AANGEBODEN
DOOR UW
FILMTHEATER,
FDN & NVBF

RESTER VERTICAL SEKSUELE ODYSSEE THE OTHER SIDE OF HOPE AKI KAURISMÄKI’S VERSCHOPPELINGEN
LADY MACBETH TEGEN WHITEWASHING EN VROUWENONDERDRUKKING RAW AVONTUREN VAN EEN VEGE
TARISCHE KANNIBAAL VERTREKKEND PATHÉBAAS LAUGE NIELSEN OVER EXPANSIEDRIFT EN EERSTE RIJEN

#397 APRIL 2017

GET OUT

HORRORSATIRE
LAMPEDUSA
OVER ALS
SLUIMEREND
DE NIEUWSPLOEGEN
RACISME ONDER
WEG ZIJN
WIT VERNIS

K
A K I K AU R I S M Ä

I

E
D
I
S
R
E
H
T
O
E
TH
E
P
O
H
F
O

SPUTNIK Presents

e e n f il m v a n

F 20
TE ZIEN VANA

APRIL

‘ T H E F I L M ’ S I L LU M I NAT I N G I N S I G H T C O U L D N OT B E T I M E L I E R
O R M O R E R E F R E S H I N G ’ - T H E H O L LY W O O D R E P O R T E R

EEN FILM VAN

DELPHINE

EN

MURIEL COULIN

Te zien vanaf 6 april

SOKO

een film van

JULIA DUCOURNAU
WHAT ARE YOU HUNGRY FOR?

ARIANE LABED

‘STUNNING’
- IGN

‘BRILLIANT DEBUT’
- THE GUARDIAN

TE ZIEN VANAF 20 APRIL
Voor meer informatie over de films van

www.cinemien.nl

/cinemien

@Cinemien

@Cinemien

3

DE FILMKRANT 
#397 APRIL 2017

REDACTIONEEL Nu wordt het op-

letten. Weer een cinefiel bastion heeft zijn
deuren moeten sluiten. Ook dvd-speciaalzaak The Silver Screen in Amsterdam is een
leegstaand winkelpand in een te dure buurt
geworden. De kloof met de filmgeschiedenis
is weer een stukje groter geworden. Hoe lang
zal het duren voordat ook de ramsjbakken en
de back catalogue van online dvd-verkopers
leeg raken en de filmgeschiedenis alleen nog
bestaat uit het kortstondige opvlammen van
nieuwe films en de Top 100 van de Internet
Movie Data Base of andere canonieke lijsten?
En de levensduur van een film niet langer zal
zijn dan die van een eendagsvlieg?
De industrie wijst woedend naar de downloaders, de downloaders teleurgesteld naar
de industrie die in hun ogen niet tijdig met
een geschikt digitaal alternatief voor het beschikbaar houden van filmerfgoed is gekomen, en ondertussen lukt het maar niet om
uit die impasse te raken. Die zeldzame films
waar liefhebbers stad en land voor afreisden
werden al zelden op dvd uitgebracht, en zijn
zeker niet te zien bij streamingdiensten, die
de algoritmes van de massa volgen. Film was
ooit het paradepaardje van de mechanisch
reproduceerbare kunst. Maar toen de laatste
stap gezet kon worden, access for all, bleken
we weer terug te zijn in de tijd dat de filmstudio’s bergen filmprints aan stukken hakten
omdat de vertoningsrechten waren verlopen.
Op het moment dat de technologie ons overvloed kon beloven, zijn we weer terug in een
tijdperk van schaarste.
Film is geheugen. Maar ik probeer me voor
te stellen wat het betekent als we voor het
filmdiscours weer echt aangewezen zijn op
ons eigen geheugen. Op de verhalen van mensen die ooit eens een film hebben gezien die
veel indruk op ze heeft gemaakt, maar die ze
niet meer met anderen kunnen delen. Ik probeer me voor te stellen wat dat echt betekent. Een afwezig object, zoals dat wel is genoemd. Zou dan die hele cyclus van fetisj en
aura weer opnieuw beginnen?
De Filmkrant verbaast zich periodiek over
de moeite die het rechthebbenden kost om
de filmgeschiedenis beschikbaar te houden.
Dat films uit roulatie verdwijnen, of alleen
nog maar als kopieën van kopieën van kopieën te zien zijn, als slappe audiovisuele aftreksels van hoe ze ooit bedoeld waren, is volkomen contra-intuïtief. Zeker in een land waar
zoveel films geproduceerd en gedistribueerd
worden waarover men het eens is (om economische én culturele redenen) dat je dat niet
helemaal kunt overlaten aan de markt.
Terwijl ik dit redactioneel schrijf, post
filmmaker James Benning op Facebook:
“Voor het geval je het nog niet wist, iemand
heeft een hele hoop van mijn films op YouTube gezet. Veel plezier.”
Terwijl ik dit schrijf bladert iemand in
een Filmjaarboek op zoek naar de films die
hij als elfjarige zag. Dat is tien jaar geleden.
Van zijn lievelingsfilms van toen is er bijna
niet een vanavond te zien.


DANA LINSSEN
@DANALINSSEN

DE VERSCHOPPELINGEN VAN AKI KAURISMÄKI
THE OTHER SIDE OF HOPE 4 18
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DE VOLGENDE FILMKRANT VERSCHIJNT OP DONDERDAG 4 MEI

Word nu abonnee van
de Filmkrant en
ontvang The
Salesman
op dvd

FANTASTIC FASHION
Themaprogramma Imagine Film Festival 4 22

Als u nu abonnee wordt van de Filmkrant,
dan ontvang als welkomstgeschenk The
Salesman, winnaar van de Oscar® voor de
beste niet-Engelstalige film, op dvd.
Bent u zelf al abonnee en brengt u een
nieuwe abonnee aan? Dan ontvangt u
allebei het welkomstgeschenk.*
POSSESSION

Emad en Rana betrekken een nieuw appartement in Teheran nadat hun eigen woning dreigt
in te storten door slecht constructiewerk. De
vorige bewoonster van het appartement lijkt
overhaast vertrokken. Het gerucht gaat dat zij
een prostituee was. Emads zoektocht om te
achterhalen wat er precies is gebeurd, zal het
leven van het jonge koppel dramatisch veranderen. “[Regisseur] Asgar Farhadi lijkt steeds
ingewikkelder herhalingsoefeningen te construeren van zijn grote succes A Separation”,
schreef Ronald Rovers in de Filmkrant. “Weer
wankelt er een relatie, nu op de tonen van Arthur Millers Death of a Salesman.”
* Stort €36,– (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 4 mei. Met dank aan Twin Pics.

Niet te missen
Ga deze maand in ieder geval naar:
1 Rester vertical 4 6
2 Raw 4 12
3 Get Out 4 24
4 Quality Time 4 16
5 The Other Side of Hope 4 18

LADY MACBETH

Kostuumdrama als protest tegen whitewashing 4 10
RESTER VERTICAL

46
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ARTIKELEN

4 12 Raw Feministisch kannibalistisch sprookje 4 18 Aki

Kaurismaki’s verschoppelingen
en de cinema van verwerping 4 20 Passage Rivieren volgen door
oneindig laagland 4 21 WO II-films Van propaganda naar getuigenis
4 22 Imagine Film Festival Mode draagt de dood al in zich 4 24
Horrorsatire Get Out ‘Waar het natuurlijk echt om draait is slavernij’

RUBRIEKEN

4 3 Redactioneel 4 4 Niet te
missen 4 5 Nieuws 4 5 Het
nieuwe kijken Ebele Wybenga over
het lot van de moderne spion 4 5 The Thinking Machine Elke maand
een nieuw video-essay 4 9 Typex tekent Andy 4 15 Op ooghoogte
Mark Cousins over censuur in Albanië 4 32 Kort Alle andere films
4 36 Agenda en evenementen 4 42 Filmsterren 4 45 Boeken
‘Buurman, wat doet u nu?’ van Dick Maas 4 47 Thuiskijken Burning
Sands, Army of One, Alex van Warmerdam: Gebouwd voor de film

INTERVIEWS

4 6 Alain Guiraudie over

Rester vertical ‘De grenzen van
onze seksuele identiteit zullen
vervagen’ 4 10 William Oldroyd over Lady Macbeth Hoepelrok als
vogelkooi 4 13 Julia Ducurneau over Raw Een kwestie van doorbijten
4 14 Ben Wheatley over Free Fire ‘De pistolen moesten bij de perso
nages passen’ 4 16 Daan Bakker over Quality Time ‘Ga je mee of blijf je
je verzetten?’ 4 19 Lucas Belvaux over Chez nous Blauwdruk van
sluiks fascisme 4 26 Marco der Stefanis over Waiting for Giraffes
‘Zelfs het broodje hummus is politiek’ 4 28 Afscheidsinterview
Pathédirecteur Lauge Nielsen ‘Mensen komen voor de inhoud’

RECENSIES

4 7 Rester vertical Zelfbevrijdiging
4 15 Free Fire Schietpartij van
anderhalf uur 4 17 Quality Time

Dolende dertigers 4 27 Waiting for Giraffes Zoektocht naar giraf in
Palestijnse dierentuin 4 31 20th Century Women Iemand laten op
groeien 4 32 The Lost City of Z Waar is de tropenkolder? Glory Eerlijk
duurt niet lang 4 33 Voir du pays Gespleten eiland Monk Prettig
Nederlandse Little Miss Sunshine 4 34 Aloys Geloof in je onzichtbaar
heid Bram Fisher Water is sterker dan steen 4 35 Oscuro animal
Rouwverwerking na Colombiaanse burgeroorlog The Islands and the
Whales Pamela Anderson op de Faeröer eilanden

filmkrant.nl
4 LUX creërt centrum filmeducatie

Filmtheater LUX in Nijmegen gaat deze zomer verbouwen. Het kassagebouw aan het
Mariënburgplein wordt omgeturnd tot centrum voor filmeducatie en talentontwikkeling met een regionale functie en uitstraling.
Na het afstoten begin dit jaar van de locatie
aan de Oranjesingel (voormalig O42) zijn de
activiteiten bovendien geconcentreerd op
één plek.
Op 1 mei aanstaande staan de bouwvakkers voor de deur, meldt het persbericht.
Momenteel zit boekhandel Roelants nog in
het kassagebouw. Maar die heeft de handen
vol aan haar filialen aan de Van Broeckhuysenstraat en op de universiteitscampus. Na
de verbouwing blijft Roelants wel samenwerken met LUX, in de vorm van boekpresentaties en lezingen.
Samenwerking is sowieso de rode draad in
de toekomstplannen van Nederlands grootste filmhuis. Voor het ontwikkelen en aanbieden van cursussen, labs, lezingen, speciale evenementen en schoolprogramma’s gaat
LUX de samenwerking aan met Filmmuseum
EYE, dat daarmee een uitvalsbasis in Oost-
Nederland krijgt. Hetzelfde geldt voor Dutch
Culture, het centrum voor internationale
culturele samenwerking, dat debatprogramma’s gaat uitwisselen met Nijmegen. Verder
zal er worden samengewerkt met Dziga en
Movie Machine. Lees verder online.

HET LOT VAN DE
MODERNE SPION

The Thinking Machine #6
VIDEO
ESSAY

filmkrant.nl

Pieces of Spaces | In 1974 schreef Georges Perec Espèces d’espaces, of in het
Engels Species of Spaces. De Oostenrijkse experimentele filmmaker Peter
Tscherkassky is ook duidelijk geïntrigeerd door het inventariseren van verschillende typen ruimtes. Zijn dichte lagen-/print-proces werkt middels de
‘pictoriale atomisatie’ en verpulvering van de fragmenten van een ‘found’
film. Bij zijn Outer Space (1999) beschouwen de meeste commentatoren Sidney Furie’s The Entity (1982) als schijnbaar onverschillig ruw material voor de
kunstenaar. Een nadere audiovisuele beschouwing van de twee werken als
een eenheid legt bloot hoeveel inspiratie Tscherkassky vond bij deze opvallend gestilleerde horrorfilm.
CRISTINA ÁLVAREZ LÓPEZ EN ADRIAN MARTIN

COLOFON

4 ‘Mensen hebben geen keuze’

Op filmkrant.nl een interview met de Chinese
animatieregisseur Liu Jian van wie Have a
Nice Day van 22 t/m 27 maart 2017 op het
Holland Animation Film Festival te zien is.
Liu heeft een achtergrond als landschapsschilder. Dat is te merken in Have a Nice Day,
een van de hoogtepunten van de afgelopen
Berlinale.
Hij maakt geen animatiefilms, zegt Liu
Jian, maar ‘geanimeerde films’: shots en
montage zijn geïnspireerd door live-action
speelfilms. Daarom was hij blij dat zijn
tweede lange film in première ging op een algemeen filmfestival als de Berlinale. De eerste Chinese animatie in competitie ooit
bleek een van de hoogtepunten van Berlijn.
Nu wordt Have a Nice Day vertoond op het
Holland Animation Film Festival (HAFF),
waar in 2009 Liu’s eerste lange animatie, het
thematisch en stilistisch verwante Piercing I,
zijn wereldpremière beleefde. Lees verder
online.

Arme spionnen, ik heb met ze te doen. Dankzij
de laatste onthulling van Wikileaks, ‘Vault 7’,
weten we dat ze kunnen meekijken en -luisteren door de camera’s en microfoons van onze
met internet verbonden apparaten. De webcam
van je laptop is een gluurgaatje waardoor diensten je op afstand kunnen bekijken. Dat geldt
ook voor de smart-tv met stembediening en
camera. Of je smartphone, een permanente
luistervink met ogen van voor en van achter.
Eigenlijk alles wat onder ‘the internet of things’
valt en zintuigen heeft, is kwetsbaar voor misbruik door geheime diensten. Zelfs speelgoed.
De nieuwste Furby, het pratende elektronische
knuffelmonster, is tegenwoordig ‘connected’. Je
krijgt zin om alles met een stekker, wifi of batterijen het raam uit te flikkeren.

Maar bekijk het eens van de kant van de stiekeme afluisteraar. Hoe ontstellend saai moet
het niet zijn om die open microfoons en webcamstreams te monitoren. In de film Das Leben
der Anderen zien we de Stasi-man eenzaam tijdens zijn afluisterdienst. Hoe zitten CIA-medewerkers erbij die via de smart-tv of slimme ijskast analyseren wat een vermeende staatsvijand meemaakt? Ze hopen natuurlijk op alles
wat reality-tv zo aantrekkelijk maakt. Ruzies.
Onverwacht naakt. Dingen die stuk gaan. De
schaamteloosheid van de mens op onbewaakte
ogenblikken. Maar ze krijgen een statisch
camerastandpunt. Denk aan het typische beeld
dat je van jezelf ziet op Skype. Een witte wand,
een deurpost, een stukje boekenkast en een
poster waarvan een hoekje loslaat omdat de
blu-tec niet meer plakt. Een nijdig kijkend persoon die erop los tikt voor de laptop en regelmatig opstaat en een poos wegblijft. Dezelfde persoon die tientallen minuten lang zwijgend
staart. Het geluid van een vuilniswagen op
straat. Iemand die je niet kunt zien zegt dat het
wc-papier op is. Wat ze horen lijkt op de geluiden die je meekrijgt als iemand je per ongeluk
belt vanuit z’n broekzak. Ruis, voetstappen,
verkeersgeluiden, een flard van een gesprek.
Soms blijf ik dan even luisteren, maar ik heb nog
nooit meegemaakt dat er iets spannends, grappigs of geheims gebeurt. Stel je voor dat het je
werk is om dan aan de lijn te blijven.

EDO DIJKSTERHUIS

EBELE WYBENGA
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Alain Guiraudie over Rester vertical

‘DE GRENZEN VAN ONZE SEKS
Verrassing voor liefhebbers van Alain Guiraudie’s
broeierige moordmysterie L’inconnu du lac: opvolger
Rester vertical waar drie jaar lang met spanning naar
werd uitgekeken, is geen herhaling van Guiraudie’s
succesthriller over de homoscruisescene. Hij wilde iets
maken dat nou eens geen vergelijkingen met Hitch
cock, Bergman of Passolini zou oproepen, vertelde
Guiraudie vorig jaar in Cannes, maar iets wat alleen
maar Guiraudiaans genoemd kon worden.
Ondanks het succes van L’inconnu du lac zaten er de
dag na de vertoning in Cannes slechts twee journalisten aan tafel en dat verbaasde niet. Rester vertical is een
volstrekt eigenzinnige film, samen met Toni Erdmann
de meest avontuurlijke, gedurfde film in de competitie.
Een seksuele reis langs mannen en vrouwen, een nostalgische trip naar een tijd dat mensen en dieren meer
met elkaar verbonden waren – “mijn moeder sliep
soms net als het hoofdpersonage tussen de schapen”
– maar ook een meer abstracte, dromerige zoektocht
naar een connectie, naar god misschien, naar anderen.
“Mijn films moeten altijd iets dromerigs hebben, het
liefst laat ik de plot achterwege en creëer ik een atmosfeer die je het gevoel geeft buiten de tijd te staan.”

Alter-ego

De nieuwe film van Alain
Guiraudie (L’inconnu du lac)
neemt ons mee naar een
mythische tussenwereld
in het leven van een seksueel
onderzoekende filmmaker:
‘Het liefst creëer ik een
atmosfeer die je het gevoel
geeft buiten de tijd te staan.’
DOOR RONALD ROVERS

Hoofdpersoon Léo is een filmmaker met een schitterende, gebeeldhouwde kop (in werkelijkheid dat
van acteur Damien Bonnard). Hij heeft een even afstandelijk als intens temperament – dat laatste kun
je overigens alleen vermoeden. Net als de vraag of hij
wel of niet Guiraudie’s alter-ego op het scherm is. Zo
is alles in de film ambigue. Zonder zichtbare emotie
trekt hij door een landschap dat duidelijk Frans is, maar
evengoed een abstracter mythisch landschap voor zou
kunnen stellen. Rotsachtig en oer maar ook stedelijk
en eigentijds. Het deed me denken aan Doris Lessings
roman The Cleft (2007) een boek zonder plot of sentiment, over een soort pre-mensen die struikelend bezig
zijn mensen te worden.
Langs de kant van de weg ontmoet hij in de eerste
scène een Adonisfiguur en gaat met een licht dreigende
houding meteen veel te dicht bij hem staan, en vraagt
of de jongen misschien in zijn nieuwe film wil spelen.
De film zorgt vanaf dat eerste moment voor een subtiele spanning die Guiraudie tot het einde toe volhoudt:
nooit weten we of Léo de wolf of het schaap is. Dat is
geen willekeurige vergelijking: Guiraudie laat meerdere
keren wolven en schapen voorbijtrekken. Misschien is
Léo wel wolf en schaap tegelijk.
Léo is zoekende. Naar inspiratie voor het scenario
dat maar niet geschreven wil worden, en waarvan hij
bellend met z’n uitgever steeds de deadline uitstelt tot
dan toch echt de voorschotten op zijn. Maar tegelijk
naar iets fundamentelers. Een leven, een zin. “We weten niet wat zijn doel is, we weten niet wat zijn richting
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SUELE IDENTITEIT ZULLEN VERVAGEN’
is”, zei Guiraudie. “Hij is iemand dat voortdurend van
gedachten verandert.”
Hij ontmoet een herderin, Marie, ze neuken en even
later is hij vader, na een van de meest frontaal gefilmde bevallingsscènes die we ooit hebben gezien. Mijn
collega vroeg Guiraudie of het hem verbaasd had dat
sommige mensen in de zaal een beetje misselijk werden
van die bevalling. “Grappig”, zei Guiraudie, “mensen
zeggen altijd dat andere mensen misselijk worden van
iets in een film, nooit zijzelf. Hoe dan ook, die scène
moest zo gefilmd worden. Zo bruut en gewelddadig in
zekere zin. Ik wilde laten zien hoe dit kleine monster
uit de baarmoeder tevoorschijn kwam. Het is een klein
monster. Tegelijk is het een mens en maakt hij deel uit
van onze soort.”

Natuurgenezer

Nog iets wat een paradox lijkt en waarvan dan weer
het ene, dan weer het andere tijdens het kijken in je
hoofd de aandacht opeist. Rester vertical wil evenzeer
sprookjesachtig als realistisch zijn en moet volgens
Guiraudie zelfs associaties met een onderbewustzijn
oproepen. Hij mocht dan geen vergelijkingen met

Hitchcock of Bergman willen, hij zei wel goed naar David Lynch en Luis Bunuel te hebben gekeken. “In mijn
hoofd was Rester vertical altijd een sprookje. Je ziet het
aan zo’n beeld als van de herderin die haar schapen met
een geweer bewaakt. Het heeft iets mythisch. Net als
de beelden van wolven, een echt sprookjesdier. Of het
beeld van het dorp met het kasteel erboven. Ik werk
graag met het fantastische, zoals de arts die Léo als
een natuurgenezeres met een soort boomzuignappen
geneest. Maar mijn verhalen moeten geworteld zijn in
het Franse leven van nu, over thema’s die nu belangrijk
zijn. Zoals overeind blijven staan, waar de titel naar
verwijst, en je menselijkheid bewaren tegenover anderen.”
Oud en nieuw, realistisch en sprookjesachtig, archaïsch en contemporain, het is een delicaat evenwicht.
De sfeer had makkelijk belachelijk kunnen worden en
sommige critici in Cannes, zoals die van The Guardian
bleek uit een eerste recensie direct na de vertoning,
zagen de film ook zo. Guiraudie had ook best een paar
belachelijke shots gemaakt, vertelde hij, maar die zijn
er in de montage uitgegaan. “De balans waar je het over
hebt, vonden we pas in de montage. Zo gaat het altijd.

Zelfbevrijdiging
Bekende thema’s uit het werk van Alain
Guiraudie komen terug in Rester Vertical.
Deze keer weet de Franse regisseur van
L’inconnu du lac en Le roi de l’évasion ze
effectiever dan ooit te verbeelden.
In slechts vijf close-ups weet Alain Guiraudie
de essentie van zijn nieuwe film over liefde,
leven en dood te vangen. Close-ups, van de
geslachtsorganen van hoofdpersonage Leo
(Damien Bonnard) en zijn bedpartners links
en rechts van het seksuele spectrum, verklappen Leo’s gehaaste liefdesleven. Het begint met het ontmoeten van schaapsherder
Marie (India Hair) in de bergen en eindigt met
een iemand die sterft tijdens het vrijen. Tussendoor zien we in detail hoe Marie bevalt
van Leo’s kind en hoe daarna de chemie tussen het onwaarschijnlijke stel verdwijnt. Een
hand voelt ergens middenin Rester Vertical
aan de slappe penis van Leo. In een opvolgend, uitgezoomd shot laat Guiraudie zien
dat die hand Marie toebehoort. Haar laconieke houding en obligate handbewegingen
maken duidelijk dat dit schip is gestrand.
Hoewel Rester Vertical niet pornografisch
is, is de film zeker erotisch geladen. Leo, een
filmmaker die de deadline voor zijn nieuwe
scenario maar niet kan halen, zoekt afleiding

waar hij maar kan. Hij vindt het in de bergen
bij Marie, bij een aantrekkelijke jongeman op
het platteland en in een grote, grijze stad bij
een zwerver onder een brug.
Net zoals in zijn vorige films L’inconnu du

Daar ontdekten we wat wel en niet werkte, daar ontstond het evenwicht tussen tragedie en komedie.”

Vaderschap

Het vaderschap is niet het einde van Léo’s reis. Marie
lijkt last te hebben van een postnatale depressie en verdwijnt uit beeld. Léo trekt door het land met de baby in
z’n armen. Soms keert hij terug bij eerdere personages,
mannen, vrouwen, ze neuken, niet altijd trouwens,
vaak wel, zoals met een man die op sterven ligt terwijl de death metal uit de speakers schalt, of met een
zwerver onder een brug. Rester vertical werkt seksueel
bevrijdend. In ieder geval voor even en wie weet voor
langer. Wat doen al die beperkingen ertoe, zegt de film.
Voor Léo bestaan ze niet, hij lijkt geen verschil te zien
tussen mannen en vrouwen. Hij voelt alleen maar een
impuls.
Seksualiteit is voor Guiraudie zonder meer een fluïde verschijnsel, zegt hij. Hetero en homo noemt hij
achterhaalde begrippen, ook al dwingt de samenleving
ons volgens hem nog steeds een keuze daarin te maken.
“Maar ik ben er van overtuigd dat de grenzen van onze
seksuele identiteit in de toekomst zullen vervagen.” 5

lac en Le roi de l’évasion toont Guiraudie een
hoofdpersonage dat bevrijding zoekt in seks.
Of beter: in de belofte van seks. In L’inconnu
du lac was een cruisegebied voor homo’s aan
een meer een oase van rust die verstoord (en
opgehitst) werd door een onopgeloste
moord. In Le roi de l’évasion (The King of Escape) ontsnapt tractorverkoper Armand aan
zijn gay lifestyle, die bekritiseerd wordt door

zijn dominante baas. Hij vindt soelaas in heteroseksualiteit door op de loop te gaan met
de minderjarige dochter van zijn werkgever.
Terwijl de politie hem in de Franse bossen op
de hielen zit, bevredigt zij hem voor het eerst
oraal.
Rester Vertical had ook The King of Escape
kunnen heten. Op elke locatie dreigt het gevaar dat alles en iedereen Leo aan het inhalen
is: zijn producent achtervolgt hem om dat
eindeloos uitgestelde (en nooit afgemaakte)
scenario te lezen, de vader van Marie probeert hem steeds nadrukkelijker te versieren.
Bovendien moet hij zijn kind verzorgen,
terwijl de geldkraan van de producent is
dichtgedraaid. Uiteindelijk zit ook in Rester
Vertical de politie achter Leo aan. Nog beklemmender dan in zijn vorige films verbeeldt Guiraudie hier hoe de seksuele uitspattingen van een man voor zijn ondergang
zorgen. Aan vijf shots had de Franse filmmaker al genoeg. De resterende honderd minuten zijn alleen maar winst voor een nieuwsgierig publiek dat mee durft te gaan in Leo’s
escapisme.
HUGO EMMERZAEL

Rester Vertical
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William Oldroyd over Lady Macbeth

HOEPELROK ALS VOGELKOOI

William Oldroyd strijdt tegen vrouwenonderdrukking en verzet
zich met Lady Macbeth ook tegen whitewashing, de vertekende,
witte representatie van de geschiedenis. ‘Ik word er doodmoe van
DOOR LAURA VAN ZUYLEN
vrouwen telkens weer in zwakke rollen te zien.’
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Twee jurken. Later drie. Niet meer dan noodzakelijk. Lady Macbeth is een kostuumdrama, maar voor
regisseur William Oldroyd geen aanleiding voor een
verkleedfeestje: “Dit soort jurken werden op maat
gemaakt en waren dus duur. Zoveel wordt er nu óók
weer niet van onze hoofdpersoon Katherine gehouden.” Geen modeshow dus, al zien we het aan- en
uitkleedritueel vrij vaak. De regisseur zet het in om gevangenschap te verbeelden: “Het korset onderstreept
Katherines gebrek aan vrijheid. De hoepelrok deint als
een vogelkooi rond haar benen.”
Het is Engeland, 1885, vlak voor de afschaffing van
de wet die bepaalt dat je als vrouw bij het huwelijk
eigendom wordt van je partner. Katherine (Florence
Pugh) is samen met een lap land verkocht aan een afschuwelijke vent. Vanaf dat moment ligt voor haar alles
vast. Haar vrijheid wordt onverbiddelijk ingeperkt.
Oldroyd, van huis uit theaterregisseur, bewerkte voor
zijn speelfilmdebuut de Russische novelle De lady Macbeth van het district Mtsensk (Nikolaj Leskov, 1865).
De titel verwijst naar de moordlustige echtgenote uit
William Shakespeares Macbeth (1603-1607). De novelle beschrijft een bloederige liefdesgeschiedenis op het
Russische platteland.
Oldroyd verplaatst het verhaal naar Engeland: “We
hebben gekeken naar Wuthering Heights en Jane Eyre,
maar De lady Macbeth is minder bekend en het leek ons
interessant om een Russische vertelling naar Engeland
te vertalen. Bovendien smolten we voor Katherine. Dit
is de tijd van de vrouwen van toneelschrijver Henrik
Ibsen. De Nora’s en de Hedda Gablers. Katherine is
proactief. Ze neemt het heft in eigen hand en slaat haar
nagels uit. Ik word er doodmoe van vrouwen telkens
weer in zwakke rollen te zien. Als kritiek op mijn film
kreeg ik – altijd van mannen – het verwijt dat Katherines minnaar Sebastian zo’n zacht ei is. Dan denk ik aan
al die damsels in distress die door ridders gered moesten worden. Nooit zei iemand hetzelfde over hen.”

Strak opgestoken haar

Lady Macbeth is een aaneenschakeling van scènes over
de machtsstrijd tussen man en vrouw en verschillende hiërarchische posities. Oldroyd is uitgesproken
feministisch en verzet zich tegen whitewashing, de
vertekende, witte representatie van de geschiedenis.
“Het is een verantwoordelijkheid van de filmmaker om
misstanden aan te kaarten. Een beetje research en je
weet dat onze geschiedenis gekleurder is dan je op het
witte doek ziet. We wilden Engeland accuraat tonen en
dus hebben we blind gecast.” Dat Katherine blank is en
haar dienstmeisje Anna (Naomi Ackie) donker, heeft
dus niet zozeer te maken met rassenongelijkheid. De
crux is de sociale status. “Anna en Katherine zijn beiden slavinnen. Anna in het huishouden, Katherine in
de slaapkamer. Ze hebben dezelfde achtergrond, maar
verschillende rollen. Dat maakt het verschil. Hierdoor
is Katherines woord uiteindelijk meer waard: zíj is de
vrouw des huizes.”
Oldroyds enscenering is verfrissend sober. Verrukkelijk simpel verbeeldt hij verveling. Namelijk door

Katherine zo inactief mogelijk te laten zijn. “Ik had een
beeld in mijn hoofd van een meisje dat wakker probeert
te blijven en telkens langzaamaan in slaap sukkelt.”
Oldroyd imiteert het geknikkebol. “Ze is een jaar of
zeventien en heeft haar hele leven voor zich. Het is
uitzichtloos. Ze mag niet naar buiten, ze kan niet lezen,
ze bespeelt geen instrument – ik zou me zó vervelen.
Wanneer ik me verveel, val ik in slaap.”
Die eenvoud sijpelt door in de cinematografie en de
montage. De vaststaande shots zijn streng en in plaats
van heen en weer te snijden, toont Oldroyd zijn personages liever gelijktijdig in een longshot. “Mijn favoriete
regisseurs werken net zo. Michael Haneke en Yasujirô
Ozu monteren eveneens in het frame zelf.” De strakke
shots belichamen Katherines gebrek aan bewegingsvrijheid. Net als haar strak opgestoken haar en de constante
controle door haar medebewoners. “Katherine wordt
door iedereen in de gaten gehouden. Niet alleen door
haar man en zijn vader, maar ook door Anna en de andere dienstmeisjes. Nu ziet Katherine in het boek overal
katten. Daarom dachten we: wat als ze de dieren niet
eens kan vertrouwen? Zelfs de kat is een politieagent.”

Koele regen

Des te groter is het contrast wanneer Katherine de vrijheid proeft. Zodra ze eindelijk de kans krijgt om de bui-

tenlucht in te gaan, geniet ze van de koele regen op haar
huid en speelt de wind met haar losse haren. Wat een
verademing. Die vrijheid wordt tastbaar. Katherines
verhaal staat symbool voor de vrijheidsbeperking waar
ook hedendaagse vrouwen mee kampen. Oldroyd: “De
positie van de vrouw is relevant in elk tijdvak. Iemand
vroeg me hoeveel vooruitgang we hebben geboekt
sinds 1885. Dat was net na de inauguratie van Donald
Trump. Er is een man verkozen die openlijk vrouwen
beledigt en op band seksueel geweld bekent. Dat is wat
er in Lady Macbeth gebeurt. Katherine wordt stelselmatig vernederd en is slachtoffer van de razernij van
haar man en schoonvader. Seksisme is misschien een
onderwerp van gesprek geworden, maar in de kern is er
weinig veranderd.”
Lady Macbeth 11111
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Raw

Na de revival van zombies en vampiers, is het
nu tijd voor de terugkeer van het laatste taboe:
de menseneter. Het Franse feministische
kannibalistische sprookje Raw verlustigt zich
DOOR DANA LINSSEN
aan rauw mensenvlees.
Dat er tijdens vertoningen van Raw mensen zijn flauwgevallen verbaast me niets. Dit feministische kannibalistische sprookje is er niet voor de teerhartigen.
Regelmatig heb ik tijdens het kijken naar het debuut
van de Franse Julia Ducournau een kreet van afgrijzen
moeten onderdrukken en tussen mijn vingers door
naar de schranspartijen op het doek zitten kijken. Niet
dat dat de gruwelen minder erg maakt. Maar het gaat
om het idee dat enge dingen minder eng zijn als je er
niet helemaal goed naar kijkt. Totdat er op een gegeven
moment een scène in de film zit waardoor je even moet
controleren of je zelf al je vingers nog hebt. Alsof de
wereld van de film zomaar even een hap uit jouw eigen
werkelijkheid heeft genomen.
Verder valt het met de daadwerkelijke vleeslust in de
film eigenlijk wel mee. Het gaat vooral om de voortreffelijke manier waarop Ducournau, even spaarzaam als
effectief, in elke scène de suggéstie wekt dat er nog iets
veel afschrikwekkenders aan de hand is dan je daadwerkelijk te zien krijgt. De film is zo verduiveld suggestief dat je er langzaamaan paranoïde van wordt. Gebeuren al die dingen die je denkt te zien wel echt? Alsof
je door even met je ogen te knipperen een heel andere
film te zien krijgt. Over een meisje dat gaat studeren.
Gewoon. Zoals in die duizenden andere films.

Gehaktballetje

Het begint al in een van de eerste scènes als hoofdper-

soon Justine wordt geïntroduceerd terwijl ze met haar
ouders bij een wegrestaurant een bord eten bestelt. Ze
zijn onderweg naar de veeartsenijschool waar Justine
binnenkort met haar studie zal beginnen en waar ook
haar oudere zus Alexia voor dierenarts studeert. Dan
vindt ze een gehaktballetje in haar bord puree, en dat
wekt zoveel weerzin op, dat je meteen voelt dat er meer
aan de hand is. Dit is niet de gewone weerzin van iemand die niet aan de smaak van vlees gewend is, of die
walgt van de gedachte een dood dier te moeten eten.
“Je had wel allergisch kunnen zijn”, zegt haar moeder.
Dus dat is het ook niet.
Na de revival van zombies en vampiers, is het nu tijd
voor de terugkeer van het laatste taboe: de menseneter.
Zombies en vampiers vertegenwoordigen als het ware
nog diverse gradaties van menselijkheid, de angst die we
voor hen voelen is gekoppeld aan tragiek en romantiek.
De kannibaal is per definitie menselijk, maar ontmenselijkt zichzelf door zich met zijn eigen soort te voeden.
Het tast de band aan die een individu met zijn eigen lichaam voelt. Als je je eigen soort kunt opeten, vernietig
je uiteindelijk ook jezelf. Voer voor vermaak. De afgelopen jaren kreeg Hannibal Lecter zijn eigen serie, en
Netflix produceerde onlangs de horrorsitcom The Santa
Clarita Diet. Terwijl Eli Roth probeerde het Cannibal
Holocaust-genre van de jaren zeventig en tachtig nieuw
leven in te blazen met The Green Inferno (2013).

Initiatierite

Waar die laatste film vooral moet worden gezien in de
traditie van de representatie van de kannibaal in relatie
tot het kolonialisme, rondom vragen over toe-eigening,
assimilatie en transformatie als spijsverteringskringloop, zoekt Raw het meer in de seksuele metafoor. Net

als zoveel genrefilms is het in feite een coming-of-ageverhaal over hoe heftig en angstaanjagend het kan zijn
om volwassen te worden: een proces dat iedereen behalve jouzelf gemakkelijk af lijkt te gaan.
Raw legt op meer dan één manier de link tussen
kannibalisme en een ontgroeningsritueel, een initiatierite. Justine’s bloeddorst (zou het toeval zijn dat ze dezelfde naam heeft als De Sade’s beroemde deugdzame
heldin?) wordt gewekt op het moment dat ze als onderdeel van de ontgroening een rauw konijnenlevertje
moet eten, en veroorzaakt niet geheel toevallig ook samen met een algehele fysieke transformatie (ze vervelt
als een slang), haar seksuele ontwaken en “vleselijke”
ontmaagding. Seks en shoarma gaan hand in hand.
Ducournau speelt met de aloude angst voor de seksueel actieve vrouw, en de verschillende “bloederige”
transformaties die het vrouwenlichaam elke maand,
en gedurende haar leven doormaakt. Daarin zien we
natuurlijk de erfenis van Stephen King en Brian De Palma’s Carrie, wier telekinetische krachten ontbrandden
op het moment dat ze begon te menstrueren. Maar
Ducournau is niet alleen een vrouw, maar ook vooral
van een andere generatie, waardoor ze de vrees voor
dat zogenaamd dat mystiek vrouwelijke zowel kan becommentariëren als schaamteloos inzetten voor het
dramatische horroreffect. De film is vaak heel geestig,
maar de grap zit niet in de schrik, maar in de ernstig
uitgespeelde absurditeit van de situatie.

Vleesverslaving

Ducournau’s film staat zelfbewust in de filmgeschiedenis. Raw past deels in de traditie van David Cronenbergs body horror, waarin de “vreemdheid” van het
eigen en andermans lichaam alleen overwonnen kan
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Julia Ducournau over Raw

EEN KWESTIE VAN
DOORBIJTEN
Raw, over een eerstejaarsstudent die een
seksuele zucht naar mensenvlees ontwikkelt,
laveert comfortabel tussen coming-of-age
DOOR HUGO EMMERZAEL
drama en body horror. 

worden door het extreem en radicaal te “incorporeren”.
En natuurlijk heeft de film overeenkomsten met het
arthouse-kannibalisme van Claire Denis’ Trouble Every
Day (2001), die erotische intimiteit vertaalt naar het
verlangen om iemand te willen verorberen. Terwijl Raw
ook doet denken aan de manier waarop in een recente kannibalenfilm als We Are What We Are (zowel het
Mexiaanse origineel als Jim Mickle’s remake uit 2013)
menseneten een manier is om de solidariteit in een
familie te bewaren. Het vervult ook in Raw de dubbele
functie van een verschrikkelijk geheim, als een manier
om te verzekeren dat datzelfde geheim niet naar buiten
zal komen.
Je zou Raw ook kunnen bekijken als een film over
eten en eetstoornissen. Het beeld verlustigt zich aan
Justine’s kauwen en kluiven, smakken en slikken. De
keerzijde van haar bingen en braken is langzame fysieke
aftakeling, en een nog grotere vleesverslaving. Hardcore vegetariërs zullen plezier hebben bij de gedachte
dat de film ook het adagium dat wie vlees eet een beest
wordt letterlijk neemt. Talloze shots van half-bewusteloze dieren worden afgewisseld met shots van Justine
die op handen en voeten toegeeft aan haar behoefte aan
vlees. Bijna high zit zij op een gegeven moment aan een
vinger te knabbelen en te sabbelen, orgastisch, zoals
een gourmet het merg uit zijn botjes zuigt.

