Woord naar Beeld Julieta di 20
sep, 19.30 (met inleiding en nabespreking) | Filmdebat Lo and Behold
do 15 sep (na afloop debat over de almacht van het internet) | FilmFlirt vr
23 sep, vanaf 17.30

Oirschot
4 Filmclub/Rabotheater De Enck
De Loop 67 | 0499-572 691 | deenck.
nl
Birdman vr 23 sep | Searching For
Sugar Man vr 21 okt

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

IMPORT

zo 9 okt, 20.00 | ma 3 okt, 18.30 | do
6 okt, 15.30 | za 8 okt, 21.30 | wo 12
okt, 14.00 | Captain Fantastic do 27
en zo 30 okt, 20.00 | vr 28 okt, 19.00
| Chinatown wo 21 sep, 20.00 | Chronic do 13 okt, 15.30 | vr 14 okt, 19.00
| za 15 okt, 21.30 | ma 17 okt, 18.30
| The Daughter do 20 en wo 26 okt,
20.00 | vr 21 okt, 21.30 | za 22 okt,
19.00 | The General vr 14 okt, 21.30
| zo 16 okt, 15.30 | The Here After vr
16 sep, 19.00 | za 17 sep, 21.30 | zo
18 sep, 15.30 | ma 19 sep, 18.30 | Julieta do 6 en wo 12 okt, 20.00 | vr 7
okt, 15.00 en 21.30 | za 8 okt, 19.00
| zo 9 okt, 15.00 | ma 10 okt, 18.30 |
Lo and Behold vr 21 okt, 15.00 | zo 23
okt, 15.30 | ma 24 okt, 18.30 | Neon
Bull vr 30 sep, 15.00 | za 1 okt, 21.30
| wo 5 okt, 20.00 | Les Ogres do 29
sep, 15.30 | vr 30 sep, 18.30 | di 4
okt, 20.00 | wo 5 okt, 14.00 | El Olivo vr 23 sep, 15.00 | za 24 sep, 19.00
| ma 26 sep, 18.30 | La Pazza Gioia
do 22, zo 25 en di 27 sep, 20.00 | vr
23 sep, 19.00 | za 24 sep, 21.30 | Les
premiers les derniers do 15, zo 18 en
di 20 sep, 20.00 | vr 16 sep, 21.30 | za
17 sep, 19.00 | De tien van Renesse

za 1 okt, 16.00 | zo 2 okt, 15.00 | Movies That Matter on Tour Hooligan
Sparrow di 11 okt, 20.00 | Sundance Short di 18 okt, 20.00 | Avond van
de Franse Film Dégradé wo 28 sep,
20.00 | Le nouveau wo 19 okt, 20.00
| N8VDN8 Korte grappige duistere
films za 29 okt, 21.30

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

Amy Winehouse wo 19 okt | Dheepan do 6 okt | Human wo 26 okt | The
Lobster do 29 sep | Lucy wo 12 okt
| Mia madre do 15 sep | Neighbours
wo 21 sep | Our Little Sister do 13 okt
| Pawn Sacrifice do 22 sep | Suffragette do 20 okt | Le tout nouveau testament do 27 okt | Trainwreck wo
28 sep

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

Brooklyn di 20 en wo 21 sep, 20.00
| Grüsse aus Fukushima di 25 okt,
20.00 | Les innocentes di 27 sep,
20.00 | Room di 4 en wo 5 okt, 20.00
| Truman di 18 en wo 19 okt, 20.00

Oss
4 Cultuurpodium Groene Engel
Kruisstraat 15 | 0412-405 504 |
groene-engel.nl | Raadpleeg de
website voor het complete pro
gramma

Café Society zo 25 t/m di 27 sep |
Neon Bull zo 18 t/m di 20 sep | Buitenbios Le tout nouveau testament
vr 16 sep | St. Vincent do 15 sep

Oudenbosch

De film is een bedrieglijk kalm protest tegen de corruptie in het onderwijs waarmee
ouders het beste
voor hun kinderen
proberen te krijgen. De schaal is
klein — een vader,
Romeo, die zijn
dochter op een
Britse universiteit
probeert te krijgen
— de implicaties
groot.
11111

Ronald Rovers over
Bacalaureat in de Filmkrant

Absolutely Fabulous The Movie vanaf do 22 sep | Compostella do 15 t/m
zo 18 en wo 21 sep | A Heavy Heart
vanaf do 29 sep | Liza the Fox Fairy
za 17, ma 19 en wo 21 sep | Neon Bull
vanaf do 22 sep | Les Ogres vr 16, ma
19 en di 20 sep | El olivo vanaf do 22
sep | La Pazza Gioia vanaf do 6 okt
| Quand on a 17 ans vanaf do 6 okt |
Remember vanaf do 15 sep | Alzheimerdag Remember wo 21 sep | Benefietavond ALS A Heavy Heart do
29 sep | Heimat Special Heimat 1 zo
2 okt, 13:00 | ma 3 okt, 19.00 | Heimat 2 zo 2 okt, 15.20 | wo 5 okt,
20.15 | Heimat 3 zo 9 okt, 13.00 |

Heimat 4 zo 9 okt, 15.15 | Heimat 5
zo 16 okt, 13.00 | Heimat 6 zo 23 okt,
13.00 | Heimat 7 zo 30 okt, 13.00 |
Filmcursus De avond van…filmkijken (Jan Salden) wo 12 okt, 19:30

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

Premières 24 Wochen vanaf do 29
sep | As I Open My Eyes (À peine j’ouvre les yeux) vanaf do 13 okt | Clash
vanaf do 27 okt | Desde Allá (From
Afar) vanaf do 15 sep | L’economie
du couple vanaf do 27 okt | La file inconnue vanaf do 20 okt | Florence
Foster Jenkins vanaf do 22 sep | Fukushima, mon amour vanaf do 6 okt
| Fuocoammare vanaf do 6 okt | Genius vanaf do 20 okt | Light Years
vanaf do 22 sep | Ma Ma vanaf do 15
sep | On the Other Side vanaf do 20
okt | Three Generations vanaf do 27
okt | La tierra y la sombre vanaf do
29 sep | Tonio vanaf do 13 okt | Weiner vanaf do 29 sep | Sneakpreview
elke ma een verrassende voorpremière, 21.30 | Film & Ontbijt Three Generations (voorpremière) zo 2 okt,
11.30 (ontbijt vanaf 10.00) | Cursus
Filmgeschiedenis ma 19 sep, ma 26
sep, ma 3 okt en ma 10 okt, 19.30 |

Eeuwig sekssymbool
Voer voor psychologen: waarom
betaalt iemand 266.500 dollar voor
het make-up koffertje van Marilyn
Monroe? Of 320.000 dollar voor de
roze zijden jurk die ze droeg in
Gentleman Prefer Blondes? En dat
zijn dan nog koopjes vergeleken bij
de 5,5 miljoen dollar die iemand in
2011 neertelde op een veiling voor
Monroe’s boven een straatrooster
opwaaiende witte jurk in de The
Seven Year Itch. Wie zegt dat vrouwen veel geld aan kleding uitgeven?
Het zijn mannen die deze krankzinnige bedragen op tafel leggen.
Of de Duitse verzamelaar van
Monroe-memorabilia Ted Stampfer ook zo bizar veel geld heeft
neergeteld voor zijn Monroe-
spullen, is onbekend, maar zijn
collectie telt vijftienhonderd items,
uiteenlopend van setfoto’s en filmscripts tot persoonlijke bezittingen
van Monroe. Een selectie is te zien
op de expositie 90 jaar Marilyn omzien naar een iconische vrouw,
die van 1 oktober t/m 5 februari
2017 in de Nieuwe Kerk in Amsterdam wordt gehouden. Te zien zijn
onder meer persoonlijke bezittingen, waaronder kledingstukken –
nee, niet de beroemde jurken – ac-

cessoires en persoonlijke documenten van Monroe, die dit jaar
negentig zou zijn geworden. Samen
met foto’s en filmfragmenten geven
ze, beloven de organisatoren, ‘een
uniek, intiem beeld van deze
vrouw, binnen en buiten het zicht
van de camera’. Wat dat beeld is,
kunnen we raden, want wie Monroe zegt, zegt sekssymbool. Dat ze
dat voor eeuwig is, komt doordat
het beeld van haar op 36-jarige
leeftijd is stilgezet. De dood verschafte Monroe eeuwige sexappeal.
Nogal wrang dat de vrouw die geassocieerd wordt met seksueel genot diep ongelukkig was. De organisatoren van de tentoonstelling
suggereren deze tegenstelling niet
uit de weg te gaan. Ze besteden
aandacht aan Monroe’s ‘succesvolle glamoureuze buitenkant, de vaak
eenzame binnenkant vol tegenslagen en haar geestig, creatieve en
progressieve persoonlijkheid.’ Laten we dat progressieve niet overdrijven “I don’t mind living in a
man’s world as long as I can be a
woman in it”, was één van haar uitspraken. De haaienmannen in haar
omgeving waren het er helemaal
NIEUWEKERK.NL
mee eens.

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

Een man die Ove heet do 15 sep,
20.15 | The Man Who Knew Infinity
do 22 sep, 20.15 |
El olivo do 6 okt, 20.15 (o.v.b.) | Race
do 29 sep, 20.15 (o.v.b.)

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

OP DE SET VAN THE SEVEN YEAR ITCH
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Gay Film Night Taekwondo di 4 okt,
21.30 | Camera Japan Festival 2016
do 6 t/m zo 9 okt | De Rotterdamse Filmclub vr 7 okt | Happinez Cinema Tonio za 8 okt, 12.00 | Rotterdams Open Doek di 11 okt, 19.45
| Cracking the Frame Eva Hesse wo
26 okt, 19.30

Schagen
4 Fth De Luxe/Scagon Theater
Torenstraat 1B (Cultuurhuis M18) |
0224-213 162 | filmtheaterdeluxe.nl
El abrazo de la serpiente do 29 en vr
30 sep, 20.00 | The High Sun vr 16
sep, 20.00 | The Land of the Enlightened do 15 sep, 20.00 | Midnight
Special do 6 en vr 7 okt, 20.00 | Truman do 22 en vr 23 sep, 20.00

Schiedam
4 Wenneker Cinema
Vijgensteeg 2 | 010-473 3000 | wen
nekercinema.nl
Absolutely Fabulous vr 30 sep, za 1
en do 6 sep, 21.00 | wo 5, zo 9 en wo
12 okt, 15.00 | za 8 okt, 20.30 | Berberian Sound Studio zo 16 okt, 15.00
| Café Society do 13, za 15, vr 21 en
za 22 okt, 21.00 | wo 19 en zo 23 okt,
15.00 | Chinatown zo 30 okt, 15.00
| Compostella do 29 sep t/m za 1
okt, 20.30 | zo 2 okt, 15.00 | The Family Fang vr 28 en za 29 okt, 20.30 |
Heaven on Earth do 20 en vr 21 okt,
20.30 | wo 26 okt, 15.00 | High-Rise do 22 t/m za 24 sep, 20.30 | Julieta do 27 okt, 20.30 | za 29 okt, 21.00
| The Man who knew Infinity do 15
t/m za 17 sep, 20.30 | The Neon Demon do 6 en vr 7 okt, 20.30 | The red
turtle vr 16, za 17, vr 23 en za 24 sep,
21.00 | wo 21, zo 25 en wo 28 sep,
15.00 | Samuël in the Clouds do 13
en za 15 okt, 20.30 | Shine a Light vr
14 okt, 20.30 | The Summer of Sangailé di 11 okt, 20.30 | Vredesweek
Omar zo 18 sep, 15.00 | Indian Film
Festival Dhanak (Rainbow) za 22
okt, 15.00 | Ottaal (The Trap) za 22
okt, 20.30

Schijndel
4 Filmclub Schijndel/City Theater
Hoofdstraat 145 | 073-547 4837 |
schijndelfilm.nl | Aanvang: 20.30
Krigen di 4 okt
4 Het Gasthuis

Lidwinahof 70

Themafilms Misbruik di 20 sep,
20.00 | Met aandacht di 11 okt,
20.00 | Zorgzaam di 18 okt, 20.00 |
Culturele filmavond India di 27 sep,
19.45 | Syrië di 25 okt, 20.00

Sittard
4 Filmhuis De Domijnen
Ligne 3 | 088-599-5587 | dedomij
nen.nl

Ants on a Shrimp do 22 sep, 16.15
| vr 23 sep, 21.20 | za 24 en vr 30
sep, 19.00 | zo 25 sep, 13.45 | wo 28
sep, 20.00 | zo 2 okt, 20.15 | L’Avenir do 29 sep en wo 5 okt, 20.00 |
vr 30 sep, 16.15 en 21.00 | za 1 okt,
19.00 | zo 2 okt, 16.00 | Café Society za 17 sep, 19.00| Captain Fantastic do 15 en zo 25 sep, 20.00 | za 17
sep en za 1 okt, 21.00 | zo 18 sep en
zo 2 okt, 13.30 | wo 21, do 29 sep en
wo 5 okt, 16.15 | vr 23 sep, 19.00 | The
Daughter do 15 en zo 18 sep, 16.15
| vr 16 sep, 19.15 | do 22 sep, 20.15 |
za 24 sep, 21.00 | wo 28 sep, 16.25
| The Here After do 15 en wo 21 sep,
16.25 | vr 16 sep, 21.20 | High-Ri-

se vr 16 sep, 19.00 | Julieta vr 16 sep,
21.15 | zo 18 sep, 20.00 | Kooky vr 30
sep, 16.25 | zo 2 okt, 13.45 | Liza, The
Fox Fairy za 17 sep, 19.15 | zo 18 sep,
20.15 | Een man die Ove heet vr 16
sep, 16.25 | zo 18 sep, 16.00 | Neon
Bull do 29 sep, 20.15 | za 1 okt, 21.15
| zo 2 okt, 20.00 | wo 5 okt, 16.25 |
The Neon Demon vr 16 sep, 16.15 | wo
21 sep, 20.00 | La Pazza Gioia do 22
sep en di 4 okt, 20.00 | zo 25 en wo
28 sep, 16.15 | vr 30 sep, 18.45 | Les
Premiers Les Derniers do 15, wo 21
en wo 28 sep, 20.15 | za 17 sep, 21.15|
zo 18 sep, 13.45 | vr 23 sep, 21.00 |
The Red Turtle do 22 en do 29 sep,
16.25 | za 24 sep en za 1 okt, 19.15 | zo
25 sep, 14.00 en 20.15 | ma 26 sep,
20.00 | La Última Tierra vr 23 sep,
19.15 | za 24 en vr 30 sep, 21.15 | wo
5 okt, 20.15 | De Vier Winters van
Theo van den Boogaard zo 25 sep,
16.00 | Filmcursus Jan Salden di 4
okt, 20.15

