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REDACTIONEEL Wie de filmwereld

anno nu wil begrijpen, moet zich in Netflix (en
in Amazon Prime en andere film- en tv-producerende streaminggiganten) verdiepen. Alleen
al het feit dat die woorden film en televisie nou
net níet weergeven wat Netflix &co doen, en
hoe de wereld-voorheen-bekend-als-cinema
aan het veranderen is, bewijst hoezeer we als
gewone filmconsumenten in ons hoofd nog
achterlopen.
Film- en televisie zijn zowel medium als
message, en door hun geschiedenis nauw met
elkaar verbonden. Als we het over film hebben,
dan hebben we het gemakshalve over een manier van produceren en vertonen, en ook nog
over een kunstvorm. De selectie van twee Netflix-titels – Okja van Bong Joon-ho en The
Meyerowitz Stories van Noah Baumbach- in
de competitie van het Filmfestival Cannes nopen ons om dat model te herzien. Voorlopig
lijkt er nog niets aan de hand – Netflix mag dan
in tegenstelling tot bijvoorbeeld Amazon (vorig jaar met vijf films op het festival, dit jaar in
competitie met Todd Haynes’ Wonderstruck)
tot nu toe een ‘streaming first’ beleid hebben
gehanteerd, zowel Okja als Meyerowitz zullen
eerst in de bioscoop worden uitgebracht. In
hoeverre dat een vereiste is van het festival,
dat binnen de strakke Franse wetgeving moet
opereren (de zogeheten ‘window’ tussen bioscooprelease en verdere exploitatie online is al
gauw drie jaar), is niet bekend.
Natuurlijk zou het niet moeten uitmaken
hoe films worden geproduceerd of uitgebracht
om hun kwaliteit te beoordelen. De scheiding
tussen fictie, documentaire, animatie en allerlei hybride vormen is in de meeste competities ook al lang losgelaten. Cannes maakt dit
jaar goede sier met de eerste twee afleveringen van David Lynch’ Twin Peaks reboot en het
complete tweede seizoen van Top of the Lake
van Jane Campion .
Maar hoe gaat het verder? Dat de hiërarchie
tussen verschillende genres en vormen aan
het verdwijnen is, wil misschien nog niet zeggen dat iets wat ontwikkeld is voor het grote
doek wezenlijk hetzelfde is als iets wat bedoeld is voor consumptie op een kleiner
scherm. En dan gaat het hier natuurlijk niet
om grootte, maar ook om kijkervaring, serialiteit versus uniciteit, gedeelde versus individuele ervaring etc. Ik ben er overigens een groot
voorstander van dat festivalprogramma’s
meer zouden experimenteren met verschillende vormen: nu zowel Cannes als Berlijn in hun
hoofdprogramma de extreem lange films van
Lav Diaz hebben vertoond, kunnen ze misschien ook een keer een korte film opnemen,
of een serie of een installatie? Niet om appelen met peren te vergelijken (wat ook leuk is).
Maar om nieuwe woorden te verzinnen om de
grenzen tussen medium en message verder te
onderzoeken. Want de productionele gevolgen
zijn zo mogelijk nog interessanter dan de esthetische of metafysische (wat is film?). Wat
als Netflix &co hun films niet meer eerst in de
bioscoop uitbrengen? Wat als het wezen van
wat ik nu nog maar even voor het gemak internettelevisie zal noemen - wereldwijde beschikbaarheid - de exclusiviteit van de bioscoopervaring nog verder ondermijnt? Wat
heeft dat voor gevolgen voor de manier waarop
nationale grenzen en wetgeving nu nog de regels van het landjepik voor filmdistributie bepalen?
DANA LINSSEN

@DANALINSSEN

MESSCHERP PORTRET VAN EEN
GENERATIE DIE NERGENS VOOR HEEFT
HOEVEN VECHTEN
AUF EINMAL 4 30
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DE VOLGENDE FILMKRANT VERSCHIJNT OP DONDERDAG 1 JUNI

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

WONDERFUL
& STRANGE
A Filmkrant Twin Peaks fanzine 4 ♥

Als u nu abonnee wordt van de Filmkrant,
dan ontvang als welkomstgeschenk Andrew Haighs veelbekroonde 45 Years op
dvd. Bent u zelf al abonnee en brengt u
een nieuwe abonnee aan? Dan ontvangt u
allebei het welkomstgeschenk.*
Een week voor het 45-jarige huwelijksfeest van
Kate en Geoff ontvangt Geoff bericht dat het
lichaam van zijn eerste geliefde is gevonden in
een gletsjer in de Alpen, waar zij begin jaren 60
vermist raakte. Het bericht brengt het solide
huwelijk danig uit balans. “Charlotte Rampling
en Tom Courtenay schitteren in dit subtiele
huwelijksdrama, waarmee regisseur en scenarist Andrew Haigh zijn bijzondere talent bevestigt”, schreef Sasja Koetsier in de Filmkrant. “In
de scherpte van zijn observaties kan Haigh zich
zeker meten met landgenoot Mike Leigh, maar
dan met meer dan een vleugje hartverscheurende melancholie.” Rampling en Courtenay
wonnen op het filmfestival van Berlijn allebei
een Zilveren Beer voor hun vertolkingen in 45
Years.
* 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 1 juni. Met dank aan Cinemien.

Niet te missen
Ga deze maand in ieder geval naar:
1 I Am Not Your Negro 4 6
2 In the Crosswind & Night of a 1000
Hours 4 16
3 Little Men 4 18
4 Austerlitz 4 22
5 Auf einmal 4 30

LITTLE MEN

Vriendschap op het eerste gezicht 4 18
AUF EINMAL

4 30
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ARTIKELEN

4 6 Patricia Pisters over I Am Not
Your Negro Baldwins spiegel

4 9 Pioneers of African American
Cinema Filmgeschiedenis buiten het witte oog 4 10 Rejo Zenger van

Bits of Freedom over The Circle naar het boek van Dave Eggers

4 15 Kurzfilmtage Oberhausen Sociale media voor het internet
4 20 Basje Boer over de vrouwen van Scorsese Martin Scorsese – The
Exhibition in EYE 4 46 Filmslot Verliefd op VHS

RUBRIEKEN

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

nieuwe kijken Ebele Wybenga over
holografisch populisme 4 5 The Thinking Machine Elke maand een nieuw
video-essay 4 23 Op ooghoogte Mark Cousins over Jonathan Demme
4 32 Typex tekent Andy 4 34 Kort Alle andere films 4 38 Agenda en
evenementen 4 44 Filmsterren 4 50 Actie! Op de set van Discipelen

INTERVIEWS

4 8 Raoul Peck over I Am Not

Your Negro ‘Wat heb je eraan
om pessimist te zijn?’
4 12 Peter Brosens en Jessica Woodworth over King of the Belgians
‘Triestig is gemakkelijk. Grappig is moeilijk’ 4 16 Martti Helde over
In the Crosswind Alsof je door een beeldentuin loopt 4 17 Virgil Widrich
over Night of a 1000 Hours Het begon met de dag des oordeels 4 18 Ira
Sachs over Little Men ‘Soms stroken je daden niet met je idealen’
4 30 Asli Özge over Auf einmal Portret van een generatie die nergens
voor heeft hoeven vechten 4 48 Annette Förster over drie vrouwelijke
pioniers uit het cabaret en de stille film

RECENSIES

4 Scorsese selecteert films voor EYE

25 mei opent in EYE de eerste overzichtstentoonstelling over leven en werk van Martin
Scorsese. Alle 24 speelfilms van de regisseur
die ons onder andere Raging Bull en Taxi
Driver bracht, worden gedraaid. Daarnaast is
er een programma met Scorsese-favorieten,
door Scorsese zelf geselecteerd uit de collecties van EYE en de door hem geleide Film
Foundation.
In de tentoonstelling is een groot aantal
filmfragmenten te zien. Samen met zo’n
vierhonderd objecten en documenten uit de
privécollectie van Scorsese en zijn vaste acteur en alter-ego Robert De Niro geven ze inzicht in de relatie tussen leven en werk van
de regisseur. Het gaat veelal om hoogstpersoonlijke voorwerpen, die in sommige gevallen zo van zijn woonkamermuur zijn gehaald.

HOLOGRAFISCH
POPULISME

4 13 King of the Belgians Niet
vergeten te lachen 4 17 In the

Crosswind Overleven in een
Siberisch strafkamp 4 19 Little Men Vriendschap op het eerste gezicht
4 22 Austerlitz en #uploading_holocaust Kom vanavond met verhalen
over hoe we herdenken 4 31 Auf einmal Hamlet in Altena 4 33 Ascent
Vuur en ijs 4 34 Song to Song De sexcapade van Terrence Malick
Dubbelspel Revolutie op Curaçao 4 35 Django Django Reinhardt en de
nare nazi’s El ciudadano illustre Een gordeldier cadeau 4 36 Hier ben ik
Domweg ongelukkig in Bloemendaal Sami Blood Een Zweedse minder
heid als kermisattractie 4 37 The Teacher Charme en machtsvertoon
The Sense of an Ending Verstoord verleden

The Thinking Machine #7
VIDEO
ESSAY

filmkrant.nl

Het heilige gezin | Philippe Garrels Le Révélateur (1968) en David Lynch’ The
Grandmother (1970) zijn meesterwerken van de experimentele film. Er ontstaat bovendien een bizarre resonantie als je ze naast elkaar zet en ze deel
worden van dezelfde cultuurgeschiedenis. Brad Stevens, wier stuk in Senses of
Cinema (editie 6, 2000) de inspiratie vormde voor ons video-essay, zegt daarover: Het is moeilijk te geloven dat dit alleen een kwestie van toeval was, als je
ziet dat de overeenkomsten in toon, beeld, thema en structuur zo extreem
zijn.” Beide films zijn krachtige, helse allegorieën van het heilige gezin: Vader,
Moeder, Kind… plus iets zachtaardigs en/of gewelddadigs dat de grenzen van
deze kerneenheid overschrijdt.  CRISTINA ÁLVAREZ LÓPEZ EN ADRIAN MARTIN

COLOFON

filmkrant.nl

PIELES

Jean-Luc Mélenchon maakte een spectaculaire
entree op het Franse verkiezingstoneel. Hij
knipte met z’n vingers op een podium in Lyon en
prompt verscheen een bewegende en pratende
kopie van zichzelf op een podium van een verkiezingsbijeenkomst in Parijs. De belofte dat de
linkse presidentskandidaat als hologram zou
‘verschijnen’ was genoeg reden voor 6.000 Fransen om zich voor een leeg podium te verzamelen.
De verbinding met de ‘echte’ Mélenchon in Lyon
verliep zonder haperen. Het videobeelden van de
speechende politicus zo’n 400 kilometer verderop werd geprojecteerd op een transparant
scherm dat in een hoek van 45 graden stond
opgesteld. Het optische effect was geloofwaardig doordat de proporties klopten. “Het voelde
echt alsof hij hier was”, zei een aanwezige naderhand tegen tv-zender Al-Jazeera. Zijn supporters
werden toegesproken door een levensgrote kopie
van hun kandidaat. Mélenchon gebruikte de
techniek op een praktische manier, om een groter publiek te bereiken en in één moeite door een
PR-succesje te oogsten. De boodschap: activistisch links is bij de tijd, zelfs met een 65-jarige
kandidaat. Als early adopter van de techniek
profiteert hij van de ‘wow’-factor.

4 The return of the… nachtvoorstelling

De nachtvoorstelling, domein van B-films,
culttitels en creaties die het daglicht niet
kunnen verdragen, is terug. Kriterion in Amsterdam begon begin april met een wekelijkse aflevering van After Midnight. De bedoeling is om films te brengen die nergens
anders (meer) te zien zijn.
De geschiedenis van de nachtvoorstelling
gaat terug tot de jaren dertig van de vorige
eeuw. Toen vertoonden reizende bioscoopjes
in Amerika schimmige films die duidelijk
buiten de mainstream lagen. De ‘grindhouses’ uit de periode 1960-1990 (waar Quentin
Tarantino en Robert Rodriguez in 2007 een
ode aan brachten met Grindhouse) vertoonden vooral exploitation-films en schakelden
‘s nachts over op porno. Later werd het middernachtelijke programmaslot gebruikt voor
artistieke experimenten.
Op 8 april vond de eerste editie van After
Midnight plaats. “Er was een handjevol bezoekers”, geeft Gerrit Blauw toe, een van de
initiatiefnemers. “Maar dat zal te maken
hebben met het feit dat we Train to Busan
draaiden, een film die ook in het reguliere
programma draait. Dan denken mensen:
waarom zou ik daar ’s nachts naartoe gaan
als ik ook overdag kan?”
Daar heeft Kriterion van geleerd. “Iedere
film draait een maand. We gaan hierna vooral
films draaien die nog nooit vertoond zijn in
Amsterdam of al heel lang niet meer.” De
volgende titel is Pieles van Eduardo Casanova.

Ik verwacht dat hologrammen binnen de kortste keren een normaal verschijnsel gaan worden
in de politiek. In India gebruikte premier Modi al
hologrammen om zijn boodschap tot in de meest
afgelegen dorpen te verspreiden. Niets belet
politici als Wilders of Le Pen om hun speechende
zelf ook te vermenigvuldigen met deze techniek.
Het heeft voor hen zelfs een extra voordeel: hun
zware persoonsbeveiliging is dan niet op elke
verkiezingsbijeenkomst nodig. Een filmpje uit
2014 van een verkiezingsevenement van de
Turkse AK-partij biedt een voorbode van wat er
kan gebeuren als populisten met hologrammen
aan de haal gaan. Erdogan verschijnt hierin als
hologram. Niet zoals Mélenchon met zijn virtuele
voeten op de podiumvloer, maar in opgeblazen
formaat, zwevend in de lucht, boven het dak van
het stadion, hoog boven de hoofden van zijn
aanhangers. Zijn verschijning ging gepaard met
een animatie van kolkende lichtflitsen, een
effect dat doet denken aan goedkope sciencefictionfilms. De dictator in spe maakt zichzelf letterlijk ‘larger than life’. Dat zag er toen nog lachwekkend uit.

EDO DIJKSTERHUIS

EBELE WYBENGA

DE FILMKRANT IS EEN UITGAVE

FILMKRANT.NL | WEBREDACTIE EDO DIJKSTERHUIS

COUSINS, KEES DRIESSEN, JAN PIETER EKKER, THOMAS

IN TE LICHT EN. MOCHT U DESOND ANKS MENEN DAT U

VAN STICHTING FUURLAND,

(NIEUWS), EVA SANCHO RODRIGUEZ, LAUR A VAN ZUYLEN

HEERMA VAN VOSS, KEES HOGENBIRK, SASJA KOETSIER,

RECHTEN BEZIT OP EEN VAN DE GEBRUIKTE BEELDEN,

PRINS ENG RACHT 770, 1017 LE AMSTERDAM, 020 623

| FILMKRANT.LIVE GERLINDA HEYWEGEN, FILMKRANT.

OMAR LARABI, ADRIAN MART IN, MENAH, PATRICIA

NEEM CONTACT OP MET DE UITGEVER VIA INFO@

0121, INFO@FILMKRANT.NL, WWW.FILMKRANT.NL |

LIVE@GMAIL.COM | BUREAU & AGENDA ILONKA BUNDA,

PISTERS, JANNA REINSMA, BERI SHALMASHI, MARK VAN

FILMKRANT.NL | DE FILMK RANT WORDT MEDE MOGELIJK

OPRICHT ERS JAN HEIJS & HENK RABBERS | ZAKELIJKE

AGENDA@FILMKRANT.NL | VORMG EVING BART ‘ONE-EYED

DEN TEMPEL, TYPEX, ANDRÉ WAARDENBURG, EBELE

GEMAAKT DOOR FINANC IËLE BIJDRAGEN VAN DE NEDER

LEIDING & ADVERTENTIE-ACQUISITIE JAN DOENSE,

JACK’ OOSTERH OORN, BART@FILMKRANT.NL | BEHEER

WYBENGA, REJO ZENGER | DRUK RODI ROTATIED RUK,

LANDSE VERENIGING VAN BIOSCOOPE XPLOITANT EN EN

JAN@FILMK RANT.NL | HOOFDREDACTIE DANA LINSSEN |

WEBSITE HENK RABBERS | COVER I AM NOT YOUR NEGRO |

DIEMEN | OPLAGE 30.000 | ©2016 STICHTING FUURLAND/

FILMT HEATERS (NVBF), FILM DISTRIBUTEURS NEDER

EINDR EDACTIE MARISKA GRAVELAND, RONALD ROVERS |

FOTOGRAFIE BOB BRONSH OFF, BART DEWAELE, LYDIE

DE FILMKRANT, AMSTERD AM | ISSN 0169-8109 | DE FILM

LAND (FDN) EN HET NEDERL ANDS

REDACTIE JOOST BROEREN-HUITENGA, JOS VAN DER

SIPA, GEERT SNOEIJER | VERDER WERKTEN MEE CRISTINA

KRANT HEEFT GEPROB EERD DE RECHTH EBBEND EN VAN

FILMFONDS EN WORDT U MEDE AAN

BURG, HUGO EMMERZAEL, SACHA GERTSIK, REDACTIE@

ÁLVAREZ LÓPEZ, BASJE BOER, IVO DE KOCK, MARK

HET GEBRUIKT E BEELDM ATERIAAL TE ACHTERH ALEN EN

GEBODEN DOOR UW FILMT HEATER 

6

DE FILMKRANT 
#398 MEI 2017

I Am Not Your Negro

Met teksten van schrijver James Baldwin (1924-1987) laat I Am
Not Your Negro zien dat racisme diep geworteld is in onze
machtsstructuren en dat we ons daarvan rekenschap moeten
geven. In tijden waarin mensen ‘zonder erbij na te denken’
racistische beledigingen de wereld in slingeren, is het
doortastende gedachtegoed van Baldwin opnieuw nodig om
DOOR PATRICIA PISTERS
ongemakkelijke vragen te kunnen stellen.
In zijn film I Am Not Your Negro pakt Raoul Peck de
draad op van James Baldwins onvoltooide boek over
de geschiedenis van Amerika, verteld aan de hand van
de moorden op Medgar Evers, Malcolm X en Martin
Luther King. Baldwin startte het project in 1979 maar
kwam niet verder dan een dertig pagina’s tellende tekst
met de titel Remember This House. Peck las vele manuscripten van Baldwin, verzamelde een enorme schat

aan beeldmateriaal en brengt Baldwin weer tot leven
met nog steeds indrukwekkend archiefmateriaal, met
fragmenten uit onder meer The Hollywood Roundtable
on Civil Rights (1963), The Dick Cavett Show (1968) en
Baldwin’s Nigger (Horace Ové, 1968). En via de stem
van Samuel L. Jackson die observaties van Baldwin als
commentaar bij vele klassieke Hollywoodfragmenten
en hedendaagse beelden van Black Lives Matter-pro-

testen tegen politiegeweld laat horen. Jacksons stem in
voice-over vloeit samen met die van Baldwin zelf in de
archiefbeelden, waardoor het lijkt alsof Baldwin naast
Peck zat in de montagetafel en live commentaar geeft
op de beelden van toen en nu.
Baldwin sprak over het Amerika van het midden van
de twintigste eeuw, voorspelde de komst van een zwarte
president veertig jaar later, maar zag ook dat dit niet
genoeg was: van welk soort land zal hij de president zijn,
vroeg hij zich af. Want de ijzingwekkende wreedheid
waarmee het verleden is geschreven in zwart-wit-tegenstellingen, waart nog steeds rond in rassenverhoudingen in het heden. Daaronder ligt de vraag: zijn we
bereid die geschiedenis onder ogen te zien, er verantwoordelijkheid voor te nemen en dingen te veranderen?
“Niet alles wat je onder ogen ziet is te veranderen”, zo
stelt Baldwin aan het einde van I Am Not Your Negro,
“maar niets kan veranderen tot het onder ogen wordt
gezien.”
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verleden waar niemand direct persoonlijk voor verantwoordelijk is, maar dat wel nog steeds (bewust en vaker
nog onbewust) onderdeel is van het sociaal-politieke
heden.
Als schrijver die rassenverhoudingen tot in de diepste haarvaten van de ervaring invoelbaar maakte, zag
James Baldwin zich meer als getuige dan als activist in
de strijd om burgerrechten in Amerika. Baldwin was
nooit lid van een organisatie als de NAACP (National
Association for Advances of Colored People), de Black
Panthers, Nation of Islam of enige christelijke kerk.
Maar hij was bevriend met burgerrechtenactivisten
Medgar Evers (secretaris van de NAACP, vermoord in
1963), Malcolm X (woordvoerder van Nation of Islam,
vermoord in 1965) en Martin Luther King (dominee van
de Baptistenkerk, vermoord in 1968). Gedurende Pecks
film horen we telkens en bijna terloops waar Baldwin
zich bevond (bijna altijd buiten Amerika) op het moment van deze moorden, hoe de schokkende berichten
hem bereikten via de radio of telefoon; en voelen we
de pijn die te groot is om tranen te laten, uit angst deze
nooit meer te kunnen stoppen.

Achterom kijken

Selfies-bubbel

Baldwins woorden gelden ook buiten Amerika. Zo is in
Nederland de vraag naar zwarte en witte identiteit nog
altijd een uiterst gevoelig onderwerp. Ook al is het een
goede stap dat het Rijksmuseum in zijn tentoonstelling
Goede Hoop over Zuid-Afrika en Nederland vanaf 1600
reflecteert op het woord slaaf (en af toe vervangt het
door ‘tot slaaf gemaakte persoon’), wordt het collectieve verleden niet altijd zo onder ogen gezien. In tijden
waarin mensen ‘gedachteloos’ filmpjes van lynchpartijen in elkaar knutselen en ‘zonder erbij na te denken’
de meest verschrikkelijke racistische beledigingen de
wereld in slingeren, is het doortastende gedachtegoed
van Baldwin opnieuw nodig om de geschiedenis in herinnering te brengen en om pertinente vragen te stellen
over de wereld waarin wij willen leven. Baldwin houdt
een spiegel voor waarin we ons moeten afvragen waarom we in zwart-wit-tegenstellingen denken, waarom
we ‘de ander’ nodig hebben om het ‘ik’ te definiëren.
Het is een enorm belangrijke vraag die eigenlijk oproept om dieper in onze ziel te kijken dan onze eigen
selfies-bubbels en onmiddellijke reflex tot woede en
haatberichten. Een vraag die oproept tot meer kennis
van en empathie met de ander, en vraagt om zelfreflectie en het erkennen van de geschiedenis, het collectieve

De moorden op deze beroemde activisten voor burgerrechten, maar ook het geweld tegen Dorothy Counts, de
eerste zwarte scholiere die naar een witte school durfde
te gaan in 1956 (maar daar na vier dagen bedreigingen
weer af ging), en tegen andere moedige burgers, loopt
als een rode draad door de film. Ook Baldwins eigen
witte lerares Bill Miller van wie hij enorm veel leerde,
onder meer liefde voor literatuur, behoort tot deze categorie van burgers die normen en patronen durven te
doorbreken. Door haar zag Baldwin dat ‘zwart’ en ‘wit’
in wezen niet echt iets met ras en etniciteit te maken
heeft, maar verbonden is met dieperliggende oorzaken
van identiteitsvorming en machtsstructuren. Wit is
een metafoor voor macht, stelt Baldwin. De geschiedenis is gekleurd door de angst om die macht te verliezen,
en door de gewelddadige wijze waarop deze macht
wordt afgedwongen sinds de slavernij.
Wie Colson Whiteheads slavernijverhaal De ondergrondse spoorweg (2017) leest krijgt op bijna onderkoelde, en tegelijk diep aangrijpende wijze een aanvullend beeld van wat Baldwin bedoelt wanneer hij in The
Dick Cavett Show aan een professor van Yale uitlegt dat
het niet slechts gaat om gewone existentiële problemen en obstakels die iedereen in zijn leven tegenkomt
op weg naar volwassenheid: “I was discussing the real
dangers of death.” De voortdurende angst om letterlijk
ieder moment vermoord te kunnen worden is van een
andere orde dan gefrustreerd zijn over je talenten of
teleurstellingen in de liefde. Baldwin vertelt dat hij pas
toen hij naar Frankrijk verhuisde, eind jaren veertig,
voor het eerst over straat liep zonder bang te zijn en

achterom te kijken. In de jaren zestig keerde Baldwin
regelmatig uit Frankrijk terug naar Amerika om zijn
steentje bij te dragen aan de burgerrechtenstrijd, en tegen onwetendheid, gedachteloosheid en morele apathie
te strijden door middel van zijn verhalen en betogen.
In zijn romans (waarin naast ras ook gender en homoseksualiteit een rol spelen), maar ook in televisieoptredens, op politieke bijeenkomsten en universiteiten,
analyseerde hij wijs en welbespraakt de situatie van
zwart en wit Amerika.

Wit masker

Een van de meest opvallende elementen in I Am Not
Your Negro zijn de vele verwijzingen naar de beeldcultuur. Wat zijn je rolmodellen wanneer je een klein zwart
jongetje of meisje bent in de eerste helft van de vorige
eeuw? Baldwin (via Jacksons stem) vertelt hoe hij zichzelf of wie dan ook in zijn omgeving niet herkende in de
stereotiepe beelden van de luie zwarte man die niet uit
bed te branden is in Richard’s Answer (Forest Crunch,
1945). En dat het angstige gezicht van een onbekende
zwarte acteur (waarschijnlijk Clinton Rosemond) in
They Won’t Forget (Leroy, 1937) in zijn geheugen staat
gegrift. De man heeft slechts een kleine rol als conciërge, die in de gevangenis belandt wanneer er een blank
meisje wordt vermoord. Hoe onschuldig ook, hij weet
gelijk dat hij daarvan beschuldigd zal worden en daar
niks tegen kan doen. De luie domheid, of paniek en
machteloosheid van zwarte personages: Baldwin herkende zich niet in deze rollen.
Baldwins helden waren dan ook niet de Uncle Toms
die hun lijden passief ondergaan. Zijn helden waren
John Wayne en Gary Cooper die wraak opeisten, een
legende creëerden gebaseerd op een bloedbad . “Alles
om je heen is wit”, zegt Baldwin naar aanleiding van al
deze Hollywoodbeelden. “En het is een grote schok om
op een dag te ontdekken dat Gary Cooper die de Indianen aan het vermoorden is, eigenlijk jou vermoordt.
Dat er in het land waar je bent geboren, geen plaats
voor jou is ingeruimd.” Baldwin verwoordt hier de diepe psychologische effecten van deze dehumaniserende
machtsstructuren, die Frantz Fanon beschreef in zijn
boek Black Skin, White Masks (1952) met betrekking tot
de Frans-Algerijnse en Frans-Caribische kolonisatie.
Wanneer je omringd wordt met slechts enkele stereotiepe opties (dociel/dom, entertainend/vermakelijk of
gevaarlijk/monsterlijk) die je identiteit bepalen, blijft er
niets anders over dan ofwel dat stereotiepe beeld aan te
nemen, dan wel om een ‘wit masker’ op te zetten en die
stereotypen niet te zien of niet als racistisch te ervaren.
In Nederland herkennen we dit probleem in de Zwarte
Piet-discussie. Wat Baldwin ons laat zien is dat het niet
zozeer gaat om persoonlijk racisme maar om dieperliggende machtsstructuren waar wij ons rekenschap van
LEES VERDER OP PAGINA 8 4
moeten geven. 
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Raoul Peck over I Am Not Your Negro

4 VERVOLG VAN PAGINA 7

Grotesk beeld van onschuld

In I Am Not Your Negro passeren veel filmfragmenten
de revue waarbij Baldwin bij monde van Jackson telkens die grotere verbanden laat zien, voorbij het direct
persoonlijke. De beeldcultuur van films uit het midden
van de vorige eeuw, maar ook de nieuwsbeelden en sociale-mediaberichten van onze tegenwoordige mediacultuur, laten volgens Baldwin en Peck zien dat de diepe en schrikbarende haat eigenlijk voortkomt uit een
angst, “een bodemloze, onnoembare angst, gericht op
deze gruwelijke figuur [the negro], een wezen dat louter
bestaat uit de verbeelding”. Baldwins analyses zijn erop
gericht om op de eerste plaats deze haat en angst te
benoemen en te begrijpen. En dat is voor alle betrokken
partijen, zwart en wit, en alle kleurschakeringen daar
tussenin, een pijnlijke confrontatie.
De meest confronterende beelden uit I Am Not Your
Negro komen op het moment dat Baldwin stelt dat er in
zijn land een gevaarlijk lange tijd twee niveaus van ervaring in stand zijn gehouden. Het ene niveau is samen
te vatten in de beelden van Gary Cooper en Doris Day
in Lullaby of Broadway (Butler, 1951), “de twee meest
groteske beelden van onschuld ooit getoond”, stelt
Baldwin. “En het andere, verloochende, onmisbare en
ondergrondse niveau zou je kunnen samenvatten in
de muziek en het gezicht van Ray Charles.” Nooit is er
werkelijk contact geweest tussen deze twee werelden,
althans niet op collectief niveau. De confrontatie tussen Doris Day die in schitterende kleuren en luxe mijmert over haar geliefde in Lover Come Back (1961) met
zwart-witfoto’s uit diezelfde periode van een anonieme
gelynchte vrouw, komt aan als mokerslagen waar we
niet voor weg kunnen kijken.
I Am Not Your Negro roept op om die pijnlijke
confrontatie met het verleden, en met name ook het
verleden zoals dat in de beeldcultuur wordt overgeleverd, aan te gaan. Geschiedenis is niet het verleden,
zegt Baldwin. We dragen onze geschiedenis met ons
mee. Dat ontkennen (zoals de beelden van Doris Day
aansporen te doen) maakt ons pas schuldig. Het is een
aansporing om met vol bewustzijn van de geschiedenis
verder te gaan. Want, om Baldwin te parafraseren, de
toekomst is afhankelijk van de bereidheid van de bevolking om de vreemdelingen te accepteren zonder deze
tot een monster te maken. “Wanneer u denkt dat ik een
‘negro’ ben [en geen mens] betekent dit dat u dat nodig
hebt. En u moet zich afvragen waarom.” Met deze vraag
laat Baldwin ons achter. I Am Not Your Negro is een
belangrijke film die ongemakkelijke vragen stelt, en die
eigenlijk vaker bekeken en in dialoog met verschillende
groepen gezien en besproken moet worden. Volgens
Baldwin hangt de toekomst van Amerika daarvan af.
Ook in Nederland valt er nog een en ander onder ogen
te zien om de toekomst minder ‘gedachteloos’ tegemoet te gaan.
I Am Not Your Negro 111123

FRANKRIJK/

VERENIGDE STATEN, 2016 | REGIE RAOUL PECK | 93
MINUTEN | MET SAMUEL L. JACKSON, JAMES BALDWIN,
HARRY BELAFONTE | DISTRIBUTIE CINEMA DELICA
TESSEN | TE ZIEN VANAF 11 MEI 

‘WAT HEB JE ERAAN OM
PESSIMIST TE ZIJN’

James Baldwin en Karl Marx hebben meer
met elkaar te maken dan je denkt, vertelde
Raoul Peck op het Filmfestival Berlijn, waar
een documentaire over de een, en een speelfilm
over de andere tegelijkertijd te zien waren.
DOOR DANA LINSSEN
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“Ik las Baldwin voor het eerst toen ik een jaar of zeventien was, en op het punt stond naar de universiteit te
gaan, en hij veranderde mijn leven.” Aan het woord is
Raoul Peck (1953) op het Filmfestival Berlijn waar twee
van zijn films hun Europese première beleven: het voor
een Oscar genomineerde I Am Not Your Negro en The
Young Karl Marx. Ze gaan over twee van zijn jeugdhelden: de Amerikaanse schrijver James Baldwin, en de
Duitse filosoof en econoom Karl Marx. Peck bracht zijn
jeugd door in Haïti en Congo, en studeerde in New York
en Berlijn, waar hij vanaf halverwege de jaren tachtig
van de vorige eeuw zijn eerste films begon te maken.
Zijn internationale doorbraak kwam met Lumumba
(2000) over de eerste minister-president van Congo,
na de onafhankelijkheid van België, voordat de militaire
dictator Joseph Mumbutu in 1965 de macht overnam.
De Filmkrant schoof in Berlijn aan bij een groepsinterview, waarin Peck zonder veel acht te slaan op vragen
en discussieonderwerpen, zijn verhaal vertelde.
“Er waren behalve James Baldwin niet veel schrijvers die je als jonge zwarte man kon lezen om je plek in
de maatschappij te begrijpen. Ik had niet zoveel met
het Hollywoodnarratief, want ik zag mijn eigen verhaal
nooit gerepresenteerd in films. Toen ik naar Berlijn
kwam om te studeren las ik Marx. Je kon destijds met
niemand een serieus gesprek voeren zonder je tot hem
te verhouden. Baldwin en Marx hebben mijn blik op
de wereld voorgoed veranderd, op een heel open en
niet-dogmatische manier.
“Beide films reflecteren daarop. We leven in verwarrende tijdens. Er is geen discours meer, geen ideologie,
geen wetenschap, alles wat we hebben zijn meningen
– en niemand weet meer hoe die op waarde te schatten. Ook de rol van de journalistiek is geërodeerd. We
hebben te veel meningen, of te weinig. Maar er is geen
quick fix.”
Is dat niet waar Baldwin over klaagt, dat de veranderingen te langzaam gaan? “Dat zijn twee verschillende

de maatschappij nog steeds hetzelfde: racistisch en kapitalistisch. Dat is een machtig systeem. Het salaris wat
je verdient bepaalt nog steeds je plek in de maatschappij. Wat Baldwin zegt is dat we nog steeds in een wereld
leven vol vooroordelen, waarin een witte minderheid
niet naar de rest van de mensheid kijkt. De VS en Europa
zijn feitelijk een minderheid, maar “bezitten” de wereld, zijn het machtigste imperium. Maar grote rijken
storten in, dat heeft de geschiedenis bewezen. Wat
Baldwin zegt is: kijk naar jezelf, kijk naar de wereld, we
zitten er samen in.”
Baldwin zegt: ik kan het me niet veroorloven om pessimist te zijn… “Wat heb je eraan om een pessimist te

zijn? Wat doet een pessimist, behalve klagen? Dan kun
je net zo goed zelfmoord plegen. Als je wilt leven heb je
geen keuze: dan moet je overleven, strijden, een oplossing vinden. Verwacht geen oplossingen van de mensen
die de macht in handen hebben: die zien vaak niet eens
dat er een probleem is, want zij hebben het goed. Baldwin houdt je een spiegel voor. Hij laat je zien dat je deel
bent van het probleem, dat het niet iets buiten jou is. Hij
laat zien dat je een moreel monster bent. Want er bestaat geen onschuld. De ongelijkheid in de wereld bestaat ook uit jouw naam. Je comfort, de auto, je huis, het
heeft allemaal een prijs. Je kunt niet zeggen: ik heb mijn
hele leven gewerkt, dus ik heb er recht op. Kapitalisme
genereert rijkdom voor een minderheid, en armoede
voor de meerderheid. Dat zijn communicerende vaten.”

Wat is daarin uw rol als filmmaker, kunt u dingen veranderen? “Ik ben geen activist – althans ik weiger dat epithe-

ton. Dat zou betekenen dat anderen Scary Movie 1, 2 en 3
kunnen maken, omdat Raoul Peck het wel oplost. We zijn
allemaal burgers; als je in een democratie wilt leven ben
je allemaal aansprakelijk. Je kunt niet zeggen: ‘Maar ik
ben geboren om mensen aan het lachen te maken’. Dat
ontslaat je niet van je verantwoordelijkheid. Mensen die

soorten verandering. Geschiedenis heeft tijd nodig.
Totdat alle onderdelen op hun plaats vallen, kan er niets
veranderen. Waar Baldwin het over heeft is dat er níets
is veranderd. Het is niet eens te langzaam. In de kern is

I Am Not Your Negro

zeggen dat ze niet aan politiek doen, doen juist een politieke uitspraak. Want je sust mensen in slaap. En je geeft
ermee aan dat je tevreden bent met de status quo. Maar
de meerderheid van de wereld is niet tevreden met die
status quo van armoede en oorlog. Dus ik draai de vraag
om. Het gaat niet om mij, om de dingen die ik doe. Het
gaat om al die anderen die niets doen. En dat wil niet zeggen: op de bank zitten en tweeten over wat je op televisie
zit. Om iets te veranderen moet je ophouden een passieve
consument te zijn. Baldwin zei al dat de entertainmentindustrie een narcoticum was. En dat was nog voor de
komst van reality-tv en sociale media.”
Maar u maakt ook deel uit van het systeem. “Ik gebruik
het systeem. Ik sluit geen compromissen. Op het moment dat ik niet meer op mijn eigen voorwaarden een
film kan maken, dan maak ik hem ergens anders. Zwarte
filmmakers, vrouwelijke filmmakers, LGBT-regisseurs:
we weten dat we een pistool met zes kogels hebben gekregen, dat is niet veel, dus elk schot moet raak zijn. Je
kunt het je niet permitteren om te missen.
“Ik geloof wel degelijk dat films je kunnen veranderen. Films kunnen je verhalen vertellen die je nog
niet kent, je iets laten voelen wat je nog nooit gevoeld
hebt. Momenteel hebben we zoveel schermen om ons
heen dat mijn taak als kunstenaar niet is om me terug
te trekken in een niche, maar om een zo groot mogelijk
publiek op te zoeken, zonder concessies te doen aan de
inhoud. Er zijn zoveel verhalen die nog niet verteld zijn.
Het heeft me tien jaar gekost om een film over Marx te
maken. Het is de eerste speelfilm die er over hem gemaakt is. Hoe komt dat? Dat is een vraag waar je je eens
het hoofd over zou moeten breken.”

RELEASEDATUM IS NOG BEKEND | LEES DE LANGE
VERSIE VAN DIT INTERVIEW OP

filmkrant.nl
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Filmgeschiedenis buiten het witte oog
In het ijzingwekkende slot van de documentaire I Am Not Your Negro citeert regisseur
Raoul Peck auteur James Baldwin: “The history of America is the history of the negro in
America. And it’s not a pretty picture.” Het
feit dat de films in de collectie Pioneers of
African American Cinema de tand des tijd
amper doorstaan hebben, bewijst dat dat
laatste ook geldt voor de Amerikaanse film-

DISTRIBUTIE IN NEDERLAND DOOR CINÉART, DE

GIGANT APELDOORN, 30 MEI AVOND, INLEIDING DOOR HUGO EMMERZAEL

Pioneers of African American Cinema
Zwarte filmpioniers adresseerden in de
jaren twintig en dertig complexe kwesties over de zwarte identiteit in stille en
vroege geluidfilms. Pioneers of African
American Cinema wil deze vergeten filmgeschiedenis toegankelijk maken.