Raw (Grave) 11111 FRANKRIJK/BELGIË 2016 |
REGIE JULIA DUCOURNAU | MET GARANCE MARILLIER,
ELLA RUMPF, RABAH NAIT OUFELLA | 99 MINUTEN |
DISTRIBUTIE CINEMIEN | TE ZIEN VANAF 20 APRIL 

Na vertoningen op de filmfestivals van Cannes en
Toronto, het International Film Festival Rotterdam en
het komende Imagine Film Festival mogen de Nederlandse filmtheaters hun borst natmaken, want debuterend regisseur Julia Ducournau weet precies wat ze
van haar publiek wil, blijkt in een groepsgesprek tijdens
het filmfestival van Cannes: “Als ik mijn werk goed heb
gedaan, houdt iedereen nog van Justine, ondanks het
feit dat ze in een fucking kannibaal is veranderd!” In
Toronto zouden bezoekers zijn flauwgevallen.
“Of ik een fascinatie voor bloed heb?” Een enigszins
overweldigde Ducournau lacht om de eerste vraag: “Ik
zou het niet zo willen stellen, maar ik heb wel een fascinatie voor het menselijk lichaam. Ik ben hypochonder, dus ik heb altijd vragen over mijn eigen lijf. Wat
voor een mens ben ik nou als ik mijn eigen lichaam niet
eens onder controle kan houden?”
Deze gespannen machtsrelatie tussen lichaam
en geest voert de bovenhand in Ducournau’s Raw,
een zinderend en af en toe bloederig coming-of-age
drama met de nodige body horror, waarin eerstejaars
diergeneeskundestudent Justine een seksuele honger
ontwikkelt voor mensenvlees. Raw roept het psychologisch onderbouwde werk van Canadees body horror-meester David Cronenberg op door te spelen met
de complexe wisselwerking van wat het lichaam in gaat
en wat eruit komt.
“Raw gaat over wonden, uitslag en holtes, maar ook
over eten. Wat erin gaat komt eruit en andersom. En
nog spannender: wat gebeurt er als je een lichaamsdeel
verliest? Hoe tast dat de integriteit van je lichaam aan?
Het is een van de vragen die ik over mijn lichaam heb en
waar ik eigenlijk geen antwoord op heb.
“Ik wil mijn publiek niet choqueren”, vertelt
Ducournau over haar intenties met Raw. “Dat is onnozel. Ik wil ze verontrusten, dat is iets anders. Ik geef
ze een personage dat ze leuk vinden, waar ze empathie
voor kunnen voelen, en plotseling verandert dat in een
monster. Zal het publiek haar dan nog accepteren? Als
ik mijn werk goed heb gedaan houdt iedereen nog van
Justine, ondanks het feit dat ze in een fucking kannibaal is veranderd!” Ik ben van mening dat je alleen
inzicht kunt krijgen in je persoonlijkheid als je het
monster erkent dat zich in ieder van ons verbergt. Een
voorbeeld: als je in iemands vinger bijt, ervaar je de
sensatie dat jouw tanden verder in het vlees kunnen
zinken. Meestal doen we dat niet, want we hebben een
morele standaard en we kennen onze grenzen. Ik ben
juist geïnteresseerd in wat er gebeurt als die grenzen
vervagen.”

Ducournau pleit vooral voor het vervagen van seksuele grenzen. “Justine’s seksualiteit speelt een grote
rol in Raw, maar ik probeer dat zo breed mogelijk te
beschouwen. Seksualiteit is een kwestie van persoonlijke momenten en daar wil ik geen hokjes omheen
plaatsen. Daarom doet Justine het met haar homoseksuele vriend, daarom zoent ze met een meisje en
diens vriendje. Dit is niet het verhaal van een meisje
die de seksuele oriëntatie van anderen wil omzetten
of afpakken, maar van iemand die leert schaamteloos
om te gaan met haar eigen seksualiteit. Ik ben er op uit
om een beeld van een jonge vrouw te tonen die super
assertief is over haar eigen lichaam. Te vaak heb ik
gehoord van jonge meisjes die dan worden afgeschreven of neergezet als slet. Dat is pas een schande! Als
iemand denkt ‘ik wil fucking klaarkomen’, dan is dat
maar zo. Dat hoeft nooit schaamtevol te zijn. 
5
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Ben Wheatley over Free Fire

Ben Wheatley vertelt hoe Free Fire schatplichtig is aan actiefilms
uit de jaren zeventig en tachtig en praat over de samenwerking
met zijn film- en levenspartner Amy Jump. ‘Ik wilde een actiefilm
DOOR OMAR LARABI
maken die persoonlijk aanvoelt.’
Ben Wheatley betreedt de avond voor dit interview
het podium van de Rotterdamse Stadsschouwburg om
tijdens het International Film Festival Rotterdam Free
Fire te introduceren. Dat doet hij kort maar krachtig:
“It’s dark, loud and it has lots of swearing.” Vervolgens
is het publiek getuige van een negentig minuten durende schietpartij in een pakhuis in Boston, het gevolg
van een mislukte wapendeal. Het verhaal doet in eerste
instantie denken aan Tarantino’s Reservoir Dogs (1992)
maar Wheatley en film- en levenspartner Amy Jump
weten snel de combinatie van humor en geweld te vinden die zo kenmerkend is voor hun oeuvre.
Wheatley vertelt een dag later in het Marriott Hotel
in Rotterdam over zijn interpretatie van de actiefilm:
“Ik wilde een actiefilm maken die persoonlijker aanvoelt; een kleinschaliger project met meer aandacht

voor de ontwikkeling van personages. Met een verhaal
waarin de inzet begrijpelijk is voor de kijker.” De Brit
blikt weemoedig terug op de jaren zeventig en tachtig:
“Wat gebeurt er aan het einde van Robocop (1987)? Vier
boeven en Robocop vechten het uit in een gieterij. Dat
staat haaks op moderne cinema waarin ruimteschepen neerstorten op planeten en mensen wegrennen
van tsunami’s en explosies. Free Fire gaat terug naar
de films van John Carpenter. Er zit een actiescène in
Assault on Precinct 13 (1976) waarin vier personages
dekking zoeken onder een tafel terwijl ramen worden
kapotgeschoten. Dat vind ik spannend. Zulke humor is
terug te leiden naar de cartoons van Warner Brothers
uit de jaren zeventig en The Evil Dead (1981). Dat was
voor ons het uitgangspunt. En ik wilde sowieso een
Amerikaanse film maken. Daar kwamen we terecht via

verhalen over het smokkelen van wapens van de Verenigde Staten naar Noord-Ierland.” Zo kwam Wheatley
tijdens het schrijfproces in een pakhuis in Boston terecht, ergens tegen het einde van de jaren zeventig.

Dirty Harry

Het pakhuis dat dienst doet als set ligt in werkelijkheid
vlakbij zijn woonplaats Brighton in Engeland want “een
pakhuis is een pakhuis”. Die nabijheid maakte het werk
ook comfortabel. Wheatley lacht: “Absoluut! En dat is
belangrijk.” Maar de locatie had ook te maken met Britse belastingvoordelen, en misschien kon hij ook dankzij
zijn groeiende reputatie wel zo dicht bij huis filmen
want “de toegang tot grote namen is een stuk makkelijker geworden sinds High-Rise (2015).” Die samenwerking met acteurs als Tom Hiddlestone en Sienna Miller
verschafte Wheatley meer krediet in de filmwereld.
In Free Fire werkte Wheatley voor het eerst samen
met Oscarwinnares Brie Larson maar ook oudgediende
Michael Smiley kreeg een rol. Hij licht toe: “Dan krijg
je een lijst met namen: als je die acteur kan krijgen dan
ontvang je zoveel geld. Etc. Hoewel dat voor het acteerniveau weinig uitmaakt. Filmacteurs zijn goed of slecht
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en op dit niveau is iedereen erg goed.” Zijn ietwat afwijkende werkwijze draagt desgevraagd bij aan de goede
sfeer op de set. “We werken relaxed, ongedwongen en
supersnel. Bij ons zitten acteurs niet een halve dag in
hun trailer. Je kan de opnames van Free Fire beter vergelijken met theater: acteurs blijven gedurende de opnames in character.” Zo voelt de cast zich meer senang,
zegt Wheatley: “Dan zijn ze niet de hele dag aan het
bellen met hun manager, of hun familie aan het missen.”
Terwijl Wheatley op de set regisseert, herschrijft
zijn partner Amy Jump elke dag het scenario. Het duo
had in postproductie de mogelijkheid om nog allerlei
dialoog toe te voegen aan de film. “Daarmee brengen
we diepte aan en vullen we gaten in.” Zo hoor je buiten
beeld voortdurend allerlei grappen. Jump schreef achteraf een extra script van twintig pagina’s, exemplarisch voor het perfectionisme van het echtpaar. Maar
er was ook veel aandacht voor het sound design en zelfs
voor de wapens: “Ik wilde dat de pistolen en geweren
pasten bij het personage. Denk bijvoorbeeld aan Dirty
Harry, hoe zijn pistool werd gebruikt; hoe pistolen in
die tijd bijna zelf een personage waren.”

Monsters

Zo was Wheatley tijdens het maken van Free Fire
voortdurend bezig met de historische context, met een

ALBANIË

bijna dwangmatig oog voor detail. Of zijn film evenwel
verwijst naar de huidige roerige tijden –Kill List (2011)
ging bijvoorbeeld over de Irakoorlog – blijft onduidelijk: “Daar probeer ik niet al te veel over te praten. Het
zit er allemaal in, als je het wilt vinden. Dit gebeurt er
als mensen de wapens oppakken en elkaar willen bestrijden. Maar meer zeg ik er niet over want ik wil het
voor de kijker niet verpesten.”
Hoe dan ook heeft een verhaal dat zich afspeelt in de
jaren zeventig een groot dramatisch voordeel: ‘‘In onze
tijd bel je met je mobiel direct de hulpdiensten als je
wordt neergeschoten. Als ik deze film in het heden had
gesitueerd dan waren de personages de eerste twintig
minuten bezig met het vinden van bereik.” Wheatley
vertelt hoe film in dat opzicht – de verbeelding van
hedendaagse communicatie – achterloopt op televisie: “Amy en ik kijken naar de televisieserie Donovan
waarin voortdurend sms’jes worden verstuurd. Het
is interessant hoe het hoofdpersonage vergroeit met
zijn telefoon.” Wheatley wil dit gebruik van hedendaagse communicatiemiddelen vertalen naar het grote
scherm. “In volgende projecten willen we daar een
passende beeldtaal voor vinden. Maar onze eerstvolgende film is een science fiction over vrouwen die op
monsters schieten.”
5

Mark Cousins (The Story of Film, Atomic,
Stockholm My Love) schrijft voor de
Filmkrant over film- en beeldassociaties.
Deze maand over gecondomiseerde
geschiedenis.
Dit is een still uit een wonderschone film uit
1972 – Tomka en zijn vrienden – over een groepje
kinderen dat tijdens de Tweede Wereldoorlog de
pogingen saboteren van de Nazi’s die hun stad
proberen over te nemen. Als de film in Frankrijk
was gemaakt, dan was het een klassieker
geworden, maar hij werd gefilmd in Albanië, een
land waarvan de cinema weinig gezien wordt.

Schietpartij van anderhalf uur
De Britse cultregisseur Ben Wheatley
doet een serieuze gooi naar de main
stream met Free Fire, een heerlijk chaotische, dikwijls hilarische en stiekem politieke schietfilm.
Wanneer in de eerste akte een geladen pistool verschijnt, weet je dat er in een volgende
akte geschoten gaat worden, zei Tsjechov.
Ben Wheatley laat in Free Fire zien wat er gebeurt als je in de eerste akte een hele vrachtwagen vol wapens introduceert. Na het met
ideeën volgepropte High-Rise geniet Wheatley er in deze speelse schietpartij van anderhalf uur duidelijk van om die gewelddadige
belofte in te lossen, evengoed geïnspireerd
door de Looney Tunes cartoons als first person shooter games.
In een loods in Boston komen in de late jaren zeventig (het persmateriaal noemt 1978,
maar in de film blijft het vager) een paar
groepen mannen bij elkaar voor een wapendeal. Er zijn de Ierse criminelen onder leiding van Chris (Cillian Murphy) en Frank
(Michael Smiley); de gelikte Ord (Armie
Hammer) en zijn Amerikaanse gangsters; en
de Zuid-Afrikaanse wapendealer Vernon
(Sharlto Copley). Te midden van al dat testosteron staat één vrouw, de bijdehante Justine (Brie Larson) die de deal tussen de partijen heeft geritseld. Maar zodra het eerste
schot valt, zijn de allianties verdwenen, en is
iedereen alleen nog met z’n eigen hachje bezig.
Wheatley heeft het in interviews over Free
Fire vooral over de esthetische verwijzingen
die de setting in de late jaren zeventig oproept, naar hardvochtige thrillers als John
Carpenters Assault On Precinct 13 en de Dirty

Harry-films met Clint Eastwood. Of over de
praktische voordelen die het hem als filmmaker gaf, zoals het feit dat er nog geen mobiele telefoons bestonden waarmee de strijdende groepen om versterking zouden
kunnen bellen – iets dat dat in het tweede
deel van Free Fire een belangrijke rol gaat
spelen. Maar het betekent ook een hoofdrol
voor de terroristische organisatie IRA, en
daarmee een welkome herinnering dat het
woord ‘terrorisme’ in Europa nog niet zo
lang geleden heel andere connotaties had.
Zo is de film voor de goede verstaander in
meer opzichten uitgesproken over politieke
onderwerpen, op manieren die niet direct
opvallen. Zo is de omslag interessant die het
enige vrouwelijke personage maakt, van verzoener naar iets heel anders. En de tagline op
de Amerikaanse poster – ‘All Guns, No Control’ – maakt expliciet wat in de film nergens

met zoveel woorden gezegd wordt: als je tegen elke vorm van inperking van wapenbezit
bent, is dit bloedbad een onvermijdelijk resultaat.
Maar het plezier van Free Fire staat los van
die politieke interpretaties, die hoe dan ook
voor elke kijker anders zullen zijn. Dat draait
veel meer om de komische absurditeit van
geweld en de platte lol van een goede oneliner. Een verademing in een tijd waarin zelfs
actiefilms over vliegende mannen in hun ondergoed een serieuze boodschap moeten
hebben.
JOOST BROEREN-HUITENGA

Free Fire
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Ik breng hem hier onder de aandacht, omdat
films als Tomka en zijn vrienden de afgelopen
weken onderwerp van grote controverses zijn
geweest. Het Institute for Communist Crimes,
een Albanese organisatie belast met onderzoek
naar de misdaden die in het land uit naam van
het communistische regime zijn begaan, heeft
geopperd dat films die tijdens het bewind van
dictator Enver Hoxa zijn gemaakt niet meer op
televisie zouden mogen worden vertoond
omdat ze nostalgische gevoelens voor het communisme zouden aanwakkeren.
Veel academici, wetenschappers en archivarissen maken zich hier zorgen over, en ik begrijp
heel goed waarom. Ik ben het ermee eens dat
bepaalde films, zoals de virulente antisemitische Duitse films uit het Nazitijdperk, en
Amerikaanse films waarin witte acteurs
geschminkte zwarten spelen, alleen met een
zorgvuldige historische context vertoond zouden moeten worden: Nazi-films zitten vaak vol
met haatzaaierij en blackface is beledigend en
racistisch. Maar veel van de films die in communistisch Albanië zijn gemaakt, zijn geen
uitingen van haatzaaierij. Ja, ze laten wrede
werkgevers zien, en zijn vaak schril ideologisch,
maar ze bevatten ook positieve portretten van
arbeiders, uitingen van sociale solidariteit en
dapper feminisme, waarden die velen van ons
ook vandaag de dag nog koesteren. En, misschien nog wel belangrijker voor filmliefhebbers, ze zijn soms inventief en vernieuwend.
Xanfise Keko, de regisseur van Tomka, hoort tot
de auteurs die de filmgeschiedenis hebben
geschreven.
Deze films verbieden zou net zoiets zijn als
de filmgeschiedenis beroven van de fascinerende herinneringen van die tijd. Een schrijver
verwees naar de controverse als de “condomisering van de geschiedenis”. Voor iemand die
nog nooit in Albanië is geweest, kan dit allemaal
overkomen als een storm in een glas water,
maar het gaat over iets groters. De misdaden
van het Hoxha-tijdperk werden gepleegd door
de potentaten van de staat en niet door filmmakers. Filmliefhebbers moeten pal staan voor
de Albanese filmcultuur en de archivarissen die
haar willen behoeden.
MARK COUSINS
@MARKCOUSINSFILM
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Daan Bakker over Quality Time

‘GA JE MEE,
OF BLIJF JE JE
VERZETTEN?’

PORTRET GEERT SNOEIJER

16

Daan Bakkers speelfilm-
debuut Quality Time toont
een absurdistisch vijfluik aan
dolende jonge mannen, die iets
moeten overwinnen voor ze
op eigen benen de wereld in
kunnen. Bakker: ‘Ik wil geen
ontwikkeling laten zien, maar
een portret van een bepaalde
DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA
toestand.’
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Weliswaar greep Quality Time in de Tiger Competitie op
het afgelopen Filmfestival Rotterdam naast de hoofdprijs, maar met zijn speelfilmdebuut won Daan Bakker
er wél de MovieZone Award van de jongerenjury. Bakker: “Ik had het echt niet verwacht – Paterson zat ook in
die competitie, en Moonlight. Ik heb nog lang met de juryleden nagepraat, en ze hadden elk hun eigen voorkeur:
de een vond vooral de humor heel leuk, een ander de
esthetiek. Het mooiste compliment was dat een jongen
zei dat hij zich er minder alleen door voelde.”
De film presenteert vijf verhalen over dolende zielen; vijf jonge mannen die worstelen om hun eigen plek
te vinden en zich los te weken van de invloed van hun
ouders. Het zijn vijf heel verschillende verhalen, verteld in vijf verschillende visuele stijlen. Maar alle vijf
komen ze voort uit Bakker zelf. “Het begon met een
onbestemd, beetje donker gevoel waar ik al een tijd mee
rondliep. Daar wilde ik iets over maken. Ik werkte eerst
aan een scenario met een conventionelere vorm, met
een hoofdpersoon die een soort overdreven versie van
dat donkere gevoel was. Maar ik merkte dat het verhaal
me een kant op stuurde waarin ik gedwongen werd om
hem een ontwikkeling door te laten maken. Dat voelde
niet eerlijk, dus ik werd er opstandig van, schreef allerlei scènes die eigenlijk helemaal niet in het verhaal pasten. Tot ik inzag dat ik helemaal niet zo’n ontwikkeling
wilde laten zien, maar een portret van een bepaalde

toestand. Toen ben ik intuïtiever gaan werken en is de
omnibusvorm ontstaan.”

Schone lei

Die intuïtieve werkwijze heeft Bakker het hele maakproces bewaakt. “Met sommige ideeën ben ik wel eerst
een heel andere kant op gegaan, om toch weer terug te
komen bij de eerste ingeving. Ik heb geluk gehad dat
ik de kans kreeg om op die manier te werken, door de
samenwerking met de producent en het vertrouwen
van het fonds gedurende alle rare bochten die ik met
het project heb gemaakt. Omdat filmmaken zo’n groot
proces is waarbij zo veel mensen meekijken, is er een
risico dat alleen de ideeën overblijven die makkelijk te
duiden en uit te leggen zijn. Volgens mij is deze film van
begin tot eind goed overeind gebleven, juist doordat ik
dat vertrouwen heb gekregen.”
Het resultaat is een film die de kijker uitdaagt. Dat
begint al met een compleet abstracte openingsscène,
waarin een ongemakkelijk familiefeest wordt weergegeven als gekleurde bolletjes op een blauwe achtergrond. “Het was één van die scènes die opkwam toen ik
eigenlijk met iets anders bezig was. Ik wist meteen dat
hij aan het begin moest. Om het publiek door elkaar te
schudden, een schone lei te creëren, en de verwachtingen die mensen van de film hebben scheef te zetten. Ga
je mee, of blijf je je hiertegen verzetten?”

Kantelen

Die abstractie wordt gedurende de vijf hoofdstukken
van de film steeds iets minder. “De eerste vier hebben
allemaal iets dat een afstand creëert. Door die afstand
wil ik de kijker juist dichterbij krijgen: als ik dingen
weghaal, moet het publiek actiever deelnemen, reflectiever gaan kijken. Oorspronkelijk zou er ook zoiets in
het vijfde deel zitten, een dominante voice-over door
de overleden vader van de hoofdpersoon van dat deel.
Maar toen ik de film in zijn geheel zag, wilde ik aan het
eind juist tegen die houding in gaan. Want je zit dan al
in die contemplatieve modus, waar je je als het goed is
al bewuster bent van de absurditeit van het bestaan.”
De ‘absurditeit van het bestaan’, dat is ook waar
Quality Time een groot deel van zijn humor vindt. Een
humor die dicht bij verdriet zit. “In mijn beleving liggen humor en absurdisme en poëzie heel dicht naast
elkaar: het draait erom dat je dingen naast elkaar zet
waardoor een nieuwe betekenis ontstaat die waarachtig
is. Die nieuwe betekenis kan lachwekkend zijn, of ontroerend, maar het is in ieder geval iets waarmee ik het
gevoel heb dat ik het me weer eigen maak. Het idee dat
je die treurige, donkere gedachtes op de een of andere
manier een beetje probeert te kantelen, zodat het hanteerbaar wordt en ze minder macht over je hebben.” 5

Dolende
dertigers
Quality Time van Daan Bakker is een
zeldzaam origineel debuut over dolende
dertigers.
Met zijn verrassende openingsbeelden zet
Quality Time meteen de toon: gooi alle verwachtingen over plot en personages overboord en laat het onvoorspelbare toe. Dit
tragikomische debuut opent met een witte
stip op een rode achtergrond. Als deze met
een vreemd robotstemmetje begint te praten, blijkt dat de witte stip ‘Koen’ moet
voorstellen en ontrolt zich een tragedie in
stipvorm. Koen haalt pijnlijke herinneringen
op aan familiebijeenkomsten waarin hij als
een soort circusact zoveel melk en ham
moest eten dat hij er misselijk van werd. De
abstracte, gekleurde bolletjes die hem daartoe dwingen, komen tot leven en worden
personages in een vreemde, droevige show.
De mannen die we in de film ontmoeten,
worstelen allemaal met een persoonlijke crisis die Bakker in steeds andere vormen laat
zien: van absurdistisch en vervreemdend tot
realistisch. Zo gaat een treurige Noorse dertiger letterlijk terug in de tijd naar een traumatische ervaring in zijn jeugd om zodoende
zijn zelfvertrouwen terug te krijgen. Want
hoe kan hij van iemand houden als hij zichzelf haat?
Bakker gebruikt heerlijk ontwrichtende
vormen, zoals in een hoofdstuk waarin ene
Karel wordt ontvoerd door buitenaardse wezens om terug te keren als mutant, waarbij in

staccato tempo zijn – en ons – leven tot de
essentie wordt teruggebracht. Het laatste
hoofdstuk is het meest realistische, en speelt
zich af tijdens een familiebijeenkomst waar
dertiger Jef voor het eerst zijn schoonouders
ontmoet. Zijn krampachtige pogingen om
indruk te maken met stoer timmerwerk leiden tot een onvermijdelijke melt-down. De
kritische blikken van anderen en zijn eigen
paranoia breken hem op. Of voelt Jef zich sowieso niet gemakkelijk in zijn rol als partner,
met alle verwachtingen van dien?

In het uitstekende Quality Time staan de
mannen in crisis haaks op de buitenwereld,
zou je kunnen zeggen, en ze worden door
Bakker op even dwarse wijze neergezet. Hij
bleef trouw aan zijn oorspronkelijke ideeën
en zijn eigenzinnige gevoel voor humor, dat
hij niet liet verwateren of gladstrijken door
scriptdokters of fondsen. De dolende dertigers uit zijn film willen zich ook niet aanpassen, maar dreigen daarbij wel zichzelf te verliezen. Misschien omdat ze nooit vaste grond
onder de voeten hebben gekregen. Wie wel,

kun je je afvragen, waarmee Quality Time net
als de films van geestverwant Roy Andersson
eigenlijk een hart onder de riem is voor alle
dolende, onvolmaakte zielen.
MARISKA GRAVELAND

Quality Time
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The Other Side of Hope

AKI KAURISMÄKI’S
VERSCHOPPELINGEN

The Other Side of Hope past net als eigenlijk
alle films van Aki Kaurismäki in wat wel een
‘cinema van verwerping’ wordt genoemd:
waarin personages breken met het verleden en
zichzelf al dan niet gedwongen buiten de
DOOR RONALD ROVERS
samenleving plaatsen. 
In Aki Kaurismäki’s The Other Side of Hope belandt
een Syrische vluchteling in Helsinki. Niet omdat hij
daar naartoe wilde, het is simpelweg het einddoel van
het schip waar hij zich op verschanst had. In Helsinki
ontmoet hij vervolgens mensen die hem goed doen en
mensen die hem kwaad doen. Hij krijgt werk van een
man die aan het begin van de film z’n vrouw verlaat,
geld verdient tijdens een pokeravond en een nieuw
leven begint als uitbater van een restaurant. Op straat
wordt hij mishandeld door boze witte mannen.
The Other Side of Hope zou na Le havre (2011) de
tweede film zijn uit Kaurismäki’s zogenaamde havenstadtrilogie. Net als Le havre is het een verhaal over een
vluchteling die in West-Europa belandt, een film die
ook al naadloos paste in Kaurismäki’s cinema van verschoppelingen, waarin mensen aan de randen van de
samenleving of zelfs buiten de samenleving leven, zonder daar te willen terugkeren. Anders misschien dan in
Le havre, waarin een oude man de zorg voor een jonge
vluchteling op zich neemt, is de vluchteling in The
Other Side of Hope niet iemand die hulp wil of vraagt of
nodig lijkt te hebben. Hij wil slechts zijn. Niet meer en
niet minder.
Aan de andere kant van hoop heerst in Kaurismaki’s
films niet de wanhoop, maar wat je een radicale auto-

nomie zou kunnen noemen, van mensen die niks meer
te verliezen hebben. Ze hebben de bodem bereikt, ze
staan buiten de eindeloze cyclus van werk en consumeren en ze hangen niet langer de middenklasse waarden
aan die daarbij horen. Ze zijn, in zekere zin, bevrijd. Dit
is ground zero. Niet een plek van verwoesting maar een
plek waar het puin geruimd is, waar het bestaan is teruggebracht tot de essentie, waar het draait om zijn en
niet langer om worden.
Kaurismaki’s films passen volgens filosoof en filmwetenschapper Thomas Elsaesser in een tendens die
sinds ruwweg 1990 in (voornamelijk maar niet alleen)
de Europese film te zien is en die hij tijdens een lezing
op het International Film Festival Rotterdam een cinema of abjection noemde, wat we maar even vertalen
als een cinema van verwerping. Elsaesser typeerde
die films als volgt: een uitgebeend narratief, een focus
op de personages die niet om onze sympathie vragen,
aandacht voor de materialiteit van objecten, aandacht
voor de ruimte waar de personages zich in bewegen
en vooral ook de weigering van de personages om als
slachtoffer te worden gezien.

Vrijheid

Hun verleden en toekomst doen er niet meer toe. Kaurismäki laat Khaled na zijn aankomst in Helsinki met
een vette knipoog symbolisch herboren worden. Hij
staat op uit een zwarte massa steenkool, de amorfe
zwarte massa waar vluchtelingen volgens veel Europeanen toe behoren, en schudt het verleden van zich af.
Khaled is net zo emotieloos als alle andere personages
van Kaurismäki, die niet alleen buiten de economische

cyclus van werken en consumeren lijken te staan maar
ook buiten de emotionele (of melodramatische cyclus)
van blijdschap en verdriet. Zelfs buiten de traditionele
cyclus van goed voor jezelf zorgen zodat je langer leeft.
Niet dat ze hun eigen sterfelijkheid ontkennen, het interesseert ze gewoon niet.
Je zou kunnen redeneren dat het juist die vrijheid
is die hen voor sommigen bedreigend maakt. Maar
precies het geweld waarmee abjecte personages worden verstoten (wat ook een aardige vertaling is van
abjection) laat zien hoe bang men is om door de ander
aangeraakt of wie weet besmet te worden. Juist het feit
dat Kaurismäki’s personages alles verloren hebben, ziet
Elsaesser als een bron van kracht. Juist het feit dat ze de
bodem hebben bereikt, betekent dat ze vaste grond onder de voeten hebben. En precies daar maken ze weer
verbinding met anderen. Khaled krijgt in het asielcentrum hulp van een Iraakse vluchteling en op straat
van zwervers die hem te hulp schieten wanneer hij
mishandeld wordt door drie skinheads van het Finnish
Liberation Army. Maar het zijn niet alleen de armen en
verstotenen. De restauranteigenaar in The Other Side
of Hope – Wikström, het tweede hoofdpersonage in de
film – begint ook opnieuw, zonder verleden. Weliswaar
vanuit een vrijere en veiligere positie dan Khaled, maar
ook hij laat alles achter zich – behalve de schitterende
retro bolide waarmee hij door Helsinki glijdt – en laat
via het pokerspel de toekomst over aan het toeval. Die
vrijheid deelt hij met Khaled. Die wezenlijke identificatie met en herkenning van de ander maakt dat hij
Khaled een baan in het restaurant geeft.

Theater

Elsaesser noemt de personages in de cinema van verwerping katalysatoren die een uitweg bieden uit de
morele impasse van het westers humanisme. Daarin is
het niet mogelijk gebleken om één groep met gedeelde
waarden te vormen en iedereen erbij te laten horen. Er is
teveel verzet, teveel angst, te weinig bereidheid om zich
in de ander te verdiepen. In de cinema van verwerping,
en het lijkt erop dat Kaurismäki dit intuïtief al tientallen
jaren met z’n films laat zien, wordt uitsluiting en verwerping beantwoord met een nieuwe, basale verwantschap tussen mensen die zich al dan niet noodgedwongen buiten de traditionele samenleving plaatsen.
Wat zich precies aan de andere kant van hoop bevindt, weten we niet. Wat een samenleving is, wat
samenleven is, wat inclusiviteit en exclusiviteit betekenen, zal permanent kritisch bekeken en bevraagd
moeten worden. Dat is noodzakelijk. Kijk maar naar
wat er de afgelopen weken met Turkse Nederlanders
gebeurde, die door Nederlands en Turks politiek theater niet meer wisten waar ze het zoeken moeten. Maar
gelukkig is er hoop.
The Other Side of Hope 11111 FINLAND/
DUITSLAND, 2017 | REGIE AKI KAURISMÄKI | MET
SHERWAN HAJI, SAKARI KUOSMANEN, TOMMI KORPELA
| 98 MINUTEN | DISTRIBUTIE CINEMIEN | TE ZIEN VANAF
20 APRIL | ZIE
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“Zij uiten zich, wij geven antwoord. Als je naar Trumps
politieke campagne kijkt zie je dat veel mensen – met
name muzikanten en andere culturele figuren – hebben
gereageerd. Dat deden zij hoofdzakelijk via Twitter. Dat
werkt niet, want dat is dezelfde munitie die hij gebruikt
en hij weet dat beter aan te wenden dan zij. Zo is hij nou
eenmaal:140 tekens zijn genoeg om zijn gedachten te
uiten.”

Kort spektakel

Lucas Belvaux over Chez nous

BLAUWDRUK VOOR
SLUIKS FASCISME
Terwijl Nederland in de weer is met de
resultaten van de verkiezingen, richt de wereld
haar blik nu op Frankrijk, waar in april even
spannende verkiezingen worden gehouden. De
Belgische regisseur Lucas Belvaux wilde met
zijn politieke thriller Chez nous de
mechanismen van rechts-populisme in
Frankrijk blootleggen. ‘Ik wil met stemmers
praten in hoeverre deze film echt is en klopt.’
DOOR HUGO EMMERZAEL

Na de meerderheid voor de Brexit en de effectieve
minderheidssteun voor Amerikaans president Trump
won Geert Wilders in maart twintig zetels tijdens de
Tweede Kamerverkiezingen. Hoewel zijn partij niet
de grootste werd, zijn de resultaten zorgwekkend te
noemen. Zoals Rutger Bregman schrijft op De Correspondent: “De invloedrijkste politicus van de afgelopen
vijftien jaar heeft nooit in een kabinet gezeten.”
Na de verkiezingen in Nederland richt de wereld
nu haar blik op Frankrijk, waar een soortgelijk gevaar
loert in Marine Le Pens Front National. Zij doet in
april een gooi naar het presidentschap. De Belgische
regisseur Lucas Belvaux richtte zijn camera afgelopen
jaar op Frankrijk om de mechanismen van rechts-populisme bloot te leggen in zijn politieke thriller Chez
nous. “Tijdens de opnames van mijn vorige film Pas son
genre draaide ik in Noord-Frankrijk in de Nord-Pasde-Calais-regio, waar volgens peilingen vier op de tien
Fransen op Le Pen zou gaan stemmen. Dat baarde me
zorgen. Op locatie vroeg ik me af wie op straat op haar

zou stemmen en waarom. Ik kon er geen antwoord op
vinden. Daarom maakte ik deze film.”
In Chez nous wordt Pauline Duhez (Émilie Dequenne), een gerespecteerde verpleegster uit een dorp in
Noord-Frankrijk, door een fictieve rechts-populistische
partij gevraagd om zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ze aarzelt, maar wordt zodanig ingepalmd dat ze haar burgerleven steeds meer achter zich laat in ruil voor het politieke theater. Zonder dat
ze het door heeft wordt ze opgeslokt door mechanismen
die groter zijn dan haar. Ze blijkt vooral te dienen als
visitekaartje voor het sluikse fascisme van de extreemrechtse politica Agnès Dorgelle (Catherine Jacob).

140 tekens

Belvaux vertelt op de vooravond van de wereldpremière
van zijn film op het Filmfestival Rotterdam: “Dorgelle is
een echo van Marine Le Pen. Ik wilde nooit een karikatuur van haar en haar stemmers maken. Wat ik eigenlijk
wilde laten zien is hoe een politieke partij de angst
en het lijden van de bevolking toe-eigent en afpakt
voor eigen gewin. Ik wilde een film maken die kiezers
adresseert en laat zien hoe hun angsten en kwaadheid
gebruikt worden voor racisme, fascisme, antisemitisme
en andere vormen van antidemocratische autoriteit.”
Belvaux werkte voor zijn scenario samen met auteur Jérôme Leroy die zich voor zijn boek Le Bloc had
verdiept in de geschiedenis van de rechtse partij. Chez
nous bevindt zich nu zelf in de politieke arena. “Dat
was de bedoeling, in de arena komen, ons in het speelveld bevinden”, benadrukt Belvaux met enige ernst.

“Als je een film maakt, opereer je op een ander niveau.
Je betreedt een ander terrein. Het terrein van populisme is internet, de media, daar waar je kort spektakel
vindt. Ik denk juist dat je je de complexiteit moet onderkennen van de maatschappij, van de wereld en ook
van elk individu.”
Belvaux weet in Chez nous inderdaad op inzichtelijke wijze de grip van populisme op de bevolking te
verbeelden. Toch komt de relatieve mildheid van zijn
film wrang over. Gezien de ernst van het gespannen
politieke klimaat is het problematisch dat zijn kritiek té
verpakt is, alsof Belvaux zich wil schuilhouden achter
een zogenaamd eerlijke representatie van de rechtse
politici en diens stemmers.
Belvaux heeft een gekunsteld scenario geschreven
waarin romance, politiek en intrige zodanig door elkaar heen lopen dat de film aan zeggingskracht inboet.
Soms lijkt Belvaux zelfs zo te investeren in de persoonlijke levens van de rechtse politici in zijn film, dat het
lijkt alsof hij ze de politieke race wil zien winnen. Of hij
zijn film zelf kritisch genoeg vindt? Belvaux antwoordt
vooralsnog ontwijkend: “Ik wil met Chez nous discussies bevorderen en stemmers ontmoeten. Ik wil met
hen praten in hoeverre deze film echt is en klopt. Dat
is ook het doel van dit interview: ik wil mensen aansporen om te kijken en hier iets van te vinden, want dit
gaat over ons allemaal.”
Chez nous 11111

BELGIË, 2017 | REGIE LUCAS

BELVAUX | 117 MINUTEN | MET ÉMILIE DEQUENNE,
ANDRÉ DUSSOLLIER, GUILLAUME GOUIX | DISTRIBUTIE
CINÉART | TE ZIEN VANAF 20 APRIL 
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Passage - A Boat Movie RIVIEREN VOLGEND

DOOR ONEINDIG LAAGLAND
Passage - A Boat Movie voert je op drie
schermen mee op de weinige vrachtschepen
die nog vanaf Amsterdam naar Frankrijk varen.
Een hypnotiserende film met een geur van olie.