Soest
4 Filmhuis Artishock
Steenhoffstraat 46a | 06-4387 0112
| artishock-soest.nl
El abrazo de la serpiente zo 25 sep,
20.15 | Demolition zo 23 okt, 20.15
| De Helleveeg ma 19 en wo 21 sep,
20.15 | Un homme à la hauteur ma
24 en wo 26 okt, 20.15 | The Idol zo
30 okt, 20.15 | Kollektivet ma 17 en
wo 19 okt, 20.15 | Next to Her ma 10
en wo 12 okt, 20.15 | Der Staat gegen
Fritz Bauer ma 3 en wo 5 okt, 20.15 |
Truman ma 26 en wo 28 sep, 20.15

Stadskanaal
4 Filmliga Stadskanaal
Menistenplein 9 | 0599‑610 777 |
smoky.nl | Aanvang: 20.15 | Raad
pleeg de website voor het complete
programma
De Helleveeg di 27 sep | Kollektivet
di 20 sep

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

Absolutely Fabulous: The Movie di
27 en wo 28 sep, 20.30 | Ants on a
Shrimp zo 25 sep, 11.00 | L’avenir zo
30 okt, 11.00 | Café Society di 4 en
wo 5 okt, 20.30 | Captain Fantastic di 25 en wo 26 okt, 20.30 | Elle
di 11 en wo 12 okt, 20.30 | Eye in the
Sky wo 21 sep, 20.30 | La fille inconnu di 18 okt, 10.30 | Florence Foster Jenkins di 18 en wo 19 okt, 20.30
| Julieta do 20 okt, 20.00 | Love &
Friendship do 22 sep, 20.00 (+ inleiding) | Een man die Ove heet za
24 sep, 20.30 | La Pazza Gioia vr
23 sep, 20.30 | The Red Turtle di 20
sep, 20.30

Tilburg
4 Cinecitta
Willem II straat 29 | 085-902 2996
| cinecitta.nl | Raadpleeg de website
voor het actuele programma

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

The Idol do 22 sep, 20.00 | Ma Loute do 29 sep, 20.00 | Un noche sin
luna do 13 okt | Of ik gek ben do 15
sep, 20.00 | El olivo do 27 okt | La

pazza gioia do 20 okt | Les premiers,
les derniers do 6 okt | Openluchtfilm
Into the Wild za 17 sep, 21.00 | Filmfestival vr 7 t/m zo 9 okt

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

Je zou dit opvallend zelfverzekerde, vorig jaar in
Venetië met een
Gouden Leeuw
onderscheiden
debuut van de
Venezolaanse regisseur Lorenzo
Vigas een liefdesgeschiedenis kunnen noemen.
Maar dan wel één
waarin radicaal
wordt afgerekend
met de romantische betekenis
die aan dit begrip
kleeft. Desde allá
is een ontnuchterende tragedie
over eenzaamheid.
111123

Leo Bankersen in de
Filmkrant

Premières Bacalaureat vanaf do 22
sep | Desde allá vanaf do 15 sep | Fukushima, mon amour vanaf do 6 okt
| Light Years vanaf do 22 sep | Lo
and Behold vanaf do 15 sep | La tierra y la sombra vanaf do 29 sep | The
Wailing vanaf do 6 okt | Weiner vanaf do 29 sep | Sneak Preview Verrassende voorpremière di 11 okt, 21.15 |
Klassieker Chinatown do 15 t/m za
17 sep | Roze Maandag You’ll Never
Be Alone ma 19 sep, 19.15 | Nederlands Film Festival do 22 t/m wo 28
sep | Movies & Science Cartelland
ma 3 okt | Film & Debat Lo and Behold wo 5 okt | Film met Q&A Silent
Land wo 12 okt
4 Louis Hartlooper Complex

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

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

Boeddhisme en punk
Veel westerlingen hebben weinig
op met religie maar maken een uitzondering voor het Boeddhisme
dat zij associëren met geweldloosheid, vredelievendheid en meditatie. Dat Boeddhistische monniken
in Myanmar (Birma) voorop lopen
in haatzaaiende propaganda tegen
moslims en dat Thaise monniken
zich met geweld mengen in nationale politieke conflicten hoor je
nooit van westerse Boeddhisme-aanhangers. Dat geluid zal
waarschijnlijk ook niet klinken op
het Buddhist Film Festival Europe,
dat zich richt op de ‘essentiële
waarden van het Boeddhisme, zoals geweldloosheid, onderlinge afhankelijkheid en de praktijk van
mindfulness en compassie.’ Het
festival vertoont vijftien documentaires en speelfilms, die geïnspireerd zijn op het Boeddhisme.
De elfde editie die van 30 september t/m 2 oktober in EYE wordt gehouden, staat in het teken van ‘inter-being’, de notie dat alles op
aarde afhankelijk is van elkaar. Natuur, mensen, dieren: alles en iedereen is afhankelijk van elkaar.
Noem het een open deur, maar
daarom is het niet minder waar. De
term ‘inter-being’ is bedacht door

de Vietnamese Zenmeester Thich
Nhat Han. Over zijn opvattingen
gaat het in de documentaires The 5
Powers en Planting Seeds of Mind
fulness. Over de zin van mindfulness wordt ook gedebatteerd onder de titel MindfulCitizen. De
openingsfilm van het festival is het
in Bhutan gefilmde Hema Hema:
Sing Me a Song While I Wait van
Khyentse Norbu, een documentairemaker en gereïncarneerde lama.
De bedreigde Tibetaanse cultuur
komt aan bod in onder andere de
speelfilm Pawo over een Tibetaan
die zich bewust wordt van de Chinese bezetting van zijn land. Opmerkelijk is dat de film met steun
van China is geproduceerd. Over
de acceptatie van de Ander gaat
het in onder andere Angry Buddha,
een Hongaarse documentaire over
de ellendige positie van de Roma in
Hongarije. My Buddha is Punk is
een documentaire over een jongen
in Myanmar die zich met een mengeling van een boeddhistische en
een punkhouding tegen religieuze
dictaten en politieke dogma’s
keert. Het zou zo maar kunnen dat
hij wijzer is dan de monniken.
BFFE.EU

Absolutely Fabulous ma 10 okt |
Café Society ma 24 okt | Elle ma 3
okt | Julieta ma 17 okt | Louis Theroux: My Scientology Movie di 4 okt
| Me Before You ma 31 okt | Truman zo 25 sep

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

Absolutely fabulous: The Movie za
24 en wo 28 sep, 20.00 | Elle za 17
sep, 20.00 | zo 25 sep, 14.30 | Heaven on Earth zo 18 sep, 14.30 | Openluchtfilm Rien à déclarer za 17 sep,
20.30

Venlo
4 Filmtheater De Nieuwe Scene
Nieuwstraat 13 | 077‑351 8183 |
nieuwescene.nl | Raadpleeg de
website voor het complete pro
gramma

Heaven on Earth in de weken van do
15 t/m wo 28 sep | A Heavy Heart in
de weken van do 15 t/m wo 28 sep |
High-Rise in de weken van do 15 t/m
wo 28 sep

Vlaardingen
4 Filmtheater Het Zeepaard
Veerplein 134e (Vue Vlaardingen) |
hetzeepaard.nl | Reserveren via
website

Les chevaliers blancs do 27 okt,
20.30 | za 30 okt, 16.15 | The Idol do
29 sep, 20.30 | zo 2 okt, 16.15 | Love
& Friendship do 15 sep, 20.30 | zo 18
sep, 16.15 | Maggie’s Plan do 13 okt,
20.30 | zo 16 okt, 16.15 | Neon Bull
do 6 okt, 20.30 | zo 9 okt, 16.15 | The
Red Turtle do 22 sep, 20.30 | zo 25
sep, 16.15

MY BUDDHA IS PUNK

Vlissingen

Wageningen

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

4 Filmhuis Movie W
Generaal Foulkesweg 42a (‘t Ven
ster) | moview.nl | Raadpleeg de
website voor het complete pro
gramma

Waalwijk
4 Filmtheater De Leest
Vredesplein 12 | 0416-337-746 |
deleest.nl

24 Wochen ma 31 okt, 20.15 | Adios
Amigos zo 2 en zo 9 okt, 20.15 | Ants
of a Shrimp ma 3 okt, 20.15 | L’Avenir ma 17 okt, 20.15 | Bridget Jones’s Baby do 15 t/m za 17 sep, ma 19
sep, wo 21 sep, do 22 sep, za 24 sep
t/m ma 26 sep, vr 30 sep, za 1 okt, vr
7 okt, za 8 okt, vr 14 okt, za 15 okt en
ma 17 okt, 19.45 | zo 18 sep, 14.30 |
za 24 sep, 22.00 | Captain Fantastic ma 26 sep, 20.15 | zo 2 okt, 19.45
| The Daughter ma 10 t/m wo 12 okt,
20.15 | Florence Foster Jenkins ma
10 okt, 19.45 | Hartenstrijd vr 28 en
za 29 okt, 19.45 | De Held vr 21 t/m
ma 24 okt, 19.45 | Ma Ma ma 24 okt,
20.15 | La Pazza Gioia ma 19 sep,
20.15 | Riphagen vr 28 en za 29 okt,
20.15 | Tonio vr 14, do 18, wo 19, za
22, zo 23 en wo 26 okt, 20.15 | di 25
okt, 19.45

Les chevaliers blancs do 22 sep t/m
di 4 okt | Compostella vr 16 t/m di 27
sep | Lo and Behold do 29 sep t/m
wo 5 okt | The Neon Demon do 15 t/m
wo 28 sep

Weesp
4 Theater City Of Wesopa
Herengracht 23 | 0294-458 093 |
wesopa.nl | Aanvang: 20.00 |
Raadpleeg de website voor het
complete programma

The High Sun do 15 sep, 20.00 | Liza,
the Fox-Fairy do 29 sep | The Man
Who Knew Infinity do 6 okt | Parched
do 22 sep, 20.00

Winterswijk
4 Filmhuis/Servicetheater
Skopein

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

Eye in the Sky di 27 sep | Love &
Friendship di 11 okt | Een man die Ove
heet di 4 okt | Truman di 20 sep
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B-MOVIE ORCHESTRA (foto Jochem Jurgens)

André Waardenburg

Mariska Graveland in de
Filmkrant

de Volkskrant

11111

Bor Beekman

Absolutely Fabulous: The Movie di 11
okt, 10.30 | vr 30 sep, di 4, ma 10, wo
12 okt, 14.30 | do 29 sep, zo 2, ma 3,

Floortje Smit

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

Premières Bacalaureat vanaf do 22
sep | Florence Foster Jenkins vanaf do 22 sep | Ma Ma vanaf do 15 sep
| Nieuwe films Angry Indian Goddesses | The Beatles: Eight Days A Week
- The Touring Years vr 16 sep, 16.00 |
zo 18 sep, 16.30 | di 20 sep, 14.00 | Lo
and Behold vr 23 sep, 16.00 | zo 25
sep, 16.30 | di 27 sep, 14.00 | Mãe Só
Há Uma (Don’t Call Me Son) | Noodkreet in de Fles | Out of Love | Nog te
zien (o.v.b.) L’avenir | Captain Fantastic | The Daughter | Heaven on
Earth | La pazza gioia | Verwacht La
danseuse | La fille inconnue | Fuocoammare | Tonio | Weiner

De Filmkrant/Trouw

Zevenaar

audio’. Wie wil weten hoe dat
klinkt, kan terecht op Youtube. De
vijf bandleden bespelen niet alleen
allemaal meerdere instrumenten,
maar sturen ook de filmbeelden
aan en bedienen het licht. De complete bezetting: Baz Mattie (casiotone, percussie, melodica, cinema), Arend Bouwmeester (saxofoon, gitaar, percussie), Jeroen
Roelofsen (Philicorda orgel, synthesizer en Fender Rhodes piano)
en de twee Cinematic Fever Girls
(zang, percussie, cello en cinema).
Te zien en te horen in Luxor Zutphen (17 sept), Filmhuis Zevenskoop Den Helder (2 okt), Filmtheater Hilversum (7 okt), Cinecitta
Tilburg (13 okt), LantarenVenster
Rotterdam (14 okt), Lumière
Maastrich (22 okt), Gigant
Apeldoorn (28 okt), Cinema Oostereiland Hoorn (29 okt). Groninger Forum (5 nov) en ’t Hoogt
Utrecht (26 nov).

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

Ronald Rovers

El abrazo de la serpiente di 27 sep
| The High Sun di 4 okt | Love &
Friendship di 20 sep

The Band’s Visit di 20 sep, 20.00
| Café Society do 13 okt, 14.30 en
20.00 | vr 14 okt, 17.00 | di 18 okt,
14.30 | wo 19 okt, 20.00 | Chronic do 27 okt, 14.30 en 20.00 | vr 28
okt, 17.00 | za 29 okt, 21.00 | zo 30
okt, 20.00 | Het gangstermeisje zo
18 sep, 20.00 | Heaven on Earth do
22 sep, 14.30 en 20.00 | vr 23 sep,
17.00 | za 24 sep, 21.00 | zo 25 en wo
28 sep, 20.00 | di 27 sep, 14.30 | za
8 okt, 18.30 | di 11 okt, 20.00 | The
Here After za 29 okt, 18.30 | High
Rise vr 23 sep, 20.30 | ma 26 sep,
20.00 | Julieta do 20, zo 23 en wo 26

Het B-Movie Orchestra heeft eigenlijk geen introductie meer nodig. De band verzorgt al jarenlang
een show met live-muziek en fragmenten uit B-films. Hoe obscuurder hoe beter. Vanaf september
toert de band met een kleinere formatie langs de filmtheaters dan de
twaalfkoppige band waarmee ze
eerder rondtoerde (en drie albums
maakte). Bandleider Baz Mattie,
uiteraard zijn echte naam, noemt
het optreden in de kleinere vijf
man/vrouwbezetting een XXXploitation Pocket Edition. Wat niet
veranderd is, is het spektakel dat
de band opvoert. Mattie, die als hij
stopt met de band zeker aan de slag
kan als schrijver van promotieteksten, noemt het optreden ‘een
grootse cineastische ervaring in
mini formaat, doordrenkt van
seks, horror, superhelden, scifi, en
space echo’. Kortom ‘een intrigerende mix van jaren ’60 en ’70
cultfilmmuziek, filmbeeld en film-

NRC Handelsblad

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

Lol met B-films

Dana Linssen

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

Zwolle

De Groene Amsterdammer

Zutphen

Elle di 25 okt, 20.00 | The Idol di 27
sep, 20.00 | Love and Friendship
di 20 sep, 20.00 | Maggie’s Plan
di 4 okt, 20.00 | The Martian vr 21
okt, 20.00 | Monsieur Chocolat di
18 okt, 20.00 | Multiple Choice di 11
okt, 20.00

Voor Nathalie is
die riskante toekomst juist iets
om te omarmen in
plaats van te smoren. In een tijd
waarin mensen
het steeds moeilijker vinden om
met tegenslagen
of achteruitgang
om te gaan is
L’avenir een film
om te koesteren.