The Young Karl Marx IS AANGEKOCHT VOOR

geschiedenis. Deze vroege stille en geluidsfilms gemaakt door en voor zwarte Amerikanen zijn dikwijls incompleet, lijken hier en
daar uit elkaar te vallen en werden in enkele
gevallen lange tijd volledig verloren geacht.
Een deel van de films in Pioneers of African
American Cinema waren niet eens voor de
bioscoop bedoeld maar voor de kerk, waar
zwarte kerkgangers via film gewaarschuwd
werden voor de vele zonden op de weg naar
verlossing. Films als Hell-Bound Train (1930)
en Heaven-Bound Traveler (1935) laten zien
wat er met zondaars gebeurt. Diegenen die
trouw blijven aan de bijbel worden beloond,
de rest krijgt een enkeltje hel. Er werden ook
films buiten het kerksysteem gemaakt, maar

die leden vaak onder te kleine budgetten. Zo
kon filmpionier Oscar Micheaux zich amper
extra opnames veroorloven voor zijn vroege,
lastig te realiseren geluidsfilms.
Hoewel Micheaux’ geluidfilms als Veiled
Aristocrats (1930) en The Girl from Chicago
(1932) interessante verhaallijnen bevatten,
stellen ze op technisch niveau teleur, zeker als
je ze vergelijkt met zijn eerdere stille film
Within Our Gates (1920). Micheaux gaf daarmee een tragisch en gelaagd antwoord op
D.W. Griffiths racistische The Birth of a Nation (1919). In tegenstelling tot Griffith laat
Micheaux trauma’s in de zwarte gemeenschap na een lynchpartij zien. Toch censureerden meerdere staten juist Within Our

Gates omdat de inhoud te gevoelig lag. Daardoor werd een originele print van de film tot
en met de jaren zeventig verloren geacht.
Dat deze film (vooralsnog de oudste volledige speelfilm van een zwarte regisseur) bijna
voorgoed verloren leek, geeft aan dat ook de
filmgeschiedenis een selectief proces is. Baldwin concludeert dan ook in zijn filmessay The
Devil Finds Work: “Er wordt gesteld dat de camera niet kan liegen, maar we laten hem zelden toe iets anders te doen dan dat, omdat de
camera ziet waar je hem op richt.” De pioniers
van de zwarte cinema waren de eersten die hun
camera daarop richtten. Hun films vormen
daarom een fascinerende, alternatieve filmgeschiedenis die zich bijna volledig buiten het
witte oog heeft voltrokken.
HUGO EMMERZAEL

Pioneers of African-American Cinema

IS VER

KRIJGBAAR OP IMPORT BLU-RAY (KINO LORBER) EN IS
TE ZIEN OP NETFLIX 
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The Circle

WE KIEZEN ER IN ALLE VRIJHEID VOOR OM
Wat gebeurt er als we ervoor kiezen om ons
hele hebben en houwen weg te geven aan een
tech-bedrijf? Dat is de vraag van de verfilming
van Dave Eggers’ boek The Circle: een supermix
van Google, Apple en Facebook. DOOR REJO ZENGER
The Circle schetst een wereld waarin we ons leven
vrijwillig uit handen geven aan een almachtig tech-bedrijf uit Silicon Valley. Het is de verfilming van het
succesvolle, gelijknamige boek dat Dave Eggers in 2013
publiceerde. De naamgever van het verhaal is een fictief tech-bedrijf dat lijkt op een mix van bedrijven als
Google, Facebook, Apple en Amazon.
Het geluk van Mae Holland (Emma Watson) kan niet
op als ze een baan krijgt bij The Circle. Net als Apple
heeft The Circle een enorme campus in de vorm van
een donut. Werknemers worden van alles voorzien, van
kinderopvang tot sportschool en feestjes. Wie er werkt,
hoeft eigenlijk nooit meer het terrein te verlaten. De
zorg van The Circle reikt verder dan de poort: ook voor
de zieke vader van Mae, een mooie rol van Bill Paxton,
wordt gratis gezondheidszorg geregeld.

Tingen, smilen, frownen

Maar niets is vrijblijvend. In ruil voor de medische zorg
worden haar ouders via het internet 24/7 in de gaten
gehouden. Mae en The Circle kunnen op elk moment
meekijken. Ook Mae zelf wordt al snel aangesproken op
haar lage “PartiRank”, haar gebrek aan participatie. Ze
moet “gewoon voor de lol” meer meedoen met de sociale activiteiten, meer tingen, smilen en frownen – de
equivalenten van liken. The Circle is geen gewoon bedrijf, maar een gemeenschap. Mae’s ex-vriend Mercer
zou het overigens eerder als sekte typeren.
Zowel het boek als de film kaarten veel interessante
thema’s aan rondom de enorme macht van tech-bedrijven in Silicon Valley. Ze bespreken de informatieasymmetrie tussen The Circle en haar gebruikers, de
moeilijke verhouding tussen de tech-giganten en de
overheid en het verslavende van de producten. Het
zijn zaken met een enorme impact op onze vrijheden,
maatschappij en democratische rechtstaat. Toch worden deze thema’s niet bepaald uitgediept, zeker niet in
de film, terwijl dat nou juist de kern van Eggers’ verhaal
is.

Niets wordt nog vergeten

“Stel je nu eens voor wat dit voor de mensenrechten
kan betekenen!”, roept Eamon Bailey (Tom Hanks), een
van de ‘Three Wise Men’ van The Circle en woordvoerder van het bedrijf, zijn toehoorders toe terwijl achter
hem de beelden van een opstand tegen een autoritair
regime worden geprojecteerd. “Demonstranten hoeven
niet langer een camera omhoog te houden in de hoop
een schending van de mensenrechten vast te leggen”,
voegt hij eraan toe – alsof dat de grootste zorg zou zijn
van iemand onder het juk van een dictator. Hij zegt dit
tijdens de lancering van de SeeChange, een camera
in de vorm van een oog die je overal op- en aan kunt
plakken die alles livestreamt. Dus ook vanaf het Tahrir-

plein, mocht dat nodig zijn.
Maar in de wereld buiten The Circle en Silicon Valley werken die camera’s natuurlijk precies andersom
dan Bailey beoogt: activisten zullen na confrontatie
met de beelden verantwoording moeten afleggen aan
autoritaire regimes, terwijl die autoritaire regimes
nooit verantwoording zullen hoeven afleggen aan de
rest van de wereld. Dictators smullen van zulke innovaties: niet eerder was het zo makkelijk om het doen en
laten van de hele bevolking in de gaten te houden. Niets
blijft ongezien, niets wordt vergeten.

Misselijk worden van de camera

Dat is dan ook de ambitie van The Circle. Alles en iedereen volledig transparant. Naarmate Mae zich meer
vereenzelvigt met de missie, raakt ze overtuigd dat
privacy niet alleen asociaal is, maar domweg crimineel.
Ze introduceert mantra’s als “Geheimen zijn leugens”,
“Delen is meeleven” en “Privacy is diefstal”. Het idee

daarachter is dat als alles transparant is, er maar één
waarheid bestaat die altijd geldt, en je niemand de toegang daartoe mag ontzeggen.
Als lichtend voorbeeld draagt ze als een van de eersten een SeeChange-camera permanent om haar nek.
Alles wat ze doet is zichtbaar voor de rest van de wereld. Maar van tijd tot tijd schuurt dat. Het kost moeite
iedereen voortdurend te pleasen. Haar vriendin Annie
wil op een gegeven moment alleen nog met haar praten
als ze op het toilet zitten: het zijn de enige drie minuten
waarin de camera even uit mag. En als ze een dierbare
kwijtraakt, is ze een paar dagen offline. Dat lijken kanttekeningen bij 24/7 transparant zijn, maar wat het met
je doet als alles wat je doet door duizenden mensen live
te volgen is, laat de film niet zien.

Super Stream Me

Hoe dat moet voelen hebben de VPRO-programmamakers Tim den Besten en Nicolaas Veul in 2015 in Super
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M ONZE VRIJHEID OP TE GEVEN
goed is – het maatschappelijk belang voorop. Maar het
gebrek aan efficiëntie van de overheid is geen onoverkomelijk probleem, in ieder geval niet zodanig dat het
compleet geëlimineerd hoeft te worden. Het is inherent
aan de afwegingen die we elders in onze maatschappij
maken. We vinden het belangrijker dat onschuldige
mensen niet vastzitten, ook als dat betekent dat we
soms een schuldig iemand laten lopen. En om ervoor te
zorgen dat de overheid niet ieder van ons voortdurend
monitort, vinden we het ook acceptabel dat een veroordeelde soms wat langer op de vlucht is.
Mae’s idee om er met een verplicht Circle-account
voor te zorgen dat de opkomst tijdens verkiezingen hoger wordt is ook al geen fictie. In 2010 experimenteerde
Facebook met het naar de stembus nudgen van zijn
gebruikers. Dat lijkt mooi, maar de risico’s zijn enorm
als je je bedenkt dat Facebook misschien ook goed kan
inschatten wie wat gaat stemmen.

Dit zal alles veranderen

Stream Me wél helder in beeld gebracht. Bij wijze van
psychologisch experiment streamden zij drie weken
lang 24/7 hun eigen leven. Tenminste, dat was de bedoeling. Nicolaas gaat al snel in een soort van showmodus: hij doet alles om zijn publiek te vermaken. Hij
voelt een enorme druk van de kijker en heeft het gevoel
dat hij voortdurend leuk moet doen en grapjes moet
maken. Dat alles gaat ten koste van zijn eigen leven.
Tim doet juist het tegenovergestelde: hij sluit zich zo
veel mogelijk af. Hij stopt met leven en begint alles uit
te stellen tot het moment waarop de camera eindelijk
weg zal zijn. Ook ten koste van zijn eigen leven dus.
Net als Mae merkten Tim en Nicolaas dat de ongenadig registrerende camera intieme gesprekken in de
weg staat. Sommige vrienden weigeren hun zelfs hun
gezelschap zolang de camera aanstaat. Zonder echte
vrienden voelt de stream als een steeds grotere last. De
kijker ziet hoe de twee mannen hun grip op het leven
kwijtraken, snel aftakelen en compleet uitgeput raken.

Misselijk van de camera stoppen de twee het experiment voortijdig.

Maximale efficiëntie vs. vrijheid

Nadat Mae binnen The Circle als lichtend voorbeeld
is gekroond, oppert ze in een vergadering van de veertig meest invloedrijke Cirkelaars dat de overheid een
Circle-account verplicht zou moeten stellen, net zoals
belasting betalen ook verplicht is. Het product met
de naam TruYou zou als een sleutel moeten fungeren
voor alle diensten van de overheid en het bedrijfsleven.
In werkelijkheid best een aantrekkelijk idee voor de
gemiddelde bestuurder: de grote tech-bedrijven weten zoveel meer over ons en onze maatschappij dan de
overheid, dat zij de dienstverlening van die overheid
stukken efficiënter kan uitvoeren.
Die ontwikkeling miskent echter een fundamenteel
uitgangspunt: terwijl een bedrijf als The Circle gericht
is op maximale efficiëntie, stelt onze overheid – als het

Cirkelaars hebben een oneindig geloof in de maakbaarheid van de mens. Er is geen probleem dat we niet kunnen oplossen, zegt Bailey. Dat idee, dat je elk probleem
met technologie kunt oplossen, wordt door publicist
Evgeny Morozov ‘solutionism’ genoemd. Maar “imperfectie, ambiguïteit, vaagheid, wanorde, de mogelijkheid om je te vergissen, te zondigen en de verkeerde
dingen te doen: deze zaken maken allemaal onderdeel
uit van de menselijke vrijheid”, voegt hij eraan toe in
zijn boek Om de wereld te redden, klik hier (2013). Wie
die inefficiëntie probeert uit te roeien, roeit ook onze
vrijheid uit. Het fundamentele probleem van efficiëntie
als hoogste goed wordt helaas maar kort aangestipt in
de film.
“The Circle heeft de macht om alles te veranderen”,
zegt een van de oprichters van het bedrijf. Het is de
macht – en de daarbij horende verantwoordelijkheid
– die komt met de impact van het ontwerp van technologie. Zoals een verkeersdrempel het gedrag van de
automobilist stuurt, heeft ook een alles-registrerende
camera impact op onze vrijheid. Maar op de momenten
dat Mae daarmee geconfronteerd wordt, kijkt ze liever
de andere kant op. De film, en zeker het boek, zijn een
pleidooi om daarbij stil te staan. Realiseren we ons wel
voldoende wat we doen als we onze vrijheid uit handen
geven aan een machtig tech-bedrijf? Weten we wel
genoeg van de negatieve consequenties om daar een
weloverwogen besluit over te nemen? En kunnen we,
als we de verkeerde keuze maken, nog wel terug?

Rejo Zenger

WERKT ALS BELEIDSADVISEUR BIJ

DIGITALE BURGERRECHTENBEWEGING BITS OF
FREEDOM. HIJ IS GEFASCINEERD DOOR TECHNOLOGIE
EN DE ROL DIE TECHNOLOGIE IN ONZE SAMENLEVING
SPEELT 

The Circle

VERENIGDE STATEN, 2017 | REGIE JAMES

PONSOLDT | 110 MINUTEN | MET EMMA WATSON, TOM
HANKS, ELLAR COLTRANE, JOHN BOYEGA | DISTRIBUTIE
PARADISO | TE ZIEN VANAF 11 MEI 
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Peter Brosens en Jessica Woodworth over King of the Belgians

Na de lyrische en tragisch-absurde arthousefilms Khadak, Alti
plano en La cinquième saison verrast het Belgisch-Amerikaanse
regisseurskoppel Peter Brosens en Jessica Woodworth met een
komedie, de mockumentary en roadmovie King of the Belgians. 
DOOR IVO DE KOCK

Lef hebben ze, Peter Brosens en Jessica Woodworth.
In plaats van op veilig te spelen met een doorslagje van
Khadak of Altiplano koos het duo voor een creatieve
uitdaging. Maar King of the Belgians is zo anders dat ze
hem in België zelf moesten uitbrengen. “De film past
niet in vakjes”, zegt Brosens tijdens het Film Fest Gent,
“eigenlijk zeggen ze dat hij te origineel is. Men denkt
enkel nog aan doelgroepen. Het is zoals het speeltje
waarbij peuters driehoeken en cirkels door gaatjes
moeten duwen. Wanneer je met een zeshoek aan komt
zetten past die niet.”

Waarom deze zeshoek? Peter Brosens: “Met Khadak,
Altiplano en La cinquième saison hadden we een soort
trilogie afgesloten en we vreesden in herhaling te vallen.
We wilden het tragisch-absurde inruilen voor iets komisch. Dat stuitte op weerstand; in een ‘blijf bij waar je
goed in bent’-reflex vroeg het subsidiërende fonds aanpassingen. Men begreep niet dat wij een komedie wilden maken. Ook al gaat het om een drama verteld op een
komische toon.”

In La cinquième saison zat al humor. Brosens: “Absoluut,
zwarte humor. Maar we beoogden een ander soort film
en dat lag moeilijk. Zo hebben we de samenwerking met
een Franse producent stopgezet omdat hij niets wilde
weten van een mockumentary. Bij hen heet dat ‘ documenteur’; Fransen hebben daar een bloedhekel aan.”
Jessica Woodworth: “Via de filmmaker in de film
volgen we de koning en als Brit introduceert hij de blik
van de outsider. Dat creëert humor en dynamiek.”
Brosens: “Onze bouwstenen voor projecten komen
steeds uit de werkelijkheid. Dit keer een artikel uit The
New York Times over de president van Estland die vastzat in Istanbul toen het vliegverkeer stillag tijdens de
uitbarsting van die IJslandse vulkaan. Om terug naar
Tallinn te keren kocht hij een busje. Samen met zijn entourage reed hij door heel de Balkan, zoals mensen in de
negentiende eeuw door Europa reisden.”
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King of the Belgians is gemaakt vanuit een documentaire-instelling. Brosens: “Voor sommige regisseurs is een

scenario zo heilig dat het een handleiding wordt. Als
ex-documentairemakers hoeven we niet alle parameters onder controle te hebben en laten we ruimte voor
improvisatie. Zo is het interview met de blootvoetse
burgemeester niet uitgeschreven maar spontaan opgenomen. Daardoor geeft deze scène geloofwaardig aan
hoe de man over het leven denkt.”
Woodworth: “Omdat we vooraf improvisatieworkshops volgden kende elke acteur zijn personage perfect.
Maar de drukte van de filmset voegt een extra element
toe waardoor je vooraf niet weet waar je naartoe gaat.”
Brosens: “Het was heel leuk werken in Bulgarije.
De filmsector is er erg professioneel en de Bulgaarse
mentaliteit en humor zijn stimulerend. Een woord dat
ze niet kennen is ‘probleem’, er wordt zonder zeuren
meteen naar oplossingen gezocht. Wat nodig was toen
onze apparatuur niet voorbij de douane kwam.”

Op een moment dat vluchtelingen massaal door Europa
reizen, plaatsen jullie een machthebber in dezelfde positie. Brosens: “Dat is toeval, want we schreven dit scena-

rio vijf jaar geleden. Het schoot bij een Belgische distributeur in het verkeerde keelgat, hij wilde de film niet
omdat we zogezegd zouden lachen om bootvluchtelingen. Onzin.”
Woodworth: “We volgen koning Nicolas III en regisseur Duncan Lloyd. In het begin heel statisch en onhandig maar na verloop van tijd speelser en dynamischer. Alles volgt de logica van wat Duncan zou kunnen draaien.”

Zowel de regisseur als de pr-dame zijn in de film bezig
met imago. Brosens: “In de eerste scènes is iedereen

zich bewust van de camera. ‘Regel 1: geen interviews;
regel 2: geen improvisaties’, krijgt Duncan te horen, en
hij is al aan het improviseren. Na een tijd treedt er gewenning op en gedraagt iedereen zich natuurlijk.”
Woodworth: “Omdat de koning vraagt de reis voor de
Belgen te filmen moet Duncan gaan draaien. Iedereen is
niet enkel met imago maar ook met identiteit bezig.”

Zoals men in de reclamewereld geobsedeerd is door het
spanningsveld tussen corporate identiteit en corporate
imago. Woodworth: “Alles draait om perceptie en ethiek.

Wanneer de koning vraagt waarom hij zijn bezwarende
documentaire over de sluipschutter niet heeft uitgebracht, antwoordt Duncan: ‘Omdat het hem vernietigd
zou hebben’. De koning is altijd bezig met macht, maar
aan het einde geeft hij Duncan alle vrijheid. Daarvoor
moet hij een heel proces doorlopen. Wanneer hij ontdekt
dat Duncan authentiek en integer is, besluit hij alles te
tonen. Allerlei ethische vragen verbonden met filmmaken komen daarbij aan de oppervlakte: wat draai je
waarom, wat toon je en wat niet, welk imago streef je na?
De koning is het hem opgedrongen imago beu en zijn
‘doe wat je wil met alles’ ziet hij als een overwinning.”
De koning beseft dat hij de fundamentele vraag vergeten
was: wat is mijn identiteit? Woodworth: “De vraag: wie

Met de openingsscène van King of the Bel
gians zetten Jessica Woodworth en Peter Brosens vakkundig zowel de inhoud als de stijl
van de film uiteen. We zien de Belgische koning Nicolas III (Peter Van den Begin), terwijl
die door zijn aanmatigende echtgenote de les
wordt gelezen over het interview dat op het
punt van beginnen staat: doe je das recht,
rustig spreken, niet vergeten te lachen.
Tegelijkertijd is het feit dat we dit achter-de-schermen-moment überhaupt te
zien krijgen veelzeggend. Na hun drie geroemde, poëtische speelfilms Khadak
(2006), Altiplano (2009) en La cinquième
saison (2012) slaan Brosens en Woodworth
met King of the Belgians een nieuw pad in,
wellicht ingegeven door de documentaires
waarmee ze los van elkaar hun carrières begonnen. Ze geven hun vierde speelfilm vorm
als mockumentary, een kluchtige nepdocumentaire.

Jullie serveren geen persiflage. Brosens: “We wilden
niet de draak steken met de realiteit. Daarom, én omdat
Peter Van den Begin als Franstalige niet geloofwaardig
was, kozen we voor een Nederlandstalige vorst. Aangezien we met een fictieve koning zaten die slecht Frans
spreekt dachten we: waarom het niet volledig omkeren
en Wallonië naar onafhankelijkheid laten streven?”
Woodworth: “Reacties op films blijven onvoorspelbaar. Tot onze opluchting lachte het publiek in Venetië
op de juiste momenten. Want de vrees was dat de humor van King of the Belgians enkel voor ons zou werken. Triestig is gemakkelijk maar grappig is moeilijk en
onvoorspelbaar. Maar we zijn blij dat we onze comfortzone hebben verlaten.”
5

ben ik? De tocht leert hem dat hij door bezig te zijn met
imago zijn identiteit is kwijtgeraakt.”
Brosens: “Die vindt hij terug in de anonimiteit,

Niet vergeten te lachen
Peter Brosens en Jessica Woodworth weten subtiel politieke lading te geven aan
hun kluchtige mockumentary King of the
Belgians, waarin de fictieve koning Nicolas III halsoverkop huiswaarts reist wanneer zijn land uiteen dreigt te vallen.

wanneer niemand weet dat hij koning is. King of the
Belgians is een roadmovie, maar het is ook een innerlijke reis. De koning maakt een evolutie door, aanvankelijk is hij letterlijk ingedommeld.”
Woodworth: “Voor ons was de sleutel de vraag die
gesteld wordt aan het einde: waar ben je het meeste
bang voor? Zijn antwoord: ‘Enkel een passagier te zijn.’
Hij heeft vooral symbolische macht maar beseft dat hij
wel iets waardevols kan doen. Hij hoeft immers geen
passagier te blijven, hij kan iets doen en iemand worden.”

In de film voeren ze documentairemaker
Duncan Lloyd (Peter Van der Houwen) op als
maker, inclusief zelfvoldane voice-over. Zijn
dubbele agenda wordt in de openingsscène
direct expliciet gemaakt. Het gelikte officiële
portret waartoe hij opdracht heeft gekregen,
interesseert hem geen zier – voormalig oorlogscorrespondent Lloyd wil iets heel anders
blootleggen.

Hij krijgt al snel zijn kans, en hoe. Tijdens
een staatsbezoek aan Turkije krijgt Nicolas
te horen dat de Walen zich willen afscheiden.
Zijn land staat op het punt uit elkaar te vallen, maar Nicolas kan niet terug: een zonnestorm houdt alle vliegtuigen aan de grond.
Lloyd weet raad, en al snel is de koning met
zijn gevolg – stafchef Ludovic, pr-dame
Louise en vazal Carlos – op een wilde roadmovie door de Balkanlanden op weg terug
naar huis.
Brosens en Woodworth zitten met hun
film dicht op de actualiteit – hij werd nog net

King of the Belgians

FILMSCHUUR

HAARLEM, 27 MEI 16.45 UUR | INTRO DOOR
GERLINDA HEYWEGEN

voor het Brexit-referendum gedraaid, en
sinds de wereldpremière op het filmfestival
van Venetië afgelopen september zijn zowel
de banden met Turkije als de interne verhoudingen in Europa er niet beter op geworden. Dat heeft een risico: de details die de
makers over dit grotere geopolitieke spel geven, kunnen inmiddels achterhaald aanvoelen. Maar voor het grootste deel slagen ze er
met King of the Belgians juist in om die waan
van de dag te overstijgen.
Uiteindelijk draait de film ook niet om het
Europa waar de kranten vol van staan. De titel zegt het al: King of the Belgians is een karakterstudie van een leider van een land, die
niet opgewassen lijkt tegen de levenstaak
waar hij nooit om gevraagd heeft. Van den
Begin excelleert als de timide Nicolas III, een
complete tegenpool van de sluwe, machtsbeluste Risjaar Drei die de acteur onlangs
nog in het theater speelde. Tussen de grappen en grollen door ontpopt Nicolas III zich
onderweg tot de leider die zijn land, en misschien wel heel Europa, meer dan ooit nodig
heeft.
JOOST BROEREN-HUITENGA

King of the Belgians 11111 BELGIË/NEDER
LAND/BULGARIJE, 2016 | REGIE PETER BROSENS,
JESSICA WOODWORTH | MET PETER VAN DEN BEGIN,
LUCIE DEBAY, TITUS DE VOOGDT | 94 MINUTEN | DIS
TRIB UTIE CONTACT FILM | TE ZIEN VANAF 25 MEI 

internationaal
podiumkunsten
amsterdam

3 – 25 juni 2017
hollandfestival.nl

MANIFESTO

INSIDE

Cate Blanchett speelt dertien
personages in evenzoveel korte
films in razendknappe filminstallatie van Julian Rosefeldt.
'Cate Blanchett overtreft
zichzelf in Manifesto. (...) Overrompelend.’ - de Volkskrant
4-25 juni, Casco Amsterdam

© René Habermacher

DIMITRIS PAPAIOANNOU
© Julian Rosefeldt - VG Bild Künst

JULIAN ROSEFELDT,
CATE BLANCHETT

Griekse kunstenaar maakt film
in één fascinerende take van
6 uur, waarin hij rituelen en
gewoontes vastlegt van dertig
acteurs die steeds opnieuw
thuiskomen. Gratis entree.
3-5 juni, Stadsschouwburg
Amsterdam

THE NATION - DEEL 7

SETAN JAWA

MAZE DE BOER
Extra verhaallijn in virtual
reality naast theaterthriller
The Nation van Eric de Vroedt.
Vertoond in installatie met 50
VR-brillen. Gratis entree.
5-8 juni, Muziekgebouw aan ’t IJ
© Erik Wirasakti

GARIN NUGROHO,
RAHAYU SUPANGGAH,
IAIN GRANDAGE

Indonesische Faust in zwijgende dansfilm met live orkest- en
gamelanmuziek. Magischrealistisch meesterwerk uit de
moderne Indonesische cinema.
18-19 juni, Muziekgebouw aan
’t IJ

HOLLAND FESTIVAL PROMS
24 juni, Het Concertgebouw
5 concerten & video-installatie
voor € 10 per evenement,
met onder andere

SACRED ENVIRONMENT
KATE MOORE, RUBEN VAN
LEER

© Ruben van Leer

THE TEMPEST SOCIETY

© Angelos Giotopoulos

BOUCHRA KHALILI

Marokkaans-Franse kunstenares
Bouchra Khalili registreert het
theatrale experiment, waarbij
drie personen op toneel de
huidige staat van Griekenland
en Europa onderzoeken.
13-14 juni, Frascati

Zangeres Alex Oomens maakt
in virtual reality een droomreis
naar het heilige Hunter Valley
in Australië. Het publiek volgt
haar op een groot scherm.

DARK PLAY

JOMPET KUSWIDANANTO
Video-installatie – geïnspireerd
op de vallende kroonluchter
in The Phantom of the Opera –
met liederen over de censuur
van kunstenaars.
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Sociale media voor het internet

RODDELEN BIJ DE DORPSPOMP
De Kurzfilmtage Oberhausen wijden hun
jaarlijkse themaprogramma aan sociale media
voor het internet. Ze stelden een prikkelende
selectie films samen over roddelen bij de
dorpspomp en de utopieën van tweerichtings
DOOR DANA LINSSEN
televisie.

Zoals gebruikelijk begon het met sciencefiction. In 1945
bedacht de Britse sci-fi-schrijver Arthur C. Clarke een
wereldwijd communicatiesysteem verbonden via drie
satellieten in een baan om de aarde. Toch zou het nog
zeker vijftien jaar duren voordat de eerste openbare
satellietuitzending een feit was en kwam de echte satelliettelevisie pas halverwege de jaren zeventig echt op
gang. Aan de vooravond van die eerste explosie van live
en wereldwijde televisie kwamen de latere internetkunstenaar Douglas Davis, de Duitse performancekunstenaar en activist Joseph Beuys en de Koreaans-Amerikaanse godfather van de videokunst Nam June Paik in
1974 in een New Yorkse galerie bijeen om te brainstormen over de artistieke mogelijkheden van dat nieuwe
communicatiemedium ter voorbereiding op een “live
telecast performance” waarmee ze in 1977 Dokumenta
6 zouden openen.
Paik zou het experiment later nog eens herhalen in
een live uitzending op nieuwjaarsdag 1984, waarin een
televisie-feedbackloop tussen Parijs en New York tot
stand werd gebracht, met optredens van onder andere
Laurie Anderson, Allen Ginsberg en Merce Cunningham. Paik maakte een korte samenvatting van dat
evenement in Good Morning Mr. Orwell, en droomde
van een jaarlijkse herhaling, waarbij hij ook contact kon
leggen tussen Noord en Zuid, tussen Europa en de VS
aan de ene en Afrika aan de andere kant.

Media-archeologie

Dat eerste gesprek tussen Davis, Beuys en Paik werd
– natuurlijk – opgenomen en is nu een van de films
die te zien zijn in het themaprogramma over “Sociale
media voor het internet” op de komende Kurzfilmtage
in Oberhausen. A Conversation is op een onbedoelde
manier een prima illustratie van dat thema. Je zou een
gesprek (denk: het geroddel bij de dorpspomp) de oervorm van een sociaal medium kunnen noemen. Er is
geen apparaat, maar er is wel een setting met zenders
en ontvangers (de gesprekspartners). Door dit gesprek
in het openbaar te laten plaatsvinden (in Ronald Feldman Fine Arts Gallery) én tegelijkertijd op te nemen,
ontstaat er een prikkelende verdubbeling van informatiestromen. Zeker omdat Davis in The Last Nine Minutes ook nog eens terugblikt op deze hele onderneming.
Een vergelijkbaar experiment werd op de Dokumenta
van 1992 herhaald, na de introductie van het internet
dus, zoals te zien in Piazza virtuale (een knipoog naar

het dorsplein), de weerslag van de nachtuitzendingen
die tijdens de Dokumenta elke nacht plaatsvonden
vanuit verschillende mobiele studio’s door heel Europa.
Reflecteren op de betekenis van deze rudimentaire vormen van sociale media verruimt onze blik op de staat
van wat wij op dit moment als sociale media beschouwen – en hoe ze in ons leven zijn geïnfiltreerd.
Interessant in dat licht is natuurlijk ook de meer
media-archeologische vraag waarom radio en televisie
van het begin af aan de mogelijkheid hadden om interactief tweerichtingsverkeer te faciliteren, en het tot de
introductie van het world wide web in de jaren negentig
zou duren voordat deze droom realiteit werd.

Prosumers

Vandaag de dag zijn we niet anders gewend: als digitale en sociale mediagebruikers zijn we ‘prosumers’:
producenten en consumenten tegelijk. We dienen met
dit gedrag vooral een commercieel belang: we betalen
met de data die we, al dan niet bewust en vrijwillig,
delen voor ‘gratis’ sociale media. In de begindagen van
de mediatheorie in de jaren zestig en zeventig waren
kunstenaars en academici meer geïnteresseerd in de
utopische en revolutionaire potentie van voor iedereen
toegankelijke communicatiemiddelen. De introductie
van video mid jaren zestig leidde tot tal van videocollectieven die experimenteerden met alternatieve
(onafhankelijke, maar ook politiek gestuurde) informatiestromen. Met de kennis van nu zou je in die eerste
gedemocratiseerde toe-eigening van het medium ook
de kern kunnen zien van de huidige wereld die we als
post-truth omschrijven. Van utopie naar dystopie.
Doordat iedereen in principe zender en ontvanger
kon zijn, zag men destijds (niet zo heel anders overigens dan in het elders in dit nummer besproken The
Circle, waarin de eigenaars van het sociale-mediabedrijf ook optimistisch geloven in de democratische,
inclusieve viriliteit van een allesomvattend communicatiesysteem) grote revolutionaire mogelijkheden voor
de nieuwe technieken.
Als Beuys en zijn gesprekspartners opperen dat
‘picture phones’, ‘videophones’, ‘two way television’ en
‘satellite telecasts’ kunnen worden beschouwd als een
primitieve vorm van telepathie, dan klinkt dat prettig
naïef en holistisch. Voor hen was het opzetten van een
live “uitzending” waarin iedereen met iedereen waar
ook ter wereld zou kunnen communiceren een manier
om de wereld te veranderen. Paik zag voordelen bij
het oplossen van de ‘brandstoffencrisis’ en bedacht
de term ‘elektronische snelweg’ en Beuys had het over
‘elektronische democratie’. Hun gesprekken over de
mogelijkheden van televisie en video zou je ook kunnen
beschouwen als de eerste, visionaire verkenningen van
wat later het world wide web zou worden.

FÜR FRAUEN

PIAZZA VIRTUALE

REVERSE BIG BROTHER

Kurzfilmtage Oberhausen

11-16 MEI, OBER

HAUSEN, DUITSLAND | KURZFILMTAGE.DE 
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Virgil Widrich over Night of

Martti Helde over In the Crosswind

ALSOF JE DOOR EEN
BEELDENTUIN LOOPT
Twee bijzondere films over WOII nemen een
loopje met de tijd. In the Crosswind vertelt de
geschiedenis van de Stalinistische etnische
zuiveringen van Estland in dertien tableau
vivants, herinneringslandschappen waarin de
tijd tot stilstand is gebracht. In Night of a 1000
Hours vindt een vergelijkbaar experiment
plaats met tijd en leiden een moordzaak in WOII
en een testament tot het overhoop halen van
de hele Oostenrijkse geschiedenis. Is het
DOOR DANA LINSSEN
verleden ooit voorbij? 
“Mensen vragen me vaak: ‘Wat moet zo’n jong iemand
nou met die oorlogsverhalen?’, maar om eerlijk te zijn
zie ik die verhalen niet als iets van lang geleden. Mijn
grootvader heeft in de Tweede Wereldoorlog in een
krijgsgevangenkamp gezeten, dus voor mij behoren die
verhalen tot mijn persoonlijke geschiedenis.”
Aan het woord is de Estse filmmaker Martii Helde
(1987), twee jaar geleden alweer op het Filmfestival
Toronto, waar zijn film In the Crosswind in première
ging. Hij keert in die film terug naar 14 juni 1941 toen
in de drie Baltische staten grootscheepse etnische zuiveringen plaatsvonden als gevolg van een duivels pact

tussen Stalin en Hitler. Heel even beweegt de wereld
nog, maar dan komen de levens van Erna, op wiens
brieven en dagboeken de film is gebaseerd, en haar man
Heldur tot stilstand. De camera blijft bewegen, maar
de acteurs zijn in de tijd bevroren. Het is een indrukwekkende manier om het gevoel van dissociatie tussen
emotie, tijd, plaats en herinnering te verbeelden. Zestig
procent van de verhalen die hij in de film vertelt, heeft
hij uit de eerste hand gehoord, vertelde Helde. De rest
vulde hij aan met research. “Omdat we na WOII onder
Sovjet-invloed kwamen, zijn de verhalen over de deportaties gewoon uit de geschiedenis weggeschreven.
Dus dit is het moment om die verhalen vast te leggen.
De laatste overlevenden en overlevers zijn nog in leven.
Dus als we het nu niet doen, gaan hun verhalen voorgoed verloren. Daarin heb je als filmmaker een verantwoordelijkheid. Dit is pas de eerste Estse film die er
over de deportaties is gemaakt.”
De vorm is met zijn dertien tableau vivants iets tussen
een film en een installatie in. “Aanvankelijk dacht ik dat

ik het verhaal van Erna en de vergeten genocide in documentairevorm zou gaan vertellen. Maar naarmate ze
meer voor me ging leven, begreep ik dat ik naar een andere vorm moest zoeken. Wat de doorslag gaf, was een
zinnetje uit Erna’s dagboek: ‘Hier in Siberië is het alsof
de tijd stil is komen te staan. Mijn lichaam is hier, maar
mijn geest is nog thuis.’ Dat vond ik een intrigerende gedachte. Stilstand associeer je niet met film, want film is
het medium van de bewegende beelden. Dus hoe kun je
dat tarten? Hoe kun je hier en daar in een shot verbeelden? Is In the Crosswind een fictiefilm? Ik weet het niet.
Sommige mensen zeggen dat hij meer met beeldende
kunst te maken heeft – mijn cinematograaf en ik hebben lang nagedacht over de juiste visuele vorm en uiteindelijk kwamen we op deze beeldtaal uit, die zowel
filmisch is als sculpturaal. Je moet het gevoel hebben
dat je door een beeldentuin loopt. Dat het in zwart-wit
is, was onvermijdelijk. Al ons referentiemateriaal was
zwart-wit. Je kunt je het verleden nu eenmaal niet in
kleur voorstellen.”
5

HET BEGON ME
In het surreële detectiveverhaal Night of a
1000 Hours van Virgil Widrich wordt niets
minder dan de Oostenrijkse geschiedenis ter
verantwoording geroepen. ‘Die onbesproken
misdaden van het nazisme vergiftigen nog
DOOR GUUS SCHULTING
altijd onze cultuur.’

Natuurlijk kijkt de Weense familie Ullich er vreemd van
op wanneer overleden familieleden een voor een in hun
luxueuze stadsvilla verschijnen. Maar helemaal verbaasd zijn ze nou ook weer niet: er was altijd al sprake
van iets duisters in hun familiegeschiedenis.
In de tweede speelfilm van multimediakunstenaar
Virgil Widrich herkennen we niet alleen echo’s van
surrealist Buñuel (wiens scenarist Jean-Claude Carrière aan het scenario meeschreef), als een filmende
Freud diagnosticeert de Oostenrijker er ook zijn eigen
cultuur in. Samen met de dode familieleden komen
ook de historische trauma’s naar boven. Zo krijgen we
de Oostenrijkse geschiedenis in de vorm van een psychoanalytisch id, want hoe meer Wildrich historische
pijnpunten blootlegt, hoe absurder de situatie wordt.
“Toen ik tien jaar geleden aan het scenario begon,
was het uit fascinatie voor De Dag des oordeels,” licht
Widrich het ontstaan van de film toe. “Het idee dat
alle overledenen weer op aarde zouden verschijnen: ik
bedacht er meteen allemaal buitengewone problemen
bij. Stel je voor dat je overgrootouders zien wat er sinds
hun dood gebeurd is - die zullen helemaal niet blij zijn!
Moderne kunst, design, ons felle tl-licht dat hun ogen
pijn doet – er zullen heel veel culturele en psychologische problemen ontstaan. Dat leek me een interessant
gegeven voor een familiedrama. Hoe gaan die generaties dan met elkaar om?”