DOOR MARISKA GRAVELAND

Ze dragen namen als Mazzel, Cobra, Majo en Nano. Dit
zijn ‘spitsen’, een type binnenvaartschip dat vanwege
de bescheiden afmetingen als een van de weinige vaartuigen door de sluizen en kanalen in Frankrijk kan varen. In de mooie documentaire installatie Passage – A
Boat Movie laten we ons vanuit de stuurhut meevoeren
van het IJ naar Reims, Arles, de Camargue en Sète.
Vaak werd over de spits met zijn stompe voorsteven
gezegd: die wil geladen niet vooruit en leeg niet achteruit. Maar het trage tempo is juist een cadeau voor
de filmmakers. De kalme beelden zijn verstrooid over
drie aparte schermen, die vaak alle drie iets anders laten zien. Zo krijgen we alle tijd om rond te kijken, naar
het klotsende water, de bemoste kades, de onderkant
van bruggen. Naar ladders die nergens heen leiden, de
zwabbers en de bolders. Naar de tunnelwanden met ‘Je
suis Charlie’-graffiti. Naar spuiwater, cilinders, buizen,
tarwevelden en appels op een schaal. Naar het staal en
de roest, het storten en verbranden. Passage is een film
die ruikt naar olie.

‘Hoop dat je reis lang mag zijn’, zo citeren de filmmakers het gedicht Ithaca (1911) van de Griekse dichter
Konstantinos P. Kaváfis. De hypnotiserende reis gaat
langs teloorgegane haven- en industriegebieden die
inmiddels zijn ingehaald door de moderne tijd, zoals de
afgebladderde magasins generaux in Reims. In Frankrijk zijn veel kanalen en kades met laadplekken verwaarloosd, dichtgeslibd of helemaal gesloten omdat de
overheid niet of nauwelijks wil investeren in het onder-

houd. De economie en de maatschappij zijn niet meer
ingericht op dit soort kleinschalig transport waarbij
nog de tijd wordt genomen. Zo moeten twee mannen
met de hand de wild begroeide sluisdeuren opendraaien. De lichte nostalgie wordt in het dialoogloze Passage
nog versterkt door de projectie op een tunnelwand van
L’atalante (1934) van Jean Vigo, de beroemdste film
over de binnenvaart. De prettige soundtrack, met flarden motorgeluiden, blaast L’atalante nieuw leven in en
stuwt tegelijk de rustige beelden van de schepen voort.
De andere schepen waar we op aanmonsteren zijn de
Daevanos, Essex, Rogi en Vincita. Die laatstgenoemde
spits heeft als bouwjaar 1965, volgens de databank Binnenvaart is deze spits vanaf het begin in het bezit van
familie De Nijs in Terneuzen. Daar vaart dus een heel
leven. Hoop dat je reis lang mag zijn.

Passage - A Boat Movie 111231

NEDERLAND,

2016 | REGIE JASCHA DE WILDE, BEN HENDRIKS | 54
MINUTEN | DISTRIBUTIE AMSTELFILM | TE ZIEN VANAF
6 APRIL 
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Nieuwe films over WOII

VAN PROPAGANDA NAAR GETUIGENIS
Verschillende nieuwe films en documentaires
over WOII en de Holocaust stellen vragen bij
hoe we herinneren en welke rol de film(ge
schiedenis) daar zelf in speelt. Why We Fight
DOOR DANA LINSSEN
wordt Why We Film.

In de driedelige Netflix-documentairereeks Five Came
Back, over vijf filmmakers die zich tijdens de Tweede
Wereldoorlog van Hollywood naar Washington begaven
om films voor het Amerikaanse leger te gaan maken, is
duidelijk te zien hoeveel verschillende stadia zij doorliepen. Het bekendste zijn natuurlijk de Why We Fightfilms onder auspiciën van Frank Capra, onvervalste
propaganda om te legitimeren waarom de Verenigde
Staten zich in de oorlog begaven. Maar naarmate de
oorlog vorderde, veranderden de regisseurs (die aanvankelijk ook niet terugdeinsden voor het naspelen of
in scène zetten van oorlogsscènes indien ze die “gemist” hadden) van buikspreekpoppen in verslaggevers
en toeschouwers. “Wat is het verhaal dat je aan de wereld vertelt als je alle glitz en glamour van Hollywood
weglaat”, vat Paul Greengrass (niet alleen bekend van de
Bourne-films maar ook van politiek-historische films
als Bloody Sunday over de burgeroorlog in Noord-Ierland, en United 93 over 9/11) de missie samen van elke
filmmaker die zich met actualiteit en geschiedenis
bezighoudt. Why We Fight wordt Why We Film. Elke
film(maker) zou daar een antwoord op moeten kunnen
geven. Nadat John Ford en George Stevens door generaal Eisenhower waren aangewezen om D-Day te filmen, dronk Ford zich zowat in coma en werd hij eervol
van zijn taak ontslagen, terwijl Stevens optrok tot aan
de bevrijding van de concentratiekampen en zichzelf op
het laatst alleen nog maar als getuige zag.

Vrijdagavondvermaak

Ruim zeventig jaar na het einde van WOII stelt iedere
filmmaker die zich met de oorlog en de Holocaust bezighoudt die vraag: ben ik verslaggever, toeschouwer
of getuige? Roep ik herinneringen op, of leg ik ze vast?
Ook dit jaar is er in de aanloop naar de dodenherdenking van 4 mei bijna elke week een nieuwe film te zien
die zich tot die vragen verhoudt. De reden dat Five
Came Back zo interessant is, is omdat de docu-serie
niet alleen filmgeschiedenis vertelt, maar door het
opvoeren van hedendaagse pleitbezorgers van het vijftal, vragen rondom representatie en de inmiddels veel
inniger link tussen Hollywood en het Pentagon actueel
houdt. In hoeverre is ons onschuldige vrijdagavondvermaak niet ook de drager van een politieke boodschap?
De vijf hedendaagse filmmakers gaan net niet zover
dat ze die vraag ook op hun eigen werk toepassen, en
regisseur Laurent Bouzereau, vooral een ervaren making-of-regisseur, vraagt helaas ook niet door.
Ook de Britse speelfilm Our Finest kijkt aanvankelijk
op die licht-kritische manier naar de rol die de filmindustrie had in de oorlog. Regisseuse Lone Scherfig

DENIAL

focust daarbij op een ondergeschikt perspectief: dat
van vrouwen die dankzij de afwezige mannen een kans
kregen. In die zin is het net zoals bijvoorbeeld Hidden
Figures een noodzakelijke film: revisionistische geschiedschrijving, verborgen verhalen boven tafel halen,
vertellen is voor nu genoeg, het wegen komt later.
Our Finest is vooral een effectieve en innemende
romántische film, over de liefde tussen scenarioschrijfster Catrin Cole, ingehuurd omdat de propagandafilms
voor de thuisblijvers wel een “vrouwelijke touch” konden gebruiken, en haar baas. Vooral de eerste helft van
de film geeft aardige inkijkjes in de filmindustrie, de rol
van migranten en de vraag hoe verhalen over helden aan
het front de moraal van de achterblijvers hoog konden
houden. Daarna verandert de oorlog steeds meer in een
decor. Het doet je afvragen waarom makers dit soort
verhalen willen vertellen. Denken ze dat we door het
liefdesverhaal de oorlog beter begrijpen? Of had het net
zo goed een andere setting kunnen zijn? Vragen die onverminderd actueel zijn in het jaar waarin La vita è bella
zijn twintigste verjaardag viert.

Genrefilms

Waargebeurde verhalen liggen ook ten grondslag aan
Alone in Berlin (Hans Fallada’s boek over een echtpaar
dat ansichtkaarten met anti-Hitler-teksten verspreidt)
en Denial, over het proces dat Holocaust-ontkenner
David Irving aanspant tegen professor Holocaust-studies Deborah Lipstadt. Het ene een politiethriller, het
andere een rechtbankdrama. En met name dat laatste
genre levert een aantal scherpe en heldere dilemma’s op.
Lipstadts these wordt aan het begin van de film uiteen-

gezet: “Holocaustontkenning is een sleutel om de deur
naar iets anders te openen.” De film draait om de vraag
wat dat “andere” dan is? Waarom zou je iets willen
ontkennen waar bewijzen voor zijn, waar getuigen voor
zijn? Die vraag wordt extra wrang als blijkt dat het in
het proces juist daar níet om mag gaan, het gaat niet om
de waarheid van de geschiedenis, en daarom mogen de
overlevers niet zelf getuigen, ook omdat, aldus een van
Lipstadts advocaten, overlevers notoir slechte getuigen
zijn. Hier worden recht, rechtvaardigheid en rechtspraak tot het uiterste tegen elkaar uitgespeeld. Haar
andere advocaat zegt het nog wat cruer: “Het gaat niet
om herinneren, maar om forensics.” Waar Son of Saul
twee jaar geleden nog een vorm van getuigenis kon zijn,
vallen deze vier producties eerder op het terrein van de
forensics: verhalen ten dienste van de geschiedenis (en
soms de geschiedenis ten dienste van het verhaal). Maar
misschien moeten wij eerst herinneren om te kunnen
getuigen?
Alone in Berlin 111231 GROOT-BRITTANNIË,
2016 | REGIE VINCENT PÉREZ | MET EMMA THOMPSON,
BRENDAN GLEESON, DANIEL BRÜHL | 103 MINUTEN |
DISTRIBUTIE PARADISO | TE ZIEN VANAF 27 APRIL 

Denial 111231 VERENIGDE STATEN/GROOT-BRIT
TANNIË, 2016 | REGIE MICK JACKSON | MET RACHEL
WEISZ, TOM WILKINSON, TIMOTHY SPALL | 110 MINU
TEN | DISTRIBUTIE EONE | TE ZIEN VANAF 6 APRIL 

Five Came Back 111231 VERENIGDE STATEN,
2017 | REGIE LAURENT BOUZEREAU | 3 DELEN, 59/67/69
MINUTEN | TE ZIEN VANAF 31 MAART VIA NETFLIX 

Their Finest 111231 GROOT-BRITTANNIË, 2017 |
REGIE LONE SCHERFIG | MET GEMMA ARTERTON, SAM
CLAFLIN, BILL NIGHY | 117 MINUTEN | DISTRIBUTIE THE
SEARCHERS | TE ZIEN VANAF 13 APRIL 

DE FILMKRANT 

BEELD UIT ANNABELLE SERPENTINE DANCE

#397 APRIL 2017

Imagine Film Festival

MODE DRAAGT DE DOOD
AL IN ZICH
Het Imagine Film Festival staat in april in het
teken van Fantastic Fashion, met onder andere
fashion films van Park Chan-wook en Nicolas
Winding Refn. Wat maakt het horrorgenre
omgekeerd interessant voor modeontwerpers
en makers van fashion films?
DOOR JANNEKE VAN DER LINDEN
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Net als de fantastische film draait mode om de toekomst. Beiden experimenteren met beelden en ideeën
over hoe deze toekomst eruit gaat zien. Steeds meer
modeontwerpers maken dan ook korte ‘fashion films’
die vaak online te zien zijn. Film heeft als voordeel dat
het de kleding in beweging kan laten zien, maar de
fashion film is veel meer dan een bewegend ‘lookbook’
of commercial. De films hebben ook een artistieke
waarde en vormen een nieuw genre dat zich volop aan
het ontwikkelen is. Zelfs gerenommeerde speelfilmregisseurs hebben voor grote modemerken korte fashion
films gemaakt, zoals David Lynch voor Dior, Wes Anderson voor Prada, en onlangs Spike Jonge voor Kenzo.
Naast speelfilms met opvallende rollen voor kostuums, vertoont het Imagine Film Festival in samenwerking met het Fashion Film Festival in Berlijn daarom ook een selectie fashion films, van onder andere
Park Chan-wook en Nicolas Winding Refn. Die zijn in
het bijzonder interessant omdat kleding hier niet vooral dient voor het ondersteunen van een bepaalde rol
van een personage, zoals vaak het geval is in fantastische films. Mode is voor de fashion-filmmaker juist de
aanleiding voor het creëren van een compleet filmisch
universum, dat groter is dan het kledingobject alleen.
Opvallend aan de fashion-programmering van Imagine
is de combinatie met het horrorgenre. Vanzelfsprekend
spelen kostuums en special make-up een belangrijke
rol in de creatie van monsterlijke en bovennatuurlijke
wezens, maar wat maakt het horrorgenre omgekeerd
interessant voor modeontwerpers en de fashion film?

trekjes van verleidelijke en extravagant geklede vampiers terug te zien op de catwalks van onder andere Givenchy en Ann Demeulemeester, en was David Lynch’
onheilspellende sfeer een inspiratie voor merken als
Kenzo, Comme des Garçons, Prada en Louis Vuitton.
Hoewel horror misschien niet meteen doet denken aan de glamour en luxe van high fashion, hebben
beiden wel als doel hun publiek te overweldigen en
emotioneel aan te grijpen. Een van de fashion films uit
het programma van Imagine is de winnaar van de prijs
voor beste idee op het Fashion Film Festival in Berlijn in
2013. Possession (Ralf Schmerberg, 2012) is gemaakt in
opdracht voor luxemerk Moga e Mago, en speelt zich af
in de Berlijnse underground scene. Bij een kanaal spoelt
het dode lichaam van een bijna naakte vrouw aan. Ze
draagt enkel een jurk die bestaat uit een gouden ketting

The next thing

geweven tot een spinachtig net – een opzienbarend
kledingstuk dat vervolgens wordt afgenomen door
twee cocaïne snuivende jonge vrouwen. Al snel ontstaat er ruzie over wie de jurk aan mag doen, en loopt
de spanning zo hoog op dat een van de vrouwen de
ander wurgt met de ketting van de jurk, om deze vervolgens zelf aan te trekken. Als ze zich in het uitgaansleven waagt, wordt de draagster al snel verleid door een
andere vrouw die geïntrigeerd is door haar bijzondere
outfit, en gaat ook zij vervolgens over op moord om
deze te bemachtigen. De jurk roept zo’n groot verlangen op dat het ene na het andere slachtoffer valt. De
drijfveer achter mode als een miljardenindustrie is het
creëren van verlangen naar the next thing, en dus draagt
mode de dood al in zich. Zoals schrijver, ontwerper en
filmmaker Jean Cocteau zei: “La mode, c’est ce qui se
démode”, ofwel, mode is wat uit de mode gaat.

Alhoewel korte fashion films voor merken en designers
een vrij recent fenomeen zijn, is de aantrekkingskracht tussen mode en film niets nieuws. Een van de
allereerste films, Annabelle Serpentine Dance uit 1895,
benadrukte via een dansuitvoering de spectaculaire
kwaliteit van cinema om beelden in beweging te laten
zien. Hierin speelden de vloeiende bewegingen en de
steeds veranderende vormen van de jurk van danseres
Annabelle Moore een essentiële rol. Het succes van de
film was niet alleen te danken aan Moore’s optreden,
maar vooral ook aan de complexe figuren van haar jurk,
die de sensatie rondom film als medium van beweging
benadrukte. Dit effect werd versterkt door het handmatig tinten van de film, een ontwikkeling die parallel
liep met technologische innovatie in onder andere de
textielindustrie. De reden voor die tinting was niet alleen esthetisch of om het verhaal te ondersteunen, het
werd ook gedaan omdat het simpelweg nieuw en in de
mode was.
Film als visueel spektakel smeedde dus al direct een
band met fashion, en heeft door de jaren heen de steeds
veranderende mode- en tijdsbeelden gereflecteerd.
Omgekeerd zijn modeontwerpers op allerlei manieren
geïnspireerd door film. Zelfs het horrorgenre heeft een
aantrekkingskracht op modeontwerpers. Zo zijn de
hoekige esthetiek en donkere silhouetten uit de Duitse
expressionistische films van invloed geweest op de collecties van Karl Lagerfeld en Alexander McQueen, zijn

FALL WINTER SPRING

Onbereikbare perfectie

Een andere fashion film, Fall Winter Spring (Astrid Salomon, 2015), is een samenwerking met modeontwerpster Malaika Raiss en Interview Magazine, en roept de
beleveniswereld op van een model tijdens een casting.
Nadat ze half is weggedroomd tijdens het lange wachten in een kamer gevuld met de vervormde stemmen
van roddelende meisjes, stapt ze de obscure auditieruimte binnen. Haar lichaam wordt bij binnenkomst
door een laser gescand, waarna bejaarde hoofden in
glazen potten met sterk water haar vertellen dat ze

moet afvallen. De film belicht daarmee de donkere kant
van de mode-industrie, zoals het promoten van onbereikbare en vaak gefotoshopte perfectie, een ongezonde
obsessie met eeuwige jeugd, eetstoornissen en racisme,
want veel catwalks en magazines worden nog steeds
gedomineerd door witte modellen. De sciencefictionachtige horrorsetting van Fall Winter Spring benadrukt
de absurditeit van de mode-industrie, en levert er zo
kritiek op. Er spreekt echter ook zo’n grote fascinatie
uit voor de modewereld, en alles wat deze aantrekkelijk
en intrigerend maakt, dat de kritiek uiteindelijk volledig wordt ingesloten.
Horror en mode komen ook samen in The Neon Demon (Nicolas Winding Refn, 2016), Personal Shopper
(Olivier Assayas, 2016) en Nocturnal Animals (2016)
van modeontwerper en filmmaker Tom Ford. Niet zo
gek misschien, nu veel mensen zich steeds bewuster
worden van het uitputtende bedrijfsmodel dat veel
(fast) fashion-ketens hanteren, maar waar men toch
nauwelijks omheen kan. De massaproductie van kleding creëert een horrorscenario voor het klimaat en de
levens van miljoenen arbeiders in ontwikkelingslanden. De documentaire The True Cost (Andrew Morgan,
2015) gaat verder in op de gevolgen van een van ’s werelds grootste en meest winstmakende industrieën, en
het verhaal achter de glamour van fashion. Dit soort
kritische visies op de mode-industrie maken de consument bewust, en zullen misschien enkelen motiveren
om duurzamer met kleding om te gaan. Al snel ontstaat
daardoor een niche-cultuur van eco-fashion die buiten
het populaire kader valt, en die niet iedereen zal aanspreken. Structurele hervorming moet dus vanuit de
mode-industrie zelf komen, en vereist een verandering
in hoe we over mode denken, en bovenal wat als modieus wordt gezien.
Het is juist door de enorme aantrekkingskracht van
film als medium en een fashionable esthetiek dat het
perspectief op mode kritischer kan worden, en van
binnenuit hervormd. Films van high fashion designers,
zoals die van Malaika Raiss, verschuiven geleidelijk
de status quo van wat ‘fashionable’ is. Trends voor de
massa worden altijd aangestuurd door wat er gebeurt
bij de grote modehuizen, en de populariteit van de opkomende fashion film die zich online verspreidt zou wel
eens een verandering teweeg kunnen brengen in hoe
we over mode denken, en belangrijker, hoe we kleding
consumeren. Horror in fashion film is er dus niet alleen
voor de sensatie, maar kan ook een kritische rol spelen
zonder de liefde voor mode uit het oog te verliezen.
HET

Imagine Film Festival VINDT PLAATS VAN

12 TOT 22 APRIL IN EYE FILMMUSEUM, AMSTERDAM |
OP 17 APRIL IS HET SYMPOSIUM ‘HET KOSTUUM VAN DE
TOEKOMST’, WAARIN WORDT ONDERZOCHT WELKE ROL
NIEUWE TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN SPELEN
BIJ HET ONTWERPEN EN MAKEN VAN KOSTUUMS.
TE GAST ZIJN DE NEDERLANDSE ONTWERPSTER ELLEN
LENS (BRIMSTONE), DE ITALIAANS-AMERIKAANSE
COSTUME CONCEPT ARTIST LUCA NEMOLATO (THE
HUNGER GAMES) EN VOORMALIG MODEJOURNALISTE
PAULINE TERREEHORST | ZIE

imaginefilmfestival.nl
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Get Out

Het leven van zwarten in de Verenigde Staten is, objectief gezien, vaak een horror. Dus zou het verrassend
kunnen lijken dat Get Out van Jordan Peele waarschijnlijk de eerste horrorfilm is van een zwarte filmauteur
die gefinancierd is door een grote Hollywoodstudio. De
satirische film, die na zijn premièreweekend op nummer 1 in de box office-top tien belandde, bespeelt slim
de angsten rondom interraciale relaties die nog immer
een rol spelen in een nog steeds door raciale stratificatie gekenmerkt land als de Verenigde Staten.
De plotse schrikmomenten, de galgenhumor en de
arglistige intelligentie van de film leunen sterk op de
sensibiliteit en de alles doordringende paranoia die in
de harten schuilt van zwarte mensen die zich in een
witte omgeving moeten bewegen. Get Out is een prestatie van jewelste, een film die het verdient om naast
Barry Jenkins Moonlight te worden gezien als een enorme stap voorwaarts voor de zwarte cinema. Get Out

Get Out is waarschijnlijk de eerste auteurshorrorfilm van
een zwarte regisseur die door een Hollywoodstudio werd
gefinancierd. Hij opent op 12 april het Imagine Film
Festival. Schrijver en filmmaker Brandon Harris sprak
regisseur Jordan Peele en bespreekt de film tot in detail,
DOOR BRANDON HARRIS
inclusief spoilers.

voelt alsof de film vijf minuten geleden nog onmogelijk
zou zijn geweest.

Verschillende burgerrechten

Peele is jaren bezig geweest zijn film gefinancierd te
krijgen. Hij kreeg het idee tijdens de campagne voor
de Democratische presidentiële voorverkiezingen van
2008, toen het leek alsof raciale vooruitgang en feminisme op gespannen voet kwamen te staan. “Het was
bijna alsof het erom ging wie het meest geleden had”,
grapte Peele na de première van zijn film in Brooklyn
tegen verslaggever Logan Hill, die hem vroeg of hij kon
toelichten hoe de Clinton-Obamawedloop hem had geïnspireerd. “Het was een hele gekke tijd, maar het heeft
me wel aan het denken gezet. Ja, we hebben verschillende burgerrechten, welke zijn meer waard?”
De tussenliggende jaren, waarin de opkomst van een
gekleurde president de – overigens al weer snel vermor-

zelde – hoop gaf dat kleur niet langer zo’n beproeving
in het Amerikaanse leven zou hoeven zijn, hebben veel
van de onderliggende onlusten en spanningen in Peele’s
film bevestigd. Amerika mag dan, zelfs nog zo recent
als in 2008, hebben geclaimd als land ‘klaar te zijn’ met
‘ras’, maar tegen de tijd dat het 2016 was bleek dat ‘ras’
bepaald nog niet klaar was met ons. “We hadden dit
toch achter ons gelaten, jongens, wat is er gebeurd?”
zei Peele schertsend tegen het publiek, terwijl zijn grap
doodserieus was: “Ras heeft ons weer ingehaald.”

Goede bedoelingen

Get Out bekritiseert het geniepige racisme dat onder
het vernis van witte vooruitstrevende goede bedoelingen schuil kan gaan, door het verhaal te vertellen van
de jonge zwarte fotograaf Chris (Daniel Kaluuya), die
enigszins nerveus op bezoek gaat bij de familie van zijn
witte vriendin Rose (Allison Williams), in een keuri-
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zeer aanwezig spookbeeld in de film.
De volgende keer dat we Stanfields personage zien
is hij te gast bij de familie van Chris’ vriendin en gekleed in een smoking en een tweed gleufhoed, terwijl
hij op een heel andere manier en toon praat dan aan
het begin van de film. Plotseling is hij getrouwd met
een witte vrouw, die misschien wel dertig jaar ouder is
dan hij. De vreemdheid van de situatie ontgaat Chris
niet. Hij probeert contact te zoeken met de enige andere zwarte man in het gezelschap, op een manier die
je van mannen van hun leeftijd en cultuur kunt verwachten: hij wil z’n ‘bro’ worden. Tot zijn verwarring
en ontzetting ontdekt hij dat de zwarte solidariteit, alle
culturele codes waarvan hij erop rekent dat de man ze
kent, uit hem zijn geslagen.

Zwarte solidariteit

Later vertelt Chris aan de zwarte huishoudster – terwijl
hij bang is dat ze zijn mobiel heeft uitgezet uit onvrede
over het feit dat hij met Rose uitgaat (“It’s a thing”, zegt
hij tegen zijn ogenschijnlijk niet-begrijpende vriendin) – dat hij nerveus wordt als hij zich tussen alleen
maar witte mensen bevindt. Bij deze bede om zwarte
solidariteit betrekt haar gezicht. “Nee”, zegt ze op een
vreemde, teruggetrokken manier, terwijl ze met haar
diepe stemgeluid een bloedstollende, hemeltergende
lach uitstoot, van het soort dat meestal is voorbehouden aan de meest wankele personages uit de films van
Miike Takashi. Op dat vreselijk ongemakkelijke moment wordt het trauma van zwart Amerika in hoofdletters geschreven. Tot dan toe, behalve misschien met
uitzondering van Charles Burnetts To Sleep with Anger
(1990) of Bill Gunns Ganja and Hess (1973) hebben we
dit soort geraffineerdheid niet eerder in zwarte horrorfilms gezien.

Monsters

ge Amerikaanse buitenwijk. Haar ouders – een arts
(Bradley Whitford) die hem toevertrouwt dat hij ‘een
derde keer voor Obama gestemd zou hebben als dat had
gekund’; – en een hypnotiseur (Catherine Keener) zijn
poeslief, maar er is something rotten in the state of Denmark. Kort nadat de broer van Rose, een vechtsportfan,
is gearriveerd, legt de film z’n angstaanjagende premisse bloot. In de openingsbeelden hebben we dan al
gezien hoe een zwarte man (Lakeith Stanfield) ergens
in een buitenwijk door een gemaskerde overvaller bijna
wordt gewurgd en in een auto wordt gesleurd – en dan
blijkt dat de familie van Rose stelselmatig zwarten kidnapt en hersenspoelt tot ze zich onderworpen hebben,
ogenschijnlijk voor hun eigen bestwil.
“Waar het natuurlijk echt om draait is slavernij”,
merkte Peel op tijdens de Q&A. “Niet om jullie een
rotgevoel te geven, jongens. Maar het is duistere shit.”
En inderdaad, seks, slavernij, en de angst ervoor, is een

Get Out staat ons toe om op z’n minst hoop te houden
dat Rosie aan de kant van Chris staat. Dat ze misschien,
als deze monsters zijn ontmaskerd, aan zijn kant zal
staan, of het tegenover haar raciaal verwarde familie
voor hem op zal nemen. Of net zoals Beau Bridges in
Hal Ashby’s beroemde scène in The Landlord uit 1970
(de meest radicale film over gemende relaties die er
in de jaren zeventig in Amerika is gemaakt) zegt dat
N.A.A.C.P (de National Association for the Advancement of Colored People) ook kan staan voor: “Niggers
Ain’t Always Colored People.”
De chemie tussen Chris en Rose is evident; je krijgt
vanaf het begin af aan hun gedeelde gevoel voor humor
mee, en gaat mee in de manier waarop zij de raciale
kloof proberen te overbruggen die hen gescheiden
houdt. Zij neemt het voor hem op als een agent zonder
reden om zijn identiteitsbewijs vraagt tijdens een verkeerscontrole, en is de eerste om zijn angsten weg te
nemen te midden van al die voorstedelijke witheid van
de wereld van haar ouders. We snappen dat zij begrijpt
wat die wereld waarschijnlijk voor hem vertegenwoordigt. Maar als puntje bij paaltje komt, als de strop
aangetrokken wordt, onthult Rose waar haar werkelijke
loyaliteit ligt.

Raciaal pessimisme

“Ik had nooit gedacht dat deze film gemaakt zou worden”, vertelde Peele tijdens een telefoongesprek een
paar dagen na de première in Brooklyn. “Ik dacht niet
dat het mogelijk was.” Opgenomen in Alabama vanwege de belastingmaatregelen, maar gesitueerd in een
non-descripte Amerikaans kustplaats is Get Out een van
die films die het diepe raciale pessimisme van onze tijd
laat proeven, een explosieve correctie op films uit het
Obama-tijdperk als Jonathan Demme’s Rachel Getting
Married (2008), die een interraciaal huwelijk tussen een
zwarte man en een witte vrouw in de idyllische buitenwijk in Connecticut waar haar ouders vandaan komen,
afschilderde als een triomf van post-raciaal, vooruitstrevend Amerika.
Get Out is ook een reflectie op een specifiek Amerikaans subgenre, de zogeheten sociale thriller, een onderwerp waar Peele met grote precisie over praat. “Het
mooie is dat de meeste horrorfilms en thrillers op een
of andere manier over de maatschappij gaan, maar dat
in de sociale thriller altijd de maatschappij de slechterik is”, zei hij. “Of het nu op een allegorische manier is,
zoals in Night of the Living Dead (1968), of metaforisch
zoals in Rosemary’s Baby (1968). Candyman (1992)
onderzoekt de angst voor het getto, namelijk Cabrini-Green in Chicago. Misery (1990) gaat over fandom
en de manier waarop we mensen verheerlijken en aanbidden.” Deze vier films maakten niet toevallig deel uit
van een programma over de sociale thriller dat Peele in
maart programmeerde in de BAM Cinématek in New
York, samen met meer afwijkende films als Wes Cravens horrorfilm The People under the Stairs (1991), de
meest opvallende Amerikaanse stadsvernieuwings-allegorie uit de jaren negentig; en Stanley Kramers klassieke interraciale drama Guess Who’s Coming to Dinner
(1967), de film die door Get Out waarschijnlijk het
meest actief wordt weerspiegeld en ondermijnd.
“Ik heb de film geschreven voordat ik mijn vrouw
ontmoette, maar er was een tijd dat ik, als ik voor de
eerste keer de ouders van een vriendinnetje zou ontmoeten, zenuwachtig was dat ze hun niet had verteld
dat ik zwart was”, vertrouwde Peele me toe toen hij
over zijn persoonlijke ervaringen met het daten van
witte vrouwen sprak, een thema dat nu eindelijk zijn
cinematische apotheose heeft gevonden. “Die angst is
heel reëel, en ik heb het in onze tijd nog niet in dit genre
vertolkt zien worden.” En nu heeft hij het gedaan.

Brandon Harris
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Marco De Stefanis over Waiting for Giraffes

‘ZELFS HET BROODJE
HUMUS IS POLITIEK’

PORTRET GEERT SNOEIJER
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De vergeefse zoektocht naar een nieuwe giraf voor een Pales
tijnse dierentuin is in Marco De Stefanis’ Waiting for Giraffes een
subtiele metafoor voor het hedendaagse Palestina. ‘Ik wilde iets
zeggen over het conflict zonder het te hebben over het conflict.’
DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA

Hoe komt een van oorsprong Italiaanse, in Nederland
wonende regisseur terecht in een Palestijnse dierentuin? Via Congo, uiteraard. In 2010 werkte Marco De
Stefanis aan een reeks korte items voor een ngo in Congo. Tussen het filmen door las hij The Zoo on the Road
to Nablus van journaliste Amelia Thomson, over de
dierentuin in het Palestijnse stadje Qalqilya. Tijdens de
intifada overleed de giraf aan de door de beschietingen
veroorzaakte stress. Sindsdien probeert de dierentuin
onder leiding van de charismatische dierenarts Dr.
Sami een nieuwe giraf te bemachtigen.
“Het verhaal intrigeerde me”, vertelt De Stefanis.
“Vooral Dr. Sami, die ook mijn hoofpersoon werd. Hoeveel deuren er ook in zijn gezicht worden dichtgegooid,
hij blijft altijd dromen. Elke keer als er iets misgaat, is
zijn eerste reactie: ‘We moeten een plan B bedenken’. Ik
was nooit eerder in Palestina geweest en ik had er geen
contacten, maar toen ik het boek uit had, besloot ik om
er direct heen te gaan. Toen ik op het vliegtuig stapte,
had ik nog geen idee wat me te wachten stond.”

Ommuurd

Eenmaal in Qalqilya aangekomen, zag De Stefanis al
snel dat de zoo een perfecte metafoor voor hedendaags
Palestina bood. “Het is een dierentuin ín een dieren-

tuin: Qalqilya is een ommuurde stad, met maar één
checkpoint waar je de stad uit kunt komen. Dus de stad
heeft geen ruimte meer. De dierentuin is een metafoor
waarmee ik iets kon zeggen over het conflict zonder het
te hebben over het conflict.”
Want een film maken die expliciet over het Israëlisch-Palestijnse conflict draait, dat zag De Stefanis
niet zitten. “In de media zie je Palestijnen óf als terrorist, óf als slachtoffer. Ik wilde laten zien dat mensen
er in die abnormale situatie ook een gewoon leven
hebben: Dr. Sami runt zijn zoo en heeft een dochter die
haar huiswerk niet wil doen. Dat gaf wel moeilijkheden:
het was soms lastig om bijvoorbeeld aan het Filmfonds
uit te leggen hoe de politieke situatie een plek in deze
film zou krijgen. Maar in Palestina is álles politiek; als
ik een broodje eet, is dat politiek. Want humus is politiek: er wordt over gevochten of het Israëlisch of Palestijns is. Voor mij is dat begrijpelijk, want in Italië is het
hetzelfde, maar hier is dat anders.”
De strijd van de dierentuin om lid te worden van
EAZA, de Europese vereniging van dierentuinen, verbindt De Stefanis impliciet aan de Palestijnse strijd
om erkenning. “Maar ik wil dat niet direct in de film
zeggen, het werkt metaforisch. Net als de giraf die Dr.
Sami zo graag voor zijn dierentuin wil bemachtigen.

Mensen vroegen me wel eens hoe ik het zou oplossen
als ze nooit een giraf konden krijgen. Maar het gaat niet
om die giraf – het is een metafoor voor het vredesproces: steeds als je denkt dat het dichtbij is, gaat het toch
weer mis.”

Lievelingsdier

Sinds zijn eerste bezoek in 2010 keerde De Stefanis regelmatig terug naar Qalqilya, en langzaam maar zeker
won hij het vertrouwen van Dr. Sami en diens collega’s.
“Qalqilya is een conservatieve stad. In het begin mocht
ik het huis van Dr. Sami pertinent niet in, omdat ik
zijn vrouw en dochter niet mocht filmen. Maar in 2012
nam ik mijn zoontje van negen mee daarheen. Op zijn
basisschool hadden ze daar grote problemen mee, maar
ik voel me in Qalqilya veiliger dan in Rome of Napels.
Als enige westerse kind in de stad was hij een attractie
en hij was dolgelukkig als middelpunt van de aandacht.
De volgende keer dat ik er kwam, mocht ik De Sami’s
dochter filmen: er was een connectie ontstaan.”
Die connecties zijn duidelijk voelbaar in de film, van
Dr. Sami tot de gewone man op straat die De Stefanis
bevraagt over hun lievelingsdieren. “Hopelijk is het me
gelukt om een film te maken die niet met een Europese
blik naar de Palestijnen kijkt, maar vanuit hun eigen
perspectief. Men was vaak stomverbaasd toen ik de
straat op ging voor interviews, dat ik ze vroeg naar hun
lievelingsdier. Niet over de muur, niet over het conflict.
De reacties daarop waren ongelofelijk: eerst verbazing,
maar daarna zag je dat ze echt gingen nadenken. Niet
vertellen wat ze geleerd hebben te vertellen, maar echt
nadenken over wat zij zelf denken en willen.”
5

Niet de zee
maar het
aquarium
De documentaire Waiting for Giraffes
gaat over een dierentuin op de Westelijke
Jordaanoever, maar is vooral een intelligente, subtiele allegorie op de levenssituatie van Palestijnen in dit door Israël
bezette gebied.
Het lijkt simpel: een dierentuin neemt een
giraf over van een andere dierentuin die te
veel van deze dieren heeft. Maar in de door
Israël bezette gebieden is niets simpel. Dat
merkt ook Sami, de dierenarts van de dierentuin in Qalqilya, een Palestijns stadje op
de Westelijke Jordaanoever. De man probeert
sinds de dood van de twee giraffen – gesneuveld aan stress door gevechten rond de dierentuin tijdens de tweede intifada – aan een
nieuwe giraf te komen. Voor Artis zou dat
geen probleem zijn, maar voor een dierentuin in bezet Palestijns gebied wel. Om een

giraf van een dierentuin te kunnen overnemen, is het lidmaatschap van de internationale dierentuinorganisatie vereist. Een
voorwaarde daarvoor zijn minimumstandaarden van dierenwelzijn en veiligheid.
Daaraan voldoet de dierentuin in Qalqilya
niet en dus wil Sami de dierentuin moderniseren en uitbreiden. Daarbij stuit hij op de
bureaucratische politieke werkelijkheid in de

bezette Westelijke Jordaanoever. De dierentuin ligt in de zogenoemde C-zone, wat
betekent dat voor iedere verandering toestemming nodig is van de Israëlische autoriteiten en het Palestijnse bestuur, dat in een
strijd verwikkeld is met Hamas. Een bezoekje van Sami en een paar dierenverzorgers aan de dierentuin in Jeruzalem laat zien
hoe de verhoudingen liggen: nauwelijks mo-

gelijkheden bij de één, een moderne dierentuin bij de ander.
Waiting for Giraffes is een intelligente en
gelaagde allegorie op het leven van de Palestijnen in de bezette gebieden. Net als de dierentuindieren zijn zij niet vrij. Ook zij zitten
opgesloten achter tralies, in Qalqilya letterlijk, omdat de Israëlische scheidingsmuur
rond het stadje loopt. Hoe pijnlijk: de dierentuin wil een zeeaquarium bouwen, zodat
kinderen in Qalqilya, dat dertig kilometer
van de Israëlische kust ligt maar waar Palestijnen niet zomaar naar toe kunnen, toch iets
van het leven in zee kunnen zien. “Stompzinnige mensen vernietigen dromen”, zegt
iemand in de film, die deze wanhoopskreet
met subtiele observaties onderstreept. Achter het wachten op een giraf ligt het grote
wachten van de Palestijnen op een bestaan in
vrijheid. Dat Sami toch iets bereikt voor zijn
dierentuin, neemt het deprimerende gevoel
niet weg dat Waiting for Giraffes ook Waiting
for Godot had kunnen heten.
JOS VAN DER BURG

Waiting for Giraffes
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Interview Lauge Nielsen, scheidend Pathé-directeur

‘MENSEN KOMEN
VOOR DE INHOUD’

Hij was 21 jaar lang het rustpunt van een branche in beweging: managing
director van Pathé Nederland, Lauge Nielsen. Nu zijn afscheid bij de
marktleider nabij is kan hij tevreden terugijken. Maar waar liggen de
grenzen van de expansie nu de concurrentie bepaald niet stil zit?
DOOR MARK VAN DEN TEMPEL
En waarom is bij Pathé rij 1 toch achterin? 
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“Zeg maar Lauge hoor.” Iedereen noemt de scheidend
Pathé-directeur bij diens voornaam, maar als je hem
ontmoet, ligt tutoyeren niet meteen voor de hand.
Beschaafd en innemend is Lauge Nielsen, een gentleman in een bedrijfstak waar traditiegetrouw ook veel
cowboys actief waren. Maar de bioscoopbranche is
flink veranderd, wat gelijk de belangrijkste reden is
waarom Nielsen zo lang aanbleef bij marktleider Pathé.
“Ik dacht eerst nog: vijf, zes jaar, dan is het tijd om iets
anders te doen. Maar er is al die tijd zoveel gebeurd!
Vernieuwing, verandering, het is nooit saai geweest.”
Stemmen mag hij niet, als Deen in Nederland, maar
hij kent van alle partijen de standpunten. Na 38 jaar is
Lauge Nielsen misschien wel meer Hollander dan Deen.
Zijn eerste filmactiviteiten hier waren in dienst van het
internationale videolabel Vestron. Het was precies het
moment dat de grootste bioscoopeigenaar van de Randstad, MGM Cinemas, financieel in de problemen kwam.
Nielsen: “In die tijd had ik nauw contact met filmstudio’s Warner Bros. en Morgan Creek die hier bioscopen
wilden bouwen. Ze hadden iemand nodig om die voor
hen te beheren. Uiteindelijk heeft Pathé alles overgenomen en heb ik hier vervolgens twintig jaar gezeten.”