Gawie Keyser

Zaltbommel

4 Filmhuis Cameo
Theaterplein 10 | filmhuiscameo.nl

Trouw

Zoetermeer

Belinda van de Graaf

Absolutely Fabulous: The Movie do
22 t/m zo 25 en di 27 sep | A Hologram for the King do 15, za 17, zo 18
en di 20 sep | Ma Loute vr 16, za 17,
ma 19, za 24, zo 25 en wo 28 sep |
Een man die Ove heet do 15 t/m zo
18, di 20, do 22 t/m ma 26 en wo 28
sep | The Man Who Knew Infinity do
22 t/m ma 26 sep | Race do 15 t/m
ma 19, wo 21, vr 23 t/m zo 25 en di 27
sep | Treffpunkt Erasmus wo 21 sep

Cinema.nl/VPRO

4 Filmtheater De Fabriek
Jan Sijbrandsteeg 12 | 075‑631 1993
| Reserveren via belbios | de-fa
briek.nl | Raadpleeg de website voor
het complete programma

okt, 20.00 | di 25 okt, 14.30 | Kiki,
El Amor Ce Hace do 20 en zo 23 okt,
14.30 | vr 21 okt, 17.00 | di 25 okt,
20.00 | Liza, The Fox-Fairy do 29
sep, 14.30 en 20.00 | vr 30 sep, 17.00
| za 1 okt, 21.00 | di 4 okt, 14.30 | wo
5 okt, 20.00 | Lola Montes vr 28 okt,
20.30 | ma 31 okt, 20.00 | A Long
and Happy Live vr 16 sep, 20.30 |
ma 19 sep, 20.00 | Midnight Special za 24 sep, 18.30 | di 27 sep, 20.00
| Neon Bull vr 21 okt, 20.30 | ma 24
okt, 20.00 | El Olivo do 6 okt, 14.30
en 20.00 | vr 7 okt, 17.00 | za 8 okt,
21.00 | zo 9 en ma 10 okt, 20.00 | di
11 okt, 14.30 | Out Of Love vr 14 okt,
20.30 | ma 17 okt, 20.00 | Parched
do 15 sep, 14.30 en 20.00 | vr 16 sep,
17.00 | di 20 sep, 14.30 | Les premiers
les derniers vr 30 sep, 20.30 | zo 2
okt, 20.00 | Young Wrestlers za 1
okt, 18.30 | ma 3 okt, 20.00 | 35mm
Vintage Ten Canoes di 4 en di 18 okt,
20.00 | Indian Film Festival Dhanak zo 16 okt, 14.00 | Kothanodi zo
16 okt, 20.00 Snottermarathon Drie
verrassingsfilms met traangarantie
za 22 okt, 15.00

Gerhard Busch

Zaandam

Het Parool

O.a.verwacht Bridget Jones’s Baby
vanaf do 15 sep | Storks wo 28 sep |
Live Opera Norma ma 26 sep

Jos van der Burg

4 AnnexCinema
Rosmolenlaan 1 | 0348-436 510 |
annexcinema.nl | Raadpleeg de
websit evoor het complete pro
gramma

za 8, di 11 okt, 20.15 | Café Society vr
23, zo 25, di 27, wo 28 sep, ma 3, do
6, di 11 okt, 14.30 | vr 23, ma 26, wo
28 sep, za 1, di 4, do 6, zo 9 okt, 20.15
| The Family Fang vr 7 okt, 14.30 | vr
7, ma 10, wo 12 okt, 20.15 | The Idol di
4 okt, 10.30 | do 29 sep 14.30 | vr 30
sep, wo 5 okt, 20.15 | Me Before You
ma 19, do 22 sep 14.30 | do 15, wo 21,
di 27 sep, 20.15 | Les Ogres di 20 sep,
14.30 | za 17, ma 19 sep, 20.15 | Race
di 20 sep, 10.30 | do 15 sep, 14.30 |
vr 16, zo 18, di 20 sep, 20.15 | Trash
di 27 sep, 10.30 | ma 26 sep, 14.30
|do 22, zo 25 sep, 20.15 | Exhibition on screen Painting the Garden zo
18 sep, 11.00

de Volkskrant

Woerden
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Jeugdfilm

Den Haag

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 Nutshuis

Almere
4 Het nieuwe filmhuis/De nieuwe

bibliotheek
Roald Dahlweek Fantastic Mr. Fox
6+ za 17 sep, 13.00 | Cinekid Bollie
en Billie 6+ do13 en za 15 okt, 11.00 |
Eliot & Me 8+ di 11 en za 22 okt, 11.00
| De zoon van Winnetou 7+ ma 10 en
vr 14 okt, 11.00

Dolfje Weerwolfje 6+ wo 19 okt,
13.30 en 15.30 | za 22 okt, 11.00 | Kirikou en de heks 5+ za 17 sep, 11.00 |
Kirikou en de mannen en vrouwen 5+
wo 21 sep, 13.30 en 15.30 | za 24 sep,
11.00 | Otto is een neushoorn 4+ wo
5 okt, 13.30 en 15.30 | za 8 okt, 11.00
| Pelle en de dierenrovers 4+ wo 12
okt, 13.30 en 15.30 | za 15 okt, 11.00 |
Charlie Chaplin klassiekers The Circus 5+ wo 28 sep, 13.30 en 15.30 |
za 1 okt, 11.00 | The Kid 5+ wo 26 okt,
13.30 en 15.30 | za 29 okt, 11.00

4 Filmhuis De Keizer

4 Filmtheater De Lieve Vrouw
Mijn naam is Courgette ( Ma vie de
Courgette) 8+ vanaf do 13 okt | Siv
gaat logeren 6+ vanaf wo 12 okt

Diemen

Amsterdam
4 Eye Filmmuseum
Premières Mijn naam is Courgette
(Ma vie de Courgette) 8+ | Siv gaat
logeren 6+ | Uilenbal 6+ |
Cinemini voor de allerkleinsten Dierenparade zo 16, zo 23 en zo 30 okt
| Heksendrank en drakenvuur zo 2
en zo 9 okt
4 Het Ketelhuis
Nog te zien Finding Dory 6+ | De
GVR 6+ | Huisdiergeheimen 6+ | Ice
Age 5 6+ | Kubo en het magische
zwaard 6+
4 Kriterion
Mijn naam is Courgette (Ma vie de
Courgette) 8+vanaf za 22 okt
4 Rialto
Siv gaat logeren 6+ vanaf zo 9 okt
| Verhalen in de Herfst za 15 t/m zo
23 okt

Apeldoorn
4 Filmtheater/Podium Gigant
Cinekid Bollie & Billie 6+ wo 19 t/m
zo 23 okt | Eliot & Me 8+ wo 19 t/m vr
21 okt | The King of Ping Pong 8+ di
18 okt | Pettson & Findus 4+ za 15 &
zo 16 okt | De zoon van Winnetou 7+
ma 17 okt | en diverse leuke demonstraties en workshops!

Bussum
4 Filmhuis Bussum
De GVR 3D 6+ vr 16 sep, 15.30 | za 17
sep, 18.45 | zo 18 sep, 13.00 | vr 23
sep, 18.45 | za 24 sep, 15.30 | wo 28
sep, 14.30 | vr 30 sep, 15.30 | Finding Dory 6+ za 17 sep, 16.00 | wo 21
sep, 14.30 | vr 23 sep, 15.30 | zo 25
sep, 13.00 | Meester Kikker 6+ za 17
sep, 13.00 | za 24 sep, 13.00 | zo 25
sep, 13.30

Delft
4 Filmhuis Lumen
Bollie en Billie 6+ zo 16 t/m zo 23 okt
| De Boskampi’s 6+ tot wo 12 okt |
Casper en Emma op Safari 4+ tot wo
12 okt | Dhanak 6+ zo 16 okt (Indiaas
Filmfestival) | De GVR 6+ vanaf do 13
okt | Pettson en Findus 4+ zo 16 t/m
zo 23 okt | Siv gaat logeren 6+ vanaf
do 13 okt | De zoon van Winnetou 7+
zo 16 t/m zo 23 okt

Felix van Groeningen
Collection

Deventer
Mijn naam is Courgette (Ma vie de
Courgette) 8+ vanaf wo 12 okt | Rauf
11+ zo 25 sep (Festival De Oriënt) |
Siv gaat logeren 6+ vanaf do 5 okt

Amersfoort

Lezersacties oktober

4 Filmtheater De Omval
Casper en Emma op Safari 4+ di 16
en do 20 okt, 11.00 | Meester Kikker
6+ di 18 en do 20 okt, 14.00

Drachten
4 Schouwburg de Lawei
Meester Kikker 6+ zo 2 okt, 15.00

Groningen
4 Groninger Forum
Mijn naam is Courgette (Ma vie de
Courgette) 8+ vanaf do 12 okt | Uilenbal 6+ vanaf do 12 okt | Cinekid
Groningen za 15 t/m vr 21 okt

Heemskerk
4 Fh Heemskerk/Gebouw de Cirkel
Meester Kikker 6+ zo 23 okt, 14.00

Hengelo
4 Filmhuis Hengelo
Reis naar het noorden 7+ wo 19 en vr
21 okt, 14.00

Maastricht
4 Lumière Cinema
Mijn naam is Courgette (Ma vie de
Courgette) 8+ vanaf do 12 okt | Siv
gaat logeren 6+ vanaf do 12 okt | Uilenbal 6+ vanaf do 12 okt

Middelburg
4 Cinema Middelburg
Bollie en Billie 6+ wo 19 okt, 14.00 |
ma 24 okt, 15.00 | wo 26 okt, 13.00
| Eliot & Me 8+ zo 23 okt, 14.00 | di
25 okt, 15.00 | vr 28 okt, 13.00 | The
King of Ping Pong 8+ wo 26 en vr
28 okt, 15.00 | Pettson en Findus
4+ zo 16, ma 24 en do 27 okt, 13.00 |
De zoon van Winnetou 7+ di 25 okt,
13.00 | do 27 okt, 15.00

La pazza gioia
wordt vooral
spannend als
twee werelden,
die van de ‘normale’ en de ‘gekke’
mensen, met elkaar botsen. Zo
zijn er ex-vriendjes om te bezoeken, ouders om
geld van te stelen
en zoontjes om
van een afstandje
te bekijken. Vooral
dat laatste wekt
argwaan. Want
wie laat zijn kind
nou in de buurt
van een geestelijk
onwel mens, moeder of geen moeder?
111231

Hugo Emmerzael in de
Filmkrant

Felix van Groeningen debuteerde met het
frisse Steve +
Sky en bevestigde zijn reputatie als jong
filmtalent met
het melancholische generatieportret Dagen zonder Lief. Zijn
volgende film De Helaasheid der
Dingen, naar de gelijknamige roman van Dimitri Verhulst, werd
een regelrechte hit en zette van
Groeningen ook internationaal op
de kaart. Daarna volgde zijn grootste succes, het hartverscheurende
The Broken Circle Breakdown, dat
goed was voor een Oscarnominatie. Zijn meest recente film Belgica
was de openingsfilm van het prestigieuze Sundance Film Festival,
waar Van Groeningen de prijs voor
beste regie won. De vijf films van
Felix van Groeningen zijn nu verzameld in deze niet te missen box.
Lumière stelt vijf exemplaren van de
Felix van Groeningen Collection be
schikbaar voor lezers van de Film
krant.

Riphagen

Dries ‘Al Capone’ Riphagen,
in de jaren dertig een leidende
figuur in de
Amsterdamse
onderwereld,
joeg in de
Tweede Wereldoorlog volgens schattingen zeker tweehonderd mensen de
dood in. Hij verraadde ook de kern
van de door Gerrit Jan van der Veen
opgerichte persoonsbewijzencentrale. Journalisten Bart Middelburg en René ter Steege reconstrueren in hun boek de levensloop van
een van de grootste Nederlandse
oorlogsmisdadigers. Riphagen verscheen oorspronkelijk in 1990 en is
nu geactualiseerd en uitgebreid
met nooit eerder gepubliceerde foto’s. De verfilming onder regie van
Pieter Kuijpers, met in de hoofd-

Siv gaat logeren

In Cerisia’s huis
is niets zoals
thuis. Siv wil ’s
nachts haar vader bellen,
maar het briefje
met zijn nummer zit in de
pyjama van Cerisia. Trouwens… waar is Cerisia eigenlijk?
Siv gaat op zoek en stuit achter iedere deur op een wonderlijk avontuur. Gelukkig helpen twee pra-

Louis Theroux:
My Scientology Movie

Journalist en
programmamaker Louis Theroux is gefascineerd door religie en heeft veel
ervaring in het
omgaan met
excentriek en
extreem gedrag.
Hij zit niet bij de pakken neer als
zijn verzoek om het hoofdkwartier
van de Scientology Church te mogen bezoeken wordt geweigerd. In
een bizarre twist ontdekt Theroux
dat de Church tegelijk een film over
hem maakt. “My Scientology Movie
heeft het euvel dat veel kritische
boeken en films over Scientology
hebben: bewijs is moeilijk te vinden” aldus Ronald Rovers in de
Filmkrant. “Van die nood maakte
Theroux een deugd. Op advies van
[Marty] Rathbun en andere ex-leden voert hij reenactments op van
trainingssessies die, mits ze kloppen, laten zien hoe intimiderend de
organisatie te werk gaat.” Cinema
Delicatessen stelt vijf dvd’s van
Truman 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 13 oktober. Winnaars
ontvangen bericht en over de uitslag kan niet gecorrespondeerd
worden.

Zevenaar

4 Lantaren Venster

4 ’t Hoogt

4 Filmhuis Zevenaar

Mijn naam is Courgette (Ma vie de
Courgette) 8+ vanaf wo 12 okt, elke
za, zo en wo en dagelijks in de herfstvakantie | Uilenbal 6+ vanaf wo 12
okt elke za, zo en wo en dagelijks in
de herfstvakantie | Cinekid on Tour
za 15 t/m zo 23 okt

Nog te zien De geur van worteltjes
4+ | My Skinny Sister 9+

Casper & Emma 4+ vr 16, zo 18, wo 21
sep, 14.30 | Finding Dory 6+ zo 2, wo
5 okt, 14.30

4 Filmhuis/Stadstheater De Bond

4 Wenneker Cinema

Finding Dory 6+ zo 2 okt, 14.30

De GVR 6+ za 15, ma 17 en di 18 okt,
15.00 | zo 16 okt, 13.00 | Meester
Kikker 6+ do 20 en vr 21 okt, 15.00 |
zo 23 en zo 30 okt, 13.00

Race naar de maan 6+ zo 16 okt,
13.30

Wanneer Julián
na acht jaar onverwacht bezoek krijgt van
zijn beste
vriend Tomás,
herleven voor
het tweetal
oude tijden. De
ontmoeting is
niet alleen een reünie maar ook een
afscheid, omdat Julián heeft besloten zich niet verder te laten behandelen voor zijn terminale kanker. Ondertussen gaan beide
vrienden op zoek naar een nieuw
thuis voor Juliáns trouwe hond
Truman. “Efficiënt, een beetje saai
gefilmd, geen grote dramatische
conflicten, geen dijenkletsers van
grappen”, schreef Barende de
Voogd in de Filmkrant. “Thematisch of formeel valt de film nauwelijks op, maar hij raakt je recht in
het hart.” Truman, geregisseerd
door de Spaanse filmmaker Cesc
Gay, werd bekroond met vijf Goya
awards, onder andere voor Beste
Film en Beste Regisseur. Cinemien
stelt vijf dvd’s van Truman be
schikbaar voor lezers van de Film
krant.