Daderschap

In de jaren dat Widrich aan zijn verhaal werkte, veranderde de wereld echter sterk. Extreem rechts rukte
wereldwijd op, samenlevingen raakten intern steeds
verder verdeeld. Als Oostenrijker kwam het hem allemaal net iets te bekend voor. “Omdat hele generaties
weer uit de dood herrijzen, gaat Night of a 1000 Hours
vooral over de Oostenrijkse geschiedenis – en dan kom
je meteen uit bij onze fascistische en autoritaire geschiedenis. Het nationaal-socialisme heeft de Oostenrijkse cultuur niet alleen getraumatiseerd, maar door
al die oorlogsdiefstallen ook nog eens gecorrumpeerd.
Als je kijkt naar wat er nu allemaal aan gestolen goederen uit de Tweede Wereldoorlog in omloop is: huizen,
bedrijven, zilveren asbakken – je kunt het zo gek niet
verzinnen of het is Joodse burgers destijds afgenomen.
Die zaken zijn nog altijd in handen van de dieven!
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f a 1000 Hours

ET DE DAG DES OORDEELS
“Die onbesproken misdaden van het nazisme vergiftigen nog altijd onze cultuur. Dat was een van de
inzichten die leidde tot de film. De diefstallen van de
nazi’s lijken misschien in het verleden te liggen maar ze
bevolken nog wel onze films, verhalen en fantasieën. De
Tweede Wereldoorlog is nog altijd aanwezig en Oostenrijk leidt onder een onuitsprekelijke schuld. Slacht-

offers en daders zijn er niet meer, alleen die historische
misdaden die de basis vormden voor de naoorlogse
Oostenrijkse economie. Daarom staan bij de familie
Ullich niet alleen de overleden slachtoffers maar juist
ook de daders weer op de stoep. En wat doen de daders:
ze gaan manipuleren om hun misdaden te verbergen. Ik
hoop met mijn film te laten zien hoe we onbewust in de

greep zijn van misdaden uit het verleden.”
Dat daderschap een terugkerend thema is in Oostenrijkse films, is volgens Widrich niet vreemd. “Kijk
naar de films van Michael Haneke of Ulrich Seidl. Ondanks dat die niet direct over het nazisme gaan, proberen ze wel machtsstructuren bloot te leggen. Hun films
gaan over manipulatie, je wil opleggen aan een ander.
Night of a 1000 Hours sluit daar bij aan. De gevaren en
verleidingen van machtsmisbruik zijn onderdeel geworden van onze Oostenrijkse fantasie. Dat autoritaire
macht nu in de politiek wordt gevierd, betekent dat wij
als filmmakers de boel des te meer moeten ontregelen
met alternatieve fantasieën.” 
5
In the Crosswind

FILMSCHUUR

HAARLEM | 6 MEI, 16.45 UUR, INTRO |
042 NIJMEGEN, 13 MEI, INTRO

Overleven in een Siberisch strafkamp
Hartverscheurend zwart-wit en verbluffende tableaux vivants voeren je mee
naar een vergeten genocide.
Een wapperend gordijn, een fladderend
hoofddoekje en een knipperende wimper
verraden dat er leven is. De Estse regisseur
Martti Helde (1987) presenteert het verleden
in In the Crosswind als flarden herinneringen
die zijn stilgezet. Zijn onderdompelende tableaux vivants zijn geen levende schilderijen,
maar ademende zwart-witfoto’s. De acteurs
beelden alsof bevroren een scène uit en de
camera spookt tussen ze door. In the Crosswind is een unieke visuele reis langs de
slachtoffers van een vergeten genocide.
Heldes speelfilmdebuut toont de overlevingsstrijd in een Siberisch vrouwenstrafkamp in 1941. Hij snijdt een onderwerp aan
dat lang taboe is geweest. Onder Jozef Stalin
(1878-1953) werden tienduizenden mensen

uit de Baltische Staten gedeporteerd omwille
van ‘etnische zuiveringen’. Pas in 1991 kregen deze landen hun onafhankelijkheid terug; vijftig jaar stonden ze onder de strenge
censuur van de Sovjet-Unie.Het heeft iets
wrangs dat In the Crosswind in hetzelfde jaar
uitkwam dat Rusland de Krim inlijfde.
Helde toont een van de strafkampen door
de ogen van Erna (Laura Peterson), een
vrouw die echt heeft bestaan. Erna was haar
tijd vooruit want ondanks haar huwelijk en
de geboorte van haar dochter, studeerde ze
filosofie. Wellicht zijn de brieven aan haar
man Heldur daarom zo doortastend. Zonder
sentimenteel te worden, beschrijft ze uitputting en honger, maar ook heimwee, associaties en bespiegelingen. Fragmenten uit
haar brieven zijn de enige gesproken teksten.
“De tijd heeft een andere dimensie aangenomen; tijdelijkheid bestaat niet meer”, horen
we in voice-over. Daarin ligt de basis voor

Heldes strenge visuele vorm. De tableaux vivants verbeelden die verstilling letterlijk en
figuurlijk. Je maakt een tocht door de krochten van Erna’s herinneringen.
Elk shot is één scène. Eén moment dat in
Erna’s geheugen is opgeslagen. Zo glijdt de
camera naar de laatste omhelzing toe van
Erna en haar Heldur, langs tientallen verstijfde figuranten. De camera draait langzaam om het stel heen en houdt een fractie
vast op de jas van Heldur. Daarna richt hij
zich op. Het lijkt magie. Buiten beeld – maar
gelijktijdig! – is het verhaal verder gegaan.
Erna staat nu op het punt om in de trein te
stappen. Haar geliefde en de figuranten kijken haar na. Dit is de laatste keer dat Erna
Heldur ziet. De choreografie achter zo’n shot
gaat de fantasie te boven. In de grootste
scène spelen honderdvijftig personages mee:
allemaal alsof bevroren. Eén beweging verziekt je take. Voor één scène nam Helde twee

tot zes maanden voorbereidingstijd, waarna
alles samenkwam op één draaidag.
De beelden mogen poëtisch zijn, de
soundscape confronteert ons met de brute
werkelijkheid. Daarin horen we aardse geluiden. Brekende ramen, rammelende treinwagons en de suizende wind. Of nee, het is gefluister; de wind fluistert de namen van de
gedeporteerde slachtoffers. Helde maakte
een monument voor de slachtoffers. Fotografie balsemt de tijd, stelde filmcriticus
André Bazin, vader van het legendarische
Franse filmmagazine Cahiers du Cinéma. Ze
behoedt hem voor zijn eigen verval. Helde
gaat een stap verder. Hij balsemt de tijd niet,
maar blaast nieuw leven in. Opdat wij niet
vergeten.
LAURA VAN ZUYLEN

In the Crosswind
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Ira Sachs over Little Men

‘SOMS STROKEN JE DADEN
NIET MET JE IDEALEN’

Little Men is het lieflijke verhaal van Jake en
Tony, twee jongens van dertien die ondanks de
breuklijn die tussen hun families ontstaat
proberen beste vrienden te zijn. Sachs: ‘Het
gaat over hoe wij allemaal op een bepaalde
manier altijd een deel van onszelf teleur
DOOR BERI SHALMASHI
stellen.’
Met zachte stroken schildert Ira Sachs in Little Men een
herkenbaar, stads verhaal van de New Yorkse middenklasse die het nog enigszins betaalbare Brooklyn verder
het proces van gentrificatie induwt. Via Skype spreekt
regisseur Ira Sachs vanuit zijn huis in New York over
Jake en Tony, twee beste vrienden van dertien, die de
spil van zijn film vormen.
Dit verhaal had net zo goed in Amsterdam kunnen
plaatsvinden, zeker nu. Kun je voor je verhalen zonder
New York? “Ik ben een chroniqueur van mijn stad, waar

ik een intieme band mee heb. Ik moet wel. In mijn verhalen toon ik de moeilijkheden van de mensen hier in
New York. Als je lokaal begint te werken, daag je jezelf
uit om heel goed naar die omgeving te kijken, zonder
daar te veel moeite voor te hoeven doen. Ik kan geen intimiteit creëren zonder een persoonlijke geschiedenis
en binding met deze plek. Dat is ook een belangrijke
bron bij Little Men.”

Zijn je personages alleen New Yorkers, net als jij, of gaan
de overeenkomsten verder? “Wat ik mooi vind aan de

leeftijd waar we in de film op focussen is dat de jongens
nog net niet in hun seksueel actieve periode zijn. Daar
spreekt een interessante onschuld uit die ik mij nog kan
herinneren uit mijn vriendschappen. In Little Men zitten zowel eigen ervaringen als die van mijn co-schrijver
Mauricio Zacharias verwerkt. Net zoals de jongens in
deze film had ik ook een beste vriend. De vriendschap
van Jake en Tony heeft iets heel vreugdevols, iets vanzelfsprekends, het is intiem, maar open. Dat is precies
hoe ik mijn eigen jeugd ook herinner. Op een gegeven
moment zijn mijn beste vriend en ik uit elkaar gegroeid.
Ik was benieuwd naar hoe die vriendschappelijke intimiteit in de kinderjaren ontstaat, maar wilde ook weten
wat je vervolgens uit elkaar drijft.”

Geloof je dat sociale en economische klasse iets zeggen
over de toekomst van een kind, zoals het geval is bij de
jongens uit Little Men? “In het echte leven is dat wel-

licht iets minder eenduidig dan in de film, maar het zijn
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wel dit soort elementen die een lijn uitzetten waarlangs
je waarschijnlijk vanzelf gaat wandelen. Overigens hebben we wel geprobeerd om hier in deze film niet heel
melodramatisch over te doen. Het is simpelweg zo. Het
gaat uiteindelijk om de relaties tussen de personages.
“Dat is wat zo prettig werkt tussen de vijf mensen,
ze hebben op individueel niveau ieder hun eigen strijd.
Het conflict ontstaat doordat die doelen niet rijmen
met elkaar, zowel die tussen de buren als die tussen ouder en kind. De personages willen graag goede mensen
zijn, maar soms stroken je daden niet met je idealen.
Dat is een menselijk iets. Die ambiguïteit is een goede
voedingsbodem voor rijk en ontroerend drama. Het
gaat over hoe wij allemaal op een bepaalde manier
altijd een deel van onszelf teleurstellen. En misschien

maakt dat mijn films op een bepaalde manier vooral
bekentenissen van mijn eigen falen.”
In welke traditie is je werk het beste te plaatsen? “Ik zie

mijzelf als een verhalenverteller, zoals een romanschrijver dat is, ervan uitgaande dat het publiek zowel op intellectueel niveau als empathisch betrokken is. Voor mij
zijn het filmmakers als Ozu, Fellini en Akerman die de
grootste indruk hebben gemaakt. Het voelt alsof ik in
mijn werk in dialoog met hen ben. Ik hecht ook veel
waarde aan echte, narratieve spanning in mijn films. Als
er genoeg op het spel staat, ook als het verhaal zich op
een kleine, ogenschijnlijk niet zo bijzondere plek afspeelt, anticipeert het publiek op wat de personages
gaat overkomen.”

Het drama blijft in deze film vrij subtiel. Leverde dat onzekerheden op tijdens de ontwikkeling van het scenario?

“Tijdens het proces waren we ons ervan bewust dat het
heel nauw luistert. Het moest subtiel maar effectief
zijn. Vooral tijdens de montage moest ik erg rigoureus
durven zijn. Zo is het einde heel anders dan we hadden
kunnen schrijven, de film dicteerde zijn eigen afloop.
Maar een film kan hooguit zo spannend zijn als wat er
voor de camera tussen de acteurs gebeurt. Bij Little Men
verraste de cast me vaak met een onverwachte energie.
Daarom repeteer ik nooit. We bespreken het script wel,
maar ik laat het ze nog niet kapot spelen. Alles is vers
wanneer we gaan filmen, dan valt er nog wat te ontdekken en vang je een niet-geconstrueerd moment waar de
acteurs zich niet per se bewust van zijn.”
5

Vriendschap
op het eerste
gezicht
Ira Sachs toont in zijn subtiele en tedere
Little Men hoe de vanzelfsprekende
vriendschap tussen twee vroege tieners
in de mangel komt van de economische
strijd tussen hun ouders.
Perspectief is alles in Ira Sachs’ zesde speelfilm Little Men. Kijk alleen maar naar het
openingsshot. We zien de beginnende tiener
Jake in de klas zitten. Terwijl om hem heen
het lokaal in afwezigheid van de docent is
veranderd in een schreeuwerige apenkooi,
werkt Jake stoïcijns aan een tekening.
Door het perspectief dat Sachs kiest, zien
we vooral zijn stille kracht. Wanneer de camera verder weg zou zijn gezet, en meer van
de chaos van het klaslokaal was getoond, was
Jake ook in onze ogen meer het buitenbeentje
geworden dat hij zich voelt. Het tekent de tedere, humane aanpak van Sachs. Niet alleen
Jake, maar al zijn personages kunnen rekenen op zijn begrip, hoe slecht zij zich soms
ook gedragen, en Sachs weet telkens het perspectief zo te kiezen dat ook wij met hen
meevoelen.
Jake’s ouders Brian (Greg Kinnear) en Kathy (Jennifer Ehle) erven na de dood van Brians vader niet alleen diens appartement in
een New Yorkse ‘groeiwijk’, maar ook de onderliggende ruimte die Leonore huurt voor
haar kledingwinkel. Al snel is Jake hartsvrienden met Tony, de wereldwijze zoon van
Leonore. Maar hun vanzelfsprekende
vriendschap-op-het-eerste-gezicht wordt
stevig getest wanneer Jakes ouders, ingegeven door hun eigen geldproblemen en de
snelle ontwikkeling in de veryuppende wijk,

een huurverhoging willen doorvoeren die
Leonore absoluut niet kan betalen.
De plot wordt voortgestuwd door de handelingen van de volwassenen, die een economisch conflict langzaam laten verworden tot
een persoonlijke vete. Maar het perspectief
dat Sachs kiest ligt nadrukkelijk bij hun
zoons, en vooral bij Jake, zonder dat daarmee
aan de complexiteit van zijn volwassen personages wordt ingeboet. Elke uitspraak in
het kalme conflict, waarin niemand ooit zijn
stem verheft, blijft begrijpelijk. Doordat Sa-

chs niet drammerig is over de achterliggende
redenen en gevoelens, maar deze subtiel laat
doorschemeren in bijzinnen en kleine gebaren, heeft iedereen steeds min of meer gelijk.
Maar ondertussen komt een oplossing met
iedere stap verder weg te liggen.
Met lede ogen zien Jake en Tony, sterk gespeeld door de twee jonge, debuterende acteurs, hoe hun ouders zich steeds verder ingraven in hun standpunten en steeds minder
oog hebben voor de andere kant. Het zwijgende protest waartoe zij overgaan, waar-

voor Sachs inspiratie haalde bij Ozu’s Good
Morning (1959), benadrukt de machteloosheid én de groeiende zelfverzekerdheid
waarmee deze twee kleine mannen de wereld
tegemoet treden.
JOOST BROEREN-HUITENGA

11111

Little Men | VERENIGDE STATEN/GRIEKENLAND/
BRAZILIË, 2016 | REGIE IRA SACKS | MET THEO TAPLITZ,
MICHAEL BARBIERI | 85 MINUTEN | DISTRIBUTIE
SEPTEMBER FILM | TE ZIEN VANAF 18 MEI 

20

DE FILMKRANT 
#398 MEI 2017

Martin Scorsese - The Exhibition

In mei opent in EYE een tentoonstelling over Martin Scorsese, chroniqueur
van de toxic masculinity. Basje Boer keek nu juist eens naar de vrouwen in
vier van zijn films. Hoe verhouden zij zich tot de gekneusde mannen in
Scorseses machistische universum? En lukt het hem om volwaardige
DOOR BASJE BOER
personages van al die onpeilbare vrouwen te maken?

DE VROUWEN VAN SCORSESE
en nooit huilt. Hoewel de term vooral in feministische
discussies opduikt, is het niet louter de vrouw die onder toxic masculinity lijdt; het is met name de man zelf
bij wie dit dwingende verwachtingspatroon tot inwendig conflict leidt.
Scorsese is niet de enige die toxic masculinity tot
thema maakte. Om een klassiek voorbeeld aan te halen:
in Sam Peckinpahs Straw Dogs (1971) wordt intellectueel Dustin Hoffman net zo lang geprovoceerd door
boertige plattelandsmannen dat hij uiteindelijk zijn
toevlucht neemt tot geweld. Dergelijke verhalen over
toxic masculinity lijken de laatste tijd zelfs nog vaker
te worden verteld. Turist (Ruben Östlund, 2014), Nocturnal Animals (Tom Ford, 2016) en Brimstone (Martin
Koolhoven, 2016) gaan respectievelijk over een falend
gezinshoofd, de wraak van een gevoelige schrijver en
de slachtoffers van het vrouwonvriendelijke Wilde
Westen. Oscarwinnaar Moonlight (Barry Jenkins,
2016) vertelt over de jonge zwarte jongens in achterstandswijken die onder druk staan om op te groeien tot
bikkelharde mannen, misschien niet per se crimineel,
maar in ieder geval hetero.
Gangstermilieus, de professionele bokssport, Wall
Street: ook Scorsese vertelt over wat het betekent om
een man te zijn in een machistische omgeving. Denk
ook aan de beroemde clip die hij voor Michael Jackson
maakte, waarin een straatbende een voormalig buurtgenoot onder druk zet om bad te zijn. Maar welke rol
speelt de vrouw dan in Scorseses universum? Hoe verhouden vrouwen zich tot al deze gekneusde mannen?
In vrijwel al zijn films (de uitzondering is Alice Doesn’t
Live Here Anymore uit 1974, over de emancipatie van
een alleenstaande moeder) ontlenen de vrouwelijke
personages hun bestaansrecht aan het feit dat ze een
relatie aangaan met de mannelijke hoofdpersoon. Ze
zijn buit of lustobject. Ze moeten beschermd worden,
of verleid. De kijker beziet ze via de blik van de mannelijke hoofdpersoon. Maar betekent dat dat Scorsese’s
vrouwen slechts pionnen zijn? Of lukt het hem om volwaardige personages van ze te maken?

Maagdelijk

TAXI DRIVER

In het oeuvre van Martin Scorsese speelt de man een
belangrijkere rol dan de vrouw. Mannen hebben simpelweg vaker de hoofdrol. Scorsese vertelt over mannelijke loners die worstelen met het leven. Of hij vertelt
juist over een complete kluwen van mannen en over
hoe zij – vrienden, vijanden, familie, collegae, bendeleden – zich onderling tot elkaar verhouden. Manne-

lijkheid, kun je stellen, is een van Scorseses belangrijkste thema’s. Het is het soort mannelijkheid dat toxic
masculinity wordt genoemd. Met die nogal hippe term
wordt het stereotype van de zogenaamde ‘echte man’
bedoeld: iemand die niet alleen mannelijke geslachtskenmerken heeft maar ook dominant en agressief is,
vrouwen onder de duim houdt, bier drinkt, barbecuet

Travis Bickle is een gevoelige ziel in een verharde samenleving. In Taxi Driver (1976) is New York smerig
en meedogenloos; een plek waar geen liefde is, louter
zonde. Een plek waar Travis machteloos is. Wanneer
hij Betsy ontmoet, een verschijning van pure onschuld
afgetekend tegen de vieze stad, weet hij wat zijn doel
is: haar veroveren, haar beschermen. Zij kan hem weer
controle geven. Maar hoewel ze zich tot hem aangetrokken voelt, realiseert Betsy zich dat hun werelden
(hoogopgeleid vs. blue collar) te ver uit elkaar liggen.
Haar afwijzing stort Travis definitief in een psychose.
In zijn dagboek schrijft hij: ‘She’s just like the others,
cold and distant.’ Hij richt zijn aandacht op een ander:
de twaalfjarige prostituee Iris, tegenover wie hij zich
opwerpt als grote broer, of vader. Ook op haar projecteert hij het beeld van een engel: rein, maagdelijk,
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kwetsbaar. Als hij haar redt, redt hij ook zichzelf.
Natuurlijk is de zelfverzekerde en intelligente Betsy
(Cybill Shepherd) allesbehalve fragiel; ze heeft Travis’
sterke mannenarmen niet nodig. En ook scrappy Iris
(gespeeld door de twaalfjarige Jodie Foster) is geen
eenduidig slachtoffer. Ze is een mens, één die fouten
maakt, die zowel goede als slechte kanten herbergt.
De kijker krijgt er slechts een glimp van te zien, want
hij ziet de wereld via Travis’ beperkte blik. Samen met
Travis luistert hij naar stoere verhalen van collega’s
over gewillige, en dus verwerpelijke vrouwen. Samen
met Travis ziet hij de hoeren op Times Square, bezoekt
hij er de pornobioscopen. In een sleutelscène hoort de
kijker samen met Travis een naamloos personage (gespeeld door Scorsese zelf) verklaren dat hij van plan is
om zijn overspelige vrouw te vermoorden. Travis Bickles wereld is zwart-wit: als een vrouw geen madonna
is, dan is ze hoer.

CAPE FEAR

was de kwestie: had ze er niet zelf om gevraagd? Scorsese weet wel enige nuance te brengen in zijn verhaal
over vrouwelijke slachtoffers en de mannen die falen
om hen te beschermen. Waar Cape Fear uiteindelijk om
draait, is de gerede twijfel die in ieder van ons klinkt.
Max Cady, een personage van mythische proporties, is
ons eigen knauwende geweten. ‘Where will you spend
eternity?’ ziet Sam op een bord langs de weg staan. Wij
weten inmiddels dat hij niet onschuldig is. Hij heeft gesjoemeld om Max veroordeeld te krijgen. Hij liegt tegen
zijn vrouw en had een affaire. Sam is niet alleen bang
voor Max, hij vreest net zo goed zijn eigen oordeel. De
vraag of hij naar de hemel of naar de hel gaat, is een
vraag die hij zichzelf stelt.

Enigma

RAGING BULL

Roodkapje

Ook in Cape Fear (1991) zijn de vrouwen in kwestie
first and foremost seksuele wezens. De film gaat over
de strijd tussen twee mannen, en de seksualiteit van
vrouwen is daarbij de inzet. De plot ontrolt zich als
een neerwaartse spiraal. Sam Bowden, advocaat, echtgenoot en vader, wordt gestalkt door een voormalig
cliënt, de bijna bovenmenselijke crimineel Max Cady.
Sam is hier de zwakke man die, net als in Straw Dogs en
Nocturnal Animals, wordt uitgedaagd door een sterkere
man, en het welzijn van zijn gezin staat op het spel.
Als hij faalt, als hij zijn gezin niet weet te beschermen,
faalt hij als man. Sleutelpersonage is Sams vijftienjarige
dochter Dani (gespeeld door de zeventienjarige Juliette
Lewis), een kind dat op het punt staat haar seksualiteit
te ontdekken, en vrouw te worden. Zij is Roodkapje;
Max Cady is de wolf die haar nieuwsgierigheid weet te
wekken. In een iconische, in rood gedompelde scène,
wordt Dani door Max gemanipuleerd en verleid. Van
de verwarring die Dani moet voelen, opwinding en
schuldgevoel, krijgen we niets mee.
Ook de oorzaak van dit alles, het misdrijf waarvoor
Max ooit in de gevangenis belandde, draaide om de lage
seksuele moraal van een vrouw. Max stond terecht voor
verkrachting. Van het slachtoffer werd gezegd dat ze
promiscue was. Het scharnierpunt van de rechtszaak

Travis Bickle en Max Cady worden vertolkt door Robert
De Niro, lange tijd Scorseses go-to acteur. En ook de
enige hoofdrol die De Niro een Oscar opleverde, speelde hij in een film van Scorsese. In biopic Raging Bull
(1980) geeft De Niro op indrukwekkende wijze gestalte
aan bokser Jake LaMotta – maar zijn onervaren tegenspeelster is minstens zo goed. Cathy Moriarty was
nog geen twintig toen ze haar acteerdebuut maakte als
Jake LaMotta’s teenage bride Vickie, en prompt voor
een Oscar werd genomineerd. Waar De Niro ijzersterk
spel levert, maar overduidelijk aan het acteren is, daar
is Moriarty juist onwaarschijnlijk naturel. Ze ís Vickie:
hoogblond en een en al lijf, mooi en ongenaakbaar,
eigengereid en sceptisch, kind en vrouw tegelijkertijd.
Haar blik, haar houding, de manier waarop ze beweegt:
Moriarty intrigeert niet per se door wat ze zegt, maar
juist doordat ze zwijgt.
Ook Vickies seksuele moraal staat ter discussie: Jake
beschuldigt haar van overspel. De kijker staat weliswaar aan haar kant – we weten inmiddels dat Jake paranoïde en bezitterig is, agressief en dominant – maar
twijfelt of ze nu wel of niet vreemdgaat. Dat Scorsese
dat in het midden laat, is een makkelijk te verklaren
keuze. De waarheid doet er niet toe; Jake zou haar hoe
dan ook verdenken. Maar het zorgt er wel voor dat terwijl we meeleven met Jake’s wanhoop en onmacht, Vickie tot het einde toe een enigma blijft. Net als Iris uit
Taxi Driver en Dani uit Cape Fear laat ze zich niet typeren als slachtoffer. Ze is sterk, interessant, complex. Ze
intrigeert, maar we leren haar niet kennen.

Toverbal

Ook in After Hours (1985) leren we Marcy nooit echt
kennen – maar hier is dat juist de punchline. Scorsese’s absurdistische komedie, die nogal uit de toon
valt met zijn andere films, is een variatie op Alice in
Wonderland. Als Paul Alice is, dan is Marcy het witte

konijn dat hem in een nachtmerrie stort. Wonderland
is de New Yorkse wijk SoHo, in de jaren tachtig nog het
terrein van kunstenaars en excentriekelingen, verpauperd en onveilig. Nette jongen Paul ontmoet Marcy op
een doodgewone avond. Haar uitnodiging om naar de
andere kant van Manhattan te komen is het startsein
voor een nacht vol bizarre ontmoetingen. Marcy, een
rol van Rosanna Arquette, is als een toverbal die telkens
van kleur verandert. Net als in de hierboven besproken
films bekijken we dit vrouwelijke personage door de
ogen van de man: Marcy verandert van persoonlijkheid
omdat Paul haar in een steeds ander licht ziet.
Bij hun ontmoeting is Marcy de stereotiepe manic
pixie dreamgirl, het cliché van een quirky meisje dat
het leven van de ingedutte mannelijke hoofdpersoon
op zijn kop komt zetten. Al gauw blijkt Marcy’s grillige
gedrag echter toch niet zo aandoenlijk. Ze is gewillig,
en dan weer afwijzend. Ze is meelijwekkend, en vervolgens angstaanjagend. Net als in Taxi Driver speelt
ook hier het verschil in achtergrond een belangrijke rol:
Paul werkt bij een kantoor op Madison Avenue, Marcy
is een free spirit uit Lower Manhattan, een plek die
Paul vervult met ongemak en afkeer. Op de muur van
een openbaar toilet ontdekt hij een tekening van een
man wiens penis is omklemd door de tanden van een
haai. In SoHo wordt Paul niet alleen levend opgevreten,
hij wordt gecastreerd. Ontmand. Marcy’s onpeilbare
persoonlijkheid is hierbij de sleutel, en een verfrissende variatie op de manic pixie dreamgirl bovendien.
Scorsese weet – keer op keer – genuanceerde vrouwelijke personages neer te zetten, alleen al door slimme
casting en sterke acteursregie. Maar ze blijven – keer
op keer – op afstand. Je kunt je afvragen: in hoeverre
is Scorsese werkelijk geïnteresseerd in zijn vrouwelijke
personages? Zijn fascinatie ligt toch bij de mannen.

AFTER HOURS

Martin Scorsese – The Exhibition

VINDT PLAATS

VAN 25 MEI T/M 3 SEPTEMBER IN EYE FILMMUSEUM,
AMSTERDAM, EN TOONT EEN GROOT AANTAL FILM
FRAGMENTEN EN RUIM 400 OBJECTEN EN DOCUMEN
TEN UIT DE PRIVÉCOLLECTIES VAN MARTIN SCORSESE
EN ROBERT DE NIRO. SCORSESE KIEST ZIJN FAVORIETE
KLASSIEKERS UIT DE COLLECTIES VAN EYE EN THE
FILM FOUNDATION, DE DOOR SCORSESE OPGERICHTE
ORGANISATIE DIE ZICH WERELDWIJD STERK MAAKT
VOOR HET BEHEER EN DE RESTAURATIE VAN HET FILM
ERFGOED. DAARNAAST ZIJN ALLE SPEELF ILMS EN DE
BELANGRIJKSTE DOCUMENTAIRES VAN SCORSESE IN DE
FILMZALEN TE ZIEN, WAARONDER RESTAURATIES VAN
THE AGE OF INNOCENCE, TAXI DRIVER (4K), GOOD
FELLAS (4K) EN RAGING BULL (2K). DE LAATSTE DRIE
ZIJN VANAF 6 JULI NIET ALLEEN IN EYE, MAAR OOK IN
DE LANDELIJKE BIOSCOPEN TE ZIEN 

22

DE FILMKRANT 
#398 MEI 2017

Hoe herinneren en gedenken we de Shoah in tijden van digitale media en
selfies? De documentaires Austerlitz en #uploading_holocaust roepen
DOOR DANA LINSSEN
die vragen op.

AUSTERLITZ

Austerlitz en #uploading_holocaust

KOM VANAVOND MET VERHALEN
OVER HOE WE HERDENKEN
Er zijn twee manieren om naar de documentaire Austerlitz te kijken. De ene is zonder voorkennis en zonder
oordeel. Je staat met filmmaker Sergei Loznitsa achter
een bomenrij en kijkt naar de mensen die voorbij komen. Het is zomer. De wereld is zwart-wit. Hij weet
waar hij is. Wij niet. Hij heeft zijn camera achter bomen
neergezet. En wij kunnen ons als we de film gezien hebben afvragen waarom. Waarom hij daar begint.
Het is de essentie van alles wat met documentairefotografie te maken heeft. De cameraman zet zijn
camera ergens neer. In de wereld. Maar hij kadert die
wereld onvermijdelijk in. Vanaf dat moment is er een
wereld binnen en een wereld buiten het kader. Soms
vloeien ze naadloos in elkaar over. En soms, zoals in
Austerlitz, wordt die scheiding juist versterkt door het
feit dat de camera niet beweegt, en lang op zijn statief
blijft staan.

Concentratiekampen

Pas na een minuut of tien toont Loznitsa (onder andere
bekend van recente documentaires als Maidan en The
Event) waar we zijn. Waar die mensen in steeds grotere
drommen naar onderweg zijn: een van de voormalige concentratiekampen van de nazi’s, tegenwoordig
ingericht als gedenkplaats en museum. Hij filmde er
twee voor Austerlitz (een film die zijn titel ontleent aan
het gelijknamige boek van W.G. Sebald, in wiens werk

tijd, herinnering en het geheugen van Europa altijd een
belangrijke rol spelen): Dachau, het eerst geopende
kamp, wat al vanaf 1933 in gebruik was voor politieke
gevangenen, en het even buiten Berlijn gelegen Sachsenhausen.
Op het moment dat je de eerste bezoekers de poort
met het ‘Arbeit mach frei’ door ziet gaan, kun je de
rest van de film niet meer zonder voorkennis bekijken.
Maar je kunt je wel de hele film door herinneren dat je
aanvankelijk even niet wist waar je was, dat je nieuwsgierig en onderzoekend naar deze mensen hebt gekeken. Wie zijn ze? Wat doen ze? Die onbevooroordeelde
blik kun je de rest van de film proberen vast te houden.
Of je kunt, nu je weet waar we zijn, en nu je weet dat dit
niet zomaar een plek is, gedachten je hoofd binnen laten glippen die van buiten het kader komen. Gedachten
over hoe de bezoekers zich gedragen bijvoorbeeld, of
dienen te gedragen.

Morele daad

Beide kijkhoudingen zijn problematisch. Want kun je
ooit wel onbevangen de bezoekers van een voormalig
concentratiekamp observeren? Volgens een statement
in de persmap van de film was dat Loznitsa’s intentie:
kijken naar de mensen die die plekken van trauma en
gedachtenis bezoeken.
Austerlitz is een film over kijken. Over kijken naar

mensen die kijken. Loznitsa vermijdt zorgvuldig elk
point-of-view-shot. Austerlitz is nadrukkelijk geen
film over de Holocaust, maar over hoe anno nu de vernietigingskampen dienstdoen als monument en waarin
ze verschillen van andere monumenten en gedenkplekken. In die zin is het de absolute antipode van Claude
Lanzmanns negen uur durende documentaire Shoah
(1985). In die film ging alles over getuigenissen van
daders en overlevers. In Austerlitz gaat alles over gedenken als een vorm van getuigenis. En net zoals Shoah
zich verhield tot de vraag of en hoe we de Holocaust
kunnen filmen, zo verhoudt Austerlitz zich tot de vraag
of we door te kijken naar die duizenden mensen die de
camera passeren ooit iets te weten kunnen komen over
de vraag wat herdenken is.
Loznitsa mag dan alleen maar willen observeren, hij
stelt er in die persmap wel een hoop vragen bij: wie zijn
die mensen; wat hopen ze er te vinden; waarom willen ze tot in detail horen hoe de vernietigingsmachine
werkte; wat doet dat verliefde paartje daar; die moeder
met dat kind? Hij stelt ze die vragen niet. Hij kijkt.
Austerlitz is een commentaarloze film. Het enige commentaar zit in het beeld. In Loznitsa’s vragende blik,
die hij met ons wil delen.
Misschien hoopt hij dat wij ons die vragen ook gaan
stellen. Al kunnen wij ons ook hele andere dingen afvragen. Want zelfs al zien we dezelfde dingen, dan nog
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de jaren tachtig de ‘masa naar Polen’, het schoolreisje
langs de voormalige concentratiekampen, Joodse getto’s en kerkhoven, en Holocaustgedenkplaatsen een
officieel onderdeel van het lesprogramma voor Israëlische scholieren werd. De eerste opnames dateren,
getuige de tijdcodes in beeld, uit eind jaren tachtig. De
meest recente werden met drones gemaakt.
Voor de meeste scholieren is het hun eerste keer in
het buitenland, voor anderen in de film is het een eerste
stop tijdens een erfgoedreis naar Israël. Het zijn allemaal groepsreizen die herinneren hoe onlosmakelijk de
identiteit van de staat Israël met de Shoah verbonden
is. Ook in deze filmpjes zien we een combinatie van
poseren en registreren, al is het nu niet een buitenstaander die filmt, maar de bezoeker zelf. Het voordeel
daarvan is hun ongefilterdheid (al moeten we ook nu
weer alert zijn op het feit dat makers Sagi Bornstein en
Udi Nir de keuze uit het materiaal maakten, en dat deze
film hun betoog is – een van de dingen die zij wilden laten zien, vertelden ze in een interview met Deutschland
Radio Kultur, is dat die “verplichte Polenreis” naar hun
gevoel bijna een vorm van propaganda is).

Wat is jouw plek in het geheel
#UPLOADING_HOLOCAUST

hebben we misschien niet dezelfde blik. Misschien vragen we ons wel af: wat is dat eigenlijk, herinneren? En:
wat is onze morele houding ten aanzien van het verleden? En is misschien het herinneren zelf, het gedenken,
ook een morele daad? Eén ding is zeker: door zijn rigoureuze slow cinema-stijl maakt hij van elk kader een
monument voor contemplatie.

Selfie

Het is heel makkelijk namelijk om tijdens het kijken
naar Austerlitz zelf een moreel superieure houding aan
te nemen, je een oordeel aan te matigen. Want misschien gedraagt niet iedereen zich zoals wij dat zouden
doen, of zoals wij dat zouden willen. Veel mensen
maken foto’s. Wat je raar zou kunnen vinden, want wie
maakt er nou een selfie in een concentratiekamp? En
wie draagt er nou een T-shirt met “Fucking Fuck Happens” of “Cool Story Bro” erop naar een concentratiekamp? En ja, iemand eet er een broodje. En iemand
anders een zakje pinda’s.
Maar misschien moet je je wel iets anders afvragen.
Bijvoorbeeld: waarom let je op deze mensen en vind je
er iets van? Waarom heb je eigenlijk tijd om je daarmee
bezig te houden? Ben je door deze beelden niet zelf ook
een bezoeker van een concentratiekamp? Of: hoeveel
gezichten van de mensen die zich onopvallend gedroegen heb je eigenlijk onthouden? Hoe goed kunnen we
eigenlijk naar de ander kijken? Echt naar de ander kijken. Met dezelfde compassie die we van hen verwachten. Pikken we echt die opvallende eenling eruit om een
oordeel te vellen over de meerderheid?

Masa naar Polen

Als Austerlitz een hedendaags tegenbeeld van Shoah is,
dan is de Duitse documentaire #uploading_holocaust
de spiegel van Austerlitz. #uploading_holocaust is een
collage van de meer dan 30.000 homemovies die er
op YouTube te vinden zijn en die gemaakt zijn sinds in

Persoonlijke verhalen zijn van groot belang om een verbintenis met de geschiedenis te creëren. Dat is de kern
van #uploading_holocaust. Daarom stimuleren de Israëlische scholen ook dat de scholieren zichzelf filmen,
videodagboeken maken, en hun audiovisuele materiaal
online zetten waarin ze reflecteren op hun eigen plek
in de geschiedenis. Soms gebeurt dat wat klunzig, vaak
is het ontroerend eerlijk. De meest indrukwekkende
momenten zijn die waarop ze uitspreken dat ze weten
dat ze iets verschrikkelijks zullen doormaken, maar dat
ze daar aan de vooravond van hun reis of tijdens hun
eerste bezoek aan een vernietigingskamp nog niet de
impact van kunnen inschatten. Nu flirten ze nog, gooien sneeuwballen, doen een photobomb. Want ze zijn,
zoals een meisje in de bus zegt, ook gewoon kinderen.
Straks bezoeken ze de plek waar hun overgrootvader is
vermoord. We hebben deze kinderen nodig om niet met
een misplaatst moraliserende blik naar de mensen in
Austerlitz te hoeven kijken.
Zonder getuigenissen geen geschiedenis. Beide films
laten duidelijk zien hoe de herinnering aan de Shoah
momenteel aan grote veranderingen onderhevig is.
Enerzijds zijn er steeds minder overlevers in leven die
uit de eerste hand kunnen getuigen. Dat is een cruciaal moment in het filmische Holocaustarchief, of het
nu fictiefilms zijn, journaalbeelden, documentaires
of andersoortig materiaal, zoals de duizenden testimonials die verzameld zijn in het visuele archief van
Steven Spielbergs Shoah Foundation. Anderzijds heeft
de manier waarop digitale media onze ervaring van de
werkelijkheid essentieel aan het veranderen zijn ook
een fundamenteel effect op de manier waarop we de
Holocaust herinneren en herdenken. Maar dat is een
ander onderwerp.

Austerlitz 11111 DUITSLAND, 2016 | REGIE
SERGEI LOZNITSA | 94 MINUTEN | DISTRIBUTIE
FILMHUIS DE SPIEGEL | TE ZIEN VANAF 3 MEI 

#uploading_holocaust 111231 DUITSLAND,
2016 | REGIE SAGI BORNSTEIN, UDI NIR | ZWART-WIT
EN KLEUR, 70 MINUTEN | VOORLOPIG NIET IN
NEDERLAND TE ZIEN 

JONATHAN
DEMME

Mark Cousins (The Story of Film, I Am Bel
fast, Atomic) schrijft voor de Filmkrant
over film- en beeldassociaties. Deze
maand over de close-up van de onlangs
overleden regisseur Jonathan Demme.
Als we aan filmregisseurs denken, dan is het
eerste beeld nog steeds dat van de in een
megafoon schreeuwende tiran. En we zijn ook
bekend met het idee van de regisseur als sadist
– denk maar aan Rainer Werner Fassbinder die
zijn acteurs het leven zuur maakte, of Alfred
Hitchcock die Tippi Hedren vernederde.
Maar hoe zit het eigenlijk met regisseurs die
hun doel bereiken met omgekeerde middelen?
Een van de aardigste van hen is zojuist gestorven. Jonathan Demme is het bekendst van zijn
briljante, brute, sommigen zouden zeggen
homofobe horrorthriller The Silence of the
Lambs, maar op de set en in zijn privéleven was
hij het tegenovergestelde van bruut. Zijn aanpak was die van een begeleider of broer. Net
zoals bijvoorbeeld Jane Campion en Steven
Spielberg wilde Demme dat het veilig was op de
set, en dat zijn acteurs het gevoel hadden dat ze
gesteund werden, zodat ze risico’s konden
nemen zonder veroordeeld te worden. In Swimming to Cambodia voel je het respect dat hij had
voor zijn solohoofdrolspeler Spalding Gray, en in
Stop Making Sense is de liefde merkbaar voor
Talking Heads-voorman David Byrne.