Expansiedrift

Het Nederlandse bioscopenpark verkeerde midden
jaren negentig in deplorabele staat: uitgewoonde zalen, ondermaatse bezoekcijfers. Het was onder Lauge
Nielsen dat Pathé een grote expansiedrift ontwikkelde.
“Eerlijk is eerlijk, MGM had ook al nieuwbouwplannen,
zoals het Schouwburgplein. Over Arena werd gediscussieerd, maar er was te weinig geld bij MGM om het te
kunnen doen. En Pathé had een goede naam en een solide backing. Toen was het: bouwen, bouwen, bouwen.”
Rotterdam kreeg in 1996 met Schouwburgplein een
multiplex dat ook van groot belang werd voor het International Film Festival Rotterdam. Later kwam daar De
Kuip bij, met 1,6 miljoen bezoekers nog steeds de grootste publiekstrekker van het concern. Amsterdam kreeg
ook twee nieuwe multiplexen en monument City aan
het Leidseplein werd grondig verbouwd. Bioscopen in
Helmond, Tilburg en Maastricht versterkten de positie
van het bedrijf buiten de Randstad, en met IMAX-zalen
in zes theaters ging Pathé mee met de ontwikkeling van
een groter scherm en hogere filmresolutie.
Nielsen wilde rust brengen in een concern dat jaren
van onzekerheid had gekend. “Al op mijn eerste dag had
ik een gesprek met de ondernemingsraad. Die hadden
net afscheid genomen van directeur Wim van Wouw. ’s
Ochtends hoorde ze dat hij weg zou gaan, en een paar
uur later zat ik er al! Daar kwamen natuurlijk gevoelens
bij los en dat maakte mijn start niet makkelijker. Maar
iedereen heeft mij positief ontvangen.” Nielsen startte
in 1997 een reorganisatie die uniformiteit bracht in de
bedrijfsvoering van de theaters.

Open kaart

Lauge Nielsen is altijd van het harmoniemodel geweest. Wat heeft hem dat in die twintig jaar opgeleverd? “Ik vind veel. Ik heb met iedereen goede relaties,
maar je moet ook eerlijk zijn. Distributeurs moeten er
zeker van zijn dat zij de juiste afrekening krijgen. En
dus kunnen ze via de Maccsbox (het online overzicht
van bioscooprecettes, MvdT) meekijken. Je kunt daar
alles zien, want we willen met open kaarten spelen.

Maar dan verwachten we dat zij dat ook doen. Ik denk
ook dat andere partijen als Kinepolis en Vue dezelfde
belangen hebben. Zij willen ook dat alles goed loopt.”
Wel vindt hij het jammer dat door de eisen van de mededingingsautoriteit landelijk overleg nu tot een minimum is teruggebracht.
De komst van de twee grote buitenlandse bioscoopconcerns naar Nederland heeft natuurlijk de markt in
beweging gebracht. Het Britse Vue kocht in 2015 JT, het
Belgische Kinepolis nam Wolff (2014) en Utopolis (2015)
over. Sindsdien speuren de grote drie de markt af naar
plekken waar bijgebouwd kan worden. Nielsen denkt
dat de bovengrens nog niet bereikt is. “Het grootste
probleem in Nederland is: je hebt nog steeds 45 procent
van het bioscoopbezoek op plekken waar geen moderne
bioscopen zijn. Als je dat publiek zou kunnen bereiken
zou je een markt van veertig miljoen bezoekers per jaar
kunnen hebben. Dat bereik je alleen met vernieuwing.”
Leeuwarden is zo’n plek. Pathé wil graag grootschalige nieuwbouw om de regio te kunnen bedienen, maar
de huidige exploitant van Tivoli en Cinema denkt dat
dit zijn business om zeep zal helpen. Is die angst niet
gegrond? “Ik begrijp hun zorgen, maar de gemeente
heeft ons benaderd omdat ze met de lokale onderneming geen stappen konden zetten. En met het oog op
cultuurhoofdstad 2018 moet je een stuk vernieuwing
hebben. Het huidige aantal bezoekers is kleinschalig,
en dat is geen verwijt aan hoe zij opereren. Maar een
nieuwe bioscoop geeft een heel andere uitstraling. Het
betekent dat mensen die nu helemaal niet gaan, toch
even willen zien wat het is. Die mensen moet je wakker
maken.”

meer centraal zet. Zakelijke kleuren hebben plaats gemaakt voor een zacht palet. Het aanbod concessions
wordt steeds breder en event-voorstellingen als opera en
ballet hebben hun eigen foyers gekregen. “Je moet sfeer
creëren. Als je een kwartier moet wachten op je vriend
of vriendin dan moet dat op een leuke plek gebeuren.”
Pathé gaat ook mee in de trend van laserprojectie
en Atmos-geluid maar het is voor Lauge Nielsen niet
zaligmakend. “Techniek is belangrijk, natuurlijk. Maar
het maakt uiteindelijk niet zoveel uit. Stereo was fantastisch, surround was beter en Dolby Atmos is nog
beter, maar je begint op een punt te komen waarop de
verschillen langzamerhand heel klein zijn. Net als de
discussie over high frame rate: 120 beelden per seconde, nog scherper! Ja, maar beleef je de film ook anders?
Als je meeleeft met de personages dan maakt het minder uit of het superscherp is. Het is dan het verhaal dat
telt. De mensen komen voor de inhoud en die moet je
op een goede manier leveren.”

Merkwaardig

We hebben het over de onverwachte successen als
Amélie, Intouchables en recent Perfetti Sconosciuti en
de Recep Ivedik-films die aantonen dat hits niet automatisch uit Hollywood komen en lang niet altijd te
voorspellen zijn. “Je moet soms geluk hebben, maar in
onze branche gaat het er ook om dat je flexibel bent.
We zijn blij dat we de afspraken met de distributeurs nu
hebben nageleefd en daarom bij de meeste niet meer de
Virtual Print Fee vragen [een extra bijdrage van distributeurs aan vertoners, MvdT]. Je krijgt een film van een
distributeur maar tegelijk krijg je allerlei eisen. Dan zit
je vast aan een blok voorstellingen, inflexibel. Fouten
Topman
moet je die juist snel kunnen corrigeren.”
Nielsen heeft een punt. In Zwolle heeft Pathé een
Daar komt ook die ogenschijnlijk merkwaardige
schitterende nieuwe bioscoop neergezet, ter vervanzaalindeling vandaan: rij 1 is bij Pathé niet vooraan
ging van het te krappe De Kroon. Binnen een maand
maar achteraan. “Dat deden we omdat we soms op het
had de nieuwbouw 100.000 bezoekers getrokken. De
laatste moment van zaal moesten wisselen wanneer
snelle oplevering van Zwolle komt mede op het conto
een film populairder bleek dan verwacht. Dan wil je
van Gerben Kuipers, de directeur van CineMec die in
hem meteen in een grotere zaal draaien, maar je hebt
2014 zijn bedrijf aan Pathé verkocht. Kuipers trad twee
al kaarten verkocht. En die verkoop je vooral op de
jaar later toe tot de directie en bracht een hoop nieuwe
achterste, betere rijen. Dus met rij 1 achterin kun je
ideeën mee. “Gerben had de bouwplannen van CineMec de mensen dezelfde goede plaats geven in een grotere
Utrecht met zijn architecten in een computermodel
zaal.” Hij moet grinniken om de inventiviteit.
gezet. Daar waren wij wel van onder de indruk. Het betekent dat je een bouwtijd van twee jaar terugbrengt tot Je krijgt de indruk dat Lauge Nielsen nog best had wiléén omdat iedereen altijd de laatste tekeningen heeft.”
len aanblijven, zo leuk vindt hij zijn werk. Verdwijnen
In Arnhem, Maastricht en Zwolle kon Pathé de
doet hij ook niet. “Ik stop als directeur van Pathé maar
nieuwe werkwijze met succes toepassen. Waarom is
ik blijf in de holding als adviseur. Niet achter de scherKuipers dan niet gelijk tot nieuwe topman gebombarmen, maar op afstand ben ik beschikbaar. Ik zal niet
deerd? “Wij geven Gerben uitdagingen door te zeggen:
over de schouder van Dertje [Meijer, voormalig CEO
new business, zoek het maar uit. Maar manager spelen
van het Amsterdams Havenbedrijf, MvdT] kijken. Je
zit niet zo in hem. Gerben is een ouderwetse bioscoopmoet geen twee kapiteins op een schip hebben. Maar ik
man, nog uit de tijd van inleidingen voor films. We
doe het al zo lang, dan blijf je geïnteresseerd.”
moeten hem echt over de streep trekken om te begrijHet lijkt ook nuttig om Nielsen in de buurt te houpen dat je toch ook popcorn moet verkopen!”
den, met al zijn parate kennis. Zoals deze: “Rotterdam
is altijd heel vroeg wakker, we starten om negen uur al
Dolby
in De Kuip. Maar Den Haag is voor twaalven niet naar
De grote drie zijn nadrukkelijk op zoek naar hun eigen
de film te slaan. Je moet per plek weten wat je moet
businessmodel. Vue zet sterk in op techniek, met onder
doen. Maar dat maakt het werk zo leuk.” En in tegenmeer de introductie van de hoogwaardige Dolby Visistelling tot veel doemscenario”s gelooft Lauge Nielsen
on-zalen. Kinepolis heeft in Utrecht een slimme crossniet dat Netflix de branche zal opblazen. “Onzin, de
over met het congrescentrum Jaarbeurs ontwikkeld. En
beleving in de bioscoop is toch anders. Het is alleen een
Pathé? Wie nieuwe theaters als Haarlem, Arnhem en
uitdaging voor ons allemaal om te zorgen dat het echt
Zwolle bezoekt, ziet dat het concern de beleving steeds
een plezier blijft om naar de film te gaan.” 
5
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20th Century Women

IEMAND LATEN OPGROEIEN

ze: “Kunnen dingen niet gewoon mooi zijn?”), vindt hij
ook niet zo erg. “Ze stamt nog uit de Grote Depressie”,
zegt hij tegen Julie. Liever zou hij willen dat z’n moeder zijn nieuwsgierige vragen beantwoordde en hem
serieuzer nam. Maar Dorothea spreekt hem nog altijd
veelbetekenend aan met “kid”.
Gelukkig heeft hij veel aan die extra vrouwen om
hem heen. Abbie leert hem de wereld van uitgaan,
dansen en feministische literatuur kennen, Julie speelt
nuttige psychologische lessen door en vertelt over haar
seksavonturen, al zou hij veel liever zelf met haar naar
bed gaan. Alle drie de vrouwen vertellen hem wat ze
denken dat mannen zijn, of zouden moeten zijn. “Ik
ben niet alle mannen”, verdedigt hij zich. “Nou… ja en
nee”, zegt zijn moeder. Terwijl ze Jamie helpen groot te
worden, is duidelijk dat deze sterke vrouwen uit verschillende generaties zich vooral ook zelf groot houden,
dat ze meer dan genoeg te strijden hebben – met zichzelf, vrouw zijn en het leven.

Hommage

Een moeder en zoon proberen elkaar uit liefde
iets te geven wat de ander niet wil hebben en
verlangen iets wat ze niet kunnen krijgen.
20th Century Women legt akelig mooi de vinger
op een al te menselijke zere plek. 
DOOR JANNA REINSMA

Wanneer de vijftienjarige Jamie zijn 55-jarige moeder
vraagt of ze gelukkig is – of althans zo gelukkig als ze
had gedacht te worden, toen ze zo oud was als hij – lijkt
ze dat een idiote vraag te vinden. Op alwetende toon
antwoordt ze: “Vragen over geluk zijn een fantastische
shortcut naar depressie.” Ook op andere momenten
waarop haar zoon als het ware even aanklopt, reageert
ze overvallen, defensief, niet bereid zich zomaar prijs
te geven.
Deze Dorothea (Annette Bening) is een wat oudere, alleenstaande moeder. Liefdevol, onafhankelijk,
geestig en intelligent. Iemand die goed kan observeren
en die genadeloos eerlijk tegen anderen is, maar niet
altijd tegen zichzelf. Kettingrokend (ze begon met roken “toen het nog gezond was”) en altijd met kat in de
buurt houdt ze zich kranig terwijl ze doet alsof ze niemand – althans geen geliefde – nodig heeft. Maar voor

haar zoon Jamie vreest ze dat zij alleen niet genoeg is.
Het vergt een dorp om een kind op te voeden, zoals het
oude spreekwoord luidt; in het Santa Barbara van 1979
hoopt Dorothea aan een kleine woongroep misschien
wel genoeg te hebben. Ze vraagt een paar jongere en
vooral modernere vrouwen om haar te helpen haar puberende zoon op het leven voor te bereiden, te weten
huurster Abbie (Greta Gerwig) en Jamie’s schoolvriendin Julie (Elle Fanning), een mooie 17-jarige die helaas
alleen maar vreselijk goed bevriend met hem wil zijn.

Tijdgeest

Als rechtgeaarde pientere puber heeft Jamie het allemaal haarfijn door en zit hij daar niet op te wachten.
Compensatie voor het vadertekort heeft hij niet nodig.
Klaar voor het leven is hij al, vindt hij, het moet alleen
nog geleefd worden. Dat zijn oude moeder de tijdgeest
niet meer zo goed begrijpt, van vrije liefde tot radicaal
feminisme en punk (als ze The Raincoats hoort, vraagt

20th Century Women

Net als Mills’ eerdere film Beginners (2010), die over
zijn vader ging, is dit een autobiografische film – in
feite niets minder dan een hommage aan zijn moeder,
die majestueus wordt gespeeld door Annette Bening.
Maar ook de puberende Jamie (Lucas Jade Zumann) is
een prachtig personage, iemand die alles wat de wereld
aanreikt gretig opslokt en die niet bang is om moeilijke
vragen te stellen, om zijn haar te blonderen, om er voor
een ander te zijn, om iemand desnoods de liefde te verklaren.
Mike Mills maakte met 20th Century Women een
diep ontroerende en grappige film, over het verstrijken
van de tijd die je met elkaar hebt, over hoe je wordt
gevormd door de wereld waarin je leeft, over de late
jaren zeventig waarin de film zich afspeelt, over de
complexiteit van mensen en hoe we elkaar nodig hebben – en elkaar nooit helemaal kunnen begrijpen. Dat
de film zo’n cadeau is maakt het makkelijk om de flauwe grappen en mindere scènes meteen te vergeven en
te vergeten. Want wat aankomt en beklijft is een haast
tastbare tederheid en weemoed.
20th Century Women 111123

VERENIGDE

STATEN, 2017 | REGIE MIKE MILLS | 118 MINUTEN | MET
ANNETTE BENING, GRETA DERWIG, LUCAS JADE
ZUMANN, ELLE FANNING | DISTRIBUTIE SEPTEMBER
FILM | TE ZIEN VANAF 20 APRIL 

CINECENTER AMSTERDAM, 14 APRIL 21.00 UUR, INTRO IHKV CINEMORE DOOR SASJA KOETSIER

| FILMSCHUUR HAARLEM, 22 APRIL 14.15 UUR, INTRO
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The Lost City of Z

Waar is de
tropenkolder?
GLORY

Glory

Eerlijk duurt niet lang
Een simpele arbeider komt in de gunst te
staan bij zijn hoogste werkgever. Dat is
waar alle rottigheid begint in deze
scherpzinnige zwarte komedie.
Op een dag doet baanwerker Tzanko Petrov
tijdens het inspecteren van een afgelegen
deel van het spoortraject een vreemde
vondst: de rails liggen bezaaid met bundels
papiergeld. In het hoofd van menig filmkijker
begint zich nu een scenario te ontrollen: de
vinder steekt de buit in eigen zak, en daar
komt allerlei ellende van. Glory gooit het
over een andere boeg. Want Tzanko blijkt
een loyale spoorwegbeambte en meldt zijn
ontdekking bij de autoriteiten. En dáár komt
allerlei ellende van.
Eerlijkheid is een waardeloze strategie in
een samenleving die in elke vezel gecorrumpeerd is. Dat leerden we al in The Lesson, het
debuut van het Bulgaarse regisseursduo
Kristina Grozeva en Petar Valchanov. Met
bijna dezelfde crew en cast brengen ze nu een
variant op hetzelfde thema, waarvan het basisgegeven opnieuw is ontleend aan een
krantenbericht. De minister van Transport
roept de eerlijke vinder publiekelijk uit tot
held, maar achter de schermen wordt hij
hardop uitgelachen. Op het departement
wordt doorlopend gecommuniceerd, maar
nooit geluisterd; en zodra Tzanko begint te
stotteren probeert men niet eens meer de
schijn op te houden dat de goeie sukkel ertoe
doet. Maar voor de pr-manager van het ministerie komt het verhaal van deze onwaarschijnlijk voorbeeldige werknemer als een
geschenk uit de hemel vallen; het leidt de
aandacht af van verse onthullingen over de

KORT

betrokkenheid van het ministerie bij louche
transacties waarmee kapitaal van het staatsbedrijf wordt weggesluisd.
Naïef kun je Tzanko niet noemen; hij weet
dat zijn werkgevers tot op het bot corrupt
zijn. Maar de zuiverheid van zijn eigen geweten is een van de weinige zekerheden in zijn
sjofele, eenzelvige bestaan, dat verder steunt
op het welzijn van zijn konijnen en de betrouwbaarheid van zijn horloge – een geschenk van zijn vader uit de Oostbloktijd,
merk Glory. De titel van de film verraadt het
al: met dat horloge gaat wat gebeuren.
Een deel van deze zwarte komedie volgt
het lot van Tzanko, maar de echte ster is
Margita Gosheva in haar rol als hoofd van de
pr-afdeling van het ministerie. In The Lesson
stond haar personage – een lerares met geldproblemen – aan de kant van de rechtschapenheid, waarin ze zo stoïcijns volhardde dat
het aan waanzin begon te grenzen. Als gewiekste communicatiestrateeg die met een
uitgestreken, onaangedane blik de schimmigste paden bewandelt om een pr-succesje
te behalen, legt ze in Glory diezelfde borderline frenzy aan de dag. Het is weer net zo hilarisch om naar te kijken, maar de machtsverhoudingen die worden blootgelegd,
vertellen een bekend verhaal. Zo wrang als
zijn voorganger was, wordt Glory net niet.
SASJA KOETSIER

Glory

11111

Een Britse avonturier hoopt een oude indianenstad te vinden maar wordt geplaagd door akelige infecties, vijandige
stammen, hongerige piranha’s en overboord geslagen proviand.
Ontdekkingsreiziger Percy Fawcett is nog
maar net aangekomen in het junglegebied
tussen Brazilië en Bolivia, of hij belandt al in
het operatheater van een excentrieke rubberbaron. Het is onmogelijk om niet meteen
aan Fitzcarraldo te denken. Maar waar het
Amazonegebied in Werner Herzogs maniakale meesterwerk het decor was voor een grotesk uit de hand gelopen obsessie, daar sluimert de gekte in The Lost City of Z hooguit
onder de oppervlakte. Drie keer zien we Fawcett terugkeren naar ‘Amazonia’, verleidelijk en mysterieus in beeld gebracht door Darius Khondji. In werkelijkheid reisde de
Britse officier, cartograaf en avonturier zelfs
zeven keer af naar het gebied, waar hij
hoopte een antieke indianenstad te vinden.
El Dorado wilde hij zijn verloren stad niet
noemen – Fawcett had het liever over ‘Z’. Van
de laatste zoektocht in 1925 keerden Fawcett
en zijn zoon nooit terug. Regisseur en scenarist James Gray laat in het lyrisch gefilmde
slot in het midden hoe het met hen is afgelopen.
De voorafgaande uren zijn minder poëtisch: we zien hoe de ontdekkingsreiziger
zijn expedities keer op keer moet afbreken
vanwege akelige infecties, vijandige indianenstammen, hongerige piranha’s en overboord geslagen proviand. Tussen de
Zuid-Amerikaanse bedrijven door keert hij
meerdere keren terug naar zijn gezin, dat
draaiende wordt gehouden door zijn
doortastende echtgenote, gespeeld door
Sienna Miller. Als de Eerste Wereldoorlog
uitbreekt wordt hij onder de wapenen geroepen en voert hij heldhaftig een regiment aan

FRITZ DE JONG

The Lost City of Z
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VERENIGDE STATEN, 2016 | REGIE

JAMES GRAY | 141 MINUTEN | MET CHARLIE HUNNAM,
SIENNA MILLER, ROBERT PATTINSON | DISTRIBUTIE
THE SEARCHERS | TE ZIEN VANAF 27 APRIL 

THE LOST CITY OF Z

BULGARIJE/GRIEKENLAND, 2016 | REGIE

KRISTINA GROZEVA, PETAR VALCHANOV | 101 MINUTEN |

The Lost City of Z

MET STEFAN DENOLYUBOV, MARGITA GOSHEVA |

FILMSCHUUR HAARLEM, 29 APRIL 16.00 UUR, INTRO

DISTRIBUTIE ARTI FILM | TE ZIEN VANAF 6 APRIL 

De Smurfen en het verloren dorp

gepensioneerde acteurs dit script mogen
gebruiken voor hun laatste rol. Typisch voor
onze preutse 21ste eeuw is dan wel weer dat het
einde veel optimistischer is dan in de oorspronkelijke versie. In een film over drie oude mannen
die deze titel draagt, is dat wrang en vals.

Kelly Asbury | 3D animatie waarin Smurfin in
het bos een mysterieuze kaart in handen krijgt
van een al even mysterieuze dubbelganger en
samen met een paar blauwe collega’s op een
spannend avontuur gaat door het verboden bos,
op zoek naar het grootste geheim uit de
geschiedenis van de Smurfen. De enige vraag is:
zijn ze sneller dan Gargamel, de tragische tovenaar die al z’n plannen ziet mislukken door de
inventiviteit van de kleine blauwe mormels.

TE ZIEN VANAF 6 APRIL 

Bibi & Tina: Jongens tegen de meiden

TE ZIEN VANAF 5 APRIL 

Going in Style

DE SMURFEN EN HET VERLOREN DORP

tijdens de uiterst bloederige Slag aan de
Somme.
Aanvankelijk zou coproducent Brad Pitt
de rol van Percy Fawcett gaan spelen, en ook
Benedict Cumberbatch werd genoemd. Betrokkenheid van zulke sterren had ongetwijfeld een gelikter avonturenepos opgeleverd.
De wat bescheidener overkomende Charlie
Hunnam is beter op zijn plek als de beroepsmilitair die niet verder op de sociale ladder
komt omdat hij, aldus een meerdere, “een
ongelukkige keuze in voorouders maakte”. In
Hunnams vertolking is Fawcett een onderzoekende man, die oprechte interesse toont
in de leefwijze van de indianen aan de rivier,
en die de veiligheid van zijn getrouwen
steeds boven zijn missie stelt.
Gray baseerde zijn vertelling op David
Granns non-fictieboek The Lost City of Z: A
Tale of Deadly Obsession in the Amazon. We
zien dat Fawcetts missie inderdaad doden
oplevert. Maar we zien hem ook tweemaal
een expeditie afbreken op een moment dat
een werkelijk geobsedeerde man zou doorzetten, ongeacht de consequenties. Als het
erop aankomt maakt Fawcett echter steeds
de verstandige keuze. De mildheid van zijn
obsessie staat in de weg van de tropenkolder
die deze film memorabel had kunnen maken.

Zach Braff | Morgan Freeman, Michael Caine en
Alan Arkin als drie oude mannen die, nou vooruit, nog één keer een bank overvallen nadat hun
AOW is stopgezet. Geen idee wat precies maar

GOING IN STYLE

er schuilt iets komisch in het gegeven dat dit
een remake is van de gelijknamige komedie uit
1979. Alsof iedere generatie een paar andere

Detlev Buck | De derde film alweer over paardenmeisjes Bibi en Tina die voor de verandering
op zomerkamp gaan met een stel buitenlandse
studenten. Al gauw ontstaat een onvermijdelijke battle of the sexes waarbij de jongens van
alles uit de kast halen om van de meiden te
winnen. Bibi probeert natuurlijk haar toverkrachten te gebruiken – waar heb je die anders
voor? – maar die blijken niet te werken. Tot
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seksuele verleidingen.
Voir du pays laat zien hoe moeilijk het voor
de militairen is om de oorlog zomaar achter
zich te laten. Ze zijn er allemaal voorgoed
door getekend. We observeren hoe Aurore en
Marine elkaar door de dagen op Cyprus heen
slepen en hoe vanzelfsprekend het binnen
hun vriendschap is dat ze voor elkaar zorgen.
Maar wat als nu blijkt dat een van hen de ander op een cruciaal moment in de steek heeft
gelaten?
BERI SHALMASHI

Voir du pays

11111

FRANKRIJK, 2016 | REGIE DELPHINE EN

MURIEL COULIN | 102 MINUTEN | MET ARIANE LABED,
SOKO | DISTRIBUTIE CINEMIEN | TE ZIEN VANAF 6 APRIL

VOIR DU PAYS

Voir du pays

Gespleten
eiland
Het subtiele drama Voir du pays speelt
zich af op Cyprus, waar op een dag militairen in zware camouflagepakken tussen de badgasten verschijnen.
Aurore en Marine zijn twee vrouwelijke militairen die na een missie in Afghanistan onderweg zijn naar huis. Samen met hun eenheid maken ze een tussenstop op Cyprus
waar ze een paar dagen de tijd krijgen om de
druk van de oorlog achter zich te laten. Ze
verblijven in een vijfsterrenhotel, waar ze
tussen het zwemmen en drinken door therapie krijgen. Dat geeft een prachtig, vervreemdend beeld: militairen in zware camouflagepakken tussen de badgasten. Het is
een tussenstop die door het leger ook wel een
‘decompressie’ wordt genoemd. Maar als
snel blijkt dat ze zich niet zomaar los kunnen
maken van het geweld.
De gezusters Coulin schreven en regisseerden deze film, waarvan het scenario werd bekroond in het Cannes-programma Un Certain Regard. Geheel terecht: met Voir du pays
vertellen ze op subtiele wijze wat oorlog met
soldaten doet. Het is een mooie keuze om het
verhaal niet in Afghanistan te plaatsen, maar
in een decor van het Europa van nu, op Cyprus, waar de bewoners door de crisis met
lege handen staan, waar een handjevol toeristen het gewone leven even achter zich laat.
Een eiland gespleten door politiek, half in
handen van Turkije, half van de Grieken. Een
eiland waar sommige vluchtelingen voor het

overmaat van ramp breekt er ook nog een bosbrand uit!
TE ZIEN VANAF 12 APRIL 

eerst dit continent bereiken, maar waar ook
dit groepje militairen landt, gehard door hun
tijd in Afghanistan.
Wat ze hebben meegemaakt is heftig,
maar niet uitzonderlijk bij oorlogsvoering en
het wordt niet onnodig dramatisch uitgemolken door de makers. Dat doen de gezusters Coulin heel goed, tegen het drama aan
schuren, maar ze gaan nooit te ver. De film
balanceert juist op die dunne lijn, telkens
wanneer je denkt: nu loopt het uit de hand.
Totdat het toch nog uit de hand loopt, uiteraard. Voir du pays is een indringende observatie van twee vriendinnen uit Lorient, een
stad waar het heel gewoon is dat je bij het leger gaat, en ook de stad waar de regisseurs
zelf ook zijn opgegroeid.
In eerste instantie lijkt er in de groep militairen nauwelijks verschil gemaakt te worden
tussen man en vrouw, maar gaandeweg vervallen de mannen in een rol van geilheid en
objectivering van de vrouwen, zelfs hun eigen collega’s ontsnappen daar niet aan. Maar
ook de vrouwen laten zich uiteindelijk in met

Als een soort Nederlandse Little Miss
Sunshine gaat een dysfunctioneel gezin
in deze tragikomedie op reis om door elkaars tekortkomingen heen te leren kijken.
“Iedereen in dit huis is focking gestoord!”
Het zijn normaal gesproken de hoog-puberende tieners waar families in films zich zorgen over moeten maken, maar op dit moment heeft Joni het eens bij het juiste eind.
Ze deelt een statig pand met haar temperamentvolle Spaanse moeder Maria en van de
buitenwereld vervreemde vader die zichzelf
voor een kunstproject al maanden heeft op-

Monk

11111

NEDERLAND/BELGIË, 2017 | REGIE TIES SCHENK

| 74 MINUTEN | MET TEUN STOKKEL, OLIVIA LONSDALE,
MARINA GATELL | DISTRIBUTIE CINÉART | TE ZIEN
MONK

Fast & Furious 8

F. Gary Gray | We hebben even moeten wachten
op deel 8 van de Vin Diesel & Dwayne Johnson
karavaan maar dan krijgen we ook wat. Dat wil
zeggen: Kurt Russell. Deel 9 en 10 staan trouwens al gepland. In het twee uur en zestien
minuten durende The Fate of the Furious wordt
Dom (Diesel) door een mysterieuze vrouw met
maat 36 verleid om misdaden te plegen. Het
zorgt voor spanningen onder de autorijders.

0.03 Seconde

BIBI & TINA 3

Prettig
gestoord

HUGO EMMERZAEL

TE ZIEN VANAF 13 APRIL 

EVERYBODY WANTS SOME!!

Monk

gesloten in de bezemkast. Dan is er ook nog
broertje Monk, een brugpieper met hypochondrie die iets te aandachtig op Joni’s ontluikende seksualiteit aan het letten is. Joni’s
puberale driftbuien mogen er overigens ook
best wezen. Iedereen in dit huis is inderdaad
prettig gestoord.
Net als in Jonathan Daytons en Valerie Faris’ succesvolle Amerikaanse debuutfilm
Little Miss Sunshine (2006) gaat deze onconventionele familie op reis en leert zodoende door elkaars tekortkomingen heen te
kijken. Het is een gegeven dat vaak genoeg
langs is gekomen in indie-films, maar dat in
het geval van Monk goed uitpakt. Langer dan
nodig hadden ze ook echt niet in dat Amsterdamse huis moeten blijven, want dan zouden
er ongetwijfeld hoofden rollen. Buiten, op
weg naar Spanje om Maria’s broer die op
sterven ligt te bezoeken, vindt regisseur Ties
Schenk juist mooie individuele momenten
voor elk van haar personages.
Monks vader Fabian vergaapt zich in
sterke shots aan de natuur waarvan hij zich
al zo lang heeft afgekeerd. Actrice Maria Gatell maakt Maria’s pijn als haar broer overlijdt prachtig voelbaar. Vooral Teun Stokkel
en Olivia Lonsdale als broertje en zusje zijn
aandoenlijk om naar te kijken in al hun verkniptheid. “Ga je zelfmoord plegen?” vraagt
Joni als ze zonder te kloppen de badkamer
inloopt en Monk kopje-onder in bad aantreft. “Je ruikt naar puisten”, zegt ze een andere keer als ze na een wilde nacht bij Monk
onder de dekens kruipt. “Je ruikt naar kots”,
is de sterkste comeback die hij kan verzinnen, al is het maar omdat het waar is.
Zoals de titel suggereert draait het scenario van Roosmarijn Roos Rosa de Carvalho
vooral om de beleveniswereld van Monk. Zijn
hypochondrie wordt verbeeld als een compulsieve waas waarin hij zijn hele lichaam in
twijfel trekt. Interessant genoeg gebruikt
Schenk dezelfde stilistische middelen om de
obsessieve creatiedrang van Fabian te verbeelden als hij in zijn bezemkast bezig is met
zijn kunstproject. Is de creatieve worsteling
ook een soort ziekte? Schenk roept met haar
interessante personages zulke vragen op,
maar is er uiteindelijk niet op uit om daar
dieper op in te gaan. Als ze haar personages
op reis stuurt en hen zich met elkaar leert
verzoenen wordt Monk stukje bij beetje minder gestoord en daardoor ook wat minder
prettig om naar te kijken.

Suzanne Raes | De documentaire van Suzanne
Raes volgt een aantal topzwemmers in de aanloop naar de Olympische Spelen van 2016 in Rio.
Talent, gedrevenheid en afzien zijn cruciaal
maar bieden geen enkele garantie op succes. De

VANAF 6 APRIL 

concurrentie is groot. De verschillen zijn
miniem, de gevolgen enorm. Net wel betekent
eeuwige roem, net niet een roemloze afgang.
Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo, Sharon van Rouwendaal, Sebastiaan Verschuren en
Ferry Weertman bereiden zich voor op die ene
beslissende race.
TE ZIEN VANAF 13 APRIL 

Hotel de grote L

Ineke Houtman | Film naar het gelijknamige
boek van Sjoerd Kuypers, over de 13-jarige Kos.
Na het overlijden van zijn moeder en de ziekenhuisopname van z’n vader moet Kos samen met
z’n drie zussen het familiehotel bestieren. Dat
blijkt moeilijker dan gedacht. Ook al doet ‘ie nog
zo z’n best, hij snapt niks van meisjes. En hij
weet ook al niet hoe met Isabel om te gaan, het

0.03 SECONDE

meisje waar hij verliefd op is. Kos doet er alles
aan om het hotel voor de ondergang te behoeden, maar als de geldschieters hun investering
terug willen, lijkt alles verloren.
TE ZIEN VANAF 19 APRIL 
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Bram Fischer

Water is sterker dan steen
De nieuwste film van Jean van de Velde is
een biopic van mensenrechtenactivist
Bram Fischer, zowel een sixties spionagethriller als een solide rechtbankdrama.
ALOYS

Aloys

Geloof in je onzichtbaarheid
Een melancholische privédetective stapt
in de vreemde wereld van phone walking,
in dit surrealistische Zwitserse debuut.
De muizige privédetective Aloys heeft de
kunst van het onzichtbaar zijn geperfectioneerd. In zijn stoffige kantoor hangt zelfs een
tienstappenplan aan de muur: ‘Geloof in je
onzichtbaarheid, vermijd spiegels, schaduwen en echo’s, wees stiller dan de wind.’ In
zijn heimelijke bestaan filmt hij overspelige
stelletjes en kijkt hij de beelden thuis nog
eens rustig na. Hij aanschouwt de wereld via
een veilige filter: een microfoon en een koptelefoon, of de beslagen ruiten van een
stadsbus.
Aloys ziet de buitenwereld als een feest
waarvoor hij niet is uitgenodigd. Hij observeert hoe de gasten van het ene naar het andere feestje lopen, en steeds eenzamer worden. “Ik blijf liever hier”, zegt hij droog.
Als hij een mysterieus telefoontje krijgt
van een vrouw die hem wil introduceren in
de wereld van phone walking, kruipt hij langzaam uit zijn schulp. Volgens de vrouw is
phone walking in 1984 uitgevonden door een
Japanse neuroloog, om verlegen mannen te
helpen. Wat het precies behelst, is Aloys niet
duidelijk maar het heeft iets te maken met
woorden die fantasiebeelden in beweging
kunnen zetten, waarbij verbeelding en werkelijkheid steeds meer door elkaar lopen.
Debuterend regisseur Tobias Nölle stopte
zijn surrealistische, zorgvuldig gestileerde
film dan ook vol met kleine rariteiten. Zo
lurkt Aloys de hele tijd aan het mierzoete
kinderdrankje Capri Sonne, staat er een

schaap in de lift, moet een kat met magnesiumgebrek zijn melancholie tegengaan, en
zijn aparte zinnen als “je ruikt naar gourmet”
geen uitzondering. Het zijn speelse intermezzo’s in een verder verbrokkeld scenario
dat de kijker waarschijnlijk welbewust op afstand houdt. Zo voel je je net als Aloys: een
buitenstaander die via beslagen ruiten andermans niet al te vrolijke feestje bekijkt.
MARISKA GRAVELAND

Aloys
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ZWITSERLAND/FRANKRIJK, 2017 | REGIE

TOBIAS NÖLLE | 91 MINUTEN | MET GEORG FRIEDRICH,
TILDE VON OVERBECK | DISTRIBUTIE CONTACT FILM |
TE ZIEN OP IMAGINE EN VANAF 20 APRIL 

In Nederland is de naam Bram Fischer misschien niet algemeen bekend, maar in ZuidAfrika is hij belangrijk genoeg om het vliegveld van zijn geboorteplaats Bloemfontein
sinds 2012 met zijn naam te tooien. De in een
geprivilegieerde Afrikaner-familie geboren
advocaat zette zich in de jaren zestig in tegen
de Apartheid in zijn land, met als belangrijkste wapenfeit de verdediging van een groep
ANC-leden waaronder Nelson Mandela in
1963-1964, in wat bekend staat als het Rivonia-proces.
De zaak is genoemd naar de plek waar
kopstukken van de protestgroep Umkhonto
we Sizwe (‘speer van de natie’), de militante
tak van het ANC, werden opgepakt toen zij
aanslagen tegen het Apartheidsregime
voorbereidden. Saillant detail: Fischer zelf
was eigenlijk één van hen, een leider binnen
de Zuid-Afrikaanse communistische partij,
door de autoriteiten als terroristisch bestempeld. Slechts bij toeval was hij niet
aanwezig toen zijn kameraden werden op-

JOOST BROEREN-HUITENGA

Bram Fischer

NEDERLAND/ZUID-AFRIKA, 2017 |

ANTOINETTE LOUW, SELLO MOTLOUNG | 124 MINUTEN |
DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM | TE ZIEN VANAF 13
BRAM FISCHER

wakker wordt en voor eeuwig onvruchtbaar
blijkt. Maar omdat dit een komedie is en geen
tragedie, ontdekt zijn broer Jelle dat een eerdere

donatie van Felix aan de spermabank bij een
eicel van televisiepresentatrice Jip terecht is
gekomen. Het is niet te geloven. Vanaf dat
moment zet Felix alles op alles om vader te worden. Of Jip nu een vriend heeft of niet.