Utrecht

Schiedam

4 Filmhuis Purmerend

Truman

Rotterdam

Oldenzaal
Purmerend

rollen Jeroen van Koningsbrugge
en Kay Greidanus, is vanaf 22 september te zien in de bioscopen.
“Journalistiek speurwerk van gehalte, verbluffend in zijn conclusies”, aldus Het Parool. September
Film en uitgeverij De Kring stellen
vijf exemplaren van Riphagen be
schikbaar voor lezers van de Film
krant.

tende dassen haar de nacht door.
Ze lijken sprekend op haar knuffels
Duimpje en Pinkie. Vreemd, die
had ze toch thuisgelaten… “Siv
gaat logeren” is een spannende en
grappige jeugdroman van de
Zweedse schrijfster/illustratrice
Pija Lindenbaum, over een meisje
van zeven dat voor het eerst uit logeren gaat. De verfilming ervan,
met de stemmen van o.a. Barry
Atsma en Annemarie Prins, is vanaf 12 oktober te zien in de bioscopen. Twin Film en uitgeverij Hoog
land & Van Klaveren stellen vijf
exemplaren van Siv gaat logeren
beschikbaar voor lezers van de
Filmkrant.

Soest
4 Filmhuis Artishock
Finding Dory 6+ vr 7 okt, 16.00 |
Huisdiergeheimen 6+ vr 21 okt, 16.00

Veendam
4 Filmhuis vanBeresteyn
Finding Dory 6+ ma 26 sep | De GVR
6+ wo 19 okt

Waalwijk
4 Filmtheater De Leest
Finding Dory 6+ zo 18 sep, 14.00
| Huisdiergeheimen 6+ zo 2, zo 9,
wo 26 en za 29 okt, 14.00 | ma 24
okt, 14.30 | Kubo en het Magische
Zwaard 6+ za 15, zo 16 en za 22 t/m
ma 24 okt, 14.00 | za 22 okt, 14.30 |
Uilenbal 6+ za 22, zo 23 en di 25 okt,
14.30 | vr 28 okt, 14.00

Zutphen
4 Filmtheater Luxor
Eliot & me 8+ wo 26 okt, 15.00 |
Shaun het schaap 4+ wo 5 okt,
15.00 | De Superheld 6+ wo 12 okt,
15.00 | De zoon van Winnetou 7+ wo
19 okt, 15.00

Zwolle
4 Filmtheater Fraterhuis
Finding Dory 3D 6+ za 17 en za 24
sep, 14.30 | De Grote Vriendelijke
Reus 6+ za 17 en za 24 sep, 15.00 | zo
18 en zo 25 sep, 14.00

VANAF 6 OKTOBER IN DE BIOSCOOP

FUKUSHIMA,
MON AMOUR
EEN FILM VAN

DORIS DÖRRIE
www.cinemien.nl

IS JARIG

FILM, TV &
NIEUWE MEDIA
FESTIVAL
VOOR
KINDEREN &
PROFESSIONALS
15-21 OKTOBER
WESTERGASFABRIEK AMSTERDAM
CINEKID.NL
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Thuiskijken
The Get Down

BEVRIJDING VAN HET PUIN

hiphop, maar ook over de commerciële en artistieke
teloorgang van disco, een genre dat als geen ander heeft
gestaan voor lichamelijke, geestelijke en seksuele bevrijding. De dood van disco staat in The Get Down buiten kijf – de discobal kleurt zelfs een keer letterlijk rood
van het bloed –, maar alsnog wordt het genre al feestend uitgezwaaid. De geestelijke extase en het lichamelijk genot van disco wordt door typisch Luhrmannesque opzwepende shots en een energieke montage
benadrukt. Recentelijk wist alleen Daft Punks Random
Access Memories deze dansmuziek in al haar sensuele
euforie te vangen met hedonistische feestnummers als
Loose Yourself to Dance.

Vrouwelijke stem

Tussen het puin van The Bronx schetst The
Great Gatsby-regisseur Baz Luhrmann de
geboorte van hiphop en de dood van disco.
Netflixserie The Get Down is zijn beste werk tot
nu toe, een kleurrijke en fantasievolle viering
van de creatieve mens. Ook essentiële kost
DOOR HUGO EMMERZAEL
voor hiphophaters dus. 
Tupac beschreef het als een roos die uit het asfalt
groeit, Keith Cowboy vergeleek het met marcherende
soldaten, Common beschreef het als de eerste liefde
die hij voelde voor een vrouw. Hoewel Ezekiel (Justice
Smith) ook een dichter is, weet hij in Baz Luhrmanns
The Get Down nog geen pakkende analogie te verzinnen
voor zijn relatie met hiphop. Het is het New York van
1977, de term hiphop bestaat nog niet eens. Pas een jaar
later kwam Keith Cowboy ermee aanzetten. Nog een
jaar later behaalden die woorden onsterfelijkheid op de
radio door de eerste hiphophit Rapper’s Delight.
De inleidende raps van New Yorker Nas schetsen de
pre-hiphopsituatie van The Get Down: The Bronx van
Ezekiel is een wijk in puin, waar ontelbare straatbendes
vechten om hun territorium. Geen enkele politieagent
durft hier nog voet te zetten tussen de alsmaar brandende gebouwen. De as van The Bronx staat hier niet
alleen voor de dood (al vallen er genoeg doden gedurende vele plotwendingen), maar juist ook voor de kans
om een nieuw leven te creëren. Hiphop verrijst als een
feniks uit deze as en blaast vreugde, liefde en een doel

in het leven van een stel tieners.
Ezekiel en zijn vrienden Ra-Ra, Boo-Boo en Dizzee ontdekken hun roeping als ze een muziekformatie
vormen met de lokale graffitikunstenaar en dj Shaolin
Fantastic (Shameik Moore). Als in een superheldenensemblefilm nemen ze het vervolgens met hun muziek
op tegen gangsters, politici en rivaliserende hiphopgangs in hun omgeving. Shaolin is zelf nog een leerling
van hiphoppionier Grandmaster Flash, die in de serie
wordt gepresenteerd als een sensei zoals we die uit de
kungfufilms uit de jaren zeventig kennen. Dit is een
fantasievolle en gestileerde versie van het oorsprongsverhaal van hiphop, maar dat betekent niet dat The Get
Down slechts fictie is.

Bloed op de discobol

Inhoudelijk advies over de begindagen van hiphop
kwam van de pioniers zelf. Onder andere Grandmaster
Flash, Kurtis Blow en Raheem (van The Furious Five)
hebben Luhrmanns uitvoerig geconstrueerde tijdslijn
voorzien van details en persoonlijke anekdotes. Het
resultaat is typisch hiphop: je neemt elementen uit je
nabije werkelijkheid en remixt die tot een fantasie met
wortels in de realiteit. Op die manier heeft Luhrmann
een speels en mythologiserend verhaal gemaakt, dat
niet eerder op deze manier is verteld.
Zoals zo vaak in series en films betekent de geboorte
van het één ook de onvermijdelijke dood van de ander.
Zo gaat The Get Down niet alleen over de oorsprong van

Dat album kreeg overigens terechte kritieken. De Britse muziekcriticus Ann Powers schreef over één groot
gebrek aan Random Access Memories: vrouwelijk perspectief. Powers vraagt zich in haar recensie af waar de
vrouwelijke stem op het album is die de bevrijde geest
van toen echt belichaamt. Tot nu toe zijn in deze recensie ook alleen nog maar mannen voorbij gekomen. Dat
komt omdat de begindagen van hiphop helaas vooral
door een mannenclubje werd bepaald. The Get Down
biedt gelukkig tegenwicht in de vorm van Mylene (superster in wording Herizen F. Guardiola). Zij zit in een
stoplichtrelatie met Ezekiel, terwijl ze een carrière in
de muziekindustrie ambieert als discozangeres.
Mylenes pad richting succes is net zo enerverend
als dat van de hiphoppers. Bovendien belichaamt zij
perfect waar disco om draait. Haar verhaal gaat over
bevrijding op elk front: bevrijding van haar christelijke
vader, van haar seksuele barrières en van het puin van
The Bronx. De extase die bij die bevrijding hoort, stopt
ze met volle overgave in haar muziek. Haar epische
‘latin disco hymn’ Set Me Free is dan ook de mooiste muzikale sequentie die Luhrmann tot nu toe ooit
heeft geschoten. Het nummer vormt ook nog eens de
soundtrack van iemands eerste biseksuele ervaring,
een bevrijdende stap in een karakterontwikkeling die
niet mocht ontbreken in deze kleurrijke serie. Dat is
het mooie aan The Get Down: de serie speelt zich af in
een onderdrukkende tijd en plaats, maar laat zich daar
nooit door inperken. The Get Down benadrukt juist hoe
persoonlijke expressie alle barrières kan doorbreken.
In die zin is de serie niet alleen een liefdevolle ode aan
hiphop- en discomuziek, maar ook een viering van alle
creatieve mensen. Zelfs voor haters van hiphop valt er
dus genoeg uit deze heerlijke serie te halen.

The Get Down, eerste helft van seizoen 1

11111 VERENIGDE STATEN, 2016 | GECREËERD
DOOR BAZ LUHRMANN | TE ZIEN OP NETFLIX 

44

DE FILMKRANT 
#391 SEPTEMBER/OKTOBER 2016

Miles Ahead

Jazzgangster
Miles Davis als romanticus, junk, overvaller of genie? In Don Cheadles regiedebuut is hij het allemaal. Dat maakt van
Miles Ahead een ongebruikelijke biopic
die net niet ongebruikelijk genoeg is.

STRANGER THINGS

Stranger Things

Verslavende
nostalgie
Afgelopen zomer was Stranger Things
dé nieuwe verslaving voor Netflix-abonnees. Met zijn over acht afleveringen
doorlopende verhaal was de in de jaren
tachtig spelende scifi-reeks uiterst
bingable – gemaakt om in één ruk uit te
kijken.
Het mysterie in Stranger Things draait om
twee pre-puberale kinderen. De eerste is de
twaalfjarige Will Byers, die op een avond in
1983 plotseling verdwijnt in de bossen bij
zijn kleine woonplaatsje Hawkins, Indiana.
Vrijwel tegelijkertijd duikt een raadselachtig
meisje op, dat geen woord kan uitbrengen en
wier hoofd is kaalgeschoren. Ze wordt opgevangen door de drie beste vrienden van Will:
Mike, Lucas en Dustin. Ze noemen haar
‘Elle’, naar de onverklaarde tatoeage met het
cijfer elf die zij op haar arm draagt.
Het verhaal van deze vier kinderen vormt
de ruggengraat van Stranger Things. Daaromheen dansen nog enkele andere lijntjes.
Wills moeder Joyce (Winona Ryder) en oudere broer Jonathan (Charlie Heaton) zijn
naarstig op zoek naar de jongen, net als sheriff Jim Hopper (David Harbour). En dan zijn
er nog de raadselachtige gebeurtenissen
rond het geheimzinnige gebouw van het Department of Energy in de bossen waar Will
verdween.
De mysteries van Hawkins zijn intrige-

rend genoeg, maar verklaren niet direct de
grote doorkijkbaarheid van Stranger Things;
de uitkomsten zijn – zeker voor kenners van
het genre – weinig verrassend. Uiteindelijk
draait het ook niet in de eerste plaats om die
oplossingen: doordat de kijker veelal over
meer informatie beschikt dan de hoofdpersonages, staan vooral hun ontwikkelingen
tijdens de zoektocht centraal.
Maar de grootste troefkaart die Stranger
Things in handen heeft, is de factor nostalgie. De setting in de vroege jaren tachtig is
geen toeval: de serie knipoogt veelvuldig
naar de scifi- en horrorfilms uit die tijd, met
Steven Spielberg, John Carpenter en schrijver Stephen King als meest duidelijk aanwijsbare invloeden. Soms gaan de makers,
onder leiding van de gebroeders Duffer,
daarin net een stapje te ver: een aflevering
waarin Elle zich verborgen houdt in de kelder
van Mike echoot wel heel expliciet vergelijkbare scènes in Spielbergs E.T.: The Extra-
Terrestrial. Maar vaker komt uit de blender
van bekende ideeën toch iets interessants
rollen.
Zo is Stranger Things vooral een logische
nieuwe stap in onze obsessief-nostalgische
popcultuur. Zie ook: de reboots van Star
Wars en Star Trek, en het eindeloze ophoesten van verfilmingen van bekende verhalen
en beelden door de grote Hollywoodstudio’s.
Vernieuwend is het allemaal niet, maar dat
was in Hollywood al nooit echt een criterium. Kijkbaar moet het zijn, en dat is Stran
ger Things absoluut. Verslavende, maar ook
wat lege calorieën.
JOOST BROEREN