Ik leerde hem kennen ten tijde van de Toni
Morrison-verfilming Beloved, met Oprah Winfrey in de hoofdrol. De recensies van de film
waren zo-zo, maar ik vond het een van zijn
beste. De titel maakt duidelijk dat het allemaal
om liefde draait, en de film, net zoals Morrisons
uitmuntende roman, is gothic in z’n intensiteit.
Demme was geliefd bij zijn collega’s (en mijzelf), maar hier had je liefde in extremis, in overvloed, een liefde die zelfs tegen de achtergrond
van slavernij en lynchpartijen niet te stoppen
was.
Je zou zelfs kunnen beweren dat zijn karakteristieke manier van filmen het gevolg was van
zijn warme persoonlijkheid. In elke film die
Demme maakte werkte hij toe naar een van zijn
karakteristieke frontale close-ups van zijn
acteurs, het meest bekend is natuurlijk de
direct-in-de-lens-confrontaties tussen Jodie
Foster en Anthony Hopkins in The Silence of the
Lambs. Hij zet de toeschouwer in de schoenen
van zijn hoofdfiguren, een techniek die veel
acteurs gebruiken als ze willen dat we empathie
voor een personage voelen. Maar in veel van
Demme’s films is het meer dan dat. De point-ofview close-up voelt als datgene waar de film
naartoe leidt, z’n bestemming, om het maar zo
te zeggen.
Deze blikwisseling, tussen toeschouwer en
personage, was een vorm van solidariteit die
Demme in overvloed had. We kunnen hem niet
meer zelf in de ogen kijken, maar we kunnen het
nog wel leren van zijn prachtige films en zijn
intense morele doorleefdheid en fatsoen.
MARK COUSINS
@MARKCOUSINSFILM

Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976)

Highlights
mei 2017

Van de makers van
de bekroonde documentaire

'Curaçao'

Amersfoort

De Lieve Vrouw

vanaf 11 mei

Amsterdam

Het Ketelhuis

vanaf 11 mei

Apeldoorn

Filmtheater Gigant

vanaf 11 mei

Arnhem

Focus Filmtheater

13 & 20 mei

Breda

Chassé theater

vanaf 11 mei

Bussum

Filmhuis Bussum

vanaf 11 mei

Den Bosch

Verkadefabriek

vanaf 11 mei

Den Haag

Filmhuis Den Haag

vanaf 11 mei

Deventer

Filmhuis de Keizer

vanaf 18 mei

Drachten

Filmhuis de Lawei

1 juni

Première

Ede

Cultura

zie website

Tentoonstelling en ﬁlmprogramma

Enkhuizen

Cinema Enkhuizen

vanaf 11 mei

The Exhibiton

Enschede

Concordia Film

vanaf 11 mei

Groningen

Groninger Forum

31 mei

Haarlem

Filmschuur

vanaf 11 mei

Helmond

De Cacaofabriek

vanaf 11 mei

Hilversum

Filmtheater Hilversum

vanaf 11 mei

Hoorn

Cinema Oostereiland

vanaf 11 mei

Houten

Film Aan de Slinger

zie website

Leeuwarden

Slieker Film

1 juni

Leiden

Kijkhuis Leiden

vanaf 11 mei

Maastricht

Lumière Cinema

vanaf 1 juni

Middelburg

Cinema Middelburg

vanaf 18 mei

Nijmegen

LUX

vanaf 11 mei

Rotterdam

LantarenVenster

vanaf 11 mei

Utrecht

t’Hoogt

3 juni

Waalwijk

Theater De Leest

zie website

Woerden

AnnexCinema

23 mei

Zwolle

Filmtheater Fraterhuis

vanaf 11 mei

Voor actuele informatie, check de website van uw filmtheater.
Ook beschikbaar via Picl.

Martin Scorsese

Deze eerste tentoonstelling die volledig
aan Scorsese is gewijd, geeft inzicht in
zijn werk en leven en presenteert een
groot aantal ﬁlmfragmenten, tezamen met
ruim 400 objecten en documenten uit de
privécollecties van Martin Scorsese en
Robert De Niro.
25 mei t/m 3 september 2017
Klassieker

Once Upon a Time
in America
(Sergio Leone)

Sergio Leones meeslepend epos over
het einde van het geromantiseerde
gangsterdom en het begin van de geïnstitutionaliseerde misdaad is geïnspireerd
op een in de gevangenis geschreven
biograﬁe van David ‘Noodles’ Aronson.
Met o.a. Robert de Niro en James Woods.
13, 15 mei

King of the Belgians

(Peter Brosens, Jessica Woodworth)
Mockumentary over het koningshuis is
ook een roadmovie waarin een ingedommelde koning het leven – en zichzelf –
ontdekt. Tijdens zijn staatsbezoek in
Turkije krijgt hij te horen dat Wallonië
onafhankelijk is geworden. Wat volgt is
een hilarische reis van de koning en zijn
entourage door de Balkan, die alle mogelijke (culturele) clichés weerspiegelt.
Vanaf 25 mei

Collectiedag
Jaarlijks organiseert EYE de Collectiedag
waarop recente restauraties van ﬁlms uit
de collectie worden vertoond, zowel van
historische Nederlandse ﬁlms als internationale producties. De curatoren leiden
de voorstellingen in en vertellen over de
bijzondere verzamelingen van het ﬁlmmuseum.
27 mei

EYE Filmmuseum Amsterdam
Info & tickets eyeﬁlm.nl
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_____________ There's a man in a smiling bag _____________
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detectiveserie vermomd als een soapserie? Of andersom? Het
publiek was verward, ABC
in paniek. Ze dwongen de makers om in het tweede seizoen met
een oplossing te komen. En probeerden
Twin Peaks uiteindelijk de genadeklap te
geven door de serie te verplaatsen naar de late
zaterdagavond. Dat liet Lynch niet over zijn kant
gaan: hij riep kijkers van Late Night with David Letterman op om brieven naar ABC te schrijven zodat de
serie zijn oorspronkelijke tijdstip op de donderdagavond zou behouden. Het lukte, al leverde de
actie geen derde seizoen op.

D

_____________ There are owls in the roadhouse _____________

Een mysterie dat
nooit wordt opgelost
Door Thomas Heerma van Voss

Wat is het geheim van Twin Peaks? Schrijver Thomas Heerma van Voss
(De allestafel, Stern) kijkt terug.

T

– Mulholland Drive –

W

– Black Lodge–

at het wel opleverde was een gespannen
verhouding tussen ABC en Lynch. Zie voor
een mooie illustratie de exploderende televisie
als opening van de Twin Peaks-prequel Fire Walk
with Me (1992). Toch ging de omroep nogmaals met de regisseur in
zee. Tijdens de begindagen van Twin Peaks had ABC lucht gekregen van Lynch’ idee voor een spin-off rondom het door Sherilyn
Fenn gespeelde personage Audrey, getiteld Mulholland Drive. Ze investeerden zeven miljoen in een pilot, die na veel wederzijdse frustratie niet aan hun verwachtingen voldeed en geen serie opleverde. Uiteindelijk redden Europese investeerders het project, waarna Lynch er in 2001 de
prijs voor beste regie in Cannes mee won.

O

“That gum you like never went out of style. It created the style.”

ndertussen begon Twin Peaks het tv-landschap te veranderen. Langzaam, maar zeker. Het luidde het tijdperk in van de showrunners – de creatieve managers van tv-programma’s. Twin Peaks en specifiek David Lynch
maakten de weg vrij voor mensen zoals Matthew Weiner (The Sopranos,
Mad Men) en David Simon (The Wire). Maar ook de invloed op de (visuele) cultuur
bleek enorm. Geen spookachtig mysterie van de X-Files (of David Duchovny’s travestie-detective Denise/Dennis Bryson) zonder de Black Lodge. Geen door persoonlijke
demonen geplaagd suburbia van Desperate Housewives. Zelfs geen bizarre relatie met
de realiteit zoals in Louis, of de tiener-nachtmerrie van het recente Riverdale. Lynch
en Frost bewezen dat een groot publiek bereid is om af te stemmen op een serie die
complexer was dan tot dan toe gangbaar. Zo bleek Connoisseur gelijk te hebben. Het
is zoals Matt Zoller Seitz in Vulture verwoordde:
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– Shots als schilderijen –

wee politieagenten zitten op een bruinleren bank. De rechter is
de lokale sheriff van het dorp waar ze zich bevinden: Twin Peaks,
een vredig fictief oord in Noordwest-Amerika, vlak bij de Canadese grens. De linker is FBI-agent Dale Cooper, speciaal
overgekomen omdat er onlangs tot ieders schrik iets drastisch is
gebeurd: een achttienjarig meisje, de lokale high school prom queen
Laura Palmer, is bruut om het leven gebracht. Samen onderzoeken de twee agenten de moord, wat er vooral op neerkomt dat ze
taart en koffie bestellen bij de lokale diner of, zoals nu, mensen
thuis opzoeken. In deze scène zijn ze bij ene Pete Martell, een
goedaardige man van begin vijftig – een verdachte is hij niet,
maar verdachten zijn er in deze zaak sowieso amper. De agenten
kijken elkaar aan en nemen, zonder iets te zeggen, een slok van
hun koffie. Dan komt Pete Martell uit de keuken aangesneld. ‘Fellas,
don’t drink that coffee.’ Hij articuleert traag. ‘You’d never guess. There
was a fish in the percolator.’
‘W

et is een kleine scène: nog geen dertig seconden, bijna niemand spreekt, de camera verroert zich niet en
er gebeurt verder niets voor de plot. Toch gaat er een
onmiskenbare kracht van uit, die op papier bijna niet
uit te leggen valt. Het heeft te maken met de stilering – de
agenten worden omgeven door een prachtig donkerhouten decor, de shots zouden stuk voor stuk schilderijen kunnen zijn – maar ook met een vreemde, onderkoelde humor. Het is geen humor die direct
een glimlach oproept, maar eentje die zorgt
voor een onbestemde, absurde sfeer. Deze
sfeer, zoekend en dwingend tegelijk, komisch en onheilspellend,
kenmerkt de wereld waarin
deze scène zich afspeelt.
Versterkt door een on-
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et resultaat was een miljoenenpubliek voor
de eerste aflevering. Geschat wordt dat een
derde van alle televisiekijkers in de VS naar
die eerste uitzending keek. Om de dag erop
samen te komen rondom de koffieautomaat en het te
hebben over de vragen die de serie opriep. Frosts
ervaring bij de politieserie Hill Street Blues had
hem geleerd hoe je zowel een doorlopende verhaallijn moest schrijven als elke
aflevering een afgerond verhaaltje
moest vertellen. In Twin Peaks benutte hij die kennis, met consternatie bij het publiek
tot gevolg: want was
Twin Peaks nou een
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p 8 april 1990 hoorde de wereld voor het eerst de legendarische openingsakkoorden van Twin Peaks. Maar
eigenlijk begon het verhaal van de serie veel eerder:
toen de agent van David Lynch hem aanspoorde een
tv-serie te maken over het ‘echte Amerika – jouw visie van Amerika’. Na een pitch bestelde omroep ABC de pilot voor een serie
over de moord op Laura Palmer bij filmmaker David Lynch en
tv-schrijver Mark Frost (Hill Street Blues). Een ongekende beslissing. Denk wel: dit was lang voor The Sopranos of The Wire. Het was
een gok die de nodige publiciteit opleverde: nog voor de serie in première ging kopte het Engelse tijdschrift Connoisseur over Twin Peaks
Th ‘The show that will change TV forever’, daarmee doelend op zowel de
Fr e
makers, de vorm als de inhoud.
o
D

Door Sacha Gertsik

Wereldwijd kijken miljoenen mensen uit naar het nieuwe seizoen van
Twin Peaks.
Peaks Geen wonder: de serie zette in de jaren negentig de toon
voor de tv-cultuur zoals we die tegenwoordig kennen.

Lynch en televisie

dat hieruit hoog doorbreekt, om op te stijgen tot een hunkering naar adolescente
romantiek. Het is vervuld van pijn en weemoed, voor een liefde die nooit zal zijn.
Fans willen het op hun begrafenis. Als geen ander verbindt Lynch schoonheid met
angst. Daarom is Badalamenti ook nu onmisbaar. Want veel beter zal het er na vijfentwintig jaar in Twin Peaks niet aan toegaan.
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n de eerste aflevering wordt er nog een concrete vraag opgeworpen, die ook als tagline heeft gediend: Who Killed Laura Palmer? Maar algauw blijkt die vraag slechts een kapstok om
dit universum te verkennen en steeds verder uit te laten
dijen. We volgen de ouders van Laura Palmer, twee onvergetelijke rollen: Grace Zabriskie als ontwrichte en hallucinerende moeder, Ray Wise als door stemmingswisselingen geteisterde, emotionele vader. We volgen
de vriendengroep van Laura Palmer, zoekend,
wantrouwend, meer en meer ontwricht. We
volgen kennissen van wie niemand wist
dat ze ze had, geliefden, minnaars,
vage bekenden, een schimmige
psychiater die zich bij het kij-

– Who Killed Laura Palmer? –
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aat ik eerlijk zijn: aanvankelijk, toen ik
nog niets van Dale Cooper of Laura Palmer had
gezien, stond dat raadselachtige me nogal tegen.
Vrienden spoorden me aan de serie te gaan kijken en
ik dacht alleen maar: een moordmysterie waarin het onderzoek
amper vordert, waarin ook een familiedrama zit verweven vol
gekke wendingen en rare bijfiguren, en een schets van een wantrouwige fictieve gemeenschap – dat is toch veel te veel voor één
televisieserie, zoiets kan toch niet werken? Toen ik begon te kijken,
raakte ik echter gefascineerd door die merkwaardige gemeenschap.
De bovenstaande scène, in een van de eerste afleveringen, trok me over
de streep. Het deed me definitief beseffen: het gaat hier niet om zoiets
overzichtelijks als een heldere plot. Het gaat in de twee seizoenen Twin Peaks
om veel meer dan dat.

– Raadselachtig –

vergetelijke soundtrack
vol donkere strijkers en
zweverige zanglijnen, is het
een wereld vol mysterie. Vol onverwachte zijpaden en wendingen.
In hoeveel series zitten nou scènes zoals
de bovenstaande, waarin agenten die een
moord onderzoeken naar vis smakende koffie
krijgen voorgeschoteld? En in hoeveel series vertrekken die agenten vervolgens zonder enige informatie die helpt bij hun onderzoek, die het centrale verhaal voortstuwt of enigszins opheldert? Behalve Twin
Peaks (1990-1991) kan ik er geen bedenken.

_____________ I'm as blank as a fart _____________

–

_____________ The owls are not what they seem _____________
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_____________ Sometimes my arms bend back _____________

– Geheim bordeel –

ken direct in je geheugen nestelt. Het gebrek aan vorderingen in het politieonderzoek zorgt onderhuids voor permanente dreiging: iedereen kan het gedaan hebben,
iedereen kan een moordenaar zijn. En de spaarzame keren dat er in de serie een
raadseltje wordt opgelost – met wie de lokale sheriff een relatie heeft, bijvoorbeeld,
of wie wie probeert op te lichten bij de ontwikkeling van de lokale houtmolen – komen daar direct twee nieuwe raadsels voor in de plaats. In Twin Peaks draait het niet
om antwoorden, maar om vragen, steeds meer, steeds abstracter en ondoorzichtiger.

E

–

– Cultus –

at is de voornaamste kracht van Twin Peaks, vandaag de dag nog steeds: er zijn in de loop der jaren
veel consistentere series gemaakt (halverwege het tweede
seizoen zakt Twin Peaks zelfs weg naar een vrij laag niveau), met
minder onafgewerkte eindjes, met zichtbaar meer budget en een strakkere plot. En toch is het universum dat David Lynch en Mark Frost
hebben gecreëerd nooit geëvenaard – met die rare, onheilspellende sfeer, met al die verschillende tonen en die onvergetelijke
bijrollen, die hele cultus eromheen. Sinds ik Twin Peaks zag
heb ik de serie zeker tien keer herzien. Ik heb een T-shirt
met het opschrift There’s a fish in the percolator, ik tel
de dagen af tot het nieuwe seizoen verschijnt.
Het valt niet uit te sluiten dat daarmee de
plank al die jaren na de eerste afleveringen volledig wordt misgeslagen, maar
wat vaststaat: het zal niet lijken op
welke andere serie dan ook.

D

en dansende dwerg die alleen in dromen verschijnt? Een hardhorende
FBI-medewerker die af en toe poolshoogte komt nemen, zonder werkelijk iets toe te voegen? Een geheim bordeel waarin een gemaskerde
dochter tot haar schrik tegenover haar vader komt te staan? Wat
hebben al die zaken in hemelsnaam met elkaar te maken? Op papier
klinkt het allemaal nogal overdreven. Maar in het universum van
Twin Peaks horen al die ontwikkelingen bij elkaar. En ze zijn me
net zozeer bijgebleven als de fish in the percolator. Ik heb bij het
kijken van Twin Peaks gelachen, geschreeuwd, gerild, gescholden
– en vooral bewonderend gezwegen. De serie is net zozeer een
thriller als een soap, het is drama en avontuur, horror en komedie. Alles volgt een geheel eigen logica, zonder dat iets logisch
verklaard wordt; dat doet er niet toe, het gaat erom dat alles gevoelsmatig bij elkaar hoort.
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_____________ Bob, I want all my garmonbozia _____________

_____________ Any relations with the dwarf? _____________

Het kwam door de
muziek
Door Kees Hogenbirk

– Woudmotief –

e angst voor wat er kon komen, drong diep door in
onze psyche. De indrukken bleven zo verontrustend
lang hangen, omdat Lynch beeld en geluid nauw op
elkaar liet inwerken. De muziek is hierbij het voertuig
naar ons geheugen. Lynch vond in zijn vaste componist Angelo
Badalamenti de ware psycholoog van de televisieserie. Badalamenti (New York, 1937) was in 1986 als songwriter te hulp geroepen door Isabella Rossellini voor haar nightclubact met de
titelsong van Blue Velvet. Dit leidde tot het componeren van twee
liedjes waarvoor Lynch de teksten schreef, en van alle achtergrondmuziek. Julee Cruise zong er een van. Met Cruise maakten
Lynch en Badalamenti in 1989 het album Floating into the Night,
waaruit Lynch een jaar later het nummer Falling haalde om (instrumentaal) te gebruiken voor Twin Peaks.

D

In 1990 zat heel Nederland wekelijks met het zweet in de handen te
wachten op een nieuwe aflevering van Twin Peaks. Achter elke waaiende
boom zag je een moordenaar. Dat komt door de muziek.

T

– Twee akkoorden –

och is niet zozeer het herkenbare vocale materiaal essentieel voor de
spanningsopbouw in Twin Peaks – ofschoon dit door zijn langgerekte
fluisterzang boven wolkjes synthesizergalm nauwelijks verstaanbaar, en
dus mysterieus genoeg klinkt – als wel het instrumentale idioom. Twin
Peaks is een geïsoleerde gemeenschap, bevolkt door aantrekkelijke mensen met
vreselijke geheimen. De biologische natuur beheerst de menselijke. Het werkelijke
hoofdthema van de score is daarom het ‘woudmotief’. Het zijn de eerste vloeiende
tonen die Badalamenti uit zijn Fender Rhodes keyboards toverde toen Lynch hem
vertelde wat hij voor zich zag: donkere bossen, met de wind die door de esdoorns
blaast. Daar ergens moet Laura Palmer zijn vermoord.

B

adalamenti heeft maar twee akkoorden nodig. Vier noten, langgerekt
achter elkaar, steeds terugkomend op één grondtoon: G > fis, A > fis. Het
eerste interval is een kleine secunde. De afstand tussen deze do en (hoge)
ti is normaliter net geen octaaf. Dit is een vragend interval, dat wil oplossen naar G. Daarmee vormt het de ideale inleiding tot het thema van Laura Palmer,
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_____________ I am the muffin _____________

D e F i l m k ra nt steunt het

a
vak

nti

epa

rk

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

sms BIO naar 4333 en doneer 2 euro
In het Bio Vakantieoord kunnen gezinnen met kinderen
met een complexe handicap onbeperkt genieten.
Jouw hulp is onmisbaar!

www.stichtingbio.nl
ENTEREN

hoe verzin
je het?
hoe verkoop
je het?

LEES HETG!
VANDAA

Nederlands Fonds voor de Film.

D
N
A
L
R
E
D
VA N N E

NU DIRECT TOEGANKELIJK VIA
FILMKRANT.NL EN MrMOVIE.NL

IEDEREEN!
KAN HET

A
D
N
E
G
A
M
L
I
F
E
T
E
L
P
DE C O M

r

MrMOVIE EN DE FILMKRANT PRES

30

DE FILMKRANT 
#398 MEI 2017

Asli Özge over Auf einmal

Een man en een onbekende vrouw alleen na een feest. Een lijk.
Wie deed wat? En waarom? Auf einmal is de uitgesproken visuele
en intrigerende derde film van de in Duitsland wonende Asli Özge,
DOOR RONALD ROVERS
een veelbelovende maker met een groot talent.
Na vijftien jaar in Berlijn te hebben gewoond, vond de
in Istanbul geboren Asli Özge dat de tijd rijp was om
een film in Duitsland te maken. Niet zomaar in haar
eigen stad, waar honderden culturen linksliberaal naast
elkaar leven, maar diep in het Duitse midden, in een
provinciestadje weggestopt tussen de bergen.

Het idee kwam uit een Turkse krant, vertelt ze telefonisch vanuit Berlijn. Zo ging het bij al haar films. Ze
laat zich leiden door wat haar fascineert. Het idee voor
Men on the Bridge (2009) ontstond nadat ze op de brug
over de Bosporus in Istanbul rozenverkopers tussen
de auto’s zag. Haar vader woonde aan de ene kant, zelf
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Hamlet in
Altena
woonde ze (tijdelijk) aan de andere kant. Haar verbeelding kwam op gang door het contrast tussen de rozen
en de uitlaatgassen van de auto’s. Voordat ze Lifelong
(2013) maakte, had ze een beeld in haar hoofd. Van een
glazen huis waar een man en een vrouw schijnbaar
comfortabel samenleven, maar waar de achterdocht
kan groeien omdat ze eigenlijk al lang niet meer met
elkaar praten.
“Het idee voor Auf Einmal ontstond toen ik in een
Turkse krant een bericht las over een vrouw die stierf
in het appartement van een vreemde. De zaak werd
breed uitgemeten, want de vrouw was een nationale
beroemdheid. Bovendien werd ze door veel mensen
veroordeeld omdat ze getrouwd was en een kind had.
Ook al hadden mensen geen flauw idee wat ze daar
deed. Maar over de morele implicaties wilde ik het in
de film niet hebben, dus kon ik de film niet in Turkije
maken. Anders zou iedereen denken dat ik het over
deze zaak had en dat ik weleens even zou laten zien
wat er die nacht gebeurd was. Ik wilde het hebben over
schuld en boete, over jezelf verwijten maken, over de
oordelen van anderen in een kleine gemeenschap waar
alles gezien wordt. Ik moest dus naar Duitsland, maar
in zekere zin gaat de film toch ook weer over Turkije.”

Lynchiaans

Een van de dingen waarmee haar film zich onderscheidt, is dat het raadsel nooit echt wordt opgelost.
Karsten (een onwaarschijnlijk goed gecaste Sebastian
Hülk) blijft na een feestje in het appartement waar hij
met z’n vriendin Laura woont alleen achter met Anna.
Laura is voor werk in het buitenland. Even later is Anna
dood en zien we Karsten in paniek over straat rennen.
In de dagen erna blijkt dat Anna een relatie en een
dochtertje had en dat tot ieders verbazing geen enkele
gast op het feest de jonge vrouw kende. Of speelt er iets
heel anders?
Dankzij Hülks aanvankelijk vertwijfelde maar later
steeds sardonischer spel, Özge’s regie, de observerende
beelden met fantastische scherptediepte van Özge’s
vaste cameraman Emre Erkmen, de spaarzaam ingezette, bij vlagen Lynchiaanse soundtrack, de ruimte voor
stilte en de terughoudendheid van het scenario, groeit
onze achterdocht. Ook al weet je niet precies waarover
je achterdochtig moet zijn. Was het zelfmoord? Was
Anna een ongeleid projectiel? Waarom heeft Karsten
haar ondergoed dan in het appartement? Of is hij in de
val gelokt? En waarom zegt hij zo weinig?
Veel makers kunnen in de eerste helft van hun film
een intrigerend verhaal in de steigers zetten, om de boel
met makkelijke antwoorden in de tweede helft te laten
imploderen. Özge houdt je tot het eind geboeid.
“Veel dingen waren niet makkelijk aan deze productie, maar dit was onze grootste uitdaging: het spelen
met de gedachten van de toeschouwer. Met hun oordelen. Toeschouwers laten beseffen hoe snel ze zelf
oordelen zonder echt iets over die ander te weten. Dat
Karsten vast zus en zo heeft gedaan. Of dat Anna een
sloerie was. Om die gelaagdheid erin te krijgen, om van
de personages echte mensen te maken en geen enkel
personage te kort te doen, heb ik me bij het schrijven in
elk personage verplaatst en me afgevraagd hoe zij zouden handelen in deze situatie. Ik wilde dat toeschouwers zozeer geboeid zouden raken door de mensen op

het scherm dat ze vergeten wat er in het begin nou ook
weer gebeurd was.”

Een van jullie

We hebben misschien nog niet genoeg benadrukt hoe
uitgesproken visueel Özge’s film is. “Ergens had ik het
verhaal ook wel in Berlijn kunnen filmen, want zeg nou
zelf, ook in grote steden leef je in kleine gemeenschappen. Maar ik wilde de bergen, zonder horizon, want
de lucht moest buiten het kader blijven om de sfeer
benauwder te maken. En ik wilde de herfst, de vergankelijkheid, het gevoel van melancholie, van dingen
kwijtraken. Het mocht alleen niet het Duitsland van de
ansichtkaarten worden.”
Dat werd het ook niet. Dit is het Duitsland van de
orde, waar de rijken op de hellingen van de heuvels
wonen en de armen beneden in het dal bij de rivier. Het
Duitsland van weten hoe je dingen regelt om vooruit te
komen, van ons kent ons, van erbij horen of er nooit bij
horen. “Ik ben een van jullie”, zegt Karsten tegen zijn
vader, de lokale patriarch die hij verfoeit maar waar
hij meer op lijkt dan hij dacht. Zo filmt Özge ook: ze
verdeelt de ruimtes in binnen en buiten, in erbij horen
en er niet bij horen, en hanteert strenge kaders om de
sociale verhoudingen in het beeld uit te drukken. Vaak
hoef je de woorden niet eens te horen om te begrijpen
wat er gebeurt, zo overtuigend is het visuele ontwerp.

Dreiging

Toch is Auf einmal veel meer dan een aanklacht tegen
een archaïsch Duitsland waarin een bestuurspost bij
de lokale schuttersvereniging garant staat voor respect
en welvaren. “Ik wilde op een of andere manier die
generatie laten zien, de generatie van Karsten die met
alle comfort en zonder enige dreiging kon opgroeien.
Die nergens voor heeft hoeven vechten en misschien
daardoor een beetje de weg kwijt is. In alle beelden,
in de kleding van de personages en de aankleding van
de scènes heb ik geprobeerd de eenzaamheid te laten
zien. En toch, ondanks wat je zijn existentiële twijfel
zou kunnen noemen, wordt hij deel van het systeem.
‘Ik ben een van jullie.’ Hier in Duitsland is het systeem
sterk. Alles wordt gestuurd met regels. In Turkije kon ik
nog weleens een zestienurige draaidag erdoor drukken.
Niet dat ik het prettig vond, maar het kon. Hier kan dat
niet. Het systeem is onverzettelijk. Karstens leven komt
door een schijnbaar toevallige gebeurtenis die avond in
beweging. Daarna voert het beetje bij beetje maar vast
en zeker naar dat systeem. Daar gaat de film over: over
hoe het kwaad binnendringt.”
5

De perfecte zoon blijkt niet zo volmaakt
in deze karakterschets met thrillerelementen, waarin lang in het midden blijft
of een verdachte man een pion is of zelf
de strategie bepaalt.
Het was Hitchcocks specialisme: de man die
zijn onschuld moest bewijzen. De Turkse, in
Berlijn woonachtige Asli Özge zet het onderzoek naar ware schuld voort in haar thrillerdrama Auf einmal, waarin een jonge man
hard wordt afgerekend op een moment van
zwakte. Karsten is de perfecte zoon, voorbestemd om in de voetsporen van zijn vader te
treden, een zakenman die als weldoener veel
voor de provincieplaats Altena betekent. Het
laatste wat Karsten wil, is deining veroorzaken, maar dat valt moeilijk vol te houden als
de mysterieuze Anna op zijn feestje dood
neervalt. Karsten bleef na afloop als enige
met Anna over en alle ogen zijn nu op hem
gericht. Zijn vrienden en collega’s gaan hem
steeds meer wantrouwen, hij zakt een trede
op de carrièreladder en zijn vriendin verlaat
hem. Zijn vader helpt nog wel, maar eigenlijk
vooral omdat hij bang is dat het imago van
zijn bedrijf een deuk oploopt.
Auf einmal opent met een citaat uit Hamlet: “There is nothing either good or bad, but
thinking makes it so.” Özge (Men on the
Bridge) en haar vaste cameraman filmen
Karstens aanvankelijke neergang in blauwe,
sombere tinten, die van Altena een bleek ko-

ninkrijk maken met Karsten als een moderne
Hamlet. Karsten komt uit een bevoorrechte
familie en denkt dan ook dat hij de wereld
naar zijn hand kan zetten. Hoe hij werkelijk
in elkaar steekt, wordt langzaam onthuld in
scènes die de tijd nemen om de hypocriete
reacties op de tragische gebeurtenis te tonen.
Özge laat in haar eerste Duitstalige film
lang in het midden of Karsten een pion is of
zelf de strategie bepaalt. Het tempo in de beantwoording van die vraag ligt laag, zodat
Auf einmal eerder een karakterschets is dan
een thriller. Karsten is een man die je afwisselend als slachtoffer en dader kunt zien. Hij
werkt zich steeds verder in de nesten, maar
zou daar weleens voor beloond kunnen worden – een cynische boodschap in een film die
het morele drijfzand in deze onrechtvaardige
wereld met een tikje afstandelijke blik verkent.
MARISKA GRAVELAND

Auf einmal

11111

DUITSLAND, 2016 | REGIE ASLI ÖZGE |

MET SEBASTIAN HÜLK, JULIA JENTSCH, HANNS
ZISCHLER | 113 MINUTEN | DISTRIBUTIE TOPKAPI FILM |
TE ZIEN VANAF 15 MEI EN ONLINE VIA

picl.nl
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VUUR EN IJS

Ascent

Beklimming

Fiona Tan bouwt haar ‘fotofilm’ Ascent op uit
honderden stilstaande beelden waarin de
Japanse berg Fuji figureert. In de bioscoopzaal
blaast de projector leven in deze onbewogen
DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA
beelden.
Bij monde van haar verteller Hiroshi haalt beeldend
kunstenaar Fiona Tan in Ascent de Japanse schrijver
Junichiro Tanizaki (1886-1965) aan, die in zijn verhalen
regelmatig westerse moderniteit en Japanse traditie
tegen elkaar afzette: “Schoonheid vinden we niet in het
ding zelf, maar in de patronen van schaduwen, het licht
en de duisternis gecreëerd door het afzetten van het
ene ding tegen het andere.” Dat spel van licht en duisternis, de verbinding tussen Oost en West, het spel van
twee dingen tegen elkaar afzetten: het is ook waar Tans
fotofilm Ascent om draait.
Daarbij is een van de dingen die tegen andere wordt
afgezet telkens weer de Japanse berg Fuji. Ascent bestaat geheel uit foto’s waarop de berg Fuji in beeld is –
op twee zeer korte sequenties na waarin respectievelijk
foto’s van dingen die eruitzien als de berg en foto’s van
de schaduw van de berg voorbij komen. De foto’s vond
Tan deels in het Izu Photo Museum, en verzamelde
ze daarnaast met behulp van datzelfde museum, dat
mensen opriep hun persoonlijke foto’s waarop de berg
figureert in te sturen.
Vanuit de resulterende collectie van duizenden
beelden destilleerde ze niet alleen de film Ascent, die
augustus vorig jaar in première ging op het filmfestival
van Locarno. Dezelfde collectie vormde ook de bron
voor de gelijknamige tentoonstelling, die nog tot eind
juni is te zien in museum De Pont in Tilburg.

Het is, getuige wat voorbijkomt in Ascent, een zeer
eclectische collectie beelden. In sommige foto’s torent
de berg uit boven de nabijgelegen stad Fujiyoshida; in
andere is hij een stip aan de horizon, zoals hij op heldere dagen gezien kan worden vanuit het ruim honderd
kilometer verderop gelegen Tokio. De foto’s zijn gemaakt door journalisten, wetenschappers, portretfotografen en heel veel amateurs. Sommige foto’s werden
bij wijze van spreken een week voordat de film af was
nog genomen en tonen het hedendaagse, geglobaliseerde Japan. Anderen stammen uit de vroegste jaren
van de fotografie, toen rijke westerlingen zich – terwijl
het land in hoog tempo moderniseerde – lieten vastleggen in traditionele Japanse kostuums, in fotostudio’s
waar de berg steevast in het decor was geschilderd.
Al die losse beelden bij elkaar krijgen samenhang
door een voice-over in dialoogvorm. Het is een gemankeerd gesprek, tussen de Britse Mary (met de stem van
Tan zelf) en haar inmiddels overleden Japanse geliefde
Hiroshi (ingesproken door Hiroki Hasegawa). Ze herleest zijn brieven, die we in zijn stem te horen krijgen,
en denkt er daarnaast het hare over. Zij richt zich vooral
op de feiten: ze haalt de Japanse geschiedenis erbij, de
geschiedenis van de fotografie, de kunstgeschiedenis
met de broers Van Gogh die Japanse houtsnedes verzamelden, en de filmgeschiedenis met de ‘bergfilms’ die
een belangrijke plek innemen in de vooroorlogse Duitse
cinema. En ze zet haar meer filosofische theorieën uiteen, bijvoorbeeld over hoe cinema vuur is en fotografie
ijs.
De postume woorden van Hiroshi zetten daar een
mythischer element tegenover, zowel met oude Japanse legendes en boeddhistische wijsheden als met
een verslag van zijn eigen beklimming van de berg. Het
gesprek is op zijn interessantst waar zij elkaar vinden,
overlappen, dezelfde kant op denken, en hun geconstrueerde dialoog over de grens van leven en dood reikt
– die nog abruptere breuk in de tijd dan de fotografie.

Volgende stap

Hun woorden stuwen de film voort, en die overdenkingen waaieren breed uit. Zo breed dat wie met te weinig
aandacht kijkt al snel kan denken dat er minder wordt
gezegd dan eigenlijk zo is. En wie te goed oplet, loopt
het risico verstrikt te raken in de opeenstapeling van
feiten, beelden, gedachten.
Tan meandert van beeld naar beeld, van idee naar
idee, steeds op zoek naar een nieuwe connectie, een
volgende stap. Een beetje zoals Hiroshi zijn tocht naar
de top van de Fuji omschrijft: tastend en zoekend maar
toch doelgericht. De film doet zijn titel recht: Ascent
is zelf ook een beklimming. Zo schreeuwt de film om
het donker van een bioscoopzaal, of de vrije ruimte van
een museum. Beide settings creëren, elk op hun eigen
manier, de omstandigheden waarbij deze film het best
tot zijn recht komt. Aandachtig en toch een klein beetje
afgeleid, omdat je ruimte geeft aan het dwalen van je
eigen gedachten – iets heel anders dan afgeleid raken.
Die eigen gedachten worden vervolgens weer afgezet
tegen de impulsen van Tan, en zo onderdeel van het
weefsel van de film.
Het meest wonderlijke van Tans fotofilm is misschien wel dat de stilstaande beelden regelmatig toch
lijken te bewegen. Je weet: dit zijn foto’s, de maakster
vermeldt het heel expliciet in de openingstitels. En
toch zie je beweging, soms door subtiele zooms en pans
maar vaker gewoon omdat je brein dat ervan maakt,
in de luren gelegd door de immersieve geluidsband vol
natuurgeluiden, of omdat het licht van de bioscoopprojector toch een beetje leeft, hoe doods de stilstaande foto’s ook willen zijn.
Ascent 11111 NEDERLAND/JAPAN, 2016 | REGIE
FIONA TAN | MET HIROKI HASEGAWA, FIONA TAN | 80
MINUTEN | DISTRIBUTIE PERISCOOP FILM | TE ZIEN
VANAF 18 MEI | DE GELIJKNAMIGE TENTOONSTELLING
IS NOG T/M 11 JUNI TE ZIEN IN MUSEUM DE PONT,
TILBURG | DEPONT.NL 
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is, geeft Malick met Song to Song voor het
eerst net te veel munitie aan zijn critici.
HUGO EMMERZAEL

Song to Song

111231

VERENIGDE STATEN, 2017 | REGIE

TERRENCE MALICK | 120 MINUTEN | MET RYAN
GOSLING, ROONEY MARA, MICHAEL FASSBENDER |
DISTRIBUTIE CINÉART | TE ZIEN VANAF 4 MEI 

Dubbelspel

SONG TO SONG

Song to Song

De sexcapade
van Terrence
Malick
Terrence Malick dook voor Song to Song
achter de schermen van het Amerikaanse
muziekfestival SXSW, waar dwalende muzikanten op zoek zijn naar verlichting. Het
is bekende Malick-thematiek die vooral
nieuw aanvoelt door een nadruk op de seksuele escapades van de personages.
Geen enkel decennium heeft ons zoveel films
van Terrence Malick gebracht als dit. Sinds
The Tree of Life (2011) leverde Malick niet alleen een IMAX-natuurdocumentaire af over
het ontstaan van het heelal (die in Nederland
nog moet uitkomen), maar ook drie films die
zich in het heden afspelen (wat al een unicum is voor Malick) waarin verloren zielen
op zoek zijn naar iets ongrijpbaars dat hun
leven richting kan geven. Vergelijk de vijf jaren tussen de trilogie To The Wonder (2012),
Knight of Cups (2015) en Song to Song met de
twintig jaren die zaten tussen Days of Heaven
(1978) en The Thin Red Line (1998) om je te
realiseren hoe uitzonderlijk Malicks recente
productiviteit is geweest.
Critici en bioscoopbezoekers nemen Malick die creatieve bloei niet zo maar in dank
af. Sinds The Tree of Life staat Malick verre
van garant voor een arthouse-hit. Bovendien
lijken critici het geduld voor zijn meanderende films steeds meer te verliezen. Ze klagen over een gebrek aan inhoud en een oppervlakkige stijl. Die kritiek is niet helemaal

KORT

verdiend. Malick vond afgelopen jaren andere werelden om te verfilmen, die nou eenmaal minder ambitieus overkomen dan die
van The Tree of Life. Niet elke film kan een
half uur van zijn speelduur opofferen om het
ontstaan van sterrenstelsels te visualiseren.
Misschien haalt Malick uit naar criticasters
door diezelfde sterrenstelsels uit The Tree of
Life in Song to Song te laten terugkomen, in
de vorm van een T-shirtprint van een jongeman op een muziekfestival.
Grotendeels gesitueerd op het invloedrijke muziekfestival South by Southwest
(SXSW) in Austin, Texas, bekommert Song to
Song zich niet om kosmische grootheden
maar om wereldse sterren: rockmuzikanten
Faye (Rooney Mara) en BV (Ryan Gosling) en
hun machtsgeile impresario Cook (Michael
Fassbender) bevinden zich in een gevaarlijke
seksuele driehoeksverhouding. Die seks is
nieuw. Sinds The New World (2005) liet Malicks zijn personages verstrikt raken in een
dans van verleiding. Vervolgens toonde hij
hoe ze zich met gebroken harten verliezen in
valse illusies. Voor het eerst eist nu ook seks
een emotionele tol van Malicks personages.
Vergeleken met Knight of Cups (2015),
waarin Christian Bale schijnbaar gevoelloos
vrouwen gebruikt en weer aan de kant zet en
waarin we nooit zien wat hij precies met zijn
slanke modellenvriendinnen doet, biedt
Song to Song iets nieuws. Hier filmt Malick
seks die neigt naar BDSM; seks als machtsspel, als afleiding, als tijdelijk paradijs. Dat
zorgt voor onverwachts spannende momenten. Maar toch ontbreekt er iets dat z’n vorige films wel hadden. De problemen van de
personages lijken minder urgent, waardoor
hun zoektocht iets triviaals krijgt. Daarom
vloeit Malicks poëtische voice-over – het
visitekaartje van deze regisseur – ook minder. Daar zit het probleem: de afgezwakte inhoud lijkt afbreuk te doen aan Malicks
unieke filmstijl. Hoewel de film niet mislukt

Een revolutie
op Curaçao
Lang werd er uitgekeken naar de verfilming van de Curaçaose romanklassieker
Dubbelspel. De Amerikaanse regisseur
Ernest Dickerson maakte er een respectvolle en gepolijste film van.
Het was de wens van auteur Frank Martinus
Arion: een Engelstalige film, voor een zo
groot mogelijk publiek. Dat zijn roman Dubbelspel over de vier dominoënde vrienden
Chamon, Manchi, Ernesto en Bubu Fiel zich
daar goed voor zou lenen, had hij goed gezien. Nog altijd heeft het boek, dat de Curaçaoënaar meer dan veertig jaar geleden
schreef, een grote aantrekkingskracht. Het is
spannend (met een cruciale dominowedstrijd als een soort Mexican standoff uit de
films van Sergio Leone), zit vol bijtende humor en geeft terloops een kijkje in de sociale
ongelijkheid gecreëerd door eeuwenlange
kolonisatie. Machismo, geldzorgen, identiteitsproblemen – elk van de vier gaat er op
zijn eigen manier onder gebukt, ook al houden ze de schijn voor elkaar op.
De Amerikaanse verfilming, geproduceerd
door Curaçaoënaar Gregory Elias en de Amerikaanse Lisa Cortes (Precious) en onder regie
van The Wire-regisseur Ernest Dickerson,
neemt echter direct afstand van die focus op
het dominospel. Het is 2010 en een vliegtuig
landt op airport Hato. “Welcome to the living
paradox, that is called Curaçao”, aldus de voice-over. Een volwassen Ostrik Fiel (Colin
Salmon) stapt uit. In de jaren zeventig
woonde hij als negenjarig jochie trots de dominowedstrijden van zijn vader Bubu bij,
maar na een traumatisch incident bij een van
die matches is hij naar Nederland vertrokken.
Nu keert Ostrik terug als succesvol arts om
met het verleden in het reine te komen.
Die update is een interessante zet, vooral
om de koloniale thematiek uit het boek naar

Unlocked

Dubbelspel
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VERENIGDE STATEN/CURAÇAO, 2016 |

REGIE ERNEST DICKERSON | 130 MINUTEN | MET COLIN
SALMON, ALEXANDER KARIM, ISAAC DE BANKOLÉ |
DISTRIBUTIE PARADISO | TE ZIEN VANAF 25 MEI 

DUBBELSPEL

TE ZIEN VANAF 11 MEI 

Snatched

King Arthur: Legend of the Sword

Guy Ritchie | De jonge Arthur heerst met z’n

GUUS SCHULTING

bende vrolijke mannen over de stegen en achterafstraten van Londinium, niet op de hoogte
van zijn koninklijke voorvaderen. Dat wil zeggen,
tot hij het legendarische zwaard Excalibur uit de
steen trekt. Hij sluit zich aan bij het Verzet en de
charismatische Guinevere, probeert meester
over het zwaard te worden en zal de Britten
moeten verenigen om de tiran Vortigern van de
troon te stoten, de man die zijn ouders vermoordde en de kroon stal. Echte mannen en
vrouwen dus in een nieuw macho-epos van Guy
Ritchie, de man die de wereld Jason Statham
bracht.