Before I Fall

Ry Russo-Young | Op 12 februari komt Samantha om in wat volgens de New York Times ‘een
van de meest vooraangekondigde auto-ongelukken uit de recente filmgeschiedenis’ is. Midden in de nacht, op een mistige weg. Dit is waar
de film over gaat. Herhaaldelijk. Samantha
beleeft de dag voor haar dood à la Groundhog
Day steeds weer opnieuw, tot ze alles goed
doet.

TE ZIEN VANAF 19 APRIL 

Voor elkaar gemaakt

Martijn Heijne | Vrijgezelle Felix geniet volop van
zijn leven zonder partner en kinderen. Totdat hij
na een bizarre one night stand in het ziekenhuis

APRIL 

TE ZIEN VANAF 20 APRIL 

THE BOSS BABY

Tom McGrath | Volstrekt komisch natuurlijk,
EVERYBODY
WANTS
SOME!! grijs met een attachékofeen
baby in
driedelig

11111

REGIE JEAN VAN DE VELDE | MET PETER PAUL MULLER,

fer en sokophouders. Die animatie tekende
zichzelf ongetwijfeld. Ook omdat deze Dreamworksproductie zo’n beetje alle bekende ingrediënten van een studioanimatie opvoert: de
grappen, de schattige koppies, de race tegen de
klok, de poging om de wereld te veroveren.
Om te voorkomen dat PuppyCorp onder leiding
van de boosaardige Francis E. Francis (Steve
Buscemi) een knuffel op de markt brengt die zo
schattig is dat ze alle liefde van de wereld zal
opslokken, moet Boss Baby samenwerken met
z’n zeven jaar oude broertje Tim.

The Boss Baby

gepakt.
Op die dubbelrol bouwt Jean van de Velde
zijn biopic annex spionagethriller annex
rechtbankdrama Bram Fischer. Hoewel de titel van de film een persoonlijke geschiedenis
doet vermoeden, richt Van de Velde zich exclusief op het proces. De film opent met een
martelscène tijdens een politieverhoor,
waardoor de schuilplek van de groepering
wordt ontdekt, en eindigt (op een korte epiloog na) met de gerechtelijke uitspraak.
Peter Paul Muller speelt de titelrol, als
enige Nederlander in een verder Zuid-Afrikaanse cast. Over de accuraatheid van zijn
Afrikaanse accent, waar hij volgens de
persmap met tomeloze energie aan werkte,
mogen meer ter zake deskundigen oordelen.
In ieder geval is dat harde werk nergens storend, en zet Muller – die eerder met Van de
Velde samenwerkte aan de All Star-komedies – een bewonderenswaardig subtiele rol
neer. Fischer kan zich niet in de kaart laten
kijken terwijl zijn vrienden en gelijkgestemden in de beklaagdenbank zitten, en Muller
maakt die tweespalt in de rechtbankscènes
intiem voelbaar.
Daaromheen bouwt Van de Velde een solide thriller. Zonder dat het opdringerig
wordt, benadrukt de regisseur visueel de
surveillance waaraan Fischer en zijn kompanen, inclusief zijn vrouw Molly (Antoinette
Louw) en hun kinderen, blootstaan. In die
omstandigheden is het des te bewonderenswaardiger dat Fischer zijn strijdgenoten ervan kan blijven overtuigen dat water sterker
is dan steen – dus dat geweldloos verzet de
voorkeur geniet boven terrorisme. Met die
centrale boodschap maakt Van de Velde een
film die ook vandaag de dag relevant is. In
een wereld die alleen uit zwart en wit mag
bestaan, zoekt Bram Fischer – zowel het
personage als de film – onophoudelijk naar
de eindeloze variaties die daar tussen zitten.

VOOR ELKAAR GEMAAKT
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Oscuro animal

Beest op
de loer

Na meer dan vijftig jaar lijkt er een einde
te komen aan de burgeroorlog in Colombia; tijd voor de verwerking van het leed.
Oscuro animal is een film over die pijn.
Het is helaas nog te vroeg om te spreken van
echte vrede in Colombia. De guerrillabeweging FARC tekende vorig jaar een vredesverdrag met de regering, maar de uitvoering
daarvan en de onderhandelingen met de
guerrilla’s van de ELN lopen nog. De extreemrechtse paramilitaire organisaties die
tien jaar geleden werden gedemobiliseerd,
zijn is sommige gevallen weer opgedoken
onder nieuwe namen. Human Right Watch
blijft kritisch over het optreden van het reguliere leger en de politie. Meer dan 13.000
vrouwen zijn verkracht tijdens de burgeroorlog. Overal liggen landmijnen. Het trauma is
nog heel vers.
Oscuro animal, dat vorig jaar in première
ging tijdens het International Film Festival
Rotterdam, is gebaseerd op getuigenissen uit
die vreselijke oorlog. Regisseur Felipe Guerrero zoomt in op drie jonge Colombiaanse
vrouwen. Rocio ontdekt op een dag dat haar
dorp verwoest is door de soldaten. Haar man
en kind zijn weg. Ze vlucht naar de stad. La
Mona – zwanger en zelf nog bijna een kind –
is de slaaf van een soldaat. Na de zoveelste
verkrachting steekt ze hem neer en vlucht.
Nelsa is lid van een paramilitaire eenheid,
maar ook zij heeft genoeg van het voortdurende misbruik en geweld.
Het duistere beest in de titel kan natuurlijk van alles zijn: de oorlog, de soldaten, de
mens, de angst. Het ligt op de loer en het is
overal. Je hoort het in het geluid van de krekels en in de agressief blèrende radio’s van de
militairen. En je ziet het vooral, gekerfd in de
gezichten. La Mona, die kleren wast en ineenkrimpt van de buikkrampen. Een soldaat
op wacht, voor zich uit starend in de regen.
Een misbruikte vrouw op een dun matras. Er
wordt veel gestaard en helemaal niet gesproken in Oscuro animal. Soms voelt dat als een
iets te kunstmatige ingreep, bijvoorbeeld

OSCURO ANIMAL

wanneer we soldaten geluidloos in een rivier
zien baden, maar de meeste tijd werkt het
uitstekend. De afwezigheid van dialoog, de
minimale verhaallijnen en de afwezigheid
van namen (we moeten die van Rocio, La
Mona en Nelsa van de aftiteling lezen) verlenen de film abstractie, een algemener geldigheid. Een enkele keer zet Guerrero de
symboliek te dik aan. Het lot van La Mona
was ook zonder gebroken barbiepoppen heel
aangrijpend geweest.
Oscuro animal vraagt met zijn intens
sombere toon en lage tempo nogal wat van de
kijker, maar de actrices zijn uitstekend. Met
name Marleyda Soto maakt indruk. Rocio
ontmoet op haar vlucht een verweesd
meisje; de woordeloze toenadering tussen
het kind en de kleine vrouw met het van
angst verkrampte lichaam biedt een klein

De documentaire The Islands and the
Whales bezoekt zonder te oordelen de
bewoners van de Faeröer-eilanden, die
vanwege de walvisvangst door de buitenwacht felle kritiek over zich heen krijgen.
Barbaars en primitief zouden ze zijn, de inwoners van de afgelegen Faeröer-eilanden,
gelegen tussen IJsland en Schotland. Vele
buitenstaanders, onder wie de actiegroep
Shea Shepherd onder leiding van ex-Baywatcher Pamela Anderson, zijn fel tegen de
walvisvangst die er plaatsvindt. Maar er wonen hier natuurlijk geen wreedaards. Het

COLOMBIA/ARGENTINIË/NEDER

LAND, 2016 | REGIE FELIPE GUERRERO | 107 MINUTEN |
MET MARLEYDA SOTO, LUISA VIDES GALIANO, JOCELYN
MENESES | DISTRIBUTIE MOOOV | TE ZIEN VANAF 27
APRIL 

blijken hele gewone mensen die van oudsher
sterk afhankelijk zijn van wat in de omringende wateren leeft – op de eilanden groeit
niets behalve felgroen gras. Van verkoopschandalen rond walvisvlees zoals in The
Cove onthuld werd, is hier geen sprake. Alles
is voor eigen consumptie. De eilandbewoners zien de vangst als lokaal voedsel, nauw
verbonden met hun cultuur en identiteit en
duurzamer dan vlees dat uit een ver land
moet komen. Toch dringt het langzaam bij
de bewoners door dat het vangen van te veel
papegaaiduikers en jan van genten, plastic in
de oceanen en vooral het hoge kwikgehalte

MARCH OF THE PENGUINS 2

Guardians Of The Galaxy Vol. 2

March Of The Penguins 2

Oscuro Animal
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Pamela Anderson op de
Faeröer eilanden

TE ZIEN VANAF 20 APRIL 

Luc Jacquet | Oscarwinnaar Jacquet keert terug
naar Antarctica en een populatie schattige keizerspinguïns, maar wel betere camera’s en

BAREND DE VOOGD

The Islands and the Whales

duikuitrusting.

BEFORE I FALL

beetje hoop en licht te midden van al het verwoestende verdriet.
De andere troef is de Argentijnse cameraman Fernando Lockett. De groene bladerzee
van de jungle en de vervallen muren van de
huizen veranderen, gezien door zijn lenzen,
in rijkgeschakeerde patronen. Een begrafenis
in de jungle wordt een prachtige serie smartelijke portretten. Lockett zorgt voor zo een
detaillering en nuance die mooi aansluit op
de emotionele slag die Guerrero de kijker
toebrengt.

James Gunn | Vervolg op de superheldenhit uit
2014 over een bende ruimtenozems aangevoerd
door Chris Pratt als Peter Quill / Star-Lord, die
op de muziek van Awesome Mixtape #2 het universum doorkruisen om het raadsel van Peters
afkomst te doorgronden. De vijftiende film uit
het zogenaamde Marvel Cinematic Universe,
waarin alles en iedereen naar elkaar verwijst en
superhelden gezellig in strakke bodysuits wbij
mekaar op de koffie gaan.
TE ZIEN VANAF 27 APRIL 

RONALD ROVERS
@RONALDROVERS

van walvisvlees een bedreiging vormen voor
hun traditionele jacht, van oudsher het cement van de kleine gemeenschap. Ook voor
die behoefte aan saamhorigheid kun je begrip opbrengen.
De makers van de uitstekende Engelse documentaire The Islands and the Whales gaan
onbevooroordeeld op bezoek bij enkele eilandbewoners, zoals de jonge vader die professioneel zeemeeuwen vangt voor consumptie. Zijn vrouw is verpleegster en maakt
zich zorgen nadat een toxicoloog constateert
dat de leden van het gezin een te hoog kwikgehalte in hun lichaam hebben, het gevolg
van het eten van teveel walvisvlkees. De toxicoloog stuit vaak op wantrouwen met zijn
slechte tijding (”sommigen geloven niets behalve wat ze zelf zeggen”). Ook als Pamela
Anderson, getooid in een T-shirt met een piraat erop, het hoofdstadje Tórshavn met veel
bombarie en opgeheven vinger aandoet,
wordt ze hoofdschuddend bekeken door de
eilandbewoners. Cultureel imperialisme,
vinden ze.
The Islands and the Whales, gelardeerd
met schitterende desolate beelden van het
eiland, toont terecht begrip voor de angst
van de eilanders om hun cultuur te verliezen.
Anderson zou er goed aan doen om te kijken
naar Safari van Ulrich Seidl, waarin Duitsers
voor hun lol en tegen betaling giraffen op de
savanne doodschieten, ijzingwekkend geregistreerd door Seidl. Dat is pas pervers en
misdadig.
MARISKA GRAVELAND

The Islands and the Whales
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GROOT-BRITTANNIË/

DENEMARKEN, 2016 | 82 MINUTEN | REGIE MIKE DAY |
DISTRIBUTIE AMSTELFILM | TE ZIEN VANAF 30 MAART


THE ISLAND AND THE WHALES
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Agenda

Programmagegevens voor de Filmkrant van mei moeten vóór
vrijdag 21 april (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 4 mei.

Alkmaar

O.a. te zien American Honey za 1 apr
| The Day Will Come za 1 en zo 2 apr |
Home za 1, zo 2 en di 4 apr | Lion za 1
apr | Magallanes za 1 apr | Moonlight
za 1 en zo 2 apr | On the Other Side za
1 apr | A United Kingdom za 1 t/m di 4
apr | Waldstille za 1 t/m di 4 apr

vr 28 apr, 16.00 | zo 30 apr, 20.30 | di
2 mei 20.30 | In het hoofd van mijn
zusje do 20 apr, 19.00 | wo 26 apr,
19.00 | Jackie o 27 apr, 20.30 | vr 28
apr, 20.30 | za 29 apr, 20.30 | ma 1
mei 20.30 | di 2 mei 13.30 | Manchester by the Sea do 13 apr, 20.30 |
za 15 apr, 20.30 | zo 16 apr, 20.30 | di
18 apr, 13.30 | wo 19 apr, 20.30 | De
Matthäus Missie van R. de Leeuw zo
9 apr, 14.30 | vr 14 apr, 16.00 | Moonlight do 6 apr, 20.30 | za 8 apr, 20.30
| ma 10 apr, 20.30 | di 11 apr, 13.30 |
wo 12 apr, 20.30

Almelo

Amersfoort

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

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

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

Alberta vr 28 apr | Hell or High Water
vr 21 apr | Het doet zo zeer wo 5 apr |
Layla M. wo 19 apr | Paterson vr 7 apr

Almere
4 Het nieuwe filmhuis/De nieuwe
bibliotheek

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

Down to Earth za 29 apr, 13.00 | Het
doet zo zeer vr 14 en di 18 apr, 19.30
| za 15 apr, 13.00 | wo 19 apr, 11.00 |
Jackie za 1 apr, 13.00 | di 4 apr, 19.30
| wo 5 apr, 11.00 | La La Land za 8
apr, 13.00 | Lion vr 28 apr en di 2 mei,
19.30 | wo 3 mei, 11.00 | Loving vr 21
en di 25 apr, 19.30 | za 22 apr, 13.00 |
wo 26 apr, 11.00 | Moonlight vr 7 en di
11 apr, 19.30 | wo 12 apr, 11.00 | Vrijdagavondspecial Once Upon a Time
in the West vr 31 mrt, 19.30

Premières en Nieuw 20th Century Women vanaf do 20 apr | Aloys
vanaf do 20 apr | Bram Fischer vanaf do 13 apr | Denial vanaf do 6 apr |
The Grown Ups vanaf do 6 apr | Lady
Macbeth vanaf do 13 apr | Oscuro
Animal vanaf do 27 apr | The Other

Side of Hope vanaf do 20 apr | Rester vertical vanaf do 13 apr | A United Kingdom vanaf do 30 mrt | Waiting for Giraffes vanaf do 13 apr |
Waldstille vanaf do 30 mrt | Nog te
zien Home | Life, Animated | De Matthäus Passion | Gay & Lesbian Film
Night Un Bacio ma 17 apr, 19.15 | CineSingle 20th Century Women zo
23 apr, 12.00 | Movies that Matter A
Good Wife ma 24 apr, 19.00 (voorpremière) | Exhibition on Screen The
Artist’s Garden: American Impressionism za 4 apr, 19.00 | Van Gogh: A
New Way of Seeing zo 30 apr, 12.00
| IFFR Gemist zo 9 apr, 12.15 - 18.15
met de films Als Paul über das Meer
kam | A Hustlers Diary | La ragazza
del mondo | Film & Architectuur The
Fountainhead do 13 apr, 19.20

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

0,03 Seconde do 13 apr | Chez nous
do 20 apr | L’inconnu du lac zo 9 apr
| Rester Vertical do 13 apr | Movies
that Matter Disturbing the Peace
zo 2 apr (met nagesprek) | WJ Otten
Ordet di 4 apr (met voor- en nagesprek) | The Best of Go Short on tour
zo 9 apr | Kenniscafé-cinema Twister zo 23 apr (met voorgesprek)
4 Filmhuis Cavia

Van Hallstraat 52-1 | 020-681 1419
| filmhuiscavia.nl
Classic Film d’Amore e d’Anarchia
do 30 en vr 31 mrt, 20.30 | Il Grido
vr 14 en za 15 apr, 20.30 | April Fools
De Eenzame Eenheid & Het Beest
van Brandwijk za 1 apr, 20.00 | Art/
Classic Irreversible do 6 en vr 7 apr,

Captain Fantastic vr 21 apr, 11.00 en
20.00 | Le confessioni vr 7 apr, 11.00
en 20.00 | Fukushima, mon amour vr
14 apr, 11.00 en 20.00 | Ultimo Tango
vr 28 apr, 11.00 en 20.00

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

Chill, the Road to David’s Gelato do
27 apr, 13.15 | do 27 apr, 14.45 | do 27
apr, 16.15 | Demain tout commence do 20 apr, 20.30 | za 22 apr, 20.30
| zo 23 apr, 20.30 | di 25 apr, 13.30
| wo 26 apr, 20.30 | Elle vr 14 apr,
20.30 | ma 17 apr, 20.30 | di 18 apr,
20.30 | The Handmaiden vr 21 apr,
20.30 | zo 23 apr, 14.30 | ma 24 apr,
20.30 | di 25 apr, 20.30 | Het doet zo
zeer vr 7 apr, 20.30 | zo 9 apr, 20.30 |
di 11 apr, 20.30 | If the Sun Explodes

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

Verwacht 20th Century Women
vanaf vr 14 apr | Lady Macbeth vanaf do 13 apr | The Other Side of Hope
vanaf do 20 apr | A United Kingdom
vanaf do 30 mrt | Voir du pays vanaf do 6 apr |
Cine Expat High Sun vanaf zo 9 apr
4 Eye Filmmuseum
IJpromenade 1 | 020-589 1400 | eyefilm.nl
Premières Broers vanaf do 13 apr
(o.v.b.) | Oscuro Animal vanaf do 27
apr | The Other Side of Hope vanaf do 20 apr | Voir du pays vanaf do
6 apr | Imagine Fantastic Film Festival wo 12 t/m za 22 apr | Cinema
Concert The Battle of the Somme zo
30 apr | EYE on Art Conner’s Crossroads & The Exploding Digital Inevitable di 25 apr | Fashion Framed di 18
apr, 19.15 | Fred Kelemen Artist Talk
di 4 apr | Cinema Egzotik: Another
Argento Night Suspiria + Opera vr 14
apr | The Gaze Fucking Åmål ma 24
apr | Eyeshadow - Moderne klassieker Donnie Darko + Jo Goes Hunting
za 29 apr | Exhibition on Screen in
april Van Gogh: A New Way of Seeing
4 Het Ketelhuis

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

Premières 0,03 Seconde vanaf do 13
apr | Bram Fischer vanaf do 13 apr |

Arabische wereld zonder clichés

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

20.30 | Special ivm Sotu Radio Ruk
(met Q&A) + Vergeef me donderdag 13 apr, 19.00 | Docu Dance Iranian Style vr 28, 20.30 | za 29 apr,
20.30 (met Q&A regisseur) | zo 30
apr, 15.00
4 Cinecenter

LA VACHE

Met het Midden-Oosten is het in
Nederland als met voetbal: iedereen heeft er verstand van en weet
het beter. Het Festival Cinéma
Arabe, dat van 11 t/m 17 april in
Rialto, de Balie en Podium Mozaïek
plaatsvindt, zoekt het niet in
schreeuwerige opinies maar in
verdieping. Het doel is een genuanceerd beeld van de Arabische
wereld door vooroordelen en
clichés te ontkrachten. Belangrijk
in een tijd waarin de nuance vaak
op de vuilnishoop ligt. De organisatoren zijn dan ook verbijsterd dat
Amsterdam de subsidie aan het
festival heeft stopgezet. In hun
woorden: “Het is onbegrijpelijk
dat in de huidige tijd een festival en
belangrijke bruggenbouwer tussen
bevolkingsgroepen met uiteenlopende culturele en religieuze achtergrond, de grond onder de voeten wordt weggemaaid.” Ondanks

deze tegenslag zit het festival niet
bij de pakken neer en bevat de negende editie een uitgebreid programma. Drie thema’s, waarover in
de Balie wordt gedebatteerd,
springen eruit. ‘Tussen twee vuren’ draait om jongeren die zich
mede door de groeiende islamofobie aangetrokken voelen tot islamitisch radicalisme. ‘Focus op Libanon’ geeft een overzicht van het
rijke heden en verleden van de Libanese cinema, waarin
mainstream, arthouse en experiment elkaar niet in de weg zitten.
Opmerkelijk is het grote aantal
vrouwelijke regisseurs in het land.
In ‘Feminisme en gender in de Arabische wereld’ komt onder andere
de vraag aan bod of de Koran inherent vrouwvijandig is of dat een feministische lezing ook mogelijk is.
Het filmprogramma uit lange en
korte fictiefilms en documentaires.

Een paar titels. Van Karim Traïdia
is de op zijn jeugd in Algerije gebaseerde dorpskroniek Chronicles of
My Village te zien. In Foreign Body
(Raja Amari) probeert een jonge
Tunesische vrouw na de Jasmijnrevolutie in Frankrijk een nieuw leven op te bouwen. Headbang Lullaby (Hicham Lasri) is een gortdroge absurdistische komedie over
een Marokkaanse politieagent die
een brug moet bewaken waar de
koning misschien overheen komt
rijden. Aan humor ontbreekt het
ook niet in de ‘koeienroadmovie’
La vache (Mohamed Hamidi),
waarin een Algerijnse boer met
zijn koe naar Parijs trekt om mee te
doen aan een wie-heeft-de-mooiste-koe-wedstrijd.
Het verbaast niet dat er weinig
te lachen valt bij de (vijf) documentaires in het programma. Twee
voorbeelden. Investigating Paradise (Merzak Allouche) onderzoekt
hoe fantasieën over het hiernamaals, zoals over maagden, doorwerken in de werkelijkheid. Latifa,
a Life Standing (Jarmilla Buzkova)
volgt de strijd van de moeder van
de in 2012 in Toulouse door een
terrorist doodgeschoten Imad
ibn-Ziaten om jongeren van radicalisering te weerhouden.
Een selectie van het festivalprogramma is te zien in Filmhuis Den
Haag, LantarenVenster, Lumière
Cinema en de Verkadefabriek.
CINEMAARABE.NL

Kore-eda lijkt met
elke opvolgende
film dieper tot de
emotionele kern
van zijn oeuvre te
komen en After the
Storm is wellicht
zijn creatieve en
emotionele hoogtepunt. Misschien
is dat zo omdat de
scenarist, regisseur en editor het
dicht bij huis heeft
gehouden
111123

Hugo Emmerzael in de
Filmkrant

Glory vanaf do 6 apr | Monk vanaf do
6 apr | Noces vanaf do 30 mrt | Passage vanaf do 6 apr | Quality Time
vanaf do 27 apr | Waldstille vanaf do
30 mrt | Zero Days vanaf do 30 mrt
| Nog te zien Home | Het verlangen |
Special De Matthäus Passion Integrale concertregistratie van Reinbert
de Leeuw zo 9 apr, 11.00 | vr 14 apr,
15.30 | zo 16 apr, 19.30 | Amongst
Friends Sneak Preview met Personal Touch ma 17 apr, 21.15 | Gay Film
Night Un Bacio za 8 apr, 17.00 | di 11
apr, 21.15 | L’Échappée Belle Cinémathèque Française Camille Claudel di 4 apr, 19.00 | di 11 apr, 15.00 |
La Reine Margot di 18 apr, 19.00 | di
25 apr, 15.00 | Deutsches Kino Lotte
di 25 apr, 19.30 | Het Schimmenrijk
Filmjournalist Hans Beerekamp eert
recent overleden filmpersoonlijkheden met fragmenten en mooie woorden. Deze maand is het een editie
i.s.m. Imagine Filmfestival zo 9 apr,
17.00 | Psychoanalyse & Film Little Angels wo 5 apr, 20.00 (Filmreeks
met inleiding en nagesprek) | Horror
Carnifex wo 12 apr, 21.15
4 Kriterion

Roetersstraat 170 | 020‑623 1709 |
kriterion.nl

O.a. verwacht Aloys vanaf do 20
apr | Free Fire vanaf do 27 apr | Lady
Macbeth vanaf do 13 apr | Monk vanaf do 6 apr | Train to Busan vanaf do
30 mrt | Zero Days vanaf do 30 mrt |
Movies that Matter A Good Wife wo
12 apr, 19.30
4 Lab111

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

O.a. verwacht 20th Century womenvanaf do 20 apr | Lady Macbeth
vanaf do 13 apr | The Lost City of Z
vanaf do 27 apr | A United Kingdom
vanaf do 30 mrt | Voir du pays vanaf do 6 apr
4 Rialto

Ceintuurbaan 338 | 020‑676 8700 |
rialtofilm.nl

Premières Aloys vanaf do 20 apr
| Chez nous vanaf do 20 apr | The
Other Side of Hope vanaf do 20
apr | IFFR Gemist ma 3 apr met de
films Als Paul über das Meer kam | A
Hustlers Diary | La ragazza del mondo | Docupodium Hier ben ik za 8
apr, 16.00 | Festival Cinéma Arabe d
i 11 t/m ma 17 apr | Roffa Mon Amour
The Fits wo 12 apr (na afloop Q&A via
WhatsApp en Skype) | Rialto Filmclub The Other Side of Hope vr 14 apr
(met inleiding en kopje koffie na afloop) | LA RIOT The Other Side of
Hope di 18 apr (met inleiding) | Cracking the Frame The Space in Between – Marina Abramovic and Brazil wo 26 apr | Afrolijk Twee episoden uit het vijfluik Afripedia: Kenia
+ Zuid-Afrika vr 28 apr | Klassiekers
The Apartment di 4, zo 9, di 11 en zo
16 apr | Gilda di 18, zo 23, di 25 en zo
30 apr | Irma la Douce zo 2 apr
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 complete programma
12 Angry Men elke zo, 21.00 | A
Clockwork Orange elke vr, 23.00
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Rialto in april
Cracking the Frame

The Space in Between – Marina
Abramovic and Brazil | De Servi-

sche kunstenaar Marina Abramović (1946) is vooral bekend van
haar controversiële performances,
die vaak pijn en uitputting tot onderwerp hadden. In deze film volgt
regisseur Marco Del Fiol haar op
een spirituele reis door alle uithoeken van Brazilië. Deze roadmovie-achtige documentaire maakt
het creatieve proces van Abramović meer dan inzichtelijk en verheft
dit naar onverkende spirituele
hoogtes.

ADVERTORIAL

Rialto Podium

Docupodium: Hier ben ik | 8 april
16.00 uur | Deze film van Sarah Vos
en Sander Snoep, die in 2011 ook
samen de documentaire Curaçao
maakten, portretteert dominee Ad
van Nieuwpoort, die mensen voor
wie het teveel is geworden op zondagochtend in zijn kerk in Bloemendaal een moment van bezinning biedt. De regisseurs zijn aanwezig bij de vertoning en worden
na afloop van de film geïnterviewd
door Hanneke Groenteman.
RIALTOFILM.NL

THE SPACE IN BETWEEN

Apeldoorn
4 Filmtheater/Podium Gigant
Nieuwstraat 377 | 055‑521 6346 |
gigant.nl | Raadpleeg de website
voor de exacte data en tijden

Verwacht After the Storm vanaf do
13 apr | Alberta vanaf do 30 mrt |
American Honey vanaf do 30 mrt |
The Day Will Come vanaf do 20 apr
| Denail vanaf do 20 apr | Down to
Earth za 1 apr, 16.00 (i.h.k.v. Lentefeest) | Fai bei sogni vanaf do 6 apr
| Gimme Danger vr 28 en za 29 apr,
20.15 | zo 30 apr, 15.30 | Glory van-

af do 20 apr | Home vanaf do 20 apr
| The Islands and the Whales zo 23
en wo 26 apr, 13.45 | Jackie vanaf za
8 apr | Lady Macbeth vanaf vr 28 apr
| Life, Animated do 13 t/m za 15 apr,
19.30 | zo 16 apr, 15.45 | Lion vanaf vr 21 apr | Loving vanaf do 30 mrt |
De Matthäus Passion zo 2 apr, 15.15
| Oscuro Animal zo 30 apr, 15.45 |
Perfetti sconosciuti vanaf ma 3 apr
| De terugkeer van de monniken op
Schiermonnikoog wo 19 apr, 19.30 |
To Stay Alive zo 30 apr, 13.45 | Train
to Bussa vr 21 en za 22 apr, 21.30 |
zo 23 apr, 15.30 | A United Kingdom

Liever onafhankelijk
Met in elke stad een filmtheater/
filmhuis hebben we weinig te klagen over het filmaanbod in Nederland. Toch wel, vindt Cedric Muyres, die dol is op het woord onafhankelijk. In de muziekwereld
richtte hij het onafhankelijke platenlabel Snowstar op, maar met
Chasing Reels manifesteert hij zich
nu ook in de filmwereld. Onder
deze titel wil Muyres laten zien wat
voor moois er allemaal in de onafhankelijke cinema wordt gemaakt.
Daarvan is in Nederland te weinig
te zien, vindt hij. Na de voorpremière van Jim Jarmusch’ Paterson als
opwarmertje vorige maand in het
Louis Hartlooper Complex gaat
Chasing Reels 7 april echt van start
in dit filmtheater met een marathon van drie films. Uiteraard alle
afkomstig uit het internationale
indiecircuit. In het Nieuw-Zeelandse Hunt for the Wilderpeople
(Taika Waititi) ontvlucht een dertienjarige jongen zijn adoptievader
(Sam Neill), die de jongen terugvindt in de bush, waarna er een
vriendschap opbloeit. De veront-

ruste gemeenschap denkt dat de
adoptievader de jongen heeft ontvoerd en begint een klopjacht. De
film won ruim tien internationale
prijzen.
In de toneelverfilming Una
(Bendict Andrews) speelt Rooney
Mara een dertigjarige vrouw die de
bijna twee keer zo oude man opzoekt met wie ze als dertienjarige
haar eerste seksuele ervaring had.
Was er sprake van misbruik gezien
het leeftijdsverschil (hij was veertig)? En waarom zoekt ze hem nu

vanaf do 13 apr | Verdwijnen vanaf do
6 apr | Nog te zien Demain tout commence | Het doet zo zeer za 1 apr,
19.30 | zo 2 apr, 13.30 | di 4 en wo 5
apr, 21.30 | Moonlight | IFFR Gemist
zo 9 apr met de films Als Paul über
das Meer kam | A Hustlers Diary |
La ragazza del mondo | Boek & Film
Fai bei sogni di 11 apr, 19.30 | Movies
that Matter A Good Wife di 18 apr,
20.00 | Exhibition on Screen The Artist’s Garden: American Impressionism zo 30 apr, 15.15

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

Premières 20th Century Women
vanaf do 20 apr | Lady Macbeth vanaf do 13 apr | The Other Side of Hope
vanaf do 20 apr | A United Kingdom
vanaf do 30 mrt | Specials De Matthäus Passion Het concert van Reinbert de Leeuw ma 17 apr, 13.00 | Passage zo 9 apr, 13.30 (Makers zijn
aanwezig voor een Q&A) | A.I. – SciFi? do 13 apr met 19.00 inleiding +
verrassingsfilm, 21.05 Her en 23.23
Ex Machina | Déjàvu [?] – Klassiekerreeks Dead Man ma 10 en ma 17
apr, 19:00 | Night on Earth ma 3 apr,
19.00 | Permanent Vacation ma 24
apr, 19.00 | IFFR Gemist za 8 apr,
vanaf 13.45 met de films Als Paul
über das Meer kam | A Hustlers Diary | La ragazza del mondo | Cursus Boek & Film Sense of an Ending ma 3 en di 4 apr, 19.15 (met inleiding) | Best of Go Short on Tour di
18 apr, 19:15 met The Beast | Wednesday With Goddard | Batrachian’s
Ballad | Pussy | Dreaming of Baltimore | A Brief History of Princess X |
Cracking the Frame Mapplethorpe:
Look at the Pictures wo 19 apr, 19.15
| Movies that Matter on Tour A Good
Wife wo 19 apr, 19.00

Assen
4 Bioscoop De Nieuwe Kolk
Weiersstraat 1 | 088-012 8560 |
asserfilmliga.nl | Aanvang: 20.30
weer op? Una heeft geen simpele
antwoorden, maar toont de complexiteit van seksuele verhoudingen.
Transpecos (Greg Kwedar) gaat
over de strijd van Amerikaanse
douaneagenten met een Mexicaans drugskartel. De omschrijving doet misschien een simpele
thriller vermoeden, maar het is een
drama over immigratie en de zinloze oorlog tegen drugs.
Voorafgaand aan de drie films
presenteert Go Short Festival Nijmegen twee korte Amerikaanse,
natuurlijk onafhankelijke, verrassingsfilms.
CHASINGREELS.NL

HUNT FOR THE WILDERPEOPLE

La La Land ma 17 en di 18 apr | Layla
M. ma 10 en di 11 apr | Nocturnal Animals ma 3 en di 4 apr | The Salesman ma 1 mei en di 2 mei | La tierra y
la sombre ma 24 en di 25 apr

rin Horse ma 10 en ma 17 apr, 19.20
| Werckmeister Harmoniak ma 3
apr, 19.20 | Best of IDFA on Tour zo 2
apr, 10.30 | The Grown-Ups za 8 apr,
14.00 | The Best of Go Short on Tour
wo 12 apr, 19.15 | De Matthäus Passion Van Reinbert de Leeuw ma 17
apr, 10.30 | MOOOV Filmfestival zo
23 apr, 10.30 met Knife in the Clear
Water | White Sun | Wolf and sheep
| Alliance Francaise Chez nous wo
26 apr, 19.15

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

After the Storm do 13 apr, 20.00 |
zo 16 apr, 20.00 | di 18 apr, 20.00
| American Honey vr 7 apr, 20.00 |
za 8 apr, 20.30 | wo 12 apr, 20.00 |
Brimstone za 1 apr, 20.30 | zo 2 apr,
15.30 | Dancer zo 16 apr, 15.30 | The
Day Will Come vr 14 apr, 20.00 | wo
19 apr, 20.00 | Demain tout commence vr 14 apr, 14.30 | za 22 apr,
16.30 | zo 23 apr, 11.00 | Gold di 4 apr,
20.00 | Harmonium zo 2 apr, 20.00 |
wo 5 apr, 20.00 | Het doet zo zeer zo
2 apr, 11.00 | ma 3 apr, 20.00 | Hidden Figures vr 28 apr, 20.00 | za 29
apr, 20.30 | zo 30 apr, 11.00 | Jackie
za 1 apr, 16.30 | vr 7 apr, 14.30 | ma
17 apr, 14.30 | La La Land zo 9 apr,
15.30 | zo 23 apr, 15.30 | zo 30 apr,
15.30 | Lion za 15 apr, 20.30 | zo 23
apr, 20.00 | di 25 apr, 14.30 | Magallanes vr 21 apr, 20.00 | ma 24 apr,
20.00 | De Matthäus Passion van
Reinbert de Leeuw zo 9 apr, 11.00 |
zo 16 apr, 11.00 | Moonlight za 15 apr,
16.30 | ma 17 apr, 20.00 | za 22 apr,
20.30 | Noces vr 21 apr, 14.30 | di 25
apr, 20.00 | Train to Busan do 20
apr, 20.00 | wo 26 apr, 20.00 | A United Kingdom do 27 apr, 20.00 | vr 28
apr, 14.30 | zo 30 apr, 20.00 | United States of Love do 6 apr, 20.00 |
ma 10 apr, 20.00 | Verdwijnen za 8
apr, 16.30 | zo 9 apr, 20.00 | di 11 apr,
20.00 | Filmgiganten in Close-Up
Herfstsonate za 29 apr, 14.00 | Verdwijnen za 29 apr, 16.30

Borne
4 Filmhuis Borne
Marktstraat 23 | Informatie/reserveren 074-265 7200 | kulturhusborne.nl/Organisaties/Filmhuis
24 Wochen wo 12 apr | As I Open My
Eyes wo 26 apr | Fuocoammare wo
19 apr | Toni Erdmann wo 5 apr

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

Premières 20th Century Women
vanaf do 20 apr | Bram Fischer vanaf
do 13 apr | Chez nous vanaf do 20 apr
| The Islands and the Whales vanaf do 30 mrt | Lady Macbeth vanaf do 13 apr | March of the Penguin
2 vanaf do 20 apr | Monk vanaf do 6
apr | Oscuro Animal vanaf do 27 apr
| The Other Side of Hope vanaf do 20
apr | Quality Time vanaf do 27 apr |
A United Kingdom vanaf do 30 mrt |
Waldstille vanaf do 30 mrt | Nog te
zien After the Storm | Home | Life,
Animated | Lion | Moonlight | Toen
mijn vader een struik werd | Filmclub do 6 apr, vr 7 apr, wo 12 apr, vr 14
apr en wo 19 apr | Ontbijtfilm zo 30
apr | Boek in Beeld The Sense of an
Ending ma 24 apr, 19.30 | Royal Opera & Ballet Jewels (ballet live) di 11
apr, 20.15 | Madame Butterfly (opera
live) do 30 mrt, 20.15 | Cracking the
Frame Mapplethorpe: Look at the
Pictures ma 24 apr, 19.15 | Exhibition
on Screen The Artist’s Garden: American Impressionism di 18 apr, 19.30
| Maandagavondklassieker The Tu-

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

Ondanks het feit
dat z’n hoofdpersonen uiteindelijk
voor een bepaald
conformisme kiezen, is American
Honey meer dan
On the Road, en
zeker meer dan de
filmversie van dat
boek, een afwijzen van tradities.
Op de eerste
plaats omdat de
film liever meandert dan structuur
biedt.
11111