Stranger Things Seizoen 1
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Er heerst tegenwoordig een beeld van jazz als
chique muziekvorm om op te loungen. Ruige
hardbop wordt tegenwoordig ten onrechte al
snel als smooth bestempeld. Een andere associatie bestaat ook: jazz als Tom & Jerry-muziek, zenuwachtige riedeltjes voor
cartooneske situaties. Voor zijn scenario- en
regiedebuut kruipt topacteur Don Cheadle
(Crash, Iron Man) in de huid van de legendarisch trompettist Miles Davis om te laten
zien dat jazz ergens anders vandaan komt.
Met Miles Ahead duwt hij je met je neus op
de feiten: zijn Davis is een meisjes versierende, cocaïne snuivende en met een pistool
schietende jazzgangster.
Nou ja, feiten... Cheadle vertelt een sterk
gefictionaliseerd verhaal over de trompettist
gedurende diens beruchte periode van 1975
tot 1980, waarin hij geen muziek uitbrengt.
Miles Ahead is dus geen traditionele biopic;
Cheadle heeft zichzelf de ruimte gegeven om
Davis’ uitzonderlijke karakter zelf invulling
te geven. Op oudere leeftijd, als hij zijn trompet niet meer aanraakt, leeft Davis als een
uitgebluste rockster. Met zijn gammele benen strompelt hij stoned door zijn geïsoleerde appartement. Contrasterend zijn de
flashbacks naar het rokerige Birth of the
Cool-tijdperk, waarin Davis strak in het pak
op de planken staat. In beide tijdperken vertolkt Cheadle zijn rol met verve. Aan zijn spel
MILES AHEAD

te zien zit jazz in zijn vingers.
Het jammere is dat de flashbacks (hoe
mooi ze ook zijn geschoten) sterk leunen op
de maar al te bekende biopic-conventies:
sleutelmomenten uit Davis’ carrière staan
tegenover worstelingen in het huwelijk en
problemen met drugs. Na Bird, Ray, Walk the
Line en ontelbaar veel andere muziekbiografieën kennen we dat verhaal wel. Spannender is het bizarre verhaal waarin Davis met
behulp van een Rolling Stone-journalist gestolen audiotapes terugrooft van zijn eigen
platenlabel (die hebben echt bestaan maar
zijn nooit vrijgegeven). Bij deze contra-heist
komen dus die pistolen kijken. Wie had ooit
gedacht dat we Miles Davis zouden zien met
een vuurwapen – misschien een symbolische vervanger voor de trompet die hij in al
die tijd niet meer heeft aangeraakt?
Nog interessanter dan zijn romantische
verleden en gangstergedrag is om te zien hoe
mensen met Davis’ imago als muzikaal genie
omgaan: wat doe je als een van de meest creatieve personen op aarde vijf jaar lang niets
meer maakt? En hoe komt Davis, de grote
vernieuwer van de twintigste eeuw, weer uit
zo’n improductieve periode? Cheadle maakt
op succesvolle wijze een menselijk enigma
van de trompettist, zowel een kluizenaar als
een genie die stiekem nooit echt is gestopt
met het maken van muziek. De afsluiter van
Miles Ahead is dan ook een pure viering van
jazz: Cheadle die als Davis weer losgaat op
het podium, uitgedost in een jack met #SOCIALMUSIC erop. Tijdens dit enerverende
optreden laat Cheadle zien wat de essentie
van Miles Davis is, meer dan in welke voorgaande flashback dan ook.
HUGO EMMERZAEL
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bekeken opnamen zijn voor persoonlijk gebruik. Je krijgt de indruk dat hij de filmbeelden van de laatste dagen van zijn overleden
vader (ook een detective) blijft afspelen om
zijn eigen sociale isolatie niet te hoeven zien.
Aloys gaat over wat er gebeurt als zo’n
man z’n levenswerk verliest en gedwongen
wordt achter de camera vandaan te komen.
Als de tapes worden gestolen moet de detective uit zijn bruinige appartement kruipen
om het leven weer te ervaren in plaats van
het vast te leggen. Een mysterieus meisje
belt hem op en stelt voor om te ‘telefoonwandelen’, een Japanse vorm van meditatie
waarbij je je een voorstelling probeert te maken van een virtuele wandeling die aan de
andere kant van de lijn beschreven wordt.
Aloys verandert dan van een melancholische

ALOYS

Aloys

De voyeur en
het meisje
Wat drijft een voyeur? In het raadselachtige Zwitserse liefdesverhaal Aloys komt
een obsessieve detective daar achter als
hij zijn videotapes en daarmee het enige
houvast op zijn leven verliest.
Fabrieksarbeiders die na hun dienst de rest
van de dag tegemoet lopen, treinreizigers die
arriveren op hun bestemming, een familiemoment in de achtertuin met een baby op
schoot: cinema heeft zijn oorsprong in het
vastleggen van herkenbare menselijke momenten. Bij de eerste films van de broers Lu-

mière werd meteen al duidelijk wat er zo eigen is aan film: gekluisterd aan de camera
kunnen filmers slechts vastleggen wat anderen doen. Met de geboorte van de cinema
vond de voyeur tegen het einde van de negentiende eeuw zijn perfecte medium.
Via omwegen die voeren langs Hitchcocks
Vertigo, De Palma’s Body Double en Coppola’s The Conversation maken we een flash
forward naar het Zwitserland van 2016, naar
Tobias Nölle’s Aloys. Niet omdat Nölle’s debuut zich qua statuur met die andere films
kan meten, maar thematisch voert hij de relatie tussen voyeurisme, film en geheugen
net zo obsessief door. Aloys schetst het ellendige bestaan van de depressieve detective
Aloys Adorn (Georg Friedrich) die zich verstopt achter zijn camera en alleen via de lens
contact heeft met de wereld. Voor zijn werk
gebruikt hij de camera om bewijs voor klanten te leveren, de rest van de obsessief door
hem gemaakte, gecatalogiseerde en opnieuw

Green Room

Nazi Punks
Fuck Off
Een glansrol van de in juni overleden Anton Yelchin, beklemmende actie van indie-thrillertalent Jeremy Saulnier en acteur Patrick Stewart als het hoofd van
een groep neonazi’s: zonde dat punkrockslasher Green Room geen bioscooprelease kreeg.
Door zijn wraakfilm Blue Ruin (2013) werd
Jeremy Saulnier in Amerika als erfgenaam
van de broers Coen ontvangen. Daarin zet
een geïsoleerde, maar verder tamelijk gewone man een wraakactie op tegen de man
die zijn ouders heeft vermoord. Punt is alleen: hij weet niets van moord of wraak. In de
onhandige uitvoering van zijn macabere plan

film over een eenzame voyeur in een raadselachtig liefdesverhaal waarin realiteit en verbeelding in elkaar overlopen. Helaas levert
juist die omschakeling een onevenwichtige
film op, die in de tweede helft uit het oog
raakt wat er daarvoor is gebeurd. Toch zit er
een waardevolle observatie in over de mensen die liever observeren: Aloys beschrijft
zijn voyeurisme als wél op het feestje zijn,
maar niet bang hoeven te zijn dat het niet
leuk is. Is dat wat de broers Lumière ook
dreef om als een bezetene te filmen?
HUGO EMMERZAEL

Aloys
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zitten veel overeenkomsten met momenten
uit het oeuvre van de Coens, waarin onopvallende types regelmatig in bizarre en onverwachts bloederige situaties terechtkomen. Saulniers Green Room kent ook zulke
plotselinge uitbarstingen van geweld, maar
is een stuk minder aaibaar dan de gelikte
Coen-films of het in vergelijking nog redelijk
luchtige Blue Ruin.
Dit komt ten dele door de ongewone setting van Green Room, een film over een jonge
punkband die een concert geeft in een skinheadbar. Saulnier – die ook het scenario
schreef – vangt precies de onderhuidse
spanningen die opkomende bandjes moeten
doorstaan. De naam van de band van Pat
(Anton Yelchin) wordt verkeerd uitgesproken, bassiste Sam (Alia Shawkat van Arrested
Development) wordt lastiggevallen en het
neonazipubliek kan de cover van Nazi Punks
Fuck Off van de Dead Kennedy’s niet waarderen. Dat nummer werd een instant-klassieker toen in de jaren tachtig steeds meer
neonazi’s opdoken in de punkscene.
Green Room voert de spanningen tussen
punkers en nazi’s flink op. Als een van de
bandleden de green room (de backstageruimte voor artiesten) inloopt en twee lijken
aantreft, escaleert de boel. Wat deze slasher
goed maakt, is dat Saulnier begrijpt hoe geweld blijvende indruk maakt. Zijn actiescènes zijn niet uitbundig maar onoverzichtelijk
en worden afgewisseld met rustiger scènes.
Die onoverzichtelijkheid betreft niet Saulniers uitgekiende cameravoering, montage
en mise-en-scène, maar de beleveniswereld
van de personages, zoals wanneer er na een
steekpartij moet worden geïnventariseerd
wie er gewond is en wat de schade is. Bovendien is het geweld in Green Room inventief:
honden, brandblussers en deuren zijn slechts
een paar van de handig ingezette middelen.
Voeg het talent en de sterrenstatus van (de
toch al kale) Patrick Stewart als hoofd van de
neonazi’s toe en je begrijpt helemaal niet
meer dat deze film geen bioscooprelease
heeft gekregen.
HUGO EMMERZAEL

Green Room
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Celluloid

Boeken kort
Producing for Profit

ANDREW STEVENS | 2016,

FOCAL PRESS ROUTLEDGE | € 32,99

De meeste regisseurs zullen
artistieke redenen geven voor
het maken van hun films. Maar
de meeste filmmakers hebben
om hun ideeën te verwezenlijken
ook aardig wat geld nodig dat
afkomstig is van derden. Die in
ruil voor hun financiële bijdrage,
graag invloed willen hebben op de te maken
film. Niet zelden hebben producenten (die de
banden met de geldschieters onderhouden)
zich vooral gericht op het financiële eindresultaat van de film, en daardoor grote strijd geleverd met hun regisseurs. Het boek Producing
for Profit van Andrew Stevens windt er geen
doekjes om en wil een handleiding zijn voor de
producenten, die films willen maken omdat ze
geld kunnen opleveren. Het is daarmee een boek
dat op een indirecte manier de economische
kant van de filmwereld laat zien en daarmee ook
voor niet-producenten interessant studiemateriaal is. Hoe worden bijvoorbeeld financiers
gevonden, begrotingen opgesteld, onderhandelingen gevoerd, en een goede distributie op
poten gezet? Zelfs het opmaken van contracten
voor de crew wordt uitgelegd. Het produceren
van een kaskraker leek nog nooit zo dichtbij.

HET LAATSTE SCHIJNSEL
VAN EEN STERVENDE STER

‘Cinema’s “droomfabriek” is aan het sluiten en zal heropenen als iets anders.’ Deze prikkelende
stelling van John Hanhardt zweeft als het ware boven de nieuwe tentoonstelling Celluloid.
Deze opent op 17 september zijn deuren in EYE en is te zien tot en met 8 januari 2017. Hanhardts
idee over het einde van een tijdperk, dat van de analoge film, staat in de gelijknamige catalogus
bij de tentoonstelling. Hier is het werk van een aantal kunstenaars te zien die tegen de klippen op
bewust werken met analoog filmmateriaal, van ratelende projectoren tot celluloid, van super 8
DOOR ANDRÉ WAARDENBURG
tot 35mm.

Bring the Funny THE ESSENTIAL COMPANION FOR
THE COMEDY SCREENWRITER | GREG DEPAUL | 2016,
FOCAL PRESS ROUTLEDGE | € 29,99

Greg Depaul begint het boek
Bring the Funny met een
beschrijving van wat het hebben
van humor eigenlijk betekent,
sommigen lijken het tot kilometers afstand uit te stralen, bij
anderen komt het alleen tot
uiting zodra ze de pen op het
papier zetten. Wat alle mensen met humor volgens hem echter gemeen hebben is dat voor
hen: “everything matters”. Pas op het moment
dat je alles om je heen serieus neemt, is het
mogelijk dat je eigenaardige uitspraken, details
en gedragingen zal ontdekken, die de basis vormen voor het creëren van goede grappen. Als je
over dit vereiste beschikt helpt DePaul je, via
analyses en voorbeelden van geslaagde comedy
scripts, om deze gave in een verfilmbare vorm
te gieten. Daarbij dist hij vele anekdotes op van
de hobbelige route die hij zelf, als succesvolle
comedy schrijver in Hollywood, heeft opgedaan.
Zijn toon is hierbij vlot, met aan het einde van
elk hoofdstuk een popquiz over wat er eerder is
besproken. Sommige van de anekdotes die hij
aanhaalt zouden daarbij niet misstaan als grappen in een Amerikaanse comedy.
SAMENSTELLING JORIK GALAMA, INTERNATIONAL
THEATRE & FILM BOOKS, LEIDSEPLEIN 26, 1017 PT
AMSTERDAM, T 020 622 6489, THEATREANDFILMBOOKS.COM 

Boeken

TACITA DEAN, FILM, 2011

Die welbewuste keuze om het analoge te omarmen
is een duidelijk statement tegen de digitalisering van
de filmwereld, waarin alles, van camera’s tot projectie, sinds een jaar of vijf (vrijwel) volledig digitaal is.
Celluloid, met zijn karakteristieke korrel, is definitief
vervangen door pixels. In meerdere blikken verpakte
filmrollen (de zogenaamde aktes) maakten plaats voor
DCP’s: harde schijven waar de ‘content’ op staat die
met een digitale sleutel vrijkomt.
De kunstenaars, Tacita Dean, Rosa Barba en de duo’s
Sandra Gibson & Luis Recoder en João Maria Gusmão
& Pedro Paiva, laten elk op eigen wijze zien dat het
verdwijnen van celluloid doodzonde is. Digitaal is minder tactiel, heeft andere intrinsieke eigenschappen en
levert een andere kijkervaring op. De ‘haptische waarneming’ waarover de catalogus wat pedant rept, is eenvoudiger te omschrijven: werken met film voelt anders
dan werken met datafiles, digitaal heeft nou eenmaal
minder magie. Celluloid heeft een karakteristieke geur,
een DCP is steriel. Daarnaast zijn filmstroken en projectoren tastbaar, voor files met enen en nullen gaat dat
niet op. “Film heeft zijn eigen inherente schoonheid en
is als medium niet eenvoudig te vervangen door digitale technologie”, aldus Tacita Dean.
Mark Nash, een van de zes auteurs met een toe-

lichtende tekst in de tentoonstellingscatalogus, heeft
een mooi essay over de ‘materialiteit’ van film en het
‘filmapparatus’, sleutelbegrippen uit de theorievorming
rond de avant-garde en experimentele (underground-)
film. Het gaat in principe om reflecties op het medium
zelf en wat daar in technisch, optisch, intellectueel en
ideologisch opzicht allemaal mee mogelijk is. Film is
meer dan een fictiemachine die toeschouwers in slaap
sust. Dean heeft een fraaie definitie van wat film is:
“time made manifest”. Door te experimenteren met het
medium kun je bijvoorbeeld de toeschouwer opnieuw
leren kijken, een soort zintuiglijke herstart.
Nash wijst er terecht op dat werken met film (cellulose en projectoren) tegenwoordig een bevrijdend
anachronisme is: nu het geen dominant medium in
dienst van het kapitalisme meer is – immers vervangen
door digitale middelen – mag er naar hartenlust mee
gespeeld worden. Hij haalt Walter Benjamin aan die
stelde dat er een utopische dimensie ontstaat als technologie opkomt of ten onder gaat, het “laatste schijnsel
van een stervende ster”.
Niet elk essay is goed leesbaar, er zijn er een paar
die lijden aan wat helaas gemeengoed is in teksten over
moderne kunst: veel onnodig jargon, obscurantisme,
onnavolgbare redeneringen en ijdele verwijzingen naar
filosofen. Met name het artikel over Gusmão en Paiva
is praktisch onleesbaar, maar gelukkig hoef je alleen
de titel te lezen om al min of meer aan te voelen waar
hun werk om draait: ‘Sjamanistische cinema’. Ook
op de volgorde is wat af te dingen. De toelichting van
Hanhardt, die schrijft over Gibson & Recoder, biedt een
heldere contextuele beschrijving over experimentele
cinema die prima als eerste artikel had kunnen dienen,
na de inleiding van Nash, in plaats van als laatste.
Samen met de vele illustraties en nog wat teksten
van de kunstenaars zelf, “afstammelingen van de tovenaars-filmmakers van de vroege cinema”, ontstaat
uiteindelijk wel een goed beeld van wat de kunstenaars
voor ogen staat en waar de tentoonstelling over gaat.
Met een knipoog naar Cole Porter gaat het in feite om
de aloude vraag “What is this thing called celluloid?”
Celluloid

MARENTE BLOEMHEUVEL, JAAP GULDE

MOND (RED.) | 2016, EYE FILMMUSEUM & NAI010
PUBLISHERS | 128 BLZ, € 22,95 | ZIE OOK HET ARTIKEL
OVER DE TENTOONSTELLING CELLULOID OP PAGINA 28
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Cine Qua Non sluit na 35 jaar