Michael Apted | Iets met spionage en terrorisme, dat slaat wel aan, moet Michael Apted
gedacht hebben, regisseur van de Bondfilm The
World Is Not Enough en afleveringen van Ray
Donovan en Masters of Sex. Alice Racine (Noomi
Rapace) werkt ondanks een getroebleerde kindertijd undercover voor de CIA in Londen. Doordat ze per ongeluk cruciale informatie weggeeft
aan een terrorist raakt ze betrokken bij een biologische aanval op de Britse hoofdstad. Wat
volgt is volgens de makers ‘een dodelijk kat- en
muisspel’ waarin Alice niemand kan vertrouwen. Behalve misschien Orlando Bloom.
TE ZIEN VANAF 4 MEI 

KING ARTHUR: LEGEND OF THE SWORD

het nu te halen. De migratie naar Nederland is
daar een onderdeel van. Levend tussen twee
culturen kan Ostrik niet meer aarden in zijn
geboorteland. “Waarom verandert hier toch
niets”, vraagt hij zich kwaad af, wanneer taxichauffeur Coco (Louis Gossett jr.) met de
vernederlandste dokter over z’n eiland trekt.
“Hollander”, gromt de chauffeur terug. Maar
langzaam smelt de stugge arts, die niet alleen
de liefde voor het eiland herontdekt, maar
ook de traumatische gebeurtenissen van de
beruchte dominomiddag onder ogen komt.
De gebeurtenissen van die dag bepaalden
voor het grootste gedeelte de inhoud van
Arions roman, die de Curaçaose auteur in
1973 geplaagd door heimwee in Nederland
schreef. Een knap verslag van vier mannen
die elkaar telkens te slim af denken te zijn,
maar ook een zoektocht naar hoe de bewoners hun leven zelf vorm moesten gaan geven. Want: corrupte politici, bemoeizuchtig
Nederland, de neokoloniale praktijken van
olieraffinaderij Shell – ze waren er wel zo’n
beetje klaar mee. Weg met de sociale achterstelling en tijd voor een revolutie. Arion
vroeg zich in zijn roman af waar die aan zou
moeten voldoen.
Leer van je eiland houden, is de uiteindelijke boodschap van de film – en wanneer we
met Ostrik langs de plekken van zijn jeugd
reizen, voelen wij die liefde ook. Toch blijft
Arions beeld van die vier steggelende mannen
in de late middagzon nog altijd superieur. Dynamisch draait de camera rond de dominotafel waaraan de spelers elke zondagmiddag
hun stenen leggen. Uitdagend staren ze elkaar
in close-up aan. Een wankelende vrede. Want
de sluimerende mix van drank, ego’s en overspel zal het viertal op één beruchte middag
fataal worden.

SNATCHED

Jonathan Levine | Wanneer Emily (Amy Schumer) net voor hun exotische vakantie door haar
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Django

maakt iedereen gek”) tot bevlogen muzikant
(“Ik speel niet voor moffen”). De lat had hoger gemoeten.

Django Reinhardt en de nare nazi’s
Als Django Reinhardt niet zo’n briljante
gitarist was geweest, had hij de oorlog
niet overleefd, is te zien in Django. Het
drama lijdt onder twee tegengestelde benaderingen.
Je moet het maar durven en regisseur
Étienne Comar durft het: Django is nog maar
net begonnen als we de jazzgitarist (prachtrol Reda Kateb) zeven minuten met zijn band
in Parijs zien optreden. Een mooi statement,
waarmee Comar laat zien dat Reinhardts
muziek in het drama geen bijzaak is. Dat lijkt
logisch in een film over een muzikant, maar
is het niet. Veel biopics over muzikanten zijn
niet geïnteresseerd in muziek, maar in buitenissige levens. In die valkuil is Comar niet
gevallen. Wie nooit muziek van Django
Reinhardt heeft gehoord, begrijpt dankzij
het Rosenberg Trio, dat Reinhardts muziek

voor de film inspeelde, waarom de gitarist in
de jaren dertig een komeetachtige carrière
maakte. Zijn felle en gepassioneerde gitaarspel stond haaks op de brave en belegen muziek van die tijd.
Django heeft nog een verrassing. Het
drama doet geen poging om Reinhardts hele
leven op te dissen, maar beperkt zich tot
twee oorlogsjaren, van1943 tot aan de bevrijding. Daardoor vertelt de film geen toenen-toen-verhaal, maar portretteert hij
Reinhardt door de lens van de oorlog. Django
toont hem als een zelfverzekerde, bijna arrogante gitarist die niet geïnteresseerd is in wat
om hem heen gebeurt. “Dit is niet mijn oorlog. Gadje voeren oorlog, zigeuners niet”, is
zijn opvatting, die hij moet loslaten als de
Duitse bezetter hem in Berlijn wil laten optreden. Dat hij ‘negermuziek’ speelt, doet er
even niet toe voor de nazi’s. Reinhardt voelt

El ciudadano ilustre

Een gordeldier cadeau
El ciudadano ilustre begint met interessante ethische vragen, maar verliest zich
in ironie.
Het Argentijnse dorpje Salas ligt zeven uur
rijden onder Buenos Aires. Nee zes, want de
taxichauffeur weet een ‘korte afsteek’. Nee,
zestien, want in de middle of nowhere krijgt
de taxi een lekke band. In de auto zit de wereldberoemde schrijver Daniël Montavani
(Oscar Martínez), die, na bijna veertig jaar in
fat cat-Europa te hebben gebivakkeerd, onderweg is naar zijn geboortedorp. Met bekroonde pagina’s uit zijn roman kunnen ze
een vuurtje steken om warm te blijven. Montavani is nog niet gearriveerd of de inspirerende anekdotes, waaraan hij zijn succes te
danken heeft, dienen zich alweer aan.
El ciudadano ilustre (‘de voorname burger’), in de regie van de Argentijnse Marciano
Cohn en Gastón Duprat, wil van alles zeggen,
maar verslikt zich in zijn gebrek aan originaliteit. Gelauwerd schrijver Montavani neemt
in Stockholm, in het bijzijn van de koning, de
Nobelprijs voor de Literatuur in ontvangst.
Voor de Argentijnen is dit een nationalistisch
pijnpunt, omdat de onderscheiding nooit
door een Argentijn gewonnen werd, ondanks

vriend wordt gedumpt, vraagt ze haar pathologisch voorzichtige moeder Linda (Goldie Hawn)
om mee te gaan.
TE ZIEN VANAF 11 MEI 

‘hun’ Jorge Luis Borges. De fictieve Montavani speecht intussen bevlogen dat dit het
einde van zijn carrière als kunstenaar betekent. Deze prijs bewijst voor hem dat zijn
werk behaagziek is; het maakt deel uit van de
smaak van het literaire establishment. Kunst
moet niet bevallen, kunst moet schuren. O ja.
Zijn statement wordt na een pijnlijke stilte
met groot applaus ontvangen en zodoende
gepresenteerd als iets nieuws. Terwijl dit idee

FRANKRIJK, 2017 | REGIE ÉTIENNE COMAR | 117

MINUTEN | MET REDA KATEB, CÉCILE DE FRANCE |

over kunst wellicht wel waar is, maar ook al
lang en breed uitgekauwd.
Tegenover deze show staat het kneuterige
Salas. Hier krijg je een opgezet gordeldier
cadeau. Hier maakt een agressief spritsende
luchtverfrisser je aan het schrikken. Daar ligt
de kracht van El ciudadano ilustre. Niet zozeer in het spel van Oscar Martínez, ook al
kreeg hij er de prijs voor Beste Acteur op het
filmfestival in Venetië, maar in het gevoel
van authenticiteit dat de makers in dit dorp
weten op te roepen. Of het nu een bebaarde
jongen is, die een wildzwijnimitatie doet, of
een straatartiest, die touwen ronddraait
alsof het majorettes zijn. Ze lijken magisch-realistische versies van zichzelf te

spelen en zo begeesteren ze.
Salas is samengesteld uit verschillende
kleine dorpjes, maar de sfeer voelt specifiek.
De lelijke, hoekige nieuwbouwhuizen; de afgebladderde muren van een gesloten ijssalon; het houten, opgeleukte buurthuis; de
sandwiches met ogen en oren van stukjes
knakworst. De onbezielde cameravoering
(uitgevoerd door de regisseurs zelf) is in deze
setting te verklaren. Salas is hartelijk, maar
houdt niet van poeha.
El ciudadano ilustre bevat mooie vondsten, maar scheert over moeilijke vragen
heen. Een prachtige metafoor is dat de auto’s
telkens stuk gaan. Montavani kan niet weg,
net als de personages in zijn boeken. Maar de
film had diepgravender kunnen zijn. Hij
raakt aan tijdloze kwesties over schrijverschap, kunst en faam. Welke relatie heb je tot
je geboortedorp? Kun je ‘dezelfde als vroeger
blijven’? En al is dat niet zo – wat dan nog?
Welke verantwoordelijkheid heb je tegenover
je onderwerp? Mag je al je herinneringen
klakkeloos gebruiken? Door de ironische benadering kiest het op detailniveau sterke
script geen partij. En zo kan ook de kijker de
vragen moeiteloos van zich af laten glijden.

DISTRIBUTIE SPLENDID FILM | TE ZIEN VANAF 4 MEI |
ZIE

filmkrant.nl VOOR EEN INTERVIEW MET COMAR
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El ciudadano ilustre
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SPANJE/ARGENTINIË, 2016 |

REGIE MARIANO COHN, GASTÓN DUPRAT | 112 MINUTEN
| MET OSCAR MARTÍNEZ, DADY BRIEVA | DISTRIBUTIE
EL CIUDADANO ILUSTRE

Un sac de billes

Christian Duguay | Veertig jaar na de verfilming
van Joseph Jollo’s autobiografische bestseller
door Jacques Doillon was het volgens Christian
Duguay tijd voor een nieuwe adaptatie. Maurice
en Joseph laten hun ouders achter in Vichy-
Frankrijk en trekken naar Nice om aan de Duitse
bezetter te ontsnappen. Daar komt het gezin
weer bij elkaar, maar het wordt opnieuw uiteengedreven.

A Dog’s Purpose

UN SAC DE BILLES

Django

11111

er wel voor, maar als een oude geliefde hem
bijpraat over het lot van zigeuners, ziet hij
ervan af en wil hij naar Zwitserland vluchten.
Helaas verandert Django daarna in een
karikaturaal oorlogsverhaal. Daar is hij weer:
de vertrouwde schreeuwnazi die zinnetjes
roept als: “Hoe zit het met jou en die Untermensch?” En de verzetsdaad, waarin Reinhardt wordt betrokken, doet vooral denken
aan het klungelige verzet in Allo Allo!.
Django heeft een origineel uitgangspunt
en raakt met de wereldvreemdheid van muzikanten, collaboratie en verzet en de vervolging van zigeuners aan interessante en tragische zaken, maar het levert geen coherent
drama op. De film hinkt op twee gedachten.
De poging om een originele biopic te maken,
wordt doorkruist door een simplistisch oorlogsverhaal waarin iedereen een eenduidige
rol speelt. Van nazischurk (“Die apenmuziek

LAURA VAN ZUYLEN

TE ZIEN VANAF 18 MEI 

EVERYBODY WANTS SOME!!

JOS VAN DER BURG

Lasse Hallström | Manipulatieve drek, aldus
The New York Times, maar kijk vooral zelf. Het
verhaal wordt verteld door de ogen van Bailey,
een hond die geboren en geknuffeld wordt,
doldwaze avonturen beleeft en sterft, om dan

SEPTEMBER FILM | TE ZIEN VANAF 4 MEI 

weer als een andere hond herboren te worden
en bij een andere eigenaar schattig te gaan zitten wezen.
TE ZIEN VANAF 18 MEI 

Kidnap

Luis Prieto | Thriller met Halle Berry als Karla
McCoy, een moeder die nergens voor terugdeinst om haar ontvoerde zoon terug te krijgen.
Tagline: ‘They messed with the wrong mother’.
Zo’n film dus.
TE ZIEN VANAF 18 MEI 

À bras ouverts

Philippe de Chauveron | “De nieuwste film van
Serial (Bad) Weddings-regisseur Philippe de
Chauveron is opnieuw een xenofobe potpourri
van slechte grappen”, schreef Boyd van Hoeij in

KIDNAP

36

DE FILMKRANT 
#398 MEI 2017

Sami Blood

Een Zweedse minderheid
als kermisattractie
Het rondtrekkende herdersvolk de Sami
werd aan het begin van de vorige eeuw
systematisch gediscrimineerd in Zweden. Filmmaker Amanda Kernell, zelf half
Sami, brengt in haar indrukwekkende
speelfilmdebuut het pijnlijke verleden
van haar voorouders aan het licht.
HIER BEN IK

Hier ben ik

Wat doe ik
ermee
Drukke Bloemendalers lopen tegen hun
grenzen aan in de documentaire Hier ben
ik, waarin een dominee onze vermoeide
samenleving ontleedt.
Al joggend neemt een drukbezet stel uit
Bloemendaal de wekelijkse agenda door, met
alle ingewikkelde haal- en brengschema’s
rond de kinderen. Elk moment in hun leven
is efficiënt ingedeeld, ze lijken het leven ten
volle te benutten. Of is hun leven juist steeds
leger geworden? De klacht is vast van alle tijden maar klinkt de laatste jaren steeds luider: ons gejaagde leven in de prestatiemaatschappij loopt tegen zijn grenzen aan. De
opgevoerde druk zorgt voor uitvalsverschijnselen.
Sarah Snoep en Sander Vos togen naar
Bloemendaal, waar iedereen geacht wordt
gelukkig te zijn, en kijken achter de façade,
net zoals ze dat eerder deden in hun documentaire Curaçao. Spil is ditmaal de niet-
dogmatische dominee Ad van Nieuwpoort
van de protestantse gemeente Bloemendaal-Overveen. Terwijl menig filosoof, psychiater en socioloog onze samenleving de
laatste tijd als ‘vermoeid’ diagnosticeert,
legt Van Nieuwpoort zich al jaren toe op de
grote levensvragen. In de neoliberale wereld
waarin alles gekapitaliseerd wordt, krijgen
steeds meer mensen behoefte aan aloude
zingevingsvragen. We zijn in de ruimte gezet,
wat doen we ermee? Wat gaan we nu met

onszelf aanvangen?, zoals Yuval Noah Harari
zich in zijn nieuwste boek Homo Deus even
simpel als aansprekend afvraagt.
Ad van Nieuwpoort kijkt goed om zich
heen en ziet mensen die nog meer dan voorheen een slaaf zijn, maar nu door dwang van
binnenuit. De onbeperkte mogelijkheden
scheppen niet alleen vrijheid maar zorgen er
ook voor dat we eigenlijk nooit rust vinden.
Het marktdenken houdt onze hele geest tot
in de vezels van ons bestaan bezet. In de vermoeide samenleving kunnen we niet meer
onderscheiden wat van belang is en wat niet.
Vos en Snoep illustreren Van Nieuwpoorts
diagnose door openhartige gesprekken met
welgestelde Bloemendalers. Zoals het echtpaar dat zichzelf losers vindt omdat ze de
marathon van New York niet hebben kunnen
uitlopen nadat de man onderweg ineenzakte.
Een andere vrouw die het is gelukt om sociaal
te klimmen, was naar eigen zeggen altijd met
de buitenkant bezig. Ze kan het ook nu moeilijk verwerken dat ze na haar echtscheiding
haar upperclass-status verliest. Een andere
Bloemendaler vertelt dat hij vroeger op de
vlucht moest voor de woede van zijn vader,
die hij nog steeds niet durft te confronteren
met zijn traumatische familieverleden, uit
angst voor nog meer afwijzing. Vos en Snoep
koppelen die dappere ontboezeming aan het
meest omstreden verhaal van de Bijbel waarin
Abraham zijn enige zoon Isaak moet offeren
aan God. Zo maakt Hier ben ik op persoonlijk
niveau inzichtelijk dat God misschien wel uit
het leven van velen is verdwenen, maar de behoefte aan een groter verhaal over ons leven
niet.
MARISKA GRAVELAND

Hier ben ik

“Ik wil verdomme geen circusdier zijn”, aldus tiener Elle-Marja. Haar volk, de Sami,
wordt in de jaren dertig van de vorige eeuw
door de Zweedse overheid behandeld als antropologische studieobjecten. In de openingsscène zien we Elle-Marja in het heden:
een bejaarde vrouw is vervreemd geraakt van
haar familie. Een flashback die het grootste
deel van de film beslaat, legt uit hoe het zover gekomen is: Elle-Marja ondergaat in haar
jeugd samen met haar leeftijdsgenoten op
speciaal opgezette Sami-scholen de ene na
de andere vernedering. Zo wordt ze door
zelfbenoemde wetenschappers naakt gefotografeerd. Dit weerzinwekkende ritueel
eindigt met het indringende geluid van de
flits van een fotocamera: een metaforisch
brandmerk.
Die traumatische ervaring leidt ertoe dat
de jonge herder (uiteindelijk) haar naam verandert in (het Zweeds-christelijke) Christina
en moedwillig afscheid neemt van haar familie, de lavvu (de traditionele tenten van de
Sami) en de rendieren. In de loop van dit indrukwekkende speelfilmdebuut van Amanda

Sami Blood
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ZWEDEN, 2016 | REGIE AMANDA

KERNELL | MET LENE CECILIA SPARROK, HANNA
ALSTRÖM, MAJ-DORIS RIMPI | 110 MINUTEN |
DISTRIBUTIE CINEMIEN | TE ZIEN VANAF 11 MEI EN
ONLINE VIA

picl.nl



NEDERLAND, 2017 | REGIE SARAH VOS,

SANDER SNOEP | 85 MINUTEN | DISTRIBUTIE AMSTEL
FILM | TE ZIEN VANAF 11 MEI EN ONLINE VIA

picl.nl

SAMI BLOOD



Hiroshi, die op weg is naar de top van de berg.
Zie pagina 33 voor de recensie.
TE ZIEN VANAF 18 MEI 

Nick Broomfield, Rudi Dolezal | Documentaire
biedt een kijkje achter de schermen op het
hoogtepunt van Whitney Houstons roem en
zoomt vervolgens in op de krachten die de zangeres naar de ondergang voerden.

Alien: Covenant

Ascent

Fiona Tan | Via foto’s van toeschouwers en
voorbijgangers creëert Fiona Tan een venster op
de Japanse samenleving, met de berg Fuji als
een tijdloze constante. Tegen die achtergrond
klinkt het verhaal van twee geliefden, een
vrouw, met de stem van Tan zelf, en een man,

Whitney: Can I Be Me

TE ZIEN VANAF 18 MEI 

TE ZIEN VANAF 18 MEI 

À BRAS OUVERTS

OMAR LARABI

111231

The Hollywood Reporter. Een bekende linkse
intellectueel heeft net het boek Met open armen
gepubliceerd over de positieve kanten van
immigratie. In een tv-uitzending wordt hij uitgedaagd om dan eens een tijdje een Roma-familie in de achtertuin te laten bivakkeren. U
raadt al waar het heen gaat in deze poging tot
lachen om alles wat niet wit en Frans en door
Charles de Gaulle persoonlijk geïnsemineerd is.

EVERYBODY WANTS SOME!!

Kernell, zelf half-Sami, zien we hoe Elle-Marja tot deze rigoureuze beslissing
komt. Eerst verkondigt ze dat ze alleen nog
maar Zweeds zal praten; een zet die haar
zusje beschouwt als een dwaze en verraderlijke daad. Haar taalprestaties leveren Elle-Marja evenwel een uitnodiging op voor
een kopje thee van haar blonde Zweedse docent. Waarop ze glundert als ze hoort dat ze
een delegatie uit Uppsala mag onthalen.
Hoort ze er straks echt bij?
Tijdens deze scène verraadt de camera
echter in een close-up haar vieze nagels. Het
vuil op haar lichaam herinnert aan haar afkomst, die ze tijdens een wasbeurt in een
meer letterlijk wegspoelt. Dat ze haar kleurrijke Sami-gewaad daarop verruilt voor een
westers tenue is onoverkomelijk, maar voorkomt niet dat Elle-Marja later in het verhaal
opnieuw de kermisattractie wordt die ze niet
wil zijn. Zelfs als de geassimileerde Christina
wordt ze op een Zweeds verjaardagsfeest gevraagd naar haar roots en vervolgens verzocht de yoik te zingen, een traditioneel lied
van de Sami. Van je afkomst kom je niet zo
makkelijk af.

ASCENT

Ridley Scott | Ridley Scotts debuut The Duellists werd in 1977 door critici goed ontvangen
maar commercieel was het geen succes. Het
was Alien dat twee jaar later voor de grote doorbraak zorgde. Maar ondanks alle succesvolle
sequels, heeft Ridley Scott nooit meer de regie
gedaan. Tot nu. De film is op dit moment nog
niet voor de pers te zien maar de poster is
alvast behoorlijk goed: een buitenaardse varia-
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The Teacher

Charme
en machts
vertoon
Corruptie heeft een verontrustend alledaags gezicht in deze donkere komedie,
waarvan het aan de realiteit ontleende
gegeven van een haar macht misbruikende docente niet scherp genoeg is uitgewerkt.
Machtsmisbruik is van alle tijden, al is de
vorm waar The Teacher zijn licht op laat
schijnen tegenwoordig haast niet meer voor
te stellen. Zucht het onderwijspersoneel van
vandaag eerder onder de druk van streberige
ouders, in het communistische Tsjechoslowakije kon het gebeuren dat zulke ouders
zich juist het vuur uit de stoffen liepen om
een veeleisende lerares tevreden te houden.
Een werkelijk bestaande docent stond model
voor het personage van Mária Drazdechová,
die de ouders van haar leerlingen met een
combinatie van charme en machtsvertoon
allerlei kleine en grotere gunsten weet te
ontfutselen. ‘Voor wat hoort wat’ is haar devies, en het gemak waarmee ze dingen gedaan krijgt onthult al dat zij niet de enige is
die zichzelf best iets meer gunt dan wat haar
volgens het communistische gelijkheidsbeginsel toekomt. Een gevoel van wederzijdse
erkentelijkheid is wat het systeem van
‘vriendendiensten’ draaiende houdt; uiteraard moeten beide partijen in deze uitruil
een voordeeltje zien.
Aardige ouders hoeven zich bij de toegewijde docent geen zorgen te maken over de
cijferlijst van hun kinderen; want die weten

THE SENSE OF AN ENDING

altijd precies wanneer ze getoetst gaan worden en welk deel van de stof ze dan moeten
kennen. Natuurlijk zijn er ook pupillen met
ouders die nergens goed voor zijn. Die kinderen kunnen na schooltijd bij Drazdechová
de keuken komen poetsen. Maar wie, al deze
welwillendheid ten spijt, de juf nog steeds
teleurstelt, die zal het weten ook.
Het handjeklap tussen lerares en ouders is
een fascinerend gegeven en hoofdrolspeelster Zuzana Mauréry zet haar gewiekste personage heerlijk vilein neer. Maar de echte
morele test speelt zich af in een klaslokaal
waar het schoolbestuur op een avond alle
ouders bij elkaar roept en hen de kans biedt
een officiële klacht in te dienen. Een schitterende gelegenheid om recht te zetten wat
scheef is, zou je denken, maar in plaats van
deze met beide handen aan te grijpen keert
de meerderheid van de ouders zich tegen het
stel dat aan de bel heeft getrokken. De psychologie van dat mechanisme heeft heel wat
potentieel voor wrang-komisch drama,
waarmee dit eigenlijk het hoogtepunt van de
film zou moeten zijn. Dat is het niet geworden. De oudervergadering verloopt langs
voorspelbare lijnen en mist de spanning die
nodig is voor de montage die regisseur Jan
Hrebejk heeft gekozen: de bijeenkomst is
over de volle lengte van de film uitgerekt,
steeds doorsneden met scènes die de ontwikkelingen uit het voorbije schooljaar laten
zien. Dat knipwerk maakt de vertelling wel
complex, maar niet op de manier waarop je
zou hopen. Een scherpere analyse van de
menselijke zwakte zou The Teacher zowel
pijnlijker als humoristischer maken: zonder
dat is de film een weliswaar bittere, maar
uiteindelijk vrij platte komedie.

THE TEACHER

SASJA KOETSIER
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want waar anders heen – stuit de bemanning
van het kolonisatieschip The Covenant op een
verborgen paradijs. Dat blijkt al snel net even
anders te liggen.
TE ZIEN VANAF 18 MEI 

The Wall

ALIEN: COVENANT

tie op geschilderde helse taferelen als De val
van de opstandige engelen van Frans Floris en
The Damned Cast into Hell van Luca Signorelli.
Op weg naar een uithoek van het universum –

Doug Liman | Nadat arbeiders aan een pijplijn in
Irak door een scherpschutter zijn vermoord,
worden twee Amerikanen eropaf gestuurd voor
een ‘contrascherpschuttermissie’. Ze worden
verwond door de Irakese scherpschutter ‘Juba’
en hun waterfles en radio raken beschadigd.
Met een wankele muur als enige bescherming
moeten ze een oplossing vinden om aan de verborgen vijand te ontsnappen.
TE ZIEN VANAF 18 MEI 

The Teacher

TSJECHIË/SLOWAKIJE, 2016 | REGIE JAN

HREBEJK | 102 MINUTEN | MET ZUZANA MAURÉRY,
CSONGOR KASSAI, PETER BEBJAK | DISTRIBUTIE
SEPTEMBER FILM | TE ZIEN VANAF 18 MEI 

The Sense of an Ending

Verstoord
verleden

Vrienden voor het leven. En toen kwam het
leven ertussen. The Sense of an Ending is
de filmversie van Julian Barnes’ bekroonde
boek over vriendschap en liefde en hoe
herinnering alles ingewikkeld maakt.
Soms heb je anderen nodig om je je eigen leven te kunnen herinneren. Dat is de twist die
de Indiase regisseur Ritesh Batra (1979)
meegeeft aan zijn charmante filmversie van
The Sense of an Ending, de met de Booker-
prijs bekroonde roman van Julian Barnes
over vriendschap en geheugen. Anders dan
het in twee delen vertelde boek, dat de lezer
voortdurend tot terugbladeren uitnodigde
om de herinneringen van de jonge en de oude
Tony Webster met elkaar te vergelijken, vertelt de film het verhaal in flashbackstructuur,
dromen en steeds dissociatiever episodes
waarin de oude Tony door het herinneringenlandschap van zijn jonge leven wandelt.
Het zijn gelukkige ingrepen, want zelfs als je
het boek kent, weet de film zo de nieuwsgierigheid in de personages nieuw leven in te
blazen. Het is als het ware een nieuwe tijdsverstoringslaag boven op het boek, waardoor

Pirates of the Caribbean:
Salazar’s Revenge

je als toeschouwer niet op zoek bent naar wat
je al weet, maar naar hoe het ook allemaal in
elkaar kan steken. Precies zoals Tony dus.
Voortdurend schakelen we heen en weer
tussen het leven van de jonge scholier Tony
in het Londen van de jaren zestig en de door
Jim Broadbent gespeelde gepensioneerde fotohandelaar die aan het begin van de film te
horen krijgt dat hij het dagboek van zijn
jeugdvriend Finn geërfd heeft, ook al moet
hij nogal wat moeite doen om het in handen
te krijgen. Tijdens een zoektocht naar zijn
jeugdvriendin Veronica (Charlotte Ramp
ling) probeert hij de gebroken kralenketting
van zijn herinneringen weer heel te maken.
Het verleden blijkt een mysterie. Het is
niet zozeer dat hij zijn vriendschap met Finn
en zijn gefrustreerde kalverliefde voor Veronica vergeten is. Hij heeft er gewoon heel
lang niet meer aan gedacht. Zijn ex-vrouw
Margaret, van wie hij heel gelukkig gescheiden is, merkt verbaasd op dat hij het in al die
jaren huwelijk nog nooit over die periode in
zijn leven heeft gehad. En de flarden die er
van zijn overgebleven heeft hij tot een voor
hem logisch geheel gesmeed.
Maar het leven is niet logisch. En zijn herinneringen blijken alleen waar in zijn leven.
Aan de hand van de herinneringen van anderen moet hij zijn kijk op zichzelf en zijn leven
herzien.
In The Sense of an Ending bestaat de tijd
niet uit een lijn, maar uit een heleboel cirkelbundels, diverse kringlopen van leven en
dood, symbolen die volop in de film aanwezig
zijn. De moeder van Veronica sterft, Tony’s
dochter krijgt een kind. Het ene verhaal vindt
een einde, het andere begint. Regisseur Batra
kan goed met die gelijktijdigheid van begin en
einde overweg, en met personages die hun
jeugd voorbij zijn. Dat bleek al uit zijn speelfilmdebuut The Lunchbox (2013), over de ontluikende liefde tussen een oudere man en een
getrouwde vrouw door middel van briefjes die
zij via zijn lunchtrommel aan elkaar sturen.
Het moet Batra beslist plezier hebben gedaan
dat ook Tony een man van de ouderwetse post
is. Het leven van Tony wordt gedicteerd door
te laat gelezen en te snel verstuurde brieven.
DANA LINSSEN

The Sense of an Ending

GROOT-BRITTANIË, 2017 |

REGIE RITESH BATRA | 108 MINUTEN | MET JIM BROAD
BENT, CHARLOTTE RAMPLING, HARRIET WALTER |
DISTRIBUTIE LUMIÈRE | TE ZIEN VANAF 25 MEI 

PIRATES OF THE CARIBBEAN: SALAZAR’S REVENGE

Joachim Rønning, Espen Sandberg | Kapitein
Jack Sparrow wordt achtervolgd door een oude
vijand, Armando Salazar, die samen met de
geesten van zijn vroegere bemanning ontsnapt
is uit de Duivelsdriehoek en vastbesloten is alle
piraten over de kling te jagen. Om Salazar te
verslaan moet Jack de Trident of Poseidon te
pakken zien te krijgen, een artefact dat z’n
bezitter totale macht over de zeeën geeft.
TE ZIEN VANAF 25 MEI 

RONALD ROVERS
@RONALDROVERS

111231
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Agenda

Programmagegevens voor de Filmkrant van juni moeten vóór
vrijdag 19 mei (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 1 juni.

Alkmaar

Amersfoort

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

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

After the Storm vr 5 en di 9 mei,
19.30 | za 6 mei, 13.00 | wo 10 mei,
11.00 | Bram Fischer vr 12 en di 16
mei, 19.30 | za 13 mei, 13.00 | wo
17 mei, 11.00 | Denial vr 26 en di 30
mei, 19.30 | za 27 mei, 13.00 | wo 31
mei, 11.00 | Lion di 2 mei, 19.30 | wo
3 mei, 11.00 | Miss Sloane vr 19 en di
23 mei, 19.30 | za 20 mei, 13.00 | wo
24 mei, 11.00

Premières en nieuwe films À bras
ouverts vanaf do 18 mei | Auf einmal
vanaf do 18 mei | Austerlitz vanaf do
4 mei | El ciudadano ilustre vanaf do
4 mei | Django vanaf do 4 mei | Dubbelspel vanaf do 25 mei | Hier ben ik
vanaf do 11 mei | I am not your Negro
vanaf do 11 mei | In the Crosswind
vanaf do 4 mei | King of the Belgians
vanaf do 25 mei | Little Men vanaf do
18 mei | The Sense of an Ending vanaf do 25 mei | Song to Song vanaf
do 4 mei | Nog te zien 20th Century
Women | Aloys | Bram Fischer | Lady
Macbeth | The Lost City of Z | Oscuro Animal | The Other Side of Hope
| A United Kingdom | Eenmalige docu’s Anne & Jean-Paul, onze wereld zo 14 mei | Gay & Lesbian Film
Night Jonathan ma 8 mei, 21.15 | ma
29 mei (tijd nog niet bekend) | CineSingle The sense of an Ending zo 21
mei, 12.00 | Movies that Matter Raving Iran ma 22 mei, 19.00 | Exhibition on Screen Van Gogh: A New
Way of Seeing za 6 mei, 12.00 | di
16 mei, 19.00 (met inleiding) | Dante Filmavond Habemus Papam do 11
mei, 19.00

Almere Haven

Amsterdam

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

4 Cinema De Balie
Kleine-Gartmanplantsoen 10 |

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

Hidden Figures wo 3 mei | De kinderen van juf Kiet wo 17 mei | La La
Land vr 19 mei | Nocturnal Animals
vr 12 mei | Personal Shopper vr 5 mei

Almere
4 Het nieuwe filmhuis/De nieuwe
bibliotheek

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

La fille inconnue vr 19 mei, 11.00 en
20.00 | Fuocoammare vr 26 mei,
11.00 en 20.00 | I, Daniel Blake vr 12
mei, 11.00 en 20.00 | Cinema Colleges Filmanalyse Cameravoering wo
17 mei, 20.00 | Montage wo 24 mei,
20.00 | Geluid wo 31 mei, 20.00 | Acteren wo 7 jun, 20.00

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

Alberta vr 12, zo 14 en wo 17 mei,
20.30 | di 16 mei, 13.30 | La ciel flamand vr 5, zo 7, di 9 en wo 10 mei,
20.30 | Fences do 4, za 6 en ma 8
mei, 20.30 | di 9 mei, 13.30 | Hidden
Figures do 18, za 20 en ma 29 mei,
20.30 | di 23 mei, 13.30 | vr 26 mei,
16.00 | zo 28 mei, 14.30 | Home ma
22, vr 26, zo 28 en di 30 mei, 20.30 |
If the Sun Explodes di 2 mei, 20.30 |
Jackie di 2 mei, 13.30 | Life, Animated do 25, za 27 en wo 31 mei, 20.30
| di 30 mei, 13.30 | Loving do 11, za 13,
ma 15 en di 16 mei, 20.30 | zo 14 mei,
14.30 | Réparer les vivants vr 19, zo
21, di 23 en wo 24 mei, 20.30

Informatie: 020-553 5151 | Reservering: 020-553 5100 | debalie.nl

Verwacht I Am Not Your Negro vanaf do 11 mei | Sami Blood vanaf do
11 mei |
Special Austerlitz do 4 mei, 18.00
(met inleiding en aansluitend is het
mogelijk om in de filmzaal live de Nationale Herdenking te volgen) | International Short Film Festival Oberhausen Internationale competitie za
6 mei, 20.00 | WJ Otten The Sacrifice di 9 mei, 19.30
4 Filmhuis Cavia

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

Klassieker L’été meurtrier do 11 en
vr 12 mei, 20.30 | Docu Hooligan
Sparrow do 25 en vr 26 mei, 20.30
| One Kingdom, One Love do 4 en vr
5 mei, 20.30 | Tower do 18 en vr 19
mei, 20.30
4 Cinecenter

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

Verwacht Django vanaf do 4 mei |
Little Men vanaf do 18 mei | Sami
Blood vanaf do 11 mei | Sense of an
Ending vanaf do 25 mei | CineMore Sami Blood vr 12 mei (met inleiding) | Cine Expat The Other Side Of
Hope zo 14 mei
4 Eye Filmmuseum
IJpromenade 1 | 020-589 1400 | eyefilm.nl | Raadpleeg de website voor
het complete programma
Premières Ascent vanaf do 18 mei
| Austerlitz (vertoning i.k.v. de 4
mei-herdenking) | El ciudadano ilustre (The Distinguished Citizen) vanaf do 4 mei | I Am not Your Negro
vanaf do 11 mei | King of The Belgians vanaf do 25 mei | The Teacher vanaf do 18 mei | Verwacht In
the Crosswind (Risttuules) | Filmprogramma Béla Tarr The Man from
London do 4 mei, 20.30 | Filmprogramma rond Martin Scorsese Tentoonstelling After Hours do
25 mei, 17.00 | The Age of Innocence za 27 mei, 18.45 | The Color of Money wo 31 mei, 16.30 | The Departed
vr 26 mei, 20.45 | I Know Where I’m
Going! vr 26 mei, 18.30 | The King of
Comedy di 30 mei, 16.30 | The Last