Ronald Rovers in de
Filmkrant

After the Storm do 13 apr, 20.00 |
za 15 apr, 21.15 | zo 16 apr, 15.45 | di
18 apr, 14.15 | do 20 apr, 20.00 | vr
21 apr, 18.45 | za 22 apr, 13.30 | zo
23 apr, 20.00 | wo 26 apr, 14.45 | Alberta vr 31 mrt, 19.15 | za 1 apr, 19.00
en 21.30 | zo 2 apr, 15.45 | ma 3 apr,
20.30 | wo 5 apr, 20.30 | American Honey vr 31 mrt, 12.30 | za 1 apr,
15.15 | zo 2 apr, 19.30 | di 4 apr, 20.00
| Demain tout commence vr 31 mrt,
16.00 en 21.30 | zo 2 apr, 16.00 | za
8 apr, 15.45 | ma 10 apr, 20.30 | za
15 apr, 18.45 | vr 21 apr, 15.45 | za 22
apr, 21.15 | di 25 apr, 13.45 | vr 28 apr,
16.00 | Fences do 30 mrt, 20.30 |
Gimme Danger vr 21 apr, 21.15 | za 22
apr, 21.30 | do 27 apr, 20.30 | Harmonium vr 21 apr, 16.00 | za 22 apr,
15.45 | vr 28 apr, 13.15 | za 29 apr,
18.45 | The Islands and the Whales
vr 28 apr, 19.00 | za 29 apr, 16.00 | zo
30 apr, 15.45 | Jackie za 1 apr, 13.30
en 21.15 | zo 2 apr, 20.00 | wo 5 apr,
14.45 | vr 7 apr, 13.30 | za 8 apr, 18.45
| zo 9 apr, 16.30 | wo 12 apr, 14.30 | vr
14 apr, 17.00 | zo 16 apr, 20.30 | vr 21
apr, 13.00 | za 22 apr, 18.45 | zo 23
apr, 20.30 | vr 28 apr, 18.45 | za 29
apr, 15.45 | zo 30 apr, 20.00 | Life,
Animated do 13 apr, 20.30 | zo 16
apr, 16.00 | ma 17 apr, 20.30 | vr 21
apr, 21.30 | za 22 apr, 16.00 | ma 24
apr, 20.00 | wo 26 apr, 20.30 | za 29
apr, 19.00 | zo 30 apr, 16.00 | Lion
za 1 apr, 15.45 | zo 2 apr, 13.30 | vr 7
apr, 15.45 | za 8 apr, 21.15 | zo 9 apr,
20.00 | za 15 apr, 21.30 | di 18 apr,
14.00 | vr 21 apr, 19.00 | zo 23 apr,
13.30 | wo 26 apr, 10.15 | vr 28 apr,
13.00 en 21.15 | za 29 apr, 21.15 | Loving do 6 apr, 20.00 | vr 7 apr, 18.45
| za 8 apr, 13.00 | zo 9 apr, 11.15 | ma
10 apr, 14.00 | vr 14 apr, 21.30 | za 15
apr, 13.15 | zo 16 apr, 13.15 | wo 19 apr,
14.30 | Moonlight za 1 apr, 18.45 | ma
3 apr, 20.00 | vr 7 apr, 21.30 | wo 12
apr, 20.00 | vr 14 apr, 19.00 | za 15
apr, 16.00 | ma 17 apr, 11.15 | wo 19
apr, 20.00 | Noces do 27 apr, 20.00 |
vr 28 apr, 21.30 | za 29 apr, 13.30 en
21.30 | zo 30 apr, 20.30 | ook nog te
zien in mei | Réparer les vivants vr 7
apr, 13.00 en 21.15 | za 8 apr, 21.30
| di 11 apr, 20.00 | vr 14 apr, 21.15 |
ma 17 apr, 20.00 | wo 19 apr, 20.30
| Sieranevada do 30 mrt, 19.45 |
vr 31 mrt, 15.45 | To Stay Alive vr 7
apr, 16.00 | za 8 apr, 19.00 | zo 9 apr,
20.30 | ma 10 apr, 20.00 | United
States of Love vr 14 apr, 13.00 | zo
16 apr, 20.00 | di 18 apr, 20.00 | Verdwijnen vr 14 apr, 18.45 | za 15 apr,
19.00 | wo 19 apr, 14.45 | vr 21 apr,
13.30 | za 22 apr, 19.00 | ma 24 apr,
20.30 | di 25 apr, 20.00 | wo 26 apr,
20.00 | Zaatari Djin do 6 apr, 20.30
| vr 7 apr, 19.00 | za 8 apr, 16.00 | zo
9 apr 16.00 | Exhibition on Screen
Hieronymus Bosch wo 5 apr, 20.00
| Rembrandt zo 9 apr, 11.00 | wo 12
apr, 20.30 | za 15 apr, 15.45 | Special
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De Filmkrant verzorgt elke
maand introducties en lezingen in de filmtheaters.
4 Amsterdam | Cinecenter
 20th Century Women | 14 april
21.00 uur | FK.Live intro i.h.k.v.
Cinemore door Sasja Koetsier
4 Apeldoorn | Gigant
 After the Storm | 13 april 20.00
uur | FK.Live intro door Hugo Emmerzael
4 Delft | Lumen
 The Congress | Special: Utopia
| 25 april 19.30 uur | FK.Live lezing
door Barend de Voogd
4 Groningen | GroningerForum
 Filmcursus Mijlpalen | Do the
Right Thing | 24 april 19.00 uur
| FK.Live lezing door Jos van der
Burg
4 Haarlem | Filmschuur
 Moving Images | 9 april 10.15 uur
| FK.Live reeks door Gert de Graaf
 20th Century Women | 22 april
14.15 uur | FK.Live intro
 Lady Macbeth | 15 april 17.00 uur
| FK.Live intro
 The Other Side of Hope | 22 april
16.45 uur | FK.Live intro
 The Lost City of Z | 29 april
16.00 uur | FK.Live intro
4 Hengelo | Filmhuis Hengelo
 Life, Animated! | 9 april 15.00
uur | FK.Live intro door Gerlinda
Heywegen
4 Rijswijk | Filmhuis Rijswijk
 Far from the Madding Crowd |
29 april 13.00 uur | FK.Live lezing
door Gerlinda Heywegen

Voor meer informatie en boekingen FILMKRANT.NL/FILMKRANTLIVE

De Matthäus Passion van Reinbert
de Leeuw zo 9 apr, 13.00 | vr 14 apr,
13.30 | Films met nagesprek Boefje zo 23 apr, 16.00 | In het hoofd van
mijn zusje do 20 apr, 20.30 | Sneak
Preview elke di, 20.30

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

The Handmaiden di 11 apr | Hidden
Figures vr 21 en di 25 apr | Mein Blind
Dte mit dem Leben di 18 apr | Moonlight vr 31 mrt en di 4 apr

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

Premières Century Women vanaf do
20 apr | Denial vanaf do 6 apr | Lady
Macbeth vanaf do 13 apr | Weekfilms
After the Storm week van do 30 mrt
t/m wo 5 apr | American Honey week
van do 30 mrt t/m wo 5 apr | The Day
Will Come week van do 30 mrt t/m
wo 12 apr | Glory week van do 20 t/m
wo 26 apr | Home week van do 6 t/m
wo 12 apr | Life Animated week van
do 30 mrt t/m wo 12 apr | Magallanes week van do 13 t/m wo 19 apr |
Verdwijnen week van do 30 mrt t/m
wo 5 apr | Poolse Filmlente 11 Minutes vr 7 apr | Kamper za 8 apr | The
Last Family za 8 apr | Ziemia Obie-

cana (Land van de grote belofte)
ma 3 apr | Special Langs de Kapellekensbaan do 30 mrt (ihkv Boekenweek) | De Grote Lumen Filmquiz vr
31 mrt | IDFA on Tour za 1 apr | Utopia
The Congress di 25 apr | High-Rise
do 6 apr | Exhibition on Screen Rembrandt zo 9 apr | Retrospectief Jim
Jarmusch Dead Man ma 10 apr | Movies that Matter A Good Wife do 13
apr | Documentaire Portret van een
tuin di 18 apr | Deutsches Kino Lotte do 20 apr | Klassieker They shoot
horses, don’t they? ma 24 apr | IFFR
Gemist ma 17 apr met de films A
Hustlers Diary | Als Paul über das
Meer Kam | La ragazza del mondo |

| The Tribe wo 19 apr, 20.00 | za 22
apr, 13.00

Den Bosch

Deventer

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

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

Premières 0,03 Seconde vanaf do
13 apr | 20th Century Woman vanaf do 20 apr | Denial vanaf do 6 apr
| Glory vanaf do 6 apr | Lady Macbeth vanaf do 13 apr | Monk vanaf do
6 apr | Their Finest vanaf do 13 apr |
Ontbijtfilm Elke zo 11.00 ontbijt en
12.00 film. Deze maand 20th Century Woman | Chocolat | The Lunchbox
| Sneak Preview Elke di, 21.15 | Filmcursus: Déjà Vu met o.v.b. 20th Century Woman en Alberta do 6 en do
20 apr, 19.30 | Filmcursus: Film en
Spiritualiteit La vie de Jean Marie di
25 apr, 19.30 | Special Down to Earth
za 1 apr, 15.00 | zo 2 apr, 12.15

Den Haag
4 Filmhuis Den Haag
Spui 191 | 070‑365 6030/345 9900
| Programma is onder voorbehoud,
raadpleeg ook de website | filmhuisdenhaag.nl
Premières 0,03 Seconde vanaf do
13 apr | Aloys vanaf do 20 apr | Bram
Fischer vanaf do 13 apr | Chez nous
vanaf do 20 apr | Free Fire vanaf do
27 apr | Glory vanaf do 6 apr | The Island and the Whales vanaf do 6
apr | Lady Macbeth vanaf do 13 apr
| Monk vanaf do 6 apr | Noces vanaf do 30 mrt | Orpheline vanaf do 27
apr | The Other Side of Hope vanaf do
20 apr | Quality Time vanaf do 27 apr
| Raw vanaf do 27 apr | Rester Verticale vanaf do 13 apr | Voir du pays
vanaf do 6 apr | Waiting For Giraffes vanaf do 13 apr | Waldstille vanaf do 30 mrt | Zero Days vanaf do 30
mrt | Movies that Matter Film Festival Filmfestival met indrukwekkende speelfilms en documentaires over
mensenrechten en een rechtvaardige, duurzame wereld vr 24 mrt t/m
za 1 apr | Ciné Premières Rester Vertical zo 2 apr, 15.00 | Gay Film Night
Un bacio zo 2 en zo 30 apr, 16.00
| ma 24 apr, 19.30 | Exhibition on
Screen The artist’s garden: American impressionism za 8 en zo 16 apr,
17.00 | wo 19 apr, 18.45 | Movies that
Matter on Tour A Good Wife zo 9 apr
(met nagesprek) | Surf Film Nacht
Let’s Be Frank do 13 apr, 21.30 | Cinema Arabe Investigating Paradise
+ Sweet Rain za 15 apr, 14.15 en 17.00
| Film & Debat:Vrijheidsweken Austerlitz do 20 apr, 19.00
4 Nutshuis

Riviervismarkt 5 | 070-345 9090 |
nutshuis.nl

El abrazo de la sepiente (Embrace
of the Serpent) wo 5 apr, 20.00 | za
8 apr, 13.00 | Birdman wo 26 apr,
20.00 | za 29 apr, 13.00 | Chronic
wo 12 apr, 20.00 | za 15 apr, 13.00

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

The Day Will Come do 13 apr t/m ma
17 apr | Het doet zo zeer di 4 apr | Jackie do 30 mrt t/m ma 3 apr | Loving
do 20 apr t/m ma 24 apr | Paterson do 6 apr t/m ma 10 apr | Réparer
les vivants do 27 apr t/m ma 1 mei |
Special De Matthäus Passion zo 2
apr, 14.00

Premières 20th Century Women
vanaf do 20 apr | Bram Fischer vanaf do 13 apr | Denial vanaf do 6 apr |
Lady Macbeth vanaf do 13 apr | The
Other Side of Hope vanaf do 20 apr
| Rester Vertical vanaf do 13 apr | A
United Kingdom vanaf do 30 mrt |
Weekfilms After the Storm speelweek 6 apr | Home speelweek 13 apr
| Life, Animated speelweek 6 apr |
De Matthäus Passion De complete uitvoering van Reinbert de Leeuw
speelweek 30 mrtOscuro Animal
speelweek 27 apr | Ronde van Vedett
vr 14 en za 15 apr met de films De Koning van de Mont Ventoux | De Mannen van Staal | Mont Ventoux Scala Paradisi | Slow Food Film Festival
vr 21 t/m zo 23 apr met de films Bugs

| Burnt | The Islands and the Whales
| It All Starts With Beer + The Craft
of Beer: A Hopumentary | Priorat |
Spinning Plates | Theater of Life |
The Way of Jim Jarmusch Down by
Law ma 3 apr | Mystery Train ma 10
en ma 17 apr | Night on Earth ma 24
apr en ma 1 mei | Horrornacht Train
to Busan za 8 apr, 22.00 | Sneak
Preview di 11 apr, 20.30

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

Dordrecht

Alberta do 20 apr, 20.00 | di 25 apr,
14.00 en 20.00 | Jackie do 6 apr,
20.00 | di 11 apr, 14.00 en 20.00 |
Loving do 13 apr, 20.00 | di 18 apr,
14.00 en 20.00 | Paterson do 30 mrt,
20.00 | di 4 apr, 14.00 en 20.00

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

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

Fuocoammare vr 7 apr | Next to Her
zo 2 en wo 5 apr | Toni Erdmann zo 9
en wo 12 apr

Doetinchem
4 Filmhuis/Gruitpoort
Hofstraat 2 | 0314-340 943 | gruitpoort.nl
Down to Earth za 15 apr, 15.00 | ma
17 en zo 23 apr, 20.30 | di 18 apr,
10.00 | do 20 apr, 19.30 | Het doet zo
zeer vr 14 apr, 16.00 en 20.30 | zo 16

Niet lang maar kort

MERYEM

Een van de voordelen van een filmfestival voor korte films is dat je er
nooit verzeild raakt in een film
waaraan geen einde lijkt te komen.
Iedere festivalbezoeker maakt dat
wel eens mee, maar niet bij een
festival voor korte films. Maar er
zijn betere redenen om het Go
Short Film Festival, waarvan de
negende editie van 5 t/m 9 april in
Nijmegen wordt gehouden (centrale festivallocatie Lux), te bezoeken. De belangrijkste is dat het festival met meer dan driehonderd
films een uitstekend overzicht
geeft van de stand van zaken in de
internationale wereld van de korte
film. Bijna de helft van de films zijn
premières. Het hart van het festival is de competitie, die 101 titels
telt (ook die ene film moest er nog
in). Uiteraard te veel titels om hier
op te sommen, maar in elk geval
moeten we A Story About My Eyes
van Guido Hendrikx noemen. We
kennen de maker van Stranger
than Paradise, de openingsfilm van
de laatste editie van het IDFA. Ook
te zien in de competitie is Meryem,

en za 22 apr, 20.30 | vr 21 apr, 16.00 |
di 25 apr, 14.00 en 20.30 | Jackie do
13, za 15, vr 21, ma 24 en zo 30 apr,
20.30 | di 18 apr, 14.00 en 20.30 | za
22 apr, 15.00 | di 25 apr, 10.00 | vr 28
apr, 16.00 | Lion za 1 apr, 15.00 | ma 3
apr, 20.30 | di 11 apr, 10.00 en 20.30
| Loving do 27 en za 29 apr, 20.30 |
di 2 mei, 14.00 en 20.30 | Moonlight
za 1, zo 2, di 4 en ma 10 apr, 20.30 | di
4 apr, 10.00 | di 11 apr, 14.00 | Marathon Bob & Edgar vr 14 apr (Alle 6 afleveringen van de absurde korte comedyserie)

over de strijd van vrouwen tegen
Islamitische Staat. De film is van
Reber Dosky, vorig jaar winnaar
van de Go Short Award met The
Sniper of Kobani.
Speciale aandacht is er met vijftien films uit Spanje. De selectie
toont het hele spectrum aan genres
in de Spaanse korte film, van commerciële romkoms tot experimentele documentaires. Zoals altijd zet
het festival de schijnwerper ook op
een maker. Deze keer is dat de
Zweed Jonas Odell. Wie hem niet
kent van zijn onafhankelijke werk
kent hem zeker van zijn videoclips
voor U2 en Frans Ferdinand. Het
festival vertoont naast Odells films
een selectie van zijn favoriete korte
films.
Dat Go Short ook internationaal
wordt gewaardeerd, blijkt uit de
promotie van het festival tot Oscarfestival. Vanaf dit jaar komen de
prijswinnaars van Go Short automatisch op de longlist van de Academy Awards. In Nijmegen mag de
champagne worden ontkurkt.
GOSHORT.NL

Del Solar bouwt
rond dit relatief
simpele uitgangspunt een vakkundige thriller, die
constant heel
spannend is en
gaandeweg aan
complexiteit wint.
Hoe meer er boven
tafel komt over
het verleden, hoe
duidelijker het
wordt dat vergelding in het heden
zo simpel nog niet
is.
111231

Joost Broeren Huitenga over
Magellanes in de Filmkrant

Drachten
4 Schouwburg De Lawei
Laweiplein 1 | lawei.nl/film | Reserveer via de website of bel 0512 335
050

Elle do 6 t/m za 8 apr, 20.30 | Fences
wo 5 en wo 12 apr, 20.30 | Hidden Figures vr 29 en za 29 apr, 20.30 | Life,
Animated wo 19 en wo 26 apr, 20.30
| Loving do 13 en za 15 apr, 20.30 |
The Other Side of Hope wo 3 mei,
20.30 | Verdwijnen do 20 t/m za 22
apr, 20.30 | Lunchfilm 10th Century Women do 6 apr, 10.30 | Down to
Earth zo 9 apr, 10.30 | Paasluncharranchement Down to Earth zo 16 en
ma 17 apr, 12.00

Eindhoven
4 Plaza Futura/Natlab
Kastanjelaan 500 | 040‑294 6848 |
natlab.nl | Raadpleeg de website
voor het volledige programma
20th Century Women vanaf do 20
apr | Alone in Berlin vanaf do 27 apr |
Bram Fischer vanaf do 13 apr | Chez
nous vanaf do 20 apr | Denial vanaf do 6 apr | The Other Side of Hope
vanaf do 20 apr
4 Filmhuis De Zwarte Doos

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

Hacksaw Ridge di 18 en wo 19 apr | I,
Daniel Blake ma 3 t/m wo 5 apr | Toni
Erdmann ma 10 t/m wo 12 apr

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

As I Open My Eyes ma 10 apr, 20.15 |
wo 12 apr, 19.00 | Cartas da Guerra
di 2 mei, 19.00 | Down to Earth di 4
apr, 19.00 | Lion ma 1 mei, 20.15 | wo
3 mei, 19.00 | Manchester by the Sea
ma 24 apr, 20.15 | wo 26 apr, 19.00
| Moonlight ma 3 apr, 20.15 | wo 5
apr, 19.00 | Neruda di 25 apr, 19.00
| Personal Shopper di 18 apr, 19.00 |
wo 19 apr, 19.00 | Poesía sin fin di 11
apr, 19.00

Enschede
4 Concordia Film Theater
Expositie

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

Verwacht 20th Century Women
vanaf do 20 apr | De Matthäus Missie van Reinbert de Leeuw ma 17
apr, 11.00 | De Matthäus Passion
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Nieuw filmfestival Gorinchem
Geen zichzelf respecterende stad
zonder filmfestival. Dat geldt ook
voor Gorinchem, dat we kennen
als het stadje waar de Watergeuzen
in 1572 negentien priesters en andere gelovigen gevangen namen en
in Den Briel gruwelijk vermoordden. Maar er is vrolijker nieuws
over Gorinchem. In het stadje
vindt van 28 t/m 30 april de eerste
editie van het Internationaal Film
Festival Gorinchem (IFFG) plaats.
Het festival vloeit voort uit een samenwerking met het Belgische
filmfestival MOOOV, dat al vijfentwintig jaar bestaat en zich richt
op arthousefilms uit de hele wereld. Het IFFG wil een zo breed
mogelijk publiek kennis laten maken met films over culturen uit de
hele wereld. Het achterliggende
doel? “Grenzen verleggen, de verbinding aangaan, samenwerken
met de diversiteit aan inwoners
van Gorinchem en de omringende
dorpen.” Op die manier wil het festival een bijdrage leveren aan “een
duurzame, respectvolle samenle-

ving”. Er zijn filmfestivals die het
voor minder doen, maar de ambitie zegt veel over de bevlogenheid
van de initiatiefnemers.
Het festival opent 28 april met
een verrassingsfilm, waarna op 29
april in Theater De Nieuwe Doelen
vier films zijn te zien: Toen mijn
vader een struik werd (Nicole van
Kilsdonk), het voor zes Oscars genomineerde Lion (Garth Davis) en
de documentaires De kinderen van
Juf Kiet (Peter Lataster en Petra
Lataster-Czisch) en Down to Earth
(Rolf Winters en Renata Heinen).
Een dag later gaat het festival ver-

De complete uitvoering olv Reinbert de Leeuw ma 17 apr, 13.45 | The
Other Side of Hope vanaf do 20 apr
| Voir du pays vanaf do 6 apr | Zero
Days ma 3 apr (met inleiding en Q&A
in het Engels) | IFFR Gemist zo 9
apr met de films: Als Paul über das
Meer kam | A Hustlers Diary | La ragazza del mondo | Best of Go Short
vr 14 apr | Exhibition on Screen Van
Gogh: A New Way of Seeing ma 1 en
di 2 mei

website voor exacte data en aanvangstijden

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

American Honey do 6, zo 16 en di 18
apr, 20.30 | zo 9 apr, 16.00 | Burma
Storybook vr 21 apr, 19.00 | vr 28 apr,
15.30 | zo 30 apr, 16.00 | Het doet zo
zeer vr 31 mrt, 15.30 | zo 2 apr, 11.00
| di 4 en wo 12 apr, 20.30 | vr 7 apr,
19.00 | Down to Earth za 1 apr, 18.30
| vr 14 apr, 19.00 | zo 16 apr, 11.00
| Home do 20, di 25 en zo 30 apr,
20.30 | vr 21 en vr 28 apr, 21.45 | za
22 apr, 18.30 | The Handmaiden ma
24 en do 27 mrt, 20.30 | za 29 mrt,
21.15 | Jackie vr 31 mrt, 21.45 | De kinderen van juf Kiet za 1 apr, 21.15 | wo
19 apr, 20.30 | zo 23 apr, 11.00 | di 25
apr, 14.00 | Lion do 30 mrt, 20.30 | vr
31 mrt, 19.00 | De Matthäus Passion Integrale uitvoering van Reinbert
de Leeuw di 11 en ma 17 apr, 14.00 |
vr 14 apr, 13.30 | Moonlight do 13 en
zo 23 apr, 20.30 | zo 16 apr, 16.00 | di
18 apr, 14.00 | Noces vr 21 apr, 15.30
| za 22 apr, 21.15 | zo 23 apr, 16.00 |
wo 26 apr, 20.30 | vr 28 apr, 19.00
| za 29 apr, 18.30 | zo 30 apr, 11.00 |
Réparer les vivants zo 2, ma 10 en
di 11 apr, 20.30 | di 4 apr, 14.00 | zo 9
apr, 11.00 | za 15 apr, 21.15 | To My Beloved ma 3, wo 5 en zo 9 apr, 20.30 |
vr 7 apr, 15.30 | Verdwijnen zo 2 apr,
16.00 | vr 7 en vr 14 apr, 21.45 | za 15
apr, 18.30 | ma 17 apr, 20.30

Groningen
4 Groninger Forum
Hereplein 73 | 050-312 0433 | groningerforum.nl | Raadpleeg de

der in Theater ’t Pand met een filmontbijt en drie Nederlandse premières. In Blanka (Kohki Hasei)
sluit een straatkind in Manilla
vriendschap met een blinde muzikant. De documentaire The Eagle
Huntress (Otto Bell) portretteert
een dertienjarig meisje in Mongolië, dat de eerste vrouwelijke
adelaartrainer in de geschiedenis
van het land wil worden. En in Magallanes (Salvador del Solar) wil
een oorlogsveteraan in Lima met
een slecht doordacht crimineel
plan onrechtvaardigheden uit het
IFFG.NL
verleden rechtzetten.

BLANKA

Premières 20th Century Women
vanaf do 20 apr | Bram Fischer vanaf do 13 apr | Lady Macbeth vanaf do 13 apr | March of the Penguins
2 vanaf do 20 apr | Monk vanaf do 6
apr | The Other Side of Hope vanaf do
20 apr | A United Kingdom vanaf do
30 mrt | Voir du pays vanaf do 6 apr
| Verder te zien 0,03 Seconde wo 26
apr | Fai bei Sogni ma 10 apr, 19.00
| In het hoofd van mijn zusje wo 19
apr | The Island and the Whales di
4 en wo 12 apr | Royal Opera House
Live Jewels di 11 apr, 20.15 | Madame Butterfly do 30 mrt, 20.15 | zo 2
apr, 15.00 | Ciné-Club Chez nous di
2 mei | Noces (A Wedding) di 4 apr |
Quai d’Orsay di 18 apr | Boek & Film
Dubbelspel do 13 apr | IFFR Gemist
za 15 apr met de films: Als Paul über
das Meer kam | A Hustlers Diary | La
ragazza del mondo | Mijlpalenfilm
Do the Right Thing ma 24 apr, 19.00
| CinemaDiner La pazza gioia di 25
apr, 18.30
4 RKZ Bios

Emmastraat 15-s101 | 050‑526
2482 | rkzbios.nl | Aanvang: 20.30 |
Raadpleeg de website voor meer
informatie

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

Verwachte films 20th Century Women vanaf do 20 apr | Bram Fischer
vanaf do 13 apr | The Islands and the
Whales za 1 en wo 5 apr, 12.00 | Lady
Macbeth vanaf do 13 apr | Monk vanaf do 6 apr | Noces vanaf do 30 mrt |
The Other Side of Hope vanaf do 20
apr | Train to Busan vanaf do 30 mrt
| A United Kingdom vanaf do 30 mrt
| Voir du pays vanaf do 6 apr | Zero
Days za 1 apr, 16.45 | ma 3 apr, 19.15
| Cracking the Frame Mapplethorpe: Look at the Pictures zo 2 apr,
10.15 | IFFR Gemist za 8 apr met de
films Als Paul über das Meer kam | A
Hustlers Diary | La ragazza del mondo | Filmcollege: Moving Image De
Media zo 9 apr, 10.15 | Documentai-

re 0,03 Seconde zo 16 apr, 10.15 | The
Best of Go Short ma 17 apr | Exhibition on Screen Van Gogh: A New Way
of Seeing zo 30 apr, 10.00

Hardenberg
4 Filmhuis Hardenberg
Badhuisplein 3 | 0523-280 353 |
filmhuishardenberg.nl | Aanvang:
20.00
Julieta di 4 en wo 5 apr

Harderwijk
4 Filmhuis Harderwijk/
Catharinakapel

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

| Poesía sin Fin ma 10 apr, 20.00 |
Room zo 2 apr, 20.00 | Film & Architectuur Citizen Jane: Battle fort he
City + L’Infinita Fabbrica del Duomo
zo 9 apr, 11.30-16.00 (+ lunch)

Helmond

Loving vr 14 en za 15 apr | Moonlight
vr 7 en za 8 apr | The Violin Teacher vr
21 en za 22 apr

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

Leeuwarden

Brimstone vr 7 en za 8 apr, 20.15 |
Dancer vr 28 apr, 16.00 | za 29 apr en
wo 3 mei, 20.15 | The Happiest Day
in the Life of Olli Mäki vr 14, za 15 en
wo 19 apr, 20.15 | Jackie do 30 mrt
en do 6 apr, 20.15 | Life, Animated
zo 9 apr, 15.00 | wo 12 en do 13 apr,
20.15 | Lion vr 31 mrt, za 1 apr en wo
5 apr, 20.15 | vr 7 apr, 16.00 | L’Odyssee vr 21 en za 22 apr, 20.15 | Paterson do 20, wo 26 en vr 28 apr, 20.15 |
vr 21 apr, 16.00

Hilversum
4 Filmtheater
Herenplein 5 | 035‑623 5466 |
filmtheaterhilversum.nl | Raadpleeg de website voor de complete
agenda

Denial wo 5 apr, 19.15 | Fences do 30
mrt t/m di 4 apr | The Islands and
the Whales do 30 mrt, di 4 en wo 5
apr | A United Kingdom vanaf do 30
mrt | United States of Love vanaf do
30 mrt | Verder o.a. verwacht Lady
Macbeth | March of the Penguins 2 |
The Other Side of Hope | Film & Religie La fille inconnu di 4 apr, 14.00
en 20.15

Hoogeveen

Heemskerk

0,03 Seconde za 15 apr, 13.30 | di
18 apr, 17.00 | 20th Century Women
vanaf do 20 apr | Bram Fischer vanaf
do 13 apr | Free Fire vanaf vr 28 apr |
Het doet zo zeer di 4 apr | Lady Macbeth vanaf do 13 apr | Loving vanaf do 6 apr | Monk vanaf do 6 apr |
The Other Side of Hope vanaf do 20
apr | Trainspotting za 8 apr, 18.30
| T2 Trainspotting za 8 apr, 20.00 |
Their Finest vanaf do 13 apr | A United Kingdom vanaf do 30 mrt | Voir
du pays vanaf do 6 apr | Waldstille vanaf do 30 mrt | Popdocumentaire van Elly de Waard Ontmoeting met David Bowie zo 9 apr, 14.30
| Gay & Lesbian Film Room in Rome
vr 21 apr, 19.30

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

Complete Unknown ma 1 mei, 20.00
| The Handmaiden do 20 en vr 21
apr, 20.00 | Het doet zo zeer za 22
apr, 20.00 | zo 23 apr, 14.00 | How to
Meet a Mermaid ma 24 apr, 20.00
| Loving do 27 t/m za 29 apr, 20.00
| zo 30 apr, 14.00 | Manchester by
the Sea do 13 t/m za 15 apr, 20.00 |
Moonlight do 6 t/m za 8 apr, 20.00

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

Hengelo

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

Demain tout commence zo 9 apr |
The Handmaiden zo 2 apr | Lion zo
16 apr | Moonlight zo 23 apr | Silence zo 30 apr

Kampen

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

Demain tout commence za 8 en ma
10 apr, 20.15 | di 11 apr, 14.00 | The
Founder za 22 en zo 23 apr, 20.15
| Levende rivier ma 24 apr, 20.15 |
di 25 apr 14.00 | De Matthäus missie van Reinbert de Leeuw zo 2 apr
20.15 | di 4 apr 14.00 | Poesía sin fin
za 29 en zo 30 apr, 20.15 | Split za 1
en ma 3 apr, 20.15 | The Violin Teacher do 13 en za 15 apr, 20.15 | di 18
apr, 14.00

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

Jackie do 13, vr 14 en di 18 apr, 20.00
| Loving do 20 en vr 21 apr, 20.00 |
De Matthäus Passion do 6 en vr 7
apr, 19.30 | Paterson di 25 apr, 20.00
| Verdwijnen vr 28 apr en di 2 mei,
20.00 | The Violin Teacher di 4 apr,
20.00

Toni Erdmann ma 3 apr | The Unknown Girl di 11 en ma 24 apr

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

Houten
4 Film Aan de Slinger
De Slinger 40 | 030-635 1024 |
filmaandeslinger.nl

Het doet zo zeer di 11 apr, 20.00 |

Dat gewone Koreanen de helden
en slachtoffers en
managers de echte monsters blijken van deze achtbaanrit op het
spoor, kun je eenzijdig noemen.
Maar laten we wel
zijn, het is een
zombiekomedie.
Het is satire. Dat
wil zeggen: het is
bittere ernst.
11111

Ronald Rovers over Train to
Busan in de Filmkrant

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

Verwacht 20th Century Women
vanaf do 20 apr | Glory vanaf do 6
apr | Lady Macbeth vanaf do 13 apr
| Loving vanaf do 30 mrt | Verdwijnen vanaf do 30 mrt | Special De
Matthäus Passion van Reinbert de
Leeuw zo 9 apr, 10.00 | Movies that
Matter A Good Wife zo 30 apr, 14.30

Lelystad
4 Filmtheater/Agora
Agorabaan 12 | 0320-239 239 |
agora-lelystad.nl | Aanvang: 20.15
Arrival di 18 apr | Brimstone di 4 apr
| Hacksaw Ridge di 25 apr | Hell or
High Water di 11 apr

Leusden
4 De Filmtuin
De Smidse 1b | 033-495 3107 | detuininleusden.nl | Vertoning van
sept t/m mei
Florence Foster Jenkins ma 10 en
di 11 apr

Lisse
4 Filmhuis Lisse – Floralis-Huis
van Cultuur

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

Jackie di 18 apr, 20.00 | Moonlight
di 4 apr, 20.00 | The Railway Man di
2 mei, 20.00 | Toni Erdmann di 25
apr, 20.00 | The Violin Teacher di 11
apr, 20.00

Maastricht
4 Lumière Cinema
Bassin 88 | 043‑321 4080 | lumiere.
nl

0,03 Seconde vanaf do 13 apr | 20th
Century Women vanaf do 20 apr |
Alone In Berlin do 26 apr | Un Bacio
wo 5 april, 21.15 & ma 10 apr, 19.00
| Bram Fisher vanaf do 13 apr | Chez
Nous vanaf do 20 apr | Denail vanaf do 6 apr | Free Fire za 22 apr, 22.15
| Het Doet Zo Zeer za 1 apr, 13.30 (in
aanwezigheid van Heleen van Royen) | The Island and The Whales
vanaf do 13 apr | Lady Macbeth vanaf do 13 apr | Life, Animated vanaf
do 30 mrt | Magellanes vanaf ma 3
apr | Monk vanaf do 6 apr | The Other
Side Of Hope vanaf do 20 apr | Quality Time vanaf ma 1 mei | Raw vanaf do 26 apr | Train To Busan za 22
apr, 22.15 | A United Kingdom vanaf do 30 mrt | Waldstille vanaf do
30 mrt | Zero Days vanaf ma 10 apr |
Museumnacht vr 7 apr, 20.00 | The
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Warmlopen Amsterdam
Spanish Film Festival
Het duurt nog even voordat de
derde editie van het Amsterdam
Spanish Film Festival van start
gaat (30 mei), maar het festival
trapt 25 april alvast af in Tuschinski met de voorpremière van El
ciudadano ilustre. De zwarte komedie van regisseurs Gastón Duprat en Mariano Cohn voert een al
veertig jaar in Barcelona wonende
Argentijnse schrijver op, die de
Nobelprijs wint. Plotseling is hij
een beroemdheid, maar hij wijst
alle uitnodigingen voor literaire
evenementen en eerbetoon af. Als
hij vijf jaar later een uitzondering
maakt voor de uitnodiging om ereburger te worden van zijn geboortedorp in Argentinië, komt hij er
pijnlijk achter dat hij beter in
Spanje had kunnen blijven. Dat alle

romans in zijn schrijverscarrière
zich afspelen in zijn geboortedorp
is de inwoners niet ontgaan. Het
leidt tot aanvaringen met degenen
die zich herkennen in de weinig
flatterende personages. Wie denkt
de schrijver wel dat hij is om zijn
vroegere vrienden en kennissen zo
negatief te portretteren? Ook haalt
zijn komst oud liefdeszeer naar
boven. De botsing met de rauwe
werkelijkheid stoot de schrijver
hardhandig uit zijn beschermende
literaire wereld. En passant roept
El ciudadano ilustre de eeuwige
vraag op naar de relatie van schrijvers met hun omgeving: mogen zij
alles en iedereen gebruiken in hun
romans en naar hun hand zetten?
AMSTERDAMSPANISH
FILMFESTIVAL.COM

lux-nijmegen.nl

Premières 20th Century Women
vanaf do 20 apr | Alone in Berlin vanaf do 27 apr | Bram Fischer vanaf do 13 apr | Chez Nous vanaf do 20
apr | Lady Macbeth vanaf do 13 apr |
March of the Penguins 2 vanaf do 20
apr | The Other Side of Hope vanaf
do 20 apr | Cursus Première (met inleiding en nagesprek) ma 3 en ma 10
apr, 19.30 | Filmkring Premièrefilms
met korte inleiding do 6, za 8, di 11,
do 20 en di 25 apr, 12.00 | Go Short
International Short Film Festival wo
5 t/m zo 9 apr | FilmOntbijt elke zo,
9.30 ontbijt en 11.00 film | Movies
That Matter A Good Wife ma 3 apr,
19.30 | Gay film Un bacio di 4 apr,
21.30 | di 25 apr, 17.00 | IndoFilmCafé zo 16 apr, 19.30 | Amongst Friends
Sneak Preview ma 17 apr, 21.15 | LUXdocs Waiting for Giraffes wo 19 apr,
19.30 | LUXclassics Filmconcert The
General zo 23 apr, 14.30 | Filmgesprek In Procedure ma 24 apr, 19.45 |
Life, Animated di 4 apr, 20.00 | Psychoanalyse en Film Little Angels wo
26 apr, 19.30 (met inleiding en nagesprek)

Oirschot
4 Filmclub/Rabotheater De Enck
De Loop 67 | 0499-572 691 | deenck.
nl
Er ist wieder da vr 21 apr

Oldenzaal
EL CUIDADANO ILUSTRE

Best Of Go Short wo 12 apr, 20.50 |
Best Of Euredion Shorts on Tour wo
19 apr, 20.50 | Cinema Arabe vanaf wo 19 apr

| zo 23 apr, 20.00 | Night on Earth do
27 apr en zo 30 apr, 20.00 | Permanent Vacation vr 14 apr, 21.30 | zo 16
apr, 20.00