DE LAATSTE DAGEN VAN EEN
VERZAMELPARADIJS VOOR CINEFIELEN
Je kan er nog steeds terecht voor exclusieve filmboeken, zeld
zame posters of gewoon een praatje: de filmboekhandel Cine Qua
Non in de Amsterdamse Staalstraat. Maar niet lang meer. Ook dit
bastion van onbegrensde filmliefde gaat binnenkort dicht.
Eigenaar Eric Ipenburg kijkt terug op 35 jaar verzamelen voor de
verzamelaars. ‘Ik was eigenlijk een sociaal filmmuseum.’
DOOR MARK VAN DEN TEMPEL

Er zijn wel meer videotheken en antiquariaten geweest
waarvan de sluiting somber stemde. Maar dat de Amsterdamse filmboekhandel Cine Qua Non dichtgaat,
doet pijn. En het is niet eens de hoge centrumhuur die
Eric Ipenburg de das omdoet. De uitbater aan de Staalstraat heeft niet lang meer te leven en zegt het tegen
iedereen die het horen wil. “Ik ga dood, ja, darmkanker.
De laatste prognose was twee weken tot een half jaar en
daarvan zijn er alweer twee maanden voorbij. Maar ik
voel me goed, hoor.”
Een bezoek aan dat legendarische pakhuis vol filmherinneringen voelt dan ook niet echt als een afscheid.
Als vanouds heeft Ipenburg weer een bijzondere etalage ingericht en staat de deur wijdopen voor iedereen. Koper of kijker, Eric neemt graag de tijd voor al
zijn klanten. Dat zijn tegenwoordig voornamelijk de
toeristen die het gebied rond de Staalstraat hebben
overgenomen. Eric verkoopt ze de bijzondere ansichten uit zijn collectie of zelfgemaakte posters van oude
Vogue-omslagen. Filmfoto’s en -posters doen het ook
nog wel, maar Ipenburgs trots, zijn grote collectie zeldzame filmboeken, staat te verstoffen. Er is geen vraag
meer naar.
Wie tegenwoordig wegblijven uit Cine Qua Non zijn
de verzamelaars. Of ze zitten allemaal op Catawiki, of
ze bestaan niet meer. Vermoedelijk dat laatste. “Je had
Jan de Kubrickaan, die ik zo noemde omdat hij alles van
Kubrick wilde hebben, alles. Er was een vrouwelijke
klant die Superman verzamelde maar dat onder haar
bed bewaarde want haar man mocht het niet weten.
Idem dito een Duitse fan van Richard Chamberlain.
Stuurde je dat materiaal anoniem op. Ik noemde mij de
verzamelaar in het kwadraat want ik was de verzamelaar voor de verzamelaars.”

Rutger Hauer

Boven het bureau waarachter je Eric meestal wel kan
vinden, hangen nog de planken met de enveloppen

voor de vaste klanten. Zoals de Italiaanse fan van
Rutger Hauer. “Die was zo verliefd, die vloog met een
ballon over Hauers boerderij in Friesland. Ik kocht eens
op een beurs een complete kraam op omdat ik wist dat
er veel van Hauer tussen zat. Heb ik aan haar voor duizenden guldens verkocht.”
Hij snapt verzamelen, draagt zelf het gen. “Mijn
moeder kon nog geen krant weggooien, dat deed mijn
vader dan stiekem. Bij mij was het absurd. Ik ging langs
het vuil en nam alles meer, zelfs kapotte dingen. Die
vind ik misschien nog wel mooier. Dan deed je zulke
fantastische vondsten: oude ansichten uit 1900 van de
Kinkerstraat, prenten van Don Quichotte uit de achttiende eeuw, speelgoedtreintjes. Ik werd daar handig
in, voelde aan de vuilniszakken of er iets bijzonders in
zat.”
Hij vertelt hoe hij nog uit de afvalcontainer van het
Alhambra originele geluidsbanden van Soldaat van
Oranje heeft gevist. Moest hij eerst een bandrecorder
opsnorren voor hij het hele sprotje naar de Hauer-fan
in Italië kon sturen. “En het leuke is, ze heeft hem ondertussen leren kennen. Ze doen soms liefdadigheidsdingen samen.” Gouden tijden, waarbij het Eric was die
de prijs bepaalde. “Iedereen gaf wat ik vroeg want het
was nergens te vinden.”

Junks en gekken

“We hebben het alleen maar over geld”, klaagt Eric en
schenkt nog een borreltje in. Hij was gestopt met roken
en drinken, maar nu zijn vooruitzichten in maanden
in plaats van jaren gemeten worden, geniet hij zoveel
mogelijk. En daar horen sigaretten bij. Het draagt bij
aan de bohemien-atmosfeer die Cine Qua Non altijd
heeft gehad. “Het is tegenwoordig al raar als iemand
zit te roken, en dan gooi ik de as ook nog gewoon op de
grond. En ik ben heel vaak ook ’s avonds hier. In andere
landen is dat normaal, open van vier tot tien. Hier krijg
je dan alleen maar junks en gekken.”

Toen Eric zijn winkel begin jaren tachtig begon
stond de Staalstraat nog niet vermeld in toeristengidsen. “Ik startte in 1981 met politieke boeken en een
beetje kunst, en verkocht helemaal niks. Ik ben toen
in leven gehouden door de buurt, mensen bemoeiden
zich echt met elkaar. Ik sliep hier ook, bleef in mijn bed
liggen tot de eerste klant binnenkwam. Toen bedacht ik
dat ik een specialisatie nodig had en dat is film geworden. Omdat ik de filmwinkels in Parijs zo leuk vond.”
Amsterdam was toen een arme stad met een hoge
werkloosheid en een groot drugsprobleem. Speedjunks
stalen zijn mooiste boeken en brachten die naar een
kunsthandelaar in Utrecht. “Wat ze vervolgens bij hem
jatten verkochten ze weer aan mij. Die gasten waren
heel clever, volgens mij hadden ze onderweg nog in die
boeken zitten lezen ook. Dan had je nog de junks die in
opdracht stalen. Toen heb ik gezegd: ik wil niet dat je
steelt, ik geef je wel geld. En op een gegeven moment
dacht ik: ik heb zoveel boeken, steel maar. Het kostte te
veel moeite om er op te letten.”

Hebreeuws ondertiteld

Posters en filmfoto’s werden serieuze extra inkomsten
toen Eric de collectie van een Israëlische distributeur
kon overnemen. Daar zaten originele affiches van Jean
Cocteau- en Ingmar Bergman-films bij. Hele stapels
bracht hij naar Frankrijk. “Verkocht ik dan voor 50
gulden per stuk. Nu doen die 2500 euro. Op een gegeven moment wilde die man ook de bijbehorende films
verkopen, een container vol die ik aan het Filmmuseum
dacht te slijten. Zou ik eindelijk eens wat geld gaan
verdienen, bleken al die prints Hebreeuws ondertiteld!
Maar het was wel het begin van de mooie spullen.”
Want mooie spullen heeft Eric nog steeds volop. We
maken een rondgang door de winkel. De oppervlakte
is niet eens zo groot, maar de hoeveelheid koopwaar
is adembenemend. “Dit is echt leuk.” Eric houdt een
Spaanse poster met de mysterieuze titel Entre el pasado
y el futuro. Mooi getekende afbeeldingen van geweld in
de dieren- en mensenwereld. Het duurt even voordat
het muntje valt: een Spaans bioscoopaffiche van Haanstra’s Bij de beesten af. Zou EYE Filmmuseum daar geen
moord voor doen? Eric haalt zijn schouders op. “Die
hebben al zoveel en geen budget om aan te schaffen.”
We hebben het over museumwinkels, die volgens
Eric overal dezelfde spullen verkopen, ongeacht de
collectie. Jarenlang verzorgde hij een winkel tijdens het
IFFR, waar hij dan ook spullen tentoonstelde en verkocht van filmmakers die dat jaar te gast waren. “Een
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winkel moet leuk zijn en het moet open zijn, een ontmoetingsplek. Ik was eigenlijk een sociaal filmmuseum.
De filmgeschiedenis wordt vergeten, er moet een plek
zijn waar je er over kunt leren. Ik vind het raar dat jonge
mensen L’avventura niet willen zien. Maar er wordt ze
ook echt geleerd dat film alleen maar amusement is.
Film is ook een beetje nadenken over jezelf.”
Zijn etalages zijn een soort wisselende tentoonstelling. Het is veel werk, want hij wil op zo’n moment
ook alles van een onderwerp weten. “Het is allemaal
associatie, maar mensen begrijpen dat niet. Ik had een
etalage met Kraftwerk en El Lissitsky, de constructivistische ontwerper. Kraftwerk heeft daar zoveel van
gejat, maar niemand weet dat. Dan maak je zo’n etalage
en moet je dat vervolgens aan iedereen uitleggen. Toots
Thielemans overlijdt, dan moet eigenlijk mijn fantastische Italiaanse Turks fruit in de etalage. Maar ja, ik kan
hem niet meer vinden…”

Photobustas

In een smal gangetje staan ladekasten vol foto’s van regisseurs, keurig gerubriceerd. Ertegenaan een ingelijste
poster van Once upon a Time in the West van onbekend
ontwerp. “Apart hè? Heeft een huisschilder gemaakt.

Ik dacht dat ik met een stel reproducties ervan goede
zaken zou doen, maar niemand wil ze hebben. Niet origineel. Maar wel heel bijzonder.”
Een snob is hij niet. Een affiche is gewoon ‘een
poster’. Hij praat over kauwgumplaatjes zoals andere
mensen over mooie wijn. Een handtekening op een
poster is leuk maar dan moeten de sterren wel naar
hem toekomen. Hij ontmoette Dennis Hopper toen
die cureerde in het Stedelijk. Het museum had net een
serie sublieme photobustas van Easy Rider aangeschaft.
Italiaanse lobbycards, in kleine oplages gedrukt dus
zeer schaars. Hopper wilde ze ook. “Ik zei dat hij maar
naar mijn winkel moest komen, maar dat was kennelijk
te veel moeite.”
De scenarist van Thunderball, John Hopkins, kwam
wel en kocht de hele etalage die Eric had ingericht over
de James Bond-klassieker. “Die mensen bewaren niks,
ze zijn daar nooit mee bezig want het is werk. Nu kon
hij het uitdelen onder zijn familieleden.”
We trekken willekeurig wat rollen uit een kast. Een
superzeldzame Kapo (1960) van Pontecorvo valt tot
mijn afgrijzen in twee stukken op de grond. “Geeft niks,
heb ik er nog een stel van. Weet je dat David Barnauw
van het NIOD die boven zijn bureau heeft hangen?”
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Een andere rol onthult een Thais affiche van Am
sterdamned. Als ik vraag waarom hij Dick Maas dan
niet even inseint haalt hij zijn schouders op. “Ik kan dit
al amper aan. Eigenlijk heb ik altijd geleefd van wat op
me afkwam.”
Tegenwoordig is de handel in filmposters gemonopoliseerd door grote veilinghuizen als Heritage. Omdat
die wekelijks veilen brengt een mooi exemplaar soms
maar acht dollar op. “Daar word ik heel triest van. Toen
ik zo ziek was zei ik: breng ze maar daar naartoe. Is
helemaal fout geweest, prachtige Italiaanse en Franse
posters gingen voor niks weg. Nadeel van een veiling is
dat alleen de hele bijzondere dingen meer opbrengen,
het meeste zit ver onder de marktwaarde.”
Nog een laatste rolletje, de bekende Filmdagen-poster van Joost Veerkamp waarop koningin Beatrix transformeert in Marilyn Monroe. Goed voor een relletje in
1985, gebruikt werd uiteindelijk een versie waarin de
vorstin was weggeblokt. “En weet je wat nu zo grappig
is? Dit is degene die iedereen heeft bewaard, de gecensureerde werd weggegooid. Dat is dus de bijzondere
geworden. Geestig toch?”
Krabt in zijn baard. “Ik moet er ergens nog wel één
hebben liggen…” 
5
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Er schuilt iets nostalgisch en iets provocatiefs in dit
idee. In deze tijd van streamen, downloaden en torrents
is het idee om een dvd of vhs te zoeken en te kopen
misschien al achterhaald. Iets wat je vroeger deed.
Maar toch. Voor een cinefiel is het een fundamenteel
andere ervaring om een film te ontdekken als zij of hij
er niet bewust voor kiest om iets te kijken en het onbekende een kans geeft. Het Twee Euro Film-project
is een reflectie van wat het betekent om het toeval een
kans te geven, het onvoorspelbare, iets waarvan we
misschien nog nooit gehoord hebben… en te kijken
waar dat toeval ons heen voert. Dit is een selectie van
acht teksten. Alle zestig bijdragen zullen in november
gepubliceerd worden in nr. 7 van Lola (lolajournal.com).

Adrian Martin

Criticus, video-essayist, Spanje

Meestal wist de dvd-sectie van Woolworths in Frankfurt me niet echt te verleiden. Maar op een mooie dag
in 2015, vlak voor ik de stad zou verlaten, vielen me
grote tafels op die voor de etalages op de stoep waren
uitgestald. Bovenop lagen honderden goedkope dvd’s.
Daartussen zat een mysterieus item dat ik niet kon laten liggen… … und nichts als ein Fremder, met Olivia
de Havilland, Robert Mitchum, Gloria Grahame, Frank
Sinatra, Broderick Crawford en Charles Bickford! Oh,
en geregisseerd door Stanley Kramer. Ho, wacht even!
Leert niet elke intelligente cinefiel zichzelf plichtmatig
om Kramer bijna ongezien te haten?

Met De Twee Euro-Film vieren we de 100ste World Wide Angle, de
serie die Adrian Martin in oktober 2007 begon. Martin vroeg
zestig vrienden en collega’s uit film, wetenschap en literatuur om
een korte tekst over een buitengewone, wonderlijke, misschien
zelfs onbekende film die iemand toevallig vond – in de uitverkoop,
in een doos bij het afval, op een vergeten plank, in een ander land
– en voor minder dan twee euro kocht. Niet iedereen hield zich aan
de regels maar ook dat hoort bij het spel.
Toch riskeerde ik het om Not As a Stranger (VS,
1955) te kijken, Kramers regiedebuut dat zich schuilhield achter die Duitse vertaling. En wat is dat een
eigenaardige, opmerkelijke film. Ook al hielp het ongetwijfeld de lancering van het ‘jonge dokters die verliefd
worden’-genre dat kort daarna op tv en in bioscopen
overal om zich heen greep met (melo)drama’s en komedie’s, de ongemakkelijke toon ligt dichter bij Eyes Wide
Shut (1998) of tv-serie The Knick (2015-): de lichamen
van de helden en heldinnen, in neurose, in verlangen,
in verslaving, zelfs in de dood, vallen op een vreemde
manier samen met al die bewusteloze of kronkelende
patiënten die op stretchers en op operatietafels liggen
te wachten…
Meest opvallend is een seksscène die niet van deze
wereld is – die ons rechtstreeks naar een sublieme
schemerzone tussen menselijke en dierlijke staat voert.