Temptation of Christ do 25 mei,
19.30 | Memories of Underdevelopment (Memorias del subdesarollo)
zo 28 mei, 19.00 | Shine a Light wo
31 mei, 19.00 | Who’s That Knocking
at My Door ma 29 mei, 19.15 | Klassieker met Q&A Professione: reporter vr 19 mei | The Reel Thing Driedaagse conferentie over de allernieuwste ontwikkelingen op het gebied van conservering en restauratie za 27 t/m di 30 mei (Registratie voor deelname via http://www.
the-reel-thing.co/) | Collectiedag
Vertoning van recente restauraties
uit de Eye-collectie za 27 mei | This
is Film:filmcollegereeks Exposing
the Film Apparatus: The Magic Lantern ma 8 mei, 16.00-18.10 (met live
muziek) | Film Restoration Laboratories: L’Immagine Ritrovata ma
15 mei, 15.30-18.40 | Cinema Concert Un chapeau de paille d’Italie zo
14 mei, 16.00 | The Man Beneath zo
21 mei, 16.00 | Cinema Egzotik Once
Upon a Time in America za 13 mei,
14.00 | Eyeshadow The Virgin Suicides za 20 mei, 21.30 (met na afloop
optreden van Amber Arcades) | EYE
on Art in mei met Béla Tarr & Jacques
Rancière, Researchlab, Frans Zwartjes: Home Sweet Home, Theresienstadt: film of waarheid
4 Het Ketelhuis

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

Premières Auf einmal vanaf do 18
mei | Broers vanaf do 1 jun | La Chana vanaf do 1 jun | Hier ben ik vanaf
do 11 mei | King of The Belgians vanaf do 25 mei | The Sense of an Ending vanaf do 25 mei | Souvenir vanaf do 1 jun | The Teacher vanaf do 18
mei | Nog te zien 0,03 seconde | The
Boss Baby | Chez nous | March of
the Penguins 2 | Quality Time | Raw
| L’Échappée Belle: Cinémathèque
Française L’armée des ombres di 2
en di 16 mei, 19.00 | di 9 mei, 15.00 |
Le silence de la mer di 19 mei 19.00
| di 26 mei, 15.00 | Documentaires
Ketting van Threes wo 10 mei, 19.00
| Waiting for Giraffes di 9 mei, 19.30
| What The Health wo 3 mei, 19.00
(met nagesprek met regisseur) | Het
Schimmenrijk Filmjournalist Hans

Oud bloed
Bram Stokers Dracula is vaak verfilmd, maar de oerversie Nosferatu, eine Symphonie des Grauens

van F.W. Murnau uit 1922 is misschien wel de meest imponerende.
In expressionistisch zwartwit gaat
de graaf en vampier Dracula, die
hier Orlok heet, op zoek naar mensenbloed. Wanneer een makelaar
de graaf in zijn kasteel in de Karpaten bezoekt, kan deze de verleiding
uiteraard niet weerstaan. Dat deze
naïeveling – dat een koetsier hem
niet naar de graaf wilde brengen,
had hem al aan het denken moeten
zetten – een foto van zijn vrouw
aan de graaf laat zien, is helemaal
onverstandig. Gelukkig kan de
graaf niet tegen zonlicht.
Wie wil ervaren hoe men bijna
een eeuw geleden griezelde bij
Nosferatu moet 6 mei naar het
Paard van Troje in Den Haag gaan.
Dat vertoont de film met live-muziek van het Residentie Orkest. Dat
wordt dus dubbel griezelen: naast
de beelden angstaanjagende mu-

Beerekamp eert recent overleden
filmpersoonlijkheden met fragmenten en mooie woorden. Deze maand
is het een editie i.s.m. Imagine Filmfestival zo 14 mei, 17.00 | Amongst
Friends Elke derde maandag van de
maand Sneak Preview met Personal
Touch ma 15 mei, 21.15 (Deze maand
de 100e editie) | Gay Film Night
Jonathan di 16 mei, 21.15 | Deutsches Kino Ich und Kaminski di 23
mei, 19.30 | De Nederlandse Filmnacht Broers vr 26 mei 21.00
4 Kriterion

Roetersstraat 170 | 020‑623 1709 |
kriterion.nl | Raadpleeg de website
voor het complate programma
Verwacht Auf einmal vanaf do 18
mei | I Am Not Your Negro vanaf do
11 mei | Little Men vanaf do 25 mei |
Song to Song vanaf do 4 mei
4 Lab111

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

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 heb
ben — en elkaar
nooit helemaal
kunnen begrijpen.
111123

Janna Reinsma in de
Filmkrant

NOSFERATU

ziek. Overigens is het een klein
wonder dat Nosferatu nog te zien
is, want alle filmkopieën moesten
na een rechterlijke uitspraak in
1922 worden vernietigd. Bram Stokers weduwe had een rechtszaak
aangespannen wegens schending
van het auteursrecht, omdat de
filmmakers de verfilming zonder
haar toestemming hadden gemaakt. Dat de makers op de verschillen wezen tussen boek en film

– onder andere hebben de personages andere namen – kon de
rechter niet overtuigen. Hij verordonneerde vernietiging van alle
kopieën van de film. Gelukkig voor
latere filmliefhebbers bleef één kopie in de Verenigde Staten bewaard. De Amerikaanse man of
vrouw die Nosferatu heeft gered,
verdient een standbeeld.
RESIDENTIEORKEST.NL
PAARD.NL

Docu Dinsdag Genderbende di 23
mei, 19.30 (met Q&A met regisseur) | The Grown Ups di 2 mei, 19.15
| LAB Classics The New World do 18
mei, 21.15 | The Thin Red Line do 4
mei, 21.15 | The Tree Of Life do 11 mei,
21.15 | Twin Peaks Marathon Return
To The Lodge za 6 en zo 7 mei, 12.00 |
StrangeLAB A Cult Movie Surprise zo
14 mei, 21.15 | Expat Cinema Auf einmal do 25 mei, 19.15
4 The Movies

Haarlemmerdijk 161 | 020-638
6016 | themovies.nl | Raadpleeg de
website voor het complete programma

Verwacht The Circle vanaf do 11
mei | Django vanaf do 4 mei | Song
to Song vanaf do 4 mei | Klassieker Manhattan in de speelweek van
25 mei
4 Rialto

Ceintuurbaan 338 | 020‑676 8700 |
rialtofilm.nl

Premières El ciudadano ilustre vanaf do 4 mei | Dubbelspel vanaf do 25
mei | King of the Belgians vanaf do
25 mei | Sami Blood vanaf do 11 mei |
The Sense of an Ending vanaf do 25
mei | Roffa Mon Amour Sutan wo 10
mei | DeBalie@Rialto I Am Not Your
Negro wo 10 mei (met vooraf gesprek) | Rialto Filmclub King of the
Belgians vr 19 mei (met inleiding)
| Eastern Neighbours Film Festival on Tour No Smoking in Sarajevo
zo 21 mei | Cracking the Frame David Lynch - the Art Life wo 24 mei |
Nederlandse Filmnacht Broers vr 26
mei | Docupodium De keuze van mijn
vader za 27 mei, 16.00 (regisseur
wordt na afloop geïnterviewd) | Vereniging Antilliaans Netwerk Dubbelspel + voorfilm: Rina Penso - Mi
ta hast mi kos zo 28 mei (en na afloop Antilliaans eten) | Rialto Klassiek His Girl Friday di 2, zo 7, di 9 en
zo 14 mei | On the Waterfront di 16, di
23, zo 28 en di 30 mei
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 overige programma
Special Kill Bill 1 vr 5 en vr 19 mei,
23.00 | Kill Bill 2 vr 12 en vr 26 mei,
23.00 | Klassieker Metropolis elke
zo in mei
4 Zuid-Afrikahuis

Keizersgracht 141-C | 020-624
9318 | Reserveren: evenementen@
zuidafrikahuis.nl | zuidafrikahuis.
nl
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Rialto in mei

ADVERTORIAL

Roffa Mon Amour Monthly Cracking The Frame
Suntan | 10 mei 21.00| Roffa Mon

Amour biedt een platform aan opkomend filmtalent. Elke tweede
woensdag van de maand wordt op
hetzelfde moment dezelfde film
vertoond in verschillende Nederlandse bioscopen. Na afloop is er
een Q&A met de regisseur. Deze
keer: Suntan, bitterzoete comingof-middle-age-film, even hilarisch als oncomfortabel – een ode
aan de jeugd: vergankelijk, mooi en
gevaarlijk als een zonnebrand, oftewel een suntan.
RIALTOFILM.NL

David Lynch – The Art Life | 24 mei

19.30 | Deze documentaire richt
zich vrijwel uitsluitend op David
Lynch als beeldend kunstenaar.
Het is een portret van de kunstenaar als jongeman, vertolkt door
hemzelf als ontspannen en openhartige grijsaard. Met de nadruk
op zijn schilderwerk en hoe hij een
warm nest inruilde voor de zoektocht naar zijn duistere kant. De
film loopt tot en met het maken
van zijn doorbraak Eraserhead
(1977), zijn eerste “bewegende
schilderij met geluid”.

al The Grown-Ups za 6 mei, 14.00 |
Cursus Boek & Film The Circle di 9
en ma 15 mei, 19.15 (met inleiding
vooraf) | Gelders Doek Elke maand
een verrassende melange aan (korte) Gelderse films, na afloop een gesprek met de makers di 23 mei,
21:00 | Movies that Matter on Tour
Raving Iran wo 24 mei, 19.00 (met
nagesprek) | Cracking The Frame
The Space In Between: Marina Abramović And Brazil wo 31 mei, 19.15

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

The Happiest Day in the Life of Ollie
Mäki ma 15 en di 16 mei | Home ma
29 en di 30 mei | Manchester by the
Sea ma 8 en di 9 mei | A United Kingdom ma 22 en di 23 mei

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

DAVID LYNCH – THE ART OF LIFE

Endgame do 18 mei, 19.30 (i.h.k.v.
tentoonstelling Goede Hoop in Rijksmuseum Amsterdam) | Die Wonderwerken di 23 mei, 19.30 (vooraf om
19.00 boekpresentatie)

Apeldoorn

20 mei | I Am Not Your Negro vanaf do 11 mei (do 11 mei o.v.b. met inleiding om 19.00) | In The Crosswind
(Risttuules) vanaf do 4 mei (ma 8
mei, 19:00 met inleiding ) | King of
the Belgians vanaf do 25 mei | Sami
Blood vanaf do 11 mei | The Sense of
An Ending vanaf do 25 mei | Speci-

4 Filmtheater/Podium Gigant
Nieuwstraat 377 | 055‑521 6346 |
gigant.nl | Raadpleeg de website
voor het volledige programma

Viva Espana!

20th Century Women vanaf do 4
mei | Alone in Berlin vanaf do 18 mei |
Bram Fischer vanaf do 25 mei | Chez
nous vanaf do 18 mei | Dancer vanaf
vr 19 mei | Demain tout commence
za 6 mei, 15.15 | zo 7 mei, 19.30 | za 27
en zo 28 mei, 15.45 | wo 31 mei, 15.30
| Het doet zo zeer ma 8, ma 22 en ma
29 mei, 15.45 | ma 8 mei, 20.00 | ma
15 mei, 20.15 | ma 22 en ma 29 mei,
20.15 | Hier ben ik vanaf do 11 mei | I
Am Not Your Negro zo 28 mei, 13.45
| ma 29 mei, 21.30 | di 30 mei, 19.30
| wo 31 mei, 15.45 | In the Crosswind
vanaf do 25 mei | In Utero ma 8 apr,
20.00 |
Lion do 4, do 5 en do 25 mei, 15.45
| zo 7 mei, 20.15 | za 13 en zo 14 mei,
15.30 | vr 19, za 20, ma 22 en ma 29
mei, 15.15 | zo 21 en zo 28 mei, 19.30
| The Lost City of Z vanaf do 18 mei |
Monk vanaf do 4 mei | The Other Side
of Hope vanaf do 11 mei | Raw do 11
t/m za 13 mei, 21.30 | zo 14 mei, 15.45
| Rester Vertical vanaf do 25 mei |
Song to Song vanaf do 25 mei | Their
Finest vanaf do 4 mei | Voir du Pays
vanaf do 4 mei | Waldstille zo 14 mei,
13.30 | ma 15 mei, 21.30 | di 16 en wo
17 mei, 19.30 | Movies that Matter
Raving Iran di 16 mei, 20.00 | Exhibition on Screen Van Gogh zo 28 mei,
15.15 | di 30 mei, 15.45

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

Premières El ciudadano ilustre vanaf do 4 mei | Hier ben ik za 13 en za

Het Amsterdam Spanish Film Festival begon drie jaar geleden als

een voorzichtige poging om de diversiteit van de Spaanse cinema te
laten zien. Het festival sloeg aan en
is van 30 mei t/m 4 juni toe aan de
derde editie. Door de populariteit
is het aantal locaties uitgebreid
naar vier: Tuschinski, EYE, het
Ketelhuis en het Bimhuis. Te zien
zijn een kleine twintig films, onderverdeeld in blokken. Het programma Core is het hart van het
festival. In de woorden van festivaldirecteur Virginia Pablos een
‘zorgvuldig samengestelde selectie
opwindende Spaanse films die de
dynamiek en creativiteit van de
hedendaagse Spaanse cinema reflecteert’. Deze selectie telt zeven
films, waaronder het regiedebuut
The Fury of a Patient Man van Raúl
Arévalo, die we als acteur kennen
van Alberto Rodriguez’ fraaie La
isla minima en Pedro Almodóvars
Los amantes pasajeros. In de thriller gaat een man op zoek naar de
criminelen die bij een overval op
zijn juwelierszaak zijn vrouw hebben vermoord. Over de kwetsbaarheid en intensiteit van de eerste
liefde gaat het speelfilmdebuut
Amar van Esteban Crespo. Ook acteur en toneelschrijver Miguel del
Arco maakt zijn regiedebuut met
Las furias, waarin een familiereünie verrassend genoeg niet tot gezelligheid leidt.
In Spanish Cinema Without
Fear vertoont het festival twee

20th Century Women vr 19 mei,
14.30 | zo 21 en di 23 mei, 20.00 | Alone in Berlin do 25 mei, 14.30 | vr
26 mei, 20.00 | zo 28 mei, 15.30 |
Aloys vr 12 mei, 20.00 | zo 14 mei,
15.30 | Bram Fisher do 4 en ma 8
mei, 20.00 | zo 7 mei, 11.00 | Chez
Nous za 13 mei, 16.30 | wo 17 mei,
20.00 | Denial vr 5 mei, 14.30 | za 6
mei, 20.30 | di 9 mei, 20.00 | Free
Fire za 20 mei, 20.30 | ma 22 mei,
20.00 | Get Out za 27 mei, 20.30 | di
30 mei, 20.00 | Glory zo 7 mei, 15.30
| wo 10 mei, 20.00 | Going in Style vr
26 mei, 14.30 | zo 28 mei, 11.00 | ma
29 en wo 31 mei, 20.00 | Lady Mac-

films die lak hebben aan conventies
en ongemakkelijke grenzen opzoeken. In Pieles van de ook al debuterende Eduardo Casanova draait het
om bizarre fysieke afwijkingen: een
hoer zonder ogen, een vrouw met
een anus als mond. Een freakshow
ligt op de loer, maar de regisseur
noemt zijn film een pleidooi voor
de acceptatie van verschillen tussen mensen. Een criticus noemde
Pieles een kruising van het werk
van John Waters en Pedro Almodóvar. Het verbaast niet dat de
film vorige maand ook op het Imagine Film Festival te zien was. In La
próxima piel van Isaki Lacuesta en
Isa Campo keert een doodgewaande tiener na acht jaar terug bij zijn
familie. Is hij echt de verdwenen
zoon of een oplichter? Klinkt bekend? Kan kloppen, want de makers kennen vast en zeker de documentaire The Imposter van Barry
Layton of het legendarische verhaal van Martin Guerre uit de zes-

beth do 11 en ma 15 mei, 20.00 | za
13 mei, 20.30 | Lion di 2 mei, 20.00
| The Lost City of Z vr 5 en zo 7 mei,
20.00 | za 6 mei, 16.30 | zo 14 mei,
11.00 | March of the Penguins 2 zo
21 mei, 11.00 | Moonlight ma 1 mei,
20.00 | The Other Side of Hope do
18, vr 19 en wo 24 mei, 20.00 | Song
to Song do 25 en zo 28 mei, 20.00
| za 27 mei, 16.30 | Their Finest vr
12 mei, 14.30 | zo 14 en di 16 mei,
20.00 | Klassieker Playtime wo 3
mei, 20.00

voor het leven zo 14 mei, 14.00 | Passage ma 15 mei, 19.30 | Gay Matinée
and Night Jonathan vr 19 mei, 16.00
| di 23 mei, 19.20

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

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

Premières El ciudadano ilustre vanaf do 4 mei | Song to Song vanaf do
4 mei | Austerlitz vanaf do 4 mei |
Sami Blood vanaf do 11 mei | I’m Not
Your Negro vanaf do 11 mei | Hier ben
ik vanaf do 11 mei | Ascent vanaf do
18 mei | Auf einmal vanaf do 18 mei |
King of the Belgians vanaf do 25 mei
| The Sense of an Ending vanaf do
25 mei | Dubbelspel vanaf do 25 mei
| Nog te zien 20th Century Women
| Bram Fischer | Chez nous | Lady
Macbeth | March of the Penguin 2
| Oscuro Animal | The Other Side of
Hope | Quality Time | Filmcolleges
Kopstukken Andrea Arnold ma 29
mei | Ken Loach ma 22 mei | Steven
Spielberg ma 8 mei | Paul Verhoeven ma 15 mei | Ontbijtfilm El ciudadano iIustre zo 28 mei | Royal Opera & Ballet Madama Butterfly (opera
recorded) zo 14 mei, 10.30 | Cracking
the Frame Marina Abramovic and
Brazil ma 29 mei, 19.15 | Exhibition on Screen The Girl with the Pearl
Earring di 9 mei, 19.30 | Specials Juf

tiende eeuw. Met hun film wonnen
ze acht Gaudi Awards, de belangrijkste filmprijzen in Catalonië.
Verder te zien op het festival:
onder het kopje Cares vijf films die
het bewustzijn over mensenrechten en sociale onderwerpen willen
vergroten. Ook vertoont het festival La Chana (Lucija Stojevic), de
documentaire over flamencodanseres Antonia Santiago Amador
die op het IDFA de publieksprijs
won. In Treasures From the Past
kunnen we kijken naar het romantische drama Belle epoque (1992)
met de toen nog onbekende Penélope Cruz. De film won de Oscar
voor beste buitenlandse film,
waarbij regisseur Fernando Trueba
een geestig dankwoordje had: “Ik
zou in God willen geloven om hem
te bedanken, maar ik geloof alleen
in Billy Wilder, dus bedankt Mister
Wilder.”
AMSTERDAMSPANISH
FILMFESTIVAL.COM

De visuele effec
ten en wat dat be
treft het hele pro
duction design
van Nederlander
Jan Roelfs is fan
tastisch: je ver
dwijnt als kijker in
de neo-noir van
Blade Runner met
die gepatenteerde
Aziatisch-Ameri
kaanse megalopo
lis van de toe
komst, waar
luchtvervuiling de
bewoners voor al
tijd in duisternis
hult, en wordt
meegesleurd door
de actie van The
Matrix.
11111

Ronald Rovers over Ghost in
the Shell in de Filmkrant

20th Century Women vr 12 mei,
13.00 | za 13 mei, 15.45 | zo 14 mei,
15.45 | ma 15 mei, 20.00 | vr 19 mei,
13.15 en 18.45 | za 20 mei, 15.45 | di
23 mei, 20.00 | vr 26 mei, 15.45 | za
27 mei, 13.15 en 18.45 | ma 29 mei,
20.00 | wo 31 mei, 20.00 | Chez nous
do 25 mei, 20.00 | vr 26 mei, 18.45 |
za 27 mei, 13.00 en 21.30 | zo 28 mei,
15.45 | wo 31 mei, 14.30 | Dancer vr
5 mei, 13.15 en 21.15 | za 6 mei, 19.00
| zo 7 mei, 15.45 | wo 10 mei, 14.45 |
Demain tout commence za 6 mei,
21.15 | zo 14 mei, 13.00 | za 20 mei,
21.15 | vr 26 mei, 16.00 | Glory vr 26
mei, 13.30 en 21.30 | za 27 mei, 19.00
| zo 28 mei, 20.30 | Hidden Figures
do 4 mei, 20.30 | vr 5 mei, 18.45 | za
6 mei, 13.00 | zo 7 mei, 16.00 | vr 12
mei, 21.15 | za 13 mei, 13.00 | wo 17
mei, 20.00 | za 20 mei, 13.00 | ma 22
mei, 20.00 | wo 24 mei, 14.30 | Hier
ben ik vr 12 mei, 16.00 | za 13 mei,
19.00 | ma 15 mei, 20.30 | wo 17 mei,
20.30 | vr 19 mei, 16.00 | zo 21 mei,
20.30 | ma 22 mei, 20.30 | Home vr
5 mei, 19.00 | za 6 mei, 13.30 | wo
10 mei, 20.30 | do 11 mei, 20.00 |
vr 12 mei, 19.00 | zo 14 mei, 20.30 |
Lady Macbeth do 11 mei, 20.30 | vr
12 mei, 18.45 | zo 14 mei, 11.15 | zo 14
mei, 16.00 | di 16 mei, 20.00 | vr 19
mei, 19.00 | za 20 mei, 21.30 | zo 21
mei, 16.00 | di 23 mei, 14.15 | Lion za
6 mei, 16.00 | wo 10 mei, 20.00 | za
13 mei, 18.45 | wo 17 mei, 14.30 | zo
21 mei, 15.45 | zo 28 mei, 13.15 | Magallanes do 4 mei, 20.45 | za 6 mei,
21.30 | zo 7 mei, 20.00 | di 9 mei,
20.00 | Manchester by the Sea vr
5 mei, 12.45 | zo 7 mei, 13.00 | za
13 mei, 21.15 | zo 14 mei, 20.00 | do
18 mei, 20.00 | wo 24 mei, 20.00 |
Monk vr 5 mei, 16.00 | za 6 mei, 18.45
| ma 8 mei, 20.30 | vr 12 mei, 13.30
en 21.30 | za 13 mei, 21.30 | Noces vr
5 mei, 21.30 | zo 7 mei, 20.30 | The
Other Side of Hope do 18 mei, 20.30
| vr 19 mei, 21.15 | za 20 mei, 13.15 en
19.00 | wo 24 mei, 20.30 | za 27 mei,
21.15 | zo 28 mei, 16.00 | di 30 mei,
20.00 | wo 31 mei, 20.30 | A United
Kingdom vr 19 mei, 13.00 en 21.30
| za 20 mei, 18.45 | zo 21 mei, 13.15
| di 23 mei, 14.00 | vr 26 mei, 13.00
en 21.15 | za 27 mei, 15.45 | zo 28
mei, 20.00 | Voir du pays do 25 mei,
20.30 | vr 26 mei, 19.00 | ma 29 mei,
20.30 | Voorpremière voor Vrienden
The Sense of an Ending ma 8 mei,
13.00, 15.30, 19.00 en 21.15 | Exhibition On Screen Van Gogh za 13 mei,
16.00 | zo 14 mei, 11.00 | ma 15 mei,
14.00 | Filmdiner Souvenir zo 21 mei,
19.00 | Film met nagesprek Hier ben
ik ma 22 mei, 20.30 | Sneak Preview
Elke di, 20.30

Capelle a/d IJssel
4 Isalatheater
Stadsplein 5 | 010-458 6300 | isalatheater.nl | Aanvang: 20.00
Paterson di 9 mei | A United Kingdom di 16 mei

Delft
THE FURY OF A PATIENT MAN

4 Filmhuis Lumen
Doelenplein 5 | 015‑214 0226 | film-
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mei, 19.30 | Film & Muziek Django vr
19 mei, 19.30 met muzikale begeleiding door Het Rosenberg Trio | Film
& Spiritualiteit Down to Earth di 30
mei, 19.30

De Filmkrant verzorgt elke
maand introducties, lezingen en Q&A’s in de filmtheaters.
4 Amsterdam | Spanish
Filmfestival

 Nacido en Siria | 31 mei 19 uur |
Gesprek door Gerlinda Heywegen
4 Apeldoorn | Gigant
 I Am Not Your Negro | 30 mei
avond | Inleiding door Hugo Emmerzael
4 Haarlem | Filmschuur
 In the Crosswind | 6 mei 16.45
uur | Intro
 I Am Not Your Negro | 13 mei
16.30 uur | Intro en nagesprek
 King of the Belgians | 27 mei
16.45 uur | Intro door Gerlinda Heywegen
4 Nijmegen | 042
 In the Crosswind | 13 mei | Intro
4 Rijswijk | Filmhuis Rijswijk
 Verrassingsfilm | 27 mei 13.00
uur | Lezing door Jos van der Burg

Voor meer informatie en
boekingen FILMKRANT.NL/
FILMKRANTLIVE

huis-lumen.nl | Raadpleeg de website voor de exacte data en tijden

Première Django vanaf do 4 mei |
Weekfilms Chez nous week van do
11 t/m wo 17 mei | Dancer week van
do 4 t/m wo 10 mei | Quality Time
week van do 18 t/m wo 24 mei | Rester vertical week van do 4 t/m wo 10
mei | Sami Blood week van do 26 t/m
wo 31 mei | Waldstille week van do
18 t/m wo 24 mei | Zero Days week
van do 4 t/m wo 10 mei | Movies that
Matter Raving Iran do 11 mei | Film &
Live muziek Herwinnen door werken
vr 12 mei | Exhibition on Screen The
Artist’s Garden: American Impressionism zo 14 mei | Deutsches Kino
Ich und Kaminsky do 18 mei | What
next: Utopia? 24 City do 25 mei
(met lezing) | Nederlandse Filmnacht Broers vr 26 mei

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

Premières A bras ouverts vanaf do
18 mei | The Circle vanaf do 11 mei |
El ciudadano ilustre vanaf do 4 mei
| Django vanaf do 4 mei | Dubbelspel vanaf do 25 mei | Hier ben ik
vanaf do 11 mei | I Am Not Your Negro vanaf do 11 mei | Little Men vanaf do 18 mei | Sami Blood vanaf do 11
mei | The Sense of an Ending vanaf
do 25 mei | Song to Song vanaf do 4
mei | The Zookeepers Wife vanaf do
4 mei | Ontbijtfilm Elke zo, 11.00 ontbijt en 12.00 film. In mei The Lunchbox, Toast en Souvenir | Sneak Preview Verrassende voorpremière elke
di, 21.15 | Exhibition on Screen The
Artist’s Garden zo 21 en zo 28 mei,
12.30 | Van Gogh - A New Way of
Seeing zo 7 en zo 14 mei, 12.30 | City
Food & Film Festival wo 10 t/m zo 14
mei | Cinema Japan After The Storm
wo 17 mei, 19.30 | Harmonium wo
24 mei, 19.30 | Norwegian Wood wo
31 mei, 19.30 | Roze Films Over The
Rainbow wo 17 mei, 20.45 (met nagesprek) | De Bossche Filmers do 18

Den Haag
4 Filmhuis Den Haag
Spui 191 | 070‑365 6030/345 9900
| Programma is onder voorbehoud,
raadpleeg ook de website | filmhuisdenhaag.nl

Premières Ascent vanaf do 18 mei |
Auf einmal vanaf do 18 mei | El ciudadano ilustre vanaf do 4 mei | Hier
ben ik vanaf do 11 mei | I Am Not Your
Negro vanaf do 11 mei | In the Crosswind vanaf do 4 mei | King of the
Belgians vanaf do 25 mei | Un sac de
billes vanaf do 18 mei | Sami Blood
vanaf do 11 mei | Sense of an Ending vanaf do 25 mei | Franse Klassieker Le joli mai De hele maand mei
| Exhibition on Screen Van Gogh:
A New Way of Seeing zo 7 en wo 10
mei | Sneak Preview Verrassingsfilm ma 8 en ma 22 mei | Filmfocus
Raw zo 9 mei, 19.00 (met inleiding)
| Movies that Matter on Tour Raving
Iran zo 14 mei (met nagesprek) | Film
& Debat I Am Not Your Negro do 18
mei, 19.00 | Nederlandse Filmnacht
Broers vr 26 mei | Film & Q&A Passage zo 28 mei, 17.00 | Gay Film Night
Jonathan ma 29 mei, 19.30 | Cine
Hindi I Am Kalam wo 31 mei, 14.30
4 Nutshuis

Riviervismarkt 5 | 070-345 9090 |
nutshuis.nl

Chinatown wo 24 mei, 20.00 | Escenseur pour l’echafaud wo 17
mei,20.00 | The Killers wo 3
mei,20.00 | Les liaisons dangereuses wo 31 mei, 20.00 | Out of the
Past wo 10 mei,20.00

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

The Handmaiden do 11 mei, 20.00
| di 16 mei, 14.00 en 20.00 | Lady
Macbeth do 25 mei, 20.00 | di 30
mei, 14.00 en 20.00 | Their Finest
do 4 mei, 20.30 | di 9 mei, 14.00 en
20.00 | A United Kingdom do 18 mei,
20.00 | di 23 mei, 14.00 en 20.00

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

Bacalaureat vr 19 mei | Frantz zo 7 en
wo 10 mei | Parched vr 5 mei | Quand
on a 17 ans zo 14 en wo 17 mei | Tanna
zo 21 en wo 24 mei | Waterboys zo 28
en wo 31 mei

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

Bram Fischer do 25 mei, za 27 mei, di
30 mei, vr 2 jun en ma 5 jun, 20.30 |
di 30 mei, 14.00 | za 3 jun, 15.00 | di 6
jun, 10.00 | The Happiest Day in the
Life of Olli Mäki ma 1 mei, 20.30 | di 2
mei, 10.00 | Hell or High Water zo 21
en zo 28 mei, 20.30 | vr 26 mei, 16.00
| I, Daniel Blake wo 10 mei, 20.30 |
De kinderen van Juf Kiet wo 31 mei,
19.30 (besloten voorstelling) | Loving di 2 mei, 14.00 en 20.30 | vr 5

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

Drachten
4 Schouwburg De Lawei
Laweiplein 1 | lawei.nl/film | Reserveer via de website of bel 0512 335
050
20th Century Women do 25 t/m za
27 mei | Denial do 18 t/m za 20 mei
| Django vr 5, 16.00 en 20.30 | za 6
mei, 20.30 | Het doet zo zeer do 11
t/m za 13 mei, 20.30 | I am Not Your
Negro wo 17 en wo 24 mei, 20.30 |
The Other Side of Hope wo 10 mei,
20.30 | Lunchfilm Double Play do 4
mei, 10.30

Diepe kloven

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

20th Century Women do 25 t/m ma
29 mei | Alberta do 4 t/m ma 9 mei
| Bram Fischer do 11 t/m ma 16 mei |
Lady Macbeth do 18 t/m ma 22 mei
| Réparer les vivants ma 1 mei | De
wereld maakt muziek di 2 mei

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

Premières A bras ouverts vanaf do
18 mei | El ciudadano ilustre vanaf do
4 mei | Django vanaf do 4 mei | Dubbelspel vanaf do 25 mei | I Am Not
Your Negro vanaf do 11 mei | King of
the Belgians vanaf do 25 mei | Sami
Blood vanaf do 11 mei | The Sense
of an Ending vanaf do 25 mei | Nog
te zien 20th Century Women | The
Other Side of Hope | Weekfilms 0,03
Seconde week van do 4 mei | Chez
Nous week van do 11 mei | Hier ben
ik week van do 18 mei | Their Finest
week van do 4 mei | Specials Austerlitz vr 5 mei, 19.30 | Passage (met
Q&A met regisseurs) zo 7 mei, 16.15
| Rondeel Cinema REM: Rem Koolhaas di 16 mei, 20.30 | Expositie
Roofkunst Woman in Gold zo 21 mei,
16.15 | 40 jaar COC And Then Came
Lola vr 26 mei, 19.30 | Gay Film Night
Jonathan di 30 mei | The Way of Jim
Jarmusch Dead Man ma 8 en ma 15
mei | Horrornacht za 13 mei, 22.00 |
Sneak Preview di 9 mei, 20.30

LOOKING FOR ERIC

Wie had kunnen denken dat wetenschappers ooit de straat op
zouden moeten om het belang van
wetenschap te onderstrepen? Dat
ze zouden moeten uitleggen dat
feiten iets anders zijn dan meningen? De filmreeks Science & Fic
tion: Mind the gap komt mooi op
tijd in het Louis Hartlooper Complex in Utrecht. Op vier avonden
zijn films te zien over de kloof tussen van alles en nog wat in onze samenleving: politici en burgers, rijk
en arm, hoog en laag opgeleid, stad
en platteland, wit en zwart, allochtoon en migrant, enfin, het rijtje is eindeloos. Wordt de samenleving één groot ravijn of vallen de
kloven nog te overbruggen? De
vraag zal zeker aan bod komen in
de verschillende inleidingen door
wetenschappers. Na vertoning van
de films is er ruimte voor discussie.
De reeks begint 16 mei met het
Russische drama Elena (Andrei
Zvyagintsev), waarin de kloof tussen arm en rijk een familie ontwricht. Hoogleraar arbeidsecono-

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

À bras ouverts vanaf do 18 mei | Ascent vanaf do 18 mei | The Circle
vanaf do 11 mei | El ciudadano ilustre vanaf do 4 mei | Django vanaf do 4
mei | Dubbelspel (Double Play) vanaf
do 25 mei | I Am Not Your Negro vanaf do 11 mei | In The Crosswind vanaf
do 4 mei | Un sac de billes vanaf do
18 mei | The Sense Of An Ending vanaf do 25 mei | Song to Song vanaf do
4 mei | The Teacher vanaf do 18 mei
4 Filmhuis De Zwarte Doos

Dordrecht

Den Helder

Deventer

Eindhoven

en ma 8 mei, 20.30 | za 6 mei, 15.00 |
di 9 mei, 10.00 | Mein blind Date mit
dem Leben do 11, za 13, di 16, vr 19 en
ma 22 mei, 20.30 | vr 12 mei, 16.00 |
di 16 mei, 14.00 | za 20 mei, 15.00 | di
23 mei, 10.00 | Noces do 18, za 20 en
di 23 mei, 20.30 | di 23 mei ook 14.00
| Once Upon a Time in the West zo 21
mei, 15.30 | Verdwijnen do 4, za 6, di
9, vr 12 en zo 14 mei, 20.30 | di 9 mei,
14.00 | za 13 mei, 15.00 | di 16 mei,
10.00 | Voir du Pays vr 26 mei, ma
29 mei en zo 4 jun, 20.30 | za 27 mei
en vr 2 jun, 15.00 | di 30 mei, 10.00
| Filmdebat Anne & Jean Paul: Onze
wereld ma 15 mei, 19.30

mie Joop Schippers leidt het drama
in met een betoog over de kloof
tussen rijkdom en armoede.
Op 30 mei gaat het naar aanleiding van Looking for Eric (Ken Loach) over de groeiende kloof tussen hoger en lager opgeleiden.
Hoogleraar bestuurskunde Mark
Bovens leidt de film in. De polarisatie in het vluchtelingendebat
komt 13 juni aan de orde naar aanleiding van het vluchtelingendrama Welcome van Philippe Lioret.
Docent bestuurs- en organisatiewetenschap Karin Geuijen leidt de
film in. De reeks besluit 4 juli met
Pride (Matthew Warchus), het op
feiten gebaseerde feelgooddrama
over homofobe stakende mijnwerkers in 1984 in Wales, die zich na
een mentale worsteling verbroederen met homo’s die zich solidair
verklaren met hun strijd. Wat helpt
is dat ze in Margareth Thatcher een
gezamenlijke vijand hebben. Directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Kim Putters leidt
HARTLOOPER.NL
de film in.