Middelburg

Middelharnis

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

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

American Honey vr 28 en za 29 apr,
19.00 | zo 30 apr, 14.00 | Cartas da
Guerra ma 3 apr, 15.30 | Demain tout
commence do 6 en ma 10 apr, 15.30 |
vr 7 apr, 19.00 | za 8 apr, 21.30 | wo 12
apr, 14.00 | Het Doet Zo Zeer do 13 en
ma 17 apr, 15.30 | vr 14 apr, 19.00 | wo
19 apr, 14.00 | De Matthäus Passion
van Reinbert de Leeuw vr 14 en zo 16
apr, 15.00 | Moonlight di 4 apr, 20.00
| wo 5 apr, 14.00 en 20.00 | Paterson
vr 7 apr, 21.30 | za 8 apr, 19.00 | di 11
en wo 12 apr, 20.00 | I Pugni In Tasca
vr 7 apr, 16.00 | zo 9 apr, 20.00 | The
Student do 20 en wo 26 apr, 20.00
| za 22 apr, 19.00 | Verdwijnen do 20
apr, 15.30 | vr 21 apr, 15.00 en 19.00
| za 22 apr, 21.30 | zo 23 apr, 15.00
| di 25 apr, 20.00 | LENSE Filmfestival do 6 apr, 20.00 | Avond van de
Franse film Mal de pierres wo 19 apr,
20.00 | Cracking the Frame Mapplethorpe - Look at the Pictures zo 9
apr, 15.00 | Framing Human Rights
Burma Storybook za 1 apr, 15.00 |
Cartas da Guerra za 1 apr, 21.30 |
Dance Iranian Style zo 2 apr, 15.00 |
Moonlight zo 2 apr, 20.00 | Zaatari
Djinn za 1 apr, 19.00 |
IFFR Gemist Als Paul über das Meer
kam do 13 apr, 20.00 | A Hustlers
Diary za 15 apr, 21.30 | La ragazza
del mondo za 15 apr, 19.00 | Movies
That Matter on Tour A Good Wife di
18 apr, 20.00 | The Way of Jim Jarmusch Down by Law vr 21 apr, 21.30

El Abrzo de la Serpiente do 13 apr
| Café Society do 20 apr | Fashion
Chicks wo 19 apr | Land of Mine wo
3 mei | The Light Between Oceans
wo 26 apr | Neon Bull do 27 apr | The
Normal Heart wo 12 apr | The Red
Turtle do 6 apr | Sneekweek wo 5 apr

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

Filmcyclus Amerika Citizen Kane vr
7 apr, 20.00 (met eten 18.00, reserveren nodig! en inleiding om 19.30) |
I’m Not There do 20 apr, 20.00 (met
inleiding om 19.30 | There Will Be
Blood do 13 apr, 20.00 (met inleiding
om 19.30)

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

The Handmaiden di 18 apr | Jackie di 11 apr | Manchester by the Sea
di 4 apr

Nijmegen
4 Lux
Mariënburg 38-39 | 024-381 6859 |

4 Filmhuis/Stadstheater De Bond
Molenstraat 25 | 0541-511 094 |
filmhuisoldenzaal.nl
Frantz di 4 en wo 5 apr | De kinderen
van juf Kiet di 18 apr | Lion di 25 en
wo 26 apr | Opera The Rise and Fall
of Mahagonny zo 2 apr, 14.00 (met
inleiding om 13.30)

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

The Handmaiden zo 23 t/m di 25 apr
| Jackie vr 14 en za 15 apr | Manchester by the Sea zo 9 t/m di 11 apr | De
Matthäus Passion van Reinbert de
Leeuw vr 14 en za 15 apr | Moonlight
zo 2 t/m di 4 apr | Paterson zo 16 t/m
di 18 apr | Sieranevada zo 30 apr t/m
di 2 mei | T2 Trainspotting do 30 mrt
en vr 31 mrt

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

The Day Will Come do 13 apr, 20.15
| Het doet zo zeer do 30 mrt, 20.15 |
Loving do 20 apr, 20.15 | Verdwijnen
do 6 apr, 20.15

Purmerend

apr, 20.30 | Perfetti sconosciuti vr
14 apr, 20.30 | The Violin Teacher di
11 apr, 13.30 en 20.30

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

Burma Story Book vanaf do 13 apr |
Cartas da guerra vanaf do 30 mrt |
Demain tout commence vanaf do 6
apr | The Handmaiden vanaf do 13
apr | Jackie vanaf do 30 mrt | Lion
vanaf do 30 mrt | Manchester by the
Sea vanaf do 30 mrt | De Matthäus
passion vr 7 apr | Moonlight vanaf do
20 apr | On the Other Side vanaf do 6
apr | Paterson vanaf do 27 apr | Verdwijnen vanaf do 27 apr | Best of Euregion Shorts on Tour di 4 apr | Filmcusus Anders Kijken di 11, di 18 en di
25 apr, 19.45 - 22.15 | Seniorenvoorstelling elke vr, 14.30

Koole speelt met
de lange arm van
het verleden door
de tijd af en toe
stil te zetten, met
behulp van
snapshots die
Roos als fotograaf
van haar omgeving maakt — uitsneden van het
dagelijkse leven
die zelden worden
vastgelegd omdat
ze te gewoon zouden zijn
111231

Mariska Graveland over
Verdwijnen in de Filmkrant

Rotterdam
4 KINO Rotterdam
Gouvernestraat 129-133 | 010 268
1160 | kinorotterdam.nl

O.a. verwacht 20th Century Women vanaf do 20 apr | Free Fire vanaf do 27 apr | Get Out vanaf do 20 apr
| Lady Macbeth vanaf do 13 apr | The

Other Side of Hope vanaf do 20 apr
| Quality Time vanaf do 27 apr | Raw
vanaf do 27 apr | Voir du pays vanaf do 6 apr | Sneak Preview elke di,
21.30 | Goodfellas 23 apr | Léon 30
apr | New York Stories de hele maand
apr te zien | Rosemary’s Baby 9 apr
| Sweet Smell of Succes 2 apr | The
Warriors 16 apr | Breakfast at KINO
20th Century Women 2 apr | Expat Arthouse Train to Busan 3 apr |
Cannibal Night Raw + Silence of the
Lambs 15 apr | Amongst Friends elke
derde ma van de maand, 21.15 | Special Get Out (but stay for the afterparty) 20 apr
4 Lantaren Venster

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

Verwacht 20th Century Women
vanaf do 20 apr | Alone in Berlin vanaf do 27 apr | Chez nous vanaf do 20
apr | Lady Macbeth vanaf do 13 apr
| March of the Penguins 2 vanaf do
20 apr | Monk vanaf do 6 apr | Noces vanaf do 30 mrt | Oscuro Animal
vanaf do 27 apr | The Other Side of
Hope zo 2 apr (voorpremière) | Rester Vertical vanaf do 13 apr | Their Finest vanaf do 13 apr | A United Kingdom vanaf do 30 mrt | Voir du pays
vanaf do 6 apr | Docs 0,03 Seconde vanaf do 13 apr | The Islands and

Poolse lente of winter?
Hoe verspeel je de sympathie van
de internationale gemeenschap?
De Polen weten het sinds ze een regering hebben die de rechtsstaat
graag pootje licht. Het is lang geleden dat de Polen ieders hart wonnen met de strijd van het door Lech
Walesa aangevoerde Solidarność
tegen het communistische regime.
Those were the days. De titel Poolse Lente, een filmprogramma in
Euroscoop in Tilburg en filmhuis
Lumen in Delft, lijkt dan ook meer
ingegeven door een verlangen naar
betere tijden dan door realiteitsbesef. Negen films telt het programma. Euroscoop vertoont ze van 1
t/m 9 april alle negen, Lumen van 3
t/m 8 april een selectie van vier.
Daaronder Powidoki (After Image),
de laatste film van de vorig jaar
overleden chroniqueur van de
Poolse geschiedenis Andrzej Wajda. Het drama portretteert de naoorlogse laatste jaren in het leven
van de Poolse schilder Wladyslaw
Strzeminski, een avant garde-pionier in de jaren twintig en dertig.
Omdat Strzeminski eind jaren
veertig weigerde om te werken in
de stijl van het communistisch socialistisch realisme, werd hij uitgestoten uit de kunstwereld en veel
van zijn abstracte werk vernietigd.
In 1952 overleed hij aan tuberculose. Wajda herkende zich ongetwij-

feld in het leven van Strzeminski,
want ook hij verzette zich zijn hele
leven tegen het communistische
regime.
Filmhuis Lumen vertoont in
plaats van deze film van Wajda zijn
vroegere klassieker The Promised
Land uit 1975. Het drie uur durend
epos toont de Werdegang van het
sociale idealisme van drie vrienden, die rond 1900 in Lodz een
textielfabriek beginnen. Hun idealen en vriendschap smelten als
sneeuw voor de zon en de drie eindigen als cynische uitbuiters. Geld
en macht corrumperen, is de
boodschap van de film.
Bijna even legendarisch als
Wajda is Jerzy Skolimowski, van
wie 11 Minutes is te zien, een mozaïekfilm over inwoners van een
stad wiens levens elkaar kruisen.
De andere films in het programma
zijn: het biografische familiedrama
The Last Family (Jan P. Matuszyński), de thriller Strange Heaven
(Dariusz Gajewski), de familiefilm
Behind the Blue Door (Mariusz Palej), de komedie Camper (Lukasz
Grzegorzek), de misdaadfilm Simple Story About Murder (Arkadiusz
Jakubik) en het historische oorlogsdrama Volhynia (Wojciech
Smarzowski).
EUROSCOOP.NL
FILMHUIS-LUMEN.NL

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

The Black Balloon vr 7 apr, 20.30
| Down to Earth zo 16 en di 18 apr,
13.30 | The Founder di 4 apr, 13.30
en 20.30 | The Handmaiden vr 21
apr, 20.30 | Into the Forest vr 28 apr,
20.30 | Jackie za 29 apr, 20.30 | di
2 mei, 13.30 en 20.30 | Magnus za
8 apr, 20.30 | A Monster Calls za 22
apr, 20.30 | di 25 apr, 13.30 en 20.30
| Nocturnal Animals za 15 en di 18

POWIDOKI
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the Whales vanaf do 30 mrt | Passage vanaf do 6 apr | IFFR Gemist wo 5
apr met de films: Als Paul über das
Meer kam | A Hustlers Diary | La ragazza del mondo | Rotterdams Open
Doek di 11 apr, 19.45 | Roffa Mon
Amour The Fits wo 12 apr, 21.00 |
Cracking the Frame Mapplethorpe:
Look at the Pictures wo 26 apr, 19.15
| Exhibition on Screen Van Gogh: A
New Way of Seeing di 2 mei, 19.30

Schagen
4 Fth De Luxe/Scagon Theater
Torenstraat 1B (Cultuurhuis M18) |
0224-213 162 | filmtheaterdeluxe.nl
Manchester by the Sea do 27 en vr
28 apr, 20.00 | Nocturnal Animals
do 13 en vr 14 apr, 20.00 | El Olivo do
6, vr 7 en za 8 apr, 20.00 | Perfetti Sconosciuti do 20 apr, 20.00 | Les
Saisons zo 16 apr, 15.00 | Waterboys
vr 21 apr, 20.00

Schiedam
4 Wenneker Cinema
Vijgensteeg 2 | 010-473 3000 | wennekercinema.nl
Brimstone za 1 en vr 7 apr, 21.00 | za
8 apr, 20.30 | Demain tout commence za 1 apr, 20.30 | zo 2 en wo 5 apr,
15.00 | The Handmaiden vr 28 en za
29 apr, 20.30 | Jackie vr 14, za 15, do
20, vr 28 en za 29 apr, 21.00 | zo 23
apr en wo 3 mei, 15.00 | De Matthäus
passion do 13 apr, 20.00 | Moonlight do 6, vr 7 en di 11 apr, 20.30 | zo
9 en wo 12 apr, 15.00 | Mystery Train
zo 30 apr, 15.00 | Paterson do 13 t/m
za 15 apr, 20.30 | wo 19 apr, 15.00 | A
Street Cat Named Bob do 20 t/m za
22 apr, 20.30 | wo 26 apr, 15.00

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

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

Frantz di 25 apr | The Handmaiden di
11 apr | Moonlight di 4 apr | The Violin
Teacher di 18 apr

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

Jackie di 4 en wo 5 apr, 20.30 | Lion
do 30 mrt, 20.00 | Paterson di 11 en
wo 12 apr, 20.30 | Silence di 25 en
wo 26 apr, 20.30 | Verdwijnen di 18
en wo 19 apr, 20.30 | Het verlangen zo 30 apr, 14.00 | Filmochtend
20th Century Women di 4 apr, 10.30
| Film & Literatuur Double Play do
20 apr, 19.30 | Ontbijtfilm Loving zo
30 apr, 11.00

Tilburg
4 Cinecitta
Willem II straat 29 | 085-902 2996
| cinecitta.nl | Raadpleeg de website
voor exacte tijden en data

Verwacht 20th Century Women |
The Circle | Lady Macbeth | Life Animated | Magallanes | Their Finest
| A United Kingdom | Special The
Matthäus Passion van Reinbert de
Leeuw zo 2 apr | Docu Dinsdag I am
Not Your Negro di 4 apr | Movies that
Matter on Tour A Good Wife di 11 apr
| MOOOV filmfestival Preview Knife in the Clear Water, White Sun en
Wolf and Sheep zo 9 apr

Uden
4 Filmhuis De Pul
Kapelstraat 13 | 0413-265 091 |
filmpul.com | Aanvang: 20.00

Tonio di 4 apr, 20.30
4 Het Gasthuis

Demain tout commence do 13 apr
| Down by Earth wo 12 apr | Moonlight do 6 apr | Reparer les vivants
do 20 apr

Themafilms Animatie di 11 apr,
20.00 | Spaanse Film di 18 apr,
20.00 | Wereldcinema: Zuid-Pacific
di 25 apr, 20.00

Utrecht

Lidwinahof 70

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

20th Century Women (voorpremière) wo 19 apr | Als Twee Druppels
Water vr 28 apr t/m wo 3 mei | American Honey do 27 apr t/m wo 10 mei
| Bram Fischer do 27 apr t/m wo 10
mei | Down by Law vr 31 mrt t/m zo
2 apr | Down to Earth zo 16 en ma
17 apr | Elle vr 7 t/m zo 9 apr | The
Handmaiden do 20 t/m zo 30 apr |
The Happiest Day in the life of Olli
Mäki do 6 t/m wo 19 apr | Het doet
zo zeer do 30 mrt t/m wo 12 apr | Loving do 13 t/m di 25 apr | De Matthäus Passion zo 9 en vr 14 apr | A
Monster Calls do 6 t/m ma 17 apr |
Night on Earth vr 7 t/m zo 9 apr | Paterson vr 31 mrt t/m wo 12 apr | Perfetti Sconosciuti do 30 mrt t/m wo
5 apr | Silence vr 14 t/m wo 26 apr |
T2 Trainspotting vr 14 t/m zo 23 apr
| The Uncertainty Has Settled zo 23
apr (regisseur aanwezig) | Verdwijnen do 13 t/m wo 26 apr

Klein maar wel zo fijn

Stadskanaal

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

Premières 0,03 Seconde vanaf do
13 apr | Aloys vanaf do 20 apr | Glory vanaf do 6 apr | Oscuro Animal
vanaf do 27 apr | The other side of
Hope vanaf do 20 apr | Rester vertical vanaf do 13 apr | Voir du pays
vanaf do 6 apr | ’t Hoogt Sneak di
11 apr, 21.30 | Speciale voorstelling
Life, Animated di 4 apr, 19.00 | De
Matthäus Passion van Reinbert de
Leeuw zo 9 apr, 15.30 | Waiting for
Giraffes di 18 apr, 19.00 | We ❤ film di
25 apr, 19.15 | Roffa Mon Amour The
Fits wo 12 apr, 21.00 | Exhibition on
Screen American Impressionism zo
2 apr, 15.00 | Van Gogh vr 28 en zo 30
apr | With English Subtitles Waldstille ma 3 apr, 19.15 | ’t Hoogt Debat
In Procedure wo 5 apr, 19.00 | Scholieren film festival ma 10 apr | Gay
Film Night Un bacio wo 19 apr, 19.15 |
IFFR gemist za 15 apr
4 Louis Hartlooper Complex

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

Verwacht 20th Century Women
vanaf do 20 apr | Bram Fisher vanaf
do 13 apr | Denail vanaf do 6 apr | Get
Out vanaf do 20 apr | March of the
Penguins 2 vanaf do 20 apr | Monk
vanaf do 6 apr | The Other Side of

Wasilewski’s betrokken scenario
doet denken aan
het humanistische, hartelijke en
fenomenale werk
van zijn grote
Poolse voorbeeld
Krzysztof Kieslowski. Al mist dit
scenario nog de
nuance en het diepe menselijke inzicht wat van
Kieslowski’s films
en series onvergetelijke karakterstudies maakte.
11111

Hugo Emmerzael over United
States of Love in de
Filmkrant

De weg naar filmtheaters weten we
allemaal wel te vinden, maar hoe
zit dat met kleine filminitiatieven?
Ze vallen minder op maar blinken
vaak uit in originaliteit. Neem bijvoorbeeld Zwerfbioscoop Opgedoekt in Utrecht. Nooit van gehoord? Kan kloppen, want er is
geen filmtheater waar die naam op
de deur staat. Het leuke van
Zwerfbioscoop Opgedoekt is dat
het geen films vertoont op een vaste, maar op een geheime locatie.
Die pas op de dag van de vertoning
(één keer per maand) wordt onthuld. Het enige zekere is dat de
plek in Utrecht is. Ook het filmprogramma is een verrassing. De
enige zekerheid is dat er altijd een
live soundtrack bij de voorfilm is
van een Utrechtse muzikant of
band. En er is altijd een inleiding
voor de film. Op 1 april (geen grap)
vindt Opgedoekt #7 plaats. De
programmeurs beloven ‘een intrigerend en exclusief filmprogramma, met eigenzinnige films van
uitgesproken filmmakers, die in
Nederland niet of nauwelijks op
het witte doek zijn geweest’. Dat

klinkt alvast veelbelovend. Wie er
bij wil zijn, moet snel online bestellen, want alle vorige edities van
Opgedoekt waren uitverkocht.
Origineel is ook Roffa Mon
Amour, dat we kennen van zomerse openluchtvertoningen op de
oude verlaten Hofpleinspoorlijn in
Rotterdam. Vanaf deze maand presenteert Roffa elke tweede woensdag van de maand in LantarenVenster, Filmtheater ’t Hoogt en Rialto
een film van een talentvolle, maar
nog tamelijk onbekende regisseur.
De film is in de drie filmtheaters
(wellicht worden het er meer) gelijktijdig te zien. Na vertoning is er
een Q&A met de regisseur, die het
publiek via een live stream in alle
zalen kan volgen. Uiteraard kan het
publiek ook vragen stellen (met
whatsapp).
Roffa Mon Amour start 12 april
met The Fits (Anna Rose Holmer),
een coming-of- age drama over
een elfjarige tomboy, die de sportschool verruilt voor het leven in
een professioneel dansteam. Hoe
past deze jongere zich aan haar
nieuwe omgeving aan? The Fits

Hope vanaf do 20 apr | Raw vanaf do
27 apr | A United Kingdom vanaf do
30 mrt | The Islands and the Whales vanaf do30 mrt | Zero Days vanaf do 30 mrt
4 Springhaver 1 en 2

Vlaardingen

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

Het doet zo zeer di 4 apr | Jackie ma
24 apr | Lion ma 10 apr | Manchester
by the Sea ma 3 apr

Veenendaal
4 Filmhuis Veenendaal
Kees Stipplein 72 (Spectrum) |
Alleen info 06-5388 3412 | filmhuisveenendaal.nl

Verwacht Jackie zo 2 apr, 14.30 | za
8 apr, 20.00 | La La Land wo 12 apr,
20.00 | Lion za 1 apr, 20.00 | zo 9
apr, 14.30

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

Het doet zo zeer Speelweek 27 apr
– 3 mei | Hidden Figures Speelweek
20 apr – 3 mei | Layla M Speelweek
13 apr – 26 apr | Lion Speelweek 13
apr – 26 apr | Loving Speelweek 27
apr – 3 mei | Manchester by the Sea
Speelweek 30 mrt – 12 apr | De Matthäus missie van Reinbert de Leeuw
Speelweek 30 mrt – 12 apr | Moonlight Speelweek 30 mrt – 19 apr |
Paterson Speelweek 30 mrt – 12
apr | Filmcursus Anders Filmkijken
Speelweek 30 mrt – 19 apr | Best of
Euregion Shorts on Tour Speelweek
20 apr – 26 apr

4 Filmtheater Het Zeepaard
Veerplein 134e (Vue Vlaardingen)
| hetzeepaard.nl | Reserveren via
website
The Handmaiden do 20 apr, 20.30 |
zo 23 apr, 16.15 | The Happiest Day in
the Life of Olli Mäki do 27 apr, 20.30
| zo 30 apr, 16.15 | Jackie do 6 apr,
20.30 | zo 9 apr, 16.15 | De Matthäus
Missie van Reinbert de Leeuw do 13
apr, 20.30 | zo 16 apr, 16.15 | Paterson do 30 mrt, 20.30 | zo 2 apr, 16.15

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

Voorschoten
4 Filmtheater Voorschoten
Prinses Marijkelaan 4 | 071-561
2566 | filmtheatervoorschoten.nl

After the Storm do 20 en vr 21 apr,
20.00 | Down to Earth za 1 apr, 20.00
| Fences vr 7 en zo 9 apr, 20.00 | Het
doet zo zeer vr 31 mrt, 20.00 | za 8
apr, 14.30 | Hidden Figures vr 28 en
zo 30 apr, 20.00 | Loving do 13 en zo
16 apr, 20.00 | De Matthäus Passion van Reinbert de Leeuw vr 14 apr,
20.00 | Spring, Summer, Autumn,
Winter... and Spring za 22 apr, 20.00
| Opera Rigoletto do 6 apr, 19.45

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

Brimstone za 1 apr, 20.15 | Fences
ma 3 apr, 20.15 | Het doet zo zeer ma
10 apr, 20.15 | Life, Animated ma 24
apr, 20.15 | De Matthäus Passion
van Reinbert de Leeuw zo 9 en ma 17
apr, 13.30 | Mein Blind Date mit dem
Leben do 6 t/m za 8 en wo 12 apr,
19.45 | Miss Sloane zo 23 en vr 28
apr, 20.15 | The Salesman ma 17 apr,
20.15 | T2 Trainspotting za 15 apr,

gaat over groepsidentiteit en aanpassing versus individualiteit. Het
drama weigert simpele antwoorden te geven, schreef het vakblad
Variety lovend.
Op 10 mei staat het Griekse
Suntan (Argyris Papdimitropoulos) op het programma. Daarin
raakt een introverte arts van middelbare leeftijd op een eilandje
zichzelf kwijt als hij verliefd wordt
op een jonge vrouw, die hem een
hedonistisch leven van strand en
drank binnenvoert. Roffa Mon
Amour spreekt van een comingof-middle-age drama. Nieuw genre?
OPGEDOEKT.NL
ROFFAMONAMOUR.COM

THE FITS

20.15 | za 22 apr, 19.45 | Their Finest
do 13, vr 14, za 15 en ma 17 apr, 19.45
| zo 16 apr, 14.00 (met paasbrunch)
| Het verlangen za 1 apr, 19.45 | zo 2
apr, 16.00 | Voor elkaar gemaakt vr
21, zo 23, ma 24, di 25, vr 28 en za 29
apr, 19.45 | zo 30 apr, 16.00 | Ontbijtfilm Loving zo 2 apr, 10.00 | Souvenir
zo 30 apr, 10.00 |

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

Burma Storybook di 4 ap, 20.00 |
The Handmaiden za 1 apr, 20.30 |
Happiest Day In The Life Of Olli Mäki
zo 9, ma 10, do 13 en wo 19 apr, 20.30
| Levende Rivier zo 16 en ma 17 apr,
20.30 | zo 23 apr, 16.00 | Loving vr
21, di 25, do 27 en za 29 apr, 20.30
| Manchester by the Sea za 8, di 11,
wo 12, vr 14, za 15 en di 18 apr, 20.30
| De Matthäus Passion van Reinbert
de Leeuw do 6 en vr 7 apr, 19.30 | A
Monster Calls zo 30 apr, 20.30 | Paterson zo 2, ma 3 en wo 5 apr, 20.30
| The Uncertainty has Settled ma 24
apr, 20.30 | Verdwijnen za 22, zo 23,
wo 26 en vr 28 apr, 20.30

Weesp
4 Theater City Of Wesopa
Herengracht 23 | 0294-458 093 |
wesopa.nl | Aanvang: 20.00

Elle zo 2 apr | The Founder do 6 apr |
Lion do 30 mrt | Mal de pierres do 20
apr | The Salesman do 13 apr

Winterswijk
4 Filmhuis/Servicetheater
Skopein

Meddosestr 4-8 | 054-352 1515 |
filmhuiswinterswijk.nl

Lion di 4 apr, 18.30 en 21.00 | Manchester by the Sea di 11 apr, 18.30
en 21.00 | Moonlight di 18 apr, 18.30
en 21.00
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Alberta 					
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Beauty and the Beast 					 11111
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The Day Will Come 					 11111
Glory 					
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Hidden Figures 					 11111
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Kong: Skull Island 					 11111
Life, Animated 					 11111
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is zeer slecht |

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

Arrival za 1 apr, 18.30 | Cartas da
Guerra za 22 apr, 18.30 | di 25 apr,
20.00 | Ciel Flamand vr 28 apr,
20.30 | zo 30 apr, 20.00 | Demain
tout commence do 13 apr, 15.00 en
20.00 | vr 14 apr, 17.00 | za 15 apr,
21.00 | wo 19 apr, 20.00 | Kidness, a
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Premières 20th Century Women
vanaf do 20 apr | Alone in Berlin vanaf do 27 apr | Bram Fischer vanaf do
13 apr | Denial vanaf do 6 apr | Glory
vanaf vr 7 apr | Lady Macbeth vanaf
do 13 apr | Noces (A Wedding) vanaf
do 30 mrt | Orpheline vanaf do 27 apr
| The Other Side of Hope vanaf do 20
apr | A United Kingdom vanaf do 30
mrt | Nieuwe films The Island And
The Whales vr 31 mrt, 16.15 | zo 2 apr,
16.30 | di 4 apr, 14.00 | De Matthäus
Passion De complete uitvoering van
Reinbert de Leeuw vr 31 mrt, 13.00 |
di 4 en di 11 apr, 14.00 | vr 7 apr, 13.00
| Anne & Jean-Paul: Onze Wereld
zo 9 apr, 16.30 | Magallanes | Mein
Blind Date mit dem Leben | Rester Vertical | Waldstille | De Wereld
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Zutphen

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

Coen van Zwol

La La Land di 18 apr, 20.00 | Layla M.
di 25 apr, 20.00 | Moonlight di 11 apr,
20.00 | My Skinny Sister di 4 apr,
20.00 | Still Alice di 2 mei, 15.00

Dana Linssen

De Groene
Amsterdammer

Gawie Keyser

Trouw

Belinda van de Graaf

Cinema.nl/VPRO

Het Parool

Jos van der Burg

de Volkskrant

Demain tout commence do 13 t/m
zo 16, di 18, wo 19, vr 21 t/m ma 24 en
wo 26 apr | Fences vr 28 t/m zo 30
apr, ma 1 en wo 3 mei | The Handmaiden do 27 t/m za 29 apr, ma 1 en
wo 3 mei | Jackie do 6 t/m zo 9 apr, di
11 t/m zo 16 apr, di 18, do 20 t/m ma

24 en wo 26 apr | Lion do 6 t/m ma
10 apr | Manchester by the Sea do 6
t/m zo 9 apr, di 11 apr, do 13 t/m zo 16
apr, do 20 t/m zo 23 apr en di 25 apr
| De Matthäus missie van Reinbert
de Leeuw zo 16 en ma 17 apr | Moonlight do 27 t/m zo 30 apr en di 2 mei
| Paterson za 15 t/m ma 17, wo 19 t/m
zo 23 en di 25 apr | Sieranevada za
29 en zo 30 apr en 2 mei | Specials In
het hoofd van mijn zusje wo 12 apr
(met regisseur Ingrid kamerling en
psychiater Bram Bakker) | Magnus

4 Filmhuis Cameo
Theaterplein 10 | filmhuiscameo.nl

Fa bei Sogni zo 2, di 4, vr 7, di 11 en ma
17 apr, 14.30 | vr 31 mrt, ma 3, do 6, di
11 en za 15 apr, 20.15 | Le Fils de Jean
di 18 apr, 10.30 | wo 19 apr, 14.30 |
vr 14, ma 17 en wo 19 apr, 20.15 | La
La Land vr 31 mrt, wo 5 en zo 9 apr,
14.30 | zo 2, di 4 en za 8 apr, 20.15
| Manchester by the Sea di 11 apr
10.30 | ma 10, di 18, vr 21 apr 14.30
| do 13, zo 16, za 22 apr 20.15 | Matthäus Missie do 13 en vr 14 apr, 14.30
| zo 9 apr, 20.15 | Matthäus Passion
zo 16 en ma 17 apr, 10.00 | Moonlight
di 4 apr, 10.30 | ma 3, do 6, wo 12 en
zo 16 apr, 14.30 | do 30 mrt, za 1, wo
5, vr 7, ma 10 en di 18 apr, 20.15 | Sing

Gerhard Busch

DE EENZAME EENHEID

Zoetermeer

Zwolle

Algemeen Dagblad

4 Filmhuis Zevenaar
Wittenburgstr 14 | 0316-331 527 |
Reserveringen 0316-344 250 (na
19.15) | filmhuiszevenaar.nl | Raadpleeg verder de website voor het
complete programma

Ab Zagt

4 Hotel Theater FIGI
Het Rond 2 | 030-692 7497| figi.nl/
bioscoop | Het programma wordt
wekelijks aangevuld, raadpleeg de
website voor het complete programma

Zevenaar

After the Storm 					 11111

is zeer goed |

Zeist

Le tout nouveau testament di 11
apr, 20.15

Bor Beekman

Verwacht Alone in Berlin do 27 apr
| Fast & Furious 8 do 13 apr | Guardians of the Galaxy Vol.2 3D do 27
apr | Their Finest do 13 apr | A United
Kingdom do 30 mrt | Voor elkaar gemaakt do 20 apr

Verwacht The Handmaiden di 18 apr
| The Happiest Day in the Life of Olli
Mäki di 11 apr | Lion di 4 apr | Paterson di 25 apr

Corn Island za 29 apr, 20.00 | Demain tout commence zo 2, za 8 en
ma 10 apr, 20.00 | Fifty Shades Darker di 4 apr, 20.00 | Het doet zo zeer
wo 12 en di 18 apr, 20.00 | How to
Meet a Mermaid wo 19 en wo 26
apr, 20.00 | Lady Macbeth di 11 apr,
14.00 | za 15 apr, 20.00 | Manchester by the Sea za 1 apr, 20.00 | di 4
apr, 14.00 | De Matthäus Missie van
Reinbert de Leeuw wo 5 apr, 20.00 |
De Matthäus Passion Complete uitvoering vr 14 apr, 20.00 | A Monster
Calls zo 9 en zo 16 apr, 20.00 | di 18
apr, 14.00 | Moonlight zo 23 en vr 28
apr, 20.00 | di 25 apr, 14.00 | Poesía
sin fin vr 7 en ma 17 apr, 20.00 | The
Salesman vr 31 mrt en ma 3 apr,
20.00 | Sully zo 9 apr, 14.30 | T2
Trainspotting za 22 en zo 30 apr,
20.00 | Waldstille vr 21 en ma 24
apr, 20.00

NRC Handelsblad

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

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

Letter From Tibet ma 3 apr, 20.00
| Lion do 6 apr, 15.00 en 20.00 | vr 7
apr, 17.00 | za 8 apr, 21.00 | zo 9 apr,
14.00 | wo 12 apr, 20.00 | Magnus vr
14 apr, 20.30 | di 18 apr, 20.00 | The
Major zo 2 apr, 20.00 | Moonlight
do 20 apr, 15.00 en 20.00 | vr 21 apr,
17.00 | za 22 apr, 21.00 | zo 23 en wo
26 apr, 20.00 | On the Other Side za
15 apr, 18.30 | zo 16 apr, 20.00 | Paterson vr 21 apr, 20.30 | zo 23 apr,
15.00 | ma 24 apr, 20.00 | Poesía Sin
Fin ma 10 apr, 20.00 | Shadow World za 8 apr, 18.30 | di 11 apr, 20.00 |
Shut up and Write ma 10 apr, 20.15 |
Silence do 27 apr, 20.00 | za 29 apr,
21.00 | zo 30 apr, 15.00 | The Song
Of Sparrows di 4 en ma 17 apr, 20.00
| A Street Cat Named Bob za 1 apr,
21.00 | zo 2 apr, 15.00 | wo 5 apr,
20.00 | Sweet Dreams (Fai Bei Sogni) vr 7 apr, 20.30 | zo 9 apr, 20.00 |
Verdwijnen do 27 apr, 15.00 | vr 28
apr, 17.00 | za 29 apr, 18.30 | Nouchka van Brakel films Het debuut zo 16
apr, 14.00 | Een maand later zo 16
apr, 16.00

André Waardenburg

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

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

de Volkskrant

Zaandam

FILMHUISCAVIA.NL

Zaltbommel

Zierikzee

Floortje Smit

Woerden

bracht. Hij vindt een medestander
in een hoerenmadam in een bordeel
in Rome, maar zijn verliefdheid op
een hoer en zijn zachtaardige karakter worden hem noodlottig. Ook
te zien in Cavia, op 30 en 31 maart.
Een groter contrast dan tussen
Film d’amore e d’anarchia en Il grido van Michelangelo Antonioni is
moeilijk denkbaar. In Il grido
(1957) geen spoor van de drang om
de oude wereld omver te werpen,
maar een sociaal en emotioneel
lamgeslagen man, die doelloos
door zijn leven zwerft. Ook in Cavia, op 14 en 15 april.

De Filmkrant/Trouw

heel veel na.” En: “Je moet mij vertrouwen. Dit wordt dé musical.”
Even later zien we een pony in een
kostuum lopen. Het satirische Het
beest van Brandwijk houdt de musicalwereld een spiegel voor en
stelt vragen over het waarheidsgehalte van documentaires.
De maatschappij anarchistisch
omver kegelen, was het doel van regisseur Lina Wertmüller in haar
jonge filmjaren. De Italiaanse
maakte in 1973 de in de jaren dertig
spelende klassieker Film d’amore e
d’anarchia, waarin een boer Mussolini wil vermoorden nadat zijn
vriend door fascisten is omge-

Ronald Rovers

Wie zegt dat het surrealisme dood
is? In elk geval niet Carlijn Fransen, die met haar korte film (11 minuten) De eenzame eenheid laat
zien dat de wereld van Luis Buñuel
en René Magritte voor haar
springlevend is. Op 1 april (geen
grap) vertoont Filmhuis Cavia het
filmpje, waarin zij zich in merkwaardige situaties bevindt. Zo
staat er in de hoek van haar kamer
een menselijke schemerlamp, zit
ze in een auto met een bestuurder
die een doek over zijn hoofd heeft,
en staat ze op een landweggetje
met twee koffers. Wat het allemaal
betekent? In een interview in de
Filmkrant zei Fransen er dit over:
“Geen idee. Ik heb net zo lang gepuzzeld tot het voor mijn gevoel
klopte, maar de betekenis ontglipt
me telkens.” Het is duidelijk: de
kijker moet het zelf doen.
Dat moet hij ook bij Het beest
van Brandwijk van Sander van der
Eijk en Elias Mastenbroek. De nepdocumentaire portretteert een
man, die een musical wil maken
met dieren. Het levert herkenbaar
quasi-interessant geneuzel op als:
“Ik ben altijd bezig geweest met
muziek en beeld en de verhouding
tussen beide en ik denk al jaren

za 1 apr, 14.30 | De Zevende Hemel do
30 mrt, 14.30

NRC Handelsblad

Surrealisme, anarchisme en apathie

vr 7 apr (met simultaanschaaktoernooi en met inleiding en nabespreking Hans Böhm) | KunstFilmFabriek
Ed van der Elsken vr 14 apr
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Maakt Muziek | Geprolongeerd Demain tout commence | Home | Jackie | Moonlight | Verwacht The Circle | Django | Little Men | Sami Blood
| The Sense of an Ending | Exhibition
On Screen Van Gogh: A New Way of
Seeing za 29 aprm 17.00 | ma 1 mei,
20.30 | Fraterhuis Academie Reizen & Film – Erwin Zantinga za 22
apr, 11.00

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

Alphen a/d Rijn
4 Parkfilmhuis
Caspar en Emma op safari 4+ ma
24 apr, 13.15 | wo 26 apr, 13.15 | vr 28
apr, 10.30 | Sepp de Wolvenvriend 7+
ma 24 apr, 15.00 | wo 26 apr, 15.00 |
vr 28 apr, 14.00

Amersfoort
4 Filmtheater De Lieve Vrouw
Hotel de grote L 9+ vanaf za 22 apr
| Raafje met de rode sok: De grote
race 4+ vanaf za 22 apr | Nog te zien
Toen mijn vader een struik werd 6+

Amsterdam
4 Eye Filmmuseum
Verwacht Hotel de grote L 9+ | Toen
mijn vader een struik werd 6+ di 25
en vr 28 apr, 11.00 en 13.15 | Cinemini De krekel zo 2 en zo 9 apr, 10.30 |
Mijn moeder is een vliegtuig zo 16, zo
23 en zo 30 apr, 10.30
4 Het Ketelhuis
The Boss Baby 6+ wo 19 apr | Hotel
De Grote L 9+ wo 19 apr | De smurfen
en het verloren dorp 4+ wo 5 apr

Arnhem
4 Focus Filmtheater
Nijntje de film 3+ vanaf za 1 apr |
Raafje met de rode sok: De grote race 4+ vanaf za 22 apr | Nog te
zien Toen mijn vader een struik werd
6+ | Peuterochtend Krekel wo 19
apr, 09.45

4 Fth CineBergen/Zwarte Schuur
Toen mijn vader een struik werd 6+
ma 24 en wo 26 apr, 14.30

L’Odyssée

Borne
4 Filmhuis Borne
Spokenjagers 6+ | Toen mijn vader
een struik werd 6+

Breda
4 Chassé Cinema
kinderfilm
Raafje met de Rode Sok 4+ vanaf zo 23 apr

Bussum
4 Filmhuis Bussum
Solan & Ludwig: De grote kaasrace
6+ za 1 apr, 13.00 | zo 2 apr, 13.00 |
wo 5 apr, 14.30 | za 8 apr, 13.30 | zo
9 apr, 14.00 | wo 12 apr,14.45 | ma
17 apr, 11.00 | zo 23 apr, 15.00 | di 25
apr, 13.30 | zo 30 apr, 13.15 | Toen
mijn vader een struik werd 6+ vr 14
apr, 16.00 | za 15 apr, 13.00 | zo 16
apr, 13.00 | za 22 apr, 13.00 | zo 23
apr, 13.00 | wo 26 apr, 14.30 | vr 28
apr, 15.45 | za 29 apr, 13.00 | zo 30
apr, 13.00 | Pyjama-ontbijt met Solan & Ludwig: De grote kaasrace 6+
wo 26 apr, 09.45

Delft
4 Filmhuis Lumen
Mees Kees langs de lijn 6+ vanaf
do 27 apr | Raafje met de Rode Sok:
De grote race 4+ vanaf do 20 apr |
Toen mijn vader een struik werd 6+
nog t/m wo 19 apr | Pim en Pom –
Het grote Avontuur 4+ nog t/m wo
26 apr

Den Bosch
4 Verkadefabriek
Hotel de grote L 6+ vanaf wo 19 apr |
De smurfen en het verloren dorp 4+
vanaf wo 5 apr | Peuterpret Molletje
zo 9 apr, 11.00

Den Haag
4 Nutshuis
Big Hero 6 6+ wo 12 apr, 13.30 en
15.30 | za 15 apr, 13.00 | Lady en de

Movies that Matter On Tour
Festivalfilm A Good Wife is in april
te zien in Movies that Matter On
Tour. De film wordt vertoond in
zestien steden, in combinatie met
een inleiding of nagesprek. In een
luxe buitenwijk van Belgrado vervult de welgestelde vijftigjarige
Milena met liefde haar traditionele

Lezersacties april

Bergen

rol als echtgenote en moeder. Ze
ontwaakt langzaamaan uit de roes
van haar rustige leven wanneer ze
een onthutsend geheim uit het
verleden van haar man ontdekt en
tegelijkertijd te horen krijgt dat ze
ziek is.
MOVIESTHATMATTER.NL

De film toont de
veerkracht van
kinderen die vaak
de eersten zijn die
weer gaan spelen
op de puinhopen
van een oorlog.
Maar de introverte, dromerige
filmstijl verbeeldt
juist afstand tot
de wereld, alsof
de kinderen niet
echt contact hebben met de mensen om hen heen
— en dus ook niet
met ons.
11111

Kees Driessen over Zaatari
Djinn in de Filmkrant

Geen remake
van Homerus
maar een biopic
van de Franse
oceanograaf en
filmmaker Jacques-Yves
Cousteau met
de kenmerkende rode beanie.
Cousteau wordt
gespeeld door
Lambert Wilson, de acteur die u misschien kent
van Of Gods and Men. “Waarschijnlijk slaat de titel vooral op de
psychologische omzwerving van
Cousteau (goede, aimabele rol van
Lambert Wilson)”, schreef Kevin
Toma in de Volkskrant. “Hoe hij
gaandeweg in een van onderwaterhuizen dromende egomaan verandert en zich zonder gewetensbezwaren door oliemaatschappijen
laat sponsoren, om uiteindelijk als
milieuactivist zijn ziel te hervinden.” Gebaseerd op het nonfictieboek ‘Capitaine de La Calypso’ van
Albert Falco en Yves Paccalet. Ook
met Audrey Tautou. September
Film stelt vijf dvd’s van L’Odyssée
beschikbaar voor lezers van de
Filmkrant.