Die begint als we ongeveer 100 minuten in de film zitten
(het is een lange film), wanneer de goede dokter Mitchum twee paarden observeert die veilig achter hekken
in hun eigen schuren staan, terwijl ze hun paringslied
van wederzijds verlangen de wereld in slingeren.
Dan verschijnt de zwoele Gloria Grahame in de
deuropening van haar huis, wachtend op Mitchum. De
mensenschepselen wisselen diepe blikken uit. Mitchum komt in beweging en opent het hek voor het mannetjespaard (dat meteen agressief steigert), pakt Gloria
beet en trekt haar een extatische close-up binnen die
tegelijk heen en weer schudt, een beetje uit het lood is
gefilmd en out-of-focus is. Dissolve. Zoals het nummer
al zegt: wild horses couldn’t drag me away van deze 2
euro dvd.
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Alexandra Heller-Nicholas
Wetenschapper, criticus, Australië

Ik zou heel graag een van die hoe-ik-als-cinefiel-ontwaakte anekdotes spuien die zich afspelen rond een
inmiddels verdwenen arthousetheatertje en een of andere opgehemelde darling van de Neuer Deutscher Film.
Maar mijn realiteit was anders: ik ben een kind van
de videotheek en mijn geletterdheid wat betreft films
ontwikkelde zich rond de magische woorden ‘7 video’s
voor 7 dollar voor 7 dagen!’. Eén titel nestelde zich voor
altijd in mijn geheugen als een sleutelmoment in mijn
levenslange fascinatie voor cinema: The Suicide Club
(VS, 1988) van James Bruce.
Met z’n titel geleend van Robert Louis Stevensons
verhalenbundel uit 1878 is het een vrije update van het
eerste verhaal ‘The Story of the Young Man with the
Cream Tarts’. Maar hier houdt de deftige voorgeschiedenis op. The Suicide Club is nooit op dvd uitgebracht
en online is de film alleen maar af en toe te vinden: hij
heeft zelfs geen trailer op YouTube. Wat me er toen in
aantrok, en wat me nog steeds aantrekt, is z’n ster Mariel Hemingway die de film ook mee produceerde. Toen
ik de film de eerste keer zag, had ik haar debuut Lip
stick (Lamont Johnson, 1976) nog niet gezien, waarin
ze naast haar zus Margaux speelt, noch Woody Allens
Manhattan (1979), waarin ze Woody’s jonge geliefde
speelt. Ik wist ook weinig van haar familieachtergrond
waarin mentale problemen steeds weer rol spelen, de
zelfmoord van haar grootvader Ernest in 1961 of zijn
sterfdag die in 1996 somber gemarkeerd werd door de
zelfmoord van Margaux.
De film volgt een groep rijke, verwende trustfondskinderen in The Hamptons, die zich – doorgedraaid uit
verveling over alle luxe – in een feestclub begeven die
draait om een kaartspel waarbij de ‘winnaar’ ritueel
vermoord zal worden. Gevangen in een incestueuze
driehoeksverhouding met de organisatoren Cam (Lenny Henry) en zijn geadopteerde zusje Nancy (Madeline
Potter), wordt Hemingways personage Sasha hun wereld binnen gevoerd en onweerstaanbaar aangetrokken
door het idee van haar eigen dood. Als ik de film terug
zie, hou ik van zijn stijl: het voelt als een mix van Ken
Russells Gothic (1986) en Woody Allens Interiors (1978),
al is het door het filter van een gewone televisiefilm.
Maar Mariëls actieve rol in de productie van de film
en de omstandigheden rond de dood van zowel Ernest

NOT AS A STRANGER

als Margaux kennende, biedt The Suicide Club intertekstueel en ondanks zichzelf een van de meest overtuigende verbeeldingen van depressie die ik ken, naast
Lars von Triers Melancholia (2011). Mariëls acteren
verdient niet bepaald prijzen – niks in de film trouwens – maar met die ene lange take van haar glazige,
onbeweeglijke gezicht dat de film opent en sluit, wordt
de pijn van leven voelbaar op een manier die ik zelden
in films gezien heb. Als cinema kan The Suicide Club
misschien geen lof verdienen, maar het vangt wel de
koude, doffe pijn die je voelt als je leven verwoest wordt
door een mentale ziekte.

Dana Linssen

Criticus, Nederland
In/Flux – Mediatrips from the African World #2 (2013):

ik kan me niet eens herinneren hoe ik eraan kwam. Hij
ligt al een hele tijd op mijn plank. De dvd is bloedrood.
Hij heeft een PAL en een NTSC kant. Er staan acht
films op. Je zou kunnen zeggen dat wat ze samenbracht
precies is wat we met deze 100ste editie van Adrians
World Wide Angle onderzoeken (dat ik zeker 70 procent van de tijd in het productieschema van de Filmkrant World Wide Angel schreef is nu even bijzaak).
Deze acht films zullen nooit gecanoniseerd worden.
Omdat ze van de andere kant komen van waar canons
gemaakt worden. Een snelle zoektocht online leert dat
geen enkele film geselecteerd werd voor de Kurzfilmtage Oberhausen of de shorts sectie van het International
Film Festival Rotterdam. Geproduceerd tussen 2002
en 2011, een tijd waarin zelfs wij, in ons veilige kleine
hoekje van West-Europa, ons begonnen te realiseren
dat cinema, naast veel andere dingen, over kwesties
van representatie ging. Dat misschien wij, als toeschouwers, zelfs in onze meest passieve rollen van omstanders, medeplichtig waren aan wat niet genoeg of
helemaal niet op het scherm gepresenteerd werd. Ook
toen waren we al mediawijs genoeg om te begrijpen dat
we als filmpubliek willens en wetens overschakelden
naar die ‘onvrijwillige’ modus waarin we hoopten te
geloven dat cinema’s, zelfs de meest fictieve, ons een
ongefilterd Real lieten zien.
Deze films dagen die notie uit; ze verzetten zich tegen waarheid, smaak en representatie. Ze veranderen
van identiteit; ze lopen in elkaar over, zoals de fasen
van een voetreis over een vergeten continent. Oh, hoe
de kleuren van de grond langzaam veranderen. Ze gaan
allemaal over geheugen en territorialiteit, die meest
veranderlijke en onbetrouwbare van de menselijke vermogens. Woest plaatsen ze beeld en geluid tegenover
elkaar. Hun zwevende beelden kunnen bedrieglijk poëtisch zijn, hun stroboscopische montage kan onweerstaanbaar funky zijn en hoeveel huizen en bomen ook
verbrand zijn om het land tot as te maken (Black Smoke
Rising Trilogy) en het beeld te besmeuren, het geluidsontwerp en muzikale compilaties rappen en ratelen en
kreunen en steunen als de pijnen van verzetsliederen
van de duizenden wier bloed in deze grond is gevloeid.
Deze films WEIGEREN om gecategoriseerd en gecano-

niseerd te worden, in de beste tradities van politieke en
Derde Cinema, deze films van regisseurs, kunstenaars
en collectieven van Angola, Ethiopië, Algerije, de Democratische Republiek Congo en Zuid-Afrika.
Ze dagen tijd uit. Ruimte. Ze leven vooruit in achtergebleven tijden zoals de jongeman die langzaam
tegen de stroom in loopt in Le sens de la marche. Maar
ze zijn allemaal diep geworteld in hun eigen geografieën
en geologieën. Alle films claimen lichamelijke aanwezigheid in (ver)stedelijk(t)e ruimtes, reflecteren op de
afwezigheid van objecten (zoals de obelisk van Axum in
Lightning Strikes en de danser die zijn ledematen buigt,
bewegend door de verlaten mijnbouwarchitectuur in
Mémoire), objecten die de geschiedenis dragen van
postkoloniale strategieën en economieën. Deze films
gaan niet over de representatie van de ander – en toch
ook weer wel. Ze gaan vooral over zelfrepresentatie.
Een bedrieglijk en gewelddadig proces van deconstructie en destabilisatie, elk soort narratief zou een vorm
van framing kunnen zijn. En dus praten ze tegen ons via
krantenadvertenties en foto’s en plaatjes en Kuifjestrips en posters van The African Queen: ‘That is how we
became they / They became those / Those became it /
That’s how a race was born’ (My African Mind).

Brecht Andersch
Filmmaker, criticus, VS

In de zomer van 1986 was ik betrokken bij de oprichting van de Austin Film Society met Rick Linklater,
Lee Daniel en George Morris. Op een plank lagen twee
blikken met Amerikaanse films uit de tweede helft van
de jaren zestig van John Luther Schofill die op de een
of andere manier in die kamer terecht waren gekomen
waar wij kantoor hielden.
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We bekeken de eerste die we van de stapel pakten,
X-Film, en programmeerden die voor de ‘Psychedelic Cinema’ show. X-Film was een complex werk van
een gelaagde symbolische schoonheid, die heilzaam
bleek voor onze ziel. De andere film was langer en had
de deprimerende hippie-achtige titel Filmpiece for
Sunshine. Die lieten we liggen. Toen, op een middag,
kreeg ik een telefoontje van onze vriendin Teresa Taylor
van de Butthole Surfers. Of we een paar psychedelische
films hadden liggen die we tijdens hun 4th of July-show
in de Ritz konden laten zien. Ik keek nog eens naar de
plank. Die hadden we.
Die nacht van de vierde juli knalde X-Film achter
de Buttholes van het scherm en, om een uitdrukking
te gebruiken, het publiek ging uit z’n dak. Het was een
perfecte match. De symbolische diepte zorgde voor
extra, rijke, verborgen lagen van ironische betekenis.
Vervolgens gooiden we die hippiefilm Filmpiece for
Sunshine op het scherm en, wauw, het volgepakte huis
ging totaal door het lint.
De bittere-maar-extatische psychedelische waarheidszeggers uit de jaren tachtig werden voortgedreven
maar ook omarmd door een visie uit de generatie van
onze ouders. Niet een van vrede en liefde en alle andere hippie-idealen die de titel beloofde, maar van Eros
samen met Mars. Ik begreep niet helemaal waar de film
over ging, maar er vielen late-jaren-zestig jongeren
te ontwaren, die bezig waren met een in Kodachrome-verpakte queeste naar ziel en seks. Een sexy naakt
meisje poseerde in een dreamscape, terwijl zwart-witbeelden à la Goldfinger op haar lichaam geprojecteerd
werden. Je voelde de hints naar invloeden van andere
makers, van Brakhage tot Man with a Movie Camera.
Niet door hokjes af te vinken zoals zoveel postmodernen deden, maar als een organisch geheel. Ik hield van
wat mijn ogen en oren aanviel, maar ik werd ook aan
het wankelen gebracht.
Geschoten op een mix van 16mm en Regular-8,
vangt Schofills film uit 1968 de essentie van het mannelijke heteroseksuele wezen in late adolescentie, in al
z’n oneindige frustratie, verwarring en van betekenis
vergeven complexiteit. Met een soundtrack gevuld met
een paar van de beste pop-rock hits van z’n tijd, vertelt
Filmpiece op poëtische wijze over het leven van de jonge student (en latere organisator van pornoshows) Steven Sunshine, terwijl hij zijn weg vindt in (en misschien
ook uit) de Bay Area van mijn kindertijd. Met een mix
van Bruce Baillie en de Scorsese van de jaren zeventig
dook dit werk recht mijn negentienjarige psyche in.
Ik heb veel films uitgeplozen met de methode van
intellectuele analyse maar Filmpiece raakt me op een
plek die verder en dieper ligt dan mijn gedachten. Een
plek van puur gevoel waar je alleen kunt komen via een
inmiddels verloren soort intuïtief kunstenaarschap
en van een uitzonderlijke schoonheid. Filmpiece is des
te krachtiger geworden omdat het een werk is dat op
allerlei manieren tegen de heersende stroming in gaat,
waardoor het intens verontrustend en subversief is.

Patricia MacCormack
Wetenschapper, Groot-Brittannië

Toen ik in 2001 naar Londen emigreerde, was het vergeven van de mankinderen die de exorbitant geprijsde
duizendste generatie vhs-tapes met in de jaren tachtig
verbannen Video Nasties manisch verzameld en doorleefd hadden. Ik had de meeste daarvan legaal in Melbourne gezien in de dollar-per-week-sectie dankzij
de Italianen die in die Australische stad waren komen
wonen. Niemand haalde het in z’n hoofd om ze te verbannen.
Een van die mankinderen gaf me een doos met video
nasties met het argument dat hij ‘er overheen gegroeid’
was. Eén vhs waarop met balpen ‘Beyond the Darkness’
stond geschreven – in werkelijkheid ging het om Buio
Omega (Italy, 1979) – bewaarde ik, omdat ik altijd alleen maar apocriefe verhalen had gehoord van ‘echte
lijken die gebruikt werden’ en ‘vreselijke misogynie’
en ‘verdorven nihilisme’ en, natuurlijk, de naam Joe
d’Amato die ik bekeek met een mix van geamuseerde
liefkozing en verveling.
Toen bekeek ik de film. Toen… was… ik… er… getuige… van. In z’n eindeloos gedubde staat was het alsof
ik onder een microscoop recht in mijn libidinale ziel
staarde, de cellen kronkelend als ziedende, wemelende,
vage pixels. De film was GLORIEUS. De gore was glorieus – spiegelend, rechtvaardig geweld met tussendoor
liefdevol, weelderig balsemen. De man was glorieus,
Kieran Canter, als een soort jongere Arische broer van
Udo Kier, met ogen die naar de andere zijde leken te

CHINA DOLL

kunnen zien. Beide vrouwen waren glorieus – Anna
Stoppi and Cinzia Monreale (die ik al op mijn arm had
laten tatoeëren). De muziek was glorieus (post-Simonetti Goblin). En het onderwerp was het meest glorieus: niet-agressieve necrofilie, een bescheiden, maar
bij mij favoriet genre.
In een barokke manifestatie van necrofiele liefde
ontvouwden zich de lagen vlees en psychose, en trad
ik met de film een vrolijke cineseksuele extase binnen,
waar wij beiden letterlijk en figuurlijk lichamen zonder
organen werden. Ik kocht meteen een dvd zodat ik de
film ook echt kon zien. En ik keek ‘m steeds weer opnieuw terwijl ik die zomer essays moest beoordelen. Ik
moet ‘m wel 200 keer bekeken hebben. Nog steeds niet
genoeg. Sindsdien heb ik ‘m in verschillende artikelen
tot een nobele status verheven (waarschijnlijk alleen
nobel in mijn hoofd). Maar zo hebben we allemaal onze
vunzige pleziertjes.