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

Oldroyds
enscenering is
verfrissend sober.
Verrukkelijk sim
pel verbeeldt hij
verveling. Name
lijk door Katherine
zo inactief moge
lijk te laten zijn.
Die eenvoud sij
pelt door in de ci
nematografie en
de montage. De
vaststaande
shots zijn streng
en in plaats van
heen en weer te
snijden, toont
Oldroyd zijn per
sonages liever ge
lijktijdig in een
longshot.
11111

Laura van Zuylen over Lady
Macbeth in de Filmkrant

The Founder di 9 en wo 10 mei | Hidden Figures ma 29 t/m wo 31 mei |
Lion ma 15 t/m wo 17 mei | Moonlight
ma 1 t/m wo 3 mei | Perfetti Sconosciuti ma 22 t/m wo 24 mei | Shadow
World ma 8 mei | Buitenfilm Ex Machina wo 17 mei, 22.00

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

Cartas da Guerra di 2 mei, 19.00 |
The Handmaiden ma 8 mei, 20.15 |
Hidden Figures ma 29 mei, 20.15 |
wo 31 mei, 19.00 | Jackie di 23 en wo
24 mei, 19.00 | Lion ma 1 mei, 20.15
| wo 3 mei, 19.00 | On the Other Side
di 16 mei, 19.00 | Paterson ma 15
mei, 20.15 | wo 17 mei, 19.00 | Sieranevada ma 22 mei, 20.15 | The Student di 9 en wo 10 mei, 19.00 | Verdwijnen di 30 mei, 19.00

Enschede
4 Concordia Film Theater
Expositie

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

Premières Austerlitz do 4 en vr 5
mei | The Circle vanaf do 11 mei | El
ciudadano ilustre vanaf do 4 mei |
Django vanaf do 4 mei (zo 7 mei met
live muziek van The Rosenberg Trio)
| Dubbelspel (Double Play) vanaf do
25 mei | Hier ben ik vanaf vr 12 mei |
I Am Not Your Negro vanaf ma 8 mei
| King of the Belgians vanaf do 25
mei | Song to Song vanaf do 4 mei
| Lazy sunday Ontbijt & Film 7 mei
en zo 21 mei | Over lastige levensfases Dertigersdilemma: The Future
ma 8 mei (met inleiding) | Midlife: Irrational Man ma 22 mei (met inleiding) | Beste NL korte films vr 19 mei
| De Nederlandse Filmnacht Broers
vr 26 mei

Goes
4 ’t Beest
Beestenmarkt 3 | 0113‑228 142 |
tbeest.nl | Aanvang: 20.30

’t Beest gaat na een jaar verbouwen weer open! | Demain Tout Commence vr 12, ma 15, di 16 en wo 17
mei | Het doet zo zeer vr 19, ma 22 en
wo 24 mei | Lion ma 1 t/m wo 3 mei |
Manchester by the Sea vr 26, ma 29
en wo 31 mei | Moonlight za 6, ma 8,
di 9 en wo 10 mei | Paterson di 30 en
wo 31 mei | T2 Trainspotting di 23 en
wo 24 mei
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Filmnacht
Er is niets mis met gewoon naar
een film gaan, maar in dertien
filmtheaters kun je op 26 mei tijdens De Nederlandse Filmnacht de
voorpremière zien van de Nederlandse film Broers én genieten van
een randprogramma met muziek,
theater, borrels en andere pret. Het
woord Filmnacht moeten we overigens niet letterlijk nemen want
het programma begint ’s avonds.
Wel loopt het bijna overal door tot
in de kleine uurtjes. Broers is het
speelfilmdebuut van regisseur
Bram Schouw en scenarist Marcel
Roijaards. In de roadmovie reizen
de broers Lukas en Alexander naar
Frankrijk. De twee zijn tegenpolen,
maar onderweg groeien ze naar elkaar toe tot het moment waarop
hun verschillen zich pijnlijk manifesteren. Dat de verwachtingen
rond Broers hooggespannen zijn,
komt doordat Schouw en Roijaards

vijf jaar geleden met hun korte film
Sevilla een aangrijpend noodlotsdrama maakte. In de film, die het
Gouden Kalf voor beste korte film
won, reizen twee broers en een
vriendin naar Sevilla, maar een
gruwelijke gebeurtenis maakt een
tragisch einde aan de vrolijke trip.
Recensent Niels Bakker schreef in
de Filmkrant lovend over de film en

BROERS

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

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

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

El ciudadano ilustre vanaf do 4 mei
| The Circle vanaf do 11 mei | Dubbelspel (Double Play) vanaf do 25
mei | I Am Not Your Negro vanaf do 11
mei | King of the Belgians vanaf do
25 mei | Little Men vanaf do 18 mei
| Sami Blood vanaf do 11 mei | Sense
of an Ending vanaf do 25 mei | Song
to Song vanaf do 4 mei | Docs Ascent wo 24 mei | Hier ben ik wo 31
mei | Waiting for Giraffes wo 10 mei
| Ciné-Club Raw di 16 mei | Rosalie
Blum di 30 mei
4 RKZ Bios

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

Quality Time za 13 en ma 15 mei,
20.30 | Waldstille za 6 en ma 8 mei,
20.30 | Zero Days za 20 en ma 22
mei, 20.30 | Roug Conditions Adventure Film Festival za 27 mei | Adventure Double Bill Into the Empty
Quarter + Karun ma 29 mei, 20.30

4 Film Aan de Slinger
De Slinger 40 | 030-635 1024 |
filmaandeslinger.nl | Aanvang:
20.00

After the Storm di 23 mei | American Honey di 9 mei | Denial do 25 en
vr 26 mei | Het Verlangen do 11 en vr
12 mei | Hidden Figures do 18 en vr 19
mei | Life, Animated di 16 mei | Noces di 30 mei | Perfetti Sconosciuti
vr 5 mei | Verdwijnen di 2 mei

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

Kampen
4 Filmhuis
Burgwal 84 | Reserveren via website
| filmhuiskampen.nl | Aanvang:
20.30
Bram Fischer vr 5 en za 6 mei | Mein
Blind Date mit dem Leben vr 26 en
za 27 mei | Noces vr 12 en za 13 mei

Hoogeveen

Haarlem

Groningen

FILMNACHT.NL

Houten

ney vr 19 en za 20 mei, 20.15 | A Quiet Passion za 6 en vr 12 mei, 20.15 |
zo 7 mei, 15.00 | The Salesman wo 10
en do 11 mei, 20.15 | vr 12 mei, 16.00 |
Sieranevada vr 26 mei, 16.00 | za 27
mei, 20.15

Verwacht The Circle vanaf zo 7 mei
| Django vanaf ma 1 mei | I Am Not
Your Negro vanaf ma 8 mei | King of
the Belgians vanaf zo 21 mei | Sami
Blood vanaf ma 8 mei | The Sense
of an Ending vanaf zo 21 mei | Song
to Song vanaf wo 26 apr | Souvenir
vanaf zo 28 mei

Gouda
Chez Nous do 18 en zo 21 mei, 20.30
| vr 26 mei, 15.30 | za 27 mei, 18.30 |
di 30 mei, 14.00 | The Day Will Come
vr 5 mei, 15.30 | ma 8, wo 10 en di 16
mei, 20.30 | vr 12 mei, 21.45 | za 13
mei, 18.30 | If the Sun Explodes za
20 mei, 21.15 | di 23 en ma 29 mei,
20.30 | vr 26 mei, 21.45 | Lady Macbeth vr 5 mei, 15.30 | za 6 mei, 18.30
| zo 7 mei, 11.00 | di 9, zo 14 en ma
15 mei, 20.30 | di 14 mei, 14.00 | vr
12 mei, 19.00 | Life, Animated vr 19
mei, 19.00 | za 20 mei, 18.30 | di 23
mei, 14.00 | do 25 mei, 20.30 | zo 28
mei, 11.00 | Loving zo 7 en do 11 mei,
20.30 | vr 5 mei, 21.45 | za 13 mei,
21.15 | vr 19 mei, 15.30 | zo 21 mei,
11.00 | The Other Side of Hope ma
22, zo 28 en wo 31 mei, 20.30 | vr 26
mei, 21.45 | za 27 mei, 21.15 Their Finest do 4 en wo 17 mei, 20.30 | za 6
mei, 21.15 | di 9 mei, 14.00 | vr 12 mei,
15.30 | zo 14 mei, 11.00 | Voir du Pays
vr 19 mei, 21.45 | wo 24 en di 30 mei,
20.30 | vr 26 mei, 19.00

de regisseur: “In Sevilla vloeit de
onschuld van de jeugd samen met
de sterfelijkheid ervan. Dat voel je
al op een moment dat het nog lang
niet zover is.” En: “Omdat hij (regisseur Schouw) slim speelt met
onze verwachtingen, komt de
plotwending aan als een mokerslag.” Op naar Broers!

O.a. verwacht El ciudadano ilustre vanaf do 4 mei | Docu op Zondag
Hier ben ik zo 14 mei | Cracking the
Frame The Space In Between: Marina Abramovic And Brazil zo 21 mei

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

Harderwijk
4 Filmhuis Harderwijk/
Catharinakapel

Klooster 1 | 0341-419 500 | filmhuisharderwijk.nl

Het doet zo zeer do 18 mei, 20.15 | di
23 mei, 14.00 | Life, Animated ma 22
mei, 20.15 | Lion ma 1 mei, 20.15 | di 2
mei, 14.00 | Mein Blind Date mit dem
Leben zo 7 mei, 20.15 | di 9 mei 14.00
| Moonlight zo 14 mei, 20.15 |di 16
mei, 14.00 | Quality Time ma 15 mei,
20.15 | T2 Trainspotting za en ma 8
mei, 20.15 | Tonio ma 29 mei, 20.15
| Verdwijnen za 27 mei, 20.15 | di 30
mei, 14.00

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

| zo 28 mei, 14.00 | Réparer les vivants do 11 en vr 12 mei, 20.00 | Silence za 13 en ma 15 mei, 20.00 | zo
14 mei, 13.30 (met lezing) | Ultimo
Tango zo 21 mei, 14.00

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

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

20th Century Women vr 26 en wo 31
mei, 20.15 | After the Storm za 13, wo
17 en do 18 mei, 20.15 | American Ho-

Julieta di 23 en ma 29 mei | Perfetti
Sconosciuti di 9 en ma 15 mei

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

Premières Ascent zo 21 mei, 13.30 |
di 23 mei, 19.30 | El ciudadano ilustre vanaf vr 5 mei | Django vanaf do
4 mei | Dubbelspel vanaf do 25 mei |
I Am Not Your Negro vanaf do 11 mei |
King of the Belgians vanaf do 25 mei
| Sami Blood vanaf do 11 mei | The
Sense of an Ending vanaf do 25 mei
| Song to Song vanaf do 4 mei | Het
verlangen vanaf do 18 mei | Specials
Hier ben ik do 11 en wo 17 mei, 15.00
| zo 14 mei, 13.30 | di 16 mei, 19.30 |
De oorlog van mijn vader za 6 mei,
15.00 en 20.00 | zo 7 mei, 20.00

Raving Iran in Movies
that Matter On Tour
Techno-dj’s Arash en Anoosh willen dolgraag geld verdienen als
echte muzikanten, maar voor de
muziek die ze maken is er in hun
land Iran weinig plaats. Dus draaien ze op illegale feestjes en proberen ze hun album bij platenzaken
‘onder de toonbank’ te verkopen.
Na een arrestatie lijkt hun toekomstdroom te vervliegen, maar
dan biedt een uitnodiging om op te

Zomerstop

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

Austerlitz do 4 en vr 5 mei (met lezing), 20.00 | Cartas da guerra do 25
en vr 26 mei, 20.00 | Dead Man ma
22 mei, 20.00 | Demain tout commence do 18 t/m za 20 mei, 20.00 |
ma 22 mei, 14.00 | On the Other Side
ma 29 mei, 20.00 | Paterson za 6 en
ma 8 mei, 20.00 | zo 7 mei, 14.00 |
Personal Shopper za 27 mei, 20.00

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

RAVING IRAN

ADVERTORIAL

treden op een groot dancefestival
in Zwitserland nieuwe kansen. De
documentaire Raving Iran was op
het Movies That Matter Festival te
zien en toert in mei in Movies That
Matter On Tour door heel Nederland. De film is in vijftien steden te
zien, in combinatie met een inleiding of nagesprek.
MOVIESTHATMATTER.NL

Net als Le havre is
het een verhaal
over een vluchte
ling die in West-
Europa belandt,
een film die ook al
naadloos paste in
Kaurismäki’s ci
nema van ver
schoppelingen,
waarin mensen
aan de randen van
de samenleving of
zelfs buiten de sa
menleving leven,
zonder daar te
willen terugkeren.
11111

Ronald Rovers over The Other
Side of Hope in de Filmkrant

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

Verwacht Deadman do 11 mei (éénmalig) | Django vanaf do 4 mei | Free
Fire vanaf do 11 mei | Sami Blood
vanaf do 18 mei | The Sense of an Ending vanaf do 25 mei | Song to Song
vanaf do 4 mei | Docu’s op donderdag Ascent do 25 mei | Treffpunkt
Erasmus do 4 mei, 20.45

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

Jackie di 16 mei, 20.00 | Lion di 23
mei, 20.00 | Moonlight di 30 mei,
20.00

Leusden
4 De Filmtuin
De Smidse 1b | 033-495 3107 | detuininleusden.nl | Vertoning van
sept tot mei
Zomerstop

Lisse
4 Filmhuis Lisse – Floralis-Huis
van Cultuur

Floralisplein 69 | 0252‑213 458 |
filmhuis-lisse.nl | Aanvang: 20.30

La fille inconnue di 16 mei | Julieta di
9 mei | The Railway Man di 2 mei

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

Alone in Berlin vanaf do 4 mei | Ascent vanaf wo 24 mei | The Circle
vanaf do 11 mei | Il ciudadano ilustre vanaf do 4 mei | Django vanaf do
4 mei | Dubbelspel vanaf do 25 mei |
Hunt of the Wilderpeople za 6, 22.15
mei | I Am Not Your Negro vanaf do 11
mei | King of the Belgians vanaf do
25 mei | Little Men vanaf do 18 mei |
Noces vanaf ma 15 mei | Raw vanaf
do 4 mei | Sami Blood vanaf do 11 mei
| Sence of an Ending vanaf do 25 mei
| Song to Song vanaf do 4 mei | Tickling Giants ma 29 mei, 19.30 | Voir
du Pays vanaf do 4 mei | Waiting for
Giraffes ma 22 en di 23 mei, 19.00 |
Zero Days ma 8, 19.00 mei | Gay Film
Night Jonathan wo 10 mei, 19.00
| wo 24 mei, 21.15 | Crosscurrents
Festival za 13 mei | Muziek docu-
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Rotterdamse films
Rotterdam staat sinds kort toeristisch op de kaart, maar hoe staat de
Rotterdamse filmwereld ervoor?
Het Rotterdams Open Doek Film
Festival geeft 19, 20 en 21 mei in
LantarenVenster het antwoord.
Drie dagen lang zijn er korte films
te zien, die de festivalorganisatie
omschrijft als ‘niet eerder vertoonde parels uit de Rotterdamse
filmwereld’. Dat wordt dus parelduiken. Het hoogtepunt van Open
Doek is de seizoensfinale, waarin
na de eerder gehouden voorrondes
acht films met elkaar strijden om
vijftienhonderd euro. Het publiek
en een jury hebben beide vijftig
procent zeggenschap over de keuze van de winnaar. De meedingende films zijn: Vieze vingers (Apollonia Duijster), Buddy (Niels Bour-

gogne), Inconvenient Comfort
(Ádám Fillenz), Thuisfront (Ruben
Broekhuis), Ma’MaQueen (Esmée
van Loon), Pensionado (Shariff
Nasr), Brocante (Hero Hemmingsley) en My Pleasure (Marc Eikelenboom).
Naast de acht competitiefilms
zijn er ruim twintig Rotterdamse
premières te zien in de categorieën
Vervuld leven, Disconnected, De
lengte van liefde, In de greep van
angst, Relax, Nothing Is Under
Control, Van hier en om de hoek en
Porn x Nature. Verder zijn er twee
seminars, over de do’s en don’ts
van spelregie en over het filmen
van sociale problemen, en kun je
speeddaten met professionals uit
de filmwereld.
ROTTERDAMSOPENDOEK.NL

Raving Iran ma 8 mei, 19.30 | Special Filmgesprekken en meer The Circle do 11 en vr 12 mei, 19.30 | Gay Film
Jonathan zo 14 mei, 14.15 | za 20 mei,
17.00 | FilmOntbijt Elke zo, 9.30 ontbijt en 11.00 film | IndoFilmCafé zo 14
mei, 19.30 | Amongst Friends Sneak
Preview ma 15 mei, 21.15 | Filmcursus: Van woord naar beeld The Circle di 16 mei, 19.30 (met inleiding en
nabespreking) | Nederlandse Filmnacht Broers vr 26 mei

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

After the Storm vr 19 mei, 19.00 |
za 20 en vr 26 mei, 21.30 | wo 24,
zo 28 en wo 31 mei, 20.00 | American Honey di 2 en wo 3 mei, 20.00 |
The Day Will Come do 4 mei, 20.30
| za 6 en vr 12 mei, 19.00 | zo 7 en di
9 mei, 20.00 | za 13 mei, 21.30 | ma
15 mei, 14.00 | Glory do 25 en di 30
mei, 20.00 | za 27 mei, 21.30 | Harmonium vr 5 en za 6 mei, 21.30 | wo
10 mei, 20.00 | Hier ben ik do 18 en
di 23 mei, 20.00 | vr 19 mei, 21.30 |
zo 21 mei, 15.00 | Loving vr 12 mei,
21.30 | za 13 en za 20 mei, 19.00 |
zo 14 mei 15.00 | zo 21 mei, 20.00 |
ma 22 mei, 14.00 | Magallanes do 11
en zo 14 mei, 20.00 | L’Odyssée do
4 mei, 15.30 | vr 5 mei, 19.00 | ma 8
mei, 14.00 | A United Kingdom vr 26
en za 27 mei, 19.00 | zo 28 mei, 15.00
| ma 29 mei, 14.00 | Avond van de
Franse film Réparer les vivants wo
17 mei, 20.00 | Cracking the Frame
Space in Between - Marina Abramovic and Brazil zo 7 mei, 15.00 | Movies That Matter on Tour Raving Iran
di 16 mei, 20.00

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

L’avenir wo 17 mei, 20.00 | Francofonia do 4 mei, 20.00 | Het doet zo zeer
zo 7 mei, 14.00 | Noma - My Perfect

Storm do 11 mei, 20.00 | Seraphine
do 25 mei, 10.00

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

Nationale Vogelweek De terugkeer
van de ijsvogel + fragmenten van
andere recente en historische vogelfilms za 13 mei, 20.00 (met inleiding om 19.30) | Filmcyclus Amerika
Racing Extinction do 18 mei, 20.00
(met inleiding om 19.30)

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

The Day Will Come di 23 mei | Denail di 9 mei

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

Premières Ascent vanaf do 18 mei |
Auf einmal vanaf do 18 mei | The Circle vanaf do 11 mei | El Ciudadano
Ilustre vanaf do 4 mei | Django vanaf do 4 mei | Dubbelspel vanaf do 25
mei | Hier ben ik vanaf do 11 mei | I
Am Not Your Negro vanaf do 11 mei
| Little Men vanaf do 18 mei | Sami
Blood vanaf do 11 mei | The Sense of
an Ending vanaf do 25 mei | Song to
Song vanaf do 4 mei | Filmgesprek El
secreto de sus ojos di 2 mei, 20.00
| Special: 4/5 mei vertoning Alone
in Berlin wo 3 mei, 14.00 | LUXdocs
Hier ben ik za 6 mei, 14.15 (met nagesprek) | Passage + Zomerzee wo
10 mei, 19.30 | Movies that Matter

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

4 Filmclub/Rabotheater De Enck
De Loop 67 | 0499-572 691 | deenck.
nl
Tracks di 23 mei

Oldenzaal
4 Filmhuis/Stadstheater De Bond
Molenstraat 25 | 0541-511 094 |
filmhuisoldenzaal.nl
Samuel in the Clouds wo 10 mei |
Waterboys di 9 mei

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

mentaire Sabbatical: de ups-anddowns van the Liberators vr 19 mei ,
20.00 | Movies that Matter Raving
Iran ma 22 mei, 19.30 | With English
subtitles Django di 9, di 16, di 23 en
30 mei, 20.30

Rotterdam

Oirschot

Oss

VIEZE VINGERS

4 mei | Sierranevada vanaf do 1 jun |
Specials Un Bacio wo 17 mei, 19.45
(met nagesprek COC) | Filmcusus
Anders kijken di 2, di 9 en di 16 mei
van 19.45 to 22.15 | Seniorenvoorstelling Elke vr middag om 14.30

Burma Storybook wo 17 en do 18
mei | The Happiest Day in the Life
of Olli Mäki zo 14 t/m di 16 mei | On
the Other Side zo 28 t/m di 30 mei
| Réparer les vivants zo 21 t/m di 23
mei | Verdwijnen zo 7 t/m di 9 mei |
Exhibition on Screen Van Gogh: A
New Way of Seeing do 11 mei

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

Alone in Berlin do 4 mei | Donkeyote do 18 mei (voorpremière) | Hidden Figures do 11 mei | Lady Macbeth do 25 mei | Verwacht The Other
Side of Hope

Purmerend
4 Filmhuis Purmerend
Kerkstraat 11 | 0299-416 506 (reserveringen via internet) | filmhuispurmerend.nl | Aanvang: 20.30
Fences di 30 mei, 13.30 en 20.30 |
The Happiest Day in the Life of Olli
Mäki za 27 mei, 20.30 | Jackie di
2 mei, 13.30 en 20.30 | Manchester by the Sea vr 5 mei, 20.30 | di 9
mei, 13.30 en 20.30 | Moonlight di
16 mei, 13.30 en 20.30 | Paterson
vr 12 mei, 20.30 | Personal Shopper
vr 26 mei, 20.30 | Silence za 13 mei,
20.30 | Der Staat gegen Fritz Bauer
do 4 mei, 20.30 (gratis voorstelling)
| T2 Trainspotting za 20 mei, 20.30
| To My Beloved di 23 mei, 13.30 en
20.30 | To Stay Alive - A Method vr
19 mei, 20.30

Nog beklemmen
der dan in zijn vo
rige films ver
beeldt Guiraudie
hier hoe de seksu
ele uitspattingen
van een man voor
zijn ondergang
zorgen. Aan vijf
shots had de Fran
se filmmaker al
genoeg. De reste
rende honderd mi
nuten zijn alleen
maar winst voor
een nieuwsgierig
publiek dat mee
durft te gaan in
Léo’s escapisme.
11111

Hugo Emmerzael over Rester
vertical in de Filmkrant

O.a. verwacht Alien: Covenant vanaf do 18 mei | Aloys vanaf do 18 mei
| Auf einmal vanaf do 18 mei | Django vanaf do 4 mei | I Am Not Your Negro vanaf do 11 mei | King of het Belgians vanaf do 25 mei | Song to Song
vanaf do 4 mei | The Wall vanaf do 25
mei | Specials Hunt for the Wilderpeople do 4 t/m wo 10 mei | I Am Not
Your Negro wo 3 mei (met Q&A Raoul
Peck) | Sneak Preview Elke di, 21.30 |
Amongst Friends Elke derde ma van
de maand, 21.15 | IFFR KINO #7 David Lynch Double Bill wo 10 mei | Expat Arthouse Aloys ma 1 mei | CinemAsia za 6 en zo 7 mei | Cinebizari
#8 Network wo 17 mei
4 Lantaren Venster

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

Verwacht El Ciudadano Ilustre vanaf do 4 mei | Django vanaf do 4 mei
| Hier ben ik vanaf do 11 mei | I Am
Not Your Negro vanaf do 11 mei | Un
sac de billes vanaf do 18 mei | Sami
Blood vanaf do 11 mei | The Sense of
an Ending vanaf do 25 mei | The Teacher vanaf do 18 mei | Film & Ontbijt Little Men zo 7 mei, 11.30 (voorpremière) | Rotterdams Open Doek
Filmfestival vr 19 t/m zo 21 mei |

Roffa Mon Amour Monthly Suntan
wo 10 mei, 21.00 | Docs Gaten in de
muur wo 17 mei, 19.15 | The GrownUps di 16 mei, 19.30 | Passage zo 7
mei, 10.30 |

Schagen
4 Fth De Luxe/Scagon Theater
Torenstraat 1B (Cultuurhuis M18) |
0224-213 162 | filmtheaterdeluxe.nl
Down to Earth zo 7 mei, 15.00 |
Frantz vr 5 mei, 20.00 | Jackie vr 26
mei, 20.00 | Lion do 18 en vr 19 mei,
20.00 | Moonlight do 11 en vr 12 mei,
20.00 | Réparer les vivants do 25
mei, 20.00

Schiedam
4 Wenneker Cinema
Vijgensteeg 2 | 010-473 3000 | wennekercinema.nl
After the Storm do 25 en vr 26 mei,
20.30 | wo 31 mei, 15.00 | American Honey do 11 t/m za 13 mei, 20.30
| Het doet zo zeer do 4 t/m za 6 mei,
20.30 | wo 10 mei, 15.00 | Manchester by the Sea do 4, vr 5, vr 12 en za 13
mei, 21.00 | wo 17 mei, 15.00 | Mein
Blind Date mit dem Leben do 18 t/m
za 20 mei, 20.30 | wo 24 mei, 15.00 |
T2 Trainspotting do 18, za 20. do 25
en vr 26 mei, 21.00 | za 27 mei, 20.30
| zo 28 mei, 17.00 | Documentaire Pierre Janssen. In de greep van de
kunst zo 7 mei, 16.00 | Roze Film Beautiful Something di 9 mei, 20.30 |
Singapore Filmevent 7 Letters + Bel
me niet + zo 14 mei, 14.00 | Kort voor
Kort Arnhemse meisjes + Biesbosch
onder vuur + Silhouetten tegen het
licht zo 21 mei, 15.00 | Celluloid Classic Trainspotting zo 28 mei, 15.00

Innerlijke rust
Cinema is de waarheid in 24 beelden per seconde, merkte Jean-Luc
Godard ooit op. Misschien moeten
we die constatering updaten, want
moderne camera’s kunnen honderden beelden per seconde schieten. Geprojecteerd levert dat extreme slowmotionbeelden op.
Deze techniek heeft de in de Haagse Schilderswijk geboren Turks-
Nederlandse Veysi Yildirim geperfectioneerd. De aan de St. Joost
Academie in Breda afgestudeerde
filmmaker vertraagt in zijn werk de
tijd, zodat we beter kijken. In zijn
woorden: “Hoe ouder we worden,
hoe sneller de tijd voorbij lijkt te
vliegen. Het leven is vergankelijk.
We leven maar één keer en veel
mensen zien we maar één keer. Dit
inspireert me om beter naar mensen te kijken, om me heel erg in hen
te verdiepen.”
Vanaf 2010 leverde Veysi’s vertraagde kijken veertig slowmotion

filmportretten op. Deep Look is zijn
eerste lange (75 minuten) documentaire. Ook deze film bevat ultra
slowmotionportretten van mensen op diverse plekken op de wereld. Een van de geportretteerden
is Veysi’s 94 jarige Turks-Koerdische grootmoeder. Het doel van
Deep Look is het bevorderen van
‘innerlijke rust en vrede’, want
daarvan wordt de wereld beter,
stelt Veysi. “In die toestand kan
men betere keuzes maken en meer
compassie en energie opbrengen
voor de medemens en de natuur.”
Wie in die toestand wil geraken,
kan deze maand terecht bij vertoningen in Het Ketelhuis, ’t Hoogt,
Natlab, Kino in Rotterdam en het
Nutshuis in Den Haag.
KETELHUIS.NL
KINOROTTERDAM.NL
NUTSHUIS.NL
HOOGT.NL
NATLAB.NL

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

After the Storm vanaf do 11 mei |
Fences vanaf do 11 mei | Harmonium
vanaf 1 juniHet doet zo zeer vanaf do
25 mei | Hidden Figures vanaf do 25
mei | Mein Blind Date mit dem Leben
vanaf do 11 mei | Miss Sloane vanaf do 18 mei | Moonlight do 4 t/m wo
10 mei | Réparer les vivants vanaf do

DEEP LOOK
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Schijndel
4 Filmclub Schijndel/City Theater
Hoofdstraat 145 | 073-547 4837 |
schijndelfilm.nl | Aanvang: 20.30
Zomerstop
4 Het Gasthuis

Lidwinahof 70
Zomerstop

Sittard
4 Filmhuis De Domijnen
Ligne 3 | 088-599-5587 | dedomijnen.nl | Raadpleeg de website voor
het programma

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

Brimstone di 23 mei | Layla M. di
9 mei | Lion di 30 mei | Paterson di
16 mei

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

20th Century Women di 23 en wo
24 mei, 20.30 | The Circle do 18 mei,
20.00 | Denial ma 29 mei, 20.30 |
Django za 27 mei, 20.30 | Down to
Earth zo 28 mei, 14.00 | Hidden Figures di 9 en wo 10 mei, 20.30 |
Life, Animated di 30 mei, 20.30 |
Mein Blind Date mit dem Leben wo
17 mei, 20.30 | The Sense of an Ending di 2 mei, 10.30 | Souvenir zo 28
mei, 11.00 | Their Finest di 2 en wo 3
mei, 20.30 | A United Kingdom wo 31
mei, 20.30

Tilburg
4 Cinecitta
Willem II straat 29 | 085-902 2996
| cinecitta.nl | Raadpleeg de website
voor het volledige programma
Verwacht À bras ouverts vanaf do
18 mei | El ciudadano ilustre vanaf do 4 mei | Django vanaf do 4 mei
| Dubbelspel (Double play) vanaf
do 25 mei

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

Jackie wo 3 mei | Manchester by the
Sea wo 10 mei | Noces (The Wedding) do 18 mei

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

Verwacht Ascent vanaf do 18 mei |
Auf einmal vanaf do 18 mei | El ciudadano ilustre vanaf do 4 mei | I
Am Not Your Negro vanaf do 11 mei
| In the Crosswind vanaf do 4 mei |
King of the Belgians vanaf do 25 mei
| Sami Blood vanaf do 11 mei | The
Sense of an Ending vanaf do 25 mei
| The Teacher vanaf do 18 mei | Docu
Special The Grown-Ups zo 21 mei,
15.00 | di 23 mei, 19.15
4 Louis Hartlooper Complex

Tolsteegbrug 1 | 030‑232 0452 |
hartlooper.nl | Raadpleeg de website voor het wekelijkse programma
Verwacht The Circle vanaf do 11 mei
| Django vanaf do 4 mei | Hunt for
the Wilderpeople vanaf do 4 mei |
Song to Song vanaf do 4 mei | The

Zookeeper’s Wife vanaf do 4 mei |
Special Down to Earth za 6, za 13, za
20 en za 27 mei
4 Springhaver 1 en 2

Springweg 50 | 030‑231 3789 |
springhaver.nl | Raadpleeg de website voor het wekelijkse programma
Verwacht The Circle vanaf do 11 mei
| Django vanaf do 4 mei | Hunt for
the Wilderpeople vanaf do 4 mei |
Song to Song vanaf do 4 mei | The
Zookeeper’s Wife vanaf do 4 mei

Veendam
4 Filmhuis vanBeresteyn
Museumplein 5a | 0598-317 730 |
vanberesteyn.nl | Aanvang: 20.00
Americam Honey ma 22 mei | The
Day Will Come ma 15 mei | Demain
tout commence ma 1 mei | Hidden
Figures ma 8 mei | De tien van Renesse di 2 mei | Het verlangen ma
29 mei

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

Alberta za 27 mei, 20.00 | Hidden
Figures za 6 en wo 10 mei, 20.00 |
Mein Blind Date mit dem Leben zo 14
mei, 14.30 | za 20 mei, 20.00 | Miss
Sloane zo 7 mei, 14.30 | Noces (A
Wedding) zo 28 mei, 14.30 | A United Kingdom za 13 mei, 20.00 | zo 21
mei, 14.30

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

Weekfilms Bram Fisher do 25 t/m
wo 31 mei | Fai Bei Sogni do 11 t/m wo
17 mei | Fences do 11 t/m wo 24 mei |
The Handmaiden do 4 t/m wo 24 mei
| Het doet zo zeer do 4 t/m wo 10 mei
| Loving do 4 t/m 10 mei | Réparer les
vivants do 18 t/m wo 31 mei | Their
Finest do 11 t/m wo 24 mei | A United
Kingdom do 25 t/m wo 31 mei | Éénmalig Het zijn maar Duitsers do 4
mei | In het hoofd van mijn zusje ma

Vlaardingen
4 Filmtheater Het Zeepaard
Veerplein 134e (Vue Vlaardingen) |
hetzeepaard.nl | Raadpleeg de website voor het actuele programma

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

Chez nous do 25 en vr 26 mei, 20.00
| Down to Earth zo 21 mei, 20.00 |
Lady Macbeth do 18 en vr 19 mei,
20.00 | La La Land za 13 mei, 13.30
| Moonlight za 27 mei, 20.00 | Noces za 13 en zo 14 mei, 20.00 | Un sac
de billes do 4 mei, 20.30 | vr 5 mei,
20.00 | National Theatre Twelfth
Night zo 7 mei, 20.00 | Opéra de Paris Cosi fan tutte do 11 mei, 20.00

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

20th Century Women vr 19 en za 20
mei, 20.15 | American Honey ma 1
mei, 20.15 | The Circle ma 15, do 18,
vr 19 en za 20 mei, 19.45 | zo 21 mei,
16.00 | vr 26 en za 27 mei, 21.15 |
Dubbelspel vr 26 en za 27 mei, 18.45
| zo 28 mei, 16.00 | ma 29 mei, 19.45
| Hidden Figures vr 5 en za 6 mei,
20.15 | Lady Macbeth ma 22 mei,
20.15 | The Other Side of Hope ma 29
mei, 20.15 | Verdwijnen ma 15 mei,
20.15 | Voor elkaar gemaakt ma 1, vr
5 en za 6 mei, 19.45 | Waldstille ma 8
mei, 20.15 | Ontbijtfilm Little Men zo
14 mei, 10.00

Tientallen premières!
Na een geslaagde eerste festival
editie is het Rotterdams Open Doek
Filmfestival terug op 19, 20 en 21
mei! Drie dagen korte films met
niet eerder vertoonde parels uit de
Rotterdamse filmwereld, seminars
en speeddates met professionals
en dé live talkshow: Big Guests Deluxe. Rotterdams Open Doek is dé
plek voor de korte film en vertoont
elke maand shorts van talentvolle
filmmakers. Het festival start op
vrijdag met een zinderende sei-

Kijkje in de keuken

15 mei | Feestweekend Django (met
livemuziek 28 mei) | Trainspotting
+ T2 Trainspotting | Whiplash za 27
en zo 28 mei

ADVERTORIAL

zoensfinale ter afsluiting van het
seizoen. Op zaterdag en zondag
zijn er premièrefilms, seminars,
speeddates en Big Guests Deluxe.
En beide dagen in de foyer talkshows, netwerkborrels en eindeloos films kijken op de video-installaties. Speciaal voor het festival duikt OPEN Rotterdam in de
vlogcultuur en is er een internationale selectie van het 48 Hour Project.
ROTTERDAMSOPENDOEK.NL

Get Out is een
prestatie van je
welste, een film
die het verdient
om naast Barry
Jenkins Moonlight
te worden gezien
als een enorme
stap voorwaarts
voor de zwarte ci
nema. Get Out
voelt alsof de film
vijf minuten gele
den nog onmoge
lijk zou zijn ge
weest.
111123

Brandon Harris in de
Filmkrant

Wie wil weten wat er bij het presenteren van oude films allemaal
komt kijken, kan op 27 mei (gratis)
terecht op de Collectiedag in EYE.
Te zien zijn drie gerestaureerde
films, die door curatoren worden
ingeleid. Zij vertellen over filmmateriaal dat door veranderingen van
de technische omstandigheden of
de vertoningscontext nauwelijks
nog valt te presenteren. Opbergen
dan maar, dat materiaal? Zo denkt
men niet in EYE. Met behulp van
nieuwe technologieën en presentatiemogelijkheden wil men ook
dit ‘lastige’ materiaal laten zien.
De drie films die de vertoningsproblemen illustreren zijn Blood
Money (Fred Goodwins, 1921), De
Olympische spelen van Amsterdam
1928 (Wilhelm Prager, Julius Perel)
en Le poème électronique (1958).
Blood Money is een detectivefilm
over een ‘golddigger’ die een rijke
man trouwt maar die haar na ontrouw uit huis zet. De inhalige
feeks laat het er niet bij zitten. De
Brits-Nederlandse coproductie
werd als verloren beschouwd,
maar is recent op een paar scènes
na terug gevonden. Hoe de film te
vertonen? Als historisch document of als een zo compleet mogelijke speelfilm?
De Olympische spelen van Amsterdam van Amsterdam 1928 heeft

als probleem dat de drie uur (!) durende film voor een hedendaags
publiek te saai is. Om deze reden
vertoont EYE op de Collectiedag
een vijfenveertig minuten durende
versie met hoogtepunten. Moet je
dan spreken van filmvervalsing of
is het een legitieme ingreep? Het
probleem van Le poème électro
nique is dat het niet om een film
gaat, maar om een multimediale
voorstelling in het Philipspaviljoen
op de Wereldtentoonstelling in
1958 in Brussel. Het publiek werd
ondergedompeld in een spectaculaire multimedia-ervaring van
filmbeelden, projecties van kleurvlakken en bijzondere geluidsopnamen. Het door architect Le Corbusier en de componistent Xenakis
en Edgard Varès ontworpen project wordt op de Collectiedag in
een digitale reconstructie zo historisch verantwoord mogelijk tot
leven gewekt.

Wageningen

| Reserveren via belbios | de-fabriek.nl

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

After the Storm do 18, za 20, ma 22,
za 27 en di 30 mei, 20.30 | American Honey do 11, za 13, ma 15, wo 17,
vr 19 en di 23 mei, 20.00 | Dancer do
25, zo 28 en wo 31 mei, 20.30 | Het
doet zo zeer zo 7, di 9, vr 12, zo 14 en
di 16 mei, 20.30 | Life, Animated zo
21, wo 24, vr 26 en ma 29 mei, 20.30
| A Monster Calls za 6, ma 8 en wo 10
mei, 20.30

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

Demain tout commence do 18 mei,
20.00 | Moonlight do 4 mei, 20.30
| zo 7 mei, 20.00 | L’Odyssee do 11
mei, 20.00

Winterswijk
4 Filmhuis/Servicetheater
Skopein

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

After the Storm di 16 mei, 18.30 en
19.00 | Life, Animated di 23 mei,
18.30 en 21.00 | Loving di 9 mei,
18.30 en 21.00 | Magallanes di 30
mei, 18.30 en 21.00

EYEFILM.NL

DE OLYMPISCHE SPELEN VAN 1928

American Honey do 11 t/m ma 15,
wo 17 t/m zo 21 en di 23 mei | Burma
Storybook vr 19 t/m zo 21, di 23, vr 26
t/m zo 28 en di 30 mei | Fences do 4,
za 6, zo 7 en di 9 mei | The Handmaiden do 4, za 6, zo 7 en di 9 mei | Hidden Figures do 25 t/m ma 29 en wo
31 mei | Loving do 11 t/m ma 22 en wo
24 mei | Moonlight do 4 t/m zo 7, ma
8, wo 10 t/m zo 14 en di 16 mei | Sieranevada vr 5 t/m ma 8 en wo 10 mei
| T2 Trainspotting do 18, vr 19, ma
22, wo 24, do 25, za 27, zo 28, ma 29
en wo 31 mei | Verdwijnen vr 26 t/m
zo 28 mei | Zaatari Djin do 25, vr 26,
zo 28 en di 30 mei | KunstFilmFabriek Shirley: Visions of Reality vr 12
mei | BabelCinema Zomer in Slotermeer zo 21 mei

Zaltbommel
4 Filmtheater Cinemaarten
In Theater de Poorterij Nieuwstraat 2 | Reserveren via e-mail
cinemaarten@planet.nl | Aanvang:
20.15
After the Storm di 16 mei, 20.15 |
The Day Will Come di 23 mei, 20.15 |
Life, Animated di 2 mei, 20.15 | Noces di 9 mei, 20.15 | Voir du Pays di
30 mei, 20.15

Zeist

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

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

Zaandam

Zevenaar

4 Filmtheater De Fabriek
Jan Sijbrandsteeg 12 | 075‑631 1993

4 Filmhuis Zevenaar
Wittenburgstr 14 | 0316-331 527 |

Woerden
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Van de Velde
maakt een film die
ook vandaag de
dag relevant is. In
een wereld die al
leen uit zwart en
wit mag bestaan,
zoekt Bram
Fischer — zowel
het personage als
de film — onop
houdelijk naar de
eindeloze varia
ties die daar tus
sen zitten.
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NRC Handelsblad

Coen van Zwol

Algemeen Dagblad

Ab Zagt

De Telegraaf

Joost Broeren-Huitenga in de
Filmkrant

Marco Weijers

NRC Handelsblad

André Waardenburg

Premières À bras ouverts vanaf do
18 mei | Auf einmal vanaf vr 19 mei |
The Circle vanaf do 11 mei | El Ciudadano Ilustre vanaf vr 5 mei | Django
vanaf do 4 mei | Double Play (Dubbelspel) vanaf do 25 mei | Hier ben ik
vanaf vr 12 mei | Little Men vanaf do
18 mei | The Sense of an Ending vanaf do 25 mei | Song to Song vanaf do
4 mei | Zwolse premières Chez Nous
| I Am Not Your Negro | Oscuro Animal | Sami Blood | The Uncertainty Has Settled | Voir du Pays | Waiting For Giraffes | Geprolongeerd
20th Century Women | Alone in Berlin | The Lost City of Z | March of the
Penguins 2

Ronald Rovers

Cinema.nl/VPRO

Gerhard Busch

Het Parool

Jos van der Burg

de Volkskrant

4 Filmhuis Cameo
Theaterplein 10 | filmhuiscameo.nl
| Raadpleeg de website voor het
actuele programma

NRC Handelsblad

Zoetermeer

Burma Storybook do 11 mei, 15.00 |
zo 14 mei, 20.00 | Captain Fantastic
za 27 en wo 31 mei, 15.00 | China’s
Van Goghs di 16 mei, 20.00 | The
Handmaiden vr 5 mei, 20.30 | ma
8 mei, 20.00 | Het doet zo zeer do 4
mei, 15.00 | za 6 mei, 18.30 | di 9 mei,
20.00 | Hidden Figures do 25 mei,

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

de Volkskrant

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

Zwolle

Floortje Smit

Zutphen

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

15.00 en 20.00 | vr 26 mei, 17.00 | za
27 mei, 21.00 | ma 29 en wo 31 mei,
20.00 | If the Sun Explodes za 27
mei, 18.30 | di 30 mei, 20.00 | Jackie do 4 mei, 20.30 | vr 5 mei, 17.00
| za 6 mei, 21.00 | zo 7 en wo 10 mei,
20.00 | Loving do 18 mei, 15.00 en
20.00 | vr 19 mei, 17.00 | za 20 mei,
21.00 | wo 24 mei, 20.00 | Manchester by the Sea do 11, ma 15 en wo 17
mei, 20.00 | vr 12 mei, 17.00 | za 13
mei, 21.00 | Personal Shopper vr 19
mei, 20.30 | zo 21 mei, 20.00 | Sieranevada vr 26 mei, 20.30 | zo 28 mei,
20.00 | The Student za 20 mei, 18.30
| ma 22 mei, 20.00 | To My Beloved
(Para Minha Amada Morta) vr 12
mei, 20.30 | za 13 mei, 18.30 | Unter
Bauern di 2 en di 23 mei, 20.00 | Verdwijnen ma 1 en wo 3 mei, 20.00

De Filmkrant/Trouw

Zierikzee

Bor Beekman

The Day Will Come vr 19 en di 30 mei,
14.30 | zo 21, di 23 en vr 26 mei, 20.15
| Demain tout commence do 25 en
zo 28 mei, 20.15 | ma 29 mei, 14.30
| Er reed een trein naar Sobibor do 4
mei, 14.30 en 20.15 | Fences do 11, vr
19 en za 27 mei, 20.15 | ma 15, wo 17,
di 23 en zo 28 mei, 14.30 | The Handmaiden za 13 en ma 15 mei, 20.15 | di
16 mei, 10.30 | Het doet zo zeer ma
29 en wo 31 mei, 20.15 | di 30 mei,

Dana Linssen

10.30 | Jackie zo 7 mei, 20.15 | ma 8
en do 11 mei, 14.30 | La La Land wo
10 en di 16 mei, 14.30 | Loving za 6, vr
12, wo 17 en ma 22 mei, 20.15 | di 9,
zo 14 en wo 31 mei, 14.30 | di 23 mei,
10.30 | Paterson di 9 mei, 20.15 | vr
5 mei, 14.30 | Réparer les vivants vr
5, zo 14, di 16 en wo 24 mei, 20.15 | zo
7, vr 12, do 18 en ma 22 mei, 14.30 | di
9 mei, 10.30 | Trainspotting ma 8 en
wo 10 mei, 20.15 | T2 Trainspotting
do 18, za 20 en di 30 mei, 20.15

De Groene
Amsterdammer

Reserveringen 0316-344 250 (na
19.15) | filmhuiszevenaar.nl

PENTIMENTO

Gawie Keyser

die informatie.” Wat die informatie
precies behelst, mag de kijker zelf
uitzoeken want Zwartjes is geen
filmmaker die je bij het handje
neemt.
Zwartjes was in de jaren zeventig en tachtig niet alleen in het Nederlandse underground-circuit

Trouw

“Ik ben gewoon iemand die filmt.
Dat is verder niks bijzonders.” Aldus Frans Zwartjes in de documentaire Frans Zwartjes, filmmaker die
René Coelho in 1971 over hem
maakte. Het citaat is veelzeggend,
want Zwartjes, aan wie EYE ter gelegenheid van zijn negentigste verjaardag op 23 mei een programma
wijdt, heeft een hekel aan filmpoeha. Het mythologiseren van filmmakers en hun werk vindt hij kokette onzin. Frans Zwartjes, filmmaker toont de toen begin-veertiger Zwartjes als een nuchtere man
die weet wat hij wil. Met realisme
heeft hij niets (“De fotografische
informatie vind ik de minst interessante kant van film”), want het
gaat hem om iets anders. In zijn
woorden: “Voor mezelf ervaar ik
dat een filmbeeld een ander beeld
overdraagt, los van de informatie.
Daar loop ik nou warm voor, voor

opgevat als gekunsteld, want dat is
Zwartjes’ werk nu juist niet. Zijn
films zijn niet het werk van een
man die wekenlang puzzelt,
schuurt en schaaft, maar van een
ongebreidelde, soms duistere en
vaak surrealistische verbeeldingskracht. Dat werd niet altijd goed
begrepen. Zo vernietigden woedende feministen in 1979 kopieën
van Pentimento, een groteske surrealistische verbeelding van geweld tussen de seksen. Zwartjes’
nuchterheid klinkt soms bijna koket (“Bij film heb je het probleem:
wat komt er na wat, wat is wat en
hoelang duurt dat: meer is het
niet”), maar is het niet. Op 23 mei
kunnen we dat vaststellen bij de
vertoningen van Film II (zijn filmdebuut uit 1967 – met live begeleiding), Birds (1970), Toilet (1970),
Behind Your Walls (1970), Spare
Bedroom (1970) en How Did You
Know I Was in Trouble (1995). Ook
is Portret van Frans Zwartjes, een
nieuwe korte film van Stanley
EYEFILM.NL
Schtinter, te zien.