The Daughter

Christian (Paul
Schneider)
keert na een jarenlang verblijf
in Amerika terug naar zijn
ouderlijk huis
voor het huwelijk van zijn vader Henry (Geoffrey Rush) met de veel jongere
Anna (Anna Torv). Het weerzien
tussen vader en zoon verloopt
stroef. “De Australische theatermaker Simon Stone maakt internationaal furore met theaterbewerkingen van klassiekers”,
schreef Jos van der Burg in de
Filmkrant. “The Daughter moet
het niet hebben van een origineel
onderwerp – er zijn ontelbaar veel
Vagebond 6+ wo 26 apr, 13.30 en
15.30 | za 29 apr, 13.00 | Pluk van
de Petteflet 6+ wo 19 apr, 13.30 en
15.30 | za 22 apr, 13.00 | Wiplala 6+
wo 5 apr, 13.30 en 15.30 | za 8 apr,
13.00

Deventer
4 Filmhuis De Keizer

Juste la fin du monde

De succesvolle
schrijver Louis
(Gaspard Ulliel)
keert na een
lange afwezigheid terug naar
huis om zijn familie te vertellen dat hij terminaal ziek is. Wat bedoeld was als
een laatste samenzijn, wordt een
middag vol vurige dialogen en intens voelbare spanning. “Xavier
Dolan heeft sinds zijn debuut J’ai
tué ma mère in 2009 terecht een
vaste reservering voor een plek in
een van de competities van het
filmfestival van Cannes”, schreef
Ronald Rovers in de Filmkrant. “Zo
jong, met zo’n uitgesproken stijl
(en een ongelofelijk werktempo),
het verbaast elk jaar weer, ook al
kon elke film met dezelfde regelmaat van de klok op even felle als
jubelende kritieke rekenen.” Juste
la fin du monde won in Cannes de
Grand Prix du Jury. Cinemien stelt
vijf dvd’s van Juste la fin du monde
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 4 mei. Winnaars ontvangen bericht en over de uitslag
kan niet gecorrespondeerd worden.

Drachten
4 Schouwburg de Lawei
Lukas & Abel: Vleugelbroertjes 6+
zo 2 apr, 15.00 | Paasluncharrangement Piepkuikens 4+ zo 16 en ma 17
apr, 10.30

Gouda

Hotel de Grote L 9+ vanaf zo 16 apr
| Raafje met de rode sok: De grote
race 4+ vanaf ma 24 apr |
Nog te zien Toen mijn vader een
struik werd 6+

4 Filmhuis

Diemen

4 Fh Heemskerk/Gebouw de Cirkel

Lukas & Abel: Vleugelbroertjes 6+ zo
23, wo 26 en zo 30 apr, 13.30

Heemskerk

4 Filmtheater De Omval

Toen mijn vader een struik werd 6+
zo 3- apr

Raafje met de rode sok: De grote
race 4+ ma 24 apr, 14.00 | di 25 apr,
11.00 | wo 26 apr, 11.00 en 14.00

Heerlen

Doesburg
A GOOD WIFE

films over familiegeheimen – maar
van de vlekkeloze uitvoering,
waarin de emotionele duimschroeven als de slagen in een precisie-uurwerk onverbiddelijk worden aangedraaid. Net als in zijn toneelbewerkingen bewijst Stone
zich een geweldige acteursregisseur, die het uiterste uit de cast
weet te halen.” Remain In Light
stelt vijf dvd’s van The Daughter
beschikbaar voor lezers van de
Filmkrant.

4 Filmhuis
Het kleine spookje Laban 3+ za 8 apr

4 Filmhuis De Spiegel
Mijn naam is Courgette (Ma Vie de
Courgette) 6+ ma 17 apr, 14.00

Hengelo
4 Filmhuis Hengelo
Vaiana 6+ wo 26 apr en wo 3 mei,
14.00

Maastricht
4 Lumière Cinema
Raafje met de rode sok 4+ vanaf
wo 19 apr | Hotel de Grote L 9+ vanaf wo 19 apr

Middelburg
4 Cinema Middelburg
Lukas & Abel: Vleugelbroertjes 6+
ma 24 t/m za 29 apr, 14.00

Nijmegen
4 Lux
Hotel de grote L 9+ vanaf wo 19 apr

Schiedam
4 Wenneker Cinema
Lukas & Abel 6+ vr 28 apr, za 29 apr,
ma 1 mei en di 2 mei, 15.00 | zo 30
apr, 13.00 | Solan & Ludwig: de grote
kaasrace 6+ zo 2 en zo 9 apr, 13.00 |
Spokenjagers 6+ za 22, ma 24 en di
25 apr, 15.00 | zo 23 apr, 13.00

Veendam
4 Filmhuis vanBeresteyn
Spokenjagers 6+ wo 26 apr, 14.00

Waalwijk
4 Filmtheater De Leest
Lukas & Abel: Vleugelbroertjes 6+
za 15 apr, 14.30 | Raafje met de rode
sok: De grote race 4+ ma 24, wo 26,
vr 28 en zo 30 apr, 14.30 | De Smurfen en het verloren dorp 6+ zo 2, zo
9 en wo 12 apr, 14.30 | za 15, ma 17, zo
23 t/m wo 26 em vr 28 t/m zo 30 apr,
14.00 | zo 16 apr, 14.15 | PeuterPret
Kleine Anna en Lange Oom 2+ zo 23
apr, 10.30

Weesp
4 Theater City Of Wesopa
Vaiana 6+ zo 30 apr, 14.00

Woerden
4 AnnexCinema
The Boss Baby 6+ wo 19 apr | Hotel
de grote L 9+ wo 19 apr | De smurfen
en het verloren dorp 4+ wo 5 apr

Zaandam
4 Filmtheater De Fabriek
Lukas & Abel: Vleugelbroertjes 6+ zo
9, zo 16, zo 23, wo 26 en zo 30 apr en
wo 3 mei | Peuterverrassingsfilm wo
26 apr en wo 3 mei

Zutphen
4 Filmtheater Luxor
De drie rovers 5+ za 29 apr, 15.00 |
Hoe overleef ik mezelf? 8+ za 15 en
wo 19 apr, 15.00 | Huisdiergeheimen
6+ za 8 en wo 12 apr, 15.00 | Mama
Moe en de Kraai 4+ za 22 en wo 26
apr, 15.00 | Knofje 4+ za 1 en wo 5
apr, 15.00

Zwolle
4 Filmtheater Fraterhuis
Hotel de grote L 9+ vanaf wo 19 apr |
Toen mijn vader een struik werd 6+
vanaf wo 19 apr

SPECIAL

2 MEI
TUSCHINSKI 1
18:45
Kaarten vanaf 18 april
verkrijgbaar via www.idfa.nl

I AM
NOT YOUR
NEGRO

Regisseur Raoul Peck verbeeldt het nooit afgemaakte boek Remember This House, een
revolutionair en persoonlijk werk van James Baldwin over zijn drie vermoorde vrienden
Malcolm X, Medgar Evers en Martin Luther King jr. Voor Pecks filmversie I Am Not Your Negro
sprak acteur Samuel L. Jackson de teksten van Baldwin in. Het resultaat is een radicaal, actueel
onderzoek over ras in Amerika, dat de Burgerrechtenbeweging uit de jaren zestig verbindt met
het huidige #BlackLivesMatter. Tijdens de IDFA Special vertonen we de voor een Oscar voor
Beste Documentaire genomineerde film in voorpremière en is er een nagesprek met
regisseur Raoul Peck door schrijfster Christine Otten.
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Boeken
‘Buurman, wat doet u nu?’

IN DE WERELD VAN MAAS
HEEFT DICK MAAS ALTIJD GELIJK
‘Buurman, wat doet u nu?’ is handboek, auto
biografie en afrekening ineen, van de filmmaker
die zijn publiek graag voor boodschappen naar
DOOR JULIUS PONTEN
de Albert Heijn verwees.
Dana Linssen van de Filmkrant vroeg me het boek van
DICK MAAS te lezen en er iets zinnigs dan wel onzinnigs over te schrijven.
Ik heb Dick Maas nog nooit mogen ontmoeten en tevens niet al zijn films gezien, wel koester ik mooie herinneringen aan de eerste keer dat ik Flodder gezien heb.
Aangezien mijn opvoeding volgens de strenge leer van
Rudolf Steiner verliep stond er een kleine zwart-wit TV
verstopt in de kelder die enkel voor zeer verantwoorde
programma’s naar boven werd gehaald. Eén daarvan
was Lassie. Flodder kwam zeker niet door de keuring
van de grondlegger van de Antroposofie Steiner. Dick
Maas zou wel raad weten met deze geitenwollensok en
hem, als hij het had geweten, net als de ‘code commissie’ van het Filmfonds de huid vol hebben gescholden.
Het niet malse boek (ruim 350 pagina’s) van MAAS
leest als een autobiografie, afrekening en praktisch
handboek hoe je volgens Dick Maas een film maakt.
Uitgangspunt bij het lezen: in de wereld van MAAS
heeft Dick Maas altijd gelijk. Ik kan genieten van de
verhalen over het tot stand komen van zijn films, de vetes en de weerstand, herken de perfectionistische drive
om dan maar heel veel zelf te gaan doen en moet een
beetje lachen over het gebruik van het woord NEUKEN.
In een film van Dick Maas wordt de liefde niet bedreven
maar ouderwets geneukt. Het liefst in een lift of een
garage.

Slang

Als één van Neerlands grootste filmauteurs die niet alleen zijn eigen scenario’s schrijft, maar ook produceert
en de muziek componeert is het goed dat hij zijn visie
op het vak zo aan het papier toevertrouwt. Ik kan van
veel praktische zaken nog veel leren, maar de hele financieringsstrategie en -visie daarentegen voelt enigszins achterhaald en erg versimpeld. Daarnaast leest
de onbegrepen kant van DICK MAAS als een slang die
in zijn eigen staart bijt. Ik denk namelijk dat je in elke
business mensen tegenkomt die je tegenwerken, iets
niet gunnen en schijt hebben aan jouw bewezen succes.
Maar gelukkig is ook Maas niet zo cynisch geworden
dat hij geen tijd en energie meer heeft om ambitieuze
plannen te blijven ontwikkelen en te pushen en heeft hij
een nieuwe businesspartner gevonden in Tom de Mol.
Ik hoop dat alle miljoenen mensen die zijn films gezien
hebben dit boek kopen, maar ik zou Maas bij dezen
ook een advies willen geven. Bundel al die anekdotes
en interessante feitjes voor leken in een apart boekje
met veel foto’s en hark zo nog de financiering voor een
nieuwe film binnen, of een appartement in Marbella.
P.S. Kan dit boek gelanceerd worden met een talkshow
met de mensen die MAAS volgens hem het leven het
meest zuur hebben gemaakt? Laurens Geels, Arnold
Heslenfeld en Hans de Weers?
Dick Maas: ‘Buurman, wat doet u nu?’
FILMS MAKEN IN NEDERLAND | 2017, PARACHUTE
PICTURES, AMSTERDAM | 360 PAGINA’S | € 24,95 |
TE KOOP VANAF 13 APRIL 2017 
JULIUS PONTEN IS PRODUCENT VAN RABAT EN WOLF 

Boeken kort
Film Noir Production

DAVID LANDAU | 2017, FOCAL

PRESS, ROUTLEDGE | € 27,99

Er is al zoveel geschreven over
het genre van de film noir dat
het voor iedere liefhebber goed
zou zijn om dit boek aan te
schaffen. In plaats van het genre
van een nieuwe theoretische
beschouwing te voorzien, neemt
David Landau je in dit boek mee
langs de belangrijkste film noir films, hun ontstaansgeschiedenissen en de literatuur die er

FLODDER 3

zegt Landau. Door de levens van makers erbij te
betrekken, wordt geïllustreerd hoe de twee realiteiten van filmpersonage en privéleven soms
interessante uitwisselingen zijn aangegaan.
over verschenen is. Het is geen stoffig naslagwerk maar een gids die je alle onderdelen uitpluist van wat de film noir tot film noir maakt.
Hierbij geeft Landau verschillende aanzetten
voor de (aspirant)filmmaker om een eigen film
noir in de steigers te zetten. Het trakteert je
daarnaast op smakelijke offscreen anekdotes
over het wel en wee van de cast, scenarioschrijvers en regisseurs (bijvoorbeeld John Seitz en
Billy Wilder). Een van de redenen dat het genre
zich op een blijvende belangstelling kan verheugen, zijn de sterk personage-gedreven plots,

The Fashion of Film

AMBER JANE BUTCHART | 2016,

MITCHELL BEAZLEY | € 41,95

Wist u dat Karl Lagerfeld
inspiratie voor zijn ontwerpen
uit de film Metropolis (1927)
haalde en de collecties van
Miuccia Prada vaak refereren
naar de kleurrijke en speelse
films van Wes Anderson? Dit
boek dat is opgedeeld in de zeven hoofd
stukken: Crime, The Musical, Historical Epic,

Horror, Romantic Drama, Sci-Fi & Fantasy en
Art House & Independent neemt je mee langs
meer dan vijftig films die, zonder dat u het
misschien weet, ons modebeeld blijvend
hebben veranderd. Modehistoricus Amber Jane
Butchart illustreert met afbeeldingen van
filmstills, affiches, filmsterren en modeshows
de parallellen. Interessant voor iedere mode
liefhebber die van films houdt en iedere
filmliefhebber die van mode houdt.

SAMENSTELLING JORIK GALAMA, INTERNATIONAL
THEATRE & FILM BOOKS, LEIDSEPLEIN 26, 1017 PT
AMSTERDAM, T 020 622 6489, THEATREANDFILMBOOKS.COM 

EEN FILM VAN

LUCAS BELVAUX

IEDEREEN!
KAN HET

hoe verzin
je het?
hoe verkoop
je het?

‘BOEIEND EN PIJNLIJK SCHERP…
LAAT ZIEN HOE HET ER
WERKELIJK AAN TOE GAAT BIJ
HET FRONT NATIONAL’
DE VOLKSKRANT

www.cineart.nl

/cineartnederland

/cineartnl

/cineartnl

/cineart_nl

VANAF 20 APRIL IN DE BIOSCOOP
22-03-17 12:01
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Chez Nous filmkrant.indd 1
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Thuiskijken

BURNING SANDS

Burning Sands

Army of One

Masochistische rituelen
Een week lang vernederingen ondergaan
in ruil voor eeuwig broederschap. Gerard
McMurray laat in zijn speelfilmdebuut op
Netflix zien hoe zwarte Amerikanen
dankzij ontgroeningspraktijken opnieuw
veranderen in slaven.
De aspirant-leden van een studentenvereniging zijn ‘niets meer dan mormels’. Tijdens
Hell Week worden ze fysiek en mentaal mishandeld door hun ontgroeners. Die spreken
hun slachtoffers aan met een vooraf toebedeeld nummer: dat hoort immers bij het
proces van ontmenselijking. Gelukkig hebben de feuten een hoger doel voor ogen: “Het
broederschap is voor eeuwig.” En: “Na de
ontgroening kunnen we alles aan.” Zo tonen
ze dat lid worden van een studentenvereniging – ergens bij horen – een eventueel antwoord is op de menselijke zoektocht naar
zingeving, hoewel de verhaallijn al vanaf de
eerste minuut verraadt dat dit een loze
boodschap is, en dat de film niet in majeur
zal eindigen. Daarvoor is de toonzetting in
dit speelfilmdebuut veel te serieus.
Regisseur Gerard McMurray, bekend als
producent van het gelauwerde Fruitvale Station (2013), baseerde het scenario op zijn eigen ervaringen als lid van het studentencorps van Howard University, een zwarte
universiteit met alumni als Sean ‘P. Diddy’
Combs en Taraji P. Henson. Zijn visie op
eeuwenoude masochistische rituelen is
meer een vluchtig statement dan een diepgaande verkenning van die prangende vraag:
waarom geef je je waardigheid (tijdelijk) op?

McMurray presenteert daarentegen een
voorspelbaar verhaal met weinig ruimte voor
overpeinzingen; hij doet niet eens de moeite
om de kijker kennis te laten maken met zijn
personages.
De kernboodschap, die er dik bovenop
ligt, is belangrijker: zwarte Amerikanen veranderen dankzij ontgroeningspraktijken opnieuw in slaven. Hoofdpersoon Zurich (Trevor Jackson) is gezien zijn vastberaden blik
bereid een week lang hetzelfde leed te ondergaan als zijn voorouders. Hij geeft geen kik
wanneer zijn meesters hem ervan langs geven, en slaat adviezen van vrouwen in de
wind. Die vrouwen begrijpen deze tribale
vorm van zelfkastijding natuurlijk niet (de
vrouwelijke hoogleraar). Of ze zijn er onderdeel van, zoals de als onafhankelijke vrouw
vermomde seksslaaf (de wellustige medewerkster van een fastfoodtent).
Voor vrouwen is slechts de rol van medestander of tegenstander weggelegd, terwijl
de diepere drijfveren van de mannen dus onbekend blijven. Het lijkt bijna alsof McMurray geen kennis heeft genomen van films met
soortgelijke verhalen. Een humoristische
film als Dear White People (2014), over
zwarte Amerikanen op een universiteit, bewijst hoezeer vrouwen juist de rol van emancipator kunnen spelen, en hoe humor ook in
donkere tijden onmisbaar is.
OMAR LARABI

Burning Sands

11111

VERENIGDE STATEN, 2017 | REGIE

GERARD MCMURRAY | TE ZIEN VIA NETFLIX 

Ongeleid
projectiel
Nicolas Cage vertrekt na een goddelijk visioen naar Pakistan, op zoek naar Osama
Bin Laden.
“Lijk ik een beetje op Nicolas Cage in Con
Air?” Na Borat, Bruno en The Dictator komt
regisseur Larry Charles met een nieuwe absurde komedie over de misstanden tussen
Amerika en de rest van de wereld. In Army of
One is Nicolas Cage Gary Faulkner, de Amerikaanse klusjesman die gewapend met een
samoeraizwaard naar Pakistan trok om
Osama bin Laden op te sporen en over te leveren aan de Amerikaanse autoriteiten. Om
Faulkners bovenstaande vraag aan het einde
van Army of One te beantwoorden: ja en nee.
Cage is al lang niet meer de acteur die in zijn
eentje een film kan dragen – hoe absurd die
film ook is. Tegelijkertijd valt er iets voor
Cage te zeggen in Army of One: niemand
evenaart de toewijding die hij in dit armzalige scenario steekt.
Met een snerpend stemmetje schmiert
Cage zich als Faulkner door Colorado, waar
hij na een goddelijke boodschap de missie op
zich neemt om de leider van Al Qaida te vangen. Faulkner is een patriottische man met
waanbeelden, die leefde van een uitkering.
Toen Amerika lucht kreeg van zijn heilige
missie werd hij een mediasensatie en verscheen hij in Amerikaanse talkshows. In die
zin is Faulkner een ideaal typetje voor Larry
Charles; een man die alle Amerikaanse idea-

len denkt hoog te houden, maar te blind is
om zijn eigen tekortkomingen in perspectief
te plaatsen. Tegelijkertijd zit Army of One zo
vol met eigen tekortkomingen dat die geen
moment de ongemakkelijkheid, absurditeit
en zeggingskracht van Charles’ – toegegeven
ook niet al te beste, maar wel betere – eerdere films evenaart.
Weg zijn de confronterende scènes van
Borat en Bruno, waarin Sacha Baron Cohen
als respectievelijk Kazachstaanse en Oostenrijkse immigrant puriteins Amerika te
kijk zet. In Charles’ slordig geschoten Army
of One is er alleen ruimte voor de loze uitroepen van Faulkner, goedkope flashbacks en
simpele observaties over het leven in Pakistan. Het grootste probleem van deze komedie is dat de film repetitief aanvoelt als
Faulkner de zoveelste poging doet om naar
Pakistan te reizen. Zelfs de schrille stem van
Cage kan dat niet redden. Jammer, want als
Cage een Pakistaanse vleesverkoper de tip
geeft om tegen het vlees te praten zodat het
lekkerder wordt, heeft zo’n moment toch
charme. Elke keer als Army of One dankzij
Cage het voordeel van de twijfel lijkt te krijgen, haalt Charles zijn eigen film onderuit
met nieuwe houterige personages, inclusief
ondermaatse acteerprestaties. In die zin is
Nicolas Cage nog steeds een eenmansleger.
Mits ingezet in de goede film kan hij ongekende munitie afvuren. Hier is hij echter een
ongeleid projectiel, als acteur net zo zoekende als Faulkner in Pakistan.
HUGO EMMERZAEL

Army of One
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VERENIGDE STATEN, 2016 | REGIE

LARRY CHARLES | 92 MINUTEN | VERKRIJGBAAR OP DVD
(SPLENDID) 

ARMY OF ONE

Frame scan from nitrate ﬁlm print of De Molens die juichen en weenen (1912, NL)
from the EYE Collection. Fantasia of Color in Early Cinema (2015, EYE / Amsterdam University Press)

Highlights
april 2017

1e
EDITIE
2017

28 april

Openingsavond met verrassingsfilm
(voor genodigden)

29 april - Theater De Nieuwe Doelen
Festival
Openbare collegereeks

This is Film!
Film Heritage in Practice
Openbare collegereeks over opmerkelijke ﬁlmrestauraties en ﬁlmerfgoedprojecten onder leiding van prof. dr. Giovanna
Fossati, EYE-hoofdconservator en
hoogleraar Filmerfgoed en digitale ﬁlmcultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Bij elk college is een gastspreker
aanwezig en wordt een ﬁlm vertoond,
vaak met live muziek. This is Film! is
bedoeld voor iedereen die van ﬁlm houdt
en biedt inzicht in het werk achter de
schermen van ﬁlmarchieven en -musea.
De lezingen zijn in het Engels. Kaarten
bestellen via: eyeﬁlm.nl/thisisﬁlm
3, 10, 24 april; 1, 8 & 15 mei
Film

The Other Side of Hope
35mm (Aki Kaurismäki)
Het pad van een Finse handelsreiziger
kruist dat van Syrische vluchtelingen in
Kaurismäki’s nieuwste droogkomische
drama die in de competitie van het Filmfestival van Berlijn draaide.
Vanaf 20 april

Imagine Fantastic
Film Festival
Bij Imagine staat de verbeelding centraal. Ga naar een bijzondere ﬁlm en
bezoek onbekende werelden of laat je
verrassen door een compleet nieuwe
werkelijkheid! Het festival laat een bijzondere selectie van de meest recente
fantastische ﬁlms zien. Naast het ﬁlmprogramma van zo’n 50 lange en 40
korte titels, zijn er ook volop inleidingen,
Q&A’s en nagesprekken.
12 t/m 22 april

Toen mijn vader een struik werd (12.30 uur)
De kinderen van Juf Kiet (15.00 uur)
Lion (18.00 uur)
Down to Earth (20.30 uur)

30 april - Theater ‘t Pand
Filmontbijt (10.00 uur)
Blanka (11.00 uur)
The Eagle Huntress (13.30 uur)
Magallanes (16.00 uur)

Extra info en kaarten bestellen via www.iffg.nl
Aanvangstijden kunnen afwijken, controleer de website voor actuele informatie.

Tentoonstelling en ﬁlmprogramma

Béla Tarr

Till the End of the World
Tentoonstelling over het werk van de
Hongaarse ﬁlmmaker Béla Tarr (Pécs,
Hongarije, 1955). Béla Tarr wordt wereldwijd beschouwd als een van de belangrijkste en meest invloedrijke ﬁlmauteurs
van de afgelopen dertig jaar. Tarr is de
meester van het lange shot, de meester
van de prachtig in beeld gebrachte,
trage, zwaarmoedige ﬁlms over de condition humaine. Hij brak internationaal
door met Damnation (1988) en breidde
zijn roem en aanzien uit met het achturige Sátántango (1994), Werckmeister
harmóniák (2000) en The Turin Horse
(2011).
21 januari t/m 7 mei 2017

EYE Filmmuseum Amsterdam
Info & tickets eyeﬁlm.nl

Mede mogelijk gemaakt door:

IFFG Internationaal Film Festival Gorinchem

#IFFG2017
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interviews veelvuldig als inspiratiebronnen worden
genoemd. Makers die net als Van Warmerdam de wereld tot in detail naar hun hand zetten, en daarvoor de
volledige mogelijkheden van de grootste en duurste
filmstudio’s aanwendden. Zoals Hitchcock de volledige
binnentuin voor Rear Window uit de grond stampte,
en Kubrick Vietnam nabouwde in een buitenwijk van
Londen.
Van Warmerdam heeft de pech zo’n filmmaker te zijn
in een land zonder dat soort studio’s. Niet voor niets
kwamen zijn eerste twee films tot stand bij productiemaatschappij First Floor Features van Laurens Geels en
Dick Maas, de laatsten die een poging ondernamen om
iets met die Hollywood-grootsheid in Nederland neer
te zetten – uiteindelijk vergeefs. Sindsdien bouwt Van
Warmerdam zijn werelden op in de realiteit.
BORGMAN

Alex van Warmerdam: Gebouwd voor de film

STUDIOFILMER IN EEN
LAND ZONDER STUDIO’S
Alex van Warmerdam bouwt zijn werelden van
de grond af op, inclusief de huizen die er vaak
centraal in staan. Een nieuwe dvd-box met zijn
drie meest recente films legt nadruk op die
relatie, maar biedt er weinig context bij.

DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA

Regisseur Alex van Warmerdam is de God van de
universa die hij schept, schreef Kees Driessen in Vrij
Nederland bij het verschijnen van Van Warmerdams
Borgman in 2013. Een oudtestamentische God, die
met harde hand schept én vernietigt. Van Warmerdam
moest het, schouderophalend, beamen. Zoals elke
kunstenaar, ja, maar toch meer en merkbaarder dan
welke andere Nederlandse filmmaker ook.
En op de tweede dag schept Van Warmerdam: het
huis. Eerst is er de situatie, het uitgangspunt. Maar dan,
direct daarna, de plek waar die situatie zich afspeelt.
Die huizen worden niet gezocht in de realiteit, maar
speciaal ontworpen en gebouwd voor zijn films. In Van
Warmerdams cinema wordt wat ogenschijnlijk tegengesteld is, één geheel, observeerde Mark Duursma in
een Filmkrant-interview met Van Warmerdam over De
jurk (1996). Vorm en inhoud; tragiek en humor; man
en vrouw: ze gaan telkens hand in hand. Zo ook: bouwwerk en leegte, cultuur en natuur.
In de dvd-box Gebouwd voor de film worden Van
Warmerdams drie meest recente films samengebracht,
met een nadruk op die huizen waarin zij zich grotendeels afspelen. Die huizen zijn steeds een directe uiting
van waar de films over gaan. Het zwarte duinhuisje dat

als een grafzerk verrijst aan de bosrand in De laatste dagen van Emma Blank (2009). De betonnen villa die de
boze buitenwereld toch niet buiten kan houden in Borgman (2013). En het vederlichte, bijna doorschijnende
houten huisje aan de rand van een fysiek én moreel
moeras in Schneider vs. Bax (2015).

Vietnam in een buitenwijk

De huizen, de gebouwen, de architectuur staan in
vrijwel al Van Warmerdams films centraal, al vanaf de
maquette-stad uit Abel (1986). Daarin was nog expliciet Van Warmerdams achtergrond als theatermaker
voelbaar; vanaf De noorderlingen (1992) verdwijnt die
meer en meer naar de achtergrond, komen de huizen
en ruimtes in de echte wereld te staan, en wordt de abstractie steeds kleiner.
Maar hij is er nog steeds, en vaak is het recept hetzelfde: één gebouw te midden van leegte. De nieuwbouwwijk omringd door een zandvlakte in De noorderlingen – uit de grond gestampt in de Flevopolder,
inclusief het nabijgelegen bos vol vervreemdend identieke bomen. De boerderij in een lege polder in Kleine
Teun (1998) – speciaal gebouwd omdat de boerderij
zonder bomen eromheen die Van Warmerdam voor
ogen had in heel Nederland niet bestond. En dus, vanaf
De laatste dagen van Emma Blank, die villa’s die de essentie van de film vormen.
Niet voor niets verwijst Mark van den Tempel in zijn
essay in een begeleidend boekje bij de uitgave naar een
illuster rijtje regisseurs: Fellini, Hitchcock, Kubrick,
Leone – makers die ook door Van Warmerdam zelf in

Ontginning

Kortom: Van Warmerdam en zijn bouwwerken, het is
een rijk gebied, rijp voor ontginning. Des te jammerder is het dat de box zelf er niet veel werk van maakt.
De films worden naast elkaar gezet, en – zo ronkt het
persbericht – de ‘vormgeving van de box vestigt de
aandacht op de unieke personages’ die de huizen in
deze drie films zijn. Maar vormgeving is nog geen duiding. Die is er een beetje in het bijgeleverde essay door
Mark van den Tempel, waarin ook Van Warmerdam zelf
aan het woord komt en dat is geïllustreerd met (kleine)
foto’s van het bouwproces van de duinvilla in De laatste
dagen van Emma Blank.
Maar op de schijfjes zelf zijn alleen de summiere extra’s van de eerdere uitgaves behouden. Terwijl het materiaal er is: in april 2016 gaf Van Warmerdam tijdens
het Imagine Film Festival een anderhalf uur durende
masterclass over de rol van architectuur in zijn films,
gelardeerd met allerhande werkmateriaal. Daar had op
deze uitgave best iets meer van uit de kast mogen worden getrokken.

SCHNEIDER VS. BAX

Alex van Warmerdam: Gebouwd voor de film

11111 NEDERLAND, 2009/2013/2015 | REGIE
ALEX VAN WARMERDAM | 298 MINUTEN | DISTRIBUTIE
TWIN PICS/CINÉART 
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Bij de regisseur thuis
9 september 2016,
16.25 uur
Er klinkt een luid gepiep als we op aanwijzing
van een productiemedewerker zachtjes de
voordeur van het Amsterdamse appartement
van filmmaker David Verbeek en zijn vriendin
Klara Mučibabić proberen te openen. Hoofden draaien verstoord onze kant op. “What
the fuck is going on?!” roept iemand boos.
In het krappe, verduisterde appartement is
Verbeek – zwart T-shirt, zwarte joggingbroek
– bezig met de opnamen van zijn ‘superlowbudgetfilm’ An Impossibly Small Object, een
Taiwanees-Kroatische coproductie, gemaakt
met een internationale, multi-inzetbare cast
en crew. Mučibabić is verantwoordelijk voor
de art direction én heeft een rolletje. Schrijver/regisseur Verbeek – onlangs is hij begonnen aan wéér een nieuwe productie; de Nederlands-Chinese vampierfilm Dead and
Beautiful – speelt zelf ook mee, als “een
33-jarige fotograaf uit Amsterdam”.
In An Impossibly Small Object, waarvoor
twee jaar geleden al opnamen werden gemaakt in Taiwan, maakt de fotograaf op een
nacht in Taipei een foto van een achtjarig
meisje. Een foto zoals zovele, zo lijkt het in
eerste instantie, maar de fotograaf raakt
langzaam maar zeker gefascineerd door het
door hem geportretteerde meisje.
De bewuste foto hangt op de deur van het
appartement van Verbeek, die behalve een
gelauwerd filmmaker ook een zeer verdienstelijk fotograaf is. “Kun je even bij de deur
gaan staan?” vraagt DoP en vriend Morgan
Knibbe (Gouden Kalf-winnaar met Those
Who Feel the Fire Burning). “Dan kunnen we

markeringen aanbrengen.”
Links en rechts wordt met lampen geschoven, op de houten vloer wordt een rails neergelegd waarop de camera moet gaan bewegen.
Mučibabić – geblondeerd haar; lange, nauwsluitende grijze jurk met een enorme split –
zit aan de bar in de open keuken. Ze rookt een
sigaretje en neuriet wat, terwijl de mannen de
hoogte van haar barkruk verstellen.
Haar kruk moet iets omhoog, zegt Knibbe.
En ze moet iets rechter gaan zitten. Verbeek
zegt dat de krukken beter verwisseld kunnen
worden: “Deze zakt heel langzaam naar beneden en dat is funest voor de continuïteit.”
Er wordt een kussen op Klara’s kruk gelegd,
en nog een. “Die kussens maken het niet eenvoudiger om stil te zitten”, zegt Verbeek. Een
productiemedewerker weet raad; hij tapet de
kussens aan de kruk vast. Dan is het beeld
goed, vindt Knibbe. Opnameleider Marko
Sprajc neemt Verbeeks plek in achter de bar –
erop staan flessen, wodka, whisky, Jägermeister, koffielikeur en jus en een pak volle

melk – zodat Verbeek even door Knibbes camera kan kijken; hij is het met hem eens.
Verbeek vraagt waar het shirt is dat hij zo
moet aantrekken, Mučibabić frunnikt voor de
spiegel nog wat aan haar haar, dan kan er gerepeteerd worden. “Let’s go guys”, zegt de opnameleider, “full rehearsal.”
Verbeek komt zijn appartement binnen,
steekt wat Chinese lampjes aan, trekt zijn
shirt uit en een ander shirt aan en gaat achter
de bar staan om een cocktail te bereiden.
Klara klautert op haar kruk en steekt een sigaret op. Er volgt een minutenlange, steeds
geïrriteerdere dialoog; de liefde tussen de
twee lijkt uitgedoofd.
Na drie keer repeteren, zijn Verbeek en
Knibbe tevreden en weet iedereen waar hij
aan toe is; de markeringen zijn op de juiste
plekken aangebracht. “Okay, let’s go!” zegt de
opnameleider. “Let’s get this one.”

VOORAAN OP DE RUG GEZIEN: FIRST AD MARKO SPRAJC NEEMT DE
POSITIE IN VAN REGISSEUR DAVID VERBEEK, DIE EVEN ACHTER DE
CAMERA VAN MORGAN KNIBBE IS GAAN KIJKEN. ACHTER DE BAR VAN
LINKS NAAR RECHTS: IGOR STIKOVIĆ (GRIP), CAMERA-ASSISTENT
TOMISLAV SUTLAR, PROPS RUNNER DONATELLO GONSALES, FOCUS
PULLER NINA BADOUX, IYANNA KEEGSTRA (PROPS), MORGAN KNIBBE,
DAVID VERBEEK EN KLARA MUČIBABIĆ IN HET AMSTERDAMSE
APPARTEMENT VAN VERBEEK EN MUČIBABIĆ

An Impossibly Small Object TAIWAN/KROATIË,
2017 | SCENARIO & REGIE DAVID VERBEEK | PRODUCTIE
JUNE WEN | IN COPRODUCTIE MET PATRICK MAO
HUANG, SINIŠA JURIČIĆ | CAMERA MORGAN KNIBBE |
MONTAGE CHUAN-YANG LI | ART DIRECTION KLARA
MUČIBABIĆ | KLEDING ZORANA MEIĆ | MAKE-UP SILVIJA
BRADICA | GELUID LUUK HOOGSTRATEN | MAKE-UP
SILVIJA BRADICA | MET LELE, HEHE, GIJS SCHOLTEN
VAN ASCHAT, PALOMA AGUILERA VALDEBENITO, TINE
JOUSTRA, BORIS VAN DER HAM, LINEKE RIJXMAN,
CHAIB IDRISSI, PIP PELLENS, YOOTHA WONG-LOI-SING,

JAN PIETER EKKER
FOTO BOB BRONSHOFF

KLARA MUČIBABIĆ, DAVID VERBEEK | TE ZIEN VANAF
TWEEDE HELFT 2017 
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Naar het boek ‘Lady Macbeth of Mtsensk’ van Nikolai Leskov
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