Cristina Álvarez López
Criticus, video-essayist, Spanje

Spanje is een goed land voor goedkope dvd’s. Toch nam
ik een risico met China Doll (US, 1958). Om twee redenen: het is een Frank Borzage film waar ik nog nooit van
had gehoord; en de titel deed me denken aan Bowie’s
‘China Girl’. Dubbele traktatie: een van die zogenaamd
‘mindere’ films ontdekken die nooit de canon van grote
regisseurs zullen halen, en een nieuw hoofdstuk toevoegen over de eindeloze verbanden tussen Bowie’s
nummers en cinema. Aan mijn verwachtingen werd
niet alleen voldaan. Ze werden flink overtroffen.
Tijdens de openingscredits zweeft een Amerikaans
legervliegtuig door de wolkenlucht, alsof het in de
hemel danst. Dit idyllische beeld krijgt snel een contrapunt. Ondanks verschillende actiescènes gaat China
Doll minder over oorlog dan over Amerikaanse soldaten
in een vreemd land, viert het de verwantschappen tussen naties met hele verschillende culturele achtergronden en tradities.
De premisse stamt, om precies te zijn, van een
cultureel misverstand: kapitein Cliff Brandon (Victor
Mature) betaalt voor een nacht met Shu-Jen (Hi Lua
Hi) maar realiseert zich niet dat hij zich volgens de
Chinese regels voor drie maanden een huisvrouw heeft
verschaft. De film gaat grotendeels over de gevolgen
van dit misverstand dat geleidelijk verandert in een
romantische verhouding van een ongebruikelijk stel.
Als dit clichés zijn, dan worden ze charmant en overtuigend gebracht, met humor en een overweldigende
menselijkheid.
De laatste sectie van China Doll is extreem bijzonder
vanwege de manier waarop het met zijn emotionele
climax omgaat. Oorlog overspoelt het land en de dood
is overal. Te midden van deze tragedie die de film verwoest, te midden van ruïnes en lijken, vindt Cliff de
baby die hij met Shu-Jen heeft gekregen, wonderlijk
genoeg nog in leven. Hij houdt haar kleine lichaam met
zijn enorme handen vast en vindt beschutting. Hij trekt
zijn legeridentificatie van z’n nek en hangt het haar
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om. Ze kijken naar elkaar en het voelt alsof dit de eerste blik tussen vader en dochter is die ooit is gefilmd.
Cliffs pogingen om het Japanse vliegtuig naar beneden
te halen worden afgewisseld met beelden van de baby
met het legerplaatje tussen haar kleine vingers, pogend
om het naar haar mond te brengen. Een explosie vult
het scherm met rook en we horen alleen het huilen van
de baby.
Cut naar de slotscène waarin een onvergetelijk beeld
de liefdesband bezegelt waarover de film vertelt: een
delicate, jonge tiener met Chinese trekken stapt op
Amerikaanse bodem uit een vliegtuig; als ze de grond
raakt, geeft ze ons een ontwapenende glimlach terwijl
ze laat zien wie ze is door, stevig en trots, het ijzeren
plaatje te tonen dat om haar nek hangt

SEWERS OF GOLD

Ronald Rovers
Criticus, Nederland

Een meesterwerk voor minder dan twee euro. Dat moet
The Great Riviera Bank Robbery zijn. Alias Golden Se
wers alias Sewers of Gold alias Dirty Money (Francis
Megahy, VK, 1979). Meesterwerk is trouwens een groot
woord voor deze heistfilm die niet helemaal lijkt te
weten wat ‘ie met zichzelf aan moet. Toch heeft ‘ie me
nooit meer losgelaten.
Jaren nadat ik ‘m voor het eerst gezien had, toen iemand het internet aan elkaar had geknoopt en Piratebay
de nieuwe bibliotheek van Alexandrië was geworden,
ben ik gaan zoeken maar ik kon ‘m niet vinden. Geen
torrent, geen nieuwe versie, geen goudgerande Criterion-uitgave op dvd. Tegenwoordig is ’ie online te koop
– waarschijnlijk met gruis en al gekopieerd van VHS –
maar wat is daar de lol van? Plus: ik kocht de film niet
voor twee euro. Ik vond ’m rond 1985 in een doos die bij
mijn ouders werd afgeleverd door de buurman die videotheekeigenaar was. Af en toe bracht hij een doos met
VHS banden langs die toch niemand huurde. Het was
elke keer een doos vol verrassingen. Het was ook dankzij
die doos dat ik porno ontdekte.
Ik heb altijd van heistfilms gehouden. Vooral als ze
gevoel voor detail hadden, voor het nauwgezette plannen van een operatie. Wat me altijd heeft gefascineerd
aan Sewers of Gold was de tijd die de film besteedde aan
de voorbereidingen van de heist. Plus: Ian McShane.
Zo wilde ik worden als ik groot was. Met zo’n stem en
zo’n kop. De Britse bankovervallers zijn leden van een

¿QUIÉN MATÓ A LA LLAMITA BLANCA?

of andere fascistische splintergroep in het zuiden van
Frankrijk en ze hebben het geld nodig om hun operaties
te financieren. (McShane’s voice-over was duidelijk uit
een andere tijd: ‘‘Via hem raakte ik betrokken bij wat
ze ‘terroristische activiteiten’ noemden.”) Elke avond
nadat de zon onder ging, keerden de overvallers terug
naar hun tunnel in het riool om een meter verder te
drillen naar het heilige der heiligen: de kluis vol goud.
El dorado. Of het beeld van een stel fascisten op hun
knieën door riolen kruipend op zoek naar een betere
toekomst een satire op hun politieke ideologie was,
weet ik niet. Vast niet, want deze hele bizarre geschiedenis is op waarheid gebaseerd. In 1976 groef een stel
fascisten onder leiding van ene Albert Spaggiari zich
inderdaad een weg naar de kluis van de Société Générale in Nice en ging er vandoor met wat toen ’s werelds
grootste buit was.
Ik kan me eerlijk gezegd niet herinneren hoe goed de
film was. Het is te lang geleden. Maar die koppige concentratie op de voorbereiding van een overval, alsof niet
alleen de bankovervallers maar ook de schrijver en de
regisseur vastzaten in dat riool, ben ik nooit vergeten.

Miriam Ross

Wetenschapper, Nieuw-Zeeland

Op het Argentijnse Mar del Plata filmfestival in 2007
zag ik een nieuwe film die mij en het overwegend jonge
Argentijnse publiek totaal verraste. Het woeste verhaal
van het Boliviaanse ¿Quién mató a la llamita blanca?,
over twee jonge geliefden die meegesleurd worden in
een drugheist die hen van de hoge Andes van La Paz
naar de junglerivieren bij de Braziliaanse grens voert,
zorgde voor veel plezier bij het publiek en applaus voor
de bravoure van de protagonisten. Zich met hun bruine
huid zeer bewust van hun underdog-status tussen de
corrupte Boliviaanse elite en Amerikaanse drughandelaren, geven ze alles wat ze hebben. Als promovendus
bezig met veldwerk over de hele Zuidkegel (het zuidelijke gedeelte van Zuid-Amerika), zag ik voor het eerst een
eigentijdse film met inheemse hoofdrolspelers.
Terwijl ik in gammele busjes door de Andes reisde,
kwam de film in een constante loop voorbij omdat die
bij iedereen in z’n dvd-spelers gepropt zat en flitsend

op kleine tv-schermen te zien was. De film zorgde voor
krantenkoppen in Bolivia vanwege het recordaantal bezoekers, en het sterkte mijn hypothese dat de inheemse
volken van de Andes niet zichtbaar aanwezig waren in
de Zuid-Amerikaanse film.
Maar hoe kreeg ik een kopie van de film te pakken?
In La Paz waren geen dvd-winkels en het was geen film
die je op Amazon of andere sites kon vinden. Na een rit
door de hoofdstad was duidelijk dat toegang krijgen tot
de film geen probleem zou zijn. Bijna alle kraampjes met
illegaal spul langs de Prado hadden kopieën, en sommige pop-up stalletjes bij de stoplichten verkochten zelfs
alleen maar ¿Quién mató a la llamita blanca?. Ik kan me
niet herinneren waar ik ‘m precies heb gekocht, maar
het was voor dubbeltjes en niet voor dollars.
Toen ik later producent Roberto Lanza interviewde
gaf hij me een andere kopie, maar hij was niet verrast
dat ik er een op straat had gekocht. Hij wist dat er geen
legale verkooppunten voor dvd’s in Bolivia waren,
en hij had gehoopt een deal te maken met de illegale
straathandelaren en om zo toch de film te kunnen verspreiden. Maar de onderhandelingen mislukten.
Toen ik de film later wilde vertonen in het Glasgow
Film Theatre in Schotland, bleek het opeens weer
lastig om een legale kopie te vinden. Ook al was de
film gecoproduceerd door het Britse Buena Onda, onder zijn mandaat om politiek georiënteerde films uit
Zuid-Amerika te steunen die anders geen steun zouden
krijgen, had het bedrijf geen harde kopieën van de film.
Dankzij Lanza’s toestemming kon ik de film uiteindelijk
toch vertonen met de kopie die hij me had gegeven,
maar zonder specifieke markeringen op de dvd, was die
in mijn bagage naast de illegale kopie terechtgekomen.
Ze waren niet meer uit elkaar te houden.
Sindsdien heb ik ¿Quién mató a la llamita blan
ca? verschillende keren vertoond en uitgeleend in
Groot-Brittannië en Nieuw-Zeeland, nooit zeker wetend of het de kopie was die ik voor dubbeltjes langs
de kant van de weg had gekocht of de schijf die in mijn
hand werd gedrukt door een genereuze producent. Het
is nog steeds een van mijn favoriete Zuid-Amerikaanse
films, een die ik echt moet digitaliseren, want de dvd is
aan het slijten en straks zit ik zonder mijn jonge Cholito
geliefden.
5
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“Dat zijn je vrienden, je matties; zeg maar
‘hai’ tegen ze”, zegt regisseur Nanouk Leopold tegen actrice Naomi Velissariou, terwijl
ze naar een groepje opgeschoten jongens
wijst die in campingstoeltjes naar een potje
voetbal zitten te kijken. “Wat is het eerste
wat ik zeg als ik aankom? ‘Biertje?’” wil
Velissariou weten. “Dat mag je zelf weten”,
riposteert Leopold. “Je mag wel even bij ze
blijven staan, als je maar snel terugkomt. Je
bent hier voor je zoon. Kom, we doen het gewoon nog een keer.”
Op een stralende maandagmiddag worden
in het Kralingse Bos de allerlaatste scènes
opgenomen voor Leopolds zesde speelfilm,
Cobain, naar een scenario van Stienette Bosklopper, die vanaf haar debuut Îles flottantes
tevens de producent is van Leopolds films.
In Cobain draait het om een vijftienjarige
jongen die door zijn drugsverslaafde moeder
Mia naar de zanger van Nirvana vernoemd
is. Als er een tweede op komst is, probeert
Cobain zijn moeder ertoe te bewegen haar
extreme levensstijl enigszins aan te passen.
“Ik heb het script niet speciaal voor
Nanouk geschreven. Maar toen het bijna
klaar was en ik het als laatste check aan haar
liet lezen, vroeg ze of zij het niet mocht regisseren”, vertelt Bosklopper, die uitgebreid
research deed bij de NAS in Rotterdam, een
stichting die onderdak biedt aan dak- en
thuislozen.
Daar werden ook de figuranten geronseld. Ze waren al eerder besteld, maar toen
konden de opnames niet doorgaan omdat de

BBQ IN HET KRALINGSE BOS | IN HET MIDDEN DE ACTEURS BAS KEIZER
EN NAOMI VELISSARIOU, ERNAAST REGISSEUR NANOUK LEOPOLD EN
DOP FRANK VAN DEN EEDEN

zeventienjarige debutant Bas Keizer – die uit
meer dan vijfhonderd jongens is uitverkoren
om Cobain te spelen – een oogontsteking
had. Nu zijn ze er weer, een aantal speelt op
commando een potje voetbal, blauw tegen
rood. Anderen kijken in luie stoelen toe. En
leveren commentaar. “Lekkere buik”, zegt
een van de toekijkers als een van de spelers
zijn shirt uittrekt. “Ja, zes maanden zwanger”, luidt het bijdehante antwoord.
Velissariou (die recent ook te zien was
in Out of Love van Paloma Aguilera Valdebenito) is ‘echt’ zwanger. Mia’s ronde buik
tekent zich duidelijk af onder een strak, kort
grijs jurkje. Kauwgom kauwend, met haar
handen in haar zakken, loopt ze op plateauzolen richting haar filmzoon, die een rooster
van de barbecue aan het schoonboenen is.

Ze geeft hem een kus, ze praten wat. “Kom je
voetballen?” vraagt een man. “Met die buik
zeker?! Ik kom voor hem”, antwoordt Velissariou/Mia. Director of Photography Frank
van den Eeden filmt de ongemakkelijke
ontmoeting uit alle hoeken, Leopold staat
naast hem op haar monitor te kijken. Af en
toe geeft ze Van den Eeden een duwtje in een
bepaalde richting.
“Er staat wel wat op papier, maar de
meeste dialogen verzinnen we ter plekke”,
legt Leopold uit tussen twee takes. “Hoe
meer chaos hoe beter.” Ze wordt op haar
wenken bediend. De voetballende mannen
proberen een verkeersbord te raken, de bal
verdwijnt in de bosjes, juist op het moment
dat de opnameleider nog een take wil opnemen.
“Kom nog maar een keer aanlopen”, zegt
Leopold tegen Velissariou als de bal is teruggevonden. “Hé schatje, hoe-is-’t?”, zegt Mia
opnieuw tegen Cobain. Leopold trekt Van

der Eeden naar wéér een andere positie; zijn
camera draait gewoon door. “En stop”, zegt
ze een paar minuten later. “Zo gaat dat; we
filmen het een aantal keer en het wordt vanzelf een echte scène. Primadeluxe!”
JAN PIETER EKKER
FOTO BOB BRONSHOFF

Cobain
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European Film Academy
THE 29TH EUROPEAN FILM AWARDS
10 December 2016 - Wroclaw/Poland

PEOPLE’S CHOICE AWARD
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STEM ONLINE: www.europeanfilmawards.eu

De European Film Academy verenigt 3.000
Europese filmprofessionals met als gemeenschappelijk doel de promotie van de Europese filmcultuur. De winnaar van de People’s
Choice Award zal door de European Film
Academy en EFA Productions bekend gemaakt worden tijdens de awardsceremonie
op 10 december.

29th EUROPEAN FILM AWARDS
10 December 2016
Wroclaw / Polen
Alle stemmen moeten uitgebracht zijn voor 1 november
2016. Verantwoordelijk voor het tellen van de stemmen
is Ernst & Young GmbH, waar ook op aanvraag het officiële verkiezingsreglement verkrijgbaar is.

vanaf 6 oktober in de filmtheaters

grafisch ontwerp: Bart Kaper, Arnhem

De European Film Academy nodigt u uit te stemmen voor de PEOPLE’S CHOICE AWARD
2016 voor uw favoriete Europese film van het jaar. Doe mee en win een reis voor twee
personen naar Wroclaw, Culturele Hoofdstad van Europa 2016, en toegangskaarten
voor de European Film Awards! Genomineerd zijn:

22 SEPTEMBER IN DE BIOSCOOP

6 OKTOBER IN DE BIOSCOOP