Belinda van de Graaf

Frans Zwartjes

bekend, maar ook in het buitenland. Susan Sontag noemde hem
‘de belangrijkste experimentele
filmmaker van zijn tijd’. Toegegeven: Sontag zat nooit om grote
woorden verlegen, maar haar opmerking maakt duidelijk dat
Zwartjes internationaal in beeld
was. In Nederland wordt hij sinds
mensenheugenis ‘de vader van de
experimentele film’ genoemd. Dat
klopt, als experimenteel niet wordt
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Jeugdfilm

Delft

Veendam

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

4 Filmhuis Lumen

4 Filmhuis vanBeresteyn

Hotel de grote L 9+ vanaf do 25 mei
| Nog te zien Mees Kees langs de
lijn 6+

De smurfen en het verloren dorp 4+
zo 21 mei, 14.00

Amersfoort

Babybios Met je baby naar de film
vr 26 mei
4 Nutshuis
Hook 9+ wo 3 mei,14.00 | za 6 mei,
13.00 | The Little Rascals (De boefjes) 6+ wo 31 mei, 14.00 | za 3 jun,
13.00 | Nijntje, de film 3+ wo 24 mei,
14.00 | za 27 mei, 13.00 | Uilenbal 6+
wo 17 mei, 14.00 | za 20 mei, 13.00 |
Winnie de Pooh 3+ wo 10 mei, 14.00 |
za 13 mei, 13.00

4 Filmtheater De Lieve Vrouw
Nog te zien Hotel de grote L 9+ |
Raafje met de rode sok: De grote
race 4+ | Toen mijn vader een struik
werd 7+

Amsterdam
4 Eye Filmmuseum
Verwacht en nog te zien Hotel de
grote L 9+ | Raafje met de rode sok:
De grote race 4+ | Toen mijn vader
een struik werd 7+ | Cinemini Minuscule zo 28 mei, 10.30 | Picknick met
taart zo 7, zo 14 en zo 21 mei, 10.30
4 Rialto
Casper & Emma de bergen in 4+
vanaf wo 31 mei | Nog te zien Toen
mijn vader een struik werd 7+

Arnhem
4 Focus Filmtheater

Den Haag
4 Filmhuis Den Haag

Deventer
4 Filmhuis De Keizer
Nog te zien Hotel de Grote L 9+ |
Raafje met de rode sok: De grote race 4+

Doetinchem
4 Filmhuis/Gruitpoort
Toen mijn vader een struik werd 7+
ma 1, wo 3 en do 4 mei, 15.00

Nog te zien Cloudboy 9+ (met za 13
en zo 21 mei een gratis pauze-activiteit) | Raafje met de rode sok: De
grote race 4+ | Peuterochtend Laban het allerliefste spookje 3+wo 17
mei, 9.45 (met pauze-activiteit)

Middelburg

Bergen

Nijmegen

4 Fth CineBergen/Zwarte Schuur

4 Lux

Hotel de grote L 9+ za 20 mei, 16.30 |
zo 21 mei, 15.30

Casper en Emma gaan de bergen in
4+ vanaf wo 31 mei

Bussum

Purmerend

4 Filmhuis Bussum

4 Filmhuis Purmerend

Lukas & Abel: Vleugelbroertjes 6+
wo 3 mei, 14.30 | vr 5 mei, 15.45 | za
6 mei, 15.45 | zo 7 mei, 13.15 | wo 10
mei, 14.30 | zo 14 mei, 13.15 | March
of the Penguins 2 6+ vr 12 mei, 15.45
| za 13 mei, 13.30 | wo 17 mei, 14.45 |
vr 19 mei, 15.45 | za 20 mei, 16.00 | zo
21 mei, 13.00 | wo 24 mei, 14.45 | za
27 mei, 16.00 | zo 28 mei, 13.00 | wo
31 mei, 14.45

Storm, letters van vuur 6+ zo 21
mei, 13.30

4 Cinema Middelburg
Solan & Ludwig: De grote kaasrace
5+ ma 1 t/m wo 3 en vr 5 mei, 14.00 |
do 4 mei, 13.30

Schiedam
4 Wenneker Cinema
Toen mijn vader een struik werd 7+
do 4 t/m za 6 mei, 15.00 | zo 7 mei,
13.00

Lezersacties mei
Schokkend Nieuws

Voorschoten
4 Filmtheater Voorschoten
Cool Girls 6+ zo 7, wo 10, zo 14, wo 17,
zo 21 en wo 24 mei, 13.30 | Storm,
letters van vuur 6+ zo 7, wo 10, zo 14,
wo 17, zo 21 en wo 24 mei, 15.30

Waalwijk
4 Filmtheater De Leest
Hotel de grote L 9+zo 7 mei, 13.30 |
zo 14 en zo 21 mei, 14.00 | zo 28 mei,
15.00

Zaandam
4 Filmtheater De Fabriek
Solan & Ludwig: De grote kaasrace
4+ elke zo in mei

Zevenaar
4 Filmhuis Zevenaar
Lukas & Abel 6+ zo 21, wo 24, do 25
en vr 26 mei 14.30

Zutphen
4 Filmtheater Luxor
De drie rovers 6+ wo 3 mei, 15.00
| Lotte en de maansteen 4+ za 13
en wo 17 mei, 15.00 | Lukas & Abel:
Vleugelbroertjes 6+ za 20 en wo 24
mei, 15.00 | Storm, letters van vuur
6+ za 6 en wo 10 mei, 15.00

Zwolle
4 Filmtheater Fraterhuis
Nog te zien Hotel de grote L 9+| Verwacht Raafje met de rode sok: De
grote race 4+

Er wordt veel ge
staard en hele
maal niet gespro
ken in Oscuro Animal. Soms voelt
dat als een iets te
kunstmatige in
greep, bijvoor
beeld wanneer we
soldaten geluid
loos in een rivier
zien baden, maar
de meeste tijd
werkt het uitste
kend.
111231

Barend de Voogd in de
Filmkrant

Schokkend
Nieuws, hét
Nederlands
talige magazine voor
horror-, fantasy-, SF- en
cultfilms bestaat 25 jaar.
Schokkend
Nieuws, volgens Martin Koolhoven
“al jaren het leukste blad van Nederland”, werd in april 1992 opgericht en groeide in de loop van 124
edities uit tot een filmglossy van 52
pagina’s, die zes keer per jaar verschijnt en zowel in Nederland als
in Vlaanderen wordt gelezen. De
website schokkendnieuws.nl trekt
met dagelijks nieuws, recensies,
speciale rubrieken en live podcasts
een groot aantal bezoekers. In de
loop der jaren werden genrecoryfeeën geïnterviewd als Clive Barker, Dario Argento, Tobe Hooper,
Joe Dante, David Cronenberg, James Wan en Guillermo del Toro.
Schokkend Nieuws stelt drie jaarabonnementen beschikbaar voor
lezers van de Filmkrant.

Magnus

Magnus Carlsen is nog
maar 13 jaar
oud wanneer
hij besluit: op
een dag word
ik wereldkampioen
schaken.
Veertien jaar
later staat
Carlsen wereldwijd bekend als de
‘Mozart van het schaakspel’. In tegenstelling tot andere grootmeesters beschikt hij niet alleen over
een aangeboren talent en een bijzonder sterk geheugen, maar weet
hij dit ook te combineren met ongeëvenaarde creativiteit en intuïtie. Aan de hand van ruim tien jaar
aan privémateriaal en filmbeelden
neemt filmmaker Benjamin Ree de
kijker mee in de geest van dit genie.

“Eigenlijk is Magnus vooral een
feelgoodfilm over hoe een stabiel
thuis voorkomt dat jonge mensen
met eigenzinnige breinen verdwalen in hun geest”, schreef Dana
Linssen op nrc.nl. September Film
stelt vijf dvd’s van Magnus beschikbaar voor lezers van de Filmkrant.

Filmjaarboek 2016/2017

In het zojuist
verschenen
Filmjaarboek
2016/2017
vindt u beschrijvingen
en uitgebreide credits van
alle bioscoopfilms
die in 2016 in Nederland zijn uitgebracht. Naast de uitgebreide
credits houdt het Filmjaarboek de
belangrijkste en spraakmakendste
films van 2016 tegen het licht in
vier artikelen: Auteur van het Jaar:
Paula van der Oest; Isabel Huppert, de koningin van de artfilm;
De Festival Atlas: het festivallandschap in kaart gebracht en een uitgebreid Jaaroverzicht. Welke films
doen ertoe, welke trends blijken
een lange adem te hebben en welke
vergeten feiten zijn komen bovendrijven? Het Filmjaarboek is een
onmisbare bron van informatie
voor iedere filmliefhebber, en is
zowel professioneel als thuis te gebruiken. Stichting Filmuitgaven
stelt drie exemplaren van het Filmjaarboek 2016-2017 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 1 juni. Winnaars ontvangen bericht en over de
uitslag kan niet gecorrespondeerd
worden.
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VERLIEFD OP VHS

Ooit werden voorbespeelde VHS-banden zo massaal afgedankt dat ze complete kringloopwinkels
lieten dichtslibben. Maar de zwartplastic baksteen wint langzaam wat respect terug. Als
verzamelobject, als historisch artefact en als heimelijk kijkgenoegen. In LAB in Amsterdam
vertonen Willem van Rossum en Eric van der Woude maandelijks hoogtepunten uit hun
DOOR MARK VAN DEN TEMPEL
videocollecties. En daar zit hallucinant werk tussen. 
Goede quizvraag: wat was de naam van de Duitse erotische speelfilm waarin John Kraaykamp sr. te bewonderen was? Eric van der Woude weet het antwoord wel,
want hij heeft de beschamende vertoning in zijn bezit:
op VHS-tape. Het is een van de meest zeldzame titels
in Van der Woude’s aanzienlijke collectie voorbespeelde videobanden, een verzameling die verder knokfilms,
kungfu, sci-fi en natuurlijk veel horror omvat. Want de
VHS-band (geïntroduceerd in 1976) was praktisch uitgevonden om griezelfilms grootschalig te verspreiden.
‘Straight to Video’ heet het maandelijks initiatief
waarmee Van der Woude en medeverzamelaar (en
hoofd cinema van LAB) Willem van Rossum een mo-

dern publiek kennis laat nemen met de charmes van
de lompe beelddrager. In de kelder van LAB (voorheen
‘LAB111’) vertoont het duo double bills met titels als
‘Animals Attack!’ en ‘Bruce Wie?!’. De avond dat de
Filmkrant binnenstapt staan twee zombietitels op het
programma. We verwachten een handjevol morsige
vijftigers aan te treffen, maar het zaaltje zit flink vol
met hipsters. Hola, de videoband gaat toch niet de vinylplaat en de super 8-film achterna als übercool symbool van swingender tijden?
De avond opent met een videotheekklassieker:
Re-Animator. Nostalgische gevoelens bekruipen de
oudere kijker als de gongslagen van Vestron klinken,
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een videolabel met een indrukwekkende pulpcatalogus. Dat in de dolle jaren tachtig veel mogelijk was in de
(straight-to-)videowereld blijkt wel als de scène voorbij komt waarin een meisje oraal wordt aangerand door
het losse hoofd van de schurk.
Het bestaansrecht van Straight to Video wordt wederom bewezen als het de beurt is aan Umberto Lenzi’s
Nightmare City. Op de tape een verkleurde en Frans
nagesynchroniseerde filmprint waarvan de matige
beeldkwaliteit de waanzin op het doek alleen maar
groter maakt. Zombies die rennen, machinepistolen
hanteren en de meisjes van een showballet aan stukken
scheuren: nee, zo maken zelfs Tarantino en Rodriguez
ze niet.
Bij Willem van Rossum thuis praten we na over hun
gedeelde obsessie. Duidelijk is dat de twee niet zomaar
een programma in elkaar flansen. Van der Woude: “Ik
zeg altijd: je moet tien shitfilms uitzitten om één leuke
te treffen. We stemmen de films ook duidelijk op elkaar
af.” Van Rossum (29) valt hem bij. “We willen vooral de
combinatie maken van een dijk van een film als Re-Animator en pure trash als Nightmare City. Een double bill
met alleen troep is gewoon een heel lange zit.”
Voor de samenstelling van Straight to Video putten
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Van Rossum en Van der Woude uit hun eigen collecties. Eric (41) was al een stevige verzamelaar toen hij
voor magazine Schokkend Nieuw een thematische
spread over obscure video’s ging maken: Video Basta!
Straight to Video is daar een direct verlengstuk van.
Eric: “Vroeger was het voor mij echt de rommelmarkten af gaan. Ik woonde toen in Hoorn en kwam dan met
zes weirde tapes thuis waarvan je het bestaan niet kon
vermoeden. Het was het pre-internettijdperk en de
zoektocht naar een Heilige Graal kon soms jaren duren.
Maar op een gegeven moment gingen de videotheken
de een na de ander failliet en kwam dat allemaal op de
markt. Kon je het voor een prikkie overnemen.”

Duizenden dollars

De twee stallen wat favorieten uit. Voor Eric is de bovengenoemde Tiroler-seksfilm met John Kraaykamp
een uitschieter, Burcht vol Vrolijke Ontucht/Die Stossburg. Maar ook Kung Fu Terreur in Amsterdam, waarvan de cover twee kungfu-vechters toont die met wat
behendig knipwerk op een gracht zijn gezet. Het label
Stay Home Video krijgt een goedkeurende knik van Van
Rossum, die natuurlijk niet kan achterblijven. Zijn tape
van Dragon Force is onder de noemer ‘Draaiplezier!’
dichtgetimmerd met reclame voor Samson Shag. Eric,
vol bewondering: “Oh, echt te gek... Helemaal goud
was een meubelverkoper die als bijverdienste een videolabel runde. Als zijn films waren afgelopen kreeg je
nog een rondleiding van een half uur door de winkel!”
Van Rossum maakt duidelijk dat hoe meer stickers
een zogenaamde big box sieren, hoe waardevoller voor
hem de tape wordt. “Zoals deze: ‘Eigendom Videogigant Jumbo, Damstraat Utrecht’ en dan verder helemaal ondergeplakt. En op The Incredible Melting Man
staat Videotheek de Vidioot, uit België. Zo grappig.”
Als dierbaar bezit schuift hij The Refrigerator naar voren. “Dat is een soort Rosemary’s Baby met een ijskast.
Probeert zich heel serieus voor te doen maar is gewoon
een koelkast die mensen tot waanzin drijft. Er bestaat
trouwens nóg een Refrigerator, die niets te maken heeft
met deze. Zou ik graag naast elkaar zetten maar gaat
inmiddels voor een aardige duit weg.”
Want ja, er is ook handel in VHS-tapes. Vorig jaar
deed een hardnekkig gerucht de ronde op internet:

de zogenaamde Black Diamond-videotapes van Disney-klassiekers als Aladdin en Beauty & The Beast zouden op eBay duizenden dollars opbrengen. Het bericht
ging viraal en de hype hield een paar maanden aan.
Toen nam iemand de moeite om te kijken of die duur
geprijsde Disney-krakers ook echt verkochten op eBay.
Jawel, voor een paar tientjes.
Toch is er wel degelijk sprake van een echte verzamelmarkt. Wie op eBay ‘VHS horror’ intikt, en de uitkomst selecteert op hoogste prijs eerst, komt heel wat
kostbare bandjes tegen. Eric: “Het kan heel lucratief
zijn, maar ik hou me daar niet zo mee bezig. Ik vind het
ook best raar dat mensen 1100 euro overhebben voor
een eerste generatie Halloween. Puur uit praktische
overwegingen beperk ik me tot Nederland en België.
Gemiddeld ligt de prijs hier rond de 10, 15 euro en dat
vind ik prima. Daar krijg je niet snel gezeur over met
een koper.”
Willem snapt die hoge bedragen ook niet. “Op films
van grote regisseurs worden echt serieuze bedragen geboden, allemaal films die je voor 5 dollar op dvd koopt.
Dat is dan puur het verzamelen. Het duurste wat ik
heb staan kostte 30 euro, en daar heb ik ook wel spijt
van. Mensen denken soms echt dat ze op een goudmijn
zitten, vragen 35, 40 euro voor de eerste Star Wars-trilogie. Maar die dingen zijn in massaproductie gemaakt,
daar kan je hooguit 7 euro voor vragen.”
Dat de productie van tapes in de jaren tachtig zo
explodeerde en ook zulke extreme cinema opleverde,
kwam omdat de huurmarkt praktisch onverzadigbaar
was. En dus werden veel back catalogues te gelde gemaakt en werd zelden iets geweigerd, waardoor zelfs de
meest dubieuze producties een publiek konden vinden.
Zijn er films en genres waar ze moeite mee hebben?
Willem: “Ik verbaas me toch wel over exploitationfilms over het Derde Rijk. Ik heb er niet zoveel van op
VHS maar vind het wel fascinerend dat men daar toen
mee wegkwam. Er verschenen zelfs serieuze recensies
over films als Ilsa: She Wolf of the SS. Een Straight
to Video-editie zie ik wel zitten, maar ik ben wel benieuwd hoe dat valt.” Eric is niet mee. ‘Ik ben daar denk
ik tegen. Net als wreedheid tegen dieren, wat je veel in
kannibalenfilms ziet, daar trek ik ook de grens. Ik heb
daar nooit met plezier naar kunnen kijken. Het moet

toch een beetje een feeststemming zijn bij ons.’

Nationaal erfgoed

Van der Woude gaat verlekkerd voor de ruime kastenwand van Van Rossum staan. Acht planken hoog en in
dubbele rijen komen hier de vunzige jaren tachtig tot
leven. Willem heeft net de laatste verhuisdozen uitgeruimd en kijkt tevreden naar het resultaat: “Ik word
hier stiekem heel blij van.” Eric trekt er een band uit:
“Ach Jezus, King Kong 2: Het Vervolg, op Esselte. En
Rest in Pieces: schitterende cover, maar de film is niet
te doen.” Willem doet ook een greep. “Ken je dit label?
New York Video. Echt al-leen maar rotzooi.” Haalt Shredder tevoorschijn: “Deze is wel goed: over een maniak
die het op snowboarders heeft voorzien.” Eric: “Hé, is
dat niet wat voor de zomerstop?”
Misschien worden Van Rossum en Van der Woude in
de verre toekomst wel geprezen voor de ijver waarmee
ze films voor de vergetelheid hebben behoed. Doen zij
filmhistorisch belangwekkend werk? Willem: “Er zijn
veel titels die uitsluitend op video zijn uitgebracht en
het is interessant dat steeds meer mensen zich dat gaan
realiseren. Je hebt nu Amerikaanse universiteiten die
video’s verzamelen als nationaal erfgoed. Prestigieuze
instituten die zeggen: als we dit op z’n beloop laten is
het straks echt weg.”
Eric rekent voor. “Na de videoboom is slechts dertig
procent op dvd en blu-ray verschenen, dus zeventig
procent niet. Daar zit natuurlijk heel veel rotzooi bij,
maar ook zoiets als deze.” Haalt The Last Match tevoorschijn. “Die gaat over een vrouw die in de gevangenis terecht komt. Haar vader is een American football-coach die besluit met het hele team in vol ornaat
zijn dochter uit de gevangenis te gaan bevrijden. Een
van hun trucs is een handgranaat die ze in een football
stoppen en over de gevangenismuur schieten.”
Kijkt gelukzalig: “Dat is toch gewoon goud? En nooit
op dvd verschenen.”

Straight to Video

IS ELKE LAATSTE VRIJDAG VAN DE

MAAND TE ZIEN IN LAB, AMSTERDAM | EEN TICKET
GEEFT TOEGANG TOT TWEE FILMS EN HET EERSTE
BIERTJE IS GRATIS 
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Boeken
Women in the Silent Cinema

‘DEZE VROUWEN BEPAALDEN ZELF
HOE ZE IN BEELD KWAMEN’
Ons beeld van de rol van vrouwen in de film
geschiedenis is de laatste twintig jaar grondig
herzien. Dankzij de feministische filmgeschied
schrijving is duidelijk dat de rol van vrouwen in
de filmwereld veel substantiëler is dan werd
DOOR ANDRÉ WAARDENBURG
gedacht.

Wie de website van het Women Film Pioneers Project
bekijkt, met een database waarin vrouwen zitten die
zowel achter de schermen werkten als voor de camera
stonden, ziet alleen al in de eerste drie decennia van de
cinema lemma’s over 226 pioniers.
Sinds de jaren tachtig levert de Nederlandse filmhistorica Annette Förster een bijdrage aan deze herschrijving van de stille filmgeschiedenis. Ze doet dit vanuit
het perspectief van de vrouwen die werkzaam waren
in de filmindustrie. Zo stelde Förster in 1981 voor het
toenmalige Filmmuseum het Ladies First-programma
samen en initieerde ze met Eva Warth in 1999 de internationale conferentie Women on the Silent Screen, die
sindsdien elke twee jaar ergens anders op de wereld gehouden wordt. In samenwerking met Elif Rongen programmeerde ze bovendien films uit de rijke archieven
van EYE die relevant zijn voor deze conferentiereeks. In
2005 promoveerde ze aan de Universiteit Utrecht met
Histories of Fame and Failure – Adriënne Solser, Musidora, Nell Shipman: Women Acting and Directing in
the Silent Cinema in The Netherlands, France and North
America.
Dit proefschrift bewerkte ze tot het 560 pagina’s
tellende boek Women in the Silent Cinema: Histories of
Fame and Fate dat eind maart werd gepubliceerd. Hierin
bestudeert Förster de carrières en oeuvres van drie actrices/regisseuses die in hun land een stempel drukten
op zowel de populaire film- als de theaterwereld van de
jaren tien en twintig: de Nederlandse Adriënne Solser
(1873-1943), de Française Musidora (1889-1957) en de
Canadees-Amerikaanse Nell Shipman (1892-1970).
Ze koos voor deze drie om op internationaal niveau
bepaalde parallellen te kunnen trekken. Maar ook uit
praktische overwegingen: hoewel uit de zwijgende
filmperiode naar schatting slechts twintig procent van
de totale filmproductie bestaat, waren er van Solser,
Shipman en Musidora nog filmkopieën bewaard gebleven. Ook was er archiefmateriaal toegankelijk – Förster
bekeek, soms nog op microfiche, tientallen jaargangen
kranten en las alle film- en theatertijdschriften uit die
tijd.

Alle drie specialiseerden zich in een rol die hen als
gegoten zat. Solser perfectioneerde het Jordaan-type, Musidora profileerde zich met vamprollen, met
als beroemdste voorbeeld Irma Vep in de invloedrijke
serial Les vampires (Louis Feuillade, 1915/1916), en
Shipman speelde bij voorkeur de ‘outdoors girl’ – een
jonge, avontuurlijke vrouw die zich met dieren als haar
metgezel staande houdt in ruige omstandigheden,
ver weg van de geciviliseerde wereld. Ook was dit trio
op diverse fronten werkzaam: als actrice, scenariste,
producente en filmmaakster. Alle drie begonnen ze in
het populaire theater en kwamen daarna pas in de filmwereld terecht. Uit het boek blijkt dat het niet mannen
waren die hun loopbaan vorm gaven maar dat Solser,
Musidora en Shipman zelf kun keuzes maakten.

Ambities

Aan de Filmkrant vertelt Förster wat de belangrijkste
conclusies zijn van Women in the Silent Cinema, het
boek waarin ze ook de term ‘careerography’ introduceert als methode om de rijke carrières en oeuvres van
deze drie vrouwen te onderzoeken.
Förster: “Met deze term wil ik aangeven dat ik heb
gekeken naar alle componenten van hun carrière,
zonder een hiërarchie te willen aanbrengen tussen
regisseren of produceren en acteren in film of theater.
Uiteindelijk kwam daar ook het schrijven van scenario’s, romans en verhalen bij en hun bedrevenheid in
zelfpromotie. Ik noem het professionele veelzijdigheid:
ze moesten alles kunnen. Musidora (echte naam: Jeanne Roques) werkte in een omgeving waarin iedereen
respect had voor haar werk, Shipman bevocht de ruimte om de films te maken die zij wilde.
“Ik was nieuwsgierig naar de wereld waarin de drie
vrouwen werkten en naar de omgeving waarin ze hun
carrière konden opbouwen. Ik kijk vanuit contemporaine ideeën naar hun ambities, wat ze voor elkaar
kregen, hoe dat toen gewaardeerd werd, hoe tijdgenoten hen zagen en hoe ze zichzelf zagen – als actrice en
filmmaakster. Ik beschrijf ook welke mogelijkheden ze
hadden en welke keuzes ze daaruit maakten. Die historiserende aanpak zorgt ervoor dat je het amusementsen filmbedrijf van toen leert kennen door de ogen van
de vrouwen die erin werkten. Wat me opviel, is dat er
een geest heerste van kansen grijpen, risico’s nemen en
een plek veroveren, voordat de hype zou zijn overgewaaid. Deze vrouwen wilden deel uitmaken van de populaire cinema van hun tijd. Populaire cultuur was hun

gekozen omgeving, ze hadden de ambitie om zich in de
film te manifesteren. Niet om hem te vernieuwen, maar
om er deel van uit te maken.”

Speels, puntig en scherp

“In de jaren tien en twintig van de vorige eeuw ondergingen het amusementstheater en de film snelle veranderingen. Zeker in Nederland en Frankrijk verschoof
alles de hele tijd, deels door wederzijdse beïnvloeding
tussen het medium film en theater. De filmindustrie
ontwikkelde zich snel. De drie moesten nieuwe vormen
vinden om hun publiek vast te houden én nieuw publiek aan te trekken.
“Het variété en wat in Frankrijk music-hall heet (in
Amerika heet het vaudeville) is voor de hedendaagse
onderzoeker heel vluchtig. Dat was alleen te reconstrueren via ooggetuigenverslagen en recensies in tijdschriften en dagbladen. Gelukkig werd er in Frankrijk
uitgebreid over geschreven in het blad Comoedia (een
dagblad voor de opvoeringskunsten).
“Music-hall en revue waren een prestigieuze amusementsvorm, niet iets vulgairs zoals vaak gedacht
wordt. Het hoofddoel was amuseren, middels milde
spot met de culturele en politieke actualiteit. Er kwam
een massapubliek op af, het was heel groot én gericht
op alle lagen van de bevolking.
“De revue in de jaren tien, waarin Musidora excelleerde, was speels, puntig en ironisch. Heel anders dan
die van de jaren twintig, toen het vooral een show werd
met blote benen, veren, zang en dans.
“Musidora speelde in de zes uur durende serial Les
vampires (1915/1916) maar negen minuten in het nauwsluitende zwarte pak waarmee ze de filmgeschiedenis
is ingegaan. In Les vampires en Judex (1916) speelt ze de
verdorven verleidster, een criminele vrouw. Deze figuur
heeft filmhistorisch gezien een enorme impact gehad,
maar is tegelijk ook een voortvloeisel uit de revue, dat
Musidora in de film introduceert. Dat geldt niet alleen
voor haar outfit, maar vooral ook de vormgeving van de
rol: die was er niet op gericht het publiek bang te maken of met afgrijzen te vervullen, maar om een glimlach
te ontlokken.”

Eye-opener

“In het verleden keken filmhistorici alleen naar film en
letten ze niet op de theatercontext. Uit mijn onderzoek
blijkt dat er veel meer verwevenheid tussen film en populair theater is en dat hun onderlinge relatie veel min-
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MUSIDORA ALS IRMA VEP IN LES VAMPIRES

der competitief is dan werd aangenomen. Integendeel:
filmmakers en acteurs putten gretig uit het amusement
van de jaren tien en verrijkten daar hun films mee.
“Die competitie was er in de Verenigde Staten wel
– competitie is nu eenmaal een dominant Amerikaans
idee. Daar heeft film het ‘blood & thunder’-melodrama
dat als populair theatergenre begon min of meer opgeslokt. In ieder geval verloor het publiek er zijn belangstelling voor. In Nederland en Frankrijk was dit veel
minder het geval. Theater en film bleven naast elkaar
bestaan, hadden interactie. Dat zie je zowel aan de carrières van Solser als Musidora, ze bleven beide dingen
doen. Solser op een bijzondere manier, door films te
maken en bij elke vertoning van haar film er ook op het
podium live bij op te treden. Naast haar filmwerk bleef
Musidora in de revue spelen en in de voorstellingen
verwees ze naar haar filmwerk en vice versa. Dat was
volkomen vanzelfsprekend.
“Ik moest onderzoeken aan welke tradities ze vastknoopten, de populaire kunstvormen waarmee zij
zich associeerden en die ze bij zichzelf vonden passen.
Daardoor begreep ik hoe belangrijk het amusementstheater voor ze was – dat was een echte eye-opener.
Zo speelde Shipman al de ‘outdoors girl’ in het theater,
daar ontdekte ze haar affiniteit met het personage. Ook
al was ze nog zo veelzijdig, het type van de outdoors girl
is een constante in haar oeuvre.”

Gezetheid

“Solser was de eerste 25 jaar van haar loopbaan ook
veelzijdig in het variété-theater. Tussen 1905 en 1914
profileerde ze zich als karakterhumoriste. Uiteindelijk
koos Solser voor het Jordaan-type omdat zij daarin
excelleerde. Daarmee ging ze tegen de trend in, die
zich richting cabaret bewoog. Het is een paradox:
aan de ene kant hield ze stug vast aan dit volkse type,
aan de andere kant was ze heel flexibel in hoe ze zich
aan de veranderende omstandigheden in de film en
het amusementstheater aanpaste. Zo speelde ze eerst
in het variété, toen in de revue en toen als act tussen
de filmprogramma’s – dat humoristen vaak de grote
publiekstrekkers waren binnen die filmprogramma’s
kwam in mijn onderzoek duidelijk naar voren. Zeker in
Nederland hebben die ervoor gezorgd dat meer mensen
naar de bioscoop kwamen.
“In de vroege jaren twintig stapte Solser over naar de
film, maar bleef ze ook live optreden. Samen met Alex
Benno creëerde ze in 1923 en 1924 een aantal komische
filmrollen, de Kee & Janus-films. Het personage dat ze
in het variété en de revue had bedacht werd toen een
filmpersonage. Met haar productiemaatschappij Eureka
bracht ze tussen 1924 en 1928 vier kluchten uit rond een
Amsterdamse volksvrouw, Bet. Bet naar de Olympiade (1928) verwees naar actualiteit. In 1928 werden de
Olympische Spelen in Amsterdam gehouden, de eerste
keer dat vrouwen toegelaten werden. Dat is typisch iets

uit de revue. Revues haakten altijd in op de actualiteit.
“Solser overdreef haar omvang een beetje, maar ze
buitte haar gezetheid uit om haar personage te profileren en er de spot mee te drijven. Solsers genre was de
klucht waarin Jordanezen bespot werden. Tegelijkertijd
waren die stukken gericht op het Jordaanpubliek, een
belangrijke doelgroep. Als dat enthousiast was, was het
goed. De humor ging niet over hun hoofden heen, ze
moesten zichzelf kunnen herkennen. Heel belangrijk
voor dat type amusement, anders flopte het.
“Deels omdat het niet zulke pretentieuze films waren en deels omdat ze uit de wereld van het populaire
theater komen, was de verhouding tussen regisseur en
actrice collaboratief. Deze actrices hadden een grote
inbreng, het was een gelijkwaardige samenwerking –
heel anders dan het cliché over de verhouding tussen
actrice en regisseur doet vermoeden. Voor alle drie
geldt eerder dat ze een heel directe verhouding met de
camera hadden waardoor ze een grote inbreng hadden
in de vormgeving van hun rollen. Voor Nell Shipman
was de interactie met haar vaste cameraman Joseph
Walker bijvoorbeeld veel belangrijker. Deze vrouwen
bepaalden grotendeels zelf hoe ze in beeld kwamen.”
Women in the Silent Cinema HISTORIES OF FAME
AND FATE | ANNETTE FÖRSTER | AMSTERDAM
UNIVERSITY PRESS, 2017 | 560 PAGINA’S 
ZIE VOOR HET
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“Concentratie…. Hoppa!” zegt Leo, een man
van middelbare leeftijd met een grijze baard
en een grijs mutsje op zijn hoofd. “En telefoons uit!” Salvador Gieling kan er wel om lachen, maar neemt de regie toch maar van hem
over: “Oké, iedereen op posities…” zegt hij.
“En volle energie!”
Leo is een van de daklozen die in de Schram
Film Studio’s op de Grasweg in Amsterdam-
Noord meespelen in de ‘zwerversopera’ De
Discipelen. Het grootste deel van De Discipelen is geregisseerd door Ramon Gieling, met
zijn zoon Salvador als assistent. Vanwege een
zware longontsteking kon hij de laatste, intensieve opnamedagen echter onmogelijk in
de studio zijn. En dus vroeg producent Janneke Doolaard (DOXY, voorheen Keydocs)
Salvador – die de filmacademie in Brussel
heeft afgerond en nu aan zijn eerste lange
speelfilm The Razor werkt – of hij de regie op
de set op zich wilde nemen – met Ramon
stand-by middels video-call.
Ramon Gieling maakte al eens een film
waarin daklozen figureerden, Erbarme dich –
Matthäus Passion Stories; in het gelaagde De
Discipelen speelt het daklozenkoor De Straatklinkers de hoofdrol. Ze studeren de speciaal
voor hen geschreven opera The Disciples in,
die het harde straatleven verbeeldt.

Maar wie bepaalt de regels? Zijn het de regisseur en de componist of zijn het de verschoppelingen die in dit filmverhaal hun punt
zullen maken? Gaandeweg de repetities
smelten het dagelijks bestaan van deze sociale schipbreukelingen en de personages die zij
vertolken steeds meer samen. Geeft het spelen van een rol in een opera het bonte gezelschap meer voldoening dan zwerven door de
straten van Amsterdam?
Nadat het kunstmatige bliksemlicht nog
een paar keer is getest, kunnen de repetities
doorgaan. “It was him! It was him!” roept
Kevin, een man in een rode trainingsbroek en
een wit hemd, terwijl hij wijst op de man met
staart die voor hem staat – volgens hem de
moordenaar van Pascal. “Scum! Scum!” roepen de andere daklozen die als een soort rei in
de achtergrond staan.
Buitenbeeld probeert een productiemedewerker de aandacht te krijgen van een man
met een hoge hoed op zijn hoofd en zijn trombone op schoot, die tegen een betonnen pilaar

hangt. Maar die heeft er geen zin in. Of hij is
teut. Van volle energie is in ieder geval geen
sprake.
“Het is vrij simpel”, zegt Gieling na de eerste repetitie tegen de man met de trombone.
“Je doet actief mee of je gaat lekker naar buiten.” Terwijl de productiemedewerker zich
verder om hem bekommert, richt Gieling zich
tot de anderen. Hij stort op zijn knieën en heft
zijn handen ten hemel; zó wil hij het graag
hebben.
Kevin begrijpt het. “It was híííím! It was
híííím!” roept hij, terwijl hij door zijn knieën
gaat. Naast de camera staat componist Boudewijn Tarenskeen vol overgave het koor te
dirigeren. Het werkt. “It was híííím! It was
híííím!” roepen ze uit volle borst. Ook Ton
doet nu mee, ziet Gieling op zijn monitor.
“We zijn gestopt, mooi!” zegt de invalregisseur tevreden. “Laten we snel doorgaan met
het gevecht.”
JAN PIETER EKKER
FOTO BOB BRONSHOFF
